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Tańce towarzyskie 
 
  „Zawsze urz¹dzam się tak, by two-
rzyć w dobrym towarzystwie” – ob-
wieszcza Gombrowicz w Rozmowach 
z Dominikiem De Roux. Chodzi³o o to, 
że pisz¹c każd¹ swoj¹ rzecz, zawsze
wybiera³ sobie jakiś „wzór” jako pod-
stawę w³asnej pracy. Piszę „wzór” w
cudzys³owie, bo nie chodzi tu o na-
śladowanie, a raczej o parafrazę, a na-
wet – parodię. W tym samym frag-
mencie Rozmów wyznaje na przy-
kład „pisz¹c Ślub zapatrzony by³em w
Hamleta i Fausta”. Ale cóż tam zosta-
³o z Szekspira i Goethego? Przetwo-
rzeni zostali w jakieś ceremonie i gry-
masy tak skoczne, że aż trudno ich tu 
rozpoznać. A przecież jest to sposób 
dyskusji z nimi, z tradycj¹ jak¹ repre-
zentuj¹.
  A więc metod¹ pisarza jest parodia? 
Przypomnijmy Transatlantyk. Już Kon-
stanty Jeleński wskazywa³, że Gomb-
rowicz nie tylko parodiuje Pana Ta-
deusza, lecz próbuje go wręcz zast¹pić 
podrzucaj¹c w to miejsce kukułcze ja-
jo – swój Trans-Atlantyk. Pisa³ go bo-
wiem tak, jakby Mickiewicza nie by-
³o, a największy polski epos narodowy 
napisa³ jakiś XVII wieczny pisarz ba-
rokowy (Pasek?), lub może jego spad-
kobierca (Rzewuski?). Najpewniej jed-
nak ktoś, kogo w ogóle nie by³o, ale
móg³ być (gdyby nie by³o Mickiewi-
cza)! W każdym razie ktoś, kto by 
Mickiewicza nie zna³. Pod piórem 
Gombrowicza parodia przekszta³ca 
się więc w poważn¹ dyskusję z pol-
skim dziedzictwem narodowym, jest
atakiem na jej idylliczn¹ grzeczność i
bogoojczyźniane zadęcie. Podobnie 
by³o z innymi gombrowiczowskimi
„parodiami”. Micha³ G³owiński na-
zwa³ to później „parodi¹ konstruktyw-
n¹”. 

Tancerz człowieka z podziemia
„Dudek niczego bardziej nie obawia się, jak żeby go nie wystrychnięto na dudka
./.../ Ależ, dudku, co ci z tego, że będziesz wiedzia³, czy ja „szczerze”, czy „nie-
szczerze”? Co to ma do s³uszności wypowiadanych przez mnie myśli? /.../ 
Owszem, mistyfikacja jest zalecona pisarzowi. Niech zm¹ci nieco wodę wokó³ 
siebie, aby nie wiedziano kto zacz – pajac? kpiarz? mędrzec? oszust? odkrywca? 
blagier? przewodnik? A może on jest tym wszystkim naraz? Dość b³ogiej drzem-
ki na ³onie wzajemnego zaufania.”   /Dziennik, II, 282/.

  Czytaj¹c ponownie Notatki z pod-
ziemia (Zapiski iz podpolia) Dosto-
jewskiego przekonuję się, że taktykę 
tę Gombrowicz stosowa³ od samego 
pocz¹tku. To żadna tajemnica, że w 
swojej pierwszej książce parafrazował
Dostojewskiego – wskazywali na to 
Kijowski, B³oński, Bartoszyński.
Dziwna jest jedynie ta okoliczność, że 
w pierwszym i jedynym tomie opo-
wiadań Gombrowicza niemal zdecy-
dowana większość aluzji literackich
o znacz¹cych konsekwencjach fabu-
larnych pochodzi z Notatek z podzie-
mia. Dlaczego w³aśnie Notatki, a w³aś-
ciwie Wspomnienia człowieka z lochu,
bo w takim t³umaczeniu musia³ znać 
je Gombrowicz? Nad sensem głębo-
kiego śladu jaki one pozostawi³y w 
twórczości Gombrowicza chcę się wła-
śnie zastanowić.
  Wiek XX (na który, co prawda, pa-
trzymy wci¹ż ze zbyt krótkiej perspe-
ktywy, aby to dobrze ocenić), obok kil-
ku absolutnie przerażaj¹cych rzeczy 
powo³a³ również do życia krytyków 
ślini¹cych się nad każdym tekstem, 
w którym odnajduj¹ aluzje do innego 
tekstu. Oczywiste, że najpierw powo-
³ać musia³ takich, którzy te aluzje czy-
ni¹. Aby unikn¹ć nieporozumień, zrób-
my od razu zastrzeżenie, że przynaj-
mniej w kilku przypadkach nie zrobi³ 
źle. Cóż, kiedy za tymi kilkoma po-
wo³anymi, którzy czyni¹ takie aluzje 
z g³ębszej potrzeby, postępuj¹ groma-
dy tych, którym wydaje się, że wystar-
czy aluzjami przypietrasić ksi¹żkę, aby 
stworzyć arcydzie³o. W efekcie nad li-
teratur¹ zawis³a tajemnicza i ciężka
w istocie aura porozumiewawczych 
mrugnięć, spisywanych sk¹d się da
wykwintnych smaczków i przyprawia-
j¹cych o ziewanie odnośników, które
nawet bezwstydny z natury krytyk lite-
racki, co najwyżej zaznaczy³by wstyd-

