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odra¿aj¹ce oblicze jednoczenie nie aufa³ faszystowskiej idylli. Camus zbudowa³ w³asny system wartoci na indywidualnym sumieniu. Jego konsekwentn¹ postawê legitymizuje nie instytucja, ale los drugiego cz³owieka i jego wo³anie o pomoc. Czapskiemu, który
zna³ osobicie autora D¿umy, musia³a byæ bliska koncepcja twórczoci umocowanej etycznie, powstaj¹cej w cieniu idei odpowiedzialnoci za losy jednostki zainfekowanej, dotkniêtej szaleñstwem totalitaryzmu. Eseista niew¹tpliwie z satysfakcj¹ odnotowywa³ aksjologiczne i personalistyczne akcenty w przedwojennym i powojennym dorobku Camusa.
Wystêpuj¹c w imieniu ludzkiego indywiduum i staj¹c zawsze po jego stronie, nawet po
straszliwych dowiadczeniach epoki pieców, noblista równoczenie opowiada siê przeciwko rewolucji, w której imiê ka¿dy rodzaj bestialstwa jest dopuszczalny, a nawet logicznie konieczny (s. 220).
W rozdziale IV, Czytaj¹c, czuj¹c, myl¹c, Mazur posi³kuje siê filozofi¹ dramatu
Józefa Tischnera dla oddania aksjologicznego uniwersum tekstów Czapskiego. Nie bez
racji postrzega jego sposób lektury jako odsy³aj¹cy do dialogowego charakteru sztuki,
sk³aniaj¹cy do odbierania jej jako miêdzyludzkiej wymiany  spotkania autora i czytelnika. W owym spotkaniu konstytuuje siê otwarcie ja na Transcendencjê i Innego. Uwiadamiaj¹c odbiorcy, i¿ jest on uczestnikiem dramatu religijnego, Czapski, znów identycznie jak Tischner, nie porzuca pola drêcz¹cych pytañ egzystencji, lecz wychyla siê w stronê
Nadziei. Obydwaj czyni¹ tak na przekór wspó³czesnym, którzy czêsto wybieraj¹ logikê
odmowy miast wyzwania (jak o tym czytamy w Sporze o istnienie cz³owieka). Dla obydwu rozpoznaæ swe ja znaczy byæ wolnym. Ale wolnoæ nie jest d o w o l n o  c i ¹, lecz
o d p o w i e d z i a l n o  c i ¹.
Kolejne lektury i zauroczenia Czapskiego nie tylko daj¹ mo¿liwoæ ledzenia wa¿nych fragmentów przygody europejskiego ducha i intelektu, ale te¿ stopniowo ods³aniaj¹
przed odbiorc¹ s³owa-klucze, które pomagaj¹ mu w zrozumieniu poszczególnych etapów
tej podró¿y. Mylowe i wiatopogl¹dowe uniwersum autora Wyrwanych kartek tworz¹ m.in.
takie kategorie, jak NADZIEJA, WARTOCI, HORYZONT METAFIZYCZNY, POWO£ANIE,
ODPOWIEDZIALNOÆ, TRADYCJA, PAMIÊÆ, NATURA. Bez uwzglêdnienia ich niemo¿liwa jest pe³na lektura Wyrwanych kartek czy innych dzie³ Czapskiego, tak jak i Filozofii
dramatu Tischnera.
Miêdzy Wschodem a Zachodem dope³nia indeks nazwisk, co sta³o siê ju¿ standardem
w opracowaniach naukowych, oraz  rzadziej spotykany, ale w wypadku takiej ksi¹¿ki
niezwykle po¿yteczny  indeks rzeczowy, który skupia g³ównie has³a z dziedziny historii
sztuki i filozofii. Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ bibliografia porz¹dkuj¹ca eseistykê
Czapskiego.
Monografia Darii Mazur jest rzeteln¹, wartociow¹, opart¹ na rozleg³ych kontekstach
filozoficznych i literackich prób¹ przybli¿enia czêci intelektualnego horyzontu twórcy
Na nieludzkiej ziemi. A jedn¹ z jej niew¹tpliwych zalet stanowi jêzyk  komunikatywny,
mówi¹cy o trudnych problemach jasno i klarownie.
S³awomir Bury³a

E w a G r a c z y k, PRZED WYBUCHEM WSTRZ¥SN¥Æ. O TWÓRCZOCI
WITOLDA GOMBROWICZA W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM. Gdañsk 2004.
S³owo/obraz terytoria, ss. 320.  J a n u s z M a r g a ñ s k i, GEOGRAFIA PRAGNIEÑ.
OPOWIEÆ O GOMBROWICZU. Kraków 2005. Wydawnictwo Literackie, ss. 238.
 M a ³ g o r z a t a K l e n t a k - Z a b ³ o c k a, S£ABOÆ I BUNT. O TWÓRCZOCI FRANZA KAFKI W WIETLE GOMBROWICZOWSKIEJ KONCEPCJI
NIEDOJRZA£OCI. (Recenzenci: Stefan H. Kaszyñski, Jerzy Speina). Toruñ 2005.
Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, ss. 272.  K l e m e n t y n a S u c h a-
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n o w, ARGENTYÑSKIE PRZYGODY GOMBROWICZA. Kraków 2005. Wydawnictwo Literackie, ss. 326.
Rok 2004 przyniós³ chyba definitywne zamkniêcie sprawy Gombrowicza, podniesionej przez Janusza S³awiñskiego pod koniec lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Po licznych konferencjach, dyskusjach, monograficznych czasopismach, artyku³ach i ksi¹¿kach
mo¿na bez wiêkszego ryzyka stwierdziæ, ¿e dyskurs o Gombrowiczu zosta³ wydarty (retoryczn¹) przemoc¹ spod w³adzy samego autora. Mówi¹c inaczej, ale chyba równie zasadnie:
w jakim sensie dyskurs o Gombrowiczu dopiero teraz wróci³ d o Gombrowicza. Potwierdzaj¹ to na ró¿ne sposoby cztery publikacje, które ukaza³y siê w ostatnim czasie. Chocia¿
Geografiê pragnieñ. Opowieæ o Gombrowiczu Janusza Margañskiego i Argentyñskie przygody Gombrowicza Klementyny Suchanow mo¿na by nazwaæ biografiami, a Przed wybuchem wstrz¹sn¹æ. O twórczoci Witolda Gombrowicza w okresie miêdzywojennym Ewy Graczyk oraz S³aboæ i bunt. O twórczoci Franza Kafki w wietle Gombrowiczowskiej koncepcji niedojrza³oci Ma³gorzaty Klentak-Zab³ockiej s¹ rozprawami historycznoliterackimi,
postaram siê mówiæ o nich szukaj¹c podobieñstw. Kolejnoæ omówienia nie jest zupe³nie
przypadkowa, ale te¿ nie kryje w sobie ¿adnej sugestii wartociuj¹cej.
Zacznê od ksi¹¿ki Klentak-Zab³ockiej, która wysz³a bodaj najpóniej. Nie jest to praca cile komparatystyczna, to raczej próba odczytania dzie³a Franza Kafki w optyce gombrowiczowskiej, a precyzyjniej mówi¹c  przez pryzmat koncepcji niedojrza³oci. Relacjê miêdzy pisarzami Klentak-Zab³ocka okrela jako pewien rodzaj komunikacji miêdzytekstowej (s. 23), co sugerowa³oby przynajmniej trzy sposoby lektury: poprzez daj¹ce siê
wskazaæ nawi¹zania intertekstualne, poprzez wpisan¹ w teksty wra¿liwoæ obu twórców
i poprzez klimat epoki. Najciekawsza wydaje mi siê opcja druga, autorka wybiera natomiast ostatni¹, choæ, co prawda, same analizy poniek¹d wymuszaj¹ zdradê przyjêtych za³o¿eñ metodologicznych. Klentak-Zab³ocka raz po raz przywo³uje kontekst biografii Kafki (znamienne, ¿e najczêciej sprowadza go do przypisu), doszukuj¹c siê niedojrza³oci,
i widzi j¹ przez pryzmat nieustaj¹cego konfliktu z ojcem, w niechêci do sprostania jego
oczekiwaniom, niezdecydowaniu w kwestii ma³¿eñstwa, m³odzieñczym wygl¹dzie (s. 50,
przypis 11; s. 78, przypis 74). £atwo zauwa¿yæ, ¿e tê charakterystykê da³oby siê w³aciwie
bez zastrze¿eñ odnieæ do Gombrowicza, czego badaczka jest najzupe³niej wiadoma
(s. 219, przypis 1). Kafka przekszta³ca literacko owe dowiadczenia, tworz¹c seriê natrêtnie powracaj¹cych obrazów: ciasnoty domu rodzinnego, prób sprostania oczekiwaniom,
udrêki procesu dojrzewania, pasma dotkliwych pora¿ek ¿yciowych, konfrontacji z ojcem,
prób rozrachunku, atmosfery osaczenia, opresji, wyobcowania, buntów, ucieczek (s. 52
57). Tymczasem Klentak-Zab³ocka traktuje tê charakterystyczn¹ taktykê protagonistów
jako swoisty znak czasów, konsekwencjê modernistycznego prze³omu, którego szerokie
panoramy kreli (s. 1820, 4849), co z historycznoliterackiego punktu widzenia jest oczywicie decyzj¹ najzupe³niej trafn¹, ale poniek¹d tonizuje dramatyzm artystycznych i biograficznych wyborów autora Zamku, zaciera indywidualne w ogólnym. Rodzi siê ponadto
sugestia, ¿e nieufnoæ Kafki do tego, co kulturowe, jest spraw¹ wiatopogl¹du, wypracowanego na podstawie lektur antenatów modernizmu, a nie egzystencjalnego wyobcowania i kulturowego okaleczenia. Tak samo wypada najwa¿niejsze z uzasadnieñ paraleli KafkaGombrowicz, gdzie mowa o klimacie epoki, uwra¿liwieniu na rozmaite fa³sze i podobnym pojmowaniu roli artysty (s. 23, 33). Byæ mo¿e, obawa przed biografizmem zmusza
Klentak-Zab³ock¹ do takiego mylenia i zastrze¿eñ, ¿e Kafka nie ma nic wspólnego z protagonistami swoich utworów (s. 21, 170, 181).
