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  Jak wspomnia³em, tak to wygl¹da 
na pierwszym planie, a wiêc tylko na 
pozór. Bo Gombrowiczowi z pewnoœ-
ci¹ nie sz³o tylko o idealizm. Wcale 
mu nie sz³o o idealizm (w Biesiadzie 
jest to ju¿ tylko przyk³ad). Stara³ siê od 
nowa rozwi¹zaæ problem, który gnê-
bi³ Dostojewskiego, nada³ mu jednak 
inny wymiar. Wci¹¿ od nowa dopy-
tuj¹c siê o powody uporczywej trwa-
³oœci nawet najbardziej skompromito-
twanych idei, odnalaz³ swój w³asny, 
gombrowiczowski temat. Biesiada 
sugeruje, ¿e do zaspokojenia krwio-
¿erczych apetytów „porz¹dnego cz³o-
wieka”, wcale nie jest potrzebny rze-
czywisty Bolek Kalafior – dziêki cze-
mu nawet bezzêbna markiza bêdzie 
mieæ u¿ywanie.
  A wiêc wystarcza forma, która oby-
wa siê bez treœci? „Piszê tylko dla sie-
bie – notuje cz³owiek z podziemia –
to forma, tylko pusta forma”, maj¹c 
na myœli zwroty w rodzaju „mili 
pañstwo”. To z pewnoœci¹ spostrze-
¿enie wa¿ne dla Gombrowicza – ta 
„pusta forma” wcale nie jest taka pus-
ta. Adresat wypowiedzi nie daje siê 
usun¹æ, a gdy raz, niechby „na niby” 
zagoœci w moich myœlach, mówi¹c 
do niego – mówiê ju¿ „pod niego”, 
nieuchronnie pozujê. Mo¿e siê przy 
tym zdarzyæ, ¿e jednoczeœnie, jakby 
w odwecie – tak, jak czyni to cz³owiek 
z podziemia – trochê sobie z niego 
pokpiwam, wprowadzam na mylne 
tropy i fa³szywe œcie¿ki. Co niewiele 
jednak zmienia: tak czy inaczej jest 
mi potrzebny. Jest jak Bolek Kalafior 
– niezbêdny zw³aszcza wtedy, gdy go 
nie ma.

2. Pasztet z premedytacj¹
 
   Tak¿e w Zbrodni z premedytacj¹ 
sêdzia œledczy H. jest zale¿ny od cze-
goœ, czego nie ma. Jest uzale¿niony od 
szczególnego rodzaju pieczeni – od 
zbrodni. Tej jednak najwyraŸniej nie
ma! Co wiêc robi sêdzia, aby zaspo-
koiæ swoj¹ narkomañsk¹ potrzebê? 
Przeprowadza misterny dowód, ¿e aby 
przyrz¹dziæ pieczeñ z zaj¹ca – nie po-
trzeba wcale zaj¹ca. W tekœcie Dosto-
jewski jest wrêcz przywo³any imien-
nie: „Jak¿e – mówi Dostojewski –
przyrz¹dziæ pieczeñ z zaj¹ca, nie ma-
j¹c zaj¹ca?” /B 43/. Ale nawet przed 
takim wyzwaniem nie cofnie siê praw-
dziwie œledczy umys³ sêdziego. 
  Wskazywano (Kijowski, Bartoszyñ-
ski), ¿e Zbrodnia z premedytacj¹ to 
parodia przes³uchañ Raskolnikowa
przez Porfirego Pietrowicza. Dobrze, 
zgoda, sytuacja byæ mo¿e pochodzi 

ze Zbrodni i kary, ale przytoczone 
zdanie wyj¹³ Gombrowicz z Biesów, 
natomiast sama „psychologia i logika” 
sêdziego H., nie jest logik¹ Porfirego 
Pietrowicza, ale... cz³owieka z pod-
ziemia. Tak wiêc przygoda sêdziego 
œledczego w domu zmar³ego obywa-
tela ziemskiego K. to nie tylko parodia 
Zbrodni i kary – to... Zbrodnia i kara 
z cz³owiekiem z lochu w roli g³ównej. 
