
Powieść „PORNOGRAFIA” 

Zaczyna się tak: „Opowiem wam inną przygodę moją , 

jedną z najbardziej fatalnych…Wówczas, a było to w 1943-im, 

przebywałem był w byłej Polsce i w byłej Warszawie na 

samym dnie faktu dokonanego. Cisza.”.Jest rok 1943, 

okupowana Warszawa, w byłej kawiarni chyłkiem spotykają 

się byli intelektualiści 

i wiodą stare, byłe 

rozmowy i spory …:”Bóg, Sztuka, Naród, Proletariat …

bóg-sztuka-naród-proletariat; my jako w dalszym ciągu 

pisarze i myśliciele…” Wśród dyskutantów jest jak zwykle 

Witold (Gombrowicz) „pisarz  polski”, który zwraca uwagę 

na trzymającego się z boku i „zachowującego się” 

Fryderyka (aktor?, 

reżyser?). Postanawiają razem skorzystać z zaproszenia 

znajomego Witolda, Hipolita S., ziemianina z 

Sandomierskiego i w ten czas wojenny pojechać na wieś. Jadą 

pociągiem, w tłoku i ścisku ludzkim, nabrzmiałym. 

Hipolit roztył się nieco i jakoś nerwowy, zalękniony bardziej 

się zrobił, a to krzyknie, a to szepnie, powtarzając ostatnią 

frazę zdania. Żona Maria. Córka 17-letnia Henia „na dniach się zaręczy z kimś z sąsiedztwa. 

Wacław Paszowski z Rudy. Prawnik, uważasz. Wybitnie porządny, ba oczytany, tęgi łeb, 

wykształcony” „A tu Sieniechów spalili, karbowemu połamali nogi, niby cisza spokój,  ale jak front 

się zbliży to będzie panie rzeź, wybuch, awantura…awantura”.  



W domu jest jeszcze 17-letni Karol, „syn rządcy, był w podziemiu, teraz wrócił”, kucharka Waleria i 

16-letni „bosy, młody chłopak ze wsi, Józio Skuziak, może analfabeta”. Sielanka podszyta 

napięciem, niepokojem, może i strachem.  

Fryderyk nadal „zachowuje się” dominując sobą i swoim byciem całe otoczenie, a także Naturę – tu 

rozumianą jako przyrodę „domki, drzewa, pola, lasy…”. Jego 

wrażliwą uwagę przykuwa młodość Heni i Karola , ale „oni ze 

sobą nie …, dlaczego nic do siebie nie mają …, dlaczego w 

bezpośrednim do siebie stosunku zachowują się jak dzieci 

niewinnie ?”. Fryderyk uznając ten brak wzajemnego 

zainteresowania młodymi za nienaturalny, wtajemniczywszy 

w sprawę Witolda, postanawia skojarzyć ich ze sobą, połączyć 

erotycznie : prosi Henię, aby podwinęła Karolowi nogawkę 

spodni, prowokuje do wspólnego rozdeptania glisty, 

wypytuje o ich doświadczenia i relacje: „Pani lubi 

Karola ? I mogłaby się Pani z nim przespać?”, „Karol, 

chodzisz na ..kobiety?” i zaraz obok stawia pytanie „…w 

Boga wierzysz?”. Atmosfera gęstnieje, nasyca się 

erotyzmem, ale 

młodzi nadal nic do siebie nie mają. Przyjeżdża Wacław, 

narzeczony Heni 30-letni cieleśnie wysublimowany adwokat 

„przed wojną chciałem założyć kancelarię, ale teraz 

doprawdy nie wiem co mam robić”. Henia przymuszona 

nieco przez ojca (Wacław jest najlepszą partią w okolicy 

„ majątek pierwsza klasa, 60 włók, trzy mile stąd” i „wdał 



się w matkę, pani Amelia niezwykła kobieta, świętych 

katolickich zasad”) przyjmuje oświadczyny „dla mnie to 

zaszczyt, że wejdę do takiej rodziny”.  

A ponieważ jest niedziela, jadą do kościoła. 

