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WSTĘP 

 

 Czytanie literatury w kategoriach psychoanalitycznych. Czytanie literatury  

w kategoriach seksualnych. Obie te szkoły, oba klucze, obie metodologie interpretacji mają 

już swoją bogatą tradycję; obie obrosły zarówno dogmatami, jak i anatemami; obie mają 

swoich zagorzałych zwoleników oraz zaciekłych wrogów. I, jak mi się wydaje, w obu nadal 

pozostaje bardzo wiele miejsc, kwestii niezwykle nowych, otwierających się na nowe użycia, 

interpretacje, zrozumienia i nieporozumienia. Czy psychoanaliza i seksualność (wcale nie 

związane ze sobą w sposób oczywisty i konieczny, o czym za chwilę) są „szkołą”, „kluczem” 

czy „metodologią”? Mogą być tym wszystkim; także wszystkim naraz. Dla mnie są przede 

wszystkim pewną szczególną antropologią; szczególnym modelem filozofii człowieka, na 

którym budować można – mniej czy bardziej metodyczne – interpretacje: krytyczne i/lub 

literaturoznawcze. 

 Psychoanaliza, ale jaka? W nurcie tym mieszczą się tak różne badania i teorie, jak te 

stworzone przez ojca-założyciela kierunku, Sigmunda Freuda, jak też przez jego 

współpracownika, a potem działającego na własną rękę „odszczepieńca”, Carla Gustava 

Junga, oraz mocno problematycznego „kontynuatora” freudyzmu, Jacquesa Lacana. Schodząc 

z kozetki doktora Freuda, dojść można zarówno do folklorystyczno-mitycznej 

„nieświadomości zbiorowej”, jak i do symboliczno-językowego „pikowania znaczących”.  

I wciąż jest to psychoanaliza. 

 Seksualność, ale jaka? Seksualizacja podmiotu piszącego i czytającego może 

dokonywać się zarówno pod znakiem takiej czy innej teorii feministycznej, jak i refleksji 

queer. W każdej z tych teorii może stanowić miejsce i znak wolności podmiotu, radosnej 

jedności ciała i ducha, apoteozy cielesności i przygodności, ale też stygmat społeczny, żywioł 

skłaniający podmiot do wywierania presji i agresji, albo też narażający ów podmiot na gwałt, 

poniżenie, kulturowe i/lub społeczne upośledzenie czy odrzucenie. 

 Tak więc, psychoanaliza i seksualność, ale jakie? W pracy tej, z różnych powodów, 

pragnę ograniczyć się do psychoanalizy Freudowskiej. Jungowski mit i folklor zupełnie mnie 

nie przekonują, Lacan – całkowicie zanurzony w żywiole symbolicznego – zbyt obcy jest 

temu, co poza i przed językiem. Freudyzm – w moim ujęciu, w mojej interpretacji – jest do 
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cna „panseksualny”. Seksualność (o czym obszernie dalej) stanowi absolutny fundament 

podmiotowości; seksualność jako taka, seksualność – rzec by można – „sama w sobie”. 

Dlatego nie wpisuję freudyzmu ani w kontekst feministyczny (stosunkowo niewiele obchodzi 

mnie tu problem „różnicy seksualnej”, niewiele mam też do powiedzenia przeciwko  

patriarchalizmowi doktora Freuda), ani w refleksję queer (Freudowskie uwagi na temat 

„inwersji” czy „uranizmu”, choć zdecydowania unikają gestu stygmatyzacji, to jednak – 

zgodnie z duchem swoich czasów – ujmują problem homoseksualizmu w kategoriach 

chorobowych i perwersyjnych; choć pamiętać tu należy, że pojęciami „normy” i „perwersji” 

Freud posługiwał się w sposób całkowicie nowy i odmienny wobec myślenia potocznego,  

o czym będzie mowa jeszcze wielokrotnie). Tak więc, refleksja moja stoi pod znakiem 

freudyzmu, a jej przedmiot stanowi seksualność jako pozasłowny i przedsłowny rdzeń 

podmiotowości. Tak ujmowanej psychoanalizie Freudowskiej – analizie fenomenu 

historyczno-kulturowego i nowego projektu filozofii człowieka – oraz roli seksualności  

w ujęciu Freuda poświęcona jest pierwsza część tej pracy. 

 Dalej na scenę wkraczają Julia Kristeva (autorka Rewolucji w języku poetyckim)  

i Witold Gombowicz (autor czterech powieści). Spośród wielu możliwych ortodoksyjnych  

i nieortodoksyjnych teorii postfreudowskich na szczególną uwagę – zwłaszcza na polu 

literaturoznawczym – zasługuje ta stworzona przez Julię Kristevę. Ta francuska wersja 

nieortodoksyjnej kontynuacji myśli Freuda, pełna polemik, rozwinięć i interpretacji tez 

psychoanalitycznych, wprowadza kategorie w nowy i płodny sposób łączące semiotyczne  

z symbolicznym, cielesne z językowym, seksualne z literackim. Dlatego bohaterką drugiej 

części pracy jest Julia Kristeva. 

 Jej teoria i sposób postrzegania ludzkiej tożsamości na różne sposoby dopowiadają  

i wzbogacają Freudowski punkt widzenia, razem dając narzędzia do przeczytania w nowy 

sposób powieści Gombrowicza. Choć, oczywiście, i w tym wypadku literatura przedmiotu 

jest niezwykle bogata, za partnerów do dyskusji wybieram w trzeciej – poświęconej 

Gombrowiczowi części – wybranych przedstawicieli dwóch jedynie nurtów 

gombrowiczologii: tych, którzy – zapatrzeni w formę i gębę – zupełnie nie chcieli dostrzec 

seksualnego potencjału analizowanych powieści; oraz tych, którzy o owym potencjale pisali, 

ale inaczej (pochylając się raczej nad biografią niż literaturą, traktując seks jako „pseudonim” 

rzeczy innych, Wyższych czy, wreszcie, zauważając znaki czegoś, co daje się przeczytać 

jeszcze inaczej). Poprzez tę dyskusję i abstrahując od niej, staram się w ostatniej części pracy 

przeczytać Ferdydurke, Pornografię, Trans-Atlantyk i Kosmos tak, by pokazać, w jaki sposób 

seksualne ufundowanie podmiotu Freuda i Kristevy realizuje się w dziele literackim. 
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I. 

PSYCHOANALIZA FREUDOWSKA – UJĘCIE HISTORYCZNE, CZYLI „JA” 

WYPĘDZONE Z WŁASNEGO DOMU 

 
„Przy żadnej innej pracy nie miałem tak silnego uczucia, że przedstawiam rzeczy 
powszechnie znane, że nadużywam papieru i atramentu, a w dalszej kolejności pracy 
zecera i farby drukarskiej, po to tylko, żeby mówić o rzeczach samo przez się 
zrozumiałych.”1 

 

 Zacytowany fragment pochodzi z Kultury jako źródła cierpień, eseju napisanego przez 

Zygmunta Freuda w 1930 roku. Ów późny tekst jest owocem wieloletnich badań, rozmyślań  

i dyskusji; zwieńczeniem refleksji antropologiczno-filozoficznej, którą – pozornie na 

marginesie badań klinicznych i powstających na ich podstawie case studies – snuł doktor 

Freud przez wiele lat. Choć obecnie esej ten jest jednym z najpowszechniej znanych pism 

Freuda, choć dotyczy problemów najbardziej ogólnych – bo dotykających wszystkich istot 

ludzkich żyjących w cywilizowanym świecie – stawiane w nim tezy nadal nie należą do 

„rzeczy samo przez się zrozumiałych”. To esej o tym, jak kultura tłumi w nas to, co 

popędowe, cielesne, seksualne, „zwierzęce”. A także – wbrew przewrotnemu tytułowi –  

o tym, że to tłumienie, ze społecznego punktu widzenia, jest zjawiskiem pozytywnym, bo 

koniecznym nie tylko dla rozwoju cywilizacji, ale i dla samego jej istnienia. Nie zmienia to 

jednak faktu, że wciąż pozostaje coś, co jest tłumione. I że to, co tłumione, jest tym, co 

pierwotne i owemu tłumieniu się opierające (stąd tytułowe cierpienie). Freud deklarował  

w 1930 roku poczucie oczywistości tych tez. Jednak niemal sto lat później oczywistość ta 

nadal pozostaje nieoczywista, a o wyczytywanie jej z literatury, sztuki, zjawisk społecznych  

i antropologicznych trzeba się często nadal mocno spierać. 

 Piętnaście lat przed publikacją Kultury jako źródła cierpień Freud wygłosił serię 

wykładów, które złożyły się na Wstęp do psychoanalizy. Wykład XVIII tej serii zamknął 

krótką historią ludzkiej „naiwnej miłości własnej” i trzech przełomów, które ją podważyły: 

 

                                                
1 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, [w:] tegoż, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 
1992, s. 98. Dalej cytowane w tekście głównym jako KJZC. 
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„W biegu czasów ludzkość musiała znieść ze strony nauki dwie dotkliwe obrazy naiwnej 
miłości własnej: pierwszą, kiedy dowiedziała się, że nasza ziemia nie jest punktem 
centralnym wszechświata, lecz maleńką cząstką systemu światów, którego wielkość 
ledwie możemy sobie wyobrazić – obraza ta łączy się dla nas z imieniem Kopernika, 
chociaż już nauka aleksandryjska zwiastowała coś podobnego; drugą – wtedy, kiedy 
badanie biologiczne zniweczyło roszczenia człowieka do pierwszeństwa, wskazując mu 
na jego pochodzenie ze świata zwierzęcego i niezniszczalność jego natury zwierzęcej. To 
przerwartościowanie odbyło się za dni naszych pod wpływem Ch. Darwina, Wallace’a  
i ich poprzedników, nie bez silnego oporu współczesnych. Trzecią i najdotkliwszą 
porażkę ma ponieść ludzkie urojenie wielkości ze strony dzisiejszych badań 
psychologicznych, które chcą dowieść naszemu <<ja>>, że nie jest ono nawet panem we 
własnym domu, lecz poprzestać musi na skąpych wieściach o tym, co odbywa się 
nieświadomie w jego życiu duchowym. I tego napomnienia do opamiętania się my, 
psychoanalitycy, nie wygłosiliśmy ani pierwsi, ani jedyni, ale zdaje się być naszym 
przeznaczeniem podkreślanie jego jak najdobitniej i utrwalenie przez podanie materiału 
doświadczalnego, obchodzącego blisko każdą jednostkę ludzką. Stąd ten ogólny protest 
przeciwko naszej nauce, zaniedbanie wszystkich względów akademickiej kurtuazji  
i wyzwolenie opozycji z wszelkich więzów bezstronnej logiki.”2 

 

 W zacytowanym fragmencie Freud stwierdza niemal to samo, co napisze w roku 1930, 

zwracając uwagę na to, że psychoanaliza przypomina jedynie o tym, co powiedzieli już 

wcześniej inni. Z drugiej jednak strony, umieszczając stworzony przez siebie kierunek  

w kontekście teorii Kopernika i Darwina, jednoznacznie prezentuje go pod znakiem rewolucji 

naukowej i demaskacji naiwno-egoistycznej ludzkiej miłości własnej3. Może wydać się to 

nieco nieskromne, niewątpliwie jednak nie jest pozbawione podstaw. To od Freuda właśnie 

„ja” dowiaduje się, że „nie jest ono nawet panem we własnym domu”. Biorąc pod uwagę, że 

od czasów Kartezjusza „ja” oznacza podmiot samosterowny, autonomiczny, świadomy – 

świadomy nie tylko przedmiotu, ale przede wszystkim samego siebie, samoświadomy, 

podmiot definiowany jako świadomość – tezy Freuda dotyczące dominacji nieświadomego 

życia psychicznego faktycznie prezentują się jako rewolucyjne. Gdy dodać jeszcze, że owo 

nieświadome składa się głównie z popędów, irracjonalnych afektów, niekontrolowalnych 

pragnień i nieusuwalnych traum, nie dziwi wspominany przez Freuda „ogólny protest 

przeciwko naszej nauce”. Tym bardziej ogólny, im częściej i mocniej Freud podkreśla, że 

twierdzenia jego nie dotyczą jedynie osób chorych, perwersyjnych czy w inny sposób 

anormalnych, lecz, że prawom nieświadomej dominacji podlega każdy z nas. 

 Jest to moment bardzo istotny. Gdy Freud przestaje zajmować się jedynie badaniem  

i opisem przypadków chorobliwych, gdy zaczyna pouczać, że wszyscy jesteśmy 

                                                
2 Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kremperówna i W. Zaniewicki, Warszawa 1982, s. 289. Dalej 
cytowane jako WDP w tekście głównym. 
3 Teoria Freuda funkcjonuje w podobnie rewolucyjny sposób, gdy jej autor staje się „mistrzem podejrzeń”, 
dzieląc ten tytuł z Fryderykiem Nietzschem i Karolem Marksem. Por. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. 
Rozprawy o metodzie, przeł. S. Cichowicz i in., Warszawa 1975; Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, 
tłum. K. Matuszewski, „Literatura na Świecie”, nr 6/1988.  
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(przynajmniej potencjalnymi) neurotykami, jego nauka przestaje być li tylko psychiatrią, staje 

się zaś filozofią człowieka: 

 
„[…] metoda psychoanalityczna implikowała sobą całkiem nowy rodzaj antropologii. Nie 
polegała ona tylko na leczeniu osób chorych psychicznie, ale niosła ze sobą określone 
poznania dotyczące <<tego, co ludzkie>>, które w równej mierze można było odnieść do 
osób <<normalnych>>. W tym jej aspekcie trudno by więc upatrywać jakieś zagrożenie 
dla zbiorowego bytu człowieka. Wręcz przeciwnie. Różnorakie teorie psychoanalityczne 
kazały w całkiem inny sposób ująć podstawy tego bytu, uwzględniając jego popędowe 
podłoże.”4 

 

 W pełni zgadzając się z Dyblem co do tego, że teoria (bardziej nawet niż metoda) 

psychoanalityczna jest nową, całkiem nową, antropologią, nie mogę zgodzić się  

z twierdzeniem, jakoby taka teza nie stanowiła „zagrożenia dla zbiorowego bytu człowieka”. 

Jak już wspominałam, popędowe podłoże bytu nijak nie daje się pogodzić z Kartezjańskim 

modelem podmiotu, a był to w czasach Freuda model jedynie słuszny. Także kultura, jak 

dowiadujemy się z eseju jej poświęconego, mniej jest źródłem cierpień spowodowanych 

tłumieniem popędów, bardziej zaś słabym, niezwykle kruchym i mało użytecznym 

„pancerzem”, służącym ich lękliwemu osłanianiu5. Zaś popędy te są z natury egoistyczne, 

aspołeczne. Oczywiście, praktyka psychoanalityczna służyć ma przede wszystkim 

uzdatnieniu człowieka do sprawnego życia w społeczeństwie, do zachowania kulturalnego  

i cywilizowanego. Jednak czynić to musi dlatego, że – z istoty swojej – człowiek nie jest do 

tego skłonny; że popęd każe mu rządzić się dobrem swoim, a nie zbiorowości. Tak ujmowana 

psychoanaliza wydobywa na plan pierwszy człowieka jako egoistyczną i krnąbrną jednostkę, 

która jakoś musi nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie. Człowiek nie jest dobry  

z natury, do bycia dobrym zostaje dopiero wychowany. Z tym twierdzeniem wiąże się kolejna 

rewolucja Freudowska. 

 
„Psychoanaliza zrodziła się z autoanalizy Freuda – dla freudystów był to akt 
bezprecedensowej intelektualnej odwagi i siły. To w najbardziej osobistych pokładach 
swojego wnętrza Freud odkrył prawdy, wiele bardzo niepochlebnych, które później 

                                                
4 P. Dybel, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Kraków 2009, s. 
318. Dalej cytowane jako OP. 
5 Pisze o tym Freud, omawiając mechanizm sublimacji, będący jednym z podstawowych narzędzi „kulturalnego” 
radzenia sobie z popędami: „Najczęściej sublimację osiąga się wówczas, kiedy w wyniku wysiłku o charakterze 
psychicznym i intelektualnym potrafi się w dostatecznym stopniu uzyskać rozkosz. […] Zadowolenia tego 
rodzaju wydają nam się „subtelniejsze i wyższe”, ale ich intensywność jest – słabsza: nie wstrząsają one naszą 
cielesnością. Jednakże słabość tej metody tkwi w tym, że nie da się jej zastosować powszechnie i że tym samym 
jest dostępna tylko nielicznym. Zakłada ona bowiem istnienie szczególnych, w dużej mierze nieczęsto 
występujących, predyspozycji i talentów. Także tym nielicznym nie może ona zapewnić pełnej ochrony przed 
cierpieniem, nie daje im pancerza, którego nie przeniknęłyby strzały losu, i staje się nieprzydatna, jeśli źródłem 
cierpienia jest własne ciało człowieka.” [ KJZC 70-71] 
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odnalazł u innych, i stwierdził, że są uniwersalne. Przeciwnicy freudyzmu również 
podkreślają wagę owego samobadania, ale zgoda kończyła się w tym miejscu. Nie 
dostrzegają oni dzielnego klinicysty badającego przestrzeń wewnętrzną, później 
odnajdującego dowody potwierdzające jego odkrycia u swoich pacjentów. Dostrzegają 
raczej opętanego seksem szarlatana, który przeszczepiał pancjentom zmyślone dowody. 
Obie strony, ci za i ci przeciw, zgadzali się, że aby poznać freudyzm należy poznać 
Freuda, człowieka, który patrzył na życie psychiczne przez przydymiony pryzmat 
powiązań ciała z umysłem.”6 

 

 Freud tworzy w ten sposób precedens naukowy: po raz pierwszy podmiotowość 

badacza staje się fundamentem tworzonej przezeń teorii. A podmiotowość ta, o czym mowa 

była przed chwilą, to podmiotowość poddana dyktatowi nieświadomego: marzeń sennych, 

popędów, pozornie zapomnianych traum dzieciństwa. Okazuje się więc, że z rewelacjami 

antropologicznymi psychoanalizy silnie wiążą się również rewolucje w metodologii nauki. 

Choć, oczywiście, u schyłku XIX wieku nadal niezwykle silny był podział na nauki 

humanistyczne i przyrodoznawstwo, choć Objaśnianiu marzeń sennych zdecydowanie bliżej 

jest do tych pierwszych, to jednak nienaukowy – wedle ówczesnych standardów – status 

nauki Freuda potwierdzał się nieustannymi odmowami akademickiego awansu. Choć to, że 

ludzie kierują się agresywnymi popędami, pokazał na własnym przykładzie, nie zaś stawiając 

się w pozycji zdrowego, obiektywnego doktora nauczającego i leczącego chory lud, z którym 

nic nie ma wspólnego; choć teorii nie budował arbitralnie, lecz oparł ją na obserwacji siebie  

i innych, nie uchroniło go to przed niezrozumieniem i odrzuceniem. Nawet cytowany 

Friedman – traktując Freuda z dużą dozą sympatii i zrozumienia – nazywa jego punkt 

widzenia „przydymionym pryzmatem”. Mniej przychylni mu komentatorzy (zarówno ci 

Freudowi współcześni, jak i późniejsi) traktowali i traktują jego teorię jako seksualną 

fantazję, obrazoburczy mit lub, przynajmniej, interesującą, ale mało przekonywającą, 

metaforę7. 

 

Czysty Husserl i Brudny Freud 

 

 Pozostawiając na razie na boku problem panseksualizmu psychoanalizy Freudowskiej, 

warto przyjrzeć się temu, na czym – z perspektywy historycznej – polegał problem  

                                                
6 D. M. Friedman, Pan Niepokorny. Kulturowa historia penisa, przeł. J. Kolczyńska, Warszawa 2003, s. 230. 
Dalej cytowane jako PN. 
7 A nawet więcej. Jeden ze współczesnych nazwał nawet Freuda satanistą: „Koncepcje i postawy szerzone przez 
Freuda zerwały listek figowy istniejący przez tysiąc pięćset lat cywilizacji chrześcijańskiej. Dla niektórych był to 
akt niezwykłej odwagi, dla innych czyn barbarzyński – a dla jednego ze współczesnych sławnego wiedeńczyka, 
akt satanizmu. Psychoanaliza <<zapowiada nadejście Królestwa Diabła>>, pisał w 1933 roku Otto Friedel. 
Podobnie jak <<znawca czarnej mszy>>, Freud <<oddaje cześć fallusowi>> jako <<najświętszemu miejscu>>.” 
[PN 179] 
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z podmiotem obecnym na scenie tworzonej przez siebie teorii. „Budowanie teorii jest aktem, 

w którym istota ludzka tworzy replikę swej tożsamości” pisze Holland w eseju poświęconym 

krytyce psychoanalitycznej8. Całkowicie się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że 

dowiedzieliśmy się tego właśnie od Zygmunta Freuda, a nie – jak chce Holland – od… 

Edmunda Husserla9. Zestawienie tych dwóch nazwisk nie jest przypadkowe; powraca ono w 

wielu tekstach poświęconych narodzinom metodologii psychoanalitycznej. W ujęciu 

Markowskiego wygląda to tak: 

 
„Przypomnijmy: Objaśnianie marzeń sennych ukazało się w roku 1900. W tym samym 
roku ukazały się Badania logiczne Edmunda Husserla, w których bardzo jasno została 
wyłożona definicja teorii. <<Przez teorię – czytamy – należy rozumieć pewną idealną 
treść każdego poznania>>. Teoria dla Husserla miała więc sens jedynie w znaczeniu 
<<obiektywno-idealnym>>, a to dlatego, że chodziło mu wyłącznie o <<idealne warunki 
możliwości poznania w ogóle>>. Poznanie zaś, a mówiąc ściślej, poznanie teoretyczne 
dochodzi do ustalania praw, <<które podstawę mają jedynie w treści poznania, resp.  
w pojęciach kategorialnych, którym ona podlega, i są tak abstrakcyjne, że nie zawierają 
w sobie już niczego z poznania jako aktu poznającego podmiotu>>. Teoria odkrywa 
prawa rządzące daną dziedziną i tym samym uprawomocnia samą siebie, gdyż 
<<królestwo prawdy obiektywnie dzieli się na obszary>>, w których obowiązują inne 
teorie. Najważniejsze jednak jest to, że według przyjmowanej przez Husserla koncepcji 
nauki, jej teoretyczne uprawomocnienie pociąga za sobą zniknięcie aktywności 
podmiotu. Ja naukowca jest wyłącznie instrumentem teorii, a nie odwrotnie. Zakłada to, 
że podmiot jest całkowicie przejrzysty, a jego wypowiedzi doskonale neutralne. 
Tymczasem u Freuda mamy do czynienia z sytuacją diametralnie odmienną. Teoria jest 
to <<wypowiedź [Aussage] na temat snu, która próbuje wyjaśnić możliwie jak najwięcej 
jego cech charakterystycznych z jakiegoś punktu widzenia [Gesichtspunkte]>>. Jeśli 
teoria jest wypowiedzią, a nie intelektualnym – a więc niejako milczącym – 
uchwytywaniem idealnych praw, to ów punkt widzenia, o którym pisze Freud, nie 
oznacza wyłącznie perspektywy danej nauki, lecz także – a w tym wypadku przede 
wszystkim – dyskursywne wplątanie teoretycznego podmiotu we własny dyskurs.”10 

 

 Choć w księdze drugiej Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii 

Husserla, problemy ciała, zmysłów i jednostkowego doświadczenia powracają wielokrotnie, 

to jednak z licznymi zastrzeżeniami, wykluczeniami i nawiasami11; koniec końców – okazuje 

się, że: 

                                                
8 N. N. Holland, Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy, tłum. M. B. Fedewicz, [w:] Psychoanaliza i 
literatura, wyb. red. i oprac. P. Dybel i M. Głowiński, Gdańsk 2001, s. 169. Dalej całość tego zbioru esejów 
cytuję jako PIL. 
9 Zresztą, za chwilę, mówiąc o podmiocie uwikłanym w swą teorię i interpretację Holland mówi właśnie o 
psychoanalizie: „[…] psychoanaliza sama jest więc pewnym naukowym paradygmatem, ale jest także nauką 
opisującą, jak ludzie takie paradygmaty tworzą. Nie jest to jakaś hermeneutyka mająca nas zaprowadzić od treści 
jawnej do ukrytej […]. Staje się hermeneutyką hermeneutyki; tłumaczy nie tylko, co powiedziałem, lecz 
również, jak doszło do tego, że to ja właśnie to powiedziałem. […] Jako krytycy jesteśmy powołani do 
interpretowania nie tylko tekstu, ale także tego, co o nim mówimy. Łącząc te dwa wymiary, wykorzystujemy 
wiedzę literacką, aby osiągnąć samowiedzę. W naszych interpretacjach wyrażamy i na nowo stwarzamy siebie – 
to zresztą robiliśmy zawsze – teraz jednak możemy to robić z pełną świadomością.” (Ibidem, s. 169-171.)  
10 Markowski M. P., Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001, s. 113-114. Dalej cytowane jako W. 
11 „Widzieliśmy, jak korelatywnie do świata materialnego konstytuuje się podmiot cielesno-psychicznych władz 
(władz zmysłowych, władzy swobodnego poruszania, apercepcji itd.), przy czym ciało występuje jako ciało 
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„Ostatecznym podmiotem fenomenologicznym, który nie podlega żadnemu wyłączeniu,  
i sam jest podmiotem wszelkiego ejdetyczno-fenomenologicznego badania, jest czyste Ja. 
Poza tym wszystko, co <<wyłączone>>, pozostaje tutaj, tak jak gdzie indziej, zachowane 
w postaci modyfikacji ujęcia w nawias: a więc cały świat z naturalnego nastawienia, 
<<przyroda>> w najszerszym sensie tego słowa.”12 

 

Wedle Husserla, tylko taki podmiot fenomenologiczny, czyste Ja, może być podmiotem teorii. 

Filozofujący podmiot Husserla jest jak artysta Junga (w tym sensie, psychoanalityczny 

„odszczepieniec” Jung albo stanowi poważny metodologiczny regres, albo – wręcz – 

przestaje być psychoanalitykiem): rzeczowy, bezosobowy, czyli nieludzki13. Podmiot 

fenomenologiczny to podmiot wyzuty z ludzkiej cielesności, afektywności i przygodności. 

Doskonale obiektywny, doskonale przejrzysty, doskonale nieomylny; tyle, że nieistniejący. 

Nie chodzi bowiem o to, że Freud tworzy podmiot odmienny od podmiotu Kartezjusza  

i Husserla. Freud pokazuje, że ich podmiot nie jest możliwy, że teoria nie daje się oddzielić 

od badacza, interpretowanie od interpretującego, metajęzyk staje się podmiotowym 

symptomem. W myśl freudyzmu teoria nie jest faktem, lecz wypowiedzią; wypowiedzią 

formułowaną zawsze z określongo punktu widzenia [por. W 114-115]. Wprowadzenie na 

scenę teorii/interpretacji siebie samego – badacza – oznaczało w przypadku Freuda nie tylko 

opowiadanie własnych snów i powoływanie się na własne wspomnienia z dzieciństwa (takie 

„prywatne” akcenty w pismach naukowych dziś jeszcze budzą często uśmiech lekceważenia 

lub zgorszenie), lecz także i przede wszystkim branie osobistej odpowiedzialności za 

                                                                                                                                                   
[żywe] i jako rzecz materialna zarazem. Wprowadziliśmy jednak przy tym ograniczenie, że występuje ono jako 
rzecz szczególnego rodzaju, tak iż nie godzi się go bez zastrzeżeń włączać w przyrodę jako członu takiego jak 
wszystkie inne.” (E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. 2, przełożyła, wstępem 
i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, Warszawa 1974, s. 223); „Ale dusza nie jest nigdzie i jej połączenie z 
ciałem jest uzasadnione jedynie przez związki funkcjonalne: ciało jest <<narządem>> podmiotu i wszystkie 
zjawiska są do niego odniesione dzięki związkom wrażeniowym z ciałem etc.” (Ibidem, s. 237-238); „Ciało nie 
jest jedynie rzeczą w ogóle, lecz wyrazem ducha i   j e s t   z a r a z e m   o r g a n e m   d u c h a . I zanim 
przystąpimy tu do głębszych roztrząsań, poznajemy już, że wszystko, co we właściwym sensie 
<<podmiotowe>>, przynależne do Ja (das Ichliche), leży po stronie duchowej (tej, która w ciele uzyskuje swój 
wyraz), natomiast ciało tylko ze względu na to obdarzenie duszą nazywa się <<czymś z Ja>> (<<ichlich>>), 
resp. jego stany i własności nazywają się <<moimi>>, tego Ja, podmiotowymi własnościami; w swoistości 
obdarzenia duszą tkwi to, że to, co cielesne, a ostatecznie z jakiegoś punktu widzenia   w s z y s t k o , co 
cielesne, może nabierać psychicznego znaczenia, a więc także tam, gdzie z góry fenomenalnie nie jest nośnikiem 
(trägt) duszy.” (Ibidem, s. 136); „Ciało jest jednością doświadczenia i w sensie owej jedności tkwi to, że jest 
wskaźnikiem mnogości możliwych doświadczeń, w których owo ciało może coraz to na nowo być dane.” 
(Ibidem, s. 58); „Ze zmianami ciała, które warunkują modyfikacje przejawów rzeczy, idą w parze inne 
modyfikacje przynależne do podmiotu, dotyczące jego życia psychicznego.” (Ibidem, s. 106) 
12 Ibidem, s. 247-248. 
13 „Jeżeli szkoła freudowska głosi, że każdy artysta reprezentuje osobowość infantylno-autoerotyczną, to sąd ten 
może być słuszny w odniesieniu do niego jako do osoby, nie jest jednak słuszny w odniesieniu do żyjącego w 
nim twórcy. Twórca bowiem nie jest ani autoerotyczny, ani heteroerotyczny, ani w ogóle erotyczny, tylko w 
najwyższym stopniu rzeczowy, bezosobowy, a nawet nieludzki czy ponadludzki, ponieważ jako artysta jest 
swym dziełem, a nie człowiekiem.” (C. G. Jung, Psychologia i literatura, [w:] tegoż, Archetypy i symbole, wyb., 
przeł. i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1981, s. 421.) 
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głoszone tezy. Podmiot fenomenologiczny, doskonale przejrzysty, funkcjonuje jedynie jako 

rezonator faktów. Podmiot psychoanalityczny, w dużej mierze nieprzejrzysty, bierze na siebie 

funkcję interpretatora opowieści. Czyste Ja Husserla ogląda świat z dystansu redukcji 

ejdetycznej. Nieczyste Ja Freuda interpretuje świat z jego wnętrza.  