Czytajmy: „przecie¿ nieraz cz³ek sam 
wie, ¿e siê obrazi³ bez powodu, ale 
doprowadza do tego, ¿e siê w koñcu 
dalibóg, rzeczywiœcie obra¿a” /N18/ 
– czy nie to w³aœnie jest przypadek 
œledczego w Zbrodni z premedytacj¹? 
Czy nie odbieramy wra¿enia, ¿e sê-
dzia H. „odgrywa atak nerwowy, ¿eby 
ocaliæ pozory przyzwoitoœci, chocia¿ 
ten atak by³ prawdziwy”. /N97/
  Sêdzia jest ura¿ony wprowadzeniem 
go w niezrêczn¹ sytuacjê. Od tej chwi-
li, podobnie jak cz³owiek z podziemia, 
marzy o zemœcie, podobnie jak tam-
ten, zdaje sobie sprawê, ¿e „obra¿a siê 
bez powodu”, wie równie¿, ¿e metoda 
zemsty jest raczej imaginacyjna, bez-
sensowna, pomimo to – znów jak tam-
ten – brnie dalej. Ca³a œwiadomoœæ 
sztucznoœci podjêtej gry nie powstrzy-
ma go przed ni¹, bo „jest ju¿ zbyt 
œmieszny, zbyt mœciwy i zbyt daleko 
siê zapêdzi³” /B42/. Musi „ocaliæ po-
zory przyzwoitoœci”, zdaj¹c sobie do-
skonale sprawê, ¿e s¹ to tylko pozory
(„zawierzmy pozorom, nie dajmy siê 
braæ na fundusz logice i oczywistoœci”
/B43/), postanawia odegraæ akt z³oœli-
wej zemsty w³aœnie w momencie, w 
którym „na zdrowy rozum” powinien 
go poniechaæ, bo wie ju¿, ¿e jest on
bezzasadny. Ale w³aœnie dlatego, ¿e 
bezzasadny – nale¿y go uzasadniæ post 
factum, dokoñczyæ to, co zosta³o roz-
poczête. Skoro np. mamy fakt – zosta-
³em obra¿ony – to musia³ byæ przecie¿
jakiœ powód: oto logika, która dopro-
wadza do absurdu. Zarazem sêdzia 
wie, ¿e nawet najg³upsze pozory od-
najd¹ swoj¹ logikê. Pieczeñ wyczaruje 
swojego zaj¹ca, choæby z kapelusza.
  Dla kogoœ, kto dumny jest ze swych
zasad i logiki postêpowania, dla takie-
go skrupulata, jakim jest sêdzia H., 
nie mo¿e byæ „obrazy bez powodu”, 
obraza bez powodu to policzek wy-
mierzony jego najg³êbszemu poczu-
ciu godnoœci, to ponura zapaœæ w bez-
sens i absurd... Ja? Ja mia³bym zrobiæ 
coœ bez powodu? No, to jeszcze zoba-
czymy... I có¿ st¹d, ¿e w wyniku ma-
niackiego uporu, aby broniæ sensu 
nawet tam, gdzie go najwidoczniej 
nie ma, popadamy w jeszcze wiêkszy 
absurd i groteskê? Ta groteska stwo-

rzy nam w zamian ca³y nowy œwiat, 
có¿ z tego, ¿e fikcyjny? Œwiat ten wy-
wiedziony krok po kroku, zgodnie 
z najlepszymi prawid³ami „sztuki œled-
czej” – to bardzo, bardzo solidny Dom 
Wariatów, zbudowany po to, aby za-
przeczyæ jednemu potkniêciu, jednej 
prostej niekonsekwencji.
