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NIEBEZPIECZNE ZWI¥ZKI, CZYLI ROMANS
TADEUSZA KONWICKIEGO Z WITOLDEM GOMBROWICZEM*
Przede wszystkim podoba mi siê Gombrowicz. [PW 338] 1

Tadeusz Konwicki jest jednym z pisarzy najczêciej pomawianych o zale¿noæ artystyczn¹ od autora Ferdydurki. Oto dwie z najbardziej reprezentatywnych
i wp³ywowych konstatacji tego rodzaju. Pierwsza opinia pochodzi od znawczyni
autobiografizmu, Ma³gorzaty Czermiñskiej:
Wród dzienników napisanych po Gombrowiczu wa¿ne miejsce zajmuje Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego. Niew¹tpliwie gombrowiczowski jest rodowód tego ³¿e-dziennika, w którym autor wodzi czytelnika na manowce, zaprzecza na nastêpnej stronie temu, co
powiedzia³ na poprzedniej, czasami przedstawia jako zmylenie lub marzenie co, co póniej
okazuje siê sprawdzalnym faktem. Kokietuje i kpi na przemian, wci¹¿ zwracaj¹c siê wprost do
czytelników. Dalszymi wariantami tego pomys³u s¹ Nowy wiat i okolice oraz Wschody i zachody ksiê¿yca 2.

Autorem drugiego s¹du jest Aleksander Fiut:
Nie darmo Konwicki z tak¹ estym¹ wyra¿a siê o Gombrowiczu. [...] Ale ju¿ na pierwszy
rzut oka mo¿na spostrzec, ¿e Konwicki zdaje siê gubiæ w swoich grach i grymasach, nie znajduje w swoim ja i ja bohaterów tak mocnego oparcia, jak autor Ferdydurke. Widaæ to szczególnie wyranie w Kalendarzu i klepsydrze, stanowi¹cym swoist¹ replikê na Dzienniki. Dla
Gombrowicza najwa¿niejszym tematem jest on sam, jako konkretna jednostka, w zwyciêskim
starciu z innymi, narodem, wiatem. W Kalendarzu, przeciwnie, ja autora wprost niknie pod
naporem rzeczywistoci. Pierwszy mno¿y oznaki dobrego samopoczucia, ostentacyjnie narzu* Tekst powsta³ w ramach stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006).
1
Skrótem PW odsy³am do: S. N o w i c k i [S. B e r e ], Pó³ wieku czyæca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa 1990. Ponadto stosujê jeszcze inne skróty do tekstów T. K o n w i ck i e g o: K = Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1989; KP = Kompleks polski, Warszawa 1990;
M = Ma³a apokalipsa. Warszawa 1979; N = Nowy wiat i okolice. Warszawa 1990; P = Pamflet na
siebie. Warszawa 1995; PG = Pamiêtam, ¿e by³o gor¹co. Rozmowy przeprowadzili K. B i e l a s
i J. S z c z e r b a. Kraków 2001; R = Rojsty. Warszawa 1991; RP = Rzeka podziemna, podziemne
ptaki. Warszawa 1989; W = Wschody i zachody ksiê¿yca. Warszawa 1990; Z = Zorze wieczorne.
Warszawa 1991. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.
2
M. C z e r m i ñ s k a, Autobiograficzny trójk¹t. wiadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków
2000, s. 5051.
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ca swoj¹ wielkoæ, drugi z uporem wyra¿a niewiarê w swój talent, pozycjê pisarsk¹, znaczenie
literatury wreszcie 3.

Opinie te s¹, zasadniczo rzecz bior¹c, s³uszne. Mo¿e tylko interpretacjê Aleksandra Fiuta, silnie naznaczon¹ obowi¹zuj¹cymi w owym czasie sposobami odbioru tekstów Gombrowicza, nale¿a³oby opatrzyæ pewnymi zastrze¿eniami. Po
pierwsze, wcale nie jest tak, ¿e autor Kalendarza i klepsydry wyra¿a siê o Gombrowiczu wy³¹cznie z tak¹ estym¹. Po drugie, problem dotyczy owego ja, na
którym mieliby wspieraæ swoje autokreacje obaj pisarze  silnego u Gombrowicza, s³abego u Konwickiego. Oczywicie, w ¿adnym z tych tekstów nie bêdziemy poszukiwaæ jakiego ja, gdy¿ po lekcji poststrukturalistycznej mo¿emy mieæ
z tym k³opoty. Osobn¹ natomiast kwesti¹ bêd¹ pogl¹dy czy ¿yczenia samych autorów. A tu jest dok³adnie na odwrót, ni¿ chcia³by Aleksander Fiut. Nie jest wiêc
Gombrowicz tak silny i pewny siebie, nie ma te¿ do dyspozycji jakiego podmiotowego fundamentu, na którym wspiera swoje autokreacyjne konstrukcje, a i Konwicki nie jest  albo raczej nie chce byæ  tak os³ab³y, jak mu to imputuje krytyk.
Trudno jednak odmówiæ s³usznoci obojgu literaturoznawcom sugeruj¹cym, ¿e
Kalendarz i klepsydra stanowi³ swoist¹ replikê na Dziennik. Tak te¿ móg³bym
okreliæ punkt wyjcia moich rozwa¿añ: chodzi o odpowied na pytanie, na czym
swoistoæ tego nawi¹zania polega. Rodz¹ siê jednak inne, nie mniej istotne w¹tpliwoci: jak to siê sta³o, ¿e Tadeusz Konwicki  niegdysiejszy partyzant, socrealista,
a póniej autor nostalgicznych, fantazmatycznych opowieci o Nowej Wilejce,
pisarz, który na dobr¹ sprawê ani na chwilê nie przesta³ niæ swój conocny sen
o Polsce (K 55)  ulega wp³ywowi Gombrowicza, lewicuj¹cego pacyfisty i nieprzejednanego apostaty, sk³onnego do najbardziej radykalnej subwersji? I w¹tpliwoæ kolejna, co z tej inspiracji wyniknê³o, bo przecie¿ pisanie to co wiêcej ni¿
tylko czernienie papieru, a ju¿ na pewno nie mo¿na bez powa¿nych konsekwencji
(ideowych) konfrontowaæ siê z myl¹ Gombrowiczowsk¹.
Zacz¹æ wypada od poetyki paratekstów i ujawnionej w nich wiadomoci
metaliterackiej Konwickiego, bo to ten przede wszystkim kontekst mobilizowa³
komentatorów do snucia paralel miêdzy oboma pisarzami. Wykorzystam w tym
wzglêdzie niew¹tpliwie najlepsz¹ charakterystykê tej ekscentrycznej formy, jak¹
sporz¹dzi³ Ryszard Nycz w ksi¹¿ce Sylwy wspó³czesne 4 . Sylwy tu s¹ dokumentem  literackim i metaliterackim  najwa¿niejszych modernistycznych kryzysów:
3
A. F i u t, Histeria? W: Pytanie o to¿samoæ. Kraków 1995, s. 79, 81. Zob. te¿ D. D ¹ b r o ws k a, Spektakl autobiograficzny. W zb.: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze.
Red. E. Kuma, M. Lalak. Szczecin 1991, s. 233.  J. K a n d z i o r a, Czas kalendarza  czas paraboli. (O cyklu autobiografii otwartych Tadeusza Konwickiego). W: Zmêczeni fabu³¹. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku. Wroc³aw 1993, s. 23, 2931.  J. S m u l s k i, Ulepiec. Kilka uwag
o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego Kalendarz i klepsydra, Wschody i zachody ksiê¿yca, Nowy wiat i okolice. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red.
Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruñ 1993, s. 148, 154.  P. C z a p l i ñ s k i, Tadeusz Konwicki. Poznañ
1994, s. 1718, 123.  J. J a r z ê b s k i, Apetyt na przemianê. Notatki o prozie wspó³czesnej. Kraków
1997, s. 168.  J. C i e p l i ñ s k a, Monta¿ i rytua³, czyli o autokreacjach pisarskich. Kraków 2003,
s. 6, 2223, 5364, 129133, 136, 150, 178179, 183, 185, 189, 190, 192194, 196, 199, 203204,
206264.  B. ¯ y n i s, Koniec wiata raz jeszcze. Katastroficzne w¹tki w prozie Tadeusza Konwickiego. S³upsk 2003, s. 165, 188189.
4
R. N y c z, Sylwy wspó³czesne. Kraków 1996. Konwicki nb. przysta³ na tak¹ kwalifikacjê
genologiczn¹ (PW 354).
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reprezentacji, podmiotu i literatury. Te przewiadczenia znajduj¹ swój wyraz na
p³aszczynie poetyki. Nieprzejrzystoæ rzeczywistoci komunikuj¹ kompozycja
otwarta i fragmentaryczna (K 5), przygodnoæ podejmowanej problematyki (N 66,
188; Z 23, 72, 76), dyskursywna heterogenicznoæ (ja wiele wysi³ku w³o¿y³em,
¿eby te moje ksi¹¿eczki [...] by³y nierówne. Poci³em siê [...] nad mozaikow¹, swobodn¹, nawet mo¿e nonszalanck¹ budow¹ tych broszurek. Mnie zale¿a³o na pomieszaniu, na zgie³ku, na kakofonii, N 72; zob. te¿. N 73; P 43), rezygnacja
z retoryczno-teleologicznego porz¹dku rozwijania dyskursu i odnajdywanie indywidualnych sposobów organizacji tekstu (by³oby mi³o pisaæ [...] od przypadku do
przypadku, K 5) 5. Antymimetyzm manifestowany jest wzmo¿on¹ metaliterackoci¹, podejrzliwoci¹ wobec jêzyka (N 96, 105; Z 56, 1516), literackoci (K 71
73; W 5, 9798), epickich panoram i realizmu (W 5; N 57, 95; P 40, 42), a przede
wszystkim ostentacyjnym ujawnianiem fikcjonalnoci zapisu (Dlaczego ¿yj¹c
w fikcji, szukam rzeczywistoci w zmyleniach?, K 293; zob. te¿ K 5, 296; N 31,
134) 6. Presja kultury masowej i komunikacyjna pora¿ka przesadnie wyrafinowanej literatury nowoczesnej mobilizuj¹ do poszukiwania kontaktu z czytelnikiem
(Znam obowi¹zki wobec czytelnika [...]. Wiem, co siê lubi czytaæ, K 6; zob. te¿
K 2122, 148149; W 133, 205; N 5). Uatrakcyjnieniu formu³y pisania s³u¿¹ ponadto wykorzystywane strategie: prowokacji, skandalu, kokieterii, parodii czy
pamfletu. W konsekwencji zmianie ulega sytuacja i konwencja odbioru, dyskurs
sylwiczny to nie reprezentacja dowiadczenia autobiograficznego, ale jego re-konstrukcja, re-kreacja, autor staje siê tu figur¹ stworzon¹ przez tekst. Literatura wci¹¿
umo¿liwia konstytucjê to¿samoci, ale bêdzie to ju¿ trochê inna to¿samoæ. Konwicki zdawa³ siê mieæ tego wiadomoæ:
Nie istnieje jaki obowi¹zuj¹cy standard egzystencji. [...] Uwa¿am, ¿e moja generacja na
skutek dowiadczeñ ¿yciowych i historycznych posiada jakby wiêkszy obszar kontynentu w zasiêgu swojej obserwacji. Uwa¿am te¿, ¿e jest to jedna z przyczyn powstania form kola¿owych
w naszej literaturze. [PW 210211; zob. te¿ PW 1011, 1617, 25] 7

