
pisarz, dramaturg, niszczyciel mitów narodowych
1904-1969

     Witold 
Gombrowicz
     Witold 
Gombrowicz

Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? 
(…) Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był!

Witold Gombrowicz
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Przeczytaj tekst biograficzny i dopasuj tytuły do poszczególnych fragmentów.Ćwiczenie 1.

• OKRES ARGENTYŃSKI
• STYL GOMBROWICZA
• DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ

• POPULARNOŚĆ PROZY GOMBROWICZA
• PIERWSZE UTWORY
• POWRÓT DO EUROPY

Witold Marian Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach, a zmarł 25 lipca 
1969 roku w Vence (we Francji).  

Był najmłodszym z czworga dzieci Jana i Antoniny, na chrzcie nadano mu imiona Marian 
Witold. Wkrótce po urodzinach przyszłego pisarza, rodzina opuściła rodzinny dwór, który znaj-
dował się w małej wiosce w województwie świętokrzyskim i przeniosła się do Warszawy. Po ukoń-
czeniu gimnazjum, Gombrowicz rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które 
zakończył w 1927 r., zdobywając tytuł magistra praw. Następnie przez rok przebywał w Paryżu, 
zajmując się tam przede wszystkim kontaktami z młodzieżą, zamiast nauką. Po powrocie do Polski 
zaczął aplikację sędziowską, ale bardzo szybko ją porzucił.

Pierwsze opowiadania Gombrowicza (Pamiętnik z okresu dojrzewania) zaczęły ukazywać się 
na przełomie lat 20. i 30., były one pełne humoru, bawiły się formą „literatury niskiej”, ale zostały 
kompletnie niezrozumiane przez krytykę. Popularność natomiast przyniosła Gombrowiczowi 
publikacja powieści Ferdydurke, która do dziś jest najbardziej znana. Pojawiają się w niej wątki, 
które kontynuowane są przez autora w późniejszych utworach (są to: problemy niedojrzałości 
i młodości, maski, którą zakłada człowiek w relacjach z innymi oraz refleksje na temat społe-
czeństwa polskiego i kultury). Z tej powieści pochodzą określenia, które na stałe weszły do języka 
polskiego, takie jak „gęba”, czyli narzucona jednostce osobowość, czy „upupienie”, polegające na 
narzucaniu jednostce roli kogoś niedojrzałego.

Ferdydurke była bardzo krytykowana i podzieliła czytelników na wrogów i wielbicieli 
Gombrowicza. W 1938 r. opublikowany został pierwszy dramat autora pt. Iwona, księżniczka 
Burgunda, groteska na temat formy i obyczajów, które krępują jednostkę, a ta nie potrafi się od 
nich uwolnić.

Przed wybuchem II wojny światowej, Gombrowicz, jako dziennikarz, wziął udział w rejsie 
polskiego statku pasażerskiego Chrobry do Ameryki Południowej, ale po informacji o wojnie 
w kraju, zdecydował się przeczekać ten czas w Buenos Aires w Argentynie (jak się później okazało, 
pobyt ten przedłużył się do 1963 roku). Mieszkając za granicą, próbował zaistnieć w argentyń-
skich kręgach literackich – publikował artykuły, wygłaszał odczyty, wydał też (w 1947 r.) przekład 
Ferdydurke na język hiszpański. Dziś wielu pisarzy argentyńskich uważa  ten przekład za ważny 
punkt w dziejach tamtejszej literatury, choć w momencie wydania nie przyniósł on popularności 
autorowi (podobnie jak wydanie w 1948 r. po hiszpańsku dramatu Ślub). 

0.    DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ

1.

2.
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Ważną pozycją Gombrowicza jest również powieść Trans–Atlantyk, która w kontrowersyjny 
sposób poruszyła temat tożsamości narodowej na emigracji i przedstawiła jej karykaturalny obraz.

Co ciekawe, w czasie pobytu w Argentynie, oprócz pisania, Gombrowicz zajmował się też… 
sprzedażą dewocjonaliów (czyli przedmiotów przedstawiających świętych, używanych w prak-
tykach religijnych).

W 1963 r. Witold Gombrowicz wrócił do Europy i otrzymał stypendium od Fundacji Forda na 
pobyt w Berlinie, na co władza komunistyczna w Polsce zareagowała kampanią prasową przeciw 
pisarzowi. W 1964 r. spędził kilka miesięcy w opactwie pod Paryżem, zatrudniając na swoją sekre-
tarkę Ritę Labrosse, młodą studentkę literatury współczesnej, z którą ożenił się na pół roku przed 
śmiercią (czyli 28 grudnia 1968 roku).