Drugi istotny kontekst interpretacyjny stanowi niedojrza³oæ. Podejmuj¹c próbê zdefiniowania tej kategorii, autorka poprzestaje na zebraniu dotychczasowych ustaleñ, pochodz¹cych tak od gombrowiczologów, jak i od samego Gombrowicza (s. 2543). Wymienia
ujêcia bardzo ró¿ne, oparte na szukaniu synonimów (m³odoæ, dziecinnoæ, infantylizm, nie-
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samodzielnoæ, nieokrelonoæ, niedokszta³t, niewykoñczenie, chaos, ni¿szoæ), kontekstów
(bunt pokoleñ), identyfikacji negatywnej (dojrza³oæ jako pe³nia wiedzy egzystencjalnej) 
wszystkie równie ma³o przekonuj¹ce. Jeli wreszcie pojawiaj¹ siê sugestie bardziej inspiruj¹ce  a za tak¹ uzna³bym traktowanie niedojrza³oci jako rebelii (s. 32), jako ujawniania
niskich, wstydliwych inspiracji (s. 35), jako alternatywnego projektu egzystencji (s. 220) czy
specyficznej uleg³oci maj¹cej subwersywny potencja³ (s. 32)  to nie zostaj¹ rozwiniête.
Podobnie rzecz ma siê z tytu³ow¹ kategori¹ s³aboci, podsuniêt¹ w autokomentarzu przez
Kafkê, ujmowan¹ jako pewien brak, niedyspozycja, u³omnoæ zgo³a, znajduj¹ca wyraz
w szczególnym, transgresyjnym stosunku pisarza do wszelkiej pozytywnoci (s. 15
16). Okie³znanie podobnych kategorii wydaje siê mo¿liwe jedynie pod warunkiem ich
zinterpretowania, arbitralnego narzucenia kontekstu, nadania jakiej (nowej) konkretnoci
Gombrowiczowskim metaforom b¹d mno¿enia innych, nowych metafor, ale wci¹¿ odnosz¹cych siê do ludzkiego dowiadczenia; s³owem: wynalezienia jêzyka silniejszego od
metaliterackiego dyskursu samego Gombrowicza. Autorka ksi¹¿ki wprawdzie zauwa¿a
tak¹ koniecznoæ (s. 40, przypis 63), ale na tym poprzestaje. Przygotowany w oparciu
o tradycyjn¹ gombrowiczologiê dyskurs sam w sobie takiej si³y raczej nie ma, co widaæ
szczególnie wyranie w zestawieniu z autokomentarzami Gombrowicza, z których korzysta
badaczka (s. 27, 37, 41, 42). Nie chodzi mi o powielanie maniery pisarza, ale jedynie o niezatracenie tego, co tutaj najwa¿niejsze, mianowicie ca³ej traumatycznoci problemów z to¿samoci¹, z jakimi boryka³ siê Gombrowicz.
Z tak przysposobion¹ maszyneri¹ analityczn¹ Klentak-Zab³ocka przystêpuje do interpretacji dzie³ Kafki i Gombrowicza. Jakie s¹ efekty? Wbrew temu, co mo¿na by s¹dziæ po
nieco asekuranckim podejciu do niedojrza³oci, okazuj¹ siê ca³kiem interesuj¹ce. Badaczka zaczyna od omówienia Kafkowskich juweniliów (Ma³y mieszkaniec ruin, Dzieci na
drodze, Gdy jeste nieszczêliwy), a nastêpnie porównuje wybrane utwory fabularne obu pisarzy (Wyrok i Zbrodniê z premedytacj¹, Palacza i Pamiêtnik Stefana Czarnieckiego, Przemianê i Tancerza mecenasa Kraykowskiego). Kafka wpisuje ¿yciowe dowiadczenia w literackie pierwociny, tworz¹c osobliwy fantazmat dzieciñstwa, utopii czasu i miejsca poza
wychowawcz¹ i dydaktyczn¹ opresj¹; fantazmat bardzo zreszt¹ ambiwalentny, kryj¹cy w sobie
napiêcia pomiêdzy pragnieniem przynale¿noci do wspólnoty, poczuciem iluzorycznej satysfakcji z tego uczestnictwa, dowiadczeniem odosobnienia, wiadomoci¹ bezpowrotnoci utraty i przeczuciem daremnoci sprzeciwu, a bêd¹cy w istocie oskar¿eniem procesów
pedagogizuj¹cych i socjalizuj¹cych. Z kolei porównywane opowiadania Klentak-Zab³ocka interpretuje jako dokumenty patriarchalnej opresji i rozpaczliwych prób wymkniêcia
siê jej, wykluczenia za niesprostanie roli syna oraz tworzenia lub rozpoznawania w sobie
Innoci (autorkê co powstrzymuje od prób jej bardziej zdecydowanego definiowania),
a nastêpnie jej egzorcyzmowania, wypierania i stygmatyzacji. Gombrowicz pojawia siê tu
jako t³o i kontekst interpretacyjny w postaci znanych motywów: relacji rzeczywistoæ
pozór, kategorii miêdzyludzkoci i problemu Formy.
Rozdzia³ konczy siê fragmentem powiêconym interpretacji Listu do ojca. Klentak-Zab³ocka pokazuje, ¿e Kafka wpisa³ w ten tekst wszystkie traumatyczne dowiadczenia,
które sta³y siê udzia³em bohaterów opowiadañ: koszmar pedagogicznej korekcji, nieakceptacjê, odrzucenie. Na podstawie analizy innych utworów autobiograficznych Kafki badaczka rekonstruuje jego definicjê literatury (nb. zbie¿n¹ z Gombrowiczowskim rozumieniem
pisania) jako wy³¹cznej formy istnienia i jako aktu przekroczenia (cia³a, siebie, prawa). Ta
partia ksi¹¿ki chyba ostatecznie przekonuje, i¿ wyczuwalne tu i ówdzie obawy Klentak-Zab³ockiej przed wychyleniem siê w stronê egzystencji autora Procesu by³y bezpodstawne.
Warto jeszcze odnotowaæ intryguj¹c¹ zale¿noæ intertekstualn¹ miêdzy pisarzami, odkryt¹
i zaprezentowan¹ w Zakoñczeniu. Mowa o ¿ukach pojawiaj¹cych siê w Listach do Mileny
i w Dzienniku, w obu przypadkach staj¹cych siê figur¹ dyskursu o etyce (s. 222223).
Rozdzia³ kolejny to obszerna analiza porównawcza Procesu i Ferdydurki. Klentak-
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-Zab³ocka nie poprzestaje na omówieniu zbie¿noci elementów strukturalnych (fabularnych, genologicznych, metatekstualnych), analogii tak wyrazistych, ¿e nasuwaj¹cych myl
o celowym nawi¹zaniu intertekstualnym. Za podstawow¹ p³aszczyznê wspóln¹ obu powieciom uznaje temat alienacji, determinowanej czynnikami interakcyjnymi, socjalnymi
i etnicznymi (s. 201203). Trudna do wyjanienia podatnoæ protagonistów na przymus
alienacyjny zdaje siê sugerowaæ, ¿e osaczaj¹ca ich w³adza jest struktur¹ absolutnie nieprzejrzyst¹, wszechobecn¹, o nie daj¹cym siê zlokalizowaæ ródle i dlatego zgo³a nieuchronn¹. Bohaterowie Kafki i Gombrowicza, zdaniem badaczki, reaguj¹ ró¿nie: Józef K.  bezwolnoci¹, Józio  autokreacj¹ (s. 180, 185, 197, 216217). Najciekawsza wydaje siê jednak uwaga, ¿e Prawo (vel Forma) ingeruj¹ce w powieciowe wiaty nie wprowadza
porz¹dku w miejsce chaosu, ale wydobywa z protagonistów to, co w nich i wokó³ nich
nieokrelone, nieoficjalne, niskie, inne (s. 189191). Interesuj¹ca by³aby wiêc lektura obu
powieci w kategoriach w³adzy duszpasterskiej Michela Foucault.