 
„Mianowicie, jeżeli skreślimy ze świata wszystkie duchy, to nie ma już przyrody. Jeżeli 
jednak skreślimy przyrodę, <<prawdziwy>>, obiektywno-intersubiektywny byt, to 
zawsze jeszcze coś pozostanie: duch jako duch indywidualny; przepada tylko możliwość 
społeczności, możliwość rozumienia, które zakłada pewną intersubiektywność ciała.”14 

 

Tak powiada Husserl. Czyste Ja nie potrzebuje świata, wystarczy mu duch. Jednak dla Ja 

Freudowskiego możliwość społeczności, rozumienia i intersubiektywności ciała jest 

wszystkim, co może być dane, o co warto walczyć i co warto – z bliska – interpretować.  

 

Krótka historia masturbacji 

 

Owo zanurzenie w przygodności świata powinno również oznaczać wyczulenie na 

historyczność; na lokalny i historyczny charakter obserwowanych i interpretowanych zjawisk. 

Jednak nie do końca tak było. Także nauki Freuda dotyka w pewnym stopniu zjawisko, które 

Bourdieu określa „historycznym procesem dehistoryzacji”15, a które polega na naturalizacji 

pewnych zjawisk lokalnych i zmiennych. 

 
„Język tych [Freudowskich] analiz pochodzi w znacznej części wprost od pisarzy 
oświeceniowych […]. Jednak, wykorzystany krytycznie, stał się dla Freuda częścią 
nowej narracji, opisującej, jak stajemy się tymi, kim jesteśmy, a nie tylko – jak się 
wykolejamy. Freud z Trzech rozpraw z zakresu seksualności nie przypomina Rousseau  
z Emila. Doniosłość nowej teorii dalece wykracza poza wpływ, jaki wywarła na tych, 
którzy się z nią zgodzili. Według tych, którzy ją odrzucili, mówiła ona o tym, w jaki 
sposób możemy stać się kimś innym od tego, na co miał nadzieję Freud. Sublimacja 
masturbacji jest kluczowym elementem freudowskiej opowieści o tym, jak seksualność 
zostaje przekierunkowana tak, by tworzyć cywilizację i <<cywilizowane>> instynkty; 
jednocześnie problemem staje się jej rola w indywidualnej autokreacji. Tam, gdzie 

                                                
14 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii…, op. cit., s. 416. 
15 „Chcąc więc określić pewne transhistoryczne <<niezmienniki>> w relacji płci, należałoby uchwycić 
historyczny proces <<dehistoryzacji>>, który je nieustannie tworzy i odtwarza – to znaczy ciągły proces 
różnicowania, któremu podlegają mężczyźni i kobiety w trakcie socjalizacyjnego procesu maskulinizacji i 
feminizacji. Przedmiotem historii kobiet powinien być zwłaszcza opis i (re)konstrukcja zasad widzenia i 
podziałów określających <<rodzaj>> i –  szerzej – różne typy praktyk seksualnych (hetero- i homoseksualnych). 
Sama homoseksualność jest konstrukcją społeczną ukonstytuowaną jako uniwersalny miernik całokształtu 
<<normalnych>> praktyk seksualnych wydzielonych z hańby tego, co <<wbrew naturze>>. Nie można jednak 
oczekiwać zrozumienia zmian zachodzących w położeniu społecznym kobiet i relacjach płci bez dokładnej 
analizy zmian zachodzących w obrębie mechanizmów i instytucji utwierdzających płciowy porządek.” (P. 
Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2004, s. 102). O miejscu refleksji nad normą i 
anormalnością oraz patriarchalnym punkcie widzenia w teorii Freuda będzie jeszcze mowa. Tutaj chodzi mi o 
samo wprowadzenie pojęcia i pokazanie go w kontekście dziedzictwa Oświecenia w teorii Freuda.  
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masturbacja nie musi być stłumiona, nie pojawi się histeria; gdyby tylko rehabilitować 
autoerotyzm moralnie, nie powstawałyby konflikty ze standardami zewnętrznymi. […] 
Masturbacja, zamiast być po prostu czymś złym i niebezpiecznym, stała się częścią 
ontogenezy: przechodzimy przez masturbację, budujemy na niej kolejne stadia  
i dochodzimy do seksualności dojrzałej. Jedynie jej przetrwanie na późniejszym etapie 
rozwoju, na podobieństwo nagiego i dzikiego członka ludu pierwotnego pośród 
europejskich mieszczan, świadczy o tym, że coś jest nie tak, nie z ciałem, lecz  
z umysłem. Poczucie winy, nerwica i histeria zastępują ułomności cielesne, jednak są już 
one skutkiem nie tyle samego aktu, ile jego konfliktu z moralnością i cywilizacją.”16 

 

 Zacytowany powyżej dłuższy fragment z książki Laqueura porusza dwie istotne 

kwestie. Mowa w nim o (krytycznie potraktowanym) dziedzictwie oświeceniowym  

w naukach Freuda oraz o masturbacji. Teoria freudyzmu – jak większość nauk i dokonań 

europejskiego schyłku XIX wieku – stanowi, z jednej strony, zwieńczenie filozoficznego, 

kulturowego i naukowego dorobku nowoczesności (rozumianej jako projekt powszechnego 

oświecenia ludzkiego podmiotu), z drugiej zaś – moment przesilenia tej tradycji, śmiałą 

dyskusję z nią i próbę formułowania propozycji nowych. Także w dziedzinie, która  

w kontekście freudyzmu interesuje mnie tu najbardziej; w dziedzinie seksualności, której 

jednym z najważniejszych przejawów i punktem zapalnym okazuje się masturbacja. Wedle 

Laqueura masturbacja jest jednocześnie wytworem („Masturbacja […] jest seksualnością 

podmiotu par excellence.” [SS 8] – jako podmiotu samosterownego, samowystarczalnego  

i samozwrotnego) i wrogiem Oświecenia; i to wrogiem nie byle jakim, bo ingerującym  

w najważniejsze dla tej epoki sfery: ekonomię17, politykę18, filozofię19 i zdrowie20. Onanizm 

                                                
16 T. W. Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, przeł. M. Kaczyński, A. Leśniak, G. Uzdański i 
M. Sosnowski, red. nauk. A. Bielik-Robson, przedm. M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 333-336. Dalej 
cytowane jako SS. 
17 „Utratę nasienia można by alegorycznie powiązać z obawami o jakieś inne, poważniejsze deficyty […]. 
Wyglądałoby to mniej więcej tak: nasienie, pieniądze i energia istnieją zawsze w zbyt małych ilościach, aby 
można było sobie pozwolić na ich lekkomyślną rozrzutność; takie zachowanie rodzi liczne niebezpieczeńtwa. 
Tak jak w świecie handlu należy przestrzegać dyscypliny w zużywaniu brakujących zasobów, tak i ludzie 
zobowiązani są w ekonomii spermy do oszczędności. Lęki związane z brakiem czasu, brakiem pieniędzy, 
brakiem bezpieczeństwa łagodzone są wyobrażeniem autarkicznego ciała, wolnego od zagrożeń wszelkiego 
marnotrawstwa, a podsycane przez uparte wydatkowanie najbardziej wartościowego płynu – nasienia. 
Rzeczywistość niewidzialnego rynku ładnie pokrywa się z rzeczywistością namacalnego ciała.” [SS 158]; 
„Nowa <<nauka o nasieniu>> nigdzie nie została lepiej przyjęta niż w Stanach Zjednoczonych. Strach przed 
masturbacją i wiara w istnienie nasieniotoku doskonale pasowały do młodej kultury opartej na merkyntalizmie, 
mechanizacji, mizoginii, i wierze w to, że wszystko można zmierzyć i udoskonalić. Kapitalizm, amerykańska 
świecka religia, nagradzała dobre lokaty, karała za głupie, a metafora ta objęła także seks. A zatem zwykły 
wytrysk traktowano jako <<wydatek>>. Masturbacja nie dawała szansy na zwrot, dlatego potępiano ją jako 
marnotrawstwo.” [PN 111] 
18 Wedle Laqueura w tradycji przedoświeceniowej „istotne były perwersje seksualne będące perwersjami życia 
społecznego, a nie te, które wiązały się z aspołecznym wycofaniem.” [SS 138] „Laqueur przekonująco dowodzi, 
że tak gwałtowna społeczna debata, prowadzona wszystkimi możliwymi środkami, nie wynikała wcale, jakby się 
zdawało stąd, że masturbacja była traktowana jako grzech przeciwko naturze lub występek przeciwko prokreacji, 
choć oczywiście były to dwa podstawowe powody jej potępienia. Masturbacja tym ściągnęła na siebie furię 
oświeceniowych moralistów, że w społeczeństwie, które za punkt honoru obrało zbudowanie przejrzystych 
relacji społecznych, gdzie podstawową cechą ludzkich działań jest jawność, była ona postrzegana jako grzech 
popełniany skrycie, w miejscu ściśle prywatnym, pozbawionym społecznej kontroli.” (M. P. Markowski, 
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był seksualnością rzeczywiście nowoczesną, bo w pełni demokratyczną, dostępną 

powszechnie niezależnie od wykształcenia, stanu posiadania i płci. Ale też bardzo 

niebezpieczną, bo potajemną – w świecie, który tak wysoko cenił sobie pełną przejrzystość –  

i odciągającą od praktycznej i rzeczywistej codzienności, jako że – będąc wytworem 

imaginacji – nie miał granic w rzeczywistości [por. SS 8]. 

  Niektóre z oświeconych argumentów Freud przenosi niemal niezmienione do swoich 

pism. We Wstępie do psychoanalizy wprost pisze o aspołecznym charakterze seksualności: 

 
„Pośród tych procesów, chroniących przed zachorowaniem na skutek braku zadowolenia, 
zyskał jeden zwłaszcza specjalne znaczenie kulturalne. Polega on na tym, że dążenie 
seksualne porzuca swój cel, skierowany ku rozkoszy cząstkowej lub ku rozkoszy 
płodzenia, i przyjmuje inny, który jest genetycznie związany z porzuconym, ale sam nie 
może już być nazwany seksualnym, lecz społecznym. Zwiemy proces ten 
<<uwzniośleniem>> (sublimacją), przy czym poddajemy się ogólnie przyjętemu 
wartościowaniu, które stawia wyżej cele społeczne niż seksualne, w gruncie rzeczy 
samolubne.” [WDP 341-342] 

 

 Seksualność oznacza egoizm. Egoizm zaś jest aspołeczny. Oświecone społeczeństwo – 

jeśli opisywać je w kategoriach Freudowskich – oczekiwało od swoich obywateli nieustannej 

sublimacji, zawieszanej jedynie na moment prokreacji. Kontrolowanie tych form 

                                                                                                                                                   
Niewymienne ciało. Masturbacja i dylematy kultury nowożytnej, [w:] SS X.) Antyspołeczny charakter 
masturbacji to – wedle Laqueura – jeden z trzech głównych powodów, dla których ów rodzaj seksu był 
nienaturalnym: „W świecie, w którym zaprzestano prześladowań pożądliwości ciała, masturbacja stała się 
występkiem indywidualizmu. Wskazywała na otchłań solipsyzmu, na jakąś głębszą nieprawidłowość, na 
bezwartościową społecznie wolność, przeczącą ideałowi moralnej autonomii. Zrodzona w wieku, który docenił 
wartość pożądania, przyjemności i prywatności, ale zarazem pełnym obaw co do tego, jak, jeśli w ogóle, 
społeczeństwo poradzi sobie z tymi fenomenami. Tak wygląda seksualność nowożytnego ja.” [SS 172] 
19 „Jak jednostka ludzka ma stać się częścią nowego porządku społecznego – tak brzmiało wielkie pytanie 
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej filozofii moralnej i teorii politycznej. Jakkolwiek się na nie odpowiadało, 
nie można było go zignorować. Jeśli, zgodnie ze słynnym stwierdzeniem Kanta, <<oświeceniem nazywamy 
wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy>>, to samotny seks jest takiego 
oświecenia negacją: solipsystycznym odrzuceniem życia publicznego, społecznej kontroli i wyobraźni w służbie 
sztuk i ludzkości, odrzuceniem tego wszystkiego na rzecz podyktowanego samemu sobie poddaństwa 
moralnego, jeśli nie wręcz szaleństwa. Nie było łatwo zyskać <<wolności czynienia wszechstronnego, 
publicznego użytku ze swego rozumu>>, ani zostać samowładną moralnie, panującą nad sobą jednostką. Kant 
wiedział, że nawet przy najlepszym postępowaniu jednostki trudno odróżnić, czy kieruje się ona imperatywem 
kategorycznym, czy tylko własnym interesem. Ale występek samotny reprezentował raczej najgorsze 
postępowanie, i to nie tylko dla Kanta, lecz także dla wszystkich innych, którzy zabierali głos w tych sprawach.” 
[SS 224]. W kontekście filozoficznym masturbację da się też czytać jako gest niezgody na niepodzielną władzę 
metafizyki obecności: „Skłonność […] do poddawania się fałszywym potrzebom była [wedle oświeconych] 
perwersyjnym korzeniem masturbacji; prawdziwą seksualną ekstazę teraźniejszości i obecności przeciwstawiano 
jouissance kultury i fantazji.” [SS 237] 
20 „Charakterystyczną cechą epoki oświecenia był entuzjazm, z jakim przyjmowano dydaktyczne eseje. Jednym 
z najżywiej dyskutowanych był Onanizm: czyli traktat o chorobach wywoływanych przez masturbację, 
opublikowany w 1758 roku przez doktora Samuela-Augusta Tissota. […] Jeden z jego pacjentów przez 
masturbację wysuszył sobie mózg tak dokumentnie, mówił Tissot, że można było usłyszeć, jak grzechocze mu w 
czaszce niczym zgniły orzech. Taki horror zdarzał się, pisał Tissot, ponieważ w czasie masturbacji dochodziło 
do bardzo dużego ubytku liqueur séminale. Utrata jednej uncji nasienia, twierdził, równała się utracie 
czterdziestu uncji krwi. Orgazmy wywołane masturbacją były gorsze od innych, ponieważ masturbujący się 
fantazjował na temat obiektu miłości i w ten sposób przegrzewał mózg.” [PN 106]  
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seksualności, które prokreacji nie sprzyjały, a realizowane były z udziałem innych członków 

społeczeństwa, w mniejszym lub większym stopniu, było możliwe i miało już swą historią 

(badanie i karceryzacja przejawów perwersji życia społecznego doczekały się szerokiego 

opracowania w wydanej w 1886 roku książce Richarda von Krafft-Ebinga Psychopathia 

Sexualis, której metodologia, sposób kategoryzacji i wartościowania wyrastały bezpośrednio  

z epoki Oświecenia). Seks międzyludzki, także w swych perwersyjnych przejawach, został 

oswojony: opisany i przebadany, więc – w jakiś sposób – skontrolowany (przynajmniej, gdy 

chodziło o ludzi dorosłych21). Jednak odwrotną stroną oświeceniowego żądania absolutnej 

przejrzystości, okazało się wytwarzanie tego, co skryte (publiczne stworzyło prywatne), także 

w sferze seksualnej; skrytej seksualności, masturbacji, która – jako uprawiana z samym/samą 

sobą – nijak nie poddawała się społecznym żądaniom sublimacyjnym. 

 

Kobiety mówią o seksie 

 

 Tutaj pojawia się kolejna kwestia, kwestia kobieca. Gdy czyta się bogatą historię – 

przedoświeceniowego i oświeceniowego – samotnego seksu według Laqueura, nader często 

napotyka się analizy przypadków masturbacji kobiet. Uderza więc fakt, że to dopiero Freud 

dobitnie sproblematyzował kobiecą seksualność, czy – wręcz – ją „odkrył”, skoro już we 

wszystkich licznych traktach o onanii z początku XVIII wieku mówiono o masturbacji jako  

o „dolegliwości” dotykającej nie tylko mężczyzn, lecz – w równej mierze – kobiety. A więc 

wtedy już kobiety traktowane były jako posiadające nieokiełznane pragnienia i potrzeby 

seksualne, a nie tylko jako narzędzia do zaspokajania mężczyzn. 

                                                
21 Jednak już Oświeceni, analizując „problem” masturbacji, najwięcej uwagi poświęcali występowaniu tej 
aktywności u młodzieży. Mieli bowiem doskonałą świadomość tego, jak bardzo popędy seksualne opierają się 
nakazom wychowawczym. Tworzyło to paradoksalną sytuację, w której – z jednej strony – nieustannie 
kontrolowano seksualność dzieci i młodzieży, z drugiej zaś – najchętniej zaprzeczano w ogóle jej istnieniu. O 
aspołecznym i awychowawczym charakterze seksualności, także seksualności dziecięcej, pisał Freud tak: 
„Popędy seksualne są trudniejsze do wychowania [niż popędy samozachowawcze], gdyż z początku nie znają 
braku obiektów. Ponieważ opierają się pasożytniczo na innych funkcjach ciała i znajdują zaspokojenie 
autoerotyczne na własnym ciele, usuwają się najpierw spod wychowawczego wpływu niedostatku realnego i 
zachowują charakter samowoli, niepoddawania się wpływom – co nazywamy <<nierozumnym>> – u większości 
ludzi pod pewnym względem przez całe życie. Możność wychowania młodocianego osobnika kończy się też z 
reguły wtedy, gdy jego potrzeby seksualne budzą się z ostateczną siłą.” [WDP 350-351]. O zainteresowaniu 
Freuda (i jego epoki) tym, co aspołeczne, wspomina Pongs, traktując to zainteresowanie jako główny 
mankament psychoanalizy Freudowskiej: „Narastanie nerwic, które umożliwiło powstanie nauki Freuda, stanowi 
tylko jedną z oznak bezprzykładnego wykorzenienia i osamotnienia człowieka w epoce maszyn. Aspołeczny rys 
nauki Freuda, który trzeba określić jako jej podstawowy mankament, sam w sobie jest uwarunkowany epoką, a 
współcześni pisarze są naznaczeni przez ów apsołeczny rys we wszystkich odcieniach: od prostackiego 
indywidualizmu aż po tragicznie odczuwaną samotność. Zrozumiały jest fakt, że psychoanaliza potrafi do tej 
literatury zawsze jakoś dotrzeć, również wówczas, gdy jest to wielka literatura, i że nawet tworzenie literackich 
symboli w tych czasach odzwierciedla nadmierne napięcie i rozbuchanie dawno wypartych treści, stając się 
tematem dla psychoanalizy.” (H. Pongs, Psychoanaliza i literatura, przeł. M. Szalsza, [w:] PIL 76.) 
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 W eseju z 1898 roku Freud notuje: 

 
„Wiele kobiet, które i tak idą przez życie przytłoczone brzemieniem obowiązku 
skrywania swych uczuć seksualnych, znajduje ulgę w sytuacji, gdy oto, znalazłszy się  
u lekarza, spostrzegają, iż nie ma on na względzie nic innego poza uleczeniem ich  
z trapiącej je dolegliwości, toteż są wdzięczne lekarzowi, gdy wreszcie mogą tak po 
ludzku porozmawiać o sprawach seksualnych.”22 

 

Pomimo długiej historii masturbacji kobiecej, to dopiero kozetka doktora Freuda okazywała 

się miejscem, z którego wiele kobiet mogło po raz pierwszy mówić o sobie jako istocie 

seksualnej23. Pozycja kobiet w teorii Zygmunta Freuda jest pozycją paradoksalną, warto więc 

na dłuższy moment zatrzymać się przy niej. 

Z jednej strony, kobiety zajmowały w życiu Freuda bardzo ważne miejsce, zarówno  

w tym osobisto-rodzinnym, jak i zawodowym (by wspomnieć choćby o inspirującej roli Lou 

Andreas-Salomé); przede wszystkim zaś istniały pacjentki, bo to głównie kobiety kładły się 

na Freudowskiej kozetce. Sen o zastrzyku Irmy zainspirował teorię marzenia sennego, 

przypadek Dory wiele wyjaśnił w kwestii kobiecej histerii, Anna O. odkryła przed Freudem 

istnienie mechanizmu przeniesienia, a opisując rozmowę z doktorem jako „czyszczenie 

kominów” zainspirowała narodziny talking cure – „terapii mówionej” – jako najważniejszego 

narzędzia psychoanalizy… tabuny kobiet przewinęły się przez gabinet Freuda, odkrywając 

tam – często po raz pierwszy – najgłębsze i najintymniejsze sekrety swojego życia; głównie 

życia seksualnego. Jak jest więc możliwe, że główne bohaterki terapii zajmują w pracach 

Freuda miejsca marginalne, odsyłane są do przypisów i nadal pozostają dla badacza w dużej 

mierze dziwaczną, choć ciekawą, zagadką? Czy owa marginalna rola kobiet wynika z (tak 

często „udowadnianej” przez feministki i podst-freudystki) mizoginii Freuda? Czy może 

raczej z tego, że na jego kozetce Austriaczki przełomu wieków często po raz pierwszy 

konfrontowały się otwarcie ze swą seksualnością? Zarówno więc dla mieszczańskiego, 

konserwatywnego doktora Freuda, jak i dla nich samych, był to dyskurs niepojęty i nie  

w pełni zorganizowany, bo zupełnie nowy. W dodatku, kobiety owe przemawiały z pozycji 
                                                
22 Z. Freud, Seksualność w etiologii nerwic, [w:] tegoż, Charakter a erotyka, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, 
oprac. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 9. Dalej eseje zebrane w tym tomie cytuję, odsyłając doń poprzez skrót CE. 
23 Jednak kobiety są tu najbardziej jaskrawym przykładem zjawiska ogólniejszego, zjawiska wyobcowania 
człowieka Zachodu wobec swojej płci i seksualności. Dybel opisuje to tak: „Za wskazaniem przez Freuda na 
kluczową rolę seksualności w kształtowaniu się społecznej tożsamości jednostki stało jego głębokie przekonanie, 
że na skutek postępującej represji seksualności na przestrzeni dwóch tysięcy lat europejskiej kultury nastąpiło 
wyobcowanie się człowieka wobec popędowego podłoża własnego ciała. Dlatego, aby ten związek z ciałem 
odnowić, należy zmienić samo myślenie o seksualności. To zaś wymaga nowego rozpoznania sfer erogennych 
ludzkiego ciała i wykazania, że odgrywają one kluczową rolę nie tylko w procesie kształtowania się <<płci 
biologicznej>> (sex), ale stosunek do nich w równej mierze współkształtuje społeczną i kulturową tożsamość 
jednostki (gender).” (P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w 
feminizmie, Kraków 2006, s. 21. Dalej cytowane jako ZDP.) 
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pacjentki, a więc jednostki chorej; z pozycji pewnego marginesu, odstępstwa od zdrowej 

normy. 

 Freud, nie potrafiąc w pełni ogarnąć kobiecej osobliwości, zdawał się traktować 

kobietę jako „negatyw mężczyzny”. Określeniem tym często posługuje się Dybel, 

przywołując także osadzenie takiego sposobu myślenia w starej tradycji metafizycznej, wedle 

której:  

 
„Przekonanie, że mężczyzna i kobieta są odniesieni do siebie niczym dwie uzupełniające 
się połówki – trzeba tylko znaleźć odpowiedni <<sposób>> na to, aby doszło do ich 
ponownego połączenia, a wtedy utworzą oni harmonijną Jednię – należy do rzędu 
fundamentalnych metafizycznych iluzji, jednej z wielu, jakie określiły tradycję 
europejskiej kultury. Ma ono status fantazmatycznego wyobrażenia, które tkwi u podstaw 
myślenia o <<seksualnej różnicy>> w ramach tej tradycji.” [ZDP 236]  

 

Nawiasem mówiąc, wywiedziony z Platońskiej Uczty mit „dwu połówek”, na które podzieliła 

się androgyniczna prajednia, znajduje odległe echo we Freudowskiej teorii pierwotnej 

ludzkiej dyspozycji biseksualnej, zaś znacznie bliżej mu – owemu mitowi – do dawnych teorii 

medycznych, którym wcale też nie tak daleko do Freudowskiej „kobiety jako negatywu 

mężczyzny”. Jedną z takich teorii odnajdujemy w dziele z 1543 roku, De humanis corporis 

fabrica (O strukturze ludzkiego ciała), w którym belgijski lekarz Andreas Vesalius 

przedstawił pochwę jako odwróconego penisa:  

 
„Rysunek w księdze V Fabrica przedstawia macicę w położeniu pionowym. Górna część 
organu jest zaokrąglona, by zasugerować początki moszny. Reszta jest ukształtowana na 
podobieństwo prącia męskiego członka. Wargi sromowe najwyraźniej naśladują 
podzieloną pośrodku główkę penisa. Ten <<monstrualny>> rysunek, jak określił go jeden 
ze współczesnych pisarzy, przypomina nam, że proces krystalizowania się idei przebiega 
w intelektualnych ramach danej epoki. W szesnastym wieku paradygmat medyczny 
wciąż definiowały nauki […] według których biologią rządził wewnętrzny żar.  
U mężczyzn żar powodował wypchnięcie penisa z ciała, […] u kobiet brak żaru sprawiał, 
że organ rósł wewnątrz jako pochwa.” [PN 86] 

 

Friedman, z którego to książki pochodzi cytowany fragment, wspomina o „intelektualnych 

ramach epoki”; jak się wydaje, te nie zmieniły się znacznie pomiędzy końcem XVI  

a początkiem XX wieku, a i do dziś pozostają mocnym teoretycznym zapleczem kultury  

i polityki patriarchatu24. Oczywiście, takie zestawienie Platona, Vesaliusa i Freuda jest 

                                                
24 Zresztą, jak zwraca uwagę Dybel w Zagadce „drugiej płci”, także teorie – zdawałoby się – radykalnie inne od 
Freudowskiej koncepcji płci (takie, jak te stworzone przez Lacana, Deutsch, Horney, Klein, Irigaray czy 
Cixous), gdy dokładnie się im przyjrzeć, okazują się kolejnymi wcieleniami tego samego schematu różnicy 
seksualnej; inaczej rozkłada się tam tylko akcenty, wartościowanie oraz podział ról. 
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sporym uogólnieniem, jednak wydaje mi się, że podstawowa zasada logiczna rządząca tymi 

trzema teoriami pozostaje wciąż ta sama. 

 Powiedziałam, że we Freudowskiej teorii seksualności i różnicy seksualnej kobieta 

funkcjonuje jako zagadka, margines i przypis. Przyjrzyjmy się kilku fragmentom z jego pism. 

 „Skoro –   j a k   t o   k o b i e t y   – przemieściła całą swą ambicję na umiłowanego 

ojca, udziałem jej stał się nadmiernie silny motyw wspierania go przeciwko światu.”25, pisze 

Freud w Dwóch kłamstwach dziecięcych, analizując przypadek dziewczynki bardzo silnie 

przywiązanej do swego ojca. Wiele Freudowskich uwag na temat kobiet pojawia się jako 

takie, pozornie niewinne, dopiski – „jak to kobiety” – funkcjonujące tak, jakby odnosiły się 

do powszechnie znanych i uznanych oczywistości. Zabieg jest prosty: Freud stawia tezę, że 

kobiety przemieszczają całą swą ambicję na ojca; nie wyjaśnia jej pochodzenia, ale dalej 

funkcjonuje już ona jako aksjomat i dlatego może być przywoływana skrótowo, jako 

oczywista i samouzasadniająca się. 

Z kolei w jednym z esejów poświęconych seksualności dziecięcej czytamy, że „[…] 

dla obu płci rolę odgrywają tylko jedne genitalia – genitalia męskie. A zatem nie chodzi tu  

o prymat genitaliów, lecz o prymat fallusa. Niestety, stosunki te możemy opisać jedynie  

w wypadku dziecka płci męskiej – jeśli chodzi o analogiczne procesy w wypadku małych 

dziewczynek, nie mamy w nie wglądu.”26. Skoro nie mamy wglądu w owe procesy, skąd 

wiemy, że są one analogiczne? To po pierwsze. Po drugie zaś, dalej nie mówi się o „chłopcu”, 

lecz o „dziecku”, zacierając pamięć o dokonanym wcześniej rozróżnieniu. Dzięki temu 

uogólnieniu Freud jest w stanie zgrabnie domknąć wykładaną teorię, pozostawiając czytelnika 

z wrażeniem jej całkowitej spójności. 

 Podobny chwyt retoryczny pojawia się w Upadku kompleksu Edypa, z którego 

dowiadujemy się, iż „Mniejsza siła sadystycznego przyczynku do popędu seksualnego – fakt, 

który niewątpliwie należy wiązać ze szczątkową formą penisa u kobiety – ułatwia 

przemienienie dążeń bezpośrednio seksualnych w czułe dążenia zahamowane ze względu na 

cel. Tak w ogóle należy jednak przyznać, że nasz wgląd w te procesy rozwoju u dziewcząt 

jest niepełny, szczątkowy i mglisty.”27. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób – rozwinięta lub 

szczątkowa – forma penisa związana jest z siłą oddziaływania komponentu sadystycznego. 

Ale skoro nasz wgląd w te procesy jest szczątkowy i mglisty, oczywiste jest, że nie da się 

uniknąć pewnych niejasności. 
                                                
25 Z. Freud, Dwa kłamstwa dziecięce, [w:] tegoż, Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 211, 
podkr. I. N. Dalej do esejów z tego zbioru odsyłam skrótem ZS. 
26 Z. Freud, Dziecięca organizacja genitalna, [w:] ZS 216. 
27 Z. Freud, Upadek kompleksu Edypa, [w:] ZS 226. 
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 Ciekawym przykładem jest także arytkuł O szczególnym typie wyboru obiektu  

u mężczyzny, w którym Freud analizuje szereg uwarunkowań, którymi kieruje się 

heteroseksualny mężczyzna przy wyborze atrakcyjnej dlań kobiety. Nie ma natomiast 

analogicznego artykułu dotyczącego wyboru męskiego obiektu przez kobietę. Jako taką 

analogię możemy potraktować jedynie, napisany zresztą wiele lat później, tekst  

O psychogenezie pewnego przypadku żeńskiego homoseksualizmu, gdzie Freud wybiera dosyć 

szczególny obiekt badania; homoseksualną kobietę traktuje tu bowiem jako bliski 

odpowiednik heteroseksualnego mężczyzny, jako mężczyznę w kobiecym ciele28. 

