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Dwa pasztety

  W Pamiętniku z okresu dojrzewania
parodia staje się sposobem życia dla 
Tancerza, Stefana Czarnieckiego, Ali-
cji z Dziewictwa. Sędzia śledczy ze
Zbrodni z premedytacją czuje, że wlaz³ 
z kopytami w parodię („by³em już zbyt 
śmieszny” – zauważa). W Biesiadzie
u hrabiny Kotłubaj parodi¹ pos³uguje 
się arystokracja: Kalafior jest przecież 
parodi¹ zw³ok Bolka Kalafiora, zresz-
t¹, czyż ta arystokracja nie jest parodi¹ 
arystokracji (baron de Apfelbaum)? 
Należa³oby więc poważnie zapytać, 
czy smak życia, jakim delektuj¹ się 
uczestnicy biesiady, jest smakiem mię-
sa, czy raczej smakiem parodii. Z dru-
giej strony parodia mięsa bywa cał-
kiem pożywna, jak np. pasztet. Oto 
dwa z nich.

1. Pasztet z kalafiora

  Tematem Biesiady u hrabiny Kotłu-
baj jest – przynajmniej w pierwszym
planie – humanitaryzm, litość i wspó³-
czucie dla „marnego cz³owieka”, s³o-
wem, problemy m³odego Dostojew-
skiego – od Biednych ludzi po Skrzyw-
dzonych i poniżonych – 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: „często d³ugie godziny 
trawię na roztrz¹saniu spraw pięknych 
i wznios³ych”. A to w³aśnie cz³owiek 
z podziemia „ucieka w to, co piękne 
i wznios³e”, ironizuj¹c wyżywa się na 
owych wznios³ościach, aby znów się 
w nich zatopić. W Biesiadzie ca³e to 
gadanie „jak z ksi¹żki”, poza które nie 
może się wyrwać cz³owiek z podzie-
mia, przemienia się w farsowy kon-
cert pretensjonalnych zachwytów nad 
„postn¹” filantropi¹ i ckliwych rymo-
wanek na cześć idealnych porywów 
serca („Piękna róża, piękna burza, lecz 
piękniejsze od nich uczucie litości”). 
Tak, to te same wznios³e uczucia, z któ-
rych tak niemi³osiernie kpi³ Dostojew-
ski. Oczywiście, można powiedzieć,
³atwiej kpić Gombrowiczowi niż Do-
stojewskiemu, w końcu to nie on wy-
lewa³ ³zy opisuj¹c losy Makara Dzie-
wuszkina, „marnego cz³owieka”. Nie 
ulega kwestii, że dla Dostojewskiego
te kpiny to wci¹ż rzecz bolesna, Gomb-
rowiczowi przyjdzie to bez trudu. I 
może dlatego będzie móg³ pójść o krok 
dalej.

  Bo czy Gombrowiczowi idzie tylko 
o kompromitację idealizmu? Gombro-
wicz zastanawia się sk¹d bior¹ swoj¹ 
zdumiewaj¹c¹ trwa³ość te idealistycz-
ne „ględzenia duszy”, mimo ca³ej ich 
oczywistej tandety. I przyczynę owej
trwa³ości odnajduje w jadowitej, „mięs-
nej” i z³ośliwej podszewce humanita-
ryzmu. Z tej jarskiej filantropii wydo-
bywa na wierzch niezbyt szlachetne 
intencje, jakie za ni¹ stoj¹. Filantropi 
– zdaje się mówić – znajduj¹ specjaln¹ 
rozkosz w zajmowaniu się „marnymi 
ludźmi”: „fryzjerami chorymi na roz-
dęcie ży³” i „dziećmi cierpi¹cymi na 
angielsk¹ chorobę”. Rozkosz ta ma 
w sobie coś z kanibalistycznej uczty, 
z symbolicznego pożerania marzn¹-
cego na deszczu Bolka Kalafiora. Bez 
owej cichej, skrzętnie skrywanej sa-
tysfakcji z udzia³u w cudzym cierpie-
niu, wznios³e idea³y dawno by upadły.
Przypomnijmy, że cz³owiek z lochu 
odnajdywa³ podobne upodobanie w
malowaniu przed oczami Lizy wizji 
jej marnej przysz³ości, śmierci pod 
schodami itp. Po prostu odżywa³, na-
pawa³ się t¹ wizj¹. Czu³ się przy tym
lepszy, szlachetniejszy, wznios³y i nie-
źle się t¹ potraw¹ najada³ (potem mu
się odbija³o).
  Jak wspomnia³em, tak to wygl¹da 
na pierwszym planie, a więc tylko na 
pozór. Bo Gombrowiczowi z pewno-
ści¹ nie sz³o tylko o idealizm. Wcale 
mu nie sz³o o idealizm (w Biesiadzie 
jest to już tylko przyk³ad). Stara³ się od 
nowa rozwi¹zać problem, który gnę-
bi³ Dostojewskiego, nada³ mu jednak 
inny wymiar. Wci¹ż od nowa dopytu-
j¹c się o powody uporczywej trwa³o-
ści nawet najbardziej skompromitowa-
nych idei, odnalaz³ swój w³asny, gomb-
rowiczowski temat. Biesiada sugeruje, 
że do zaspokojenia krwiożerczych ape-
tytów „porz¹dnego cz³owieka”, wcale 
nie jest potrzebny rzeczywisty Bolek
Kalafior – dzięki czemu nawet bez-
zębna markiza będzie mieć używanie.
  A więc wystarcza forma, która oby-
wa się bez treści? „Piszę tylko dla sie-
bie – notuje cz³owiek z podziemia –
to forma, tylko pusta forma”, maj¹c na
myśli zwroty w rodzaju „mili państ-
wo”. To z pewności¹ spostrzeżenie
ważne dla Gombrowicza – ta „pusta 
forma” wcale nie jest taka pusta. Ad-
resat wypowiedzi nie daje się usun¹ć, 
a gdy raz, niechby „na niby” zagości 
w moich myślach, mówi¹c do niego 
– mówię już „pod niego”, nieuchron-
nie pozuję. Może się przy tym zdarzyć, 