Powiêci³em nieco uwagi konstrukcji sylwicznych utworów Konwickiego nie
bez powodu i nie dlatego bynajmniej, ¿eby raz jeszcze udowadniaæ zbie¿noci
Nie jest to zreszt¹ wcale takie pewne, jeli zgodziæ siê z M. C z e r m i ñ s k ¹ (Rok z Konwickim, rok z Mi³oszem. W: Autobiograficzny trójk¹t, s. 223), sugeruj¹c¹, ¿e Kalendarz i klepsydra
to raczej autobiografia, bêd¹ca dzie³em, a nie dziennik, który jest nie-dzie³em.
6
Wskazuj¹ na to quasi-gatunkowe okrelenia, jakimi szczodrze obdarza swoje parateksty
K o n w i c k i: ³¿e-dziennik (K 68), odrobinê symulowany dziennik (K 85), fa³szywy dziennik
(K 212), niby dziennik (K 263; W 5), ³¿e-pamiêtnik, apokryf autobiograficzny. Powieæ-¿ycie,
a w³aciwie opowiadanie  kalendarzowy odcinek ¿ycia. [ ] utwór beletrystyczny uformowany na
kszta³t raptularza (W 56).
7
Osobn¹ kwesti¹ s¹ rewizje ideowe przeprowadzane czêsto przy wykorzystaniu pomys³ów
Gombrowicza (K 170, 213; W 184, 360; N 31; Z 9, 3940, 245, 253; P 46; PW 178, 188, 304). Mam
na myli filipiki przeciwko literaturze modernistycznej (K 36, 109110, 226, 250; P 86; PW 322
323, 343), zw³aszcza awangardowej (N 50) i zaanga¿owanej (PW 277, 330331), krytyce literackiej (K 3135, 167169, 179181, 212; W 15, 162163; Z 189), nowoczesnej nauce (K 250253;
Z 198; P 6), nowoczesnoci (K 110; P 31; PW 46, 201), uwagi o literaturze wyczerpania (K 214),
literaturze z literatury (K 273), literaturze popularnej (PW 224), parodii (K 185) i autobiografizmie (N 171; P 47, 105; Z 25, 8588, 195). To samo da siê powiedzieæ o próbach przewartociowania poromantycznego paradygmatu patriotycznego (W 14, 84, 196, 236; PW 36, 40, 46, 5556, 84,
9093, 97). Na te ostatnie analogie zwraca³ uwagê A. F a b i a n o w s k i (Konwicki, Odojewski
i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. Kraków 1999, s. 249250).
5
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z Gombrowiczem, poniewa¿ moj¹ intencj¹ bêdzie  pora ods³oniæ czêæ kart 
przekonywanie o czym dok³adnie przeciwnym. Nycz w zakoñczeniu Sylw wspó³czesnych, maj¹c na myli dekonstrukcyjny radykalizm takiego ekscentrycznego
pisania, mówi³ o istotnej randze i faktycznej stawce zarówno uprawiania tych form,
jak i zajmowania siê nimi 8. Wybór takiej (i ka¿dej innej) konwencji artystycznej
pozostaje zawsze pewn¹ deklaracj¹ ideow¹, w której znajduje wyraz okrelona
koncepcja podmiotu; deklaracj¹, której konsekwencje ideologiczne czasem mog¹
byæ  jak postaram siê pokazaæ  trudne do uniesienia. Mo¿na to powiedzieæ inaczej: poetyka i ideologia nawet w obrêbie jednego tekstu nie musz¹ pozostawaæ ze
sob¹ w zgodzie.
Kwestia podmiotu to kwestia to¿samoci, a w omawianym przypadku zasadnicza przestrzeñ zbie¿noci i poró¿nienia ideowego miêdzy Konwickim a Gombrowiczem. Pokazuje to dobrze fragment rozmów Konwickiego ze Stanis³awem
Beresiem. Autor Kompleksu polskiego przyznaje, ¿e podstawow¹ zasad¹ jego pisania jest odk³amywanie, na co jego interlokutor wpisuje go w Gombrowiczowsk¹
(i Dygatowsk¹) tradycjê kontestacji stereotypu spo³eczno-narodowego, której konsekwencje etyczne pozostaj¹ dla niego (Beresia) niejasne, nie wie bowiem, czy ta
metoda prowadzi do tak zwanej prawdy, czy jest to tylko gra, w której naprzeciw
siebie postawiono system krzywych luster (PW 243). Konwicki najwyraniej ulega
temu zw¹tpieniu, bo odpowiada:
Na to wszystko nie ma rady. Zawsze kto mo¿e powiedzieæ na przyk³ad, ¿e uciekaj¹c od
mierci w³anie siê do niej zbli¿amy. Wie Pan, ¿e mam na swoim koncie ¿yciowym urazy
i predyspozycje, które zmuszaj¹ mnie do pewnych realizacji bez ogl¹dania siê na to, czy bêdzie
to zapisane przeciwko mnie. Przesadna samowiadomoæ prowadzi w koñcu do stetryczenia
literatury. Poza tym muszê Panu powiedzieæ, ¿e w pog³osce, jakobym by³ taki trudny do uchwycenia, jest sporo przesady. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e jestem jak piskorz, który zawsze wywinie siê
zrêcznym ¿arcikiem, zmyleniem, kpin¹ czy wyszydzeniem rozmówcy. [PW 243244] 9

Wypada pomin¹æ milczeniem zarazem pewn¹ automitologizacjê, jakiej dokonuje tu Konwicki, i porównanie do piskorza, zaczerpniête najwyraniej nieopatrznie z jednej z bardziej znanych definicji literatury, jak¹ sporz¹dzi³ Gombrowicz 10.
Wa¿niejsze wydaje siê co innego, a mianowicie deklaracja ideowa z³o¿ona przez
pisarza. Alienacja w dyskursie jest tutaj to¿sama ze mierci¹ i dlatego trzeba siê
przed ni¹ broniæ. Obrona zanadto skuteczna (przesadna samowiadomoæ) nie
jest jednak wskazana (grozi stetryczeniem). Katastrofa wojenna, przymusowa
emigracja z wileñskiej sielanki, wstrz¹s wywo³any przez komunizm oraz zwi¹zane z tymi dowiadczeniami kolejne za³amania wiatopogl¹dowe i konwersje 
wszystko to zmusza pisarza, zarazem usprawiedliwiaj¹c go, do asekuracji czy mistyfikacji. Trzeba zatem iæ na pewne ustêpstwa, godziæ siê na przemilczenia czy
zafa³szowania, nawet jeli oka¿e siê to niekorzystne (autor nie wyjawia jednak,
w jakim sensie), ale jest usprawiedliwione traumami przesz³oci. Konwicki jest
wiêc sk³onny cenzurowaæ nawet samego siebie, otoczyæ granic¹ swobodê autoN y c z, op. cit., s. 179.
Konwicki doæ czêsto w podobny sposób oswaja³ radykalizm gestów samego Gombrowicza: To jest co z tego mechanizmu, o którym ³adnie napisa³ Gombrowicz, ¿e walcz¹c z polskoci¹
jednoczenie topi³ siê w niej bez reszty (PW 249); Nie mogê sobie przecie¿ pozwoliæ na to, by byæ
kim w rodzaju Gombrowicza, bo zostanê zaraz zlinczowany (PW 299).
10
W. G o m b r o w i c z, Dziennik 19671969. Kraków 1992, s. 110111.
8
9
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kreacji, byle zatrzymaæ pracê tekstu, woln¹ grê znaków, które gotowe s¹ zamkn¹æ
siê w ³añcuchu ja³owej autoreferencji, byle tylko nie zatraciæ siê w nich do koñca.
Opcja wybrana przez Konwickiego ³udzi jak¹ fundamentaln¹ pewnoci¹, autorytetem pozatekstowego zakorzenienia i empirycznej egzystencji. Presupozycja stoj¹ca milcz¹co za t¹ deklaracj¹ jest zreszt¹ czytelna: za dyskursywnymi fantazmatami lokuje siê prawda realnego dowiadczenia, za zmienianymi maskami jest twarz,
za literackimi autokreacjami  autor, jako osoba z krwi i koci (PW 257).
Najwy¿sza pora zaj¹æ siê komentarzami Konwickiego do Gombrowicza pomieszczonymi w sylwach, zw³aszcza tymi, które dotycz¹ cile powi¹zanych ze
sob¹ zagadnieñ autokreacji i to¿samoci. Zacz¹æ wypada od Kalendarza i klepsydry (1976), gdzie zacny antenat goci wielokrotnie. Pierwsze jego wejcie jest
niejednoznaczne. Oto Konwicki ma zostaæ zaproszony przez jakie niemieckie
towarzystwo kulturalne do Berlina i tym samym iæ po ladach Gombrowicza,
rezyduj¹cego tam ongi na zaproszenie Fundacji Forda. Okolicznoæ ta sprawia, i¿
autor sylwy przypomina sobie albo siêga po berliñskie zapiski z Dziennika i notuje przy tej okazji, ¿e Gombrowicz to mastodont egocentryzmu (K 47), a w rzeczonych fragmentach diariusza odnajduje: Sporo kwanoci, sporo sarkazmu, ale
sporo te¿ cudownych obserwacji i zaskakuj¹cych point (K 47).
Podobnie niejednoznaczna strategia przyjêta w tym miejscu po raz pierwszy
obowi¹zywaæ bêdzie w bodaj wszystkich póniejszych komentarzach, choæ trudno nie zauwa¿yæ, ¿e taktyka to trochê gombrowiczowska. Kilkadziesi¹t stronic
dalej napotykamy notatkê, która zaczyna siê jak panegiryk:
Parê lat temu czyta³em Dzienniki Gombrowicza, a¿ uszy mi siê trzês³y. Ch³on¹³em i topi³em siê w nich. Ca³y czas myla³em z rozpacz¹, dlaczego dobry Bóg nie obdarza ka¿dej generacji polskiej przynajmniej trzema Gombrowiczami. Dlaczego tak ma³o cugów, wiatrów, tr¹b
powietrznych, piorunów kulistych pod naszym niebem intelektualnym? Dlaczego tam wieci
zawsze zapyzia³e, anemiczne, s³abo grzej¹ce s³oneczko z elementarzy. S³oneczko, które grzeje
s³abo wierzby przydro¿ne, koció³ek drewniany, rannego u³ana, siej¹c¹ rutkê pannê i dobrego
pana starostê? Wiêc ¿ar³em tego Gombrowicza i oczy wy³azi³y mi z orbit. Kocha³em tego Gombrowicza, kabotyñskiego Micha³a Archanio³a z mieczem szyderstwa w d³oni, co gania³ polskich kabotynów po polskim niebie. [...] On pierwszy koln¹³ w zadek Wielkiego Kabotyna. On
nam wyrysowa³ tê postaæ, jak w policyjnym licie goñczym rysuje siê domniemany portret
przestêpcy. On pierwszy przeci¹³ i wypuci³ cysternê z³ej krwi i chorobotwórczej flegmy. On
wywabi³ z niewidzialnoci tê ¿a³osn¹ figurkê z krakusk¹ i pawim piórem na g³owie. [K 96]