Jako ostatni weźmy przykład z artykułu Kilka psychicznych skutków anatomicznej 

różnicy płci, jako że to w nim pomieszczonych jest stosunkowo najwięcej uwag dotyczących 

bezpośrednio seksualności dziewczynki. Freud powiada:  

 
„Kiedy badaliśmy pierwsze psychiczne formy życia seksualnego u dziecka, za obiekt 
naszych badań regularnie obieraliśmy dziecię płci męskiej, chłopczyka. Jeśli chodzi  
o małą dziewczynkę, zakładaliśmy, że sprawy powinny przedstawiać się podobnie, choć 
jednak w jakiś sposób inaczej, ale nie mogliśmy odkryć, w którym miejscu procesu 
rozwoju pojawia się to zróżnicowanie.”29 
 

Zapowiada się dobrze; wydaje się, iż wreszcie Freud przejdzie do analiz seksualności 

kobiecej „samej w sobie”. Jednak okazuje się, że kobieca seksualność skoncentrowana jest 

całkowicie wokół „rany narcystycznej”, a uwagi Freuda dotyczą wyłącznie drogi, na jakiej 

dochodzi do uświadomienia sobie przez dziewczynkę faktu braku penisa oraz analizy 

zjawiska zazdrości o penisa i uznania „mniejszej wartości łechtaczki”30 traktowanej jako 

niedorozwinięty penis. Seksualność dziewczynki okazuje się więc istotna tylko jako 

odniesiona do seksualności chłopca, jako seksualność naznaczona brakiem31. 

Z moich komentarzy do zamieszczonych powyżej fragmentów mogłoby wynikać, że  

i ja skłonna jestem okskarżać Freuda o mizoginię i szowinizm. Ależ nic podobnego! Jeżeli 

decydujemy się posługiwać metodą psychoanalityczną, przyjmijmy także tego konsekwencje. 

                                                
28 Co więcej, opisywana tu dziewczyna wykazuje pełną zgodność z „typem męskiego wyboru obiektu”, 
opisywanem przez Freuda w eseju O szczególnym typie wyboru obiektu u mężczyzny [por. ZS 169-177]. 
29 Z. Freud, Kilka psychicznych skutków anatomicznej różnicy płci, [w:] ZS 230. 
30 Por. Ibidem, s. 234. 
31 Zresztą, Freudowi zdarza się też tworzyć domniemane analogie w drugą stronę. Gdy omawia fantazję bicia u 
chłopców, stwierdza, że oczekiwał tu pełnej analogii wobec tego, jak ta fantazja realizuje się u dziewcząt (Por. 
Z. Freud, „Dziecko jest bite” (Przyczynek do wiedzy o powstawaniu perwersji seksualnych), [w:] CE 202.). 
Zastanawia mnie to, dlaczego Freud zawsze oczekuje tego, że rozwój seksualności męskiej i kobiecej okaże się 
analogiczny. Wydaje mi się, że wynika to z faktu, iż istotniejsze jest dla niego badanie doznania podmiotu 
seksualności „po prostu”, „w ogóle”, niejako poza płcią. Wynikałoby z tego, że – w ujęciu Freudowskim – 
fenomen seksualności jako fundamentu podmiotu jest podstawowy i wcześniejszy wobec „specyfikacji 
płciowej”. Dlatego też, w taki sposób – nie zajmując się ową specyfikacją – piszę o seksualnych korzeniach 
tożsamości w następnym rozdziale tej części pracy.  
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Freudyzm, o czym była już mowa, poucza nas o tym, że teoria jest wypowiedzią konkretnego 

podmiotu; mówi nam także, że logos nie jest aseksualny, że seksualność nie jest doczepionym 

nam z zewnątrz atrybutem, który możemy odłożyć na bok, kiedy wychodzimy z łóżka  

i zasiadamy do pisania dysertacji, lecz że jesteśmy na seksualności ufundowani. Zgódźmy się 

więc także z tym, że piszemy zawsze z takiej a nie innej pozycji seksualnej: kobiety, 

mężczyny, geja, lesbijki, fetyszysty, onanisty itd. oraz wszelkich kombinacji, w jakie mogą 

wchodzić ze sobą owe „fundamentalne atrybuty”. Patrząc na tę kwestię z takiej perspektywy, 

wypadałoby pytanie przeformułować i zapytać raczej: dlaczego Freud – heteroseksualny 

mężczyzna – miałby pisać inaczej niż tak, jak pisał: fallocentrycznie i czyniąc siebie 

pozytywem, kobietę zaś negatywem płci? Wydaje mi się, że – jakkolwiek kontrowersyjnie nie 

brzmiałaby ta teza w tak skróconej i uogólnionej postaci – jest to, być może, najważniejsza 

lekcja, jakiej udziela nam ojciec psychoanalizy. (Teza, którą kobiety takie, jak Luce Irigaray, 

przyjmują chętnie o tyle, o ile działa ona na ich korzyść, tworząc koncpecję kobiecego 

podmiotu przenikniętego do cna swą „podwojoną” seksualnością nieustannie całujących się 

warg sromowych32, zaś którą odsądzają od czci i wiary, gdy do głosu dochodzi „pojedynczy” 

męski fallus33.) 

To raz. A dwa, jak podsumować istotność roli kobiet dla teorii Freuda? Mam 

wrażenie, że mamy tu do czynienia z nieprzypadkowym paradoksem metodologicznym. 

Kobiety Freuda funkcjonują tylko w przypisach i na marginesach, choć to one głównie były 

pacjentkami wiedeńskiego doktora. Według mnie ów paradoks metodologiczny odpowiada 

paradoksalnej strukturze ludzkiej seksualności, tak, jak opisuje ją Freudowska psychoanaliza. 

Byłoby to więc osobliwie płodne zastosowanie logicznego błędu definiowania ignotum per 

ignotum, gdzie zagadka seksualności objaśniona zostaje za sprawą zagadkowych dla badacza 

jednostek. O marginalizowanych problemach seksualności mówią tu marginalizowane 

jednostki. Choć centrum znaczenia jest męski fallus, to nie on ma tutaj głos. 

Bo choć kobieta znaczy przez brak, to jest to brak bardzo istotny. Widać to już w teorii 

Freuda, a później Lacan powie to wprost: męski fallus staje się tak istotny tylko dlatego, że 

kobieta go nie ma. Tak więc to ona – de facto – staje się pierwszym, „zerowym” punktem 

odniesienia. Co więcej, ów brakujący fallus kobiety przekłada się na zagrożenie kastracji, na 

zagrożenie utraty władzy – tak więc dominująca męskość jest męskością utrzymującą się  

w stanie permanentnej niepewności, groźby utraty. I znów, odpowiada to preferowaniu przez 
                                                
32 Por. L. Irigaray, Ta płeć, która nie jest jednością, tłum. K. Kłosińska, „FA-art”, 4/1996. 
33 Ów patrirachalizm teorii Freudowskiej najkrócej streszcza się w zdaniu Friedmana: „Kładąc nacisk na 
nieuchronność konsekwencji lęku przed kastracją, Freud wyznaczył penisowi decydującą rolę w osobowości 
człowieka.” [PN 182] 
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Freuda tego, co dynamiczne, zmienne, niejednoznaczne, nietożsame samo ze sobą, znajdujące 

się w stanie nieustannego ruchu i tworzenia, budowania i wywalczania. 

 

Nieprzyjemne, nieważne, nonsensowne 

 

W krytycznym wobec całej zastanej tradycji projekcie Zygmunta Freuda seksualność 

pojawia się jako ważny problem nie tylko w kontekście normalnego patriarchalnego 

społeczeństwa. Wraz z seksualnością do teorii wkraczają kwestie perwersji, kobiety i tego, co 

aspołeczne. Jeśli zaś ujmować freudyzm nie tylko w kategoriach teorii i praktyki 

terapeutycznej, lecz także – a dla mnie jest to perspektywa najważniejsza – jako nową 

filozofię człowieka, trzeba zwrócić uwagę także na to, że wraz z nauką Freuda pojawia się 

(zaznaczany juz powyżej) problem seksualności logosu: 

 
„U podstaw takiego podejścia [wedle którego myślenie o <<różnicy seksualnej>> nie 
może być traktowane jako poważna kwestia naukowa czy filozoficzna] tkwi sięgające 
korzeniami samych źródeł filozoficznej myśli Zachodu przekonanie, że sfera logosu,  
z której wywodzą się kluczowe dyscypliny filozoficzne jak logika, ontologia, teoria 
poznania, etyka oraz wszelkie inne nauki o charakterze teoretycznym czy praktycznym, 
ma z istoty charakter aseksualny i apłciowy. W oczach tych filozofów abstrahowanie od 
tego, co seksualne stanowi – podobnie jak abstrahowanie od wszelkich czynników 
kontyngentnych związanych z cielesnością, jednorazowością sytuacji historycznej itd. – 
wręcz jeden z podstawowych warunków możliwości uprawiania prawdziwej refleksji,  
w której podmiot obcuje z czystą myślą, wyjawiającą mu się w swej absolutnie neutralnej 
pod względem seksualnym istocie. […] Wtedy dopiero [w XIX i XX wieku] mógł się 
pojawić problem <<patriarchalizmu>> w dotychczasowej tradycji kulturowej Zachodu. 
Mogło zostać postawione pytanie o to, czy uznawana powszechnie seksualna 
<<neutralność>> logosu nie jest maską dla jego ewidentnie patriarchalnej wykładni, 
która jego strukturę ujmuje zgodnie z wyznacznikami myślenia typowo męskiego  
i zarazem stara się zastrzec różne jego <<interesy>>.” [ZDP 31-33]34 

 

 Zacytowany powyżej fragment opisuje kolejną Freudowską rewolucję, a jednocześnie 

wskazuje na jej związek z jedną z rewolucji już wcześniej przeze mnie omawianych. Powraca 

znów obcowanie podmiotu z czystą myślą; a z czystą myślą może obcować jedynie czysty 

podmiot (świadomość Kartezjusza, czyste Ja Husserla). Nieczysty podmiot Freuda, ego 

cielesne, budowane w tym samym czasie, co Ja Husserla, traci przejrzystość i neutralność, 

zyskuje zaś ciało i seksualność. A ponieważ, o czym również była już mowa, teoria nie 

istnieje obiektywnie i niezależnie od owego podmiotu, lecz jest jego wypowiedzią, 
                                                
34 Na istotność seksualnego wymiaru tożsamości zwraca uwagę Dybel także wtedy, gdy zauważa, że w teorii 
Freuda bardzo istotne jest „[…] uznanie płci i orientacji seksualnej za podstawowe wyznaczniki każdej 
jednostkowej tożsamości, a nie – jak przyjmowano dotychczas – za coś w stosunku do niej akcydentalnego. Od 
czasów Freuda filozofia i humanistyka nie może przejść już z lunatyczną pewnością siebie nad kwestią 
<<różnicy seksualnej>>, tworząc usytuowane niejako ponad nią apłciowe koncepcje podstaw ludzkiej 
tożsamości.” [ZDP 95]. 
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interpretacją, również ona i jej logos „brudzą się” podmiotem jako przygodnym, cielesnym, 

seksualnym i afektywnym35. Brudny panseksualny podmiot tworzy brudne teorie; teorie 

chore, które od choroby zaczynają i na chorobie się kończą. 

 

 Kolejną rewolucją Freudowską jest problematyzacja kategorii zdrowia i choroby, 

normy i tego, co od normy odbiega: perwersji, anormalności, choroby nerwowej. Widać to już 

na poziomie używanych pojęć: zamiast o zachowaniach normalnych, Freud woli mówić  

o zachowaniach „uchodzących za normalne”36; wspomina o niemożności odnalezienia jasno 

określonej cechy definiującej chorobliwość perwersji i – co za tym idzie – określaniu tym 

mianem wszystkiego tego, co odbiega od wcześniej zdefiniowanej normy37; co więcej, 

                                                
35 Również w tym kontekście Freudowski projekt podmiotu byłby tworzony jako wyłom w projekcie 
nowoczesnym. Poruszając Acheront, schodząc do piekła, Freud wskazał jednocześnie podmiotowi jego 
nieświadome kloaczne wnętrze i pochodzenie. W tym sensie freudyzm burzy projekt nowoczesnej 
„dezodoryzacji”, o którym pisze Jean Clair: „Przyjmijmy, że mianem nowoczesności określamy ów epizod w 
dziejach myśli zachodniej, który rozpoczął się wraz z oświeceniem około roku 1740, a skończył około roku 
1980, kiedy przyjęło się i ostatecznie zapanowało pojęcie <<postmodernizmu>>. W dziejach naszej percepcji 
węchowej nowoczesność byłaby zatem początkiem wielkiej <<dezodoryzacji>>, że użyję terminu Alaina 
Corbina, dezodoryzacji, która uczyniła z człowieka nowoczesnego istotę przesadnie wyczuloną na silną woń. 
Filozofowie oświecenia nie tylko wynieśli na piedestał wzrok i słuch […]. Porwani tym samym ruchem, wyparli 
węch jako zmysł najbardziej zwierzęcy, tak iż to, co wczoraj jeszcze człowiek tolerował, dziś stało się dla niego 
nie do zniesienia: smród odchodów z latryn, woń zgnilizny z kloacznych dołów, obrzydliwy odór trupów. Nawet 
w życiu towarzyskim, gdzie królują perfumy, aromaty pochodzenia zwierzęcego, jak piżmo, zastąpiono 
zapachami roślinnymi – wodą różaną, jaśminem czy lawendą… Najbardziej może dobitnym przykładem tej 
zmiany w porządku antropologicznym jest stosunek do woni ekskrementów. Skoro nie da się <<myśleć>> o 
gównie, to czy nie należy go izolować, aby myśl mogła się lepiej rozwijać gdzie indziej?” (J. Clair, De 
Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007, s. 30.). W innym, 
charakterystycznym dla siebie, mocno „poetyzującym” stylu o tym zjawisku dezodoryzacji pisze także Pascal 
Quignard: „Nie wiadomo dokładnie, kiedy w społeczeństwie i w ludzkiej świadomości nastąpił podział na czyste 
i brudne. Kiedy objawiły się zwłoki i drażliwa konieczność usuwania ich z widoku? Inhumacja jest wcześniejsza 
od sapiens sapiens. Sztuka jest jedną z najstarszych praktyk przedludzkich i to o wiele starszą niż pieniądz, na 
który nic się w niej nie przelicza. Sztuka od prawieków współczesna jest owemu podziałowi, który jej nie 
zniewala. Powstała, zanim się umocniły rozłączne, gałęziste filiacje między człowiekiem a zwierzęciem, 
socjalnym a asocjalnym, ładem a nieładem, przyzwoitym a odrażającym, niebiańskim a piekielnym, życiem a 
śmiercią, kształtem a bezkształtem. Na sacrum, na wszystko to, co nieprzyzwoite, co może zbrukać, co trzeba 
odkładać na bok (albo usuwać z widoku), nie ma prezycyjnych określeń. Sacrum nigdy nie było równie 
wszechpotężne jak w społeczeństwach nowoczesnych. Nigdy do tego stopnia nie separowaliśmy się od zwłok, 
miesięcznej krwi, plwocin, smarków, uryny, kału, bekania, strupów, kurzu, błota. Jesteśmy maniakalnymi 
kapłanami w naszych kuchniach. Jesteśmy szalonymi tyranami w naszych łazienkach. Trudno jest rozgraniczyć 
pojęcia higieny, moralności, sakralnej ofiary, myśli, rasizmu, wojny. Ścigamy zatem Innego, coś, co żyje w 
lukach klasyfikacji socjalnej i sensorycznej, pasożyta, mysz, ślinę, margines, mieszkańców szczelin (pająki i 
myszy polne czy skorpiony nie są ani tu, ani tam), uniwersytety samokształceniowe, wielo-ryby, żydów-
chrześcijan, samotne matki, wodę niezdatną do picia, mieszkańców granic zarówno terytorialnych jak 
cielesnych, spermę, szpiki, ścinki paznokci, pot, śluz, zjawy, fobie i fantazmaty (przemykające się nad murem, 
który miał oddzielać jawę od snu). Sztuka to produkcja pasożytnicza. Ten, kto wydobywa na jaw to, czego przed 
nim nie było, należy do królestwa niestosowności. Jest nie na swoim miejscu. Taka jest definicja brudu: Coś, co 
nie jest na swoim miejscu. But jest czysty na podłodze. Natychmiast staje się brudny, gdy położyć go na obrusie 
między kwiatami, sztućcami i rzędami kieliszków.” (P. Quignard, Błędne cienie. Ostatnie królestwo I, przeł. T. 
Komendant, Warszawa 2004, s. 83-84.). Problem brudu, nieczystości i – związanej z nimi – koncepcji abiektu 
powróci w części poświęconej Julii Kristevie. 
36 Por. Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 116. 
37 Ibidem, s. 56.  
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stwierdza, że perwersja mieści się „w kontekście znanych nam, typowych – żeby nie 

powiedzieć: normalnych – procesów rozwojowych”38. 

 Jednak „to, co istotne we wszystkich […] objawach nienormalności, polega na tym, że 

w nieoczekiwany sposób ułatwiają one zrozumienie formacji normalnej.”39 Choroba jako 

punkt wyjścia do badania normy stanowi totalne odwrócenie pojęć, ich przewartościowanie, 

jest absolutną metodologiczną innowacją. Jakby tego było mało, Freud zobowiązuje swojego 

pacjenta – stawiając to jako jedyny warunek terapii – do „mówienia wszystkiego, co mu tylko 

przyjdzie do głowy, nawet gdyby było to dlań nieprzyjemne, nawet gdyby uważał to za 

nieważne, bez związku albo nonsensowne, i pozostawiłem mu swobodę co do tego, od czego 

rozpocznie swoją relację”40. Tak, jak psychoanaliza skupia się na tym, co nieprzyjemne, 

nieważne i nonsensowne, tak też – jako taki margines czy „ślepa plamka” sensu – wydaje się 

funkcjonować krytyka psychoanalityczna, o czym będzie mowa w rozdziale poświęconym 

psychoanalitycznej teorii interpretacji. 

 

Dekonstrukcyjna eseistyka Freuda 

 

 Obfitość różnorakiego rewolucyjnego ładunku w pismach Zygmunta Freuda 

spowodowała, że jego teoria poddana (licznym i wywodzącym się z wielorakich nurtów 

myślenia) interpretacjom, aplikacjom i rozwinięciom, wyraźnie pokazuje swój subwersywny 

charakter, zwłaszcza – co może dziwić lub nie – gdy lektury tych pism dokonują filozofowie  

i myśliciele nie związani profesjonalnie z psychoanalizą. Relacjonując poglądy Jonathana 

Cullera, Krystyna Kłosińska tak pisze o „dekonstrukcyjnym odwróceniu freudowskim”: 

 
„Jonathan Culler wskazuje na pożytki płynące dla psychoanalizy z tych nowych odczytań 
Freuda, które rozwijały się poza instytucjonalnymi <<przepisami>>, a nawet wbrew 
samej instytucji psychoanalizy. Derrida (La carte postale), Sarah Kofman (Quatres 
romans psychanalitiques, L’énigme de la femme), Hélène Cixous (La fixion et ses 
fantomes) zaprezentowali lekturę freudowskiego marginesu i dzięki temu udało im się 
nadać nowe życie teorii Freuda, uchwycić <<radykalną>>, <<auto-dekonstrukcyjną 
siłę>> jego tekstów. <<Teoria freudowska – pisze autor On Deconstruction – jest 

                                                
38 Z. Freud, „Dziecko jest bite”, [w:] CE 198. W Trzech rozprawach z teorii seksualnej temat ten powraca w 
niemal identyczny sposób: „Kiedy zachodzą sprzyjające warunki, również człowiek normalny może przez 
pewien czas tolerować […] perwersję występującą zamiast normalnego celu seksualnego czy też przyznać jej 
miejsce obok niego. U żadnego zdrowego indywiduum nie może brakować żadnego dodatku do normalnego celu 
seksualnego – dodatku zasługującego na miano perwersyjnego – a ta ogólna cecha wystarczy już, by przedstawić 
bezcelowość używanego jako zarzut miana <<perwersja>>. Jeśli tylko zechcemy wytyczyć ostrą granicę 
pomiędzy zwykłymi odmianami całego spektrum możliwości fizjologicznych a symptomami patologicznymi, 
wówczas akurat w dziedzinie życia seksualnego natkniemy się na osobliwe, obecnie właściwie 
nierozwiązywalne problemy.” (Z. Freud, Trzy rozprawy, [w:] ZS 55.) 
39 Ibidem, s. 39. 
40 Z. Freud, Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw, [w:] CE 27-28.  
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przykładem sposobu, w jaki perwersyjne poszukiwania mogą odmienić dziedzinę, 
odwracając i przemieszczając opozycje i przesuwając główne zainteresowania na 
margines>>. Nie udało się to, jak dowodzi Culler, lacanistom, nazbyt uległym wobec 
przymusów swojej dyscypliny. Natomiast Freud, przeczytany z dekonstrukcyjnym 
pietyzmem dla detalu i nie przez profesjonalnych psychoanalityków, odsłonił swoje nowe 
oblicze. Okazało się, że w poszukiwaniach autora Poza zasadą przyjemności są wyraźne 
ślady, które wskazują na podważanie binarnych opozycji, a co za tym idzie, na 
uaktywnienie wszystkich z owego podważania wynikłych konsekwencji. Z tekstów 
Freuda możemy wyczytać i świadomość hierarchiii w miejsce opozycji (drugi człon 
opresjonowany przez pierwszy), i świadomość wzajemnej, nierozłącznej relacji 
pomiędzy dwoma członami opozycji. Relacji, która byłaby oczyszczona także  
z wpisanego w nią myślenia w kategoriach modelu, wzorca, pierwszego źródła. A zatem 
ten drugi człon opozycji, wtórny wobec pierwszego, który w tradycyjnym ujęciu był 
nośnikiem wszelkich znamion kalectwa, dewiacji czy braku, zyskuje w ten sposób 
fundamentalny udział także w kreowaniu pierwszego.”41 

 

 O uprzywilejowaniu przez Freuda tego, co marginalne i <<nienormalne>> pisałam już 

powyżej. Niewątpliwie, radykalne podważanie binarnych opozycji – które dziś czytać 

możemy jako wyraźny gest dekonstrukcji avant la lettre – jest jednym z najważniejszych 

gestów psychoanalizy Freudowskiej; niewątpliwie też z gestu tego bardzo dobrze potrafili 

skorzystać poststrukturaliści nie zajmujący się wprost czy na co dzień psychoanalizą. Jednak 

wśród tych przywołanych powyżej przez Cullera/Kłosińską, brakuje – jak mi się wydaje – 

jednego bardzo ważnego nazwiska. Chodzi mi o Julię Kristevę, która – co prawda – będąc 

praktykującą psychoanalityczką, nie spełnia przyjętego tu podstawowego kryterium, jednak 

jest – jak mi się wydaje – jedną z autorek najpłodniej rozwijających myśl Freudowską  

w praktyce i teorii; obu opartych na odrzuceniu myślenia binarnymi opozycjami  

i przewartościowujących tradycyjne hierarchie filozofii Zachodu. Dlatego to jej poświęcona 

jest druga część mojej pracy, opowiadająca o tym, jak – na bazie teorii Freudowskiej – 

narodziła się koncepcja porządków semiotycznego i symbolicznego, projekt procesu 

signifiance, koncepcja abiektu i nowe rozumienie mechanizmu i roli procesu sublimacji  

w sztuce, zwłaszcza zaś w języku literackim.  

Myśl Freuda, znajdująca się w nieustannym ruchu, nigdy na dobre nie domykana i nie 

odkładana na bok jako skończona, szczególnie dobrze nadaje się jako materiał tak 

różnorodnej, bogatej reinterpretacji. 

 
„Autor Wstępu nigdy nie formułował swoich twierdzeń w postaci ostatecznych 
pewników, które składałyby się na dopracowaną aż po najdrobniejsze szczegóły 
systemową całość. Przeciwnie, wypowiadał je często jakby <<na próbę>>, w postaci 
różnych hipotez czy przypuszczeń, co do których nie był – co zaznaczał – do końca 
przekonany. […] Stąd nieustannie je rewidował, niektóre z nich odrzucając, innym zaś 
nadając całkiem nową postać.” [OP 43] 

 
                                                
41 K. Kłosińska, Czytać na marginesie, pisać na marginesie, „Katedra” 3/2001, s. 154. 
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Chcę zwrócić szczególną uwagę na owo Freudowskie mówienie „na próbę”. Dlatego, pisząc  

o pracach tego autora, wielokrotnie nazywałam jej esejami. Być może wynika to również  

z tego, że i ja czytam Freuda „nieprofesjonalnie”, że nie mam kompetencji ani interesów w 

tym, by analizować jego teorię jako teorię neurologa, psychiatry, lekarza. Dla mnie Freud jest, 

jak wspominałam już kilkakrotnie, przede wszystkim filozofem człowieka, panseksualnym 

antropologiem, a także twórcą zupełnie nowej koncepcji interpretacji, zupełnie nowej 

metodologii słuchania/czytania pacjenta/książki, rewolucyjnym teoretykiem teorii. I we 

wszystkim tym: eseistą; bardziej eseistą niż „naukowcem”: 

 
„W oczach wielu badaczy jest ona [metoda Freuda] <<nienaukowa>>, gdyż nie spełnia 
podstawowych kryteriów weryfikowalności. Problem jednak w tym, że… psychoanaliza 
od samego początku nie była nauką! Była <<leczeniem rozmową>> i sztuką interpretacji 
snów, czynności pomyłkowych, symptomów. Więcej ją zatem łączyło z humanistyką niż 
z przyrodoznawstwem! W końcu głównym argumentem Freuda na rzecz uniwersalności 
kompleksu Edypa nie była empiria kliniczna, ale literatura i mit. Zarzucanie więc 
psychoanalizie <<nienaukowości>> jest nieporozumieniem i przypomina walenie głową 
o mur.” [OP 429-430] 

 

Zupełnie zgadzam się tu z Dyblem. O ile, oczywiście, oficjalne poglądy na radykalną 

odmienność pomiędzy naukami humanistycznymi a przyrodoznawstwem uległy od czasów 

Freuda pewnym (daleko idącym?) zmianom, o tyle podział na „nauki naukowe” i „nauki 

nienaukowe” nadal jeszcze – często w sposób instynktowny, potoczny lub metaforyczny – ma 

się dobrze. Otóż mnie w niczym nie przeszkadza „nienaukowość” Freuda; wręcz przeciwnie, 

tak rozumiana nienaukowość czyni jego teorię atrakcyjniejszą, bardziej płodną i – na sposób 

pragmatyczny – użyteczną42. 

 Z „nienaukowego” charakteru swojej teorii, z niemożnści okazania niezaprzeczalnych 

„faktów” i danych zaświadczających bezspornie o rzetelności wyników analitycznych, zdawał 

sobie sprawę już sam Freud, zauważając: 

 
„Nie mogą więc państwo być tylko świadkami zabiegu psychoanalitycznego. Możecie 
tylko słyszeć o nim; psychoanalizę w ścisłym tego słowa znaczeniu możecie poznać 
jedynie ze słyszenia. Przez te informacje z drugiej ręki powstają dla sformułowania 
własnego sądu warunki niezwykłe. Prawie wszystko zależy od tego, jakim stopniem 
wiary obdarzają państwo swego informatora.” [WDP 54] 

                                                
42 Wydaje mi się, że definicja prawdy Williama Jamesa – prawdy jako procesu weryfikacji prawdy – pokrywa 
się z Freudowskim rozumieniem prawdy procesu psychoanalitycznego i, w ten sposób, psychoanaliza staje się 
jednym z wcieleń pragmatyzmu: „Prawdziwość jakiejś idei nie jest niezmienną własnością, która jej przysługuje. 
Prawdziwość   p r z y d a r z a   s i ę   idei. Idea staje się prawdziwa; prawdziwą   c z y n i ą   j ą   pewne 
wydarzenia. Jej prawdziwość jest w istocie pewnym wydarzeniem, jest procesem: mianowicie procesem jej 
weryfikacji; jest ona samą tą weryfikacją. Jej zasadność jest procesem jej   u z a s a d n i a n i a .” (W. James, 
Pragmatyzm. Nowa nazwa kilku starych metod myślenia. Popularne wykłady z filozofii, przeł. M. Filipczuk, 
Kraków 2004, s. 88.) 
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Na istotny element zaufania psychoanalitykowi zwraca również uwagę Julia Kristeva. Wydaje 

mi się, że o ile każda teoria, jak uczy Freud, jest wypowiedzią, interpretacją, o tyle nie każda 

(a psychoanaliza uczyniła to pierwsza) otwarcie się do tego przyznaje, jednocześnie otwarcie 

wołając o dobrą wolę, zaufanie i zawierzenie jej autorowi. Teoria jest tylko teorią, a nie 

stwierdzeniem jakichś „faktów obiektywnych”. Z tej przyczyny, posługiwanie się 

jakąkolwiek teorią oznacza zawierzenie temu, w jaki sposób opisuje ona i organizuje świat. 

Wydaje mi się, że żadną teorią nie można posługiwać się bez – choćby niewielkiego – 

elementu wiary. Jedne teorie (jak psychoanaliza) mówią o tym wprost, inne – by wydać się 

bardziej „naukowe” – wiarę wolą nazywać faktem lub dowodem. Od nas, posługujących się 

teoriami, zależy, którą z tych wersji wybierzemy. Mnie bardziej przekonująca wydaje się być 

Freudowska prośba o zaufanie. 

 
„Na czym w taki razie miałaby polegać psychoanalitycna interpretacja dzieł literackich  
i sztuki? No i czym miałaby się ona różnić od interpretacji innego typu? Czy 
koncentrując się na eksploracji nieświadomego w owych dziełach, uwzględnia ona 
jedynie jeden z ich aspektów do tej pory w nich nie uwzględniany, który jednak 
znakomicie   w s p ó ł g r a   z innymi jego aspektami będącymi przedmiotem 
zainteresowania interpretacji opartych na innych założeniach? Czy też może interpretacja 
psychoanalityczna, zgłaszając demaskacyjne roszczenie do odsłonięcia 
<<prawdziwego>> sensu danego utworu, skrytego do tej pory przed oczyma krytyki,    
p o d w a ż a   wszystkie jego dotychczasowe odczytania jako powierzchowne  
i fragmentaryczne?” [OP 341, podkr. I. N.] 