liwie w przypisie. Ma³o kto zadaje so-
bie już pytanie: do czego i czy w ogóle 
taka aluzja jest potrzebna? Jak z tego 
widać taka aluzja to może być niez³y 
pasztet i z takim pasztetem muszę so-
bie dać dzisiaj radę. A więc proszę, 
pasztet na stó³!

  „O czym porz¹dny cz³owiek może 
mówić z największym zadowoleniem? 
Odpowiedź: o sobie!” (N10) Ten przy-
k³ad myślenia pozytywnego, jaki pre-
zentuje podziemny cz³owiek na pierw-
szych stronach Notatek..., musia³ przy-
paść Gombrowiczowi do gustu. Czy
jego wzmocnione echo nie odbrzmie-
wa na pierwszej stronie Dziennika?
(Czwartek. Ja. Pi¹tek. Ja... itd.) Uprasz-
czam? Może. Ale nawet, gdy przyjąć
autoironię tego zdania, widoczn¹ zw³a-
szcza w kontekście opowiedzianych 
w Notatkach zdarzeń, to przecież i
Gombrowicza nie można w tym pun-
kcie brać ca³kiem poważnie. Co to zre-
szt¹ znaczy „poważnie”? Mówimy tu 
o przypadkach, przy których nie za-
szkodzi zapytać.
  Jak jest na przyk³ad z t¹ autoironi¹? 
Jeśli jestem autoironiczny, to natrafię 
zapewne nie tylko na tych, co tę auto-
ironię odczytaj¹, ale i na tych, co jej 
nie odczytaj¹... Jeśli zabieg powtórzę, 
może się zdarzyć, że jego sens odczyta 
nieco więcej osób – ale jeśli będę po-
wtarza³ go „do znudzenia”?... W końcu
nawet ci, którzy od pierwszej chwili 
pojmowali ironię moich s³ów, zaczn¹ 

się zastanawiać, czy ja aby nie na po-
ważnie. I wtedy jestem nie tylko „au-
toironiczny”, jestem już, zaryzykuję to 
s³owo, „hetero ironiczny”, tzn. jestem
„autoironiczny za nich”, w ich imieniu; 
wystawiaj¹c na próbę ich zdolność ro-
zumienia kpię sobie z nich. Jeśli chc¹ 
mnie teraz zrozumieć, to musz¹ sami 
postarać się o podobn¹ postawę, mu-
sz¹ być autoironiczni wobec w³asnego 
zrozumienia moich zagrań. Nie wy-
starczy już porozumiewawcze mruga-
nie okiem: „ach, jak my się świetnie ro-
zumiemy”. Trzeba pokusić się o „zro-
zumienie autoironiczne”...

