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Pasztet św. Walentego

 Poprzedni¹ część poświęci³em dwóm 
opowiadaniom, które ochrzci³em mia-
nem „pasztetu z kalafiora” i „pasztetu
z premedytacj¹”. Jakoż w nich w³aśnie 
ten podziemny pasztet wypichcony 
z Dostojewskiego nabiera najostrzej-
szego smaku. Jest jednak ma³e „ale”. 
Biesiada u hrabiny Kotłubaj i Zbrod-
nia z premedytacją to opis sytuacji za-
stanej, jej analiza, krytyka i diagnoza, 
wszystko co chcecie, trudno jednak się 
w nich dopatrzeć propozycji czy roz-
wi¹zania. Propozycja i rozwi¹zanie to 
Tancerz mecenasa Kraykowskiego. 

  Przyznam, że na dobr¹ sprawę chcia-
³em pisać o Tancerzu, zw³aszcza o Tan-
cerzu i tylko o Tancerzu. Reszta była
przygotowaniem – nie wiem, czy nie-
zbędnym, być może jednak potrzeb-
nym – dość, że skoro mam je za sob¹, 
mogę z nim wreszcie zatańczyć swój 
taniec św. Walentego.

  Zaczynem tej opowieści jest również, 
jak w Zbrodni…, uraza. Nie da się u-
kryć, że w Tancerzu w¹tek fabularny 
od niej się w³aśnie zaczyna, przy czym 
zawi¹zanie akcji jest tu niemal żyw-
cem wyjęte z Dostojewskiego. To już 
nie jakaś aluzja, to wprowadzenie bo-
hatera w klasycznie „notatkow¹” sy-
tuację. Nie dziwcie się więc, że łapię się
za g³owę, gdy czytam, że w Tancerzu 
g³ówna do Dostojewskiego aluzja to... 
„epilepsja g³ównego bohatera” /Jarzęb-
ski, Gra w Gombrowicza/. Przecież 
nie sposób nie zauważyć, że zarówno 
sytuacja fabularna, jak relacja między 

Tancerzem a mecenasem Kraykow-
skim jest niemal przepisana z Notatek 
(co udowodnię za chwilę)! 
   Ponieważ sprawa ta umknę³a, jak 
widać, najpoważniejszym krytykom,
muszę jej poświęcić nieco więcej skru-
pulatności. Idzie mi tu o ten z pozoru
poboczny w¹tek, jakim jest rozgrywka 
cz³owieka z lochu z przypadkowo na-
potkanym w szynku oficerem. Otóż 
„znajomość” Tancerza z mecenasem
zaczyna się od ³udz¹co podobnego in-
cydentu. W Notatkach czytam nastę-
puj¹cy opis sceny w szynku: „za³atwi³ 
mnie tam z miejsca pewien oficer. Sta-
³em obok bilardu i, nie wiedz¹c o tym, 
zagradza³em drogę, a tamten chcia³ 
przejść; otóż wzi¹³ mnie za ramiona 
i bez s³owa – nie uprzedziwszy i nie 
wyt³umaczywszy – przestawi³ na inne 
miejsce”. A w Tancerzu: „wtem ktoś 
wzi¹³ mnie z ty³u za ko³nierz i zimno 
– tak, zimno – odci¹gn¹³ od okienka i 
popchn¹³ na w³aściwe miejsce, tj. tam, 
gdzie kończy³ się ogonek”.
   Same fakty to jeszcze ma³o. Rzuca
się jednak w oczy pewna symetria za-
chowań – zarówno oficer, jak mece-
nas wykonali machinalnie pewn¹, z ich 
punktu widzenia, b³ah¹ czynność. Ich 
gesty zosta³y odebrane jako znacz¹ce 
przez obiekty ich akcji – bohaterów 
obydwu opowiadań – cz³owieka z lo-
chu i Tancerza. Ze strony oficera i me-
cenasa by³ to „zimny gest”, gest maj¹-
cy przywrócić porz¹dek. Nie by³y to 
jednak czynności, które ich naprawdę 
angażuj¹. Obaj natychmiast wracaj¹ 
do swoich spraw, nie poświęcaj¹c zda-
rzeniu szczególnej uwagi. Oficer idzie 
dalej swoj¹ drog¹, mecenas wraca do
przerwanej rozmowy. Dopiero upór 
ich „adwersarzy” czyni z b³ahego za-
jścia Sprawę. 
  Ale nie dość na tym. Przyjrzyjmy się 
innemu fragmentowi obu opowieści. 
„Zacz¹³em ostrożnie dowiadywać się
kim jest ten oficer – wspomina pod-
ziemny cz³owiek – snu³em się za nim 
aż do samego mieszkania i za dziesięć 
kopiejek dowiedzia³em się od stróża, 
gdzie mieszka, na którym piętrze, sam 
czy z kimś, s³owem, wszystko, czego 
można się dowiedzieć od stróża” /N44/. 
A jak swoje przygody opisuje Tancerz?
„Kaza³em jechać za nimi. – Przepra-
szam – rzek³em do stróża brązowej,