Gombrowicz  w ujêciu Konwickiego  to przede wszystkim konsekwentny
i radykalny analityk narodowego dyskursu, przy u¿yciu poetyki groteski demaskuj¹cy jego miesznoci i uroszczenia, i jako taki szczególnie go zajmuje. Dalej
autor Kalendarza i klepsydry przekonuje, ¿e lekcja Gombrowicza nie zosta³a przez
Polaków wys³uchana, i kontynuuje demaskacje swojego mistrza:
Ale kiedy przysz³a koniunkturalna pora, kiedy polska polskoæ jakby zawaha³a siê i os³ab³a w objêciach marksizmu, z³otej ¿y³y obna¿onej przez Gombrowicza chwyci³a siê sfora fetniaków, co wêsz¹ przez ca³e ¿ycie z wysoko uniesionymi pyskami. Wielki Kabotyn kroczy³
sobie dalej w niewiadom¹ przysz³oæ przez podniebne chmury, a na dole, w kopie odchodów
narodowych ry³y pracowite karaluchy. Ry³y i ¿u³y z gor¹czkow¹ ochot¹ te wszystkie pawie
pióra, proporczyki u³añskie, fortepiany Szopena, pukle loków Paderewskiego, husarskie skrzyd³a, kazania Piotra Skargi, szkaplerze emigrantów, katechizmy Towiañskiego, butelki zapalaj¹ce harcerzy akowskich i wszystko to, co nie mog³o stan¹æ koci¹ w gardle i ud³awiæ na amen.
Lecz nasz kabotynizm jest jak rak. Ledwo go tkn¹æ skalpelem, ju¿ wpada we wciek³oæ i szaleje. A tu tysi¹ce brudnych palców i nie mytych widelców zaczê³o go trykaæ ze wszystkich
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stron. Wiêc rozjuszy³ siê, rozpiekli³, j¹³ siê przerzucaæ i tworzyæ przerzuty, j¹³ pêcznieæ, rosn¹æ,
olbrzymieæ, oplataæ konwulsyjnymi mackami chirurgów i znachorów, duchownych z sakramentem i g³upkowatych ochotników, co lubi¹ trykaæ w ka¿d¹ substancjê. On was jeszcze zadusi, nim zd¹¿ycie umkn¹æ. On i mnie poddusi, chocia¿em niewinny. [K 9697]

Ta identyfikacja i tak wypada nazbyt solennie, a Konwicki by³by ma³o wnikliwym czytelnikiem mistrza, gdyby na tym poprzesta³. Wkracza wiêc  zgodnie
z regu³ami Harolda Blooma 11  na pole walki o pierwszeñstwo i o s³usznoæ ideologiczn¹. Wspomina, ¿e zauroczony siêgn¹³ po pozosta³e jego utwory i... odpad³:
Zamiast flaków, bebechów, gotuj¹cej siê krwi, znalaz³em zimn¹ laubzegê. Us³ysza³em cichy powist laubzegi wypi³owuj¹cej popisowe wzory (K 96). To prawdopodobnie najbardziej idiomatyczna opinia krytyczna na temat tej twórczoci.
Nie podejmujê siê nawet w przybli¿eniu ustaliæ, co mia³aby znaczyæ. Pewne jest
jedno: to ocena negatywna.
Tak samo jest we Wschodach i zachodach ksiê¿yca (1982). Konwicki gra zreszt¹
w otwarte karty: Kocham ja tego Gombrowicza i od czasu do czasu ³apie mnie
króciutki paroksyzm nienawici do mego pysznego bo¿ka (W 198). Tym razem
paroksyzm nienawici mia³ konkretne przyczyny. Konwicki czyta³ listy Gombrowicza i zrazi³y go jego egotyzm (Rozkochany w sobie, rozsakotany do siebie,
rozj¹trzony sob¹ do ostatecznoci. A rozsakotany to po wileñsku jakby rozgdakany) i interesownoæ (Wiêc sam, sob¹, o sobie, do siebie. Interesiki, kombinacyjki, wyrachowanka, W 198) 12. Lektura epistolografii pozwala na nowo odczytaæ
tak¿e Dziennik:
Otó¿ Gombrowicz wsiadaj¹c na statek czy wchodz¹c do samolotu  ju¿ nie pamiêtam 
powtarza sobie z uporem, zawziêcie i jednoczenie z triumfem: ja im koci¹ w gardle stanê. Ta
Francja mnie nie po³knie. Ona mn¹ siê ud³awi. Dlaczego mój bóg mia³ stawaæ w gardle tej
babie? Dlaczego taki smêtny, ¿e nie powiem ¿a³osny, sk¹d, powiadam, taki egocentryzm. A w³anie egocentryzm, egotyzm, egoizm to jest to, co mnie staje w gardle. Móg³bym tu ze z³oci
wypomnieæ co nieco mistrzowi. Dzienniki tak, Ferdydurke tak, ale inne kawa³ki to za moim
pozwoleniem, za zgod¹ czytelnika. Nie ma, mistrzu, wielkoci samej w sobie. Jest tylko wielkoæ w kontekcie. A kontekst musi zaaprobowaæ. Musi daæ piecz¹tkê. [W 199]

Zakoñczenie jest ironiczne:
Tak, ale to przecie¿ Gombrowicz zbudowa³ tê naukê o wy¿szoci i ni¿szoci. Nie ma rady.
Trzeba siê ukorzyæ. Trzeba klêkn¹æ przed wy¿szoci¹. Jakakolwiek by ona by³a. Trudno. Padam plackiem i zaciskam zêby. [W 199]

Prawdziwa p³aszczyzna sporu mieci siê jednak gdzie indziej. Problemy zaczynaj¹ siê, kiedy Konwicki pewnego razu postanawia stworzyæ pean na czeæ
m³odoci 13 . Pisze o niej w sposób doæ pretensjonalny (³adniutka i smakowita,
[...] zdrowa i niewinna, [...] apetyczna jak m³ode kartofelki, jak m³ode tulipany,
11
H. B l o o m, Lêk przed wp³ywem. Teoria poezji. Prze³. A. B i e l i k - R o b s o n, M. S z us t e r. Kraków 2002. wiadomoæ artystycznego zad³u¿enia u Gombrowicza rzeczywicie by³a dla
Konwickiego problemem (PW 142143). To przykre odczucie pisarz stara siê przezwyciê¿yæ choæby sugerowaniem epigoñstwa polskich autorów wobec jego Kalendarza i klepsydry (W 5; PW 274).
12
Chyba ta sama cecha charakteru zmusi³a Gombrowicza do pracy w prokomunistycznym
banku, co Konwicki wypomina w rozmowach z Beresiem (PW 107).
13
Na temat m³odoci w pisarstwie Konwickiego zob. A. N a s a l s k a, Formu³a nostalgii.
O sposobie kszta³towania wiata przedstawionego w prozie Tadeusza Konwickiego. W zb.: Modele
wiata i cz³owieka. Szkice o powieci wspó³czesnej. Red. J. wiêch. Lublin 1985, s. 293299.
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jak m³ode ciel¹tka, K 233), co mo¿na t³umaczyæ dwojako: u³omnoci¹ jego pióra
albo tym, ¿e nie o m³odoæ chodzi naprawdê. I tak jest w istocie, chodzi bowiem
o Gombrowicza, który pojawia siê ju¿ w drugim akapicie. Choæ wczeniej mamy
sygna³ ostrzegawczy, kiedy Konwicki stwierdza, ¿e poci¹ga nas to, czego nie
skruszy³ czas i trwanie, [...] czego nie zgnoi³y anormalnoæ i nieuchronny rozpad
(K 233). Sk¹d ta anormalnoæ?  zapyta bardziej uwa¿ny czytelnik. Odpowied
brzmi: z Gombrowicza, nieco dalej bowiem coraz bardziej skonsternowany czytelnik mo¿e przeczytaæ:
Gombrowicz w Dziennikach dementuje pog³oski o swoim rzekomym homoseksualizmie,
objaniaj¹c dwuznaczne incydenty w³asnej biografii nadprzyrodzonym upodobaniem do m³odoci, któr¹ rozumie on i kocha jako stan biologicznej wiêtoci, jako bez ma³a mistyczn¹
formê istnienia. I ja mu wierzê. Wierzê, ¿e ten irytuj¹cy wiêtokradca bezczeszcz¹cy nasze
narodowe imponderabilia musia³ w co wierzyæ i co autentycznie, bez min i grymasów, naiwnie czciæ. Czyta³em ten jego traktat o m³odoci z przejmuj¹cym zrozumieniem i ch³odnym
wspó³czuciem. Czyta³em ten ¿arliwy akt strzelisty poruszony namiêtnoci¹ modlitwy i zdziwiony jej zabobonn¹ refleksj¹. Bo mnie ju¿ m³odoæ nie obchodzi, kiedy nie jest moim udzia³em. Bo mnie ju¿ m³odoæ nudzi jak dawno przeczytana ksi¹¿ka. Bo mnie ju¿ m³odoæ dra¿ni
jak przypomnienie zapomnianych gaf. Ale lubiê sobie zatrzymaæ oko na m³odoci jeszcze nie
tkniêtej tchnieniem mierci i pomyleæ o tym, jaki to przymus podsun¹³ Sile Najwy¿szej pomys³ mierci, ideê istnienia przerywanego unicestwieniem. [K 233]