„Wprowadzenie Fryderyka do kościoła było czystym 

szaleństwem, należało go trzymać z dala od tego”, „przez niego kościół przestał być kościołem, 

wdarła się przestrzeń kosmiczna, czarna” Fryderyk po prostu i w kościele nadal się „zachowywał”, 

tak, iż msza zwiędła, oklapła i przestała mieć znaczenie – zostali tylko ludzie. Po mszy pojechali 

wszyscy do majątku pani Amelii. Amelia od razy dostrzegła niezwykłe znaczenie Fryderyka i w 

myśl swych zasad podjęła z nim walkę: „Żądam, żeby pan uznał jeśli nie mojego Boga, to moją 

wiarę, najgłębszą ostateczność mojej racji, wtedy walczyłabym z panem jak równy z równym”, „ja 

nie mogę uznać pani Boga, pani wiary, ja mogę tylko Panią uznać” odpowiada jej Fryderyk. I 

wtedy dziwnie rozpalona Amelia tą walką i sposobem jej traktowania „zrozumiała, że jest tym, kim 

jest dla niego, niczym więcej” to znaczy człowiekiem, kobietą, kłębowiskiem uczuć i myśli w 

konkretnym żywym ciele, a nie społeczną figurą autorytetu moralnego i sztandarem katolickiej 

ideologii, jak dotąd funkcjonowała. Rozebrana w ten sposób przez Fryderyka ze swego społecznego 

kostiumu – stereotypu bogobojnej matrony, w nocy rzuciła się w celach erotycznych na bosego, 

młodego Skuziaka ,bo „ciemność w danym wypadku zawierała młodość” i żądzę. Świadkiem 

zajścia była kucharka Waleria : „..leżem już, już panu Bogu się oddaję, a nic cicho, raptem a to jak 

pani dziedziczka nie szurgnie na niego ...tak jakoś jemu pod nogi, to się przewrócili…nie wiem co, 

niech ręka boska broni, tylko tak się siłowali na tej podłodze, 

raptem słyszę nóż w mięso włazi, raz, drugi raz, znów słyszę nóż w 

mięso, to zemglałam, za szczętem zemglałam” . Józio zaś tak to 

relacjonuje „..Pani dziedziczka rzuciła się na mnie i wywaliła 

mnie na ziemię i gryzła, gryzła jak szalona…nóż wydarłem, to na nóż się nadziała…pani 



dziedziczka mnie gryzła…przecie są ślady”. Amelia  w wyniku odniesionych  w ciemnościach ran, 

umiera, a umierając wpatrzona we Fryderyka, odsuwa krucyfiks podsuwany jej przez syna, 

Wacława. Fryderyk woła patetycznie „..na kolana…oddajmy jej cześć, oddajmy jej hołd, oto dusza 

godna chórów anielskich”, ale spostrzegając pogryzionego Skuziaka, rezygnuje „….eeee, nie Bóg, 

a człowiek ma być sędzią człowieka” i 

porażonemu wydarzeniem Wacławowi, wyjaśnia 

„Trudno się dziwić. Instynkt, wie pan instynkt…

Amelia, znalazłszy się w ciemnym pokoiku z tym 

chłopcem nie wytrzymała i…i…Namacała nóż. 

Namacawszy stała się dzika. Rzuciła się…a gdy 

upadli we dwoje, gryzła jak szalona gdzie 

popadło. Ona? Z jej świętością? W jej wieku? 

Ona, przykładna, ze swoim prawem moralnym… choć naturalnie, bo jeśli w ciemności…ciemność 

jest czymś …wytrącającym z…trzeba pamiętać, że człowiek żyje w świecie. Po ciemku świat  znika, 

pan wie , nie ma nic naokoło, jest się tylko z sobą…w danym wypadku ciemność zawierała coś 

jeszcze …zawierała młodość…zawierała bosego chłopaka…a na młodym łatwiej coś podobnego 

dokonać niż na…z młodym łatwiej, tak, łatwiej i po ciemku…łatwiej dokonać czegoś takiego na 

młodym niż na starszym i …”. Amelia została 

pochowana. Skuziak, zamknięty w piwnicy. Wacław 

wstrząśnięty i z tonu „zdobywczego adwokata” 

wytrącony „Tak być nie mogło! Nie wierzę, żeby 

moja matka …zachowała się w tej sposób, ach wolę 

gdakanie kury, wolę gdakanie kury !” Hipolit 

podekscytowany i zaciekawiony. Henia i Karol na 

polecenie Fryderyka razem pilnują Skuziaka. Nagle przyjeżdża w tajnej misji, konspiracyjnej, 



przywódca Siemian, partyzant „mający niejedna karkołomną śmiałość na rozkładzie”, 

poszukiwany przez Niemców. Wacław przerażony „Poszukiwany…ależ on może wciągnąć nas…

uwikłać…”. Hipolit na baczność przejęty, Karol wyprężony przed dowódcą, Henia…To wlazło 