Od 1964 r. mieszkał w Vence koło Nicei, na południu Francji, gdzie spędził resztę życia, 
ciesząc się sławą, której punktem kulminacyjnym była Międzynarodowa Nagroda Wydawców Prix 
Formentor (1967 r.) oraz nominacja do Nagrody Nobla (w 1968 r.) – przegrał jednak głosowanie ze 
swoim rywalem (był nim japoński pisarz Kawabata Yasunari) jednym głosem.

Witold Gombrowicz należy do wyjątkowych pisarzy w historii literatury, przede wszystkim 
ze względu na sposób konstruowania tekstów, specyficzny język (bogaty w neologizmy) i filo-
zofię (w swoich utworach prowadził pewnego rodzaju walkę z polską tradycją i historią) oraz grę 
z tradycją literacką (przykładem jest np. stylizacja na XVII–wieczne pamiętnikarstwo w Trans–
Atlantyku, czy dyskusja z romantyzmem, jak sam mówił, na przekór Mickiewiczowi). Czesław Miłosz 
powiedział: „Dzieło Gombrowicza jest pomnikiem prozy polskiej”.

Międzynarodowa popularność Gombrowicza zaczęła się w latach sześćdziesiątych. Ukazały 
się wtedy dwie powieści: Pornografia i Kosmos oraz Dzienniki, które uznawane są przez wielu 
znawców literatury za najlepsze dzieło pisarza.

Wszystkie swoje utwory Gombrowicz pisał po polsku, ale z powodu decyzji rządzących, którzy 
nie rozumieli jego definicji patriotyzmu (przedstawionej m.in. w Trans-Atlantyku), dzieła pisarza nie 
były w Polsce publikowane aż do połowy lat 80. Popularny był natomiast za granicą – twórczość 
autora Ferydurke została przetłumaczona na ponad 30 języków, a jego dramaty były wystawiane 
przez wybitnych reżyserów  na najważniejszych scenach świata. 

Przez wielu współczesnych Gombrowicz uznany był już za życia za najwybitniejszego pisarza 
polskiej literatury współczesnej. Ponowny wzrost zainteresowania Gombrowiczem wywołało 
opublikowanie (w maju 2013 r.) intymnego dziennika pisarza pt. Kronos, który był przez niego 
pisany prawie przez całe życie. Decyzja o publikacji była długo odsuwana w czasie, ponieważ, jak 
twierdziła jego żona, musiała do niej dojrzeć, gdyż dziennik wydawał się jej zbyt prywatny.

3.

4.

5.

Na podstawie:
http://culture.pl/pl/tworca/witold-gombrowicz ,
http://www.gombrowicz.net/-Dzieci-stwo-Ma-oszyce-i-Bodzechow-.html, 
http://www.gombrowicz.pl/witold-gombrowicz/biografia?page=0,1 
http://culture.pl/pl/wydarzenie/kronos-nieznane-dzielo-gombrowicza, 
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Ćwiczenie 2.

Ćwiczenie 3.

Odpowiedz na pytania.

Połącz termin literacki z jego definicją.

0. Ile rodzeństwa miał Witold Gombrowicz? 

_________________________________________________________________________________________ .
1. Jakie wykształcenie miał Gombrowicz i gdzie je zdobył?

_________________________________________________________________________________________ .
2. Kiedy Gombrowicz opublikował pierwszy dramat i jaki miał on tytuł?

_________________________________________________________________________________________ .
3. Czym zajmował się Gombrowicz podczas pobytu w Argentynie?

_________________________________________________________________________________________ .
4. Gdzie mieszkał pisarz po powrocie do Europy?

_________________________________________________________________________________________ .
5. Dlaczego Witold Gombrowicz uznawany jest za wyjątkowego pisarza?

_________________________________________________________________________________________ .

0. Dramat  

a.  jest formą stylizacji , która może łączyć się z różnymi 
gatunkami literackimi. Często kierowana jest przeciw komuś 
lub czemuś (jej przykładem jest np. wypowiedź, która 
naśladuje cudzy styl w celu ośmieszenia go). Często stosują 
ją twórcy kabaretów.

1 . Satyra 

b.  charakteryzuje się połączeniem w jednym utworze (np. lite-
rackim, plastycznym, dramatycznym itd.) elementów prze-
ciwstawnych, takich jak tragizm i komizm czy realizm 
i fantastyka.

2. Farsa
c.  to gatunek literacki, który łączy w sobie epikę i lirykę. 

Ośmiesza obyczaje, zjawiska, politykę i w karykaturalny 
sposób ukazuje bohaterów. 

3 . Komedia

d.  jeden z trzech gatunków literackich, obok liryki i epiki. 
Obok tekstu głównego (czyli dialogów i monologów) 
mogą występować didaskalia (tekst poboczny), które są 
uwagami autora na temat sposobu inscenizacji dzieła.

4. Parodia
e.  obok tragedii i dramatu jeden z trzech gatunków drama-

tycznych. Cechą charakterystyczną jest pogodny nastrój, 
komizm i zakończenie szczęśliwe dla bohaterów.

5 . Groteska

f.  to odmiana komedii , w której bohaterowie są wciągnięci 
w serię nieprawdopodobnych wydarzeń, najczęściej spowo-
dowanych ich wadami. Utwory te mają ukazywać ludzkie 
słabości, a widzowie śmieją się oglądając, ponieważ mogą 
sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji .

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
d

Miał troje rodzeństwa, on był najmłodszy. 
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Imiesłowy, to formy, które pochodzą od czasownika. Imiesłowy dzielimy na przymiot-
nikowe i przysłówkowe:
Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się jak przymiotniki .
a.  Imiesłowy przymiotnikowe czynne nazywają czynność, która jest czyjąś właści-

wością. Tworzymy je od czasowników  niedokonanych, dodając do tematu 3 . osoby 
liczby mnogiej końcówki -ący, -ąca, -ące , np. piszący student (ten, który pisze).

b.  Imiesłowy przymiotnikowe bierne nazywają właściwości przedmiotów, które 
uległy jakimś czynnościom albo rezultaty czynności. Tworzymy je od czasowników 
dokonanych i niedokonanych, dodając do tematu bezokolicznika/czasu przeszłego 
końcówki: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one , np. czytana książka (książka, 
którą ktoś czyta), wypita kawa (ta, którą ktoś wypił).

Imiesłowy przysłówkowe nie odmieniają się.
 a.  Imiesłowy przysłówkowe współczesne używane są, kiedy mówimy o dwóch czynno-

ściach wykonywanych równocześnie przez ten sam podmiot. Tworzymy je od czasow-
ników niedokonanych, dodając do tematu 3 osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego 
końcówkę -ąc , (np. oni oglądają – oglądając). Oglądając zdjęcia, myślała o wakacjach.

 b.  Imiesłowy przysłówkowe uprzednie używane są, kiedy mówimy o dwóch czynno-
ściach, które wykonuje ten sam podmiot i jedna czynność jest wcześniejsza (uprzednia) 
w stosunku do innej. Tworzymy je dodając do tematu czasu przeszłego czasowników 
dokonanych: 

  •  przyrostka -wszy, jeśli temat kończy się na samogłoskę, np. wypił - wypi-wszy 
Wypiwszy kawę, przeczytał gazetę. (Najpierw wypił kawę, potem przeczytał gazetę.)

 c.  przyrostka -łszy, jeśli temat kończy się na spółgłoskę, np. zjadł – zjad-łszy
Zjadłszy śniadanie, wyszedł z domu. (Najpierw zjadł śniadanie, potem wyszedł z domu.)

Ćwiczenie 4a.

A. Imiesłów 
przymiotnikowy 

czynny

B. Imiesłów 
przymiotnikowy 

bierny

C. Imiesłów 
przysłówkowy 
współczesny

D. Imiesłów 
przysłówkowy 

uprzedni

W tekście biograficznym (ćwiczenie nr 1) znajdują się przykłady różnych 
imiesłowów. Znajdź je w wpisz w odpowiednie miejsce tabeli.
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Pojęcie „gęby” dzięki Gombrowiczowi na stałe weszło do języka i oznacza 
narzuconą jednostce rolę społeczną. Słowo to, oznaczające w języku 
nieoficjalnym usta, pojawia się też w wielu idiomach. Przeczytaj poniższe 
przykłady i skreśl  wyjaśnienie, które nie jest prawidłowe.

Wybierz 5 imiesłowów z tabeli  i ułóż z nimi zdania.

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 5.

0. Nie puścić pary z gęby oznacza:
 a. nie zdradzić tajemnicy
 b. nic nie powiedzieć
 c. nie rozumieć, o czym inni rozmawiają.

1. Mieć niewyparzoną gębę, to:
 a. mówić zawsze nieprawdę
 b. mówić, używając wulgarnego języka
 c. mówić, nie licząc się ze słowami.

2. Robić z gęby cholewę, to:
 a. nie dotrzymywać słowa
 b. obiecywać i zrealizować obietnicę
 c. zaprzeczyć temu, co się mówiło.

3. Niebo w gębie mówimy, gdy:
 a. jemy coś smacznego
 b. fantazjujemy na temat  słodyczy 
 c. wyrażamy dobrą opinię o jakiejś potrawie.

4. Zapomnieć języka w gębie, znaczy:
 a.  nie umieć odpowiedzieć, np. w stresującej 

sytuacji 
 b. zmieszać się podczas rozmowy
 c. zapomnieć o czym się rozmawiało.

5. Wycierać sobie kimś gębę, to znaczy:
 a. mówić komuś komplementy
 b. plotkować o kimś 
 c. obmawiać kogoś.

Ułóż zdania z poznanymi idiomami.
1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________

Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 4b.
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Posłuchaj nagrania, w którym Adam Zagajewski (znany polski poeta, prozaik 
i eseista) opowiada o Gombrowiczu i odpowiedz na pytania.

Gombrowicz przez wiele lat pisał Dzienniki, ale dziś nie jest to popularna forma, 
ponieważ często  zastępuje ją np. blog. Przeczytaj fragment Dziennika W. Gombrowicza, 
a następnie zredaguj wpis do swojego dziennika lub na własny blog.

Ćwiczenie 7.

Ćwiczenie 8.

Źródło:
http://culture.pl/pl/tworca/witold-gombrowicz 

0. Jakie wydarzenia miały miejsce w roku śmierci Gombrowicza?

_________________________________________________________________________________________ .

1. Jakie książki znajdowały się w bibliotece rodziców Zagajewskiego, a których nie było.

_________________________________________________________________________________________ .

2. Jaka była opinia antykwariusza o Gombrowiczu?

_________________________________________________________________________________________ .

3. W jakim okresie życia Adam Zagajewski czytał Gombrowicza?

_________________________________________________________________________________________ .

4. Kim,  według opowiadającego, był dla Polaków Gombrowicz i jaką pełnił rolę?

_________________________________________________________________________________________ .

5. Jakie zdanie na temat pisania poezji miał Witold Gombrowicz? 

_________________________________________________________________________________________ .

Środa

Od pewnego czasu (i, być może, wskutek monotonii mojej tutaj egzystencji) ogarnia mnie ciekawość, której nigdy dotąd nie 

doświadczałem z tak wydestylowaną intensywnością – ciekawość, co zdarzy się za chwilę. (…)

Skończyłem książkę Miłosza. 

Niezmiernie pouczająca i pobudzająca lektura dla nas wszystkich, dla literatów polskich – także wstrząsająca. Bez przerwy 

prawie myślę o tym, gdy jestem sam, i coraz mniej mnie interesuje Miłosz – obrońca zachodniej cywilizacji, a coraz bardziej Miłosz – 

przeciwnik i rywal Zachodu. Tam, gdzie on usiłuje być odmienny od zachodnich pisarzy, jest dla mnie najważniejszy. Wyczuwam w nim to 

samo, co we mnie tkwi, to jest niechęć i lekceważenie w stosunku do nich, zmieszane z gorzką bezsilnością. (…).

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953 – 1956. Wydawnictwo Literackie 1986 (s. 24-25)

Polecamy: 
Joanna Siedlecka, Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu, Warszawa 2011

Ferdydurke,  reż. Jerzy Skolimowski,  Polska 1991

Pornografi a, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 2003

Kosmos, reż. Andrzej Żuławski, Polska 2015

 Audycja z cyklu Portret pisarza  http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1480693,Geby-i-pupy-Witolda-Gombrowicza 

We wsi Małoszyce, czyli miejscu urodzenia pisarza, znajduje się tzw. Zakątek Gombrowiczowski, czyli teren zielony 

z pomnikiem, a obok niego tablica informacyjna z życiorysem pisarza. Przez wieś przebiega również zielony szlak 

rowerowy, który nosi imię Gombrowicza.  

Ofi cjalna strona GOMBROWICZA www.gombrowicz.net

Bibliografi a Gombrowicza, artykuły, wydarzenia  - http://culture.pl/pl/tworca/witold-gombrowicz

Muzeum Gombrowicza we Wsoli  – wirtualny spacer  - http://www.muzeumgombrowicza.pl/pl/glowna

Amerykanie chodzili po Księżycu, trwała zimna wojna, a Rosjanie okupowali Pragę.

176

W
IT

O
L

D
 G

O
M

B
R

O
W

IC
Z

C 1  POZIOM