Zdumiewaj¹cy jest ten niespodziewany, w kontekcie przyjêtej strategii, wyraz lojalnoci wobec mistrza. Zdaje siê jednak, ¿e Konwicki powinien by³ napisaæ:
chcê mu wierzyæ. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ myl o homoseksualizmie
Gombrowicza jest dla autora Kalendarza i klepsydry raczej przykra i dlatego czyni te wybiegi i zastrze¿enia, a tak¿e przenosi problem na p³aszczyznê refleksji filozoficznej o przemijaniu 14.
Ta idiosynkrazja wobec homoerotyzmu Gombrowicza manifestowana przez
Konwickiego mo¿e budziæ w¹tpliwoci dzisiejszego czytelnika, nie jest ona jednak czym incydentalnym czy przypadkowym, ale znajduje g³êbokie uzasadnienie w ca³okszta³cie pogl¹dów pisarza na kwestie nie tylko erotycznych, ale i spo³ecznych relacji pomiêdzy mê¿czyznami a kobietami. Pe³niê swoich zapatrywañ
na tê kwestiê Konwicki wy³o¿y³ w jednej z czêci rozmów z Beresiem (i z Andrzejem Titkowem, które wykorzysta³ Bere), pt. Kobieta i mê¿czyzna. Mówi³ tam
rzeczy zupe³nie nies³ychane, przynajmniej dla kogo, kogo przekonuje dyskurs
feministyczny. Otó¿ Konwicki czerpie najwyraniej z najlepszych wzorów patriarchalnej i mizoginicznej tradycji, czego bynajmniej nie zamierza ukrywaæ (W tym
miejscu mój skromny feminizm mo¿na nazwaæ mizogynizmem, PW 215), i jeli
kto kiedy przyst¹pi do opisu bogatej genealogii mizoginizmu w literaturze polskiej, to autor ten bêdzie z pewnoci¹ jednym z wa¿niejszych bohaterów takiej
narracji 15. Skrelony przy tej okazji portret kobiety zawiera bodaj wszystkie wy14
Konwicki nie ukrywa swojej homofobii (K 45, 164; W 33, 92, 220; Z 77; P 9596, 117, 132;
PW 97; PG 6667).
15
Pierwsze zastrze¿enia zosta³y ju¿ sformu³owane: A. £ e b k o w s k a, Bia³y papier skrzypi
pod piórem. O Czytadle Tadeusza Konwickiego. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura wspó³czesna. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1999.  E. K r a s k o w s k a, Czytelnik jako kobieta. W zb.:
Wiek kobiet w literaturze. Red. J. Zacharska, M. Kochanowski. Bia³ystok 2002, s. 2931.  I. I w as i ó w, To¿samoæ przez p³eæ. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo  wiedza
o jêzyku  wiedza o kulturze  edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 2225 IX 2004. T. 1. Red.
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znaczniki stereotypowej kobiecoci: koniecznie bêdzie wiêc ona niepoznana i zagadkowa, niczym sfinks (Podoba mi siê kobieta tajemnicza, nierozpoznawalna, której nie znam i nigdy do koñca nie poznam, PW 216; zob. te¿ PW 215,
219; P 119120), atrakcyjna pod wzglêdem estetycznym (frapowa³y mnie kobiety tajemnicze o wielkiej urodzie, PW 217), nieskazitelna moralnie (magnetycznie dzia³a³y na mnie kobiety o ogromnej godnoci wewnêtrznej [...], PW 217)
i krystalicznie czysta, tzn. nie nara¿aj¹ca swojego partnera na widok ladów jej
fizjologicznoci (Nie interesuje mnie kobieta chodz¹ca po mieszkaniu w brudnej
halce lub w majtkach i biustonoszu, która opowiada, jak czêsto zdarzaj¹ jej siê
up³awy, PW 215; zob. te¿ PG 65) 16.
Tadeusz Konwicki w swoim mia³ym dyskursie o kobiecoci najwyraniej nie
zamierza zadowalaæ siê wy³¹cznie zbanalizowanymi wzorami zaczerpniêtymi
z przesz³oci. Nic podobnego, ma on w³asne wyobra¿enia i ujmuje je za pomoc¹
wyszukanego tropizmu: W ogóle lubiê w ¿yciu przygody oraz awantury. Kobieta
jest upersonifikowaniem tego mojego upodobania (PW 216; zob. te¿ K 126
127). Figura figur¹, ale i tu pisarz chc¹c nie chc¹c wchodzi w zastan¹ koleinê,
w której  jak pisa³ Roland Barthes  Kobieta jest osiad³a, Mê¿czyzna jest myliwym, podró¿nikiem; Kobieta jest wierna (czeka), Mê¿czyzna siê ugania (¿egluje
od do, podrywa), albowiem jêzyk (s³ownik) od dawna za³o¿y³ równowa¿noæ
mi³oci i wojny: w obu wypadkach chodzi o p o d b ó j, p o r w a n i e, s c h w yt a n i e itd. 17 Tak wiêc dla Konwickiego najbardziej intryguj¹ce by³y te z kobiet,
za którymi trzeba by³o siê bardzo nachodziæ i natyraæ, ¿eby je zdobyæ. Poddanie
siê takiej kobiety jest rzecz¹ bodaj naj³adniejsz¹ (PW 217) 18 . Jest przy tym dla
pisarza spraw¹ wiêcej ni¿ oczywist¹, ¿e taka kobieta podobaæ siê bêdzie przede
wszystkim mê¿czyznom nie zniewiecia³ym, wychowanym w idea³ach zachowañ
mêskich (PW 217). Konwicki nie tylko nie darzy przesadnym szacunkiem mê¿czyzn niepewnych swojej mêskoci, ale i nie chce mieæ ¿adnych w tej mierze w¹tpliwoci:
M. Czermiñska [i in.]. Kraków 2005, s. 229. Zob. te¿ J. A r l t, Kobiety w twórczoci Tadeusza
Konwickiego. W zb.: Kobiety w literaturze. Materia³y z II Miêdzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu wiat jeden, ale nie jednolity. Bydgoszcz, 35 XI 1998 roku. Red., wstêp
L. W i  n i e w s k a. Bydgoszcz 1999.
16
U Konwickiego znajdziemy ciekaw¹ sugestiê uto¿samienia pisania i p³ci: Mêska, pe³na
godnoci stylistyka nie toleruje nadmiaru znaków przestankowych. Znaki przestankowe to objaw
zniewiecienia (W 359).
17
R. B a r t h e s, Fragmenty dyskursu mi³osnego. Prze³., pos³owie M. B i e ñ c z y k. Wstêp
M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999, s. 54, 263.
18
Konwicki wie dobrze, kogo nie lubi: Panie Stanis³awie drogi, ja siê brzydzê prostytutek!
Sama ich fizjologia, technologia pracy budzi we mnie obrzydzenie. Odstrêcza mnie ich proceder
psychiczny (PW 219). Bere chce byæ pomocny i podsuwa rozró¿nienie miêdzy prostytutk¹, która
jest przedmiotem erotycznym, a kurw¹, która jest równoczenie podmiotem, gdy¿ sama wybiera
partnera (PW 219), ale Konwicki nie daje siê skusiæ: Gdyby mi Pan przyniós³ w torbie oba egzemplarze, to z góry dziêkujê. To nie jest moja specjalnoæ (PW 219). Obaj rozmówcy nie wyjaniaj¹
jednak powodów swojej niechêci do kobiet, które same wybieraj¹ swoich partnerów. W Pamflecie
na siebie pisarz wyznaje, ¿e nie cierpi zmaskulinizowanych kobiet uprawiaj¹cych kulturystykê
i boks (P 124). Znajdziemy tam i inne ciekawe przemylenia (Przecie¿ ka¿dej kobiecie nale¿y siê
kochanek, m¹¿, partner, który by j¹ uczyni³ pe³nowartociow¹ w oczach wiata i we w³asnych oczach,
P 122) i zwierzenia (Ja lêka³em siê g³uptasów i flirtuj¹c czasem z nimi z nawyku, mia³em nieprzyjemne uczucie, ¿e uwodzê kozê albo owieczkê, P 119).
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I upieram siê przy du¿ej ró¿nicy p³ci. Dzi panuje unisex i trudno jest odró¿niæ kobietê od
mê¿czyzny, dopóki nie zajrzy siê do dowodu osobistego. Za moich czasów by³y to rzeczy
jednoznaczne i od razu widaæ by³o, kto jest kobiet¹, a kto mê¿czyzn¹. [PW 220; zob. te¿
K 257258, 262; W 2021]

Jeli powiedziane ju¿ zosta³o, ¿e Konwicki nieprzesadnie ceni mê¿czyzn ma³o
pewnych swojej mêskoci, to dodaæ trzeba, ¿e taki sam stosunek ma do mê¿czyzn
dopuszczaj¹cych siê w tym wzglêdzie rozmaitych mistyfikacji i udaj¹cych mêskoæ (PW 227; PG 65). We Wschodach i zachodach ksiê¿yca pisarz z nostalgi¹
wspomina³ jednak dawne czasy, kiedy to ró¿nym hybrydom chcia³o siê udawaæ
samców (W 162). Takie postawienie sprawy wydaje siê ciekawe. Wypada zapytaæ: dlaczego nie wolno udawaæ mêskoci? Chyba dlatego, i¿ by³aby ona wówczas
naladowaniem, nieudoln¹ kopi¹, mizernym symulakrum prawdziwej mêskoci.
Prawdziwej, czyli jakiej? Pewnej, niezmiennej, to¿samej z sob¹ i z tego powodu oczywistej. Ale trudno nie zauwa¿yæ, ¿e argumentacja Konwickiego ulega dekonstrukcji ju¿ na poziomie samego dyskursu. Oto, jak niezbicie wynika z przytoczenia, ró¿ne hybrydy mia³y prawo spokojnej egzystencji do czasu, dopóki chcia³o
im siê udawaæ samców. Niezupe³nie wiêc bez przyczyny pisarz zabrania udawania
mêskoci i jest to  w moim przekonaniu  nies³ychanie istotna, choæ mimowiedna, deklaracja ideowa, wszak¿e p³eæ pozostaje niezbywalnym elementem sk³adowym to¿samoci podmiotowej. Stosuj¹c bêd¹ce dzi w u¿yciu kategorie, trzeba
by powiedzieæ, ¿e Konwicki opowiada siê za esencjalistycznym rozumieniem podmiotu i nie daje zgody na jego konstruktywistyczne pojmowanie. W tym pierwszym ujêciu podmiot posiada to¿samoæ, która jest dana, niewzruszalna, jednolita,
okrelona przez zestaw jakoci uznawanych za naturalne i oczywiste, i dlatego
poddaje siê wyczerpuj¹cemu opisowi. W drugim przypadku to¿samoæ podmiotu
okazuje siê wypadkow¹ kontekstualnej i performatywnej autokreacji, bêdzie wiêc
uwarunkowana, heterogeniczna i nieostateczna. Tak w³anie przedstawia siê najwa¿niejsza p³aszczyzna poró¿nienia Tadeusza Konwickiego z Witoldem Gombrowiczem.
W sposób równie niejednoznaczny Konwicki nawi¹zuje do autora Ferdydurki
we Wschodach i zachodach ksiê¿yca, gdzie w ma³o raczej ¿yczliwy sposób omawia Gombrowiczowsk¹ dialektykê Wy¿szoæNi¿szoæ. Strategia Konwickiego
jest cokolwiek osobliwa. Po pierwsze, ironicznie bagatelizuje on pomys³y antenata (Z umiechem rozbawienia przyjmowa³em zawsze jego tezê o antagonizmie
miêdzy wy¿szoci¹ i ni¿szoci¹. mieszy³o mnie to i bawi³o jak upór wileñskiego
baæki, takiego, co siê zapar³ raz na zawsze i czerwony na twarzy powtarza w kó³ko
tê sam¹ fanaberiê, ka¿e ca³emu otoczeniu podporz¹dkowaæ siê swojemu kaprysowi.
[...] Jeszcze jeden weso³y wymys³ strasznego dziadunia z filozoficznego zacianka.
Jeszcze jeden bonmot pseudolitewskiego samodura, W 110). Po drugie, z premedytacj¹ intelektualizuje swój dyskurs, co tak¿e jest posuniêciem nieneutralnym
(Gombrowicza trzeba traktowaæ ze mierteln¹ powag¹. Jako profesora socjologii
albo nawet ekonomii, W 110). Po trzecie, zgodnie z ideologicznymi prerogatywami zupe³nie abstrahuje od aspektu erotycznego tej dyferencjacji, aspektu, który u Gombrowicza jest po prostu niezbywalny. Po czwarte, mimo wstêpnych z³oliwoci
jest sk³onny uznaæ zasadnoæ zaproponowanej przez Gombrowicza dialektyki (Tak
jest, tak by³o i tak bêdzie. Nieustanne starcie wy¿szoci z ni¿szoci¹. Motor postêpu,
lokomotywa dziejów, W 110). Po pi¹te i najwa¿niejsze, czyni specyficzny u¿ytek
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z narzêdzi prekursora. Pocz¹tki s¹ obiecuj¹ce, Konwicki ca³kiem przenikliwie przydaje rzeczonym terminom ró¿nych konotacji (klasowych, psychologicznych, intelektualnych, rasowych) i dehierarchizuje je (Wy¿szoæ i ni¿szoæ nie maj¹ znaków
dodatnich ani ujemnych, W 110111). Po co jednak mu Gombrowiczowska dialektyka? Otó¿ potrzebna jest do takiego oto przedsiêwziêcia autokreacyjnego:
Ja na przyk³ad, biedny, nale¿ê do naznaczonych piêtnem wy¿szoci. To znaczy, moje myli,
moje zamiary, moje uczynki i moja praca s¹ wy¿sze od podobnych myli i zamiarów oraz uczynków moich kolegów pozostaj¹cych w stanie ni¿szoci. [...] Ja na przyk³ad cierpiê z powodu
mojej wy¿szoci. Moja wy¿szoæ zmusza mnie do prowadzenia siê w kategoriach ascezy, powci¹gliwoci, dystansu, honoru, godnoci w³asnej, fair play oraz w ryzach wielu innych przykrych ograniczeñ. A moi koledzy, przeznaczeni przez los do stanu ni¿szoci, mog¹ sobie na
wszystko pozwalaæ. Mog¹ trochê sk³amaæ, odrobinê zafa³szowaæ, krztynê ukraæ. [W 111; zob.
te¿ PG 10]