  „Cz³owiek tak lubuje siê w systemach 
i abstrakcyjnych wywodach, i¿ gotów 
umyœlnie wykoœlawiaæ prawdê, gotów 
zas³oniæ sobie oczy i zatkaæ uszy, byle 
tylko ocaliæ swoj¹ logikê” /N22/ - po-
wiada cz³owiek z lochu. Brakuje mi 
tylko egzemlarza Wspomnieñ cz³owie-
ka z lochu z biblioteki Gombrowicza, 
gdzie miejsce to jest podkreœlone trzy 
razy i opatrzone wykrzyknikiem. Bo 
przecie¿ mamy tu podan¹ w zal¹¿ku
gombrowiczowsk¹ koncepcjê formy,
z której „nie sposób siê wy³amaæ”, 
która daj¹c jedyn¹ nadziejê suweren-
nej wypowiedzi, zarazem skrzywia j¹ 
i wypacza; formy z jej wewnêtrzn¹ 
logik¹, dyktuj¹c¹ „koniecznoœæ za-
okr¹glania, dopowiadania kszta³tu 
w myœl praw immanentnych formy” 
/Ferdydurke 83/. Tyle, ¿e „logika” zo-
sta³a u Gombrowicza zast¹piona „for-
m¹” (w jego œwiecie podziemne prawo
brzmi: „cz³owiek zas³ania oczy i za-
tyka uszy, byle ocaliæ formê”). Otó¿ 
z lektury Notatek wynik³o Gombro-
wiczowi, ¿e najgorsze nie jest to, ¿e
„dwa razy dwa – cztery podpiera siê 
pod boki i spluwa” /N31/, nie ono jest 
najwiêksz¹ „impertynencj¹”, i nie „pra-
wa natury zawsze najg³êbiej krzywdzi-
³y” cz³owieka z podziemia, ale „prawa 
immanentne formy”. Czy¿ najg³êbiej 
nie dotyka go fakt, ¿e zdradza go i za-
wodzi w³asny g³os, ¿e on zawsze „jak 
z ksi¹¿ki”?
  A wracaj¹c do logiki. Nikt nie chce 
tu jej dyskredytowaæ, na pewno nie 
Gombrowicz, ale jedna rzecz logika
a druga u¿ytek jaki z niej robimy. Byæ 
mo¿e jesteœmy po prostu nie na pozio-
mie logiki jakiej u¿ywamy, u¿ywamy 
jej Ÿle, ale u¿ytek jaki z niej robimy 
nie jest ju¿ spraw¹ logiki. Logika nie 
obejmuje stosunku do logiki, forma 
stosunku do formy. Niew³aœciwy do
nich stosunek niweczy ich wartoœæ, 
gorzej – przekszta³ca we wrogie 
cz³owiekowi si³y. Sêdzia H. puszcza 
w ruch maszyneriê, która ci¹gnie go za 
sob¹ wpychaj¹c w g³upstwo i  œmiesz-
noœæ. „Logika œledztwa”, choæ tak do-
brze mu znana, okazuje siê zawsze 
„lepsza” od niego, a wiêc niszcz¹ca. 
Wytwór nasz nas przerasta, a my pro-
wadzimy z nim grê samobójcz¹, jak 
dziecko bawi¹ce siê ¿yletk¹.

  Trudno orzec z zupe³n¹ pewnoœci¹, 
co ugruntowa³o za¿y³oœæ moj¹ z hra-
bin¹ Kot³ubaj - naturalnie, mówi¹c 
o za¿y³oœci, mam na myœli ten nik³y 
stopieñ zbli¿enia, jaki istnieæ mo¿e 
pomiêdzy rasow¹ i w ka¿dej swej 
kosteczce arystokratyczn¹ cz³onkini¹ 
Towarzystwa a jednostk¹ sfery zacnie 
i godnie - lecz tylko mieszczañskiej. 
Jak sobie pochlebiam, mo¿e pewna 
szczytnoœæ, któr¹ udaje mi siê czasem 
przejawiæ w sprzyjaj¹cych okolicznoœ-
ciach, g³êbsze spojrzenie oraz pewien 
zmys³ dla idealizmu, zniewoli³y ku 
mnie wybredn¹ sympatiê hrabiny. Od 
dziecka bowiem czu³em siê myœl¹c¹ 

trzcin¹ i cechowa³ mnie poci¹g do 
spraw podnioœlejszych, a czêsto d³ugie 
godziny trawiê na roztrz¹saniu spraw 
piêknych i wznios³ych.
