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Tu dopiero dochodzimy w³aściwego sensu gombrowiczowskiej parodii.
Istotnie, Tancerz naśladując mecenasa
zarazem go prześladuje. Jego zachwyt
nie jest więc, nie może być do końca
szczery, w pewnej chwili zaczynamy
rozumieć, że wszystkie jego ho³dy to
w istocie mistyfikacje. Tancerz jest terminatorem w zawodzie aktora. Zaczyna się to z chwil¹, gdy przenika grę
mecenasa. Jego westchnienie – „ach,
to tak!” – oznacza, że poj¹³ mechanizm jego gry i postanawia wzi¹ć lekcję
pod jego kierunkiem. Kraykowski jest
pierwszym u Gombrowicza mistrzem
formy, jak później Pimko, ale jak to
bywa, uczeń przerasta tu mistrza, przerasta go nie dzięki doskona³ości udawania, ale – jakkolwiek zabrzmi to
dziwnie w odniesieniu do jego przypadku – dzięki świadomości. To bowiem, co u mecenasa jest gr¹ mimowoln¹, jego drug¹ natur¹, u Tancerza
jest wywo³anym z premedytacj¹ efektem.
W toku rozgrywki Tancerz nabiera
coraz większej świadomości gry. Co
w ogóle oznacza świadomość gry? Gra
to zawsze jakaś mistyfikacja. W przedwojennym artykule „Uwagi dyletanta” Gombrowicz pisa³ „mistyfikacja
jest w pewnym stopniu nieusuwalna
w sztuce, jak i w życiu”, opatruj¹c to
ważnym dodatkiem: „mistyfikacja jest

wtedy rzetelna, gdy jej mechanizm jest
obnażony”. Rzetelna mistyfikacja! O
jak¹ rzetelność tu chodzi – o rzetelność
w oszustwie? Mistyfikacja okazuje się
tu programem walki z opętaniem form¹, gr¹ o odzyskanie siebie samego,
i jako taka nie może się obyć bez demistyfikacji.
Ktoś, kto wszed³ w rolę tak, że już się
od niej nie odróżnia – przepad³, przez
ca³e życie będzie mówi³ „jak z ksi¹żki”
– to jest przypadek Kraykowskiego.
Inaczej z Tancerzem – ten wie, że się
zgrywa (mistyfikuje), co nie przeszkadza, że jako alter ego mecenasa, jako
jego z³ośliwy sobowtór – jest jego świadomości¹. Bo w³aśnie Tancerz obnaża jego grę, demistyfikuje. Obywa się
przy tym bez żadnych „analiz”, wystarcza, że podkreśla zachowania mecenasa przez powtórzenie. Tak przebiega scena obiadu w Polonii. „Lustro odbija³o jego postać” – stwierdza
Tancerz, najwyraźniej nie maj¹c przy
tym na myśli jakiegoś lustra zawieszonego w lokalu, ale siebie. Patrz¹c w to
lustro mecenas widzi swój zdeformowany, karykaturalny obraz. Ale czyż
lustro deformowa³o? Nie, Tancerz naśladuje go w każdym szczególe, wkłada w to wiele wysi³ku, nie pozwala sobie na odstępstwo od orygina³u, a jednak widok jest nie do zniesienia.
A przecież na powtarzaniu się nie koń-