że jednocześnie, jakby w odwecie – tak,
jak czyni to cz³owiek z podziemia –
trochę sobie z niego pokpiwam, wpro-
wadzam na mylne tropy i fa³szywe 
ścieżki. Co niewiele jednak zmienia:
tak czy inaczej jest mi potrzebny. Jest 
jak Bolek Kalafior – niezbędny zwłasz-
cza wtedy, gdy go nie ma.

2. Pasztet z premedytacj¹
 
 Także w Zbrodni z premedytacją sę-
dzia śledczy H. jest zależny od cze-
goś, czego nie ma. Jest uzależniony 
od szczególnego rodzaju pieczeni – od 
zbrodni. Tej jednak najwyraźniej nie
ma! Co więc robi sędzia, aby zaspo-
koić swoj¹ narkomańsk¹ potrzebę? 
Przeprowadza misterny dowód, że aby 
przyrz¹dzić pieczeń z zaj¹ca – nie po-
trzeba wcale zaj¹ca. W tekście Dosto-
jewski jest wręcz przywo³any imien-
nie: „Jakże – mówi Dostojewski – przy-
rz¹dzić pieczeń z zaj¹ca, nie mając za- 
j¹ca?” /B 43/. Ale nawet przed takim 
wyzwaniem nie cofnie się prawdzi-
wie śledczy umys³ sędziego. 
  Wskazywano (Kijowski, Bartoszyń-
ski), że Zbrodnia z premedytacją to 
parodia przes³uchań Raskolnikowa
przez Porfirego Pietrowicza. Dobrze, 
zgoda, sytuacja być może pochodzi ze 
Zbrodni i kary, ale przytoczone zdanie
wyj¹³ Gombrowicz z Biesów, nato-
miast sama „psychologia i logika” sę-
dziego H., nie jest logik¹ Porfirego 
Pietrowicza, ale... cz³owieka z pod-
ziemia. Tak więc przygoda sędziego 