  Szczególność notatkowej ironii po-
lega na tym, że na przyk³ad zdanie:
„Alboż cz³owiek obdarzony świado-
mości¹ może mieć dla siebie choć tro-
chę szacunku” (N17) nie przekreśla 
wyzwalaj¹cej oczywistości zdania, od 
którego rozpocz¹³em. Bo przecież zda-
nie to, zanim dobrnęliśmy do jego po-
zornego zaprzeczenia, w którym zna-
laz³o swe uzupe³nienie, już dawno
przesta³o być autoironiczne, staj¹c się 
zwyczajnie ironiczne pod adresem
każdego, kto jeszcze uważa się za po-
rz¹dnego cz³owieka. No, to pokażcie
mi teraz tych „porz¹dnych ludzi”, mó-
wi Dostojewski, niech mówi¹ o sobie 
„z prawdziwym zadowoleniem”.
  Poci¹gn¹ć śmiech, parodię, ironię do 
momentu, w którym staj¹ się poważ-
ne – ten sta³y cel Gombrowicza zna-
jduje swoj¹ klasyczn¹ wręcz realizację 
w Notatkach z podziemia. Cz³owiek 
z lochu bywa ża³ośnie śmieszny, kie-
dy się wyżala i rekompensuje to sobie 
w ramach kpin i z³ośliwości, które
zdradzaj¹ zastanawiaj¹c¹ g³ębię myśli. 
Tylko: komu to potrzebne? Po co pa-

rodii być poważn¹? Czy nie jest to bez-
interesownie z³ośliwe psucie gatunku?
Każde dziecko, po obejrzeniu kresków-
ki, w której obśmiano Gwiezdne woj-
ny, wie dzisiaj, że parodia gwarantuje
wyśmienit¹ zabawę. I bardzo łatwo
jest dziś zrozumieć, że przy odrobinie
dobrej woli sparodiować można wszy-
stko. Dalibóg, parodia stania³a. A może 
po prostu jest ona rodzajem taniej roz-
rywki i taka powinna pozostać?
  A przecież – pozwólcie, że zapytam 
– co to jest parodia? Parodia możli-
wa jest tam, gdzie odkrywamy jak¹ś 
sztuczność, fa³szywy ton. Jest ona wy-
śmianiem tego tonu. Skoro tak, to za-
czyna się ona od odkrycia, od uświa-
domienia tej sztuczności i fa³szu, dla-
tego ton parodii, w przeciwieństwie do 
wielu parodiowanych orygina³ów, jest
z zasady autentyczny. Jest często reak-
cj¹ na drażni¹cy fa³sz otoczenia.
  Przygl¹daj¹c się parodii z bliska, do-
chodzę do niebezpiecznego przekona-
nia, że jakby „z natury rzeczy” jest w
niej coś skrycie poważnego, jakiś śle-
py atawizm tępienia wszelkiej sztucz-
ności i zak³amania, wsparty na nieprze-
kupnej ostrości widzenia, która bije na
g³owę wszelkie g³ębokie analizy. Czy 
nie czujemy pokusy, aby tę ostrość 
widzenia pog³ębić, poci¹gn¹ć dalej, 
nawet za cenę wy³amania się z granic
gatunku? Jak to bywa: jednych kusi, 
inni wznosz¹ się do raju prost¹ ścieżk¹ 
klepania się po udach. Nie każdy pa-
rodysta wstępuje na te drug¹, trudniej-
sz¹ ścieżkę wyostrzonej świadomości 
śmiechu, lecz kto na ni¹ wst¹pi odkry-
wa, że widzenie wyostrza się do gra-
nic, przy których śmiech zaczyna być 
nieprzyzwoity. Ton, który – jak plaś-
nięcie w czo³o – przebija z występu
parodysty tego typu, nie daje się z ni-
czym pomylić.
  Za chwilę pobrnę w szczegó³y, ale 
może najważniejszy jest w³aśnie ten 
ton, z rodzaju „nie wiadomo czy kpi, 
czy o drogę pyta”, ton, który przepe³-
nia wynurzenia cz³owieka z podzie-
mia, a który odnajduję też w Pamięt-
niku z okresu dojrzewania. A nie jest 
to tylko wspólny Dostojewskiemu i 
Gombrowiczowi „zgrabny chwyt”, ten
ton jest rozwi¹zaniem pewnego prob-
lemu... no, może drog¹ do rozwi¹za-
nia.
 A jaki to problem? No, w³aśnie. Przy-
jrzymy mu się uważnie na przyk³adzie
dwóch pasztetów z Bakakaju. Serwo-
wany będzie zaj¹c z kalafiorem, we-
d³ug przepisów z Biesiady u hrabiny 
Kotłubaj i Zbrodni z premedytacją. 
Ale nie przeżerajmy się, bo potem bę-
dzie jeszcze dok³adka.
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