No w³anie, czy to bêd¹ca dalszym ci¹giem parodystycznej rozgrywki z Gombrowiczem ironiczna autokreacja, czy powa¿na i wi¹¿¹ca deklaracja? S¹dzê, ¿e to
drugie raczej. Trudno nie spostrzec, ¿e ironia w dyskursie Konwickiego stopniowo jakby siê wytraca³a, a ca³y wywód przybiera formê istotnego wyznania ideowego.
Tadeusz Konwicki nie b³aznem, ale kap³anem? Komentatorzy bardzo czêsto
umieszczali jego twórczoæ w tej dialektyce, zawsze jednak przypisuj¹c mu biegun b³azeñstwa, którego patronem obwo³ano Gombrowicza 19. Sam autor dba³
wszak¿e o taki bieg sprawy, umiejêtnie siê autokreuj¹c, jak choæby w rozmowie
z Beresiem: Muszê Panu powiedzieæ, ¿e moje ¿ycie jakby sk³ada³o siê z ¿a³oby
po mierciach mê¿ów opatrznociowych. Dlatego dzi jestem przeciwko Ojcom
Narodu. Jestem przeciwko kardyna³om (PW 105). We Wschodach i zachodach
ksiê¿yca znajdujemy nastêpuj¹ce pytanie, które by³o zreszt¹ pytaniem retorycznym i pewnie dlatego bez znaku zapytania (jak ju¿ wiemy z przypisu 16, Konwicki nie chcia³ go postawiæ tak¿e z innych powodów): Czy¿bym by³ moralist¹, tak¹
mend¹, która zatruwa ¿ycie blinim, która szemrze, skrzypi, trzeszczy gdzie
w zakamarkach pokutnej szaty (W 207). I jeszcze jedno pozorowane pytanie z tego
samego paratekstu: Co to jest. Mnie brzydzi ten mój jêkliwy ton. Ten p³aczliwy
patos godny prawdziwego kap³ana literatury (W 353). Swoj¹ strategiê Konwicki
ods³oni³ te¿ w Zorzach wieczornych: Lecz nie zamierza³em dawaæ tu autoportretu namaszczonego kap³ana, demiurga prowincjonalnego, polskiego wieszcza najmniejszego kalibru (Z 7273). Z kolei w rozmowach z Beresiem sk³onnoæ do
literatury dzieciêcej i napisanie ksi¹¿eczki Dlaczego kot jest kotem autor t³umaczy³ swoj¹ przekor¹ i wciek³oci¹ na literackie kap³añstwo (PW 187).
Prawdziwy jednak k³opot polega na tym, i¿ poród metaliterackich wypowiedzi Konwickiego znajdziemy z ³atwoci¹ deklaracje bêd¹ce dok³adnym zaprzeczeniem autokreacji b³azeñskich. Oto dystansuj¹c siê wobec teatru ¿yciowego Witkacego wyzna³: By³oby mi niezwykle przykro, gdybym mia³ byæ b³aznem (PW 239). Na kolejn¹ podobn¹ sugestiê Beresia pisarz odpowiada: Muszê
jednak [...] powiedzieæ Panu, ¿e nie jestem szyderc¹ (PW 269). I na koniec deklaracja zupe³nie wi¹¿¹ca:
19

Zob. C i e p l i ñ s k a, op. cit., s. 30, 56, 143, 182, 185, 206264.
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Mylê jednak, ¿e moja twórczoæ ma jaki sens spo³eczny. [...] Oczywicie, piszê, bo
wydaje mi siê, ¿e to jednak ma jakie znaczenie i ¿e jestem wród tych, którzy nadaj¹ ton
literaturze. [...] Mo¿e jednak mam pewien udzia³ w przebudzeniu spo³eczeñstwa i w tym, co
siê woko³o dzieje? [PW 363364]