śledczego 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: „przecież nieraz cz³ek sam 
wie, że się obrazi³ bez powodu, ale 
doprowadza do tego, że się w końcu 
dalibóg, rzeczywiście obraża” /N18/ 
– czy nie to w³aśnie jest przypadek 
śledczego w Zbrodni z premedytacją? 
Czy nie odbieramy wrażenia, że sędzia 
H. „odgrywa atak nerwowy, żeby oca-
lić pozory przyzwoitości, chociaż ten 
atak by³ prawdziwy”. /N97/
  Sędzia jest urażony wprowadzeniem 
go w niezręczn¹ sytuację. Od tej chwi-
li, podobnie jak cz³owiek z podziemia, 
marzy o zemście, podobnie jak tam-
ten, zdaje sobie sprawę, że „obraża się 
bez powodu”, wie również, że metoda 
zemsty jest raczej imaginacyjna, bez-
sensowna, pomimo to – znów jak tam-
ten – brnie dalej. Ca³a świadomość 
sztuczności podjętej gry nie powstrzy-
ma go przed ni¹, bo „jest już zbyt 
śmieszny, zbyt mściwy i zbyt daleko 
się zapędzi³” /B42/. Musi „ocalić po-
zory przyzwoitości”, zdaj¹c sobie do-
skonale sprawę, że s¹ to tylko pozory
(„zawierzmy pozorom, nie dajmy się 
brać na fundusz logice i oczywisto-
ści” /B43/), postanawia odegrać akt 
z³ośliwej zemsty w³aśnie w momen-
cie, w którym „na zdrowy rozum” po-
winien go poniechać, bo wie już, że 
jest on bezzasadny. Ale właśnie dla-
tego, że bezzasadny – należy go uza-
sadnić post factum, dokończyć to, co 
zosta³o rozpoczęte. Skoro np. mamy
fakt – zosta³em obrażony – to musia³ 
być przecież jakiś powód: oto logika, 
która doprowadza do absurdu. Zara-
zem sędzia wie, że nawet najg³upsze 
pozory odnajd¹ swoj¹ logikę. Pieczeń 
wyczaruje swojego zaj¹ca, choćby
z kapelusza.
  Dla kogoś, kto dumny jest ze swych
zasad i logiki postępowania, dla takie-
go skrupulata, jakim jest sędzia H., 
nie może być „obrazy bez powodu”, 
obraza bez powodu to policzek wy-
mierzony jego najg³ębszemu poczu-
ciu godności, to ponura zapaść w bez-
sens i absurd... Ja? Ja mia³bym zrobić 
coś bez powodu? No, to jeszcze zoba-
czymy... I cóż st¹d, że w wyniku ma-
niackiego uporu, aby bronić sensu na-
wet tam, gdzie go najwidoczniej nie ma,
popadamy w jeszcze większy absurd 
i groteskę? Ta groteska stworzy nam 
w zamian ca³y nowy świat, cóż z te-
go, że fikcyjny? Świat ten wywiedzio-
ny krok po kroku, zgodnie z najlepszy-
mi prawid³ami „sztuki śledczej” – to
bardzo, bardzo solidny Dom Waria-

tów, zbudowany po to, aby zaprzeczyć 
jednemu potknięciu, jednej prostej nie-
konsekwencji.
  „Cz³owiek tak lubuje się w systemach 
i abstrakcyjnych wywodach, iż gotów 
umyślnie wykoślawiać prawdę, gotów 
zas³onić sobie oczy i zatkać uszy, byle 
tylko ocalić swoj¹ logikę” /N22/ – po-
wiada cz³owiek z lochu. Brakuje mi 
tylko egzemlarza Wspomnień człowie-
ka z lochu z biblioteki Gombrowicza, 
gdzie miejsce to jest podkreślone trzy 
razy i opatrzone wykrzyknikiem. Bo 
przecież mamy tu podan¹ w zal¹żku
gombrowiczowsk¹ koncepcję formy,
z której „nie sposób się wy³amać”, któ-
ra daj¹c jedyn¹ nadzieję suwerennej
wypowiedzi, zarazem skrzywia j¹ i
wypacza; formy z jej wewnętrzn¹ lo-
gik¹, dyktuj¹c¹ „konieczność zaokrąg-
lania, dopowiadania kszta³tu w myśl
praw immanentnych formy” /Ferdy-
durke 83/. Tyle, że „logika” zosta³a u 
Gombrowicza zast¹piona „formą”
(w jego świecie podziemne prawo
brzmi: „cz³owiek zas³ania oczy i za-
tyka uszy, byle ocalić formę”). Otóż 
z lektury Notatek wynik³o Gombro-
wiczowi, że najgorsze nie jest to, że
„dwa razy dwa – cztery podpiera się 
pod boki i spluwa” /N31/, nie ono jest 
największ¹ „impertynencj¹”, i nie „pra-
wa natury zawsze najg³ębiej krzyw-
dziły” człowieka z podziemia, ale
„prawa immanentne formy”. Czyż 
najg³ębiej nie dotyka go fakt, że zdra-
dza go i zawodzi w³asny g³os, że on 
zawsze „jak z ksi¹żki”?
  A wracaj¹c do logiki. Nikt nie chce 
tu jej dyskredytować, na pewno nie 
Gombrowicz, ale jedna rzecz logika
a druga użytek jaki z niej robimy. Być 
może jesteśmy po prostu nie na pozio-
mie logiki jakiej używamy, używamy 
jej źle, ale użytek jaki z niej robimy 
nie jest już spraw¹ logiki. Logika nie 
obejmuje stosunku do logiki, forma 
stosunku do formy. Niew³aściwy do
nich stosunek niweczy ich wartość, 
gorzej – przekszta³ca we wrogie 
cz³owiekowi si³y. Sędzia H. puszcza 
w ruch maszynerię, która ci¹gnie go za 
sob¹ wpychaj¹c w g³upstwo i śmiesz-
ność. „Logika śledztwa”, choć tak do-
brze mu znana, okazuje się zawsze 
„lepsza” od niego, a więc niszcz¹ca. 
Wytwór nasz nas przerasta, a my pro-
wadzimy z nim grę samobójcz¹, jak 
dziecko bawi¹ce się żyletk¹.

cdn.