Wszystkie interpretacje Ma³gorzaty Klentak-Zab³ockiej s¹ bardzo zajmuj¹ce i nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e pamiêtaæ o nich powinni i kafkolodzy, i gombrowiczolodzy 1. Utwory Kafki
faktycznie zosta³y odczytane w sposób ciekawy i inspiruj¹cy. Obawiam siê jednak, ¿e ów
efekt interpretacyjny nie jest  jak mia³o byæ w myl g³ównych za³o¿eñ pracy  konsekwencj¹ Gombrowiczowskiej optyki, lecz energii samego tekstu Franza Kafki i, oczywicie, analitycznej bieg³oci autorki. Interesuj¹ce jest to wzajemne owietlanie siê tekstów obu pisarzy. To relacja poniek¹d zwrotna, bo niew¹tpliwa wartoæ lektury pocz¹tkowych fragmentów Ferdydurki w du¿ej mierze wynika z Kafkowego s¹siedztwa. Interpretacja Kafki z kolei
jest s³absza w tych miejscach, w których badaczka czyta go poprzez Gombrowicza czy jego
komentatorów. Widaæ to najlepiej przy lekturze Procesu. Klentak-Zab³ocka efektownie
odczytuje powieæ, przebiegaj¹c pod³ug fa³szywych tropów, zwodniczych uzasadnieñ
i aporii (s. 175), by nagle przerwaæ wtr¹ceniem kontekstu Goffmanowskiej interakcyjnoci
(w czym, oczywicie, zasadnicz¹ rolê odgrywa Zdzis³aw £apiñski, przywo³any zaraz w przypisie). Z kolei wietna interpretacja juweniliów Kafki wynika chyba z tego, ¿e Gombrowicz pojawia siê tam sporadycznie.
Ostateczny efekt interpretacji jednak nie do koñca mnie przekonuje. Ma³o zdecydowane okrelenie kategorii niedojrza³oci przes¹dza o tym, i¿ ogólne przes³anie ksi¹¿ki
jest, by tak rzec, za ma³o subwersywne (a przecie¿ jednym z cz³onów tytu³u jest bunt),
co siê zreszt¹ tyczy i Kafki, i Gombrowicza. Dobrze pokazuj¹, w czym rzecz, interpretacje Procesu i Ferdydurki. Jak ju¿ wspomnia³em, wed³ug autorki na dowiadczenie alienacji bohaterowie reaguj¹ ró¿nie: abnegacj¹ i autokreacj¹ 2. S¹dzê, ¿e wnioski te nie s¹ prostymi konstatacjami interpretacyjnymi, lecz konsekwencj¹ przyjêtych za³o¿eñ i przewidywanych celów. Klentak-Zab³ocka nie chce dostrzec subwersywnego potencja³u Procesu,
do czego siê zreszt¹ przyznaje (s. 198). Ale to nie koniec problemów. Po pierwsze, najgorsze, co w tak nakrelonej perspektywie mo¿e siê przytrafiæ postaciom z opowiadañ (ale
i nam, dzisiejszym, chyba te¿, bo Kafka i Gombrowicz o nas pisali), to nieautentycznoæ,
infantylizm, stereotyp. Po drugie, Klentak-Zab³ocka waha siê, nie jest pewna, czy pisarze
daj¹ nam szansê na ocalenie przed kulturow¹ alienacj¹. Myli przy tym bardzo dialektycznie, co zwykle bywa zdradliwe. Tak pojmowan¹ niedojrza³oæ badaczka stara siê bowiem uczyniæ narzêdziem kontestacji ideologicznej, przy okazji jednak sugeruje, ¿e Gombrowicz na tej kontestacji poprzestaje, nie stwarzaj¹c widoków na prze³amanie powsta³ego kryzysu (s. 28), nie proponuj¹c ¿adnych nowych wzorców do naladowania ani
konkurencyjnej prawdy (s. 34). W innym miejscu pisze o protagonistach obu twórców:
1
Obszerne bibliografie i liczne translatorskie glosy autorki, weryfikuj¹cej zastane przek³ady,
s¹ zalet¹ tej pracy.
2
W przypadku Gombrowicza nie jest to oczywiste, bo kwestia autokreacji nie pojawia siê
w tej powieci bardziej zdecydowanie. Znamienne, ¿e Klentak-Zab³ocka, chc¹c udowodniæ swoje
tezy, wspiera siê znacznie póniejszym komentarzem z Dziennika (s. 218).
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Nie s¹ to jednak typy outsiderów kwestionuj¹cych ³ad spo³eczny b¹d normy etyczne
z perspektywy innej, lepszej wizji wiata, lecz [...] postaci-fantomy, postaci-gracze
(s. 71). Nie jest to prawda. Bohaterowie Pamiêtnika z okresu dojrzewania to postaci resentymentu, dysz¹ce ¿¹dz¹ odwetu za doznane upokorzenia, tylko ¿e ów resentyment  jakkolwiek w owym czasie Gombrowiczowi bliski  w konsekwencji zostaje rozbrojony, wyegzorcyzmowany i nie przypadkiem w jego póniejszej twórczoci, a nawet ju¿ w Ferdydurce, jest go coraz mniej. Wydaje mi siê, ¿e wykroczenie poza horyzont utworu w stronê
autora pomog³oby unikn¹æ owego impasu (badaczka, pisz¹c o wyjciu na poziom metatekstowy, dopuszcza niemia³o tak¹ myl w przypadku Kafki, s. 133134, 220). Choæ i to
nie musia³oby byæ konieczne, doæ powiedzieæ, i¿ w wiecie, w którym w jakiejkolwiek
formie zagoci³a Innoæ, To¿samoci ju¿ nie ma. Spostrze¿enie, ¿e ka¿da To¿samoæ zawsze ju¿ jest zagro¿ona od wewn¹trz, nie jest niczym b³ahym. To w³anie jedna z konkurencyjnych prawd Kafki i (zw³aszcza) Gombrowicza, których poszukiwa³a Klentak-Zab³ocka 3.
Czy Ewa Graczyk w ksi¹¿ce Przed wybuchem wstrz¹sn¹æ stworzy³a jaki nowy dyskurs interpretacyjny? Ju¿ metatekstowe uwagi zamieszczone na ok³adce zdaj¹ siê sugerowaæ, ¿e podjê³a co najmniej próbê skonstruowania takiego jêzyka. Efektowny tytu³ znacz¹co odbiega od standardowej poetyki. Obietnice zdetonowania Gombrowiczowskiego
potencja³u znaczeñ i energii, wywo³ania kryzysu, wyzwolenia rozumienia, radoci i k³opotów, wreszcie metodologiczna deklaracja inspiracji myl¹ psychoanalityczn¹, feministyczn¹
i genderow¹ oraz gotowoci zakwestionowania wielu loci communes wspó³czesnej gombrowiczologii zapowiadaj¹ potê¿n¹ eksplozjê subwersywnego ³adunku utworów pisarza.
Omawiana praca powiêcona jest interpretacji przedwojennych tekstów Gombrowicza, zarówno literackich, jak i paraliterackich. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje deklaracja
metodologiczna z rozpoczynaj¹cego ksi¹¿kê Argumentu, w którym badaczka zastrzega, i¿
wprawdzie nie zamierza pisaæ o ¿yciu autora, niemniej jednak chcia³aby, ¿eby jego postaæ  charakterystyczne dla Gombrowicza wybory, znacz¹ce gesty, sympatie i antypatie,
cierpienia i rozkosze (s³owem, w³aciwy pisarzowi sposób kszta³towania swojej egzystencji i podlegania przymusom ¿ycia)  by³y na tych stronach ci¹gle obecne (s. 5). Stosownie do tych za³o¿eñ Graczyk nie waha siê np. doszukiwaæ fantazmatów dzieciñstwa w debiutanckich opowiadaniach Gombrowicza (s. 28), przekonywaæ, ¿e problemy z to¿samoci¹ i seksualnoci¹ bohaterów Iwony, ksiê¿niczki Burgunda to problemy samego pisarza
(s. 129), a w³aciwie ca³a jego twórczoæ sprowadza siê do odzyskiwania-przepracowania ca³ego dowiadczenia egzystencjalnego (s. 275). Jednoczenie dowodzi, ¿e Gombrowicz, przede wszystkim poprzez swoje pisarstwo, konstruuje co, czego pisanie jest tylko
czêci¹ (s. 161). Ewa Graczyk ma jeszcze jeden konkretny cel: chce przekonaæ czytelników, i¿ Gombrowicz, wbrew pozorom, ju¿ przed wojn¹ by³ dobrze przygotowany do skoku w nieznane, do odkrycia swojej Ameryki, do ¿ycia wród innych kultur i jêzyków, poród cudzoziemców. I dlaczego przez pierwsze trudne i g³odne dziesiêciolecie w Argentynie, bêd¹c prawie kloszardem, czu³ siê czêsto, mimo wszystko, m³ody i szczêliwy
(s. 56).
I jakby w³anie w zwi¹zku z tak nakrelon¹ perspektyw¹ zostaje w rozdziale pierwszym zaprezentowana lektura Pamiêtnika z okresu dojrzewania jako zapisu dowiadczenia jednej osoby: outsidera (s. 26) prze¿ywaj¹cego kryzys to¿samoci (s. 25), wiedz¹cego
dobrze, co to marginalizacja i wykluczenie (s. 39), a nie przestaj¹cego niæ o powrocie ku
dzieciñstwu, ku czasowi przed indywiduacj¹, przed to¿samoci¹ (s. 41). Analizuj¹c Pamiêtnik Stefana Czarnieckiego, Tancerza mecenasa Kraykowskiego, Zbrodniê z premedy3
Mo¿na by te¿ argumentowaæ, za M. B l a n c h o t e m (Wokó³ Kafki. Prze³. K. K o c j a n.