 

Odpowiedź na zadane powyżej przez Pawła Dybla pytania zależeć będzie również od tego, 

jak silna jest wiara psychoanalitycznego krytyka. Jak mi się wydaje, nie powinniśmy 

odpowiadać na te pytania ani jednoznacznie, ani raz na zawsze. Wybór pomiędzy 

współgraniem a podważaniem może być różny w wypadku różnych czytanych przez nas 

książek, kontekstów tego czytania czy celów, dla których czytamy. Możemy też – podążając 

„eseistycznym” tropem Freuda – wycofywać się z jednych interpretacji, by budować inne. 

Czasami krytyka psychoanalityczna – która dla mnie oznacza przede wszystkim szukanie  

w literaturze jej psychoseksualnych korzeni, literackiej cielesności i afektywności – dopełnia 

odczytania inne, czasami je osłabia, innym razem radykalizuje, a w jeszcze innych 

przypadkach zupełnie je podważa. Jeśli ufamy teorii, ufamy, że poprowadzi nas ona tam, 

gdzie powinna. Ale jednocześnie, nieustannie pamiętać powinniśmy o tym, że – stosując 

teorię – wciąż ją tworzymy, interpretujemy, na nowo wypowiadamy, a więc bierzemy 

odpowiedzialność za to, jak jej używamy i gdzie nas ona prowadzi. Mam nadzieję, że – 



 25 

interpretując psychoanalitycznie powieści Witolda Gombrowicza – podołałam wymogom, 

które w ten sposób sama sobie wyraźnie zakreśliłam. 

 

 

  Na koniec tego rozdziału chciałabym powrócić do tego, od czego rozpoczęłam. Do 

kwestii oczywistości Freudowskiej teorii i opisywanych przez nią tajemnych sił ludzkiej 

podmiotowości. W Niesamowitym Freud powiada: 

 
„[…] nie zdumiałbym się, gdybym usłyszał, że psychoanaliza, która para się 
odkrywaniem tych sił tajemnych, z tego właśnie powodu jawi się wielu ludziom jako coś 
niesamowitego.”43 

  

Psychoanaliza jako niesamowite; jako coś, co mówi nam rzeczy „samowite” dla naszej 

nieświadomości, ale wyparte ze świadomego życia psychicznego. Być może, zbierając w tym 

rozdziale poświęconym historycznemu ujęciu narodzin psychoanalizy Freudowskiej to, co 

napisali na jej temat przede mną inni, powiedziałam wiele oczywistości. Jednak trudno tu  

o powiedzenie czegoś radykalnie nowego. Nie warto więc wyważać otwartych drzwi; lepiej 

wesprzeć się na tym, co już powiedziane. Skoro jednak Freud mówił rzeczy rzekomo 

oczywiste, które jednak takimi się nie okazywały; skoro to, co dla niego było jasne, innym 

wydawało się niesamowite, to i ja wolałam zebrać i powtórzyć te kilka „oczywistości”, na 

których opieram moje czytanie rewelacji Freuda i czytanie literatury na tych rewelacjach 

wsparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
43 Z. Freud, Niesamowite, [w:] tegoż, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s.255. 
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SEKS JAKO FUNDAMENT 

 

„Dzięki wnikliwym badaniom zrozumiałem w ciągu ostatnich lat, że czynniki 

wywodzące się z życia seksualnego są najbardziej bezpośrednimi i praktycznie 

najdonioślejszymi przyczynami każdego przypadku schorzenia neurotycznego.”44 pisze Freud 

w 1898 roku w Seksualności w etiologii nerwic. Tak brzmią pierwsze słowa tego tekstu. 

Nieco dalej w tym samym eseju czytamy:  

 
„Nie mam tu jednak zamiaru podstawiać etiologii seksualnej w miejsce każdej innej, tak 
by mogło pojawić się wrażenie, iż uważam inne rodzaje etiologii za nieważne. Byłoby to 
nieporozumienie. Uważam raczej, że do wszystkich znanych i prawdopodobnie słusznie 
uznanych przez autorów czynników odpowiedzialnych za powstanie neurastenii 
dochodzą jeszcze czynniki seksualne, dotychczas niedostatecznie uwzględniane.”45  

 

Dwa zacytowane powyżej fragmenty wydają się sobie całkowicie przeczyć, jednak nie do 

końca tak jest. A to dlatego, że drugi z nich jest zdecydowanie słabszy w swej wymowie. 

Fakt, iż Freud innych etiologii nie uważa za „nieważne”, nie oznacza jeszcze, jakoby etiologia 

seksualna nie miała pozostawać najważniejszą, to raz. Po drugie, uznane przez „autorów”  

(o których autorów mu chodzi, Freud nie wspomina, nie wchodząc tu z nimi w dalszą 

dyskusję) inne czynniki uważa jedynie za „prawdopodobnie słuszne”. Po trzecie zaś, 

atmosfera niechęci, w jakiej prezentuje swoje bulwersujące teorie46, skłania go do takich 

naukowych umizgów, usypiających czujność w dużej mierze konserwatywnego  

i pruderyjnego środowiska. 

                                                
44 Z. Freud, Seksualność w etiologii nerwic, [w:] ZS 7. 
45 Ibidem, s. 13. 
46 Jeszcze w przedmowie do wydania IV Trzech rozpraw z teorii seksualnej (przedmowie z maja 1920 roku) 
Freud wspomina o tym, że o ile twierdzenia czysto psychologiczne („na temat nieświadomości, wyparcia, 
konfliktu chorobotwórczego, zysku z choroby, mechanizmów formowania się symptomów itp.”) cieszą się coraz 
większym uznaniem nawet wśród osób wcześniej ostro sprzeciwiających się psychoanalizie, o tyle „ten dział 
naszej teorii, który graniczy z biologią” wciąż wywołuje sprzeciw wobec psychoanalizy i skłania do „porzucenia 
jej i do poszukiwania nowych ujęć, dzięki którym rola czynnika seksualnego w normalnym i patologicznym 
życiu psychicznym ponownie zostałaby ograniczona. […] Trzeba tu też przypomnieć, że pewne treści 
pomieszczone w tej książce – a mianowicie podkreślanie doniosłości życia seksualnego dla wszystkich dokonań 
ludzkich, a także podejmowana tu próba poszerzenia zakresu pojęcia seksualności – od zawsze stanowiły 
najsilniejsze motywy oporu wobec psychoanalizy.” (Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 31.) 
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Ponad sto lat później atmosfera recepcji psychoanalizy Freudowskiej pozostaje zgoła 

nie zmieniona. Większość badaczy i krytyków posługujących się freudyzmem, w punkcie 

wyjścia wyświadcza Freudowi wątpliwą przysługę, skupiając się raczej na – wspomnianych 

w cytowanej przedmowie do Trzech rozpraw – „twierdzeniach czysto psychologicznych”  

i obwieszczając, iż nazywanie teorii Freudowskiej „panseksualną” jest czystym 

nieporozumieniem. Otóż nie, Zygmunt Freud był panseksualistą i… chwała mu za to. Był 

pierwszym i (jak dotąd) jedynym filozofem człowieka, który nie tylko – jak powiada Paweł 

Dybel - „jako pierwszy zaczął rozpatrywać ludzką podmiotowość pod kątem wpisanej w nią 

różnicy seksualnej” [ZDP 7], lecz uznał seksualność za element konstytutywnie (nie zaś 

akcydentalnie, jak to traktowane było dotychczas) wpisany w ludzką podmiotowość lub też – 

ujmując rzecz inaczej i mocniej – opisał człowieka jako, wręcz, ufundowanego na 

seksualności. Na przełomowość owego gestu Dybel wskazuje wyraźniej, gdy porusza – 

omawiany już przeze mnie wcześniej47 – problem zachodniej tradycji „logosu aseksualnego”. 

Natomiast – to dalej Dybel: 

 
„Przełomowe znaczenie, jakie na tle dotychczasowej tradycji myślenia o seksualności  
i płci posiadają prace Freuda, polega […] na tym, że jako pierwszy uznał on podział na 
płcie za podstawowy wyznacznik ludzkiej tożsamości, a nie tylko za kwestię anatomii  
i biologii.” [ZDP 396]48. 

 

Jednak, koniec końców, także Dybel kilkakrotnie otwarcie sprzeciwia się opisywaniu 

teorii Freuda w kategoriach „panseksualizmu”49. I, jak inni, choć robi to w dobrej wierze, 

                                                
47 Por. cytowany fragment ZDP 31-33 w rozdziale Nieprzyjemne, nieważne, nonsensowne. 
48 Dybel powołuje się też na analizę Heideggerowskiego Dasein, jakiej dokonał Derrida w artykule Różnica 
płci/różnica ontologiczna. Geschlecht [polski przekład w: „Nowa Krytyka” 13, 2002], gdzie Derrida pisze o tym, 
że konieczne jest myślenie o fundamentalnej seksualności Dasein przed jej zróżnicowaniem czy też raczej przed 
jej podziałem na dwie płcie; co jednocześnie nie oznacza seksualności homogenicznej czy też niezróżnicowanej 
[por. ZDP 406-411]; do kwestii „bezpłciowego” charakteru seksualności w teorii Freuda jeszcze powrócę. 
49 „[…] podnoszony przez wielu badaczy pod adresem teorii Freuda zarzut <<panseksualizmu>> jest 
nieporozumieniem. Bierze się on z jej redukcjonistycznego odczytania, które zapoznaje wydobyty przez autora 
Trzech rozpraw niepokojący związek sił Erosa z Tanatosem w różnych manifestacjach życia seksualnego 
człowieka. Zgodnie z tym odczytaniem <<emancypacja>> ludzkiej seksualności podjęta przez Freuda miałaby 
się dokonywać pod znakiem apologii <<hedonizmu>>: uznania przez niego, że człowiek nastawiony jest na 
nieograniczone czerpanie <<rozkoszy>> natury seksualnej oraz że to nastawienie tkwi również u podstaw jego 
<<wysublimowanych>> form kulturowej działalności. W istocie jednak Freud wykazuje w swoich pracach coś 
dokładnie przeciwnego: wydobywa głęboko traumatyczny charakter doświadczenia seksualności przez 
człowieka. W tym doświadczeniu ujawnia się głęboki konflikt tkwiący w samym życiu, który sprawia, że 
człowiek nie jest w stanie uzyskać pełnej identyczności z sobą samym. Jest on zawsze poza sobą, nigdy nie 
zaspokojony do końca, goniący za kolejnymi mirażami idealnego <<samospełnienia>>, które oferuje mu 
kultura, w jakiej żyje. Drugą stroną tej nieustannej pogoni czy wiecznego nienasycenia człowieka jest 
nieuświadamiane przez niego dążenie do destrukcji innych (i będące jego modyfikacją dążenie do 
autodestrukcji).” [ZDP 100-101]; „[…] mówienie o „panseksualizmie” teorii Freuda i zarzucanie mu, że za 
najgłębsze ludzkie pragnienie uznaje hedonistyczne dążenie do uzyskania maksimum przyjemności o 
charakterze zmysłowym, jest nieporozumieniem. Według autora Wstępu owo dążenie stanowi jedynie 
zewnętrzny iluzoryczny przejaw określającej byt ludzki tendencji do agresji i destrukcji. Dopiero to głęboko 
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jedynie mnoży nieporozumienia. Ujmując rzecz w skrócie, autor Zagadki „drugiej płci” 

utożsamia panseksualizm (zapisywany przezeń w cudzysłowie) z postawą hedonistyczną, 

dążeniem do czerpania niczym nieograniczonej rozkoszy, seksualną emancypacją i  mirażem 

idealnego samospełnienia. Także hedonizm, rozkosz, emancypację i samospełnienie Dybel 

ujmuje w cudzysłowy, co wydaje mi się wyraźnym znakiem samoświadomości badacza, że 

oskarżenia, jakie kieruje wobec tak rozumianego panseksualizmu, jemu samemu wydają się 

sztuczne. Dybel powiada, że Freudowska teoria nie jest panseksualna, ponieważ seksualność-

wedle-Freuda jest traumatyczna. Moim zdaniem opozycja taka jest zupełnie nielogiczna, a to 

z niej właśnie wynika analizowane tu nieporozumienie. Prawdą jest, że Zygmunt Freud – 

najwyraźniej może jako autor Kultury jako źródła cierpień – nie nawoływał nigdy do 

hedonizmu i nieustannie wskazywał na autodestrukcyjną naturę popędów, budując obraz 

seksualności traumatycznej: straumatyzowanej i traumatyzującej. Jednak prawdą jest również 

to, że kultura – jakkolwiek nie działałaby regulująco i stabilizująco – pozostaje źródłem 

cierpień50. A to dlatego, że nakazuje wypieranie, tłumienie i sublimowanie popędów 

(popędów seksualnych i w swej seksualności agresywnych), które chciałyby dochodzić 

swoich praw bez jej udziału, na drodze prostych, „niekulturalnych” (i „przedkulturalnych”) 

satysfakcji. Dlatego Freud jest panseksualistą, ponieważ wedle niego   n a g a   prawda 

popędów pozbawionych zaplecza kulturowego realizowałaby się   z – g o ł a   inaczej, 

ograniczając się do „poznania w sensie biblijnym”51, nie zaś prowadząc nas na uniwersytety 

czy do teatrów i muzeów, z których wynosimy wiedzę i poznanie wysublimowane; które 

zresztą, jak czytamy w Trzech rozprawach z teorii seksualnej, w paragrafie zatytułowanym 

Popęd wiedzy, nadal pozostają podszyte seksem:  

 
„W czasie, gdy życie seksualne dziecka osiąga etap pierwszego rozkwitu, a zatem  
w okresie od trzeciego do piątego roku życia, pojawiają się u niego również początki 
owej aktywności, którą przypisuje się popędowi wiedzy czy popędowi badawczemu. 

                                                                                                                                                   
dwuznaczne w swojej wymowie powiązanie nastawienia na przyjemność z agresją sprawia, że seksualność 
zajmuje tak kluczowe miejsce w życiu psychicznym człowieka i w jego relacjach z innymi.” [ZDP 144]. Także 
Crews zwraca uwagę na to, że badacze – zwłaszcza ci z kręgu literaturoznawstwa – chętnie pomijają seksualny 
kontekst nauki Freuda: „Badacz literatury wydaje się szczególnie podatny na te pseudonaukowe, ulepszone 
wersje psychoanalizy, które obywają się bez nieprzyzwoitości seksualnej i gloryfikują twórczość.” (F. Crews, 
Czy literaturę można poddawać psychoanalizie?, przeł. M. B. Fedewicz, [w:] PIL 85.) 
50 W książce Friedmana czytamy: „Podczas gdy Augustyn głosił, że niekontrolowane erekcje są karą za 
występek Adama, Freud dostrzegał karę za pierwotne ojcobójstwo w cywilizacji kontrolującej erekcje.” [PN 
187] I kawałek dalej: „Według biskupa z Hippony grzech pierworodny przechodzi z pokolenia na pokolenie za 
pośrednictwem nasienia, a karą za nieposłuszeństwo Adama wobec Boga jest nie dająca się kontrolować erekcja. 
Według Freuda zabicie pierwotnego ojca i seksualne zawładnięcie matką jest przekazywane jako kompleks 
Edypa, a karą jest cywilizacja, która kontroluje erekcje.” [PN 228-229]. 
51 Slavoj Žižek zwraca uwagę na to, że w biblijnym języku angielskim o stosunku seksualnym mówi się jako o 
carnal knowledge. (Por. S. Žižek, Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, przeł. G. 
Jankowicz, J. Kutyła, K. Mikurda i P. Mościcki, przedmową opatrzył K. Mikurda, Kraków 2007, s. 153.) 
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Popędu wiedzy ani nie można zaliczyć do podstawowych komponentów popędowych, 
ani wyłącznie podporządkować seksualności. Jego aktywność odpowiada z jednej strony 
wysublimowanej formie zawładnięcia, z drugiej zaś pracuje on za pomocą energii 
rozkoszy oglądania. Jego odniesienia do życia seksualnego są jednak szczególnie 
doniosłe, jako że dzięki psychoanalizie dowiedzieliśmy się, iż popęd wiedzy dzieci jest 
przyciągany niespodziewanie szybko i nieoczekiwanie intensywnie przez problemy 
seksualne, a być może dopiero jest przez nie budzony.”52 

 

 Takie wywiedzenie potrzeb „wyższych” z „niskich” impulsów seksualnych z jednej 

strony stanowi punkt wyjścia dla budowania teorii sublimacji, w myśl której energia 

seksualna zostaje przetworzona na energię skłaniającą do twórczości artystycznej  

i intelektualnej (co zresztą, jak powiada sam Freud, nie zawsze okazuje się metodą skuteczną, 

jako że sublimowanie nie jest dostępne każdemu, a poza tym intelektualne „wyładowanie” 

energii nie sprawia satysfakcji tak dużej, jak jej „wyładowanie” cielesne53); z drugiej zaś 

strony, wskazuje na momenty „bezpośredniego” dwukierunkowego przekładu seksualności na 

twórczość i odwrotnie54. Być może to właśnie sprawia, że Dybel z jednej strony z całym 

naciskiem podkreśla doniosłość Freudowskich tez na temat seksualizacji logosu, z drugiej 

jednak potrafi podsumowywać je dobitnym stwierdzeniem, że cała teoria ojca psychoanalizy 

„wydaje się w gruncie rzeczy dość naiwna w swym roszczeniu do wyjaśniania wszystkiego 

przez seksualność i prymitywna w swym dziewiętnastowiecznym naturalizmie.” [OP 7] 

 

Całkiem inny seks 

 

 Taka, delikatnie mówiąc, niekonsekwetna postawa badacza wydawałaby się absolutnie 

niezrozumiała, gdyby Dybel nie próbował doprecyzować swojego rozumienia seksualności 

wedle Freuda. Ponieważ tok jego argumentacji wydaje mi się warty dokładniejszego 

omówienia, pozwolę sobie zacytować tu dłuższy fragment Zagadki „drugiej płci”: 
                                                
52 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 85. 
53 Por. fragment Kultury jako źródła cierpień [KJZC 70-71], cytowany już w rozdziale Psychoanaliza 
freudowska – ujęcie historyczne…. Freudowskiemu mechanizmowi sublimacji poświęcam osobny rozdział 
niniejszej pracy: Poza zasadą sublimacji. Inna lektura „Gradivy”Jensena. 
54 Freud wspomina o pobudzającym seksualnie wysiłku intelektualnym: „[…] niepodobna zaprzeczyć, że 
skutkiem skoncentrowania uwagi na dokonaniu intelektualnym i skutkiem napięcia umysłowego w ogóle u wielu 
młodych i dojrzałych ludzi pojawia się pobudzenie seksualne, które jest niewątpliwie jedyną uzasadnioną 
podstawą skądinąd wątpliwego zabiegu wywodzenia zaburzeń nerwowych z <<przepracowania>> umysłowego. 
[…] Możliwe, że nie zachodzi w organizmie żaden donioślejszy proces, który w jakiś sposób nie wnosiłby 
wkładu do pobudzenia popędu seksualnego.” (Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 93-94.); zaś 
David M. Friedman (co prawda, poza kontekstem freudowskim) przytacza wymianę zdań pomiędzy Balzakiem a 
Gautierem: 
„- Co się stało? – spytał Gautier. 
- Dość dużo – powiedział Balzak. – Jeszcze jedno arcydzieło francuskiej literatury przepadło! 
- Co masz na myśli? – wykrzyknął Gautier. 
- Zeszłej nocy miałem mokry sen – odpowiedział Balzak – dlatego przez dwa tygodnie nie będę mógł wymyślić 
dobrej historii.” [PN 86] 
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„Psychoanalizę Freuda zwykło się kojarzyć z twierdzeniem, że popędy seksualne – 
później traktowane przez niego jako część Erosa – tkwią u podstaw wszelkich ludzkich 
zachowań i form działalności w kulturze. Nie jest to skojarzenie fałszywe. Wiele 
wypowiedzi Freuda wskazuje na to, że seksualności przyznawał rolę uniwersalnego 
podłoża w stosunku do całego bytu społecznego i kulturowego człowieka. Zarazem 
jednak pojęcie seksualności rozumie się wóczas w dość wąski i tradycyjny sposób jako 
zakorzenione w fizjologii ludzkiego ciała dążenie do spółkowania z osobnikami innej lub 
tej samej płci (względnie posługiwanie się w tym celu obiektami zastępczymi, jak ma to 
miejsce w wypadku różnego rodzaju perwersji) i uzyskiwanie na tej drodze satysfakcji. 
Zgodnie z tym rozumowaniem seksualność wiąże się ściśle z tym, co biologiczne, 
wytwarzając w jednostce potrzebę zaspokojenia na podobnej zasadzie, jak na przykład 
zaspokaja ona głód lub pragnienie. Z takiego rozumienia seksualności biorą się różne 
zarzuty kierowane pod adresem Freudowskiej teorii. Powiada się więc, że sprowadza ona 
całe życie psychiczne człowieka i formy jego aktywności kulturowej do jednego 
wymiaru, bynajmniej nie najistotniejszego, i że tym samym daje uproszczony obraz 
wielu zjawisk psychicznych i ludzkich działań. Albo też suponuje się, że koncepcja ta 
jest chorobliwie erotomańska, mająca swoje źródło w nierozwiązanych problemach 
seksualnych jej autora […]. Rzecz jednak w tym, że Freud operuje w swojej teorii 
zupełnie innym pojęciem seksualności, które z wyżej wymienionym ma niewiele 
wspólnego. Stanowi ono w wielu punktach wręcz jego zaprzeczenie.” [ZDP 103] 

 

 W taki oto sposób Dybel próbuje bronić braku konsekwencji głoszonych przez siebie 

tez. Wydaje mi się, że to działanie – prowadzone w duchu myślenia „wilk syty i owca cała” 

(co, w tym wypadku, przekłada się na „seks jest fundamentem, ale Freud nie jest 

panseksualistą, bo to zupełnie inny seks”) – nie jest do końca uczciwe, jako, że Dybel 

proponuje je nie jako własną interpretację tez Freudowskich (którą można by przyjąć lub 

odrzucić, z którą można by wejść w dyskusję), lecz jako referowanie „faktów” zaczerpniętych 

z pism wiedeńskiego doktora. Tymczasem, według mnie, Freud nie stara się pokazać, że seks 

jest czymś innym niż się wydaje, że stanowi jedynie metaforę czegoś innego. Jest wprost 

przeciwnie. Freud wielokrotnie wspomina o tym, że potrzeby seksualne są potrzebami 

analogicznymi do głodu czy pragnienia (czemu w zacytowanym powyżej fragmencie Dybel 

jednoznacznie zaprzecza); że aktywność kulturowa stanowi zastępnik aktywności popędowej 

(czyli – posługując się sformułowaniem Dybla – faktycznie sprowadza korzenie kultury do 

„jednego wymiaru”). Wedle Dybla seks freudowski nie ma nic wspólnego z biologizmem 

(„stanowi wręcz jego zaprzeczenie”); Dybel idealizuje freudowski seks, czytając go jedynie 

jako metaforę czegoś innego, „wyższego”55. (W ten sposób, jak już wspominałam, oddaje 

Freudowi wątpliwą przysługę i – de facto – wpisuje się swymi tezami w nurt deseksualizacji 

myśli Freudowskiej.) A jest, jak mi się wydaje, zupełnie inaczej. Jak zauważa Markowski, 

zseksualizowana nieświadomość w teorii Freuda jest „niekwestionowanym i co 

                                                
55 Ten sam zabieg interpetacyjny powraca nieustannie w analizach twórczości Gombrowicza (o czym 
kilkakrotnie piszę w części jemu poświęconej). I tak samo, jak w przypadku omawianych tu koncepcji 
Freudowskich, wydaje mi się on tam krytycznym nieporozumieniem – „sublimacyjnym” nadużyciem.  
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najważniejsze: wyłącznym źródłem sensu, do którego trzeba odnieść każde interpretowane 

zjawisko” [W 111]56. Z czego wynika, że to raczej inne aktywności są metaforami czy 

pseudonimami seksu57, a nie – jak chciałby Dybel – odwrotnie. 

 Fundamentalne znaczenie komponentu seksualnego (impulsu popędowego, pobudki 

popędowej, die Triebregung58) w budowaniu tożsamości nie tylko perwersyjnej, nerwicowej 

czy w jakiś inny sposób chorej, ale także tej „normalnej”, zdrowej tożsamości każdego 

człowieka można traktować jako redukcjonizm, biologizm czy naturalizm. I można się  

z takim ujęciem nie zgadzać. Co jednak oznaczać będzie, że nie zgadzamy się z freudyzmem. 

Natomiast czytanie, „stosowanie” i cytowanie Freuda tak, że pod komponenty seksualne 

podkłada się treści inne, jest – by posłużyć się jego własnym terminem – sublimowaniem 

Freuda, które ze zrębami jego teorii niewiele ma wspólnego. 

 

 

 

 
                                                
56 Po raz kolejny zwracam uwagę, na to, że tak traktowana podmiotowość nie ma i nie może mieć nic wspólnego 
z podmiotem Kartezjusza. W sposób oczywisty, samoświadomy podmiot Kartezjański nie może być w sposób 
„istotny” seksualny i zbudowany na nieświadomości. 
57 Podobny kierunek myślenia w teorii Freuda zauważa również Roland Barthes, gdy – na marginesie artykułu 
poświęconego Sade’owi – kontrastuje jego idee z ideami Freudowskimi: „Sade – wyprzedzając Freuda, lecz 
również odwracając jego myśl – czyni ze spermy substytut słowa (nie odwrotnie), opisując ją za pomocą 
terminów, których używa się zwykle w odniesieniu do sztuki oratorskiej.” (R. Barthes, Sade I, przeł. R. Lis, 
„Literatura na Świecie” 10/1994, s. 246-247.). Twierdzenie to uzasadnia, wykazując, że władza, jaką dysponuje 
libertyn Sade’a – koniec końców – nie jest władzą seksualną, lecz władzą słowa; że w tej literaturze jedynie 
libertyn jest w pełni ukształtowanym i pełnoprawnym podmiotem języka: „[…] oprócz zbrodni istnieje jeszcze 
coś, co libertyni posiadają na własność i czym się nigdy nie dzielą pod żadną postacią: jest to słowo. Pana można 
rozpoznać po tym, że mówi i włada językiem w swym otoczeniu. Niewolnik natomiast siedzi cicho, bo został 
odcięty od wszelkiego udziału w mowie (co jest okaleczeniem o wiele istotniejszym niż okaleczenie ciała) i nie 
ma nawet prawa być odbiorcą słowa swego pana […]. Tylko słowo libertyna jest wolne, twórcze i zdolne 
pomieścić całą energię występku. W mieście Sade’a słowo to być może jedyny przywilej kastowy, którego nie 
można obalić. Libertyn dysponuje całą jego gamą: poczynając od milczenia, w jakim uprawia erotyzm głęboki, 
telluryczny, <<tajemny>>, a kończąc na słownych konwulsjach, jakie towarzyszą ekstazie; w jego gestii leżą też 
wszystkie możliwe użycia języka (rozkazy zarządzające operacje, bluźnierstwa, przemowy). Libertyn może 
nawet, co jest najwyższą oznaką posiadania, przekazywać słowo (opowiadaczkom). Ponieważ słowo łączy się ze 
znaną cechą libertyna, jaką jest (w nomenklaturze Sade’a)   w y o b r a ź n i a , można właściwie stwierdzić, że   
w y o b r a ź n i a   jest sadyczną nazwą na określenie   j ę z y k a . Wyróżnikami osoby czynnej nie są posiadanie 
władzy i doznawanie przyjemności, lecz możność kierowania sceną i zdaniem (wiemy już, że sadyczna scena 
jest zdaniem w nowym, innym języku) lub po prostu sensem. […] możemy stwierdzić, że sujet sadycznej erotyki 
nie jest i nie może być niczym innym, niż sujet sadycznego zdania: dwie instancje – scena i dyskurs – mają 
jedno siedlisko, ponieważ scena jest dyskursem. Łatwiej teraz pojąć, na czym się opiera i ku czemu ciąży 
erotyczna kombinatoryka Sade’a: jej źródła i racja bytu przynależą do porządku retoryki. […] U Sade’a chodzi 
ostatecznie o pisanie (écriture). Jego praca, w której triumfuje ono i błyszczy, polega na kontaminacji erotyki i 
retoryki, słowa i zbrodni, oraz na nagłym wprowadzeniu w konwencje języka wywrotowej sceny erotycznej z jej 
<<wartością>>, która spoczywa w językowej skarbnicy. […] Stawką tej zmiany nie jest oczywiście 
okrucieństwo czy obsceniczność języka, lecz osiągnięcie punktu, w którym rodzi się nowa, inna retoryka.” 
(Ibidem, s. 245-247.). 
58 Terminy te po raz pierwszy pojawiają się w eseju Freuda z 1907 roku. Por. Z. Freud, Czynności natrętne a 
praktyki religijne, [w:] CE 12. 
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Nowoczesne korzenie seksualności 

 
„U podstaw perwersji leży coś przyrodzonego, jest to jednak coś przyrodzonego 
wszystkim ludziom, coś, co jako dyspozycja może się wahać w swej intensywności i co 
oczekuje na uwydatnienie przez wpływy życiowe. Chodzi tu o przyrodzone, sięgające 
konstytucji korzenie popędu seksualnego, które w wielu przypadkach rozrastają się tak, 
iż stają się prawdziwymi nośnikami aktywności seksualnej (perwerci), w innych zaś 
doznają niedostatecznego stłumienia (wyparcia), tak że na okrężnej drodze jako 
symptomy chorobowe mogą przyciągnąć do siebie znaczną część energii seksualnej, 
podczas gdy w najbardziej sprzyjających dla siebie warunkach za sprawą skutecznego 
ograniczenia i opracowania innego rodzaju pozwalają, by między tymi dwiema 
skrajnościami powstało tak zwane normalne życie seksualne.”59 

 

 Fragment ten zacytowałam nie po to, by zwrócić uwagę na względność podziału na 

normę i perwersję (problem owej względności jest, oczywiście, bardzo istotny i pewnie 

powróci jeszcze kilkakrotnie), lecz po to, by pokazać, w jaki sposób Freud prezentuje swoje 

poglądy na fundamentalną rolę seksualności w tożsamości ludzkiego podmiotu. Bowiem 

panseksualne poglądy Freuda nie zostały sformułowane wprost i spójnie, autor nie poświęcił 

im osobnego tekstu. Trzeba je wyczytywać często niejako pomiędzy wierszami, w zdaniach 

podrzędnych objaśniających kolejne teorie etiologii nerwic, analizujących bohaterów 

literackich czy formułujących teorię kultury. Tutaj, w cytowanym powyżej fragmencie, 

natrafiamy na frazę „przyrodzone, sięgające konstytucji korzenie popędu seksualnego”, która 

wskazuje jednocześnie na kilka istotnych elementów. Po pierwsze, podmiot Freudowski – 

choć nie jest podmiotem Kartezjańskim – jest niewątpliwie podmiotem nowoczesnym; 

posiada bowiem korzenie60. Po drugie, korzenie te są „przyrodzone” – choć podmiot 

psychoanalityczny jest podmiotem dynamicznym, stwarzanym i stwarzającym się  

w kontekście kultury, rodziny i społeczeństwa, posiada jednak pewne elementy 

przedkulturowe, przeddyskursywne, właśnie naturalnie przyrodzone. Po trzecie wreszcie, 

tym, co w taki sposób przyrodzone, jest popęd seksualny. Z czego wynika, że nowoczesny 

podmiot Freuda ufundowany jest na pierwotnej, niezapośredniczonej kulturowo seksualności. 