czteropiętrowej kamienicy – wszak 
to inżynier Dziubiński wszed³ przed
chwil¹? – Sk¹d, panie – odpar³ – to 
mecenas Kraykowski z żon¹”. /B6/
  Tylko – rozważmy jeszcze taki szko-
pu³ – czy ca³ego podobieństwa w szcze-
gó³ach nie przekreśla czasem odmien-
ność postaw cz³owieka z podziemia i 
Tancerza? Wszelkie zabiegi Tancerza, 
ca³e jego natręctwo ma na celu tylko 
i jedynie „okazanie hołdu i uwielbie-
nia”, podczas gdy cz³owiekiem z pod-
ziemia kieruje chęć zemsty. Przynaj-
mniej z pozoru tak się wydaje. Bo prze-
cież osaczanie mecenasa przez postę-
powanie krok w krok za nim, naśla-
dowanie, op³acanie napoleonek w cu-
kierni, listy itd., również ma swój od-
powiednik w Notatkach. Cz³owiek 
z podziemia zamierza w podobny spo-
sób zadręczać swojego oficera. Kom-
ponuje „dymaskatorskie” opowiadania 
o oficerze, pisze do niego listy, których 
co prawda nie wysy³a, jest jednak prze-
konany, że po ich przeczytaniu oficer
– jak sam podziemny cz³owiek za-
świadcza – „niechybnie przybieg³by, 
by mi się rzucić na szyję i ofiarować 
przyjaźń /.../ I jak by to by³o dobrze! 
Tak by się nam razem ży³o! tak by się 
ży³o.” /N44/. 
 A więc jednak fascynacja? Chęć zbli-
żenia? Wspólne życie? Jeśli podziem-
ny cz³owiek obstaje przy zemście, to 
dlatego, iż zdaje sobie sprawę z niereal-
ności owych rojeń i już z góry czuj¹c 
się powtórnie odrzucony i upokorzony, 
podeptany, wraca do myśli o zemście. 

Na czym jednak polega³a owa zemsta
cz³owieka z lochu? Na tym, że nie u-
st¹pi³ z drogi oficerowi na Newskim 
Prospekcie! I to mu wystarcza (choć
tamten nawet nie zauważy³ ca³ego za-
jścia). „By³em zachwycony – wyznaje 
cz³owiek z podziemia – triumfowa³em 
i śpiewa³em w³oskie arie”. Groteska! 
Cz³owiek z lochu znów spreparowa³ 
sobie jakiś fakt, fakcik, jedynie dla nie-
go czytelny, i zaspokoi³ się tym erza-
tzem rzeczywistości, aby wyśpiewać 
swoj¹ w³osk¹ arię. A jak podziemny 
cz³owiek kończy opis swojej przygo-
dy z oficerem? „Cóż on teraz porabia,
ten mój najmilszy pieszczoszek? Kogo 
depce?” Najmilszy pieszczoszek! Oto 
i mamy mecenasa Kraykowskiego.
  Pieszczoszek Gombrowicza jest „po-
staci¹ literack¹”, kimś uformowanym 
wed³ug sztampowego modelu, ale to
widzimy my, czytelnicy. Tancerz tego 
nie widzi, jego zachwyt jest więc rów-
nież ho³dem z³ożonym „formie” me-
cenasa. Czy jest to tylko zachwyt, czy
groteskowe zabiegi Tancerza nie prze-
drzeźniaj¹ mecenasa? Czy na dnie tej
fascynacji nie ma chęci „pokazania ję-
zyka”? Czy moment triumfu Tancerza,
gdy odkrywa, że „Mecenas Kraykow-
ski j¹...! Mecenas Kraykowski j¹...!”, 
nie jest triumfem z powodu kompromi-
tacji idola? A może – i myśl ta by³aby 
dalej id¹ca – triumf ten wynika z po-
czucia, że oto tancerz-naśladowca „wy-
przedzi³” swój w³asny wzór, przej¹³ 
nad nim inicjatywę, gdyż to przecież 
on poprzez swoje aluzje i natarczywe 
nagabywania zmusi³ go do romansu 
z doktorow¹?
  Tancerz nigdy się nie przyzna do 
żadnej z tych wersji. Jest w transie 
– wyczerpany walk¹, u kresu si³ wy-
bierze maniacki pościg za idea³em, 
w którym to pościgu nie chodzi o to, 
by z³apać, ale… zagonić króliczka 
– na śmierć. Pewniej zreszt¹ w³asn¹ 
niż jego… Rzecz jednak obraca się 
w groteskę. Jest ni¹ zreszt¹ stale i bez 
chwili wytchnienia, co znów musi za-
brzmieć poważnie (wci¹ż to obracanie 
powagi w żart i żartu w powagę), gdy 
uświadomimy sobie, jakiż to mamy 
przed sob¹ idea³! Wyobraźcie sobie 
tego nadętego, zadowolonego z siebie 
bufona (te wykrzykniki: „Tam – na ko-
niec. Porz¹dek! Europa!”, lub znowu: 
„…a więc koniecznie – ja proszę! 
– jutro o 10-tej w Polonii!”, a nawet 
w chwili intymnej: „…w takt pieśni 
s³owiczej… Ja proszę!” ). Jak do takie-
go przemówić? Nie można przecież
tej gry brać poważnie, bo gdyby j¹ 