Warszawa 1996), ¿e dzie³o Kafki kryje w sobie nieustann¹ pracê wzajemnie znosz¹cych siê i konstytuuj¹cych aktów negacji i afirmacji.
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tacj¹ i Biesiadê hrabiny Kot³ubaj, Graczyk pod¹¿a tropem motywu mierci czy zagro¿enia mierci¹. Intencja badaczki jest jednak czytelna (mówi¹ zreszt¹ o niej przypisy): przeczytaæ te utwory inaczej ni¿ dotychczasowi glosatorzy. Czy interpretacje Ewy Graczyk s¹
lepsze? Tego nie jestem pewien. Niew¹tpliwie ró¿ni¹ siê od znanych ju¿ ujêæ, a wiele
pomys³owych uwag warto zachowaæ w pamiêci. Du¿o bardziej interesuj¹ca wydaje mi siê
analiza Dziewictwa poprzez kategoriê dowiadczenia kobiecego czy raczej tego, co patriarchat zaproponowa³ kobietom. To dowiadczenie Gombrowicz pokazuje doæ przewrotnie, gdy¿ ³¹czy przypisan¹ kobiecie rolê biernoci, masochizmu i poczucia wstydu
z pewnym rodzajem perwersyjnej satysfakcji (s. 2021). W ten sposób otrzymujemy obraz dramatu p³ci, ale z odwróconymi rolami  Alicja staje siê bodaj pierwsz¹ libertynk¹
w Gombrowiczowskim wiecie, a Pawe³ ucieka przed kobiecoci¹ w dewocjê i mêski mit.
Ciekawie wypadaj¹ analizy Przygód, w których badaczka znajduje ambiwalentne fantazmaty kryj¹ce marzenie o solipsystycznym ratunku przed alienacj¹ i agresj¹ rzeczywistoci, po³¹czone z pragnieniem jej poznania i uczestnictwa (s. 29), maksymalistyczn¹ i utopijn¹ myl o to¿samoci poza p³ci¹, czasem, histori¹, moralnoci¹ (s. 31), oraz Zdarzeñ na
brygu Banbury, gdzie zamiast tych mitów jest logika permanentnego deficytu, nudy i frustracji. Szczególnego mêskiego, homoseksualnego bowaryzmu (s. 39). Wypada jednak
zauwa¿yæ, ¿e przynajmniej równie radykalnie ju¿ o tych tekstach pisano. Detonacja odroczona  pomyla³em po lekturze pierwszego rozdzia³u 4.
Spieszê jednak donieæ, ¿e wybuch nastêpuje w rozdziale kolejnym, powiêconym
Ferdydurce, co ucieszy³o mnie niepomiernie, poniewa¿, jak s¹dzê, istnieje nagl¹ca koniecznoæ, aby tê w³anie powieæ odczytaæ na nowo. Dwa kierunki obszernej interpretacji
Ewy Graczyk wydaj¹ siê szczególnie obiecuj¹ce i inspiruj¹ce. Pierwszy to lektura w optyce Michela Foucault (przywo³ywanego w tekcie, ale sporadycznie), w kategoriach symbolicznej przemocy performatywnego dyskursu (s. 56), sojuszu wiedzy i w³adzy (s. 103)
oraz pragnienia w³adzy, pragnienia »politycznego«, pragnienia dominacji (s. 60). Opresja dyskursu kulturowego zaznacza siê  jak pokazuje autorka  w zastanawiaj¹cej identycznoci zachowañ i interpretacji bohaterów oraz komentarzy narratora (s. 51, 5657),
w uprzywilejowanej pozycji tych, którzy s¹ zdolni esencjonalnie wcieliæ siê w kulturow¹
ikonê (s. 57) i z tej racji maj¹ mo¿liwoæ manipulacyjnej reinterpretacji ka¿dej interpretacji w celu utwierdzenia w³asnej formy (s. 59), w ludzkiej sk³onnoci do ³¹czenia siê w grupy,
by przetrwaæ, nie byæ poch³oniêtym (s. 67), w atawistycznej rywalizacji starych i m³odych
samców (s. 85, 100). Przede wszystkim za przejawia siê w nieustaj¹cej walce na formyinterpretacje, której stawk¹ jest przechwycenie dyskursu, unicestwienie w wymiarze symbolicznym, odebranie prawa komunikacji (s. 60). Badaczka ujmuje tê przemoc w metaforyce kanibalistycznej, pisze nawet o impulsie rasistowsko-kanibalistycznym (s. 6465),
wynosz¹c ów koncept tak¿e w dalszych partiach ksi¹¿ki do roli nadrzêdnej figury heurystycznej i regu³y Gombrowiczowskiego wiata. W³adza wydaje siê wszechmocna i wszechobecna, ale nie oznacza to, ¿e nie mo¿na siê jej wymkn¹æ. Jak pokazuje Graczyk, w powieci rysuje siê przynajmniej kilka strategii subwersywnych: przyjêcie s³abej, nieokrelonej, nieuchwytnej to¿samoci (s. 64), strategia mimikry i niewidzialnoci (s. 66), epifanie
Byæ mo¿e, wynika to st¹d, i¿ rozdzia³ w pewnej mierze wyrasta z interpretacji zawartej
we wczeniejszej o 10 lat ksi¹¿ce E. G r a c z y k Labirynt Pamiêtnika z okresu dojrzewania
(w: O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych wa¿nych sprawach. Eseje. Gdañsk 1994). Pozosta³e rozdzia³y, które tak¿e mia³y wczeniejsze wersje, powsta³e ju¿ w okresie feministycznych zainteresowañ autorki, s¹  ¿e uprzedzê swoj¹ argumentacjê  bardziej radykalne. Zob. E. G r a c z y k:
Inne panienki skacz¹. O Iwonie i ksiêciu Filipie w Gombrowiczowskiej Iwonie, ksiê¿niczce Burgunda. W zb.: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska,
L. Sikorska. Warszawa 2000; Strona Mys³oczy w Opêtanych Witolda Gombrowicza. W zb.: Cia³o.
P³eæ. Literatura. Prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w piêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Red. M. Hornung, M. Jêdrzejczak, T. Korsak. Warszawa 2001.
4
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m³odoci (s. 93), wyniesienie ni¿szoci (s. 101), pod¹¿anie cie¿kami wykluczonego pragnienia  poza heteronormatywnoci¹, poza to¿samoci¹, poza wiekiem (s. 101, 118119),
i taktyka najwa¿niejsza  konstruowanie nowej to¿samoci za pomoc¹ praktyki pisania,
pomiêdzy chaosem a form¹, wnêtrzem a zewnêtrzem, cia³em a tekstem, tym, co idiomatyczne, a tym, co pospolite (s. 7984).
Rozdzia³ powiêcony Iwonie, ksiê¿niczce Burgunda jest kolejnym wybuchem 5. Graczyk czyta ten utwór jako dramat o problemach z to¿samoci¹, a tak¿e jako projekt przewartociowania regu³ patriarchalnego wiata. Tu kobiety zrazu zobowi¹zane s¹ do nieustannej kontroli i korekcji w³asnego cia³a, mê¿czyni za nie wychodz¹ z roli surowych
recenzentów ich atrakcyjnoci (s. 134). Gombrowicz wcale nie zamierza dowodziæ, ¿e
egzystencja mê¿czyzn jest czym niek³opotliwym. Ich ¿ycie wype³niaj¹ niepewnoæ, strach
i rywalizacja (s. 135): niepewnoæ w³asnej to¿samoci seksualnej, strach przed niesprostaniem przypisanej im roli, rywalizacja w udowadnianiu mêskoci. Jak udowodniæ mêskoæ? Bohaterowie przecigaj¹ siê w prostackich ¿artach i zdobywaniu kobiet. W ujêciu
Graczyk bardzo dobrze widaæ, jak Gombrowicz antycypuje stworzony przez Adrienne
Rich koncept przymusowej heteroseksualnoci. Do momentu pojawienia siê tytu³owej
ksiê¿niczki pragnienie seksualne w wiecie przedstawionym by³o czym naturalnym i oczywistym, sankcjonowa³o porz¹dek tego wiata, regu³y miêdzyludzkiego bytowania, zobowi¹zania i przywileje wynikaj¹ce z uczestnictwa w nim, a nawet okrela³o psychiczn¹
konstrukcjê postaci (s. 132). Autorka raz jeszcze przekonuje, ¿e zestawianie Iwony, ksiê¿niczki Burgunda z bajk¹ o Kopciuszku jest pouczaj¹ce. Gombrowicz prze-pisuje tê znan¹
wszystkim historiê à rebours. Iwona, w odró¿nieniu od baniowej bohaterki, nie pragnie
niczyjej akceptacji i asymilacji w patriarchalnym porz¹dku. Jej prywatna subwersja nie
bêdzie jednak ani ³atwa, ani pozbawiona konsekwencji. Spo³ecznoæ, najwyraniej wychowana na bajce, nie wybaczy odszczepieñstwa. Iwona jako radykalna Innoæ stanowi
bowiem zagro¿enie dla wszelkiej To¿samoci (grupy, seksualnoci) i dlatego musi zostaæ
unicestwiona za pomoc¹ dyskursu. Przes³anie utworu, mimo ca³ego dramatyzmu, ma jednak pozytywny wydwiêk. Iwona zosta³a zlikwidowana, ale patriarchalny moloch po
Iwonie nie bêdzie ju¿ nigdy funkcjonowa³ jak dawnej.
Dalej nastêpuje obszerne odczytanie powieci Opêtani. To kolejna próba rewizji, ale
jak¿e ró¿na od usi³owañ Marii Janion i Doroty Korwin-Piotrowskiej. Dla Graczyk powieæ jest nie tylko æwiczeniem genologicznym, chwilowym zejciem z Parnasu w stronê
literatury popularnej (s. 159, 187) i wiadectwem kwestionowania wizerunku przez autora
(s. 160). To te¿, w ogólnoci, wyzwanie rzucone polskiej literaturze (s. 160), wyg³os przedwojennej twórczoci Gombrowicza (s. 199), zapis tego, co w ekskluzywnym jêzyku wysokiej literatury [...] pozostawa³o nieme (s. 160), gest pozwalaj¹cy wyraziæ podstawow¹
ambiwalencjê, subwersywnoæ w³asnej postawy (s. 160), a w dodatku gest etyczny, przejaw lojalnoci wobec tych, którzy uznawani s¹ za gorszych, ni¿szych, wypchniêtych na
pobocze kultury i spo³eczeñstwa (s. 160). Badaczka udowadnia przy okazji wystêpowanie w utworze podstawowych figur homoerotycznego dyskursu Gombrowicza: transgresyjnego, bo kazirodczego i homoerotycznego po¿¹dania (s. 165), nawi¹zañ do tradycji platoñskiej (s. 172, 193), motywów Erosa i Tanatosa (s. 168), sakralizacji i epifanizacji (s. 203),
masochizmu, który Graczyk trafnie interpretuje jako wyraz pragnienia komunikacji i bliskoci (s. 169), subwersji wspieranej nieokrelon¹ to¿samoci¹ spo³eczn¹ postaci (s. 178
179), motywów wstydu, osaczenia, zamkniêcia, opresji (s. 169). £¹czy siê z tym okaleczenie to¿samoci przynajmniej trzech bohaterów (s. 181), zw³aszcza Leszczuka, co jest o tyle istotne, ¿e nosi on imiê bêd¹ce pierwszym imieniem samego autora (s. 184, przypis 15).
Od razu godzi siê wspomnieæ, ¿e interpretacja E. Graczyk sporo zawdziêcza pomys³om
M. ¯ó³ko. Trudno powiedzieæ, kto by³ pierwszy, zwa¿ywszy na wczeniejsz¹ pracê Graczyk, wymienion¹ w poprzednim przypisie. Pewne jest jedno: Iwonê, ksiê¿niczkê Burgunda najlepiej czytaj¹
w Gdañsku.
5
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Graczyk nie traci z oczu wielu ³atwo rozpoznawalnych w¹tków z póniejszych utworów
Gombrowicza. Mo¿na by tu wymieniæ: poni¿enie m³odoci (s. 188189), alians starych
i m³odych (s. 199), menage à trois (s. 189), wchodzenie mê¿czyzny (ch³opca) w ¿eñsk¹
rolê (s. 190), inscenizacjê procesów konstruowania p³ci (s. 191), transgresje obyczajowe
i moralne (s. 191). Inspiruj¹ca wydaje mi siê, podjêta na przeciêciu linii freudyzmu i gotycyzmu, próba wyjanienia genealogii z³a, autonomizuj¹cego siê, napêdzaj¹cego akcjê
Opêtanych i popychaj¹cego bohaterów do rozmaitych przekroczeñ, dokonywanych jednak w nietzscheañsko-foucaultowskiej aurze poza dobrem i z³em (s. 180192). ród³o
owego z³a, którym naznaczone s¹ wszystkie postaci maj¹ce problemy z nieustalon¹ to¿samoci¹, stanowi pierwotna trauma zaniechanego i wypartego uczucia miêdzy ojcem a synem oraz bêd¹ce jej konsekwencj¹ doznanie krzywdy, poni¿enia, wstydu.
Bardzo oryginalny jest Kwestionariusz Gombrowicza, czyli zamkniêcie rozwa¿añ nad
Opêtanymi. Graczyk rekonstruuje tu to¿samoæ zbiorowego bohatera ca³ej przedwojennej
twórczoci Gombrowicza, ale  zwa¿ywszy na tytu³ow¹ sugestiê  w du¿ej mierze równie¿ to¿samoæ samego autora. Kwestionariusz zawiera nastêpuj¹ce rubryki: seksualna
atrakcyjnoæ, wiek, ranga spo³eczna i p³eæ, przy czym najistotniejsza wydaje siê relacja
z w³asnym pragnieniem (s. 200). Gombrowicz ewidentnie inscenizuje schemat platoñski,
uchyla rozró¿nienie na mêskie i ¿eñskie, a na to miejsce wstawia opozycjê aktywnepasywne, tzn. bycie podmiotem b¹d obiektem pragnienia. Podmiotem jest tu mê¿czyzna
w okolicach prze³omowego trzydziestaka, a obiektem po¿¹dania  m³ody b¹d m³oda.
Wyobrania bohatera ¿ywi siê zerwaniem, kontempluje je i boleje nad nim (s. 201).
Zarazem 30-letni podmiot (dowolnej p³ci) darzy samego siebie zagadkow¹ idiosynkrazj¹,
niechêci¹ wobec w³asnej cielesnoci, a powodem tej odrazy jest odkryta mistyfikacja, udawanie m³odoci (s. 201).
W ostatnim rozdziale ksi¹¿ki Ewa Graczyk analizuje przedwojenne teksty krytycznoliterackie Gombrowicza. Niew¹tpliwa oryginalnoæ ujêcia polega na tym, ¿e nie ma ono na
celu rekonstrukcji pogl¹dów pisarza na krytykê czy literaturê, ale traktuje owe varia jako
wiadectwo quasi-socjologiczne. Nie przeszkadza to autorce w trafnym wychwyceniu kluczowych figur metakrytycznego i metaliterackiego dyskursu: programowego nieprofesjonalizmu (s. 221), sporu z krytyk¹ literack¹ i nauk¹ o literaturze (s. 278279), ³¹czenia w lekturze autora i dzie³a (s. 231), konsekwentnego nastawienia na innoæ, odmiennoæ, ró¿nicê
(s. 233) oraz metaforê literatury jako rozmowy (s. 215), która naprowadza nas, byæ mo¿e, na
jedne z najwa¿niejszych myli i pragnieñ pisarza. Oczywicie, postulat to utopijny i w Dwudziestoleciu do powszechnej rozmowy nie dochodzi. Autorka wydobywa z tekstów Gombrowicza obraz spo³eczeñstwa mocno feudalnego, ale ju¿ z rozchwianymi podzia³ami socjalnymi; spo³eczeñstwa wci¹¿ patriarchalnego, lecz os³abionego coraz silniejszymi ogniskami subwersywnej rebelii; spo³eczeñstwa zagro¿onego totalitarn¹ opresj¹  czy to ze
strony prawej, reprezentowanej przez Skiwskiego i Andrzejewskiego, czy to z lewej, reprezentowanej przez Wasilewsk¹ (nie wiedzieæ czemu, Graczyk uznaje Gombrowiczowsk¹ wycenê jej ksi¹¿ki za pozytywn¹, s. 240), ale niew¹tpliwie ju¿ multikulturowego i zaludnionego przez postaci o zdekonstruowanej to¿samoci, najró¿niejszej maci emigrantów i odmieñców o nieoczywistej p³ci biologicznej i kulturowej.
Janusz Margañski nie odkrywa nieznanych kart z ¿ycia Gombrowicza, nie informuje
o biograficznych przypadkach, o których bymy nie wiedzieli, nie prezentuje tekstów, których bymy nie znali. Opowiada o ¿yciu i twórczoci pisarza, opieraj¹c siê na solidnym
fundamencie biograficznych opracowañ. A jednak udaje mu siê powiedzieæ wiele nowego. Na koñcu ksi¹¿ki i na ok³adce zamieszcza istotn¹ deklaracjê. Czytamy tam, ¿e Geografia pragnieñ ma byæ popularn¹ opowieci¹ biograficzn¹, a zamierzeniem autora by³o
w przystêpnej formie opowiedzieæ o tym, co w ¿yciu i twórczoci Witolda Gombrowicza
najwa¿niejsze, o tym, co uk³ada siê w czyteln¹ ca³oæ (s. 229). Przystêpnej, czyli pozbawionej standardowego wyposa¿enia literaturoznawczego: drobiazgowych przypisów, ob-
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szernej bibliografii, precyzyjnych analiz i okrelonego przedmiotu badañ. Margañski wybiera w zamian poetykê swobodnej gawêdy i frapuj¹c¹ konfrontacjê ¿ycia i dzie³a Gombrowicza. Wie od niego samego, ¿e dobre ksi¹¿ki  tak¿e te, których autorami s¹ literaturoznawcy  musz¹ byæ tak pisane, by przeczyta³a je Doktorowa z Wilczej. Geografiê pragnieñ przeczyta nie tylko ona, lecz równie¿ gombrowiczolodzy, bo to po prostu jedna z najciekawszych ksi¹¿ek o tym twórcy.
Tylekroæ i na ró¿ne sposoby opisywan¹ dialektykê Formy i Chaosu ujmuje Margañski
jako podstawow¹ figurê kszta³tuj¹c¹ sposoby rozumowania pisarza, powodowanego  z jednej strony  przekonaniem o przygodnoci egzystencji, prymacie popêdów i lêków nad
racjonaln¹ refleksj¹ oraz gry i przypadku nad domniemywanym przedustawnym porz¹dkiem; z drugiej za strony, pragnieniem poszukiwania jakiej nadrzêdnej myli uzasadniaj¹cej egzystencjê (s. 89). Te najbardziej elementarne odczucia znajduj¹ w pisaniu Gombrowicza wieloraki wyraz w postaci najrozmaitszych figur poetyki i mistycznych obrazów, traktowanych jednak w sposób niewyzbyty ironii.
Jeden z takich fantazmatów  fantazmat geograficzny  Margañski czyni osnow¹ swojej
ksi¹¿ki. Gombrowiczowskie itinerarium jest tyle¿ imponuj¹ce, co nieprzypadkowe (przynajmniej od pewnego momentu), i uk³ada siê w szczególny wzór egzystencji i podró¿y
oscyluj¹cy niezmiennie wokó³ osi Pó³nocPo³udnie, a zarazem odzwierciedla najwa¿niejsze aporie antropologii i osobiste d¹¿enia pisarza (s. 1011). Margañski celowo uk³ada
narracjê w opozycji do heroicznych opowieci o literatach. Materiê biografii, osobowoci
i pisania Gombrowicza tworz¹ bowiem urazy, natrêctwa i zranienia (s. 11) i st¹d bierze
pocz¹tek nieustanna autokreacja  w istocie rozpaczliwa strategia obrony, a nie dominacji.
Zasadniczym celem tych taktyk jest rozpoznanie w³asnej sytuacji, uchylanie siê przed kulturowym dyskursem, konstruowanie to¿samoci i poszukiwanie innoci (s. 12). W tym
sensie podró¿e pisarza staj¹ siê ucieczkami przed Pó³noc¹  domen¹ Formy, wysokiej
kultury, postêpu i racjonalnoci, kulturowej opresji, okaleczonej to¿samoci, ale i jednoczenie, zupe³nie paradoksalnie, instytucjonalnej gwarancji literackiego uznania, ku Po³udniu  obiecuj¹cemu Chaos, niezak³ócon¹ ekspresjê, nieskrêpowan¹ emocjonalnoæ i wolnoæ cia³a.
W tak nakrelon¹ perspektywê Margañski wpisuje narracjê o Gombrowiczu. Wszystko zaczyna siê na Pó³nocy. Autor opowiada o m³odoci pisarza w feudalnym, szlacheckim
wiecie, anachronicznym i szowinistycznym, ale ju¿ zagro¿onym w swym kszta³cie nowoczesnoci¹; o dojrzewaniu w rodzinie naznaczonej skaz¹ patologii i przy osobliwej presji,
któr¹ wywierali uosabiaj¹cy bardzo patriarchalny wzór mêskoci ojciec i sk³onna do kobiecej histerii matka; o upokorzeniach ze strony rodzeñstwa; o wczesnych lekturach i nie
ca³kiem jeszcze udanych juweniliach; o pierwszych problemach z mêskoci¹ i cielesnoci¹ oraz o pierwszej wyprawie do Francji, ku inicjacjom w tajemnicê, erotyzm i cia³o Po³udnia. Wszystkie te  negatywne i pozytywne  dowiadczenia kszta³tuj¹ m³odocianego
twórcê. Margañski pisze o konsekwencjach kulturowego okaleczenia, o zrodzonych w ten
sposób wstydzie i lêkach, a tak¿e o niezmiennie silnym u Gombrowicza pragnieniu bezporednioci, autentycznoci, po³¹czonym z ostentacyjn¹ ekscentrycznoci¹, autokreacj¹ i wyobcowaniem (s. 35). I te lêki, urazy, okaleczenia zostan¹ wplecione w teksty literackie. Zasil¹ ¿ywio³ parodii i powróc¹ w namyle nad to¿samoci¹ (s. 23). St¹d te¿ bior¹ siê strategie
Gombrowicza: ustawiczna krytyka tego, co oficjalne, abstrakcyjne, wyrozumowane, wysokie, a wybór tego, co nieoficjalne, cielesne, niedozwolone, niskie (s. 6871). Ale nie chodzi
wy³¹cznie o resentymenty. Literatura  tak jak j¹ rozumia³ Gombrowicz  to nie jedynie
czysta spekulacja, która potêguj¹c autorefleksjê (s. 68), przynosi co w rodzaju namiastki terapeutycznego wyzwolenia, lecz przede wszystkim, dziêki mocnemu wychyleniu ku
dowiadczeniu, dziêki zwi¹zaniu z ¿yciem (s. 128129), stanowi ekspresjê nie tylko wyobrani, ale w³aciwie ca³ego jestestwa uwiêzionego w spêtanym ciele (s. 68), dokonuj¹c¹ siê na granicy legalnoci (s. 68). Wed³ug badacza, Gombrowicz, wychylaj¹c siê ku
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innoci, odkrywa³ tkaninê swej egzystencji, splecionej z nieustannego braku, nienasycenia, niezaspokojenia, i te odkrycia nastêpnie pog³êbia³ w pisaniu (s. 71). Tak brzmi jedna
ze stworzonych przezeñ definicji literatury, zrekonstruowana przez Margañskiego. Podoba mi siê ona tym bardziej, ¿e wraz z jego osobist¹ deklaracj¹ w wieñcz¹cych ksi¹¿kê
podziêkowaniach (s. 230) oraz z licznymi uwagami rozsianymi po Geografii pragnieñ
(s. 215, 222) naprowadza na niezwykle istotn¹ figurê melancholii, która  jak s¹dzê 
dobrze charakteryzuje logikê literackich autokreacji i wra¿liwoci Gombrowicza.
Podstawowym impulsem popychaj¹cym go do podró¿y jest tyle¿ pragnienie zanurzenia siê w »innoci«, co ucieczka od »tego samego« (s. 90). Druga zasada reguluje
zw³aszcza literackie wiaty: to, co swoje, w³asne i bezpieczne, jest nagle odpoznawane
jako obce i niebezpieczne (s. 98). W Argentynie Gombrowicz odnajduje g³ównie to samo:
napiêcia wewn¹trz diaspory, patriotyczny szanta¿ i ksenofobiê Polaków, nacjonalizmy
Argentyñczyków, w³asne wyobcowanie z ka¿dej wspólnoty, koniunkturaln¹, snobistyczn¹, miejscow¹ spo³ecznoæ literack¹. Ale s¹ te¿ obszary czy sfery ³udz¹ce nadziej¹ na
innoæ: to m³odoæ, któr¹ Gombrowicz ciga jak zjawê (s. 68, 85, 127); to transgresje
biograficzne  egzystencja na granicy ubóstwa i legalnoci, artystowskie autokreacje w kawiarniach Buenos Aires, seksualne ekscesy w dzielnicy Retiro, oazie gejowskiej subkultury, gdzie Po³udnie otwiera siê przed Gombrowiczem po raz drugi. To wreszcie transgresje
literackie  pocz¹wszy od skandalu w Teatro del Pueblo, prowokacji z eseju Przeciw poetom, futurystycznej rewolty z ulotki Aurora i feministycznego przes³ania cyklu eseistycznego Nasz dramat erotyczny, poprzez subwersjê wszelkiej to¿samoci w Trans-Atlantyku i pozosta³e utwory, ka¿dy w inny sposób obrazuj¹cy destrukcjê niegdysiejszego ³adu,
a¿ po Dziennik, narzêdzie autokreacji i walki o s³awê, miejsce sporu ze wiatem, literatur¹, ludmi, a przede wszystkim osobliwy pamiêtnik cz³owieka cierpi¹cego mêki choroby, staroci, samotnoci, przemijania, niespe³nionej mi³oci i oczekiwania na mieræ.
Dziennik jest tak¿e zapisem powrotu na Pó³noc po spóniony triumf, sukces, materialny
dostatek, swoist¹ zemstê na kulturze (s. 204, 208). I po mieræ. mieræ, która nast¹pi na
Po³udniu.
Ksi¹¿ka Klementyny Suchanow ró¿ni siê od Geografii pragnieñ. W du¿ej mierze opiera
siê na  nierzadko dopiero co odkrytych  materia³ach ród³owych, dokumentach, relacjach (dotycz¹cych zreszt¹ nie tylko Gombrowicza, bo Suchanow maluje ow¹ historiê na
szerokim tle historyczno-spo³ecznym), a autorka raczej stroni od tego, co Margañski czyni³ z upodobaniem, mianowicie od psychologicznej analizy i interpretacji 6. Nie mniej ciekawy od treci takich ksi¹¿ek, jak Argentyñskie przygody Gombrowicza wydaje siê proces
ich powstawania. I to, co najbardziej fascynuj¹ce, pozostaje na wy³¹cznoæ autorów. Tak
na pewno by³o w przypadku Suchanow. Mam na myli nie samo pisanie czy lêczenie
w archiwach bibliotecznych, ale zbieranie materia³ów, spotkania z ludmi na trzech kontynentach, tak¿e i z tymi, którzy znali Gombrowicza.
Suchanow zaczyna od opisu podró¿y i przegl¹du czêsto sprzecznych relacji na jej
temat oraz weryfikacji rozmaitych b³êdów, niecis³oci i fabularyzacji, za które zreszt¹
w najwiêkszej mierze odpowiada sam Gombrowicz (s. 26). Badaczka sugeruje, ¿e jego
wyjazd do Argentyny jest po czêci spraw¹ przypadku, konsekwencj¹ wp³ywu otoczenia
i suwerennej decyzji pisarza, wynikaj¹cej z przejrzenia rodz¹cej siê przysz³oci (s. 30).
Pierwsze godziny i dni w obcym kraju Gombrowicz spêdza na rozmaitych przyjêciach,
które zreszt¹ w pewnym stopniu wpisuje potem w Trans-Atlantyk. Wraz z nimi koñcz¹ siê
doæ szczegó³owe relacje prasowe, a Suchanow musi odt¹d wspieraæ siê w swej pracy
6
Wypada wspomnieæ jeszcze inne przejawy aktywnoci K. Suchanow: udzia³ w przygotowaniu gombrowiczowskiej Literatury na wiecie (2001, nr 4) i suplement do nowego wydania ksi¹¿ki R. G o m b r o w i c z Gombrowicz w Argentynie. wiadectwa i dokumenty 19391963 (Kraków
2005).
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Trans-Atlantykiem i Testamentem, gdy¿ pocz¹tki pobytu pisarza w Argentynie wci¹¿ s¹
nieprzezwyciê¿aln¹ tajemnic¹ (s. 47).
Z tego powodu dalsza narracja osnuta jest wokó³ wydarzeñ najbardziej wyrazistych,
jakimi z ró¿nych powodów s¹ wywo³ywane przez Gombrowicza skandale. Sk¹d to nieodpowiedzialne i ryzykowne zachowanie? Otó¿ Gombrowicza, wbrew temu, co opowiadaj¹
niektórzy, cechuje maksymalizm. Nie mog¹c zgarn¹æ ca³ej stawki kosztem ró¿nych kompromisów, pozyskaæ publicznoci emigracyjnej (zbyt konserwatywnej i szowinistycznej),
wkupiæ siê w ³aski Ocampo i Borgesa (zbyt elitarnych), pisarz staje siê zaczepny. Odczyt
w Teatro del Pueblo oraz esej Przeciw poetom i jednodniówka Aurora s¹ skandalami 
patriotycznymi i literackimi. W konsekwencji relacje z emigracyjn¹ diaspor¹ i argentyñskim establishmentem to nieprzemijaj¹ce nieporozumienia i spory, wzajemne urazy i pretensje.
Suchanow w barwny sposób pokazuje, ¿e egzystencja Gombrowicza w pierwszych
latach pobytu w Argentynie, choæ nie jest wyzbyta pewnego dramatyzmu, nie wypada efektownie. Jej rytm wyznaczaj¹ ró¿norakie zabiegi, pozwalaj¹ce utrzymaæ siê na ¿yciowej
powierzchni, i eksces. Gombrowicz przez d³ugi czas ¿yje w skrajnej biedzie, wie, co to
g³ód i brak mieszkania. Radzi sobie ró¿nie: organizuje wyk³ady dla przyjació³ (s. 33), zabiega o zapomogi (s. 46) i podejmuje dorywcze prace (m.in. w archiwum jezuickiego 〈!〉
pisma Solaridad; s. 53), przyjmuje stypendia od przyjació³ (s. 5253), zbiera od nich
cerowane skarpety i wprasza siê na obiady (s. 54). Niewykluczone, ¿e jest nawet utrzymankiem aktorki z Teatro Colón (s. 53), ¿e zdarza mu siê i ¿ebranina, i prostytucja (s. 54).
Widzimy tu innego Gombrowicza, odwa¿nego i beztroskiego flâneura, w³ócz¹cego siê
nocami po Avenida Corrientes i Retiro, nocuj¹cego w cokolwiek przera¿aj¹cych conventillos albo na dworcu czy na ³awce w parku.
Argentyñskie przygody Gombrowicza trudno przeceniæ tak¿e z historycznoliterackiego punktu widzenia. Poznajemy oto bli¿ej ludzi z kart ksi¹¿ek Gombrowicza. Np. Józefê
Radzymiñsk¹ (s. 165), która, jak wiemy z Dziennika, pewnego pi¹tku dostarcza mu wielkodusznie kilkanacie numerów Wiadomoci i ¯ycia, czy Helenê Zawadzk¹ (s. 139)  i to
najprawdopodobniej ona, uprzykrzaj¹c urzêdnicze ¿ycie pisarza, drêczy tak¿e Leona w sprawie plwocin. Równie sensacyjny charakter maj¹ informacje Suchanow na temat powstaj¹cych wówczas utworów. Prawdziw¹ rewelacj¹ s¹ odkryte przez ni¹ teksty opublikowane
w czasopimie Aquí Está (s. 5560). Gombrowicz, ukrywaj¹c siê pod pseudonimem Alejandro Ianka, og³asza tam na prze³omie lat 1940 i 1941 cykl 12 felietonów o znanych postaciach kultury francuskiej i polskiej. Co ciekawe, Aquí Está by³o pismem dla nowoczesnych kobiet, chc¹cych zaznajomiæ siê z histori¹, sztuk¹, geografi¹. Suchanow odnotowuje
liczne filiacje tych tekstów z literackimi utworami Gombrowicza: motywy zachwytu m³odoci¹ i miêdzyludzkoci, kpiny z salonowych konwenansów i snobizmów, analizy psychologii narodowej. Ponadto w czasopimie El Hogar w roku 1941 zostaje og³oszone jego
opowiadanie Un romance en Venecia (odkryte przez Jerzego Jarzêbskiego) o podró¿y m³odej pary do Wenecji, w trakcie której mê¿czyzna, zniechêcony afektowanymi zachwytami
nad sztuk¹ ¿ony, opuszcza j¹. Suchanow okrela ten utwór jako sentymentalny (s. 61), byæ
mo¿e jednak da³oby siê odczytaæ go trochê bardziej dramatycznie. Dalej badaczka omawia
inne, ale ju¿ nam znane teksty, które Gombrowicz zamieszcza w prasie argentyñskiej, usilnie
pragn¹c zaistnieæ w publicznej wiadomoci: cykl Nasz dramat erotyczny (z wielu powodów trudno jest mi siê zgodziæ, ¿e zawarte w tych esejach uwagi nieraz bywaj¹ naci¹gane
i pisane raczej na kolanie, s. 64), artyku³y og³oszone pod pseudonimem Mariano Lenogiry w katolickim pimie Criterio, opublikowane w Océano Dziennik z Río Ceballos
i Polska a wiat ³aciñski, fragmenty Ferdydurki w Papeles de Buenos Aires i w prasie
kubañskiej, szkice o zakroju historycznoliterackim w La Nación, wreszcie  List do ferdydurkistów. Sensacyjnie wypada odnaleziona przez badaczkê zapowied (najprawdopodobniej nie napisanej) sylwicznej ksi¹¿ki Gombrowicza Wspomnienia niedojrza³ego po-
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szukiwacza przygód. (Napisane niedojrza³¹ hiszpañszczyzn¹), w której mia³yby siê znaleæ m.in. wspomnienia twórcy, fragment Ferdydurki i, byæ mo¿e, szkicowe pierwociny
dramatów (s. 7677). Niewykluczone jednak, ¿e Klementyna Suchanow we wci¹¿ kontynuowanych eksploracjach tê sprawê wyjani.
Badaczka, jak niegdy Jarzêbski w odniesieniu do Pamiêtnika z okresu dojrzewania,
ods³ania prawdê o recepcji argentyñskiego wydania Ferdydurki. Otó¿ tak naprawdê ró¿norakie akcje promocyjne, listy, przedmowy, spotkania, dedykacje, rozsiewane plotki spowodowa³y, ¿e powieæ zosta³a zauwa¿ona i skomentowana w szeregu recenzji, a tak¿e
w przed³u¿aj¹cym siê dyskursie publicznym, dla Gombrowicza, jak wiadomo, nie mniej
wa¿nym. Osobliwy to zaiste przypadek, by pisarz tak bardzo zainteresowany poczytnoci¹
swoich utworów i tak wietnie wyczuwaj¹cy mechanizmy przemys³u literackiego wci¹¿
z rozmys³em roztacza³ legendê o nieprzychylnej recepcji. Przewra¿liwienie? Zmys³ marketingowy? Wychodzi na to, ¿e jedno i drugie.