Freud zauważa, że to w procesach somatycznych należy upatrywać istoty seksualności61,  

a więc seksualność zostaje tu związana z ciałem przeciwko kulturze; popęd staje się pojęciem 

                                                
59 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 64. 
60 Jak bowiem zauważa Zygmunt Bauman myślenie w kategoriach korzeni odpowiada nowoczesnemu myśleniu 
o stałej tożsamości (budowanej na stałe, raz na zawsze; oderwanie od korzeni zwykle zabija roślinę), które 
socjolog kontrastuje z zakotwiczaniem zmiennej tożsamości ponowoczesnej (zakotwiczanie się w kolejnych 
wybranych miejscach, podnoszenie kotwicy i przytwierdzanie jej w kolejnym miejscu). Por.: Z. Bauman, Sztuka 
życia, przeł. T. Kunz, Kraków 2009, s. 147-149. W moim mniemaniu, nowoczesna tożsamość Freudowska jest 
tożsamością, której korzeń stanowi właśnie seksualność. Także Dybel (choć, co mnie wciąż dziwi, nie chce 
zgodzić się na panseksualizm psychoanalizy Freudowskiej), gdy mówi o seksualności w teorii Freuda, określa ją 
podobnym mianem, nazywając ją „rdzeniem tożsamości podmiotu” [por. OP 184-185 i 218-219] 
61 Por. Z. Freud, Moje poglądy na temat roli seksualności w etiologii nerwic, [w:] ZS 138. 
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granicznym, funkcjonuje na granicy somatyczego przeciwko psychicznemu62. Istota 

seksualności leży w tym, co cielesne; albo inaczej: w tym, co na granicy pomiędzy cielesnym 

a psychicznym lub – ujmując ten problem w terminologii Julii Kristevy – w napięciu  

pomiędzy tym, co semiotyczne, a tym, co symboliczne63. Korzenie podmiotu tkwią więc  

w bezsensie nieświadomości, bezsensie ciała, bezsensie seksu64. 

 

Absolutny popęd 

 

 Kolejnym argumentem przemawiającym za tezą, jakoby podmiot psychoanalizy 

Freudowskiej ufundowany był na popędzie seksualnym, jest związek (czy też brak 

koniecznego związku) owego popędu z jego obiektem: 

 
„[…] związek popędu seksualnego z obiektem seksualnym wyobrażaliśmy sobie jako 
zbyt ścisły. Zebrane na podstawie dotychczas uważanych za nienormalne przypadków 
doświadczenie pokazuje nam, że pomiędzy popędem a obiektem seksualnym występuje 
jakaś więź przygodna, i że istnieje niebezpieczeństwo, iż w wypadku homogeniczności 
normalnych form tych relacji, a zatem wtedy, gdy wydaje się, że popęd przynosi ze sobą 
swój obiekt, przeoczymy fakt istnienia owej więzi przygodnej. A zatem w ten sposób 
skłonieni jesteśmy do poluzowania w naszych myślach owej więzi między popędem  
i obiektem. Popęd płciowy jest prawdopodobnie zrazu niezależny od swego obiektu,  
a swego istnienia nie zawdzięcza on niewątpliwie płynącym odeń bodźcom.”65 

 

Prawidłowość, o której tutaj mowa, Freud zaobserwował, badając nie tylko perwertów 

(szczególnie płodna okazała się tu analiza przypadków fetyszyzmu), ale także dzieci. Badanie 

dzieci pokazało Freudowi, że „dziecięcy popęd płciowy zrazu wcale nie objawia potrzeby 
                                                
62 „Ujmujemy popęd jako pojęcie graniczne tego co somatyczne   p r z e c i w k o   temu co psychiczne, widzimy 
w nim psychicznego przedstawiciela mocy organicznych […].” (Z Freud, Psychoanalityczne uwagi o 
autobiograficznie opisanym przypadku paranoi, [w:] CE 158)  
63 Koncepcji Julii Kristevy poświęcona jest druga część tej pracy. Tam też dokładne omówienie porządków 
semiotycznego i symbolicznego. 
64 W podobnym duchu (choć nie posługując się Freudowską terminologią) traktuje Georges Bataille 
doświadczenie erotyzmu. O Łzach Erosa mówi, że próbuje pokazać w tej książce przemianę bezmiernego 
erotyzmu w erotyzm świadomy: „Ludzie docierają do kresu możliwości w dwóch etapach. Pierwszym etapem 
jest nieokiełznanie, lecz drugim – świadomość. Musimy oszacować, co tracimy dzięki świadomości, ale 
najpierw powinniśmy dostrzec, że jasna świadomość na miarę ograniczającego nas człowieczeństwa oznacza 
ochłodzenie. Ze świadomością wiąże się nieuchronny upadek… Nie zmienia to prawdziwości zasady: nie sposób 
oddzielić człowieczeństwa od świadomości… […] To, co nie jest świadome, nie jest ludzkie. Trzeba nam uznać 
tę pierwotną konieczność. Być, żyć po ludzku możemy jedynie w meandrach czasu – dopiero całość czasu 
tworzy i dopełnia ludzkie życie. Świadomość jest na początku bardzo wątła – ze względu na gwałtowne 
namiętności; wyłania się nieco później wskutek ich wyciszenia. Nie możemy lekceważyć gwałtowności, nie 
możemy naśmiewać się z wyciszenia.” (G. Bataille, Łzy Erosa, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2009, s. 212-220.) 
Oznacza to, że erotyzm świadomy przestaje być bezmierny; że bezmierność erotyzmu jest tylko tam i wtedy, 
gdzie i kiedy pozostaje on nieświadomy. Tak więc bezmierne korzenie erotyzmu tkwią w nieświadomości. 
Podobnie jak w teorii Freuda, tak i u Bataille’a nieuchronnie musimy wkroczyć w świadomość (a więc 
symboliczne, a więc kulturę), która oznacza wyciszenie; jednak „nie możemy lekceważyć gwałtowności”, bo 
tylko nieświadomość jest gwałtowna i bezmierna. 
65 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 44. 
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takiego obiektu [obiektu seksualnego].”66. Dzieci są doskonale autoerotyczne. I nie chodzi tu 

jedynie o  wytropioną przez Freuda (a wciąż często kwestionowane) nader częstą masturbację 

dziecięcą. Wedle ojca psychoanalizy doświadczeniem erotycznym – powstałym niejako jako 

„skutek uboczny” – jest ssanie matczynej piersi (w fazie oralnej) i wydalanie (w fazie 

analnej). Popęd seksualny jest więc w dyskursie psychoanalitycznym czymś tak absolutnie 

pierwotnym, że nie potrzebuje swego obiektu lub też – co wychodzi zasadniczo na to samo – 

jego obiektem może stać się wszystko: każda osoba, każdy przedmiot. Jeśli więc seksualność 

nie jest dopiero wtórnie budzona przez podniecające obiekty seksualne, lecz powstaje 

pierwsza, samorodnie, przed tymi obiektami, przed językiem do opisu tych obiektów, przed 

kryteriami decydującymi o wyborze takiego a nie innego obiektu, to znaczy, że jest ona 

niejako „pierwszym poruszycielem” rodzącej się podmiotowości, jej absolutnym 

fundamentem. 

Z tej perspektywy jakąkolwiek moc merytoryczną traci – głoszona przez Tissota 

(autora jednej z najpopularniejszych oświeceniowych książek na temat niebezpieczeństw 

masturbacji) – teza o nienaturalności autoerotyzmu, wedle której: 

 
„Masturbacja jest poza ekonomią natury nie z powodów wymienianych przez 
chrześcijaństwo, tzn. nie z powodu występowania przeciwko naturalnemu celowi naszej 
płciowości i seksualności, ale dlatego, że pragnienie, które ją motywuje, jest dosłownie 
przeciwne pragnieniu naturalnemu. Jest sztucznym, wymyślonym, chimerycznym 
wytworem naszego rozchwianego umysłu. Onanista ustanawia samotną ekonomię, 
niekontrolowany, rękodzielny przemysł pożądliwości, produkujący za jednym zamachem 
pobudkę i jej perwersyjne zaspokojenie.” [SS 174] 

 

Wedle tego, co ustalił Freud na drodze obserwacji seksualności dziecięcej, traktowanej jako 

prototyp seksualności ludzkiej w ogóle (niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej czy 

wyjątkowych perwersyjnych upodobań), „płciowość” nie potrzebuje przyczyny, gdyż sama 

sobie jest przyczyną. Jeśli więc dla Tissota większym problemem nie jest „rękodzielne 

perwersyjne zaspokojenie”, lecz – rzekomo nienaturalne – samodzielne „produkowanie 

pobudki”, to – w myśl teorii Freuda – taki zarzut należy stawiać nie tylko aktywności 

onanistycznej, lecz każdemu przejawowi ludzkiej seksualności. 

 Ale na tym nie koniec. Popęd traktowany jest przez Freuda, z jednej strony, jako 

pierwotny i samorodny, z drugiej zaś, jako niezaspokajalny („Wydaje mi się, że – niezależnie 

od tego, jak dziwacznie to zabrzmi – trzeba by się tu zająć możliwością, iż coś w naturze 

samego popędu seksualnego nie sprzyja zaistnieniu pełnego zaspokojenia.”67). Tak 

                                                
66 Ibidem, s. 83. 
67 Z. Freud, Przyczynki do psychologii życia miłosnego II, [w:] ZS 189. 
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opisywany, popęd zyskuje wszelkie znamiona czegoś Absolutnego: sam sobie jest początkiem 

i jest nieskończony, a więc wieczny. Sublimacja, o czym była już mowa, nie jest 

mechanizmem niezawodnym (nie działa zawsze i nie działa na zawsze). Jeśli więc nawet uda 

nam się popędy sublimować, to tylko na krótką metę; prędzej czy później popęd upomni się o 

swoje prawa. I będzie upominał się zawsze. Jako rdzeń tożsamości nie może zostać finalnie 

„spełniony”, bo wtedy podmiotowość straciłaby swój fundament lub – w najlepszym 

wypadku – uległaby stagnacji i tożsamościowej martwocie. Z martwego korzenia nic by już 

nie wyrosło. Taki stan jednak nam nie grozi, gdyż popęd nigdy nie ulegnie całkowitemu 

zaspokojeniu, a „funkcji seksualnej nie daje się w żaden sposób wyeliminować z życia 

psychicznego” [WDP 402]. „Absolutny” charakter popędu realizuje się również w ten sposób, 

że stanowi on ostateczny punkt odniesienia, jest miejscem, w którym – jak powiada Freud – 

kończy się łańcuch przyczynowo-skutkowy68. Nerwice znajdują swą etiologię w seksualności, 

popęd wiedzy bierze z niej początek, sublimowana seksualność stanowi tworzywo sztuki  

i nauki; łańcuch odniesień zawsze kieruje nas wstecz: ku cielesności, popędowości, 

seksualności; ku swym Absolutnym początkom.69 

 
„A zatem ukuliśmy sobie pojęcie libido rozumiane jako siła ilościowo zmienna, za 
pomocą której można by mierzyć procesy i przemiany przebiegające w dziedzinie 
pobudzenia seksualnego. Owo libido odróżniamy od energii, która jest ogólnym 
podłożem wszystkich procesów psychicznych, a to ze względu na jego specyficzne 
pochodzenie, i użyczamy mu w ten sposób także charakteru jakościowego.”70 

 

 Tak pisze Freud w Trzech rozprawach z teorii seksualnej. Zacytowany fragment  

w pewien sposób wydaje się przeczyć Absolutnemu charakterowi popędu seksualnego 

(którego jednostką miary jest tu libido), jako, że istnieje też inna energia, „która jest ogólnym 

podłożem wszystkich procesów psychicznych”. Sprzeczność tę można tłumaczyć na dwa 

sposoby. Możemy mieć tu do czynienia ze (wspominanym już) Freudowskim „mówieniem na 

próbę”, pełnym samozaprzeczeń i niekonsekwencji. Ale możemy też stwierdzić – i taka 

interpretacja wydaje mi się słuszniejsza – że zacytowany fragment stwierdza, po prostu, 

pewną biologiczną i psychiczną oczywistość: ufundowanie podmiotowości na popędzie 

seksualnym nie zmienia faktu, że dla jego realizowania się potrzebna jest energia w tym 

                                                
68 Por. Z. Freud, „Dziecko jest bite”, [w:] CE 190.  
69 Na tym polega, według mnie, jedna z podstawowych różnic pomiędzy psychoanalizą Freudowską a 
Lacanowską; wiara Freuda i niewiara Lacana w skończoność łańcucha odniesień. Psychoanaliza Lacanowska 
operuje głównie w przestrzeni Symbolicznego, gdzie każde znaczące odsyła zawsze do innego znaczącego; 
Freud natomiast wychodzi ze sfery językowo-symbolicznej ku przeddyskursywnej seksualności, w której 
podmiot odnajduje swój początek i koniec. 
70 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 105. 
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sensie bardziej podstawowa, że podtrzymująca funkcje życiowe: ta skłaniająca nas do picia  

i jedzenia71 czy odruchów samozachowawczych, instynktownego chronienia własnego życia. 

I w tym sensie jest ona pierwotniejsza. Ale mnie chodzi o energię, która leży u podstaw 

budowania tożsamości. Tą energią jest zaś libido72. 

 

Wielokształtne, bezmierne dziecko 

 

 Gdy w wykładzie XX Wstępu do psychoanalizy, wykładzie poświęconym Życiu 

seksualnemu człowieka [por. WDP 303-308] Freud podejmuje jedną z prób określenia 

własnego rozumienia seksualności ludzkiej, czyni to –  jak w wielu innych tekstach – od razu 

anagażując seksualność w jej obliczu perwersyjnym; to „margines” służy do definiowania 

„normy”, a nie odwrotnie. Ponieważ, jak twierdzi, seksualność normalna powstaje poprzez 

eliminację seksualności perwersyjnej, a granice pomiędzy zdrowiem a zboczeniem wcale nie 

są wyraźne73. Jak już pisałam, Freud bada życie seksualne człowieka od samych jego 

narodzin. Dziecko – jako „wielokształtnie perwersyjne”74: realizujące popęd bez względu na 

                                                
71 Te dwie energie byłby od siebie odmienne, ale też analogiczne: „Libido, zupełnie analogicznie do głodu, ma  
być mianem siły, za pomocą której ujawnia się popęd, tutaj popęd płciowy, jak przy głodzie popęd do jedzenia.” 
[WDP 312] 
72 Zwracam tu uwagę na istotną rozbieżność pomiędzy Freudowskim i Jungowskim rozumieniem libido, 
przekładającą się na rozbieżność pomiędzy psychoanalizą zseksualizowaną i zdeseksualizowaną. Jak powiada 
Freud, w teorii Junga pojęcie libido „rozwodniło się” w twierdzeniu, jakoby pokrywało się ono z „psychiczną 
siłą popędową w ogóle”. Freud nie zgadza się z takim ujęciem. (Por. Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, 
[w:] ZS 107.) 
73 „Już pocałunek ma prawo do nazwy aktu perwersyjnego, gdyż polega na połączeniu dwóch erogenetycznych 
sfer ustnych zamiast obu narządów płciowych. Ale nikt nie odrzuca go jako perwersyjnego – przeciwnie, bywa 
on dopuszczany na scenę, jako łagodniejsze zaznaczenie aktu seksualnego. Lecz właśnie całowanie może łatwo 
stać się zupełną perwersją, jeśli jest tak intensywne, że wyładowanie narządów płciowych i orgazm następują 
bezpośrednio po nim, co zdarza się wcale nie tak rzadko. Wiemy też, że dotykanie i oglądanie obiektu jest dla 
jednego osobnika warunkiem niezbędnym rozkoszy płciowej, że inny szczypie lub gryzie u szczytu podniecenia 
płciowego, że u kochającego największe podniecenie nie zawsze bywa wywoływane przez narząd płciowy, lecz 
przez inną część ciała partnera – te i tym podobne zjawiska można spotkać w dowolnym wyborze. Nie ma 
żadnego sensu wykluczanie z szeregu ludzi normalnych osób z takimi poszczególnymi rysami i zaliczanie ich do 
perwersyjnych, natomiast poznajemy coraz wyraźniej, że istota perwersji polega nie na przekraczaniu celu 
seksualnego, nie na zastępowaniu narządów płciowych innymi, ba, nawet nie na zmianie obiektu, lecz na 
wyłączności występowania tych odchylających się czynności, przez które akt płciowy, służący funkcji 
rozrodczej, zostaje usunięty na stronę. Z chwilą, gdy czynności perwersyjne przyczyniają się do wywołania 
normalnego aktu seksualnego, jako dodatkowe elementy przygotowawcze lub wzmacniające, przestają być 
właściwie perwersjami. Naturalnie, że przepaść między płciowością normalną a perwersyjną zostaje przez to 
znacznie zmniejszona. Wynika stąd zupełnie naturalnie, że seksualność normalna powstaje z czegoś, co istniało 
przed nią, przez wyeliminowanie pewnych składników tego materiału, jako bezużytecznych, oraz przez 
skupienie innych, które podporządkowuje nowemu celowi, celowi rozmnażania.” [WDP 320-321]  
74 „Przede wsystkim bezwzględnie błędne jest twierdzenie, jakoby dziecko nie miało życia seksualnego, jakoby 
sfera płciowa budziła się dopiero w okresie pokwitania wraz z dojrzewaniem narządów płciowych. Przeciwnie, 
dziecko prowadzi od samego początku intensywne życie seksualne, które różni się wprawdzie w wielu punktach 
od późniejszego, normalnego. To, co zwiemy u ludzi dorosłych <<zboczeniem>>, odbiega od normalnej linii 
pod następującymi względami: po pierwsze, przez nieliczenie się z podziałem na gatunki (rozdział między 
człowiekiem a zwierzęciem), po drugie, przez przekroczenie granic wstrętu i, po trzecie – przekroczenie zapory 
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płeć czy rodzaj obiektu, a także wtedy, gdy obiektu brak – rozpoczyna budowanie swej 

tożsamości na fundamentach perwersyjnych. W toku wychowania to, co perwersyjne, ulega 

wypieraniu, tłumieniu i sublimowaniu. W efekcie, dorosła seksualność jest już przystosowana 

społecznie (choć nadal pozostaje na niej pewien wyraźnie „aspołeczny” rys) i względnie 

normalna. 

Jednak to wszystko, co wydarzyło się wcześniej, nie znika bez śladów. Dlatego też, 

jak powiada Freud, psychoanaliza bada pobudki seksualne inne od tych, które są 

komunikowane jawnie75. Oznacza to, jak mi się wydaje, przede wszystkim, dwie rzeczy. Raz, 

że za jawnie komunikowanymi pobudkami seksualnymi kryją się inne, niejawne pobudki 

seksualne. Myślę tu o śladach dziecięcych pragnienia kazirodczego manifestujących się  

w dorosłych wyborach partnerów seksualnych; o predyspozycjach fetyszystycznych, których 

dopatrzeć się można w męskim uwielbieniu dla wysokich obcasów czy kobiecym podziwie 

dla mundurów; o wielokrotnie omawianych z patriarchalnej lub matrirchalnej perspektywy 

(odpowiednio) zazdrości o penis i zazdrości o pierś. Ale także o – by powrócić do fundującej 

roli popędu seksualnego – mechanizmie cywilizacji, w myśl którego „człowiek kultury 

zamienił możliwość szczęścia na poczucie bezpieczeństwa” [KJZC 97]. Kultura uczy nas 

wszak również (jeśli nie przede wszystkim) tego, jak w sposób niejawny komunikować swoje 

pobudki; jak – by posłużyć się terminologią Lacanowską – z podmiotu popędu przemienić się 

w podmiot pragnień76. Zamianę, o której pisze Freud, można też opisywać w terminach 

Barthesowskich. W takim ujęciu Freudowskie szczęście oznaczające przedkulturową 

popędowość i popędliwość odsyłałoby do rozkoszy, jouissance, której możliwości 

doznawania ludzie – kulturalni, cywilizowani ludzie – chętnie się wyrzekają na rzecz 

bezpiecznej przyjemności, plaisir77.  

                                                                                                                                                   
zakazu kazirodztwa, tj. zaspokajania pragnień płciowych w stosunku do bliskich krewnych, po czwarte – przez 
obcowanie bez względu na płeć, po piąte wreszcie – przez przeniesienie roli narządów płciowych na inne 
narządy lub części ciała. Wszystkie te granice nie istniały od samego początku, lecz zostały wytworzone 
stopniowo, z biegiem rozwoju i wychowania. Małe dziecko nie zna ich jeszcze. […] Dziecko możemy zatem 
nazwać <<wielokształtnie perwersyjnym>>, że zaś przejawy tych popędów są zaledwie zaznaczone, należy to, z 
jednej strony, przypisać mniejszej intensywności w porównaniu z późniejszymi okresami życia, z drugiej zaś 
zważyć, że wychowanie tłumi od razu w sposób energiczny wszelkie przejawy seksualizmu dziecka.” [WDP 
221-222] 
75 Por. Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 42, przypis. 
76 O rozróżnieniu tym pisze Dybel w Okruchach psychoanalizy. Wedle niego Lacanowski podmiot pragnień to 
podmiot działający zgodnie ze społeczno-kulturową „zasadą rzeczywistości”, zaś podmiot popędu to podmiot 
aspołeczny, akulturowy, nie liczący się z normami; dostęp do tego aspektu podmiotowości zyskuje się na drodze 
„przekroczenia fantazmatu” i dotarcia do nonsensownego, popędowego aspektu własnej podmiotowości. [por. 
OP 373] 
77 Rozróżnienie na plaisir i jouissance Barthes najpełniej omawia w książce Le plaisir du texte (R. Barthes, 
Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997.). 
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I tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy, jaką można wyczytać z Freudowskiego zdania 

(przypomnijmy je: psychoanaliza bada pobudki seksualne inne od tych, które są 

komunikowane jawnie). Teraz, bardziej niż na pobudkach, chciałabym się skupić na 

komunikacji. Proces wychowywania, akulturacji, cywilizowania wielokształtnie 

perwersyjnego dziecka polega wszak także na nabywaniu zdolności do komunikacji. Jak mi 

się wydaje, te dwa procesy – proces tłumienia seksualnej popędliwości i proces nauki 

komunikowania – nie są procesami ani od siebie niezależnymi, ani nawet równoległymi. 

Mam wrażenie (a wrażenie to opieram na lekturze Kultury jako źródła cierpień), że –  

w istocie – jest to jeden i ten sam proces. Przypominam tu Bataille’owskie pojęcie 

„bezmiernego erotyzmu”, który przemienia się „erotyzm świadomy” i już nie bezmierny. 

Przełożona na kategorie Freudowskie, przemiana ta polega na przejściu od zasady 

przyjemności (czy – raczej – rozkoszy) dziecięcego życia dyktowanego popędami do zasady 

rzeczywistości, zasady tłumienia i sublimacji, która jest zasadą komunikacji. Bezmiar nie daje 

się zakomunikować. Nie da się (w sposób jasny, powszechnie zrozumiały, w pełni kulturalny) 

mówić o rozkoszy. Zyskując zdolność komunikacji, traci się bezmiar seksualności78. 

 Bataille – jeden z najbardziej oddanych, konsekwentnych i obrazoburczych literacko-

filozoficznych eksploratorów seksualności – stwierdza:  

 
„W erotyzmie mieści się ostatecznie więcej, niż skłonni jesteśmy z początku sądzić. […] 
Nawet w czasach psychoanalizy sprzeczności erotyzmu wydają się na swój sposób 
nieprzebrane – ich głębia jest religijna, straszliwa, tragiczna, niewysłowiona.”79 

 

„Niewysłowiona”. Do tego ważnego pojęcia dążyłam. Skoro podmiot Freudowski 

ufundowany jest na popędzie, afekcie (o nim za chwilę), cielesności; skoro jego rdzeń 

formuje się dużo wcześniej, nim dziecko zacznie mówić, komunikować się (cywilizować się), 

skoro korzenie tego podmiotu tkwią w nieświadomości, oznacza to, że to, na czym jesteśmy 

zbudowani, jest niewysłowione. Bo rozkoszne, bezmierne; tak bardzo bezmierne i rozkoszne, 

że – z perspektywy cywilizowanej komunikatywności – bezsensowne. A bezsens to albo brak 

języka, albo bełkot, albo prywatny idiom, albo niezrozumiały znak ciała (który nazwać 

możemy symptomem; choć symptom zawsze jest symptomem czegoś, jakiejś „choroby”,  

                                                
78 Dlatego Pascal Quignard, który – nie będąc wszak psychoanalitykiem ani nawet jako sympatyk psychoanalizy 
jasno się nie deklarując – kładzie równie mocny, jak ten Freudowski, nacisk na nieustanne poszukiwanie tego, co 
było przed językiem i tego, co nadal poza językiem się znajduje; tego, co było niejako przed nami (Freudowską 
„scenę pierwotną” przemianowując na „noc seksualną” w książce o takim właśnie tytule; por.: P. Quignard, Noc 
seksualna, przeł. K. Rutkowski, Gdańsk 2008.) i ową niekomunikowalność tego, co nas funduje, zamyka w 
jednym krótkim zdaniu: „Trzeba pogłębiać rozziew między zdarzeniem a językiem.” (P. Quignard, Błędne 
cienie, op. cit., s. 17.) 
79 G. Bataille, Łzy Erosa, op. cit., s. 79. 
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a więc cielesności zrozumianej, uporządkowanej, nazwanej i wypowiedzianej). Symptom (łuk 

histeryczny, działanie natrętne) to swoisty język ciała, który jednak w psychoanalizie 

Freudowskiej niewiele ma wspólnego z językiem jako takim, językiem powszechnie 

rozumianym i stosowanym w komunikacji. Symptom to język semiotyczny, bezsensowny, 

język niewysłowiony. Podmiot rozkoszy rodzi się przed dyskursem.  

 

Retoryka seksualności 

 

 „Jako znaki krnąbrnej przygodności ludzkiej masturbacja i retoryka – obie pochodzące 

z regionów podejrzanych dla rozumu – uznane zostaną za przeszkody na drodze doskonałego 

poznania” [SS XVIII], pisze Markowski we wstępie do Samotnego seksu w kontekście 

oświeceniowej nagonki na praktyki onanistyczne. Jednak stwierdzenie to w pewnym sensie 

nadal zachowuje aktualność. Pomimo przerobienia lekcji Freudowskiej, seksualność nadal 

nader chętnie traktujemy jako pewien dodatek do podmiotowości; czynienie z niej 

fundamentu tożsamości nadal często odbierane bywa jako perwersja antropologiczna. 

Podobnie rzecz ma się z retoryką, kojarzoną raczej z ideologiczną manipulacją czy 

przerostem formy nad treścią niż z niezbywalnym elementem każdej, nawet najbardziej 

„transparentnej” wypowiedzi. Retoryka i seksualność, a więc może: retoryka seksualności? 

Czym miałaby być? W jaki sposób – traktowana przeze mnie jako u swych fundamentów 

przeddyskursywna – seksualność miałaby przemawiać? Wedle Freuda przemawia ona 

głównie na drodze mechanizmu sublimacji; sublimacja to mowa popędów, którym mówić nie 

wolno. Retoryka jest tu taką stylistyczną, figuratywną i emocjonalną organizacją mowy, która 

daje głos popędom niemym lub tym, którym przemawiać (jako ludzie cywilizowani) 

zabroniliśmy. Sublimacja oznacza retorykę, retoryka oznacza sublimację. Zaś wedle Kristevy 

czytającej Freuda seksualność także przemawia poprzez sublimację, lecz jest to sublimacja 

rozumiana zupełnie inaczej. Wedle francuskiej badaczki sublimacja staje się mową 

symptomu, momentem, w którym wysłowić może się niewysłowione. Mechanizm sublimacji 

ulega tu właściwie zupełnemu odwróceniu. Nie chodzi już o to, by zakazane popędy 

„tłumaczyć” na dopuszczalny, kulturalny i powszechnie zrozumiały język. Chodzi raczej o to, 

by z potoku mowy powszechnie zrozumiałej wyłowić momenty idiomatyczne, prywatne, 

semiotyczne i przeddyskursywne; by na powrót oddać głos popędom jako takim. Wedle 

Kristevy momentów takich możemy doświadczać w obcowaniu z „językiem poetyckim”, 

który jest w tym wypadku pseudonimem języka literackiego. To w literaturze najczęściej  

i najwyraźniej głos zyskują afekty i seksualność. Seksualność przemawia cielesnym 
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symptomem. Do tego ważnego (tym bardziej ważnego, gdy oglądanego z perspektywy 

literaturoznawczej) problemu tego, co przedjęzykowe w retoryce seksualności, powrócę  

w kolejnych rozdziałach, poświęconych psychoanalitycznemu modelowi interpretacji  

i Freudowskiej lekturze noweli Wilhelma Jensena. Jeszcze wyraźniej zarysuje się on w części 

dotyczącej myśli Julii Kristevy. A swoje zwieńczenie znajdzie w części ostatniej, w której 

analizuję powieści Witolda Gombrowicza. Tymczasem pozostańmy jeszcze na chwilę przy 

seksualno-afektywnych fundamentach podmiotowości. 