Fryderykowi w paradę, młodzi którzy już, już zbliżali się do siebie , nagle utkwili w „dylemacie 

narodowym, w walce Polska – Niemcy”. Witold też 

przejęty, nagle dostrzega w ogrodzie Henię i Karola 

razem w dziwnych figurach „on z gołą nogą i ona z 

gołą nogą; stopę oparła na jego stopie, nic 

więcej…ale …w tym była jakaś sztuczność, coś 

niepojętego, coś perwersyjnego”. Witold już już 

myślał, że to dla niego, młodzi ze sobą tak…, ale z 

zza krzaków wyszedł Fryderyk, który reżyserował tę scenkę :…”Nieźle grają, co ha, ha, ha! Nie 

wiem, czy znany panu mój feblik reżyserski ?.Trzeba eksperymentować z żywym materiałem”. „…

zamiast żeby to ich podekscytowało i spiknęło ze sobą, oni na zimno jak aktorzy…dla mnie tylko i 

jeśli się kim się podniecają to mną nie sobą ! ale to nic! My ich w końcu rozpalimy.”. Witold 

wprawdzie toczy walkę ze swoimi wątpliwościami , ale następnego dnia pokazuje „próbę” młodych 

( co jest umówione z Fryderykiem) Wacławowi, „ze względu na moralny obowiązek”. Wacław 

manipulowany, rozsypuje się na naszych oczach, 

brutalnie zamierza „przywołać Henię do porządku, 

bo moja racja musi być decydująca, …co oni 

wiedzą, ja wiem lepiej jako starszy…nie kijem go to 

pałką”. Z wysublimowanego moralisty i obrońcy  

prawa, Wacław pornograficznie „rozbiera się do 

goła” i ukazuje się twarz brutalnego despoty 

…”cała ta moja moralność, to tylko po to aby ją 



posiadać” wyznaje wreszcie. A Hipolit otrzymał tajny rozkaz, aby zlikwidować Siemiana , „bo 

Siemian niepewny, odwaga mu się w strach przemieniła” i 

może zdradzić.„A cóż on zawinił?” „ Nie ma o czym gadać! 

Musi być zrobione! Jest przecież rozkaz!”. 

W nocy Siemian błaga Witolda o pomoc w ucieczce 

„Zapeszyłem się, wie pan, taki feblik. Siedziałem przy lampie 

naraz mnie do głowy przychodzi takie pytanie: dlaczego tobie 

dotąd nie poślizgnęła się noga ? Jeśli jutro poślizgnie Sie i wpadniesz? I zaraz druga myśl, że ja nie 

powinienem tak myśleć, bo to mnie może zmiękczyć, otworzyć …I złapało, ciągle, ciągle muszę 

myśleć, że mnie powinie się noga i że nie powinienem tak myśleć, bo mnie powinie się noga, i tak w 

kółko. Panie! Złapało mnie! To przeinaczenie 

śmiałości w strach. Ja jeszcze trzy tygodnie temu 

miałem przed sobą cel, zadanie, miałem walkę, 

obiekt taki czy inny…Teraz nic nie mam. Wszystko 

ze mnie opadło jak, za przeproszeniem gacie, ten, 

kto się boi o siebie zawsze ma rację. …Póki się nie 

bałem, oni się mnie bali. Teraz, kiedy się boję 

stałem się niebezpieczny. Nie można mieć do mnie 

zaufania. Ale zwracam się do pana jak do człowieka. Niech mi pan pomoże .Ja chcę być spokojny, 

spokojny”. Witold uspokaja, okłamuje partyzanta, że postara się pomóc „Nic mi nie wiadomo, aby 