czy. Za metod¹ lustra postępuj¹ komentarze – objawy ho³du, i nawet jeśli
s¹ one szczere ze strony Tancerza, nie
może ich tak odebrać mecenas. Skoro
jego prześladowca jest lustrem, to znaczy... że jego zachowania s¹ w³aśnie
takie, jak pokazuje Tancerz. On (mecenas) jest w³aśnie taki – sam sobie
świadczy uprzejmości i składa hołd
każdym „okr¹g³ym” gestem, elegancj¹, manierami. Nie jest to tak odosobniony przypadek. Ulegaj¹c pokusie zaokr¹glenia kszta³tu, urzeczeni, pijani
form¹, adorujemy sami siebie, przed
sob¹ bijemy pok³ony; tyle tylko, że to
uż nie my – poza sob¹ jesteśmy, i bodaj potrzeba nam jakiegoś „Tancerza”,
żeby się ockn¹ć.
Oczywiście, tego trzeba chcieć. Kraykowski nie chce, nie może jednak, nie
potrafi powstrzymać Tancerza. Ten nie
zatrzymuje się w tańcu, zaczyna uprzedzać jego skryte marzenia (np. o
doktorowej), wreszcie dyryguje nim,
popycha do działań, i nic dziwnego:
w końcu to Tancerz sta³ się jego śwież¹, niezas³użenie nabyt¹, wiedz¹ o sobie. Dlatego Kraykowski przed nim
ucieka, nie chce tej świadomości, takiej
świadomości, nie chce przyznać, że to
Tancerz jest ca³¹ prawd¹ o nim.
Zauważam, że nieco się zapędziłem.
Zapędzi³em się, mówię, bo przecież
wiem, że Tancerz nie może być ca³¹

prawd¹ o mecenasie, znajdujemy się tu
w sferze nie tyle świadomości, co ducha, gdzie nie ma „ca³ych”, ostatecznych prawd. Propozycja Gombrowicza przypomina tu technikę pog³ębiania samoświadomości, jak¹ zaleca³
Krishnamurti. Polega³a ona na ci¹g³ym ponawianiu pytania: kim jestem?
Jeśli odpowiem: jestem Micha³ Worw¹g, mam pytać dalej: kim jest MW?
Jeśli udzielę odpowiedzi: to ojciec tego a tego, znajomy takich a takich, autor ksi¹żki takiej a takiej, mam pytać
dalej: kim jest ów ojciec, znajomy, autor? Pytaniom tym oczywiście nie ma
końca. Otóż Tancerz to pytanie pod
adresem Kraykowskiego: kim jesteś,
mecenasie? I na to pytanie również
nie ma jednej odpowiedzi, a żadna nie
będzie ostateczna, bo taniec ten nie ma
końca.
Ale to w³aśnie taniec w tej opowieści
by³by najbardziej twórczy, i to wbrew
wszelkim pozorom. Przyjmujemy bowiem naiwnie, że taniec odtwarza muzykę. Dla Gombrowicza będzie odwrotnie, o czym przekonuje przyk³ad
Tancerza, ale i on sam po latach mówi o tym bez ogródek. W Dzienniku
czytam: „Ku tej idei – że taniec stwarza muzykę – par³a ludzkość wszystkimi drogami swoimi, ona sta³a się
natchnieniem i met¹ mojego czasu,
ku niej i ja d¹ży³em po spirali, coraz
ciaśniejsze zataczaj¹c kręgi...” Myśl ta
zjawia się po opisie par tanecznych
na sylwestrowej zabawie, które jakby
przedrzeźniaj¹ czyst¹ formę dobiegaj¹cej do obserwatora z dala, chwilami
zanikaj¹cej, muzyki.
Można by przytoczyć jeszcze wiele
przyk³adów tańca w twórczości Gombrowicza, a za każdym razem znalazłby się on w kluczowych miejscach jego dzie³. Przypomnijmy tu choćby moment, gdy w Ferdydurke Józio „napuszcza tańca do nowoczesnego wnętrza” sypialni M³odziaków, ale też i taneczne zakończenie Trans-Atlantyku.
I nie jest to z pewności¹ przypadek –
dla niego taniec wywleka na wierzch
to, co muzyka spowija w bawe³nę.
Dlatego to taniec jest pierwszy w docieraniu do „nieubranej” rzeczywistości. Taniec, oczywiście, nie każdy i
nie zawsze, ale taki taniec, o jaki sz³o
Gombrowiczowi – parodiuje muzykę,
paradoksalnie okazuje się jednak, że
to parodia jest pierwsza 2/.
I tak – daleki od tego, aby przewidzieć ostatnie pas tego tańca – spostrzegam, że wypada przynajmniej w jakiś