 

Słońce jest kurwą! Afektywność i seksualność 

 

 „Słońce jest kurwą.” To jedna z wielu obelg rzucanych przez Freudowskiego pacjenta, 

Schrebera, pod różnymi adresami. Wraz z rozwojem paranoi, Schreber dokonuje coraz to 

nowych „seksualizacji” różnych osób, obiektów i sytuacji80. Seksualne ufundowanie 

podmiotu sprzyja takiemu mechanizmowi. Paranoja sędziego Schrebera – jak, przypomnijmy, 

każda inna analizowana przez Freuda choroba – nie polega na pojawieniu się zachowań  

i kojarzeń całkowicie nieznanych osobom zdrowym, lecz jest jedynie hiperbolizacją tego, do 

czego zdolny (i skłonny) jest każdy zdrowy człowiek. A skoro każda tożsamość zbudowana 

jest na seksualności, to i każda może w sferę seksualną sięgać po obrazy, pojęcia i afekty 

ściśle z nią związane81. 

                                                
80 Por. Z Freud, Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi, [w:] CE 141, 
przypis. 
81 Radykalną wersję tego mechanizmu przedstawia Slavoj Žižek, „przepisując” historię filozofii nowożytnej w 
myśl ufundowanego na seksualności podmiotu: „Skoro akceptujemy stosunek seksualny jako ostateczny punkt 
odniesienia, pojawia się pokusa napisania na nowo całej historii nowożytnej filozofii w tych kategoriach: 
- Kartezjusz: <<Pieprzę, więc jestem>>, czyli tylko w trakcie intensywnego stosunku seksualnego odczuwam 
pełnię istnienia (Lacanowska <<przemieszczona>> odpowiedź brzmiałaby: <<Pieprzę tam, gdzie mnie nie ma, a 
więc nie ma mnie tam, gdzie pieprzę>>, czyli to nie ja pieprzę, ale <<to pieprzy>> we mnie); 
- Spizona: w Absolucie jako Pieprzeniu (coitus sive natura), należy rozróżnić, zgodnie z różnicą natura naturans 
i natura naturata, między pieprzeniem jako aktywną penetracją i obiektem, który jest pieprzony – istnieją tacy, 
którzy pieprzą i tacy, którzy są pieprzeni; 
- Hume wprowadza tutaj emipiryczne wątpienie: skąd możemy wiedzieć, że pieprzenie jako stosunek w ogóle 
istnieje? Istnieją tylko przedmioty, których ruchy wydają się ze sobą skoordynowane. 
- Kantowska odpowiedź na ten kryzys: <<warunki możliwości pieprzenia są takie same jak warunki możliwości 
pieprzonego obiektu>>; 
- Fichte radykalizuje rewolucję Kantowską: pieprzenie jest samoustanawiającą bezwarunkową aktywnością, 
która dzieli się na pieprzącego i pieprzony obiekt, czyli samo pieprzenie ustanawia swój przedmiot, tego, który 
jest pieprzony; 
- Hegel: Kluczowe jest, aby rozumieć Pieprzenie nie tylko jako Substancję (substancjalny popęd panujący nad 
nami), ale także jako Podmiot (jako refleksyjną aktywność zakorzenioną w duchowym znaczeniu); 
- Marks: należy powrócić do realnego pieprzenia, a nie do idealistycznego, masturbacyjnego filozofowania, czyli 
– jak pisze on wprost w Ideologii niemieckiej – realne, aktualne życie ma się do filozofii tak, jak prawdziwy seks 
do masturbacji. 
- Nietzsche: Wola jest w swej skrajnej postaci Wolą Pieprzenia, która kulminuje w Wiecznym Powrocie <<chcę 
więcej>>, pieprzenia, które nigdy się nie kończy; 
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 Na koniec tego rozdziału poświęconego seksualnym fundamentom podmiotowości 

chciałabym się zatrzymać jeszcze przy pojęciu afektywności. Czy popęd i afekt mają ze sobą 

coś wspólnego? Innymi słowy: czy miłość ma coś wspólnego z seksem, czy też posiadają one 

inną naturę oraz źródło i są od siebie zupełnie niezależne? Na samym końcu przedmowy do 

IV wydania Trzech rozprawach z teorii seksualnej Freud, rozprawiając się ze swym 

(rzekomym?) panseksualizmem, porusza również problem zrównania afektywności  

z seksualnością: 

 
„Wiedzeni potrzebą krzykliwych sloganów ludzie posunęli się już tak daleko, że 
rozprawiają o <<panseksualizmie>> psychoanalizy i wysuwają pod jej adresem 
absurdalny zarzut, że <<wszystko>> wyjaśnia seksualnością. Moglibyśmy się tym 
zdumiewać, gdybyśmy sami byli w stanie puścić w niepamięć owo wprawiające  
w pomieszanie i skłaniające do zapominania oddziaływanie czynników afektywnych. 
Albowiem filozof Artur Schopenhauer już jakiś czas temu wypominał człowiekowi,  
w jakiej mierze jego czyny i poglądy zdeterminowane są dążeniami seksualnymi –  
w zwyczajnym sensie tego słowa – a cały świat czytelniczy nie byłby przecież w stanie 
całkiem zatrzeć w pamięci takiego poruszającego napomnienia! Jeśli jednak chodzi  
o <<rozciągnięcie>> pojęcia seksualności, co stało się niezbędne za sprawą analizy 
dzieci i tak zwanych perwertów, należałoby sobie życzyć, by wszyscy, którzy ze swego 
wzniosłego punktu widzenia rzucają wzgardliwe spojrzenia na psychoanalizę, sami 
przypomnieli sobie, jak bardzo zbiega się owo rozszerzone przez psychoanalizę pojęcie 
seksualności z Erosem boskiego Platona.”82 

 

 Pojawia się tu kilka wątków. Po pierwsze, powraca znów „pomówienie”  

o panseksualizm. Upierając się przy nazywaniu teorii Freuda teorią panseksualną, od 

początku miałam świadomość tego, że robię to nie tylko wbrew niektórym jej komentatorom 

(jak przywoływany wielokrotnie Paweł Dybel), ale także wbrew samemu twórcy 

psychoanalizy. Odżegnywanie się Freuda od „wyjaśniania wszystkiego seksualnością” (ta 

sama fraza pojawiła się już wtedy, gdy Freud omawiał seksualną etiologię nerwic), 

wypieranie się panseksualizmu spowodowane było jedynie – jak sądzę – niezrozumieniem,  

z jakim spotykała się jego teoria w kręgu współczesnych mu badaczy. Bo z jednej strony 

Freud nie zgadza się z panseksualizmem swej teorii, ale z drugiej – zapisuje to słowo  

w cudzysłowie (cudzysłów ten czytam nie tylko jako znak cytowania przeciwników, lecz 

także jako odniesienie do takiego znaczenia tego słowa, które utożsamiałoby je  

z „erotomanią”). Co więcej, i to kolejny wątek zacytowanego fragmentu, już w następnym 

                                                                                                                                                   
- Heidegger: podobnie jak istota techniki nie jest niczym <<technicznym>>, istota pieprzenia nie ma nic 
wspólnego z pieprzeniem jako zwykłą ontyczną aktywnością; raczej <<istotą pieprzenia jest pieprzenie Istoty>>, 
czyli nie tylko my, ludzie, spieprzyliśmy nasze rozumienie Istoty, to Istota jest już sama w sobie spieprzona 
(niespójna, wycofująca się, błądząca); 
- wreszcie, wgląd w to jak Istota sama w sobie jest spieprzona, prowadzi nas do Lacanowskiego <<stosunek 
seksualny nie istnieje>>.” (S. Žižek, Lacrimae rerum, op. cit., s. 111, przypis.) 
82 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 31-32. 
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zdaniu usprawiedliwia ów panseksualizm (którego rzekomo nie uprawia), przywołując jako 

swego sprzymierzeńca w tej teorii Schopenhauera (później zaś także Platona). Pojawia się tu 

więc ten sam sposób argumentacji, z jakim mieliśmy do czynienia wtedy, gdy we Wstępie do 

psychoanalizy Freud ustawiał swą teorię w szeregu z teoriami Kopernika i Darwina. Freud 

zrzeka się w ten sposób rewolucyjnego ładunku swych poglądów na rzecz wpisania ich  

w długą i – co chyba jeszcze ważniejsze – szanowaną (a, przez ten szacunek, dającą pewne 

gwarancje) tradycję myślenia dużo starszego niż psychoanaliza. Ostatnim, najważniejszym 

wątkiem, jaki się tu pojawia, jest problem afektywności. Kontekst składniowy, w jakim 

wprowadzone tu zostają „czynniki afektywne”, pokazuje, że dla Freuda afektywność –  

w sposób jednoznaczny i nie wymagający żadnych wyjaśnień – równoznaczna jest 

seksualności. O równoznaczności tej upewniają go Schopenhauer, dzieci i perwerci. Zaiste, 

dziwna to kompania, która – sama w sobie – niewątpliwie nie byłaby wystarczającym 

argumentem za uznaniem Freudowskiej tezy. Jednak o omawianym silnym związku seksu  

i afektu Freud pisze także w innym miejscu: 

 
„Dzięki równoczesnej obserwacji i późniejszemu badaniu łatwo stwierdzić, że [u dzieci] 
wszystkie bardziej intensywne procesy afektowe, nawet pobudzenia lękowe, przechodzą 
w dziedzinę seksualności. […] Seksualnie pobudzające oddziaływanie niektórych 
afektów – afektów jako takich znamionujących się brakiem rozkoszy, a zatem lęku, 
przerażenia, grozy – w wypadku wielu ludzi utrzymuje się przez całe dojrzałe życie  
i niewątpliwie stanowi wyjaśnienie tego, iż tak wiele osób ugania się za okazjami do 
przeżycia tego rodzaju wrażeń, jeśli tylko pewne okoliczności uboczne (przynależność do 
jakiegoś świata pozoru, lektura, teatr) tłumią powagę doznania braku rozkoszy.”83 

 

 Nawet jeśli nie chodzi tu o całkowitą jednoznaczność, pełną tożsamość seksualności  

i afektywności, to jednak zostają one w ogromnej mierze jakościowo zrównane. Afekty 

przechodzą w dziedzinę seksualności, afekty pobudzają seksualnie (o takim dziecięcym 

pobudzeniu pisałam już przy okazji oralnej przyjemności ssania matczynej piersi); są sobie 

tak bliskie, że praktycznie okazują się nierozróżnialne. Wątpliwości może budzić seksualnie 

pobudzające oddziaływanie afektów traktowanych jako nieprzyjemne, jednak – jeśli wziąć 

pod uwagę, że Freudowskie Lustprinzip należało by tłumaczyć raczej jako „zasadę rozkoszy” 

niż „zasadę przyjemności” – wątpliwości te powinny osłabnąć. Seksualno-afektywny podmiot 

zasady rozkoszy kieruje się, jak sama jego nazwa wskazuje, poszukiwaniem rozkoszy (nie zaś 

przyjemności – odnoszę się tu do wspomnianego już rozróżnienia Rolanda Barthesa), a więc 

doznania niewysłowionego, niczym nieograniczonego, bezmiernego („bezmiar erotyzmu” 

Bataille’a). Tak rozumiana rozkosz może (a nawet musi) boleć. Może boleć „jedynie” 

                                                
83 Ibidem, s. 92-93. 
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dyskursywnie – jako niekomunikowalna; ale może boleć – jak zauważa Freud – także 

zupełnie bezpośrednio – przed i poza dyskursem. Porzucając jednak czytanie Freuda przez 

filtry późniejszych odeń filozofów, powróćmy na koniec do tego, co ma nam jeszcze do 

powiedzenia na temat seksu i afektu sam ojciec psychoanalizy. Tym razem nie będzie już 

bólu; będzie czułość. 

Tylko zjednoczenie nurtów czułego i zmysłowego gwarantuje w pełni normalne 

stosunki miłosne, powiada Freud w drugim Przyczynku do psychologii życia miłosnego84. 

Choć pierwsze w życiu dziecka zjednoczenie takie dokonuje się przy matczynej piersi; choć 

prowadzi ono w konsekwencji do narodzin pragnienia kazirodczego wobec matki; choć 

pragnienie to owocuje powstaniem kompleksu Edypa… to jednak to właśnie ono „gwarantuje 

w pełni normalne stosunki miłosne”. Ponieważ we Freudowskim rozumieniu normy mieści 

się także kazirodztwo (oczywiście, jako fantazmat, nie jako realnie popełniony występek)  

i kompleks Edypa (który jest naturalny i normalny, jeśli w odpowiednim momencie zostanie 

„przekroczony”). Przypomnę tu przywołane na początku tego rozdziału rozumowanie Dybla, 

wedle którego freudyzm nie jest panseksualny, ponieważ nie jest nawoływaniem do 

hedonizmu. Otóż – moim zdaniem, powtórzę to po raz kolejny – freudyzm jest panseksualny, 

chociaż nie jest nawoływaniem do hedonizmu. Jeśli ufundowanie podmiotu na seksualności 

(nurcie zmysłowym) splata się z miłosnym afektem (nurt czuły), to, oczywiście, nie ma to nic 

wspólnego z hedonizmem, którego jednym ze sztandarowych współcześnie wcieleń jest 

twierdzenie, jakoby seks i miłość nie miały ze sobą nic wspólnego. Wedle Freuda nie jest tak, 

że miłość i pożądanie są od siebie zupełnie niezależne. Taka rozbieżność, powiada Freud, jest 

o tyle normalna (ale nie naturalna), o ile typowa jest dla „naszego dzisiejszego świata 

cywilizowanego”, współczesnego (już Freudowi) sposobu wychowania85. Rozszczepienie 

nurtów czułego i zmysłowego, ich niezależność lub sprzeczność, nie jest naturalna, lecz jest 

wynikiem impotencji psychicznej, która rodzi się z wyparcia pragnienia kazirodczego. Jak 

pisałam powyżej, afekty przechodzą w dziedzinę seksualności, afekty splatają się i jednoczą  

z seksualnością. Wszak z seksualności bierzemy swój biologiczny i psychologiczny początek: 

z nocy seksualnej Quignarda, z bezmiernego erotyzmu Bataille’a, z panseksualizmu Freuda,  

z semiotyki seksu i afektu Kristevy. Dlatego seksualność stanowi fundament wszelkiej naszej 

aktywności; także tej interpretacyjnej. 

 

 

                                                
84 Por. Z. Freud, Przyczynek do psychologii życia miłosnego II, [w:] ZS 182. 
85 Por. Ibidem, s. 186-187. 
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PSYCHOANALITYCZNY MODEL INTERPRETACJI 

 
„Na razie jeszcze bardzo daleko nam do sytuacji obiecującej poprawę, słusznie zatem 
można obciążać naszą cywilizację odpowiedzialnością za powstawanie neurastenii. 
Wiele pod tym względem musi się jeszcze zmienić. […] Przede wszystkim jednak  
w opinii publicznej należy stworzyć przestrzeń dla dyskusji na temat problemów życia 
seksualnego; trzeba nauczyć się mówić o nim w taki sposób, by nie narażać się na 
etykietę wichrzyciela czy hochsztaplera grającego na niskich instynktach. W ten sposób 
również pod tym względem pozostałoby dość pracy na następne stulecie – stulecie,  
w którym nasza cywilizacja powinna się nauczyć obchodzić z wymogami naszej 
seksualności!”86 

 

 Owo projektowane przez Freuda stulecie już minęło, a cywilizacja nadal nie do końca 

nauczyła się „obchodzić z wymogami naszej seksualności”. Poza kategoriami 

feministycznymi, rasowymi, queer czy analizami seksualności w jakimś konkretnym 

kontekście polityczno-społecznym, „przestrzeń dla dyskusji na temat problemów życia 

seksualnego” nadal wydaje się w naukach humanistycznych mocno ograniczona. Zaś próby 

poszerzania jej w kulturowych, antropologicznych wydaniach literaturoznawstwa wciąż 

spotykają się z dużą nieufnością. Budujemy muzea seksu, nadal jednak mamy problemy  

z interpretacją seksualności „na bieżąco”. Tymczasem, jak twierdził Freud ponad sto lat temu, 

zbudowani jesteśmy na seksualności, nieświadomości i cielesności, a interpretacja tych 

naszych fundamentów jest najważniejszym dla naszego podmiotowego rozwoju aktem. Zaś  

w interpretacji tej, przypominam87, powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym, co 

nieprzyjemne, pozornie nieważne, bez związku i nonsensowne; czyli na nieświadomym. Gdyż 

to właśnie nonsens (nieświadome), jak zauważa Dybel, stanowi punkt graniczny, „a zarazem 

warunek (nie)możliwości ukonstytuowania się jakiegokolwiek sensu” [OP 31].  

 

 

 

 

                                                
86 Z. Freud, Seksualność w etiologii nerwic, [w:] ZS 19-20. 
87 Odnoszę się tu do cytowanego w rozdziale Nieprzyjemne, nieważne, nonsensowne fragmentu z eseju Freuda 
Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw (CE 27-28). 
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(Nie)możliwość sensu 

 

Tak, jak popęd funkcjonuje na granicy pomiędzy tym, co cielesne, a tym, co 

psychiczne (i jednocześnie funkcjonuje jako sprzeciw wobec psychicznego), tak nieświadomy 

nonsens stanowi granicę sensu, warunek pojawienia się sensu (i jednocześnie warunek 

niemożliwości jego ukonstytuowania). Owa gra pomiędzy sensem a bezsensem (czy – inaczej 

– między możliwością sensu a jego niemożliwością), kluczowa – jak się to okaże w następnej 

części – dla czytania Freuda przez Kristevę, odpowiada grze pomiędzy ciałem a psychiką, 

pomiędzy semiotycznym a symbolicznym, pomiędzy milczeniem lub bełkotem a dyskursem. 

Kluczową rolę owej gry dostrzega Dybel, posługując się frazą „(nie)możliwość 

ukonstytuowania sensu”. Sens musi się – w procesie interpretacji – konstytuować, bo na 

ustanawianiu sensu polega aktywność podmiotu; w tej aktywności się on stwarza i spełnia.  

A jednocześnie – z tego samego powodu – sens ukonstytuować się nie może; ponieważ  

w pełni ukonstytuowany uległby on samospełnieniu. Podmiot stałby się dla siebie absolutnie 

przejrzysty, „samoprzejrzysty”; innymi słowy: ukonstytuowałby się w pełni, a więc przestał 

rozwijać. Byłby to podmiot martwy, bo tylko wciąż tworzący się w akcie interpretacji, jest 

podmiotem żywym. Jak zauważa Markowski, „nigdy nie staniemy na pewnym gruncie 

nieinterpretowalnego sensu” [W 113]. Psychoanalityczny podmiot jest podmiotem tylko  

o tyle, o ile (się) interpretuje; dlatego nigdy nie może zostać ukończony, nigdy nie może 

uzyskać stabilności, pełni i niezmienności. 

 Ów proces interpretacji, w której podmiot siebie tworzy (proces, który Julia Kristeva 

nazwie signifiance) przebiega na granicy. Według mnie, najważniejsza różnica pomiędzy 

poszczególnymi neopsychoanalizami, a także kolejnymi lekturami i komentarzami do 

psychoanalizy Freudowskiej, polega na tym, który z „przygranicznych” obszarów uznamy za 

istotniejszy; który z nich ostatecznie okaże się stawką do wygrania (ocalenia), pierwszym  

i ostatnim punktem odniesienia. Dobrą egzemplifikację tej różnicy stanowią dwa komentarze. 

Pierwszy jest autorstwa Slavoja Žižka, drugi – Pawła Dybla: 

 
„Freud jest całkowicie nowoczesny: Freudowskie pojęcie symptomatycznych czynności 
(na przykład przejęzyczenie) podkreśla swą radykalną przygodność, tj. Freudowska 
interpretacja nie odnajduje w nich <<głębszego znaczenia>>, ale po prostu pokazuje jak, 
w całkiem przygodny sposób, nieświadome <<życzenie>> przylgnęło do codziennego 
sztucznego elementu lub zdarzenia, które nie jest w żaden wewnętrzy sposób powiązane 
z samym życzeniem. […] Freudowski model interpretacji zawiera więc 
<<nowoczesną>>, materialistyczną teorię samego znaczenia: jeśli chodzi o jego 
ontologiczny status, znaczenie jest zdecydowanie drugorzędne, jest sposobem 
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<<uwewnętrznienia>> traumatycznego szoku, jakiegoś poprzedzającego je przygodnego 
spotkania. Nie ma <<głębszego znaczenia>> pod powierzchnią przygodności zdarzeń; 
przeciwnie, samo Znaczenie jest czymś, dzięki czemu skończony podmiot może radzić 
sobie z nieznośną przygodnością <<tego marnego żywota>>.”88 

 
„[…] Freuda koncepcja człowieka i kultury przestała być [w <<lingwistycznej>> tradycji  
strukturalistycznej i poststukturalistycznej] odczytywana głównie pod kątem 
wskazywanych przez tego autora <<przedjęzykowych>> popędowych sił tkwiących  
w nieświadomym, ale samo nieświadome zaczęto rozpoznawać jako odniesione już  
z góry do języka, tyle że jego <<przedstawienia>> zorganizowane są zupełnie inaczej niż 
ma to miejsce w przypadku wszelkich świadomych form wypowiedzi. Zgodnie z tym 
rozpoznaniem  popędowe <<przedstawienia>> nieświadomego stanowią już część 
języka, problem tylko w tym, że to, co wypowiadają, jawi się jako czysty nonsens, nie 
przystaje w żaden sposób do tego, co zwykliśmy tradycyjnie kojarzyć z tym, co 
językowe.” [OP 13] 

 

 Žižek podkreśla to, co nowoczesne, powierzchniowe, materialistyczne i przygodne. 

Dybel to, co poststrukturalistyczne (a więc i ponowocznesne), głębokie i lingwistyczne. Choć 

również w lekturze Dybla rdzeń tożsamości podmiotu jest nonsensowny i określony 

popędowo [por. OP 19], a więc ściśle indywidualny, nieświadomy i prywatny, to jednak 

przygodność musi ustąpić (przynajmniej w zacytowanym powyżej fragmencie) prawom 

językoznawstwa, bo to, co nonsensowne, wpisuje się – choć negatywnie, ale jednak –  

w przestrzeń sensu: jako jego rewers [por. OP 14-15]. 

 Na czym, konkretnie, polegają różnice pomiędzy tymi dwiema lekturami Freuda? 

Opozycja nowoczesności i ponowoczesności jest tutaj mocno skomplikowana. Žižek 

nowoczesną nazywa materialistyczną przygodność. Nie jest to więc nowoczesność 

Kartezjusza, Oświecenia i Wielkich Narracji. Natomiast poststrukturalizm Dybla nie jest 

jednym z ruchów ponowoczesnych w powszechnie przyjętym rozumieniu. „Postyczność”  

poststrukturalizmu i postnowoczesności jest tu raczej uznaniem dziedzictwa strukturalizmu  

i nowoczesności w ich najbardziej tradycyjnych i skostniałych formach. „Post-” nie 

wprowadza tu przewartościowania, dyskusji czy negacji, lecz jedynie uznanie dokonań  

i dziedzictwa. Przekładając te kategoryzacje na powszechniej stosowaną nomenklaturę, 

należałoby więc stwierdzić, że Freud Žižka jest w swej nowoczesności ponowoczesny, zaś 

Freud Dybla – w swym postrukturalizmie strukturalistyczny. 

 Opozycja materializmu i lingwistyki jest mniej oczywista, ale w zacytowanych 

fragmentach bardzo widoczna. Buduje się ona na tym, czy i w jaki sposób Freudowskie 

znaczenie wpisuje się w System Znaczeń. Otóż, według mnie, w ujęciu Žižka nie wpisuje się 

nijak. Dla niego znaczenie u Freuda zatrzymuje się na powierzchni. Znaczy tylko to, co 

znaczy. Symptom jest symptomem, a nie wyrazem czegoś. Ciało daje znak, który tylko do 
                                                
88 S. Žižek, Lacrimae rerum, op. cit., s. 46-47. 
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ciała odsyła, nie będąc pseudonimem żadnego procesu psychicznego. W odwiecznym sporze 

Ducha i Litery wygrywa tu Litera; i to nie jako litera języka, lecz litera (dosłowność) ciała, 

popędu, symptomu. Natomiast wedle Dybla, dla którego nieświadome już góry odniesione 

jest do języka, zdecydowanie wygrywa Duch. Choć utożsamienie Systemu z Duchem może 

wydawać się mocno dyskusyjne, to jednak – w tym konkretnym przypadku – wydaje mi się 

ono uzasadnione. Znak ciała, symptomu, popędu jest istotny tylko o tyle, o ile rozszyfrujemy 

jego znaczenie w języku, o ile rozpoznamy, do czego odsyła. Symptom sam w sobie i dla 

siebie nie jest istotny; istotny jest tylko jako symptom czegoś, co możemy rozpoznać, nazwać, 

wysłowić i zaklasyfikować (w obrębie systemu). W takim ujęciu opozycja Ducha i Litery 

przekłada się na opozycję  langue i parole. Litera i parole przegrywają z mocą systematyzacji 

Ducha i langue. Przez powierzchnię znaku należy przebić się po to, by dotrzeć do głębi jego 

znaczenia. A w międzyczasie gubi się przygodność. 

 

Skok w przygodność 

 

 A to właśnie przygodność – rozumiana tu jako cielesność, prywatna historia 

seksualności, traumatyczna i/lub czuła afektywność – jest tym, czego zgubić w psychoanalizie 

nie można, gdyż to właśnie ona funduje wszelkie znaczenie i o jej zrozumienie toczy się gra. 

Interpretacja, w myśl teorii psychoanalitycznej, to przede wszystkim interpretacja procesu,  

w którym znaczenie staje się znaczeniem; w którym symptom staje się znakiem, popęd 

przechodzi w dziedzinę psychiczną, a podmiot tworzy się jako podmiot właśnie. Dzieje się to 

– także w sztuce – gdzieś na przecięciu cielesności i psychiki, przeddyskursywnego popędu  

i seksualności zdyskursywizowanej. 

 Skąd jednak bierze się ta granica? Dybel, pisząc o Freudowskiej koncepcji ego 

cielesnego, zauważa: 

 
„[…] dla autora Totemu i tabu pytania o <<sens bycia>> człowiek stawia już jako byt 
cielesny, w swym najbardziej fundamentalnym wymiarze określony przez popędy życia  
i śmierci. Nie znaczy to bynajmniej, że pytania te odnoszą się do tego, co biologiczne  
w człowieku. Są to pojawiające się już u zarania dziejów ludzkiej kultury <<zwykłe>> 
pytania o sens własnej skończoności i przeznaczenie. A biorą się one przede wszystkim 
stąd, że inaczej niż u zwierząt, relacja między […] popędami jest w człowieku głęboko 
zakłócona. W związku z tym jego <<sposób bycia>> nie daje się potraktować jako 
harmonijnie włączony w świat przyrodniczy, ale cechuje go w stosunku do niego 
niepokojący <<nadmiar>> i brak zarazem. Jeśli przy tym człowiek próbuje poradzić 
sobie z tym zakłóceniem tworząc porządek kulturowy i społeczny oparty na różnego 
rodzaju zakazach i restrykcjach, nie zmienia to w niczym faktu, że tak czy inaczej jest dla 
siebie problemem.” [ZDP 393-394] 
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Ufundowany na seksualności podmiot Freudowski jest – od początku i przede wszystkim – 

bytem cielesnym. Pisząc o głębokim zakłóceniu relacji między popędami w człowieku, Dybel 

obala – przez siebie samego stawiany – zarzut, jakoby doktryna Freudowska była „naiwnym 

naturalizmem”89. Przyczyną owego zakłócenia jest pewien „niepokojący nadmiar” 

(przypomina się tu „nadmierny” charakter rozkoszy, tak, jak opisywał ją Ronald Barthes); to 

właśnie ten nadmiar nie pozwala nam ani wygodnie umościć się w świecie zwierzęcym, ani – 

jako związany ze sferą popędową – żyć w sferze wyłącznie kulturowej, cywilizowanej. To on 

każe nam problematyzować zakazy i restrykcje, szukać sposobów, na jakie popęd może je 

ominąć i realizować się w sposób niewysublimowany. W ten sposób jesteśmy (żyjemy, 

czujemy, rozumiemy, interpretujemy) nieustannie na granicy. To zaś, w jaki sposób 

przygraniczne sfery somatycznego i psychicznego komunikują się ze sobą (problem, który 

Kartezjusz próbował rozwiązać, funkcjonalizując szyszynkę), dla Freuda pozostaje 

nierozwiązywalną zagadką. Gdy omawia problem „konwersji histerycznej”, mówi wprost, że 

opiera się ona na skoku, którego nigdy nie będziemy w stanie pojąć – skoku od tego, co 

psychiczne, do inerwacji somatycznej90. 

 Nawet jeśli ów skok pozostaje i pozostanie niepojęty, warto mu się przyjrzeć. Wydaje 

mi się zresztą, że do czynienia mamy tu z dwoma skokami, z których każdy chciałabym 

nazwać pewnym swoistym „momentem retorycznym”. Retoryka ta spełnia się w dwóch 

zupełnie różnych językach. Wyjściowym punktem sytuacji terapeutycznej jest to, że pacjent 

ma jakiś problem z (przedjęzykową, przeddyskursywną) seksualnością. Problem ten –  

w pierwszym momencie retorycznym – zostaje spseudonimowany danym symptomem (ów 

symptom jest bezpośrednią przyczyną tego, że pacjent zgłasza się na terapię). Drugi moment 

retoryczny następuje wtedy, gdy – podczas terapii, w toku talking cure – pacjent tworzy 

narrację, która w taki czy inny sposób łączy się z symptomem i jego domniemywanymi 

podstawami. Tak to wygląda od strony pacjenta. Jego momentom retorycznym odpowiada 

interpretacja analityka, o tyle odwrotnie analogiczna, że skupiająca się na uchwyceniu  

i odczytaniu opowieści pacjenta w dwóch momentach „lektury retorycznej”. Pierwsza z tych 

lektur polega na wyłapywaniu z narracji pacjenta momentów i pojęć istotnych, kierowaniu 

uwagi na symptom i żądaniu narracji łączącej się z symptomem. Druga lektura retoryczna 

polega zaś na odczytywaniu znaczenia symptomu, prowadzącym do odkrycia właściwego 

problemu z seksualnością, poprzez interpretację przyczyn i sposobów jego pseudonimowania. 