Sukces nie zmienia jednak sytuacji Gombrowicza. Wprawdzie autor chce iæ za ciosem, wyg³asza anonsowane w prasie odczyty, na które zbiera siê pocz¹tkowo po kilkadziesi¹t osób, ale Przeciw poetom i Aurora dope³niaj¹ miary i wydany rok póniej lub
przechodzi bez echa (s. 123). W konsekwencji Gombrowicz nie bez oporu przyjmuje posadê w Banco Polaco, choæ do jego obowi¹zków nale¿eæ ma w³aciwie tylko pojawianie
siê w miejscu pracy. Ale i tak nie jest to dlañ ³atwe dowiadczenie: wdro¿ony do urzêdniczej rutyny, pob³a¿liwie traktowany, z czasem pomawiany o wys³ugiwanie siê re¿imowi,
bardzo siê mêczy. Opowiadaj¹c o tym, Suchanow prezentuje kolejne rewelacyjne odkrycia: m.in. notatnik kolegi z biura, Kazimierza Ryttla (którego wspomaga³a na tym polu
jego póniejsza ¿ona, Helena Zawadzka), nie³atwo znosz¹cego ekstrawagancje literata 
i ta opowieæ wypada bardzo komicznie (albo tragikomicznie). Oto Gombrowicz, nie maj¹c zbyt wiele do roboty, zabawia siê ci¹ganiem spodni, udawaniem ch³opa, robieniem
min do lustra, k³óci siê ze wszystkimi, wymienia z Ryttlem z³oliwe wiersze i  to fragment donosu Zawadzkiej skierowanego do dyrektora banku  obrzydliwie je pomarañcze, pestki wypluwa do kosza (s. 153).
Rok 1955 przynosi d³ugo oczekiwany prze³om. Odejcie z banku, stabilizacja pozycji
w Kulturze, zbli¿aj¹ca siê odwil¿, a z ni¹ publikacje w kraju, zmiana strategii recepcji
u emigrantów, ukazanie siê Pornografii powoduj¹, ¿e zamiast zwyczajowego milczenia
b¹d kalumnii pojawiaj¹ siê zrazu niemia³e próby zrozumienia. Ale ten sukces, mocno
spóniony, ma gorzki smak. St¹d szyderstwo i ironia, ale czêciej ignorowanie niegdysiejszych wrogów  tak ju¿ do samego koñca, do wyjazdu z Argentyny. Lecz to nie koniec
narracji Suchanow, która opowiada jeszcze o obecnoci Gombrowicza po jego wyjedzie.
Najpierw echa pobytu w Europie, pog³osy polemik, komentarzy, publikacji, samodzielne
komentarze i edycje. Potem d³ugotrwa³a cisza, nie przerwana nawet mierci¹ pisarza, i tylko
sporadyczne artyku³y, wydarzenia okolicznociowe, obchody. Badaczka dba jednak, by
czytelnik nie odk³ada³ ksi¹¿ki przygnêbiony. Ostatni rozdzia³ przynosi nie lada atrakcjê:
opis argentyñskiej recepcji krytycznoliterackiej i literackiej twórczoci i osoby Gombrowicza. Nie tylko przyjaciele (di Paola, Tirri), ale i pisarze znani mniej (David, Abós) czy
bardziej (Cortázar, Sábato, Piglia) czyni¹ autora Ferdydurki bohaterem literackim i te filiacje  jak pokazuje Suchanow w krótkich interpretacjach  s¹ wielce zajmuj¹ce, jak i to,
¿e artystyczna recepcja gombrowiczowskiego fenomenu w Argentynie uk³ada siê trochê
inaczej ni¿ w Polsce. Dla tamtejszych pisarzy Gombrowicz staje siê nie tylko sojusznikiem ideologicznych d¹¿eñ (podczas gdy dla rodzimych równie czêsto bywa adwersarzem), ale tak¿e postaci¹ literack¹. Ksi¹¿kê Klementyny Suchanow zamyka bogate i instruktywne kalendarium ¿ycia oraz bibliografia argentyñskich tekstów Gombrowicza
i o Gombrowiczu.
Jeli mia³bym pokusiæ siê o rozpoznanie jakiej ogólniejszej tendencji w gombrowiczologii, ³¹czy³bym j¹ z przesuniêciem zainteresowañ literaturoznawczych ku traktowa-
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niu literatury jako artykulacji ludzkiego dowiadczenia. Teksty Gombrowicza w tej perspektywie s¹ w³anie pewnym integralnym zapisem dowiadczenia. Powraca wiêc autor,
ale autor postrzegany  po poststrukturalistycznej i genderowej lekcji  nie jako ten, którego zidentyfikowa³y instytucje (historia i nauczanie literatury, filozofia, dyskurs Kocio³a), nie jest to nawet bohater biografii. Autor, który wychodzi ze swego tekstu i wchodzi
w nasze ¿ycie, nie posiada ju¿ spójnoci; jest prost¹ wieloci¹ »oczarowañ«, miejscem
kilku zapamiêtanych szczegó³ów, a oprócz tego ród³em ¿ywych olnieñ powieciowych,
przerywan¹ pieni¹ s³odyczy [...]; to nie osoba (cywilna, moralna), to cia³o7 .
Tak¿e tego uczy³ nas Witold Gombrowicz.
Marian Bielecki

M i c h a ³ S i e w k o w s k i, POETYCKIE WIATY STANIS£AWA SWENA CZACHOROWSKIEGO. (Recenzenci: Zofia Mocarska-Tyc, Zbigniew Chojnowski). Toruñ
2004. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 206.
Stanis³aw Swen Czachorowski móg³ staæ siê jednym z wa¿niejszych debiutantów okresu
popadziernikowej odwil¿y. Oczywista, debiutantów spónionych, demograficznie przynale¿nych pokoleniu Kolumbów, ale przecie¿ debiutantów jak¿e istotnych, by wskazaæ
przyk³ady Herberta czy Bia³oszewskiego. Z odleg³ej perspektywy wydaje siê wrêcz, ¿e to
w³anie te niewczesne wejcia na scenê polskiej poezji po 1956 roku wspó³decydowa³y
o jej póniejszym blasku, i to w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ tzw. debiuty w³aciwe. Po
Andrzeju Bursie, Stanis³awie Grochowiaku, Halinie Powiatowskiej pozosta³y dzi przede
wszystkim biograficzne legendy poetów przeklêtych, tragicznie naznaczonych przez los.
Inni twórcy tej generacji przeszli do kategorii autorów zapomnianych lub  trudno stwierdziæ, co gorsze  kontrowersyjnych, g³ównie za spraw¹ fatalnych wyborów politycznych,
jak to mia³o miejsce choæby w przypadku Jerzego Harasymowicza.
Czachorowski by³ o krok od prawdziwej kariery literackiej, tego kroku jednak nigdy
nie wykona³. Gwoli sprawiedliwoci nale¿a³oby powiedzieæ inaczej: tego kroku nie uczyni³ w jego sprawie Artur Sandauer. Ten najbardziej wp³ywowy obok Kazimierza Wyki
krytyk tamtych czasów faworyzowa³ Mirona Bia³oszewskiego, przeciwstawiaj¹c go  lansowanemu w³anie przez Wykê  Harasymowiczowi. Paradoks polega³ na tym, ¿e Sandauer wybra³ bliskiego przyjaciela Czachorowskiego, w dodatku pisz¹cego pod pewnymi
wzglêdami doæ podobnie. W istocie, obu poetów ³¹czy³y wspomnienia warszawskiej okupacji i wspólny debiut prasowy w Nowinach Literackich w 1947 roku, ³¹czy³y upodobania do ma³ych miasteczek i w ogóle peryferii kultury, ³¹czy³y wreszcie  muzyczne,
malarskie i teatralne fascynacje. Trudno natomiast orzec, w jakim kierunku bieg³y wzajemne inspiracje, pojawia³y siê g³osy, ¿e to Swen wp³ywa³ na Mirona i tylko kolejnoæ
debiutów ksi¹¿kowych odwrotnie ustawi³a te proporcje.
Ksi¹¿ka Micha³a Siewkowskiego Poetyckie wiaty Stanis³awa Swena Czachorowskiego
dotyka wprawdzie tych zagadnieñ na samym wstêpie, ale ich w dalszych partiach nie rozwija. Badacz odrzuci³ bowiem w du¿ej mierze perspektywê historycznoliterack¹ i zaj¹³ siê
sporz¹dzeniem wnikliwego i wielowymiarowego pejza¿u hermeneutycznego liryki poety
z Koby³ki pod Warszaw¹. Poety dzisiaj prawie zupe³nie zapomnianego, autora jednego
zbioru opowiadañ i kilkunastu tomików, których tytu³y znane s¹ raczej nielicznym mi³onikom literatury wspó³czesnej. A przecie¿ o Czachorowskim pisali w swoim czasie wytrawni historycy i krytycy literatury: Micha³ G³owiñski, Piotr Kuncewicz, Jan Józef Lipski, Jacek £ukasiewicz, Wies³aw Pawe³ Szymañski. Jeszcze w 1987 roku Ludowa Spó³7

R. B a r t h e s, Sade, Fourier, Loyola. Prze³. R. L i s. Warszawa 1996, s. 10.