  Tak wiêc bezinteresowna dociekli-
woœæ, ta szlachetnoœæ myœlenia, to ro-
mantyczne, arystokratyczne, idealis-
tyczne, anachroniczne z lekka w dzi-
siejszej dobie nastawienie umys³u 
zyska³o mi, jak przypuszczam, dostêp 
do ptifurków hrabiny i do jej niepraw-
dopodobnych obiadów pi¹tkowych. 
Gdy¿ hrabina by³a z tego typu kobiet 
wy¿szych, z jednej strony - ewange-
liczna, z drugiej - renesansowa, patro-
nowa³a na dobroczynnych wentach,
a zarazem ho³dowa³a muzom. Budzi-
³y podziw jej rozliczne dzie³a mi³o-
sierdzia - s³ynê³y szeroko jej dobro-
czynne herbatki, artystyczne five 
o’clock’i, na których wystêpowa³a jak 
jaka Medyceuszka - a zarazem nêci³ 
sw¹ ekskluzywnoœci¹ mniejszy salon 
jej pa³acu, w którym to mniejszym 
salonie hrabina przyjmowa³a tylko 
szczup³¹ garstkê prawdziwie bliskich 
i zaufanych goœci.
  Lecz najs³ynniejsze by³y postne 
obiady pi¹tkowe hrabiny.
  Obiady te mia³y - jak sama mówi³a 
- charakter wytchnienia w pasmie co-
dziennej filantropii, by³y one czymœ 
w rodzaju œwiêta i odlotu. - Chcê mieæ 
coœ tak¿e dla siebie - rzek³a hrabina 
ze smêtnym uœmiechem, zapraszaj¹c 
mnie po raz pierwszy, przed dwoma 
miesi¹cami, na jeden z tych obiadów. 
- Proszê przyjœæ do mnie w pi¹tek. 
Trochê œpiewu, muzyki, trochê osób 
najbli¿szych - no i pan... a dlatego 
w pi¹tek, aby nie by³o nawet cienia 
myœli o tym miêsie - wzdrygnê³a siê
lekko - o tym waszym wiecznym 
miêsie i o tej krwi. Za du¿o miêso-
¿ernoœci! Za du¿o oparów miêsnych! 
Nie widzicie ju¿ szczêœcia poza krwis-
tym befsztykiem - uciekacie od postów 
- wstrêtne och³apy miêsne ¿arlibyœcie 
bez przerwy dzieñ ca³y. Rzucam rêka-
wicê - doda³a z subtelnym zmru¿eniem 
oczu, jak zawsze znacz¹co i symbo-
licznie. - Pragnê przekonaæ, ¿e post nie 
jest diet¹, lecz - uczt¹ dla ducha. - Co 
za zaszczyt - byæ w liczbie dziesiêciu, 
piêtnastu najwy¿ej osób, które dost¹-
pi³y postnych obiadów hrabiny!
  Wy¿szy œwiat zawsze poci¹ga³ miê 
i magnetyzowa³, a có¿ dopiero œwiat 
tych obiadów.
   Zdaje siê, ¿e ukryt¹ myœl¹ hrabiny 
Kot³ubaj by³y niejako nowe okopy 
Œwiêtej Trójcy przeciw wspó³czesne-
mu barbarzyñstwu (nie darmo krew 
Krasiñskich p³ynê³a w jej ¿y³ach) - 
zdaje siê, ¿e ho³dowa³a ona temu g³ê-
bokiemu przekonaniu, i¿ arystokracja 
rodowa nie tylko powo³ana jest do 
zewnêtrznego uœwietniania zabaw i
przyjêæ, lecz ¿e we wszelkich dziedzi-
nach, równie¿ duchowych i artystycz-
nych, moc¹ swej wy¿szoœci rasowej 
zdolna jest zapewniæ sobie samowys-
tarczalnoœæ - ¿e przeto, dla urzeczy-
wistnienia prawdziwie wznios³ego 
salonu, wystarczy pod ka¿dym wzglê-
dem salon arystokratyczny. By³a to 
myœl archaiczna, nieco z Bo¿ej ³aski, 
lecz w ka¿dym razie - w czcigodnym 
swym archaizmie nies³ychanie œmia³a 
i g³êboka, taka, jakiej bezwzglêdnie na-
le¿a³o spodziewaæ siê po potomkini

hetmanów. I rzeczywiœcie, kiedy przy 
stole, w antycznej jadalni, z dala od
trupów i mordu, od miliarda zarzyna-
nych wo³ów, przedstawiciele najstar-
szych rodów pod przewodnictwem 
hrabiny wskrzeszali platoñskie sym-
pozjony - zdawa³o siê, ¿e duch poezji 
i filozofii unosi siê poœród kryszta³ów 
i kwiatów, a oczarowane s³owa same 
uk³ada³y siê w rymy.