                                                
89 Por. fragment Okruchów psychoanalizy (OP 7) zacytowany w pierwszej części rozdziału Seks jako 
fundament.. 
90 Por. Z. Freud, Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw, [w:] CE 26. 



 49 

Pierwszy moment retoryczny (problem-symptom) to retoryka operująca na poziomie 

popędowo-cielesnym; to „język ciała” (choć, oczywiście, rozumiany inaczej niż używa się 

tego pojęcia potocznie)91. Natomiast drugi moment (symptom-narracja) jest właśnie 

momentem owego „niepojętego skoku”, od somatycznego do psychicznego i z powrotem. To 

tutaj semiotyczne przekłada się na symboliczne i odwrotnie92. To, co czysto cielesne, 

wskakuje w sferę języka (na tym ruchu opiera się mechanizm sublimacji w ujęciu Freuda) lub 

to, co zdyskursywizowane znajduje swój wyraz cielesny (to, z kolei, sublimacja opisywana  

z perspektywy Kristevy). To właśnie ów skok, na którym opiera się – rozumiana tak czy 

inaczej, za Freudem czy Kristevą – sublimacja sprawia, że nie jesteśmy skazani na to, co Clair 

nazywa „apofatycznością bekształtności”93; że jesteśmy w stanie symbolizować ciało  

i ucieleśniać symbol. Że jesteśmy w stanie interpretować podmiotową przygodność. 

 
„Fakt, iż studium to jest uzależnione od doświadczeń psychoanalitycznych, które skłoniły 
nas do napisania tych słów, przejawia się nie tylko w formie doboru materiału, lecz 
również w samym jego uporządkowaniu. Wszędzie zachowana jest pewna hierarchia 
instancji, czynniki przygodne wysuwane są na plan pierwszy, czynniki dyspozycyjne 
pozostawiane na dalszym planie, rozwój ontogenetyczny uwzględnia się przed 
filogenetycznym. Albowiem to, co przygodne, odgrywa w psychoanalizie główną rolę, 
włada nią prawie absolutnie; to, co dyspozycyjne, pojawia się dopiero gdzieś w tle jako 
czynnik obudzony za sprawą przeżycia, atoli należyte uwzględnienie go zawiodłoby nas 
daleko poza roboczą dziedzinę psychoanalizy.”94 

 

 Powyższy fragment, wprost poruszający problem roli przygodności w praktyce 

psychoanalitycznej, kładzie też szczególny nacisk na praktyczny i niedogmatyczny charakter 

tez formułowanych przez tę naukę. Oczywiście, praktyka psychoanalityczna posłużyła 

Freudowi to tworzenia teorii; oczywiście, jeszcze za jego życia przeradzała się w rodzaj 

doktryny; oczywiście, sam Freud niektóre swoje pomysły szybko zaczynał traktować jako 

                                                
91 Freud dosyć jednoznacznie – jeśli czytać go przez filtr Kristevy i Lacana – wpisuje symptom w 
przeddyskursywny porządek ciała. Pisząc o mechanizmie „seksualizacji procesu wyparcia”, zauważa, że 
„motywem wyparcia jest we wszystkich przypadkach męski protest, usiłowanie zejścia z linii żeńskiej. 
Wypierającym byłby zatem zawsze męski, a wypieranym kobiecy impuls popędowy. Ale również symptom 
byłby wynikiem bodźca kobiecego, nie możemy bowiem zrezygnować z tej cechy symptomu, iż jest on 
zaistniałym wbrew wyparciu zastępstwem tego co wyparte.” (Z. Freud, „Dziecko jest bite”, [w:] CE 205.). 
Symptom wpisuje się więc w ten sposób w porządek tego, co kobiece, a więc semiotyczne (Kristeva) i nieme 
(Lacan). 
92 Freud, mówiąc o tym skoku w kontekście konwersji histerycznej miał przede wszystkim na myśli owo „i 
odwrotnie”. Niemniej dla mnie równie ważne, a chyba nawet ważniejsze, jest to, w jaki sposób popęd przekłada 
się na psychiczne, co również nurtowało Freuda. Bowiem owo przejście – w jednym czy w drugim kierunku – 
pozostaje w równym stopniu niewyjaśnione i godne uwagi. 
93 „Czyżby istniała apofatyczność bezkształtności, tak jak istnieje apofatyczność boskości? O gównie niczego nie 
da się pomyśleć, tak jak niepojęta jest istota Boga. Tych rzeczy nie można dotknąć ani wypowiedzieć, ani na nie 
patrzeć, podobnie jak nie można wymienić wszystkich atrybutów boskości. Czyżby Zło też było niewysłowione, 
niewidzialne, niewyrażalne? Czyżby doświadczenie grozy było doświadczeniem pustki i milczenia?” (J. Clair, 
De Immundo, op. cit., s. 78.) 
94 Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 30. 
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bezdyskusyjne dogmaty (najważniejszymi takimi dogmatami stały się sublimacja czy 

kompleks Edypa). Niemniej, podkreślany już przeze mnie wcześniej, eseistyczny charakter 

myśli Freudowskiej nigdy nie uległ presji budowania systemu. A pamięć o istotnej roli 

przygodności na pewno odegrała w tym ważną rolę już u samego punktu wyjścia. Warto 

pamiętać o tym, że bezpośrednim bodźcem Objaśniania marzeń sennych był słynny sen  

o zastrzyku Irmy, który przyśnił się Freudowi. W ten sposób jednym z podstawowych 

budulców teorii stał się element nie tylko przygodny, ale również niezwykle prywatny, 

intymny. Także w tym sensie psychoanaliza odkrywa jedno z najważniejszych praw 

interpretacji, o której przebiegu i wyniku decyduje nie tylko przypadkowość (doboru lektur, 

takiego a nie innego wykształcenia, momentu społeczno-historycznego i naszego sposobu 

funkcjonowania w tym momencie), ale i prywatność, indywidualność, intymność 

interpretującego podmiotu95. Psychoanaliza (jako analiza właśnie) uczy też takiego podejścia 

do interpretowanego zjawiska (dzieła sztuki czy jakiegokolwiek problemu), który – wyżej 

ceniąc sobie analizę pojedynczego zjawiska niż syntetyzujące wpisanie go w dany system – 

prowokuje interpretacyjną otwartość na to, co nowe: 

 
„Synteza nie jest więc tak satysfakcjonująca jak analiza; innymi słowy: na podstawie 
znajomości przesłanek nie bylibyśmy w stanie przepowiedzieć tego, jakiego rodzaju 
wynik otrzymamy. Bardzo łatwo sprowadzić owo przysparzające troski spostrzeżenie do 
przyczyn, które je wywołały. Nawet jeśli dokładnie znamy czynniki etiologiczne 
decydujące o określonym sukcesie, to i tak znamy je tylko podług ich właściwości 
ilościowych, a nie relatywnej siły. Niektóre z nich jako zbyt słabe są tłumione przez inne 
i nie wpływają na rezultat końcowy. Ale nigdy z góry nie wiemy, które z czynników 
sprawczych okażą się słabsze lub silniejsze. Mówimy tylko w końcu, że te, które 
zwyciężyły, były silniejsze. A więc zawsze możemy w pewny sposób rozpoznać 
przyczyny w kierunku analizy, nie da się jednak ich przeprowadzić w kierunku 
syntezy.”96 

 

Co to oznacza dla literaturoznawcy, krytyka, podmiotu czytającego? Po pierwsze, oznacza 

rzecz całkowicie oczywistą i podstawową, o której tylko po krótce warto wspomnieć: że  

z tego samego zasobu słów danego języka; z tych samych czasów i kontekstów społecznych, 

kulturowych, politycznych; z takiego samego wychowania, wykształcenia i zamiłowania; z tej 

samej płci i orientacji seksualnej; z tego samego statusu społecznego i ekonomicznego… 

                                                
95 Jak powiada Holland pod sam koniec swego tekstu poświęconego psychoanalitycznej krytyce literackiej: „[…] 
krytyka literacka uprawiana z pozycji psychoanalitycznej naraża się na intymność, po to, by przywrócić 
indywidualność. Najlepsi interpretatorzy opierać się będą nie tylko na swej wiedzy o literaturze, ale także na 
swej samowiedzy.” (N. N. Holland, Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy, [w:] PIL 172.). 
96 Z. Freud, O psychogenezie pewnego przypadku żeńskiego homoseksualizmu, [w:] CE 227. 
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wytworzyć można zupełnie różną literaturę97. Po drugie zaś, oznacza rzecz nieco mniej 

oczywistą; że psychoanalityczna krytyka literacka – choć, oczywiście, jak każde czytanie: nie 

pozbawiona przedsądów, założeń i wyposażona w pewne lekturowe „filtry”, które każą 

szukać w literaturze takich a nie innych elementów, motywów, problemów – pozwala 

analitycznie otworzyć się na czytane dzieło, na jego nieświadomą prywatność i intymność; 

pozwala wydobywać z dzieła szczegóły, które umykają innego typu lekturze, i nie oczekiwać 

tego, by lektura idealnie się domknęła, dopełniła, w pełni wyjaśniła i objaśniła. Pozwala – nie 

uchybiając w żaden sposób danej do lektury opowieści – szukać czegoś innego, co tkwi pod 

nią i poza nią; nieświadomości tekstu, z której ów tekst wyrasta i na której się funduje. Bo 

interpretowany tekst jest jak interpretowany podmiot (popędowy, nieświadomy, zbudowany 

na tym, co przeddyskursywne); bo interpretujący jest takim samym podmiotem. Bo 

psychoanaliza jest hermeneutyką98 (a nawet, jak powiada Holland, „hermeneutyką 

hermeneutyki”99 czy, jak ujmuje to Markowski – interpretacją procesu reprezentowania, do 

której to kwestii powrócę na kolejnych stronach). 

 

Hermeneutyka realistyczna 

 

 Pisząc o psychoanalizie jako hermeneutyce, Markowski wprowadza kategorie 

„optymistycznej” i „pesymistycznej” tradycji hermeneutycznej, które to tradycje istnieją 

rozłącznie, ale równocześnie, w praktyce interpretacji psychoanalitycznej: 

 
„W myśl tradycji optymistycznej: a) sens istnieje przed aktem interpretacji, b) sama 
interpretacja jest wyłącznie narzędziem, drabiną którą powinniśmy odrzucić, dotarłszy do 
celu oraz c) ostatecznym celem interpretacji jest przyswojenie sensu. Z kolei w myśl 
tradycji pesymistycznej: a) sens jest skonstruowany poprzez dyskurs, wobec czego  
b) sensu od dyskursu oddzielić nie sposób, a to oznacza, że c) sens pojawia się zawsze 
zmediatyzowany, zapośredniczony, nigdy zaś – jak to powiada Freud –  
<<w olśniewającym blasku momentalnego poznania>>. Pesymizm tej drugiej tradycji 
polegałby głównie na tym, że wbrew naszym pragnieniom, marzenie o owym blasku,  
w którym rozwiązane zostają wszystkie napięcia, nie daje się ziścić.” [W 116] 

 

Psychoanaliza mieści się pomiędzy optymizmem a pesymizmem. Między tymi dwiema 

postawami zwykle umieszcza się tę, określaną mianem realizmu. Nic więc nie stoi na 
                                                
97 O tej oczywistości niekoniecznie pamiętali pozytywiści i niekoniecznie marksiści. Ale pamiętał o niej sam 
Freud i jego pierwsi literaturoznawczy „wyznawcy”, którzy chętnie na podstawie dzieła diagnozowali jego 
autora, nigdy jednak nie podejmowali prób w kierunku odwrotnym. 
98 Jednocześnie zaś, jako specyficzny model hermeneutyki, jest też nauką tragiczną. Jak zauważa Politzer, 
tragiczny los Edypa spełnia się dlatego, że Edyp dokonuje autoanalizy (por. H. Politzer, Czy Edyp miał kompleks 
Edypa?, przeł. M. Szalsza, [w:] PIL 247.). 
99 Por. fragment cytowany już (N. N. Holland, Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy, tłum. M. B. 
Fedewicz, [w:] PIL 169-171) w rozdziale Psychoanaliza freudowska – ujęcie historyczne…. 
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przeszkodzie, by – nieco przekornie i prowokacyjnie – nazwać psychoanalizę „hermenetuką 

realistyczną”. Na czym miałaby ona polegać? Eseistyczny charakter pisarstwa Freudowskiego 

sprawia, że, istotnie, trudno jest określić, gdzie wedle wiedeńskiego doktora istnieje sens.  

Z jednej bowiem strony Freud wydaje się traktować terapię jako proces zmierzający do 

odkrycia (istniejącego wcześniej) sensu100, dającego o sobie znać symptomami chorobowymi. 

Z drugiej jednak strony, terapia talking cure, polegająca na żywym kontakcie pomiędzy 

pacjentem a terapeutą, pomiędzy specyficzną narracją „chorego”101 i odpowiadającą jej 

narracją „zdrowego”, na konfrontacji tych dwóch narracji, niewątpliwie jest miejscem,  

w którym sens dopiero się rodzi, formuje i powstaje. O ile więc w tej pracy nieustannie 

podkreślam fundującą rolę tego, co przed dyskursem (popędu, afektu, seksu) i o ile twierdzę, 

że to, co niezwerbalizowane, ma sens (sens znacznie mocniejszy, ważniejszy i pierwotny 

wobec tego, jaki nadany zostaje za pomocą słowa); o tyle nie twierdzę, że w procesie 

dyskursywizacji nie wydarza się nic nowego, ważnego i ciekawego. Dlatego zajmuję się 

literaturą; dlatego to w literaturze (a nie w badaniu „bezpośrednich” zachowań seksualnych) 

szukam tego, co istotne dla podmiotu jako podmiotu. „Realizm” (czy też „realistyczność”) tak 

rozumianej hermeneutyki psychoanalitycznej polegałaby w tym ujęciu na byciu – po raz 

kolejny pada już ta fraza – na granicy. Granicy pomiędzy sensem danym popędowo  

i tworzonym wyobraźniowo (Lacan powiedziałby: fantazmatycznie), językowo; w słowie,  

w literaturze. Sens zrodzony na granicy (a więc i podmiot zrodzony na granicy) najlepiej 

oddaje Kristevy proces signifiance, o którym mowa będzie w następnej części. 

 Ponieważ interpretowanie jest jedynym możliwym sposobem bycia podmiotu, 

hermeneutykę psychoanalityczną można nazwać jeszcze inaczej, za Ricoeurem, 

„hermeneutyką podstawową”: 

 
„[…] ruch od hermeneutyk cząstkowych do jednej ogólnej nie może się dopełnić, jeżeli 
jednocześnie zasadniczo   e p i s t e m o l o g i c z n y   wysiłek hermeneutyki – mam tu 
na myśli jej dążenie do naukowości – nie jest podporządkowany jej dążeniom    
o n t o l o g i c z n y m , w ramach których <<rozumienie>> przestaje być odmianą 
<<wiem>>, a staje się odmianą <<jestem>> oraz sposobem odnoszenia się do bytów i do 
bycia. Tak więc dążności do   u o g ó l n i e n i a   towarzyszy druga dążność – do    
r a d y k a l i z a c j i , dzięki której hermeneutyka staje się nie tylko hermeneutyką    
o g ó l n ą , lecz także hermeneutyką   p o d s t a w o w ą .”102 

 

                                                
100 „Interpretować – znaczy tyle, co znaleźć ukryte znaczenie.” [WDP 112] 
101 Jak zauważa Dybel: „W oczach Habermasa hermeneutyka Freudowska jest przede wszystkim teorią 
interpretacji <<prywatnego>> języka pacjentów, który stanowi zniekształconą wersję języka komunikacji 
publicznej.” [OP 257] 
102 P. Ricoeur, Zadanie hermeneutyki, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff i K. 
Rosner, Warszawa 1989, s. 192. 
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Według mnie, przedstawicielami tak rozumianej hermeneutyki podstawowej, w której 

„rozumieć” to nie tylko „wiedzieć”, ale także – i przede wszystkim – „być”, są zarówno Freud 

i Kristeva, jak i Gombrowicz. Markowski zwraca uwagę na to, że w ujęciu 

psychoanalitycznym „interpretacja nie dotyczy tego, co reprezentowane (myśl senna), nie 

dotyczy też jej reprezentacji (treść senna), lecz przede wszystkim dotyczy samego procesu 

reprezentacji” [W 119]. Freud nazwany został „mistrzem podejrzeń” właśnie dlatego, że 

problematyzował samoprzejrzystość podmiotu, kwestionował zdolność podmiotu do 

tworzenia transparentnej narracji na swój własny temat; że skupiał się na nieświadomych 

filtrach, których działaniu zostaje poddana autorefleksja. Kristeva poszła jego śladem. Zaś 

Gombrowicz przeprowadzał tę samą refleksją w sferze budowania podmiotowych narracji 

literackich. 

 

 Problem z nazwaniem hermeneutyki Freudowskiej, z ustaleniem, gdzie – wedle 

Freuda – leży miejsce, w którym sens się rodzi, wynika także (a może przede wszystkim)  

z tego, że Freudowska definicja sensu jest nader szeroka. We Wstępie do psychoanalizy 

czytamy: „Przez sens rozumiemy znaczenie, zamiar, tendencję i pozycję w szeregu 

psychicznych związków przyczynowych.” [WDP 91]. O ile utożsamienie sensu ze 

znaczeniem nie budzi większych wątpliwości (w języku potocznym są to w zasadzie 

synonimy), o ile sens definiowany jako „pozycja w szeregu psychicznych związków 

przyczynowych” tłumaczy się jako pragmatyczne podejście do procesu terapeutycznego,  

o tyle sens przekładany na „zamiar” i „tendencję” wskazuje już na ujęcie bardzo szerokie  

i enigmatyczne. Dlatego pisałam o dwóch rodzajach sensu – sensie popędowym i sensie 

językowym – które spotykają się najwyraźniej i najpłodniej właśnie w dyskursie 

psychoanalitycznym103. 

 Paweł Dybel twierdzi, że: 
                                                
103 Wydaje mi się, że podobną intuicję wypowiada Yvon Belaval w eseju Psychoanaliza, literatura, krytyka, w 
którym zajmuje się – między innymi – opisaniem freudyzmu jako teorii interpretacji: „Freud odkrywa na nowo 
znaną już (czym się nie przejmuje) doktrynę, która od Platona aż do behawiorystów zawsze miała obrońców, 
wiążącą świadomość z <<przedstawieniami słownymi>>. O ile nieświadomość jest w nas bez wątpienia 
miejscem zwierzęcej ciszy, to przedświadomość jest obszarem stłumionym przez superego; i tu Freud obstaje 
przy akustycznej genezie superego, inaczej mówiąc, przy zakazach narzucanych przez mowę dorosłych. Pacjent 
powinien więc cofnąć się ku akustycznym początkom swoich zaburzeń. Pozwolić kierować się ku językowi, to 
znaczy pozwolić, by język nazywał. Pacjent i prowadzący analizę rozbudzają pradawany język, język 
zapomniany, który dociera do nich tylko przez symbole – język dziecięcego doświadczenia. Dojrzałe 
pojmowanie musi na nowo odtworzyć pojmowanie dziecięce.” (Y. Belaval, Psychoanaliza, literatura, krytyka, 
przeł. J. Lekczyńska, [w:] PIL 110.). Belaval zauważa także, że to w teorii Freudowskiej po raz pierwszy 
analizowanie marzeń sennych i nerwic stało się „podobne w metodzie do komentowania tekstów” (Ibidem, s. 
100.) i zwraca uwagę na pokrewieństwo mechanizmów, za sprawą których powstają marzenie senne i dzieło 
sztuki, wymieniając tu mechanizmy metafory, przekształcenia i odsyłania do tego, co nieobecne (por. Ibidem, s. 
102.). 
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„Nieświadome stanowi w niej [terapii psychoanalitycznej] tylko negatywny punkt 
odniesienia, który wprawdzie jako taki nie może być <<zniesiony>>, niemniej jednak 
winno się wyraźnie osłabić destrukcyjną siłę jego oddziaływania na psychikę pacjenta.  
W ramach tego podejścia nieświadome traktowane jest w sposób instrumentalny, 
stanowiący wprawdzie niezwykle istotny, ale też zarazem jedynie przejściowy obiekt 
zainteresowania psychoanalityka. Celem terapii psychoanalitycznej nie jest w tym 
wypadku nieświadome jako takie, ale jedynie ustalenie nowej relacji między nim  
a świadomością, która to relacja pozwoliłaby pacjentowi pozbyć się własnych 
symptomów i tym samym funkcjonować w społeczeństwie bez zakłóceń.” [OP 296] 

 

 O ile, niewątpliwie, taki cel – osłabienie destrukcyjnej siły nieświadomego, 

obezwładnienie sensu nieświadomego – przyświecał Freudowi jako terapeucie, o tyle wydaje 

mi się, że dla Freuda-teoretyka-nieświadomości była ona czymś znacznie więcej; czymś, 

czego „znieść” (w sensie Heglowskim) ani by nie mógł, ani nawet nie chciał. Chciałabym 

mocno podkreślić ową różnicę pomiędzy psychoanalizą jako terapią a psychoanalizą jako 

antropologią. Różnica ta bowiem w sposób istotny dotyka kwestii literackich. Freud – jako 

twórca pojęcia psychicznej sublimacji – niewątpliwie traktuje literaturę przede wszystkim 

jako narzędzie terapeutyczne, osłabiające zgubny wpływ nieświadomych popędów na życie  

i myślenie człowieka. Mnie jednak bardziej interesuje literatura „nie-terapeutyczna”; taka, 

która swoich chorobliwych, popędowych, nieświadomych fundamentów nie próbuje 

neutralizować, lecz raczej rodzi się i funkcjonuje jako ich symptom. Taką literaturą (i takim 

opisywaniem literatury) zajmuje się Julia Kristeva.  

Zanim przejdę do części poświęconej jej teorii, chciałabym jeszcze zobaczyć, co da się 

wyczytać z Freuda pomimo Freuda i wbrew Freudowi. W tym celu w następnym rozdziale 

zajmuję się Freudowskim esejem analizującym Gradivę Wilhelma Jensena. Jest to bowiem 

tekst najpełniej wykładający teorię działania mechanizmu sublimacji w twórczości literackiej. 

A, jak mi się wydaje, poza zasadą sublimacji może skrywać się coś zupełnie innego. 
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POZA ZASADĄ SUBLIMACJI. INNA LEKTURA GRADIVY JENSENA. 

 

 Esej Obłęd i sny w <<Gradivie>> Wilhelma Jensena to jeden z najobszerniejszych  

(i w dodatku, jeden z bardzo niewielu) tekstów Freuda bezpośrednio poświęconych 

literaturze. Miałam więc nadzieję znaleźć tam psychoanalityczną koncepcję źródeł  

i mechanizmów twórczości literackiej. Jednak, jak mi się wydaje, Freudowska analiza 

Gradivy jest bardzo naiwna; naiwna w takim sensie, że Freud daje się tu zwieść pierwszej, 

powierzchownej narracji, jaką opowiada mu pacjent – w tym przypadku książka. W praktyce 

terapeutycznej Freud wykazywał – słusznie – znacznie większą przenikliwość, odkrywając, 

że niemal zawsze pierwsze wyjawiane przez pacjenta przyczyny takich czy innych manii, 

fobii, nerwic lub perwersji kryły inne, znacznie trwalsze i istotniejsze dla konstrukcji 

psychicznej, urazy. Tutaj praktyka szukania „drugiego dna” zostaje zarzucona, co w efekcie 

prowadzi do tego, że interpretacja noweli Jensena jest psychoanalitycznie banalna czy, wręcz, 

nieprawdziwa. 

 Zadowalając się powierzchowną interpretacją, Freud odczytuje historię Norberta 

Hanolda jako historię sublimacji. Wyparta miłość z dzieciństwa zyskuje – przez analogię – 

formę fantazji umieszczonej w starożytności104, nazwisko realnej ukochanej – niemieckie 

Bertgang – zostaje przetłumaczone na greckie Gradiva; obie te konstrukcje znaczą „krocząca 

naprzód”, co daje możliwość sublimacji nieświadomego uczucia i przeniesienie go –  

w pozornie czysto naukowej, intelektualnej formie – na kamienny relief przedstawiający 

idącą kobietę. W ten sposób interpretowana przez Freuda Gradiva po kolei rozwiązuje swe 

zagadki: dlaczego Norbert wybrał karierę archeologa (sublimacja pragnienia skupienia się 

czy, wręcz, przeniesienia się do przeszłości105), jakie jest znaczenie opisanych w noweli serii 

snów106 i, w końcu, w jaki sposób dochodzi do „uzdrowienia” bohatera: uświadomienia 

                                                
104 „W rzeczy samej, nie sposób znaleźć lepszej analogii dla wyparcia, które zarazem czyni niedostępną i 
konserwuje jakąś treść psychiczną, niż owo zasypanie w popiołach w tej formie, w jakiej stało się ono udziałem 
Pompejów, wskrzeszonych później dzięki pracy odkopywania. To właśnie z tego względu młody archeolog 
musiał przenieść w swej fantazji do miasta ruin ów praobraz reliefu.” (Z. Freud, Obłęd i sny w Gradivie Wihelma 
Jensena, [w:] W. Jensen, S. Freud, Gradiva, przeł. R. Reszke, Warszawa 2007, s. 113. Dalej cytowane jako G.) 
105 Freud pisze, że „cała jego [Norberta] uczoność znalazła się teraz na służbie fantazji.” [G 93] 
106 Freud pyta: „dlaczego pisarz gwoli rozwinięcia obłędu w ogóle wprowadził do swej opowieści sen?” i 
odpowiada: „Sen i obłęd pochodzą z tego samego źródła, wywodzą się z wyparcia; marzenie senne to, by tak 
rzec, obłęd fizjologiczny dotykający zdrowego człowieka. […] Otóż w stanie snu zdarza się, że wraz ze 
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stłumionego uczucia i szczęśliwego zakończenia historii miłosnej. Nie wyjaśnia jednak kilku 

innych – moim zdaniem, znacznie istotniejszych – kwestii: po pierwsze, dlaczego Hanold 

dopiero we Włoszech odnajduje „uzdrowienie” (podane przez Freuda wytłumaczenie, jakoby 

sama panna Zoe Bertgang w jakiś sposób skłoniła bohatera do wyjazdu, zwabiła go do 

Pompejów107, wydaje mi się najsłabszym punktem tej interpretacji, jako że opowiadanie nie 

daje żadnych powodów ku temu, by można było zeń – na poziomie fabularnym – coś takiego 

wyczytać); po drugie, dlaczego w ogóle doszło do wyparcia uczucia z dzieciństwa108; po 

trzecie zaś, Freud niemalże zapomina o tym, że ma do czynienia z tekstem literackim, 

wymyślonym i zapisanym przez Wilhelma Jensena (z „fantazją”, jak autor nazywa  

w podtytule swój tekst) i zachowuje się tak, jakby analizował historię choroby realnego 

pacjenta, opowiedzianą mu podczas sesji terapeutycznej109. 

 Chcę więc potraktować Freudowską interpretację Gradivy jako pierwszą, 

powierzchowną wersję przedstawioną przez pacjenta, wymagającą odnalezienia w niej 

kolejnych przesłon i symptomów, które to poszukiwanie „drugiego dna” przynosi, jak mi się 

wydaje, zupełnie inne odczytanie nie tyle może nawet samej noweli, co jej Freudowskiej 

interpretacji, Freudowskich poglądów na literaturę i daje odpowiedzi na postawione przed 

chwilą trzy pytania, na które nie odpowiada Freud. 

 Zacznę od hipotezy na temat przyczyny wyparcia. Obsesja Norberta Hanolda jest,  

u samego początku, obsesją stóp dziewczyny. Choć później pojawiają się także inne 

elementy: twarz, włosy, suknia, barwa głosu, to jednak to, co wiąże się ze stopami, pozostaje 
                                                                                                                                                   
spadkiem aktywności psychicznej w ogóle ulega także obniżeniu siła oporu, jaki dominujące siły psychiczne 
stawiają temu, co wyparte. To właśnie owo obniżenie umożliwia powstanie procesu formowania się marzenia 
sennego, toteż sen stanowi dla nas najlepszą formę dostępu do poznania nieświadomych treści psychicznych.” 
[G 134] 
107 „Zoe w trakcie rozmowy z koleżanką sama przyznaje się do takowego zamiaru [że przyjechała do Pompejów 
by <<upolować>> Norberta], o jaki podejrzewa ją w myślach Hanold, otóż stwierdza bowiem, że była pewna, iż 
<<odkopie>> w Pompejach coś interesującego. Zoe czerpie tu z kręgu wyobrażeń archeologicznych, jak gdyby 
zmierzała w stronę Norberta, starając się przyswoić sobie wszystkie jego cechy.” [G 153] 
108 Freud zauważa: „Nasz pisarz zapomniał podać motywacji wyparcia życia erotycznego u swego bohatera; 
poświęcenie się Norberta Hanolda nauce to przecież tylko środek, jakim posługuje się wyparcie; lekarz powinien 
tu sięgnąć głębiej, chociaż zapewne w tym wypadku nie dotarłby do samego dna.” [G 122] 
109 Zachowuje się tak, chociaż kilkakrotnie podkreśla świadomość tego, że ma do czynienia z utworem 
literackim i zastanawia się nad skomplikowaną relacją między literaturą a teorią naukową oraz żywym 
pacjentem a bohaterem literackim: „Zajmowaliśmy się dotychczas Norbertem Hanoldem i Zoe Bertgang oraz ich 
procesami i aktywnościami psychicznymi w taki sposób, jak gdyby były to realne indywidua, a nie postacie 
zrodzone z fantazji pisarza, jak gdyby umysł pisarza był absolutnie przezroczystym, a nie załamującym czy 
zaciemniającym medium.” [G 114]; „Autor Gradivy dał nam całkiem poprawne studium psychiatryczne, na 
podstawie którego możemy mierzyć nasze rozumienie życia psychicznego, historie choroby i terapii, jak gdyby 
przeznaczone do stępienia ostrza pewnych fundamentalnych teorii psychologii medycznej. Doprawdy, osobliwe, 
że coś podobnego wyszło spod pióra pisarza!” [G 116]; „Zapewne oddamy naszemu autorowi złą przysługę, 
uznając jego dzieło za studium psychiatryczne. Słyszymy, że pisarz powinien schodzić z drogi możliwościom 
spotkania się z psychiatrą […]. Tak naprawdę żaden prawdziwy pisarz nigdy jednak nie trzymał się tego nakazu. 
Opisywanie ludzkiego życia psychicznego to przecież jego najbardziej własna domena; pisarz zawsze był 
forpocztą nauki, a zatem także psychologii naukowej.” [G 116]  
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najważniejsze i gromadzi wokół siebie wszystkie kluczowe momenty i wątki noweli. Powrócę 

jeszcze do kwestii nazwania kobiety w związku z chodem, ze stopami (z jednej strony jest to 

zupełnie uzasadnione ze względu na jej nawisko; z drugiej jednak – fetyszystycznie arbitralne 

ze względu na to, co Hanold wybiera jako obiekt swej fascynacji; właśnie gra tych dwu stron 

powróci wtedy, gdy będę mówiła o językowym statusie analizowanej tu obsesji). 