wzi¹ć poważnie – by³oby to ca³kiem 
niepoważne.
  W groteskowych scenach swoich o-
powiadań Gombrowicz zawsze gdzieś
pozostawia uchylone drzwi do rzeczy-
wistości. Bez tych ukrytych przejść ca-
³a rzecz by³aby niezrozumia³¹, pust¹ 
zabaw¹ (jakoż istotnie – dla niektórych 
by³ to be³kot). W Tancerzu w ukryciu 
pozostaje motyw postępowania boha-
tera. Ale czy nie można go odkryć? 
Odczuć, jak Tancerz podczas przed-
stawienia Księżnej Czardaszka aż skrę-
ca się w daremnej próbie rozstrzygnię-
cia problemu: jak go ugryźć? Tancerz 
czuje, że przy każdej próbie podjęcia 
dyskusji odbije się jak pi³eczka od 
„pancerza stalowego formy”, w której 
schroni³ się Kraykowski. To jest do-
piero pasztet! 
 Rozwi¹zanie przychodzi nagle, samo 
z siebie, jak w somnambulicznej ilu-
minacji. Podczas antraktu ma już go-
towy plan: „za nim” (choć s³owa te li-
teralnie padn¹ dopiero w zakończeniu 
tekstu).

O napuszczaniu tańca

  Czy u Dostojewskiego odpowiedni-
kiem Kraykowskiego jest tylko bufo-
nowaty oficer, który „dla fasonu” ni-
komu nie ust¹pi z drogi? A Niekra-
sow?! Ca³e Notatki (a przynajmniej ich 
część druga: z powodu mokrego śnie-
gu) s¹ przecież gryzącą ironią z jego
wiersza, bardzo w ówczesnej Rosji 
cenionego, uznawanego nawet za ro-
dzaj manifestu pokolenia. Parodia do-
konuje się tu zreszt¹ w podobny spo-
sób jak u Gombrowicza – przez po-
stawienie bohatera w sytuacji literac-
kiej: cz³owiek z podziemia odgrywa
rolę z wiersza Niekrasowa. U Niekra-
sowa bohater wiersza okazuje wspó³-
czucie prostytutce, u Dostojewskiego –
chce powtórzyć to samo, lecz z mar-
nym skutkiem, na przeszkodzie staj¹ 
bowiem „realia” (tak powstaje paro-
dia)1/. Tę „technikę” – i może to jest 
największy d³ug zaci¹gnięty przez nie-
go u rosyjskiego pisarza – pożyczy³ 
sobie Gombrowicz, i to nie na jeden
raz. Postępowanie Tancerza wobec 
mecenasa Kraykowskiego jest wzo-
rem dla pozosta³ych opowiadań w Pa-
miętniku z okresu dojrzewania, gdzie 
autor będzie przedrzeźniał rozmaite
style i gatunki literackie, ale rzecz nie
ogranicza się do Pamiętnika. Ani do 
przedrzeźniania! (nie ogranicza się też 
do literatury – to ma być w za³ożeniu 
strategia życiowa).
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Tancerz człowieka z podziemia
(dokończenie)