  By³ tam na przyk³ad jeden ksi¹¿ê, 
który na proœbê hrabiny obj¹³ rolê in-
telektualisty i filozofa, a czyni³ to tak 
po ksi¹¿êcemu, tak piêkne i szlachetne 
wyg³asza³ idee, ¿e zawstydzony Platon, 
s³ysz¹c to, stan¹³by chyba z serwet¹ za 
jego krzes³em, by zmieniaæ pó³miski. 
By³a baronowa, która podjê³a siê 
uœwietniæ zebrania œpiewem, chocia¿ 
nigdy przedtem nie uczy³a siê œpiewu 
i w¹tpiê, czy Ada Sari doby³aby z sie-
bie z tej okazji tyle dobrego tonu. Coœ
nad wyraz cudownego, cudownie jar-
skiego, powiedzia³bym - luksusowo 
jarskiego, zawiera³a gastronomiczna 
wstrzemiêŸliwoœæ tych przyjêæ, a ol-
brzymie fortuny skromnie pochylone 
nad porcj¹ kalarepki czyni³y nieza-
pomniane wra¿enie, zw³aszcza na tle 
straszliwej miêso¿ernoœci wspó³czes-
nych stosunków. Nawet zêby nasze, 
zêby gryzoniów, zdawa³y siê traciæ 
tutaj swoje Kainowe piêtno... Co siê 
zaœ tyczy kuchni, to bezsprzecznie 
kuchnia jarska hrabiny nie mia³a sobie 
równych; nadzwyczaj zawiesisty by³ 
smak jej faszerowanych ry¿em pomi-
dorów, a jej omlety ze szparagami by³y 
zjawiskowe pod wzglêdem jêdrnoœci 
i woni.
  Tego pi¹tku, o którym mowa, zosta-
³em ponownie po paru miesi¹cach za-
szczycony zaproszeniem i nie bez nie-
uniknionej tremy wje¿d¿a³em skrom-
n¹ doro¿k¹ pod staro¿ytny fronton pa-
³acu po³o¿onego tu¿ pod Warszaw¹. 
Ale zamiast spodziewanych kilkunas-
tu osób, zasta³em jedynie z goœci dwoje 
i to bynajmniej nie najznakomitszych 
- star¹ bezzêbn¹ markizê, która z ko-
niecznoœci oddawa³a siê jarzynom 
przez wszystkie dni tygodnia, oraz 
pewnego barona, a mianowicie baro-
na de Apfelbaum, z rodziny nieco 
w¹tpliwej, który liczb¹ milionów oraz 
matk¹ - z domu ksi¹¿¹t Pstryczyñ-
skich - okupywa³ liczbê przodków oraz 
fatalny nos. Wyczu³em te¿ zaraz na 
wstêpie niedostrzegalny prawie dyso-
nans... jakby pewne niedostrojenie... 
a co wiêcej zupa z dyni pasztetowej 
- sp~ecialit~e de la maison - zupa 
z dyni na s³odko - duszonej do miêk-
koœci, któr¹ podano na pierwsze da-
nie, okaza³a siê nadspodziewanie mi-
zerna, wodnista i beztreœciwa. Pomi-
mo to nie zdradzi³em najmniejszego 
zdziwienia ani zawodu (tego rodzaju 
objawy by³y wszêdzie na miejscu, lecz 
nie u hrabiny Kot³ubaj), a natomiast 
z twarz¹ rozjaœnion¹ i wniebowziêt¹ 
zdoby³em siê na komplement:
  Có¿ za doskona³a zupa i to bez ¿ad-
nego mordu, ani trupa. 
[...]
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