Przyznam, ¿e bardziej ufam tym w³anie samookreleniom, gdy¿ w du¿ej mierze przystaj¹ do ogólnego obrazu twórczoci Konwickiego. Mimo zmieniaj¹cej
siê koniunktury zewnêtrznej, obni¿aj¹cego siê statusu instytucjonalnego i spo³ecznego, ograniczenia perswazyjnoci i poczytnoci, literatura by³a rozumiana przez
tego autora zgodnie z najwa¿niejszymi prerogatywami nowoczesnoci: jako forma odpowiedzi na rzeczywistoæ 20. Pisarz mówi³ o tym wprost: Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e moja twórczoæ jest rodzajem ostrze¿enia i przestrogi (PW 269).
W przypadku Konwickiego wi¹za³o siê to z przyswojeniem przewiadczenia o wyró¿nionej spo³ecznie i zagwarantowanej instytucjonalnie pozycji pisarza oraz przyjêciem okrelonych zobowi¹zañ spo³ecznych: diagnozowania wiadomoci ideowej i kondycji moralnej zbiorowoci, ujmowania dowiadczeñ bêd¹cych udzia³em grupy spo³ecznej czy pokolenia, szkicowania spo³eczno-politycznej panoramy
wspó³czesnoci, reagowania na wszelkie dokonuj¹ce siê nieprawid³owoci i ostrzegania przed domniemanymi ich konsekwencjami, w obliczu realnego zagro¿enia
utraty pamiêci zbiorowej o¿ywiania chlubnych kart tradycji narodowej i literackiej, w sytuacji korozji odwiecznych róde³ dobra i z³a fundowania rygorystycznych standardów moralnych. Tu warto wróciæ do omawianej wczeniej notatki,
w której Konwicki przyznaje siê, ¿e jego wy¿szoæ zmusza go do prowadzenia
siê w kategoriach ascezy, powci¹gliwoci, dystansu, honoru, godnoci w³asnej,
fair play oraz w ryzach wielu innych przykrych ograniczeñ (W 111). Autor dokonuje osobliwego przewartociowania Gombrowiczowskiej dialektyki wy¿szoci
i ni¿szoci, ale posuniêcie to nie jest zbie¿ne z podobn¹, jak mog³oby siê zdawaæ,
rewizj¹ Gombrowicza. Taktyka ta wiêcej ma natomiast wspólnego ze strategiami
kap³anów, tak jak je opisa³ Friedrich Nietzsche w rozprawie Z genealogii moralnoci. Ogóln¹ regu³¹ reakcji (i moralnoci) resentymentowej jest mówienie »Nie«
wszystkiemu, co »poza« ni¹, co od niej »inne«, co »nie jest ni¹ sam¹« 21. W praktyce polegaæ to mia³o na negacji zmys³owoci, witalnoci, przygodnoci i doranoci  w imiê têsknoty za tym, co kontemplacyjne, duchowe, idealne i naprawdê
wa¿ne. Tê metafizykê u Konwickiego obserwowalimy ju¿ kilkakrotnie, przede
wszystkim w komentarzach do Gombrowicza i w osobliwym dyskursie o seksualnoci. Zobaczmy teraz, jak wygl¹da jej dzia³anie w powieciach Konwickiego, nie
trac¹c ani na chwilê z pola uwagi filiacji Gombrowiczowskich. Jeli takie tam s¹.
Z odleglejszej perspektywy wygl¹da to tak, jakby Konwicki, pocz¹tkowo 
jako eks-partyzant i socrealista  jak najbardziej odleg³y od Gombrowicza, znalaz³
w nim, czy, cilej mówi¹c, w strategiach z Ferdydurki, porêczne narzêdzie rozprawy ze swoimi niegdysiejszymi wiarami i zaanga¿owaniami. Takich podobieñstw
mo¿na by siê dopatrzyæ ju¿ we wczesnych, debiutanckich utworach z lat czterdziestych: Kapral Kozio³ek i ja oraz Ogródek z nasturcj¹. Opowiadanie brata z pro20
Zob. R. S h e p p a r d, Problematyka modernizmu europejskiego. Prze³. P. W a w r z y s z k o.
W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przek³ady i komentarze. Red. R. Nycz. Kraków 1998.
21
F. N i e t z s c h e, Z genealogii moralnoci. Pismo polemiczne. Prze³. G. S o w i ñ s k i. Kraków 1997, s. 45. Zob. te¿ G. D e l e u z e, Nietzsche i filozofia. Prze³., pos³owie B. B a n a s i a k.
Warszawa 1993, s. 117154.
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wincji 22. W tym pierwszym opowiadaniu Konwicki dokonuje rozliczenia z etycznymi konsekwencjami dowiadczenia wojennego, w szczególnoci w³asnego epizodu partyzanckiego. Tekst ten opiera siê na prostym schemacie konfrontacji dwóch
ideowych postaw: kaprala Kozio³ka  fanatycznego militarysty, i Æwioka, narratora-protagonisty  oddzia³owego ofermy, wci¹¿ nara¿onego na drwiny kolegów.
To jego outsiderstwo ma interesuj¹ce konsekwencje wiatopogl¹dowe, gdy¿ to, co
pozosta³ym wojakom wydaje siê oczywiste i niepodwa¿alne, dla protagonisty takowe ju¿ nie jest. To pacyfista, wyznawca doæ rygorystycznej etyki wspólnoty
z wrogiem, niemo¿liwej do pogodzenia z jednoznacznym etosem partyzanckiej
walki (ale ostatecznie Æwiok ulegnie presji grupy). Z kolei w opowiadaniu Ogródek z nasturcj¹ Konwicki cokolwiek po gombrowiczowsku stawia problem nieautentycznoci, tym razem w wymiarze ¿ycia miêdzyludzkiego.
Rozwiniêciem debiutanckich opowiadañ by³y Rojsty. Powieæ ta  wedle paratekstowej informacji  powsta³a w czasie obrachunku [...] pokolenia z ostatni¹
wojn¹, przeciwko utartym konwencjom ideowym (R 5). Kontekst pokoleniowy to, oczywicie, kontekst rozrachunków inteligenckich (zgodnie z okreleniem Kazimierza Wyki), gdzie ju¿ inspiratorsk¹ rolê autora Ferdydurki przeceniæ
trudno. Ksi¹¿ka napisana w r. 1948, opublikowana zosta³a w 1956, a tymczasem
w Kalendarzu i klepsydrze autor wspomina, ¿e przeczyta³ Gombrowicza po raz
pierwszy dopiero parê lat wczeniej (K 96). Mo¿na by tu zatem mówiæ jedynie
o zale¿noci niebezporedniej, w³anie w ramach formacji zwanej proz¹ rozrachunków inteligenckich. W g³ównej mierze chodzi³oby tu o zwrócenie uwagi na
problem nieautentycznoci i zmitologizowania dowiadczenia partyzanckiego.
Konwicki wykorzystuje metodê Gombrowicza i mimo dramatyzmu wydarzeñ zachowania partyzantów ujmuje w kategoriach teatru, gry, aktorstwa, roli, widowiska 23. W powieci nieustannie podkrela inscenizowany charakter wszelkich gestów, bêd¹cych odgrywaniem scenariuszy zapisanych w literaturze, najczêciej
zreszt¹ z bardzo niedoskona³ym efektem (R 90, 134, 147, 159), drwi z rytualnoci
zachowañ (R 2425, 85, 100, 123, 125), zwraca uwagê na frazesowoæ i ideologiczne konsekwencje dyskursu patriotycznego, niebezpiecznie zreszt¹ zbli¿aj¹cego siê do nacjonalizmu i antysemityzmu (R 99, 116), rozbraja mity konspiracji
(R 47), miêdzyklasowej solidarnoci (R 134) i przewodniej si³y inteligencji (R 52).
Demistyfikacyjny dyskurs, rozwiniêty w debiutanckich tekstach, pojawia³ siê
bêdzie i w póniejszych utworach Konwickiego. Przyk³adem niew¹tpliwie najciekawszym jest najbardziej, byæ mo¿e, gombrowiczowska ksi¹¿ka tego pisarza,
za jak¹ uzna³bym (ryzykownie) Kronikê wypadków mi³osnych (1974). Konwicki
demaskuje mit mi³oci, ods³aniaj¹c jego teatralnoæ, rytualnoæ, stereotypowoæ,
frazesowoæ i literackoæ 24. Powieæ ta jest wiêc ca³kiem wnikliwym studium rozpoznanego przez Barthesa Kodu Namiêtnoci, a wiêc tego, co j u ¿ - p r z e22
T. K o n w i c k i: Kapral Kozio³ek i ja. Nurt 1947, nr 2; Ogródek z nasturcj¹. Opowiadanie
brata z prowincji. Odrodzenie 1947, nr 37. Zob. te¿ T. L u b e l s k i, Poetyka powieci i filmów
Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 19471965). Wroc³aw 1984, s. 2731.
23
Zdaniem C z a p l i ñ s k i e g o (op. cit., s. 1718), z tego powodu Rojsty mog³yby byæ czwart¹, niegroteskow¹ ju¿ czêci¹ Ferdydurke, której akcja  po szkole, domu M³odziaków i dworku
ziemiañskim  przenios³a siê do lasu. Zob. te¿ L u b e l s k i, op. cit., s. 4648.
24
T. K o n w i c k i, Kronika wypadków mi³osnych. Warszawa 1991, s. 24, 76, 101102, 114,
126, 127, 137, 160, 181, 219, 220.
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c z y t a n e, przynosz¹cego pewn¹ wiedzê i ideologiê, okrelaj¹c¹ warunki erotycznego dowiadczenia. Mo¿na by zatem rzec, i¿ bohaterowie powieci, bêd¹c
zrodzeni z literatury, nie s¹ zdolni mówiæ i ¿yæ inaczej ni¿ za pomoc¹ jej zu¿ytych kodów 25.
Wydaje mi siê jednak, ¿e w obu przypadkach te analogie w pewnym miejscu
siê koñcz¹. Po pierwsze, dlatego ¿e tak samo silny jak pragnienie rewizji by³ u Konwickiego szacunek dla literackiej tradycji 26 . Po drugie, ten bunt pisarza przeciwko
autorytetowi przesz³oci, przeciwko paradygmatowi romantycznemu z ca³ym jego
heroicznym i martyrologicznym sztafa¿em, wynika³ g³ównie z pokoleniowego
rozgoryczenia militarn¹ klêsk¹ i nieprzychylnym obrotem historii oraz prowadzony by³ po trosze w imiê Conradowskich z ducha idea³ów wiernoci i honoru, w imiê
donios³oci i czystoci patriotycznych dowiadczeñ, a nie  jak u Gombrowicza 
w gecie zupe³nej odmowy przyjêcia ¿o³nierskich zobowi¹zañ. W tym te¿ sensie
przynajmniej niektórzy uczestnicy partyzanckiej odysei, niebezpiecznie ewoluuj¹cej w bandytyzm, zostaj¹ przez autora rozgrzeszeni jako ofiary przymusu dyskursu ideowego, presji zbiorowoci, patriotycznego szanta¿u. Ich zaanga¿owanie,
gotowoæ poniesienia najdalej id¹cych konsekwencji, chodzenie do koñca (zob.
R 91, 117, 138, 159), zyskuj¹ walor heroizmu, wiernoci i uczciwoci. W konsekwencji Rojsty to powieæ o pewnym rozczarowaniu. To nie wartoci uleg³y kompromitacji, zawiod³a realizacja  stara³ siê przekonaæ Konwicki. Podobnie rzecz
siê ma z Kronik¹ wypadków mi³osnych, bêd¹c¹ mimo wszystko filipik¹ w obronie
autentycznoci dowiadczenia mi³oci 27.
Póniej, tzn. po w³asnych rozrachunkach inteligenckich, Konwicki odbieg³
od Gombrowicza na d³ugo. By³ to najpierw okres socrealizmu, pisania takich utworów, jak Przy budowie (1950), W³adza (1954) i zaanga¿owanych ideowo reporta¿y dla Sztandaru M³odych, Nowej Kultury, w których solennie wychwala³
Stalina (jego jêzykoznawcze prace) i padziernikow¹ rewolucjê, opiewa³ kolektywizacjê rolnictwa, trudy pracy w terenie i literaturê socrealistyczn¹. Nastêpnie,
przy okazji kolejnej konwersji, przyszed³ czas na teksty palinodyjne, takie jak
Godzina smutku (1954) i Z oblê¿onego miasta (1956) 28.
R. B a r t h e s: S/Z. Prze³. M. P. M a r k o w s k i, M. G o ³ ê b i e w s k a. Wstêp M. P. M a rk o w s k i. Warszawa 1999, s. 54, 119, 179; Fragmenty dyskursu mi³osnego, s. 65.
26
Mam tu na myli nieomal bezgraniczne zaufanie Konwickiego do literackich ojców: Mickiewicza (W 7; N 196199; Z 74; PW 149: PG 187188) i ¯eromskiego (K 52; W 2829), stanowi¹cych dlañ ci¹gle ¿yw¹ tradycjê, których Gombrowicz sk³onny by³by raczej  po freudowsku  zabiæ.
Zob. M. J a n i o n: Tam gdzie rojsty. Przypadek romantycznego mediumizmu; Krwotok lawy.
W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991.  F ab i a n o w s k i, op. cit.  E. F e l i k s i a k (Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu. 〈Tomasz Mann  Tadeusz Konwicki  Erica Pedretti〉. Warszawa 1990, s. 199) zauwa¿y³a s³usznie, ¿e tradycja u Konwickiego nigdy nie bywa przedmiotem
parodii.
27
Zasadnie komentatorzy twierdzili, ¿e mi³oæ jest jedyn¹ wartoci¹, w któr¹ Konwicki nie
w¹tpi ani przez chwilê. Zob. J a n i o n, Tam gdzie rojsty, s. 168.  F i u t, op. cit., s. 85.  C z ap l i ñ s k i, op. cit., s. 137, 180.
28
Zob. L u b e l s k i, op. cit., s. 68.  C z a p l i ñ s k i, op. cit., s. 2141.  W. T o m a s i k,
Intertekstualnoæ i tendencja. Wokó³ W³adzy Tadeusza Konwickiego. W: S³owo o socrealizmie.
Szkice. Bydgoszcz 1991.  J. S m u l s k i, Godzina wyzwolenia (o Godzinie smutku Tadeusza
Konwickiego). W: Pêkanie lodów. (Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 19541955).
Toruñ 1995, s. 89.  J. A r l t, Mój Konwicki. Wstêp W. T o m a s i k. Kraków 2002, s. 91112.
25
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Jeli chodzi o prozê Konwickiego, lata szeædziesi¹te i siedemdziesi¹te to nadal czas odejcia od Gombrowicza. To okres pisania takich utworów, jak Dziura
w niebie (1959), Sennik wspó³czesny (1963), Wniebowst¹pienie (1967), Zwierzocz³ekoupiór (1969), Nic albo nic (1971) i Kronika wypadków mi³osnych (1974),
do których zasadnie doliczyæ mo¿na póniejsz¹ powieæ Bohiñ (1987), pozostaj¹cych w krêgu niezmiennie najbli¿szych pisarzowi problemów i charakterystycznej poetyki. Na pewno niewiele wspólnego z Gombrowiczem maj¹ kreowane wtedy przez Konwickiego fantazmaty: Wyobrani, ocalaj¹cej przed wyobcowaniem
i przywracaj¹cej wiarê w utracony, ale mo¿liwy do powtórzenia pocz¹tek; Doliny,
bêd¹cej obrazem wiata sprzed cywilizacyjnej katastrofy, rzeczywistoci niekonfliktowej egzystencji i autentycznych wiêzi miêdzyludzkich; Mi³oci, chroni¹cej
przed samotnoci¹ i alienacj¹; Winy, niemo¿liwej do przepracowania przez wiadomoæ.
Gdzie indziej mo¿na by dopatrywaæ siê jakich podobieñstw, mimo wszystko
jednak ograniczonych. Otó¿ z pewnej perspektywy twórczoæ Konwickiego daje
siê widzieæ jako wielka opowieæ o Innym (Innoci). Ogólnie mówi¹c, s¹ trzy sposoby funkcjonowania tej figury: Inny przychodzi (b¹d ma nadejæ) z zewn¹trz;
Inny jest obok; wreszcie Innym jest protagonista, którego w ró¿nej mierze mo¿na
uto¿samiaæ z autorem. W pierwszym przypadku  Inny staje siê sublimacj¹ pewnych nadziei, jest figur¹ oczekiwania na zmianê nieakceptowanej rzeczywistoci
b¹d egzystencji, przy czym ta iluzja zostaje ostatecznie przekrelona, a fabu³a
daje siê czytaæ przede wszystkim jako palinodia (jak w Dziurze w niebie). W wariancie drugim mamy do czynienia z figur¹ szeroko pojêtej ró¿nicy. Rozmaite s¹
imiona tej odrêbnoci: kulturowe, etniczne, religijne, spo³eczne, ideowe czy seksualne. Konwicki czêsto opowiada w swoich utworach, zarówno powieciowych,
jak i dyskursywnych (W 177178; PW 2728, 261262), o dojrzewaniu w okolicy wileñskiej, zaludnionej przez zgodnie ¿yj¹c¹ wieloetniczn¹ spo³ecznoæ, i zdaje siê myleæ bardzo nowoczenie. Tu jednak dobre chêci nie wystarcz¹. Przenikliwie zauwa¿y³a tê osobliwoæ mylenia pisarza Inga Iwasiów:
Apologet¹, choæ ca³kowicie niewiadomym mentalnych pu³apek, wiata opisywanego ze
strony siebie jest Tadeusz Konwicki. Obcoæ w jego powieciach podlega zaborczemu oswojeniu zgodnie z autorskim idiolektem. Konwicki usi³uje dowieæ, ¿e nie istnieje ¿adna zasadnicza przeszkoda w opisie kultury zewnêtrznej, bo nie uznaje w³aciwie istnienia takiej zewnêtrznoci: cz³owiek z Kresów to dla niego on sam  uniwersalny wzór cz³owieka z Kresów 29.