sposób zakończyć artyku³. Przymuszony t¹, by³o nie by³o, konieczności¹ –
rzucam pytanie: co z tego wszystkiego
wynika? Obok banalnej w istocie tezy,
że Gombrowiczowi nie obce by³y arkana krytyki literackiej na d³ugo przedtem zanim da³ jej świetne przyk³ady
w odniesieniu do siebie samego na kartach Dziennika; że na dobr¹ sprawę od
niej zacz¹³ analizuj¹c Dostojewskiego,
z analizy tej wyci¹gaj¹c w³asne wnioski i korzyści literackie – otóż obok
tego wszystkiego wynika również, że
tu, w swoim pierwszym opowiadaniu,
zawar³ już swój program literacki, a zarazem projekt życiowej strategii w postępowaniu z Form¹.
Jaki to program i jaka strategia? Program parodii; strategia mistyfikacji.
Przedrzeźniać formę – oto zadanie,
które Gombrowicz realizowa³ przez
ca³e życie, odstawiaj¹c kolejne tańce
św. Witolda – z Boską Komedią, Hamletem, Panem Tadeuszem... Przedrzeźniaj¹c niezliczone style i formy, jakie
przyjmuj¹ nie tylko ksi¹żki, ale i ludzie, w ostateczności zawsze przecież
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ludzie, bo ksi¹żki to dla Gombrowicza przede wszystkim ich autorzy, nie
przestaje być poważny jak... jak Tancerz mecenasa Kraykowskiego. Gombrowicz – „b³azen świadomy i w skutek tego poważny” – ta autocharekterystyka nie jest przygodna lub marginalna, lecz określa rdzeń jego szalonej
metody.
Tylko ... po co to wszystko? Aby
w kolejnych mistyfikacjach wznieść
się do wyższej świadomości. T¹ drog¹ Tancerz-Gombrowicz przygl¹da
się innym i sobie. Pamiętajmy, że celem tej mistyfikacji jest demistyfikacja. Po drodze powstan¹ obrazy groteskowe, na wpó³ obłąkane, ale groteska będzie lustrem, lustrem powiększaj¹cym, przed którym ludzie staj¹
obnażeni, lustrem, w którym on sam
się odbija, lecz przed którym nie przystaje... a tańczy, jak każe mu jego z mistyfikacji wykluta, tańcz¹ca świadomość. Świadomość, która nie tańczy,
która przystaje, jest dla Gombrowicza
w¹tpliwa (może trochę podobnie, jak
dla Nietzschego w¹tpliwa by³a każda
myśl „wykluta za biurkiem”). Dużo
przy tym kpin i śmiechu, ale jak Tancerz, Gombrowicz ca³y czas pilnuje,
by zachować powagę, bo pomimo
tych wszystkich kpin, sprawa, o któr¹
idzie, jest poważna, śmiertelnie poważna. Tak, poważna jest sprawa parodii,
parodia potrafi dać coś absolutnie wyj¹tkowego: ten szczególny rodzaj dystansu, w którym nie zatraca się spontaniczność. A Tancerz? Tancerz jest
bardziej Gombrowiczem, niż którykolwiek inny z jego bohaterów.
Proszę Państwa, żartuję, oczywiście, i
sam to dobrze wiem, ale też nie można
wszystkiego brać za żart!

1/

Ten taniec z Niekrasowem, jakim
s¹ Notatki z podziemia inspirowa³ zreszt¹ nie tylko Gombrowicza. Stał się
również prze³omem w twórczości Lwa
Szestowa, który pisa³ o nich: „Notatki
z podziemia – to rozdzierający krzyk
przerażenia, wyrywaj¹cy się z duszy
cz³owieka, który uświadomi³ sobie
nagle, że k³ama³ ca³e życie/.../ u żadnego rosyjskiego pisarza „s³owo” nie
brzmia³o tak¹ beznadziejności¹ i rozpacz¹” (L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, 76-77). Również A. Camus musia³ być „pod wrażeniem”, skoro swój
Upadek na nich wzorowa³.
2/ Być może odbywa się to na tej za-

sadzie, jak gdy postmoderniści dochodzili do wniosku, że „drugie jest pierwsze”, bo gdyby nie by³o drugiego, pierwsze nie by³oby pierwszym. A więc
„drugie stwarza pierwsze” – czy tak
w³aśnie taniec stwarza muzykę?