panu coś groziło.” I tak to tłumaczy: „Był mi obcy, był mi ohydny! Pies, koń, kura, nawet robak 

były mi bardziej sympatyczne od tego mężczyzny już w latach, zużytego, z wypisaną na sobie całą 

historią swoją – mężczyzna nie znosi mężczyzny! Nic bardziej odrażającego dla mężczyzny, niż 

drugi mężczyzna. Odpychał mnie tyleż swoją istotą duchową, co cielesną, jak Wacław. Mężczyzna 

może być znośny dla mężczyzny tylko jako wyrzeczenie, gdy wyrzeka się siebie na rzecz czegoś – 



honoru, cnoty, narodu, walki…- co za potworność!...Cóż szkodzi skłamać 

człowiekowi, którego się gubi ?” . Fryderyk zaś nie ustaje w łączeniu Heni i 

Karola , tym razem jako „roześmianych dręczycieli Wacława” : „Trzeba 

współdziałać w Hipa akcji podziemnej, nie zdradzając że nasza akcja 

podziemna jest inna, jakbyśmy tkwili w  walce narodowej, gdy naprawdę chodzi aby Heńka z 

Karolem” I znajduje rozwiązanie całej sytuacji  „ A teraz Nóż : ten Nóż stwarza związek S 

(Siemian) – S’(Skuziak), z czego dalej: (SS’) – W (Wacław).Poprzez A zamordowanie Amelii. Co za 

chemia ! Jak wszystko się łączy! Cicho! Niech samo się robi…Nie ma odwrotu.”. Hipolit 

zdenerwowany, oświadcza, że trzeba wykonać rozkaz  tej 

nocy. Kto jednak ma zabić Siemiana ?, Fryderyk kolejno 

przekonuje, że tego nie może zrobić ani Wacław („nożem 

wydobytym z matki, nnieee…”), ani Witold, ani Hipolit 

(„Pan chce z poczucia obowiązku zabijać niewinnego 

człowieka” ) i wreszcie wyciąga swego asa z rękawa : 

„Niech Karol to załatwi, jemu pójdzie gładziej niż nam”. 

Karol się zgadza, pójdzie razem z Henią, Henia zastuka do drzwi i się usunie, a on ”sztachnie”, bo 

„się nie może bać tego zrobić”. Fryderykowi udało się dokonać połączenia („…ale glistą miał być 

Wacław a nie Siemian”), Witold zdeterminowany : „Nic w świecie zwierzęcym nie osiąga takiej 

potworności – jakiż koń, jakiż pies może rywalizować z tą rozwiązłością kształtu, z tym cynizmem 

kształtu (mężczyzny). Niestety! Niestety! Ludzkość po trzydziestce wkracza w potworność. Cała 

piękność była po tamtej, młodej stronie.” Fryderyk z nożem : „Głowię się! Nad  Józiem. Bo jeśli 

tam młody zabije starszego, to tu starszy zabije młodego, chwyta pan? To stwarza całość. To ich 

połączy we troje. Nóż. Gdy Karol wbije swój nóż w Siemiana, ja wbiję mój w Józiaaaa !”. Witold : 

„…ta myśl zdegenerowana i zdziczała, myśl obrzydliwa intelektualisty, buchnęła jak krzak kwitnący 

duszący wonią, tak, była zachwycająca…od „ich” strony…Nie, nie to niedopuszczalne, rżnięcie 



chłopaka w spiżarni – nie nie!”. I stało się, Karol poszedł z Henią do pokoju Siemiana i sztachnął, 

ale to nie był Siemian, tylko Wacław, który zakradł się 

wcześniej, zadusił dowódcę, i sam zajął jego miejsce 

„wszystko, aby oni jego zabili, gładko”, a Fryderyk rzucił 

na ziemię swój nóż zakrwawiony „Józiek, Józiek, tu jest” 

Witold kończy opowieść : „Był niewinny! Był niewinny! Naiwność niewinna biła z niego ! 

Spojrzałem na naszą parkę. Uśmiechali się. Jak zwykle młodzież, gdy trudno wybrnąć z 

kłopotliwego położenia. I przez sekundę, oni i my, spojrzeliśmy sobie w oczy.”  

  

Tak kończy się „PORNOGRAFIA”.