Iwasiów ma racjê. Inny nigdy nie przychodzi do Konwickiego jako wyzwanie, zawsze pojawia siê znany, gotowy, opisany, z wyczerpuj¹cym dyskursem na
swój temat. Inny jest tutaj oczywisty, nie sprawia trudnoci, ma dan¹ okrelon¹
to¿samoæ. Oficjalny dyskurs, z którego korzysta autor, asymiluje Innoæ, redukuje to, co Inne, do Tego Samego. Stereotyp, spo³eczna doksa, ró¿nica okazuj¹ca siê
podobieñstwem  to narzêdzia tego dyskursu i regu³y metafizyki Konwickiego,
nie daj¹cej szansy na ocalenie odmiennoci Innego 30. Jest on tu w szczególny spo29
I. I w a s i ó w, Milczenie obcego. W zb.: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Red. E. Rzewuska. Lublin 1997, s. 103. Zob. te¿ A. N a s a l s k a, Twarz obcego. (O twórczoci Tadeusza Konwickiego). W zb.: jw.
30
Oto najbardziej kuriozalny rezultat takiego mylenia: Zniemczeni Polacy to samo dno. Militaryci, agresorzy, mordercy. Spolszczeni Niemcy to sama zacnoæ. Czcigodni uczeni, nieskazitelni
patrioci, mêczennicy postêpu (K 245; zob. te¿ PG 186).
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sób zredukowany, pe³ni wprawdzie funkcjê zewnêtrznej granicy to¿samoci protagonisty i Konwickiego, ale jego pojawienie siê nie ma w³aciwie ¿adnych konsekwencji dla tej to¿samoci, nie mo¿e jej w ¿adnej mierze zdemontowaæ. W tej
sytuacji nie ma mo¿liwoci na ukonstytuowanie dyskursu etycznego o Innym, nie
znajdziemy u tego pisarza postulowanej przez wspó³czesn¹ myl pochwa³y Innoci wiod¹cej a¿ do destrukcji jêzyka czy do milczenia 31.
Trzeci sposób funkcjonowania figury Innego ma zwi¹zek z podstawowym
dowiadczeniem protagonistów Konwickiego, którym jest traumatyczne doznanie
obcoci 32. Podobieñstwo z Gombrowiczem z jego przedwojennych opowiadañ
wydaje siê tu znowu bardzo ograniczone 33. W przypadku autora Dziury w niebie
jest to wyobcowanie w sensie romantycznym, u Gombrowicza za  alienacja
w sensie modernistycznym. Wyobcowanie Konwickiego to przede wszystkim udrêka wygnania z pierwotnego raju, wypêdzenie i wydziedziczenie z wileñskiej Arkadii, a dopiero wtórnie i raczej nigdy z równ¹ konsekwencj¹  po czêci pod
wp³ywem lektury Gombrowicza  wyalienowanie jako konsekwencja uwik³ania
w wiat kultury, jêzyka, miêdzyludzkoci 34. Bohaterów Konwickiego charakteryzuje dojmuj¹ca chêæ nawi¹zania kontaktu ze wiatem zewnêtrznym, gor¹czkowe
pragnienie w nim uczestnictwa. Wkraczaj¹ oni w rzeczywistoæ z niezmiennym
entuzjazmem, przybieraj¹cym ró¿ne formy  od gor¹czkowego poszukiwania autorytetu doktryny ideologicznej i gorliwego zaanga¿owania w partyzanck¹ walkê
(Rojsty) czy socjalistyczny projekt (Przy budowie, W³adza), po naiwn¹ wiarê w przekroczenie barier spo³ecznych (Dziura w niebie, Kronika wypadków mi³osnych).
wiat pozostaje jednak g³uchy na te nadzieje protagonistów, nie ma wzajemnoci,
nie ma upragnionego potwierdzenia gorliwie przyswojonej uprzednio wiedzy, jest
za to niechêæ, obcoæ i opresja, a fabu³a, uk³adaj¹ca siê w formy gatunkowe powieci antyedukacyjnych i antyinicjacyjnych, staje siê zapisem klêski tych d¹¿eñ,
dowiadczenia alienacji  i, w konsekwencji, resentymentowej reakcji 35. Pocz¹tkowe próby przezwyciê¿enia tej obcoci s¹ zbyt radykalne, w czego efekcie bohaterowie Konwickiego to ludzie udrêczeni traumami przesz³oci: najczêciej jest to
pamiêæ o jakim haniebnym uczynku, zdradzie ideowej, fa³szywej wierze, wiaro³omnej czy nieodwzajemnionej mi³oci. Zarazem trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e to okaleczenie, piêtno, przynosi bohaterom jaki wy¿szy rodzaj wiedzy.
W konsekwencji reaguj¹ ró¿nie, wybieraj¹c rozmaite formy wycofania siê z rze31
Zob. P. P i e n i ¹ ¿ e k, U kresu obecnoci. Derrida a Levinas. W zb.: Derridiana. Wybór,
oprac. B. B a n a s i a k. Kraków 1994.  M. P. M a r k o w s k i: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida
i literatura. Kraków 2003, s. 172182; Innoæ i to¿samoæ. W: Pragnienie i ba³wochwalstwo. Felietony metafizyczne. Kraków 2004, s. 101107.
32
C z a p l i ñ s k i, op. cit., s. 5. Zob. te¿ M. Z a l e s k i, Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego. W zb.: Literatura i wyobcowanie. Red. J. wiêch. Lublin 1990.
33
Zob. J. M a r g a ñ s k i, Gombrowicz  wieczny debiutant. Kraków 2001.
34
W rozmowie (z K. Bielas i J. Szczerb¹) K o n w i c k i wspomina: Jecha³em niedawno samochodem z Gustawem Holoubkiem i mówilimy o tym, ile razy w ¿yciu bylimy sztuczni. Gombrowicz powiada, bodaj¿e w Iwonie, ksiê¿niczce Burgunda:  »Jestem sztuczny, bo sytuacja jest
sztuczna«. Ja i Gucio niejednokrotnie bylimy sztuczni, kiedymy mieli do czynienia z ludmi sztucznymi. Cz³owiek fanatyczny jest sztuczny i nie wiadomo, jak z nim postêpowaæ (PG 146).
35
Ta zemsta bywa czasem bardzo okrutna, jak w Dziurze w niebie (Warszawa 1995, s. 43, 218
219), Senniku wspó³czesnym (Warszawa 1994, s. 143144, 150, 236), Zwierzocz³ekoupiorze (Warszawa 1992, s. 10).
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czywistoci, ucieczkê w wiat wyobrani, amnezjê (Wniebowst¹pienie), sen lub
samobójstwo (Dziura w niebie, Sennik wspó³czesny, Nic albo nic), za ka¿dym razem odrzucaj¹c¹ swoj¹ to¿samoæ. Gest ten nie wynika wszak¿e  jak u Gombrowicza 36  z pog³êbionego namys³u nad sposobami konstrukcji to¿samoci i rozpoznania jej nieuchronnej opresji, co, w konsekwencji, prowadzi do subwersywnego
demonta¿u. Oznacza ów gest natomiast odrzucenie jednego, traumatycznego wariantu losu, odrzucenie chyba zreszt¹ niedefinitywne, gdy¿  jak przenikliwie napisa³ Jarzêbski o Konwickim  widaæ przecie, ¿e siebie lubi, lubi swój los i pokrêtn¹ biografiê 37. I jeszcze jedna wa¿na ró¿nica: Inny Konwickiego (czy Konwicki jako Inny), znowu odmiennie ni¿ u Gombrowicza  nie rozbija zastanego
wiata, nie destruuje w jaki ostateczny sposób okrelaj¹cej go ideologii. Przeciwnie: d¹¿y on do integracji z tym wiatem, a skoro okazuje siê to trudne b¹d niemo¿liwe, mówi o rozczarowaniu z tym zwi¹zanym.
Lata siedemdziesi¹te to czas powiadczonego deklaracjami zbli¿enia z Gombrowiczem. Chodzi oczywicie o nurt sylwiczny, zainaugurowany w r. 1976 Kalendarzem i klepsydr¹, ale o tych sprawach ju¿ tu by³a mowa. To jednak nie wszystko. Mo¿e siê bowiem wydawaæ, ¿e istnieje pewna pokusa, by dopatrywaæ siê wp³ywu Gombrowicza w nurcie politycznej groteski, na który sk³adaj¹ siê Kompleks
polski (1977), Ma³a apokalipsa (1979) i Rzeka podziemna, podziemne ptaki (1984),
do których doliczyæ da³oby siê jeszcze póniejsze Czytad³o (1992) 38. Ale nie nale¿y ulegaæ temu z³udzeniu. Poetyka groteski jest tu sfunkcjonalizowana w zgo³a
niegombrowiczowskim celu, bo dla postawienia bardzo krytycznej diagnozy rzeczywistoci spo³eczno-politycznej. Diagnoza ta jest skrajna. Otrzymujemy ca³kiem czarny, depresyjny obraz: narodu, oskar¿onego w³aciwie o wszystko, bo
o ideowy indyferentyzm, utratê pamiêci o tradycji, brak poczucia wspólnoty, demoralizacjê, konformizm, kolaboracjê, zsowietyzowanie; pañstwa, na krawêdzi
za³amania gospodarczego (i architektonicznego); wiata, zmierzaj¹cego ku katastrofie cywilizacyjnej, ekonomicznej, ekologicznej, demograficznej; a nawet kosmosu, pogr¹¿aj¹cego siê w chaosie. Wszystko to ma byæ konsekwencj¹ ideologii
komunistycznej oraz zniewolenia totalitarnego 39.
O tej sprawie u Gombrowicza piszê w ksi¹¿ce Interpretacja i p³eæ. Szkice o twórczoci Witolda Gombrowicza (Wa³brzych 2005, s. 49114).
37
J. J a r z ê b s k i, Konwicki: profecja i Apokalipsa. W: Po¿egnanie z emigracj¹. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998, s. 157.
38
Zob. A. B u k o w s k a, Tadeusza Konwickiego obrachunki z epok¹ i samym sob¹. Miesiêcznik Literacki 1988, nr 6.  G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i, Dziennik pisany noc¹. 19731979.
T. 4. Warszawa 1995, s. 290291.  T. D r e w n o w s k i, Próba scalenia. Obiegi  wzorce  style.
Warszawa 1997, s. 253254.  B. S i e n k i e w i c z, Antychryst rozdrobniony. O Ma³ej apokalipsie Tadeusza Konwickiego. W zb.: Glosariusz od M³odej Polski do wspó³czesnoci. Materia³y do
kszta³cenia literackiego w szkole redniej. Red. T. Patrza³ek. Wroc³aw 1998, s. 266. Wed³ug samego
autora Ma³a apokalipsa to ksi¹¿ka niczym nie os³odzona, absolutnie nie agitacyjna. Korzeni jej
ironii trzeba szukaæ w mym osobistym, serdecznym stosunku do surrealizmu. W odró¿nieniu od
tradycji czeskiej, u nas tradycja ta jest bardzo s³aba, nas bardziej ci¹gnie do patosu. Ale ta sk³onnoæ
do patetycznoci pozwoli³a ze swej strony powstaæ niepowtarzalnemu rodzajowi humoru, który jest
tak typowy dla naszych w³asnych surrealistycznych poetów, jakimi byli Witkiewicz czy Gombrowicz (Amerykañska wypowied Tadeusza Konwickiego. Krytyka 1982, nr 10/11. Cyt za: K a nd z i o r a, op. cit., s. 30). Zob. te¿ PW 178179.
39
Zob. te¿ J. M a l e w s k i [W. B o l e c k i], Pornografia. (Wokó³ jednego zdania Tadeusza
Konwickiego). W: Widzia³em wolnoæ w Warszawie. Szkice 19821987. London 1989, s. 8099.
36
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Tak dotychczas czytywano ten tryptyk. Wydaje mi siê jednak, ¿e mo¿na by tê
sprawê widzieæ nieco inaczej. Zawsze wystêpuj¹cy u Konwickiego ton apokaliptyczno-katastroficzny jest tu najwyraniejszy. Aby pokazaæ, jak daleki jest Konwicki od Gombrowicza, warto przypomnieæ ogólne regu³y dyskursu katastroficzno-apokaliptycznego. Po pierwsze, warunkiem katastrofizmu jest konflikt wartoci, ale aby taki zaistnia³, konieczne s¹ stabilne kryteria ich weryfikacji. Dlatego
i katastrofizm omawianego tryptyku ma charakter warunkowy, hipotetyczny 40. I jak
ka¿da apokalipsa, przynosi nadziejê, obiecuje wybawienie. Konwicki nie przestaje wierzyæ w istnienie innej, lepszej rzeczywistoci, wiata sprzed kulturowo-cywilizacyjnego kataklizmu, i w imiê tej têsknoty dokonuje swoich bezlitosnych krytyk 41. Dla Konwickiego taki niewzruszony uk³ad odniesienia, perspektywa, w której
wiele spraw  to¿samoæ, wspólnota, obowi¹zek  pozostaje zupe³nie oczywistymi, wci¹¿ egzystuj¹, zosta³y jednak niebacznie i tylko na chwilê zapoznane. Chodzi, rzecz jasna, o autorytet romantycznej tradycji  zarówno literackiej, jak i militarnej, na któr¹ sk³ada³y siê formu³y ideowe precyzyjnie okrelaj¹ce, co i jak
nale¿y, a czego nie powinno siê robiæ (KP 18, 2869, 7981, 8890, 95, 104115,
148162; M 98, 141; RP 29, 49, 102, 133). Przes³anie Konwickiego brzmi mocno
i jednoznacznie: ratunkiem dla Polaków mo¿e byæ tylko przywrócenie pamiêci
o tym, z czego siê wywodz¹, ocalenie czystoci i nale¿nej godnoci tego dziedzictwa, dobrowolne przyjêcie obowi¹zku zaanga¿owania ideowego oraz uznanie imperatywu obstawania przy prostych wartociach: wolnoci, prawdzie, honorze 42.
Po drugie, w dyskursie katastroficzno-apokaliptycznym to, co indywidualne, nabiera znaczenia uniwersalnego 43. Tak niew¹tpliwie powstawa³y wizje Tadeusza
Konwickiego, wpisuj¹cego w tryptyk swoje w³asne traumy i lêki, a nastêpnie 
moc¹ performatywnoci w³aciwej katastroficznemu dyskursowi 44  ekstrapoluj¹cego je na los narodu czy wiata. I po czwarte, do tego potrzebna by³a poetyka
groteski, katastrofizm bowiem to zawsze swoista hiperbola krytycznie ocenionej
rzeczywistoci 45.
Gest Konwickiego, mimo ca³ego swojego radykalizmu, mo¿e sprawiaæ wra¿enie mocno konserwatywnego. Nie chodzi tylko o szukanie wsparcia w paradygmacie romantycznym. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e te katastroficzne odczucia bior¹ siê
z trochê spónionego prze¿ycia nadchodz¹cego modernizmu. Modernizmu, który
przyniós³ dwie rzeczy: nowoczesnoæ i wieloznacznoæ. Karykaturaln¹, mocno
zwyrodnia³¹ postaæ, ale powsta³¹ wskutek doprowadzenia do ostatecznych konse40
Tak twierdzi A. W e r n e r (Katastrofizm. Has³o w: S³ownik literatury polskiej XX wieku.
Red. A. Brodzka [i in.]. Wroc³aw 1992, s. 453). Zob. te¿ ¯ y n i s, op. cit., s. 7, 57, 92, 105, 116, 129.
41
Wówczas Konwicki staje siê  by u¿yæ formu³ D e l e u z e a (op. cit., s. 137)  nie tylko
kap³anem-artyst¹, ale i kap³anem-lekarzem. Co ciekawe: w Ma³ej apokalipsie znajdziemy autokreacjê na tak¹ w³anie postaæ (M 145). Warto te¿ zwróciæ uwagê na obecnoæ w tryptyku dyskursu
moralistycznego (M 127, 161, 171172, 199; KP 25, 31, 90, 110, 134; RP 3536, 51, 71, 87, 95).
N i e t z s c h e (op. cit., s. 59) o Janowej Apokalipsie nie móg³ wiêc byæ najlepszego zdania.
42
S³usznie W. S k a l m o w s k i (Samoistnoæ i s³u¿ebnoæ. Teksty Drugie 1990, z. 1) uzna³,
¿e Kompleks polski jest najlepszym przyk³adem literatury schlebiaj¹cej odbiorcom poprzez upiêkszanie historii, zw³aszcza martyrologicznych jej kart, podkrelanie wyj¹tkowoci charakteryzuj¹cej
zbiorowoæ, do której nale¿y czytelnik.
43
Zob. ¯ y n i s, op. cit., s. 133134, 155156.
44
Zob. K. K ³ o s i ñ s k i, Dyskurs katastroficzny. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red.
T. Bujnicki, T. K³ak. Katowice 1979.
45
Zob. ¯ y n i s, op. cit., s. 14, 80.
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kwencji projektów moderny, przybra³o komunistyczne pañstwo 46. Natomiast z wieloznacznoci¹, bêd¹c¹ nieuchronn¹ konsekwencj¹ rozwoju cywilizacyjnego i pluralizacji oraz relatywizacji wszelkiego dowiadczenia, nowoczesnoæ  by byæ
sob¹, tzn. przejrzystym i okrelonym ³adem  musi siê za ka¿d¹ cenê uporaæ, sprowadziæ do tego, co posiada jeden, w³aciwy, cile okrelony i racjonalny sens i co
bez k³opotu daje siê wpisaæ w binarn¹ strukturê dyskursu 47. A w³anie tego, co
wieloznaczne (M 143), wielorakie (KP 22; RP 79), ahierarchiczne (M 80), entropijne (M 91), chaotyczne (KP 18), niepewne (M 45), niezrozumia³e (KP 6), irracjonalne (KP 18, 24; M 128; RP 43, 132), Konwicki lêka siê najmocniej 48. Tak
sugestywnie wpisana w powieæ atmosfera nieustaj¹cego zagro¿enia i degrengolady, wra¿enie ontologicznej niestabilnoci wszystkiego: przestrzeni, czasu, historii, to¿samoci jednostkowej i zbiorowej, obrazowaæ maj¹ sytuacjê osuniêcia siê
fundamentów kulturowego porz¹dku. Diagnoza ta mo¿e przypominaæ rozpoznania modernistów, z t¹ wszak¿e istotn¹ ró¿nic¹, ¿e dla Konwickiego taki bieg rzeczy ma swoje konkretne przyczyny, nie wynikaj¹ce bezporednio z logiki rozwoju
cywilizacyjnego, i dlatego wskazuje winnych tego regresu.
Mo¿na by zatem powiedzieæ, ¿e, paradoksalnie, to w³anie usi³uj¹c uporaæ siê
z nowoczesn¹ wieloznacznoci¹ Konwicki jest najbardziej nowoczesny. Wtedy
jest jak najdalszy od Gombrowicza, który  jak s¹dzilimy  by³ jego Mistrzem.
Abstract
MARIAN BIELECKI
(Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wa³brzych)

DANGEROUS LIAISONS
OR TADEUSZ KONWICKIS ROMANCE WITH WITOLD GOMBROWICZ
The article is devoted to an analysis of intertextual and ideological connections in the artistic
works by Tadeusz Konwicki and Witold Gombrowicz. Though frequently mentioned, Ferdydurke
authors influence on Konwicki has never been fully described, and cannot be closed with a simple
forefathers impact on his follower. The author of A Minor Apocalypse willingly reads Gombrowicz,
and often comments, especially in sylvic texts (paratexts), on Gombrowicz as a figure and his texts,
though seldom in an explicitly allegative tone. Konwicki can be assumed to have borrowed Gombrowiczs sylvic poetics in Calendar and Hourglass and later in mendacious diaries. Konwickis
prose pieces cannot support to the idea of the writers relationships, the exception being probably
Rojsty (though here an indirect relationship within the frame of prose of intellectual settlements
could be considered). Konwickis view on the world and on a man can on no ground agree with
Gombrowiczs anthropology.
Zob. J. J a r z ê b s k i, Socrealizm jako karykatura modernistycznych prze³omów. W: Po¿egnanie z emigracj¹. Niezupe³nie przypadkiem Konwicki pisze o zniewoleniu pokrytym niechlujnie
lakierem nowoczesnoci (M 10), nowoczesnoci umieraj¹c[ej] na zawa³ (M 135), architekturze,
która prezentowa³a styl modern w stanie ruiny (M 132), i policji, która pierwsza unowoczeni³a siê
w zacofanym kraju (M 43).
47
Zob. Z. B a u m a n, Wieloznacznoæ nowoczesna  nowoczesnoæ wieloznaczna. Prze³.
J. B a u m a n. Przek³ad przejrza³ Z. B a u m a n. Warszawa 1995, s. 7, 20, 30, 42, 137. To dlatego
bohater wypatruje drogi do wielkiego Rozumu, wielkiej Prawdy, wielkiego £adu (RP 114; zob. te¿
KP 24).
48
Oprócz tradycyjnej rekwizytorni apokaliptycznej Konwicki zapisuje bardziej konkretne znaki
nadci¹gaj¹cego koñca, z upodobaniem kojarz¹c je z m³odzie¿¹ (m³odzi bêd¹ tu zawsze wymizerowani 〈M 50, 103〉, mali, chudzi, zaroniêci, co siê tyczy tak¿e kobiet 〈M 79〉), narkomani¹ (KP 18;
RP 114, 120), kobiecoci¹ (M 9899), transwestytyzmem (RP 148) i homoseksualnoci¹ (KP 18;
M 219220; RP 36, 121, 123, 155156).
46