 Nieprzypadkowo wspomniałam o fetyszyzmie, uważam bowiem – wbrew Freudowi – 

że właśnie z nim mamy tu do czynienia110. Powiem więcej: wciąż wbrew Freudowi 

analizującemu Gradivę, natomiast w zgodności z Freudem jako autorem Trzech rozpraw  

z teorii seksualnej, że mamy tu do czynienia z przypadkiem koprofilii, do której to właśnie 

perwersji sprowadza się fetyszyzm stóp111. W tym momencie staje się jasne, dlaczego dojść 

musiało do wyparcia; spośród wielu perwersji, koprofilia jest jedną z najbardziej 

obrzydliwych, bo wybiera za obiekt pragnień to, co brudne, fizjologiczne, gnijące, 

śmierdzące, odrażające; słowem – wstrętne. Koprofilia byłaby tu wypartym „drugim dnem”, 

powracającym w symptomie fetyszyzmu (jako „formacji kompromisowej”112)  

i sublimowanym (bardziej nawet przez Freuda niż Jensena) w ckliwe zakończenie 

pompejańskiej historii miłosnej. Czytana z takiej perspektywy, nowela rozgrywałaby się więc 

w sferze granicznej (czyli, jak pisałam w poprzednim rozdziale, właściwym siedlisku 

psychoanalitycznego sensu), opisywanej przez Kristevę jako miejsce, gdzie oscyluje się 

nieustannie pomiędzy symptomem, wstrętem i sublimacją113. Ja, nieco inaczej niż Kristeva, 

                                                
110 „Norbert Hanold zaczął przejawiać budzące podejrzenie o <<fetyszyzm>> wielkie zainteresowanie tym, w 
jaki sposób stąpają kobiety. Cóż, wszystkie takie kategoryzacje i klasyfikacje różnych rodzajów obłędu podług 
jego treści są w jakiś sposób chybione i jałowe.” [G 117-118]; Freud pisze też o obsesji Hanolda jako o 
„zainteresowaniu, które w oczach nauki i sąsiadek musi okryć go złą sławą fetyszysty stóp, mimo że naszym 
zdaniem wywodzi się ono nieodparcie ze wspomnienia o […] towarzyszce zabaw.” [G 119]; pisze też, że Jensen 
na pewno nie miał tu na myśli fetyszyzmu („niezależnie od tego, na ile uzasadniona byłaby to diagnoza”), bo 
tworząc bohatera zdegenerowanego, „sprawiłby, że nasz młody archeolog pozostałby nam obcy, albowiem my, 
czytelnicy, jesteśmy przecież normalnymi osobnikami, to my stanowimy miarę człowieczeństwa.” [G 118].  
111 W jednym z przypisów do Trzech rozpraw z teorii seksualnej Freud pisze: „Psychoanaliza wypełniła jeszcze 
widoczne luki w rozumieniu fetyszyzmu, wskazując na znaczenie utraconej za sprawą wyparcia koprofilnej 
rozkoszy węchowej przy wyborze fetysza. Stopa i włosy to wydzielające silną woń obiekty, które po wyrzeczeniu 
się doznania węchowego nie przysparzającego już rozkoszy zostały wyniesione do rangi fetyszy. W perwersji 
odpowiadającej fetyszyzmowi stóp obiektem seksualnym jest zatem jedynie brudna i śmierdząca stopa.” (Z. 
Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] ZS 50, przypis.) 
112 Por. G 125. 
113 „Symptom: język, wycofując się, nadaje w ciele strukturę niemożliwemu do zasymilowania obcemu, 
potworowi, guzowi i rakowi, którego nasłuchy nieświadomości nie słyszą, ponieważ zbłąkany podmiot plącze 
się poza ścieżkami pragnienia. I przeciwnie, sublimacja to nic innego jak możliwość nazwania tego, co przed-
nazwowe, przed-przedmiotowe, co jest w istocie niczym więcej jak tym, co trans-nazwowe, trans-przedmiotowe. 
W symptomie ogarnia mnie wstręt, staję się nim. Poprzez sublimację – trzymam go. Wstręt sąsiaduje z treścią 
sublimacji. Nie jest to ten sam moment przebiegu, ale powołuje go do istnienia ten sam podmiot i ten sam 
dyskurs. […]. Wstręt zatem może się jawić jako najbardziej krucha (z synchronicznego punktu widzenia), 
najbardziej archaiczna (z diachronicznego punktu widzenia) sublimacja <<przedmiotu>> wciąż 
nieoddzielonego od popędów.” (J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, 
s. 16-17. Dalej cytowane jako PO.)  
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widziałabym (przynajmniej w przypadku noweli Jensena) literaturę jako symptom powrotu 

wypartego, chroniący przed samym wstrętnym wypartym; i, zgodnie z autorką Potęgi 

obrzydzenia, jako dzieło nie podmiotu, subjectu (literackiego czy jakiegokolwiek innego), 

lecz abiektu: kłopotliwego tworu między subjectem a objectem, między podmiotem  

a przedmiotem114. I powtórzyłabym za Kristevą, że to literatura jest właśnie miejscem 

odsłonięcia wstrętu; miejscem dla jego przepracowania, rozładowania i opróżnienia  

[por. PO 194.]. 

 Tu miejsce na dłuższą dygresję; dłuższą, choć dotyczącą istoty bardzo drobnej, bo… 

„zwykłej muchy domowej” [G 27]. Musca domestica pozornie nic nie znaczy w analizowanej 

noweli; jednak, jak na nic nie znaczącą, pojawia się tu zbyt często (natrętnie: w potocznym  

i Freudowskim sensie tego słowa) i w nazbyt kluczowych momentach opowieści. Co istotne, 

początkowo budzi ona ogromny, niemal chorobliwy   w s t r ę t   bohatera; później zaś, wraz  

z postępowaniem historii miłosnej (i – równolegle – „terapii” Hanolda), znacząco zmienia 

swój status. Gdy pojawia się w noweli po raz pierwszy, mucha budzi w Hanoldzie wstręt  

i nienawiść: 

 
„Muchy czekały na niego tutaj już od miesięcy, tak jakby w Niemczech nie robił nic 
innego, tylko okrywał je niesławą, gdy tylko wszedł, rzuciły się nań tuzinami, niczym na 
wytrwałą ofiarę, wchodziły mu do oczu, brzęczały w uszach, wplątywały się we włosy, 
łaskotały w nozdrzach, biegały po nosie, czole i dłoniach.” [G 27-28]  
 
„Mucha była <<rzeczą samą w sobie>>, w której formę wyrazu i ucieleśnienia znalazło 
zło absolutne.” [G 28]  
 
„Norbert zaś w głębi ducha poczuł, że zasługi człowieka mierzyć należy tym przede 
wszystkim, ile much udało mu się zabić, nadziać, spalić w codziennych hekatombach,  
w geście zemsty za cały rodzaj ludzki, i to już od praczasów.” [G 28] 
 

Bardzo szybko wszechobecność i natręctwo tego insekta staje się dla Norberta idealną 

metaforą dla opisania par niemieckich nowożeńców, spędzających w Italii miesiąc miodowy: 

 
„Niektóre [muchy] przypominały mu pary nowożeńców w podróży poślubnej, 
prawdopodobnie zwracały się do siebie w swej mowie <<Mój ty jedyny Auguście>>, 
<<Moja ty droga Greto>>” [G 28] 
 

lub do bezpośredniego łączenia tych dwóch motywów – much i kochanków: 

 

                                                
114 Markowski (za Kristevą) najkrócej definiuje abiekt jako „to, co podmiot musi odrzucić lub zanegować, by 
ustanowić dystans między sobą a przedmiotem.” (M. P. Markowski, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do 
pism Julii Kristevej, [w:] J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski i R. 
Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków 2007, s. XX, przypis. Dalej książkę tę cytuję jako CS. Numeracja 
arabska stron odsyła do tekstu Kristevy, numeracja rzymska do wstępu Markowskiego.)  
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„Setki brzęczących much domowych i par nowożeńców z pewnością nie mogły mu 
umilić życia.” [G 29]   
 
Taki sposób kojarzenia wydaje mi się bardzo istotny, gdy myśleć o nim w kategoriach 

psychoanalitycznych, gdy pamiętać o wypartej koprofilii Hanolda i uwagach Kristevy 

dotyczących roli wstrętu w budowaniu podmiotowości. Norbert wypiera uczucie do Zoe, 

wypiera potrzebę miłości w ogóle i dlatego szczęśliwie zakochane pary kojarzy z tym, co dlań 

najobrzydliwsze, czyli z muchami. Co istotne, ma świadomość tego, że wstręt, jaki dopadł go 

w Rzymie, jest specyficzny: 

 
„[Pomyślał], że jego nieukontentowanie nie wynika wcale z warunków zewnętrznych, 
lecz że jego źródła tkwią gdzieś w nim samym. Muchy istotnie zawsze uprzykrzały mu 
życie, atoli jeszcze nigdy nie wpadł z tego powodu w taką furię.” [G 30] 
 
Muchy pojawiają się też we śnie Hanolda; śnie, który czytelnik poznaje jedynie  

w urywkach, jako że bohater zapomina go tuż po przebudzeniu i pozostaje mu po nim jedynie 

poczucie wstydu [por. G 44-45] (psychoanalitykowi jednoznacznie wskaże to, iż był to sen  

o charakterze zbyt otwarcie dla cenzorskiego Nad-Ja seksualnym). Wraz z postępowaniem 

historii, wraz z procesem „uleczania” Norberta, gdy ten zaczyna akceptować swą seksualność 

i zakochiwać się w Gradivie/Zoe spotykanej pośród pompejańskich ruin, jego stosunek do 

much powoli się zmienia. Pewnego dnia widzi całującą się parę i stwierdza: 

 
„A zatem znowu para zakochanych, być może nowożeńców w trakcie podróży poślubnej 
– znowu August i Greta. Osobliwe, że Norbert wcale tak o nich nie pomyślał, także to, co 
obserwował, nie wydawało mu się śmieszne czy odrażające […].” [G 60] 
  

Co jeszcze bardziej osobliwe… nie pomyślał też o muchach. Wydaje się, że w tym momencie 

wstręt zostaje przekroczony – zarówno wstręt wobec zakochanych, jak i much; wstręt do 

zakochanych jako much. Ostatnim zaś krokiem ku przekroczeniu wstrętu jest moment, gdy to 

dwukrotnie Hanold wykorzystuje muchę jako pretekst do zbliżenia się do ukochanej: raz, gdy 

po raz pierwszy odważa się dotknąć jej dłoni (rzekomo po to, by odgonić siedzącą na niej 

muchę [por. G 64]); drugi raz, by ją pocałować (wydaje mu się, że widzi muchę najpierw na 

jej policzku, później na ustach [por. G 76]). Wstręt zostaje więc ostatecznie zinterioryzowany 

i oswojony. Do tego stopnia, że jego przedmiot może posłużyć jako erotyczny fantazmat.115 

 Nie wiem, na ile celowo i znacząco Jensen wpisał powtarzający się motyw muchy  

w nowelę. Jednak, gdy przeczytać go przez filtr teorii Kristevy, okazuje się on idealną 
                                                
115 Podczas jednej z rozmów, w których Zoe wyjaśnia Norbertowi, że znają się i przyjaźnią już od dziecka, mówi 
o dzieciństwie jako o „czasie, gdy istoty takie, jak my, określa się, sama nie wiem, dlaczego, mianem pędraków” 
[G 73]. Jeśli zgodzić się z interpretacją muchy jako pseudonimu wypieranej miłości, pędrak (larwa) nader 
konsekwentnie wpisywałby się w tę metaforę. 
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fabularyzacją historii o interioryzacji, integracji i interpretacji wstrętu. A gesty te, jak powiada 

Kristeva (i jak przekonuje historia opowiedziana przez Jensena) są niezbędne do zbudowania 

tożsamości, do przepracowania traumy; niezbędne do kochania i do pisania.  

 Literatura czytana poza zasadą sublimacji, literatura jako miejsce powrotu wypartego. 

Wypartym już się zajmowałam. Teraz chciałabym zająć się „powrotem”, definiowanym jako: 

 
„Proces, przez który elementy wyparte (które wciąż istnieją, gdyż wyparcie nigdy ich nie 
unicestwia) dążą do ponownego pojawienia się w świadomości i osiągają to  
w zniekształcony sposób, w formie tworów kompromisowych.”116  
 

i który to proces „dokonuje się przez przemieszczenie, zagęszczenie, konwersję itp.”117. 

Nieprzypadkowo to, co po polsku nazywamy „powrotem wypartego”, język angielski oddaje 

jako return of the repressed, francuski jako retour du refoulé, zaś hiszpański jako retorno de 

lo reprimido. Zagubiony w polszczyznie, a zachowany w innych językach, przedrostek re- 

wskazuje na re-aktywizujący charakter tego procesu i pozwala łączyć go z logiką 

reprezentacji118. Wyparte powraca jako „twór kompromisowy”, prezentując się ponownie,  

re-prezentując podmiotowi w „przemieszczeniu, zagęszczeniu, konwersji”. Ten tok myślenia 

ma dwie poważne konsekwencje, które – jak mi się wydaje – odpowiadają na pytania, których 

nie postawił Freud, a które ja powyżej zadałam noweli Jensena: pytania o podróż i literaturę. 

 Bo powrót jest powrotem skądś, zmianą miejsca, dynamiką, ruchem: podróżą. Tu 

konieczny jest dłuższy cytat z Freudowskiej interpretacji Gradivy:  

 
„Oznaki bliskości Zoe, pojawienie się jej na ulicy oraz śpiew należącego do niej ptaszka 
mieszkającego w klatce stojącej w oknie jej mieszkania, wzmagają tylko oddziaływanie 
marzenia sennego, toteż nasz bohater w sytuacji tak niebezpiecznej dla jego oporu wobec 
erotyki bierze nogi za pas. Decyzja o wybraniu się w podróż wynika zatem z owego 
silniejszego impulsu oporu, starającego się nie dopuścić do gwałtowniejszego wezbrania 
tęsknoty miłosnej, dającej o sobie znać we śnie – to właśnie ona daje asumpt do próby 
ucieczki przed jako żywo cielesną i całkiem sobie współczesną umiłowaną. Oznacza to, 
praktycznie rzecz biorąc, zwycięstwo wyparcia, które tym razem odnosi tryumf  
w obłędzie, podobnie jak w wypadku podejmowanych wcześniej przez Norberta badań 
kobiecego chodu zwycięska okazała się erotyka. Ale niezależnie od tego, jak się toczą 

                                                
116 J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, Warszawa 
1996, s. 236. 
117 Ibidem, s. 237. 
118 Pozwala łączyć go także z logiką rezurekcji, która – co prawda – w nierozwiniętej i niezobowiązującej wersji, 
ale jednak – pojawia się w jednej z rozmów Norberta z Zoe, gdy ta ostatnia zauważa „osobliwość” zjawiska: „Że 
ktoś musi umrzeć, by ożyć.” [G 75] Taki tok myślenia otwierałby (tutaj zupełnie nieprzydatne, ale – poza 
Jensenowskim kontekstem – bardzo interesujące) pole dla czytania chrześcijańskiej historii zmartwychwstania 
Chrystusa w analogii do powrotu wypartego. Śmierć Chrystusa, co prawda, oczyszcza ludzkość z grzechu, 
jednak nie raz na zawsze i definitywnie. Wciąż umierający i zmartwychwstający Chrystus może być czytany 
analogicznie do nieustannego cyklu wypierania i powracania wypartego; ani tu, ani tam nie ma miejsca na 
absolutny spokój, stagnację i poczucie bezpiecznego zadowolenia z siebie. Z jednej strony grzech pierworodny, 
z drugiej – trauma; grzech pierworodny jako trauma – niezależne od woli, rozbijające podmiotowość, istniejące 
„od zawsze” i niezbywalne.  
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zmienne koleje walki, dochowana zostaje gwarancja kompromisowej natury 
podejmowanych przez Hanolda decyzji; podróż do Pompejów, która miała odciągnąć go 
od żywej Zoe, prowadzi go przynajmniej do jej substytutu, Gradivy. Podróż 
przedsięwzięta wbrew utajonej myśli sennej wiedzie go, za wskazówką jawnej treści, do 
Pompejów. W ten sposób obłęd odnosi jeden tryumf za drugim, za każdym razem, gdy 
erotyka i opór wdają się w kolejny spór.” [G 138] 
 
Niezależnie od tego, czy zgodzić się z Freudem i uznać, że Norbert „bierze nogi za 

pas”, dokonuje „próby ucieczki” czy też myśleć, że – przeciwnie – nieświadomie poddaje się 

on „gwałtowniejszemu wezbraniu tęsknoty miłosnej”; czy podróż czytać jako odcięcie się od 

rzeczywistości na rzecz jej substytutu, czy raczej chęć podążenia za wskazówką, jaką dał mu 

sen – w obu wypadkach nowela przekonuje, że bohater musiał wyjechać do Pompejów, by 

odnaleźć swoje najbliższe otoczenie i swoje najgłębsze uczucie. Dynamicznemu charakterowi 

procesu powrotu wypartego odpowiada, fabularnie i logicznie (w obrębie logiki, jaką rządzi 

się „fantazja pompejańska” i fantazmat kobiety „kroczącej naprzód”), dynamika realnego 

przemieszczenia w przestrzeni119. Kiedy zaś Freud mówi, iż środek wyparcia jest 

równocześnie środkiem powrotu wypartego: 

 
„Akurat to, co zostało wybrane jako środek wyparcia […] staje się nośnikiem tego, co 
powraca; w wypierającym i poprzez nie dochodzi w końcu do głosu tryumfalne 
wyparte.” [G 109], 
 

to uwaga ta ponownie może naprowadzać nas na motyw stóp. Jeżeli fetyszyzm stóp czytałam 

jako wyparcie koprofilii, to teraz czytam fascynację reliefem jako (niezadowalającą Norberta) 

próbę sublimacji, zaś skupienie na chodzie obserwowanych kobiet jako środek re-aktywacji 

wypartego. I dlatego też ostatnią scenę noweli czytam zupełnie inaczej niż Freud.  

 
„Norbert Hanold zatrzymał się i powiedział osobliwym tonem: <<Proszę cię, wejdź na 
ten chodnik!>>. Pogodny uśmiech zrozumienia rozjaśnił usta jego towarzyszki. 
Zebrawszy nieco lewą dłonią fałdy sukni, Gradiva rediviva Zoe Bertgang, opromieniona 
spojrzeniem jego rozmarzonych oczu, ruszyła swym spokojnie spiesznym krokiem przez 
skąpane w blasku słońca płyty na drugą stronę drogi.” [G 79] 
  
Bynajmniej nie mamy tu do czynienia z „uzdrowieniem obłędu”, bynajmniej nie 

tryumfuje zdrowa i czysta miłość. Tryumfuje wyparte, tryumfuje perwersja120. Norbert prosi 

                                                
119 Motyw przemieszczenia pojawia się również w fantazjach Hanolda, dotyczących przedstawionej na reliefie 
kobiety: „Kiedy tak patrzył na jej rysy twarzy, nabierał coraz większej pewności, że nie może być to dziewczę 
pochodzenia rzymskiego czy latyńskiego, lecz że pochodzi ona z rodu Hellenów – hipoteza ta z wolna 
przerodziła się w pewność. Wystarczającym jej uzasadnieniem był fakt, że dawną ludność południowej Italii 
stanowili przesiedleńcy greccy […].”. [G 12] Chcę zwrócić uwagę na, podniecające dla bohatera, potraktowanie 
Gradivy jako przesiedleńca, bo i ono może okazać się interpretacyjnie płodne. Przesiedleniec to obcy, inny w 
danym kraju; ktoś, kto przybył (przemieścił się) skądinąd. Czytany z tej perspektywy, ruch powrotu wypartego 
byłby przesiedlaniem obcego: wyparte, które wróciło, to obcy w moim kraju, to Inny we mnie.   
120 Tryumf ten można było przewidzieć już wcześniej. Jak z pewnym momencie zauważa Zoe: „Zbyt surowi 
władcy nie panują długo.” [G 76]. Co prawda, dziewczyna mówi tu o rzęsistym, ale przelotnym deszczu, jednak 



 62 

Zoe o odegranie sceny z reliefu, syci się widokiem jej stóp, a „pogodny uśmiech 

zrozumienia” na twarzy kobiety oznaczać może chęć podjęcia gry w tym fetyszystycznym 

przedstawieniu. 

 Freud pisze:  

 
„Podróż to przedsięwzięcie, jakie Norbert podjął, kierując się motywacją zrazu sobie 
nieznaną – to, co popchnęło go w drogę, wyznaje dopiero później, autor zaś wprost 
określa te motywy mianem <<nieświadomych>>.” [G 136-137] 
  

Norbert podróżuje, Gradiva/Zoe kroczy naprzód, zaś Wilhelm Jensen zapisuje to. Podróż, 

przemieszczanie się, ruch, przesunięcie to analogia ruchu powracającego wypartego121; zaś 

ruch ten analogiczny jest z kolei do gestu zapisania symptomu, do jego przejścia z emocji  

w dyskurs. („A zatem wędrował tam i z powrotem” [G 31], pisze o swoim bohaterze Jensen. 

To właśnie, bieganinę tam i z powrotem, etymologicznie oznacza słowo „dyskurs”. Bezładna 

podróż włoska Hanolda jest już od samego początku zdyskursywizowana.)  

 I tu pojawia się pytanie trzecie: pytanie o literaturę. Powrót wypartego traktowany 

jako przechodzenie symptomu z emocji w dyskurs z jednej strony odpowiada z grubsza 

Freudowskiej koncepcji rozróżniającej przedstawienia rzeczy i przedstawienia słów122,  

z drugiej zaś grze, jaką z tym rozróżnieniem podejmuje Kristeva [por. CS XXXI-XXXIII], 

pokazując, jak wrażenia przemieniają się w słowa, jak „doświadczenie sensoryczne wkracza 

w obszar symbolizacji” [CS XXXIII], „podmiot ustanawia się dzięki rozumieniu języka, 

jakim przemawia do niego ciało” [CS XII], zaś „sztuka w perspektywie psychoanalitycznej 

jest interpretacją mowy ciała, które toruje sobie drogę do innych ludzi.” [CS XII]. 

 Gdy więc Freud powiada, że Norbert powinien zostać pisarzem, niewątpliwie ma 

rację. Ale nie dlatego, że – jak twierdzi, uruchamiając jeden z najstarszych stereotypów 

artysty – „należał on do grupy tych ludzi, których królestwo jest nie z tego świata” [G 90], 

lecz raczej dlatego, że – skupiając swą uwagę na momentach przejścia – rozpoznaje parcie 

symptomu do „zabiegania” dys-kursu. Także dlatego, że jest postacią wyłącznie zapisaną, 

kreacją dyskursywną, tworem słownym; że jego natura jest językowa. Hanold nie pisze, pisze 

natomiast Jensen. Tu znów miejsce na dłuższy fragment z Freudowskiej interpretacji noweli:  

                                                                                                                                                   
słowa te padają podczas rozstrzygającej sceny, kiedy to opór Norberta przed uczuciem zostaje złamany i dlatego 
można je czytać także jako komentarz do zbyt surowego Nad-Ja archeologa, które broniło się przed 
rozpoznaniem i pokochaniem dziewczyny. 
121 Motywem podróży – poza kontekstem powrotu wypartego, natomiast w kontekście rozkosznego bycia 
„pomiędzy” – zajmuję się kilkakrotnie, pisząc o powieściach Witolda Gombrowicza, zwłaszcza zaś o Trans-
Atlantyku. W obu ujęciach – i tym Jensena, i tym Gombrowicza – podróżowanie w istotny sposób odnosi się do 
koncepcji dynamicznego podmiotu, który to podmiot jest również podmiotem psychoanalizy Freuda. 
122 Zob. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, dz. cyt., s. 366-367. 
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„Każdy czytelnik Gradivy musiał zwrócić uwagę na to, jak często autor noweli każe 
swym obu głównym bohaterom wypowiadać dwuznaczne kwestie. W wypadku Hanolda 
słowa te są w zamyśle mówcy jednoznaczne, jedynie jego partnerka, Gradiva, zdaje sobie 
sprawę z tego, że mają one podwójne dno. […] Wypowiedzi dziewczęcia zaś, w którego 
osobie całkowita jasność umysłu przeciwstawiona zostaje obłędowi, z premedytacją 
formułowane są dwuznacznie. Jeden ich sens czyni zatem zadość obłędowi Hanolda, 
drugi zaś wznosi się ponad niego, podając nam z reguły przekład obłędnych sformułowań 
na reprezentowaną przez archeologa prawdę nieświadomą. […] Ale skąd się wzięło owo 
tak spektakularne uprzywilejowanie dwuznaczności w Gradivie? Wydaje się nam, że w 
żadnym wypadku nie jest to przypadkowe – uważamy, że to konsekwencja  
z koniecznością wywiedziona z przesłanek opowieści. To nic innego, jak tylko efekt 
uboczny dwojakiej determinacji symptomów, jako że same wypowiedzi są symptomami 
i, jak one, wynikają z kompromisów zawieranych przez świadomość i nieświadomość.” 
[G 154-155] 
  
„Same wypowiedzi są symptomami”, powiada Freud, a ja wyczytuję z tej konstatacji 

chyba dużo więcej niż ma na myśli jej autor, podkreślający analogię pomiędzy 

dwuznacznością mowy bohaterów noweli oraz ich grami między świadomością  

i nieświadomością. Widzę w tym literaturę, o której – jak wspominałam wcześniej – Freud 

zapomina. Jensen posługuje się dwuznacznością nie tylko dlatego, że fabuła Gradivy to 

historia pewnej dwuznaczności, ale także dlatego, że wyparte powraca w (dwuznacznym) 

języku. Najjaśniej pokazuje to przemiana nazwiska Bertgang w pseudonim Gradiva – 

modyfikacja symptomu dokonuje się w języku.123 

 W ten sposób czytana, nowela Jensena nie tylko potwierdza słuszność przekonania 

psychoanalityka, jakoby dla uzdrowienia konieczne było mówienie (co było chyba celem 

Freudowskiej interpretacji Gradivy), ale pokazuje też (co ważniejsze), w jaki sposób literaturę 

czytać można „poza zasadą sublimacji”, jako dynamiczną pracę powracającego wypartego, 

dyskursywizacji symptomu, która nie prowadzi bynajmniej do uzdrowienia, lecz pozwala 

nawiązać kontakt z chorobą, perwersją, nieświadomością i traumą.  

 Twierdzę, że próba spojrzenia na literaturę (i sztukę w ogóle) w taki sposób, jaki tu 

proponuję, jest bardzo istotna dla rozwoju psychoanalitycznej krytyki literackiej. Wydaje mi 

się, że zbyt długo traktowano zasadę sublimacji jako bezdyskusyjny psychoanalityczny 

dogmat, dopatrując się w niej potencjału terapeutycznego: efektywnego (i zarazem 
                                                
123 Oczywiście, Freud ma tego świadomość; wszak na rozpoznaniu owej prawidłowości opiera się cały pomysł 
Freudowskiej „kuracji mówionej”. Zapomina jednak o drugim poziomie zapośredniczenia, jakim jest tu literacki 
zapis mowy bohaterów. Warto też dodać, że ten trop językowej przemiany zarysowany został w noweli już 
znacznie wcześniej. Tuż po przyjeździe do Rzymu, na samym początku podróży, Norbert śni o Pompejach z 
czasów wybuchu Wezuwiusza. We śnie pojawiają się Apollo Belwederski i Wenus Kapitolińska, którzy – o 
dziwo – rozmawiają ze sobą w języku niemieckim [por. G 23]. Odpowiada to analogicznie „dwujęzycznemu” 
imieniu ukochanej dziewczyny i pierwszej rozmowie, jaką bohater toczy z nią na zgliszczach Pompejów, gdy to 
ze współczesną mu Niemką próbuje rozmawiać najpierw po grecku, później po łacinie, aż do momentu, gdy ta 
stanowczo stwierdza: „Jeśli chce pan ze mną rozmawiać, musi pan to uczynić po niemiecku.” [G 41]. Co istotne, 
ową „wskazówkę” Hanold otrzymuje we śnie, co w pewnym sensie wzmacnia czy uprawomocnia stosowanie w 
interpretacji noweli kluczy psychoanalizy Freudowskiej. 



 64 

efektownego) leku na bolączki rzeczywistości. Dyskusja z sublimacją mogłaby pokazać, jak 

często proces pisania nie służy gojeniu psychicznych i językowych ran, lecz – przeciwnie – 

rozdrapuje je, drażni, zmienia ich kształt i reaktywizuje ból, z którego rodzi się literatura. 
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II. 

BIEL MIĘDZY SŁOWAMI. PSYCHOANALITYCZNA SEKSUALIZACJA 

PODMIOