
16    nr 197 - LUTY 2013

Tañce towarzyskie 
 
  „Zawsze urz¹dzam siê tak, by two-
rzyæ w dobrym towarzystwie” – ob-
wieszcza Gombrowicz w Rozmowach 
z Dominikiem De Roux. Chodzi³o o to, 
¿e pisz¹c ka¿d¹ swoj¹ rzecz, zawsze 
wybiera³ sobie jakiœ „wzór” jako pod-
stawê w³asnej pracy. Piszê „wzór”  w
cudzys³owie, bo nie chodzi tu o na-
œladowanie, a raczej o parafrazê, a na-
wet – parodiê. W tym samym frag-
mencie Rozmów wyznaje na przy-
k³ad: „pisz¹c Œlub zapatrzony by³em 
w Hamleta i Fausta”. Ale có¿ tam zo-
sta³o z Szekspira i Goethego? Prze-
tworzeni zostali w jakieœ ceremonie 
i grymasy tak skoczne, ¿e a¿ trudno 
ich tu rozpoznaæ. A przecie¿ jest to 
sposób dyskusji z nimi, z tradycj¹ 
jak¹ reprezentuj¹.
  A wiêc metod¹ pisarza jest parodia? 
Przypomnijmy Transatlantyk. Ju¿ 
Konstanty Jeleñski wskazywa³, ¿e 
Gombrowicz nie tylko parodiuje Pana 
Tadeusza, lecz próbuje go wrêcz za-
st¹piæ podrzucaj¹c w to miejsce ku-
ku³cze jajo – swój Trans-Atlantyk. Pi-
sa³ go bowiem tak, jakby Mickiewicza 
nie by³o, a najwiêkszy polski epos 
narodowy napisa³ jakiœ XVII wieczny 
pisarz barokowy (Pasek?), lub mo¿e
jego spadkobierca (Rzewuski?). Naj-
pewniej jednak ktoœ, kogo w ogóle 
nie by³o, ale móg³ byæ (gdyby nie 
by³o Mickiewicza)! W ka¿dym razie 
ktoœ, kto by Mickiewicza nie zna³. Pod 
piórem Gombrowicza parodia prze-
kszta³ca siê wiêc w powa¿n¹ dysku-
sjê z polskim dziedzictwem narodo-
wym, atakiem na jej idylliczn¹ grzecz-
noœæ i bogoojczyŸniane zadêcie. Po-
dobnie by³o z innymi gombrowiczow-
skimi „parodiami”. Micha³ G³owiñski 
nazwa³ to póŸniej „parodi¹ konstruk-
tywn¹”. 
  Czytaj¹c ponownie Notatki z pod-
ziemia (Zapiski iz podpolia) Dostojew-
skiego przekonujê siê, ¿e taktykê tê
Gombrowicz stosowa³ od samego po-
cz¹tku. To ¿adna tajemnica, ¿e w swo-
jej pierwszej ksi¹¿ce parafrazowa³ 
Dostojewskiego – wskazywali na to 
Kijowski, B³oñski, Bartoszyñski. 
Dziwna jest jedynie ta okolicznoœæ, ¿e 
w pierwszym i jedynym tomie opo-
wiadañ Gombrowicza niemal zdecy-
dowana wiêkszoœæ aluzji literackich
o znacz¹cych konsekwencjach fabu-
larnych pochodzi z Notatek z podzie-
mia. Dlaczego w³aœnie Notatki a w³aœ-
ciwie Wspomnienia cz³owieka z lochu,
bo w takim t³umaczeniu musia³ znaæ je 
Gombrowicz? Nad sensem g³êbokie-
go œladu jaki one pozostawi³y w twór-
czoœci Gombrowicza chcê siê w³aœnie 
zastanowiæ.
  Wiek XX (na który, co prawda, 
patrzymy wci¹¿ ze zbyt krótkiej per-
spektywy, aby to dobrze oceniæ), obok 
kilku absolutnie przera¿aj¹cych rzeczy 
powo³a³ równie¿ do ¿ycia krytyków 
œlini¹cych siê nad ka¿dym tekstem, 
w którym odnajduj¹ aluzje do innego 
tekstu. Oczywiste, ¿e najpierw po-
wo³aæ musia³ takich, którzy te aluzje 

„Dudek niczego bardziej nie obawia siê, jak ¿eby go nie wystrychniêto na dudka
./.../ Ale¿, dudku, co ci z tego, ¿e bêdziesz wiedzia³, czy ja „szczerze”, czy „nieszcze-
rze”? Co to ma do s³usznoœci wypowiadanych przez mnie myœli? /.../ Owszem, 
mistyfikacja jest zalecona pisarzowi. Niech zm¹ci nieco wodê wokó³ siebie, aby 
nie wiedziano kto zacz – pajac? kpiarz? mêdrzec? oszust? odkrywca? blagier? 
przewodnik? A mo¿e on jest tym wszystkim naraz? Doœæ b³ogiej drzemki na ³onie 
wzajemnego zaufania.”   /Dziennik, II, 282/.

Tancerz cz³owieka z podziemia

czyni¹. Aby unikn¹æ nieporozumieñ, 
zróbmy od razu zastrze¿enie, ¿e przy-
najmniej w kilku przypadkach nie zro-
bi³ Ÿle. Có¿, kiedy za tymi kilkoma po-
wo³anymi, którzy czyni¹ takie aluzje 
z g³êbszej potrzeby, postêpuj¹ groma-
dy tych, którym wydaje siê, ¿e wy-
starczy aluzjami przypietrasiæ ksi¹¿kê, 
aby stworzyæ arcydzie³o. W efekcie 
nad literatur¹ zawis³a tajemnicza i 
ciê¿ka w istocie aura porozumiewaw-
czych mrugniêæ, spisywanych sk¹d siê
da wykwintnych smaczków i przypra-
wiaj¹cych o ziewanie odnoœników,
które nawet bezwstydny z natury kry-
tyk literacki, co najwy¿ej zaznaczy³by 
wstydliwie w przypisie. Ma³o kto za-
daje sobie ju¿ pytanie: do czego i czy 
w ogóle taka aluzja jest potrzebna? 
Jak z tego widaæ taka aluzja to mo¿e 
byæ niez³y pasztet i z takim pasztetem 
muszê sobie daæ dzisiaj radê. A wiêc 
proszê, pasztet na stó³!

  „O czym porz¹dny cz³owiek mo¿e 
mówiæ z najwiêkszym zadowoleniem? 
OdpowiedŸ: o sobie!” (N10) Ten przy-
k³ad myœlenia pozytywnego, jaki pre-
zentuje podziemny cz³owiek na pierw-
szych stronach Notatek..., musia³ przy-
paœæ Gombrowiczowi do gustu. Czy
jego wzmocnione echo nie odbrzmie-
wa na pierwszej stronie Dziennika?
(Czwartek. Ja. Pi¹tek. Ja... itd.) Uprasz-
czam? Mo¿e. Ale nawet, gdy przy-
j¹æ autoironiê tego zdania, widoczn¹ 
zw³aszcza w kontekœcie opowiedzia-
nych w Notatkach zdarzeñ, to prze-
cie¿ i Gombrowicza nie mo¿na w tym 
punkcie braæ ca³kiem powa¿nie. Co to 
zreszt¹ znaczy „powa¿nie”? Mówimy 
tu o przypadkach, przy których nie za-
szkodzi zapytaæ.
  Jak jest na przyk³ad z t¹ autoironi¹? 
Jeœli jestem autoironiczny, to natrafiê 
zapewne nie tylko na tych, co tê auto-
ironiê odczytaj¹, ale i na tych, co jej 
nie odczytaj¹... Jeœli zabieg powtórzê, 
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jego sens od-
czyta nieco wiêcej osób – ale jeœli bê-
dê powtarza³ go „do znudzenia”?... 
W koñcu nawet ci, którzy od pierwszej 
chwili pojmowali ironiê moich s³ów, 
zaczn¹ siê zastanawiaæ, czy ja aby nie 
na powa¿nie. I wtedy jestem nie tylko 
„autoironiczny”, jestem ju¿, zaryzyku-
jê to s³owo, „hetero ironiczny”, tzn.
jestem „autoironiczny za nich”, w ich 
imieniu; wystawiaj¹c na próbê ich
zdolnoœæ rozumienia kpiê sobie z nich. 
Jeœli chc¹ mnie teraz zrozumieæ, to 
musz¹ sami postaraæ siê o podobn¹ 
postawê, musz¹ byæ autoironiczni wo-
bec w³asnego zrozumienia moich za-
grañ. Nie wystarczy ju¿ porozumie-
wawcze mruganie okiem: „ach, jak
my siê œwietnie rozumiemy”. Trzeba
pokusiæ siê o „zrozumienie autoiro-
niczne”...
  Szczególnoœæ notatkowej ironii po-
lega na tym, ¿e na przyk³ad zdanie:
„Albo¿ cz³owiek obdarzony œwiado-
moœci¹ mo¿e mieæ dla siebie choæ 
trochê szacunku” (N17) nie przekreœla 
wyzwalaj¹cej oczywistoœci zdania, od 
którego rozpocz¹³em. Bo przecie¿ 

zdanie to, zanim dobrnêliœmy do jego 
pozornego zaprzeczenia, w którym 
znalaz³o swe uzupe³nienie, ju¿ dawno
przesta³o byæ autoironiczne, staj¹c siê 
zwyczajnie ironiczne pod adresem
ka¿dego, kto jeszcze uwa¿a siê za po-
rz¹dnego cz³owieka. No, to poka¿cie
mi teraz tych „porz¹dnych ludzi”, mó-
wi Dostojewski, niech mówi¹ o sobie 
„z prawdziwym zadowoleniem”.
  Poci¹gn¹æ œmiech, parodiê, ironiê do 
momentu, w którym staj¹ siê powa¿-
ne – ten sta³y cel Gombrowicza znaj-
duje swoj¹ klasyczn¹ wrêcz realizacjê 
w Notatkach z podziemia. Cz³owiek 
z lochu bywa ¿a³oœnie œmieszny, kiedy
siê wy¿ala i rekompensuje to sobie 
w ramach kpin i z³oœliwoœci, które 
zdradzaj¹ zastanawiaj¹c¹ g³êbiê myœ-
li. Tylko: komu to potrzebne? Po co
parodii byæ powa¿n¹? Czy nie jest to 
bezinteresownie z³oœliwe psucie ga-
tunku? Ka¿de dziecko, po obejrzeniu 
kreskówki, w której obœmiano Gwiez-
dne wojny, wie dzisiaj, ¿e parodia gwa-
rantuje wyœmienit¹ zabawê. I bardzo
³atwo jest dziœ zrozumieæ, ¿e przy 
odrobinie dobrej woli sparodiowaæ 
mo¿na wszystko. Dalibóg, parodia sta-
nia³a. A mo¿e po prostu jest ona ro-
dzajem taniej rozrywki i taka powinna 
pozostaæ?
  A przecie¿, pozwólcie, ¿e zapytam 
– co to jest parodia? Parodia mo¿li-
wa jest tam, gdzie odkrywamy jak¹œ 
sztucznoœæ, fa³szywy ton. Jest ona wy-
œmianiem tego tonu. Skoro tak, to za-
czyna siê ona od odkrycia, od uœwia-
domienia tej sztucznoœci i fa³szu, dla-
tego ton parodii, w przeciwieñstwie 
do wielu parodiowanych orygina³ów, 
jest z zasady autentyczny. Jest czêsto 
reakcj¹ na dra¿ni¹cy fa³sz otoczenia.
  Przygl¹daj¹c siê parodii z bliska, do-
chodzê do niebezpiecznego przeko-
nania, ¿e jakby „z natury rzeczy” jest 
w niej coœ skrycie powa¿nego, jakiœ 
œlepy atawizm têpienia wszelkiej 
sztucznoœci i zak³amania, wsparty na 
nieprzekupnej ostroœci widzenia, która
bije na g³owê wszelkie g³êbokie ana-
lizy. Czy nie czujemy pokusy, aby tê
ostroœæ widzenia pog³êbiæ, poci¹gn¹æ 
dalej, nawet za cenê wy³amania siê 
z granic gatunku? Jak to bywa: jed-
nych kusi, inni wznosz¹ siê do raju 
prost¹ œcie¿k¹ klepania siê po udach. 
Nie ka¿dy parodysta wstêpuje na te 
drug¹, trudniejsz¹ œcie¿kê wyostrzonej 
œwiadomoœci œmiechu, lecz kto na ni¹ 

wst¹pi odkrywa, ¿e widzenie wyostrza 
siê do granic, przy których œmiech za-
czyna byæ nieprzyzwoity. Ton, który 
– jak plaœniêcie w czo³o – przebija 
z wystêpu parodysty tego typu, nie 
daje siê z niczym pomyliæ.
  Za chwilê pobrnê w szczegó³y, ale 
mo¿e najwa¿niejszy jest w³aœnie ten 
ton, z rodzaju „nie wiadomo czy kpi, 
czy o drogê pyta”, ton, który przepe³-
nia wynurzenia cz³owieka z podzie-
mi, a który odnajdujê te¿ w Pamiêtni-
ku z okresu dojrzewania. A nie jest 
to tylko wspólny Dostojewskiemu i 
Gombrowiczowi „zgrabny chwyt”, ten 
ton jest rozwi¹zaniem pewnego prob-
lemu... no, mo¿e drog¹ do rozwi¹za-
nia.
 A jaki to problem? No, w³aœnie. Przy-
jrzymy mu siê uwa¿nie na przyk³adzie
dwóch pasztetów z Bakakaju. Serwo-
wany bêdzie zaj¹c z kalafiorem, we-
d³ug przepisów z Biesiady u hrabiny 
Kot³ubaj i Zbrodni z premedytacj¹. 
Ale nie prze¿erajmy siê, bo potem 
bêdzie jeszcze dok³adka.

Dwa pasztety

  W Pamiêtniku z okresu dojrzewa-
nia parodia staje siê sposobem ¿ycia 
dla Tancerza, Stefana Czarnieckiego, 
Alicji z Dziewictwa. Sêdzia œledczy 
ze Zbrodni z premedytacj¹ czuje, ¿e 
wlaz³ z kopytami w parodiê („by³em 
ju¿ zbyt œmieszny” – zauwa¿a). W Bie-
siadzie u hrabiny Kot³ubaj parodi¹ po-
s³uguje siê arystokracja: Kalafior jest 
przecie¿ parodi¹ zw³ok Bolka Kala-
fiora, zreszt¹, czy¿ ta arystokracja nie 
jest parodi¹ arystokracji (baron de 
Apfelbaum)? Nale¿a³oby wiêc powa¿-
nie zapytaæ, czy smak ¿ycia, jakim 
delektuj¹ siê uczestnicy biesiady, jest 
smakiem miêsa, czy raczej smakiem 
parodii. Z drugiej strony parodia miê-
sa bywa ca³kiem po¿ywna, jak np. 
pasztet. Oto dwa z nich.

1. Pasztet z kalafiora

  Tematem Biesiady u hrabiny Kot³u-
baj jest – przynajmniej w pierwszym
planie – humanitaryzm, litoœæ i wspó³-
czucie dla „marnego cz³owieka”, s³o-
wem, problemy m³odego Dostojew-
skiego – od Biednych ludzi po Skrzyw-
dzonych i poni¿onych – tego Dosto-
jewskiego, z którym rozbrat bierze on 
sam w Notatkach z podziemia.

  W Biesiadzie aluzja do Notatek jest 
szczególnie czytelna. Bohater opowia-
dania notuje: „czêsto d³ugie godziny 
trawiê na roztrz¹saniu spraw piêknych 
i wznios³ych”. A to w³aœnie cz³owiek 
z podziemia „ucieka w to, co piêkne 
i wznios³e”, ironizuj¹c wy¿ywa siê 
na owych wznios³oœciach, aby znów 
siê w nich zatopiæ. W Biesiadzie ca³e 
to gadanie „jak z ksi¹¿ki”, poza które 
nie mo¿e siê wyrwaæ cz³owiek z pod-
ziemia, przemienia siê w farsowy kon-
cert pretensjonalnych zachwytów nad 
„postn¹” filantropi¹ i ckliwych rymo-
wanek na czeœæ idealnych porywów 
serca („Piêkna ró¿a, piêkna burza, lecz 
piêkniejsze od nich uczucie litoœci”). 
Tak, to te same wznios³e uczucia, z 
których tak niemi³osiernie kpi³ Dosto-
jewski. Oczywiœcie, mo¿na powie-
dzieæ, ³atwiej kpiæ Gombrowiczowi 
ni¿ Dostojewskiemu, w koñcu to nie 
on wylewa³ ³zy opisuj¹c losy Makara 
Diewuszkina, „marnego cz³owieka”. 
Nie ulega kwestii, ¿e dla Dostojew-
skiego te kpiny to wci¹¿ rzecz bolesna, 
Gombrowiczowi przyjdzie to bez tru-
du. I mo¿e dlatego bêdzie móg³ pójœæ 
o krok dalej.
  Bo czy Gombrowiczowi idzie tylko 
o kompromitacjê idealizmu? Gombro-
wicz zastanawia siê sk¹d bior¹ swoj¹ 
zdumiewaj¹c¹ trwa³oœæ te idealistycz-
ne „glêdzenia duszy”, mimo ca³ej ich 
oczywistej tandety. I przyczynê owej
trwa³oœci odnajduje w jadowitej, „miês-
nej” i z³oœliwej podszewce humanita-
ryzmu. Z tej jarskiej filantropii wydo-
bywa na wierzch niezbyt szlachetne 
intencje, jakie za ni¹ stoj¹. Filantropi 
– zdaje siê mówiæ – znajduj¹ specjaln¹ 
rozkosz w zajmowaniu siê „marnymi 
ludŸmi”: „fryzjerami chorymi na roz-
dêcie ¿y³” i „dzieæmi cierpi¹cymi na 
angielsk¹ chorobê”. Rozkosz ta ma 
w sobie coœ z kanibalistycznej uczty, 
z symbolicznego po¿erania marzn¹-
cego na deszczu Bolka Kalafiora. Bez 
owej cichej, skrzêtnie skrywanej, sa-
tysfakcji z udzia³u w cudzym cierpie-
niu, wznios³e idea³y dawno by upad³y. 
Przypomnijmy, ¿e cz³owiek z lochu 
odnajdywa³ podobne upodobanie w 
malowaniu przed oczami Lizy wizji 
jej marnej przysz³oœci, œmierci pod 
schodami itp. Po prostu od¿ywa³, na-
pawa³ siê t¹ wizj¹. Czu³ siê przy tym
lepszy, szlachetniejszy, wznios³y i nie-
Ÿle siê t¹ potraw¹ najada³ (potem mu
siê siê odbija³o).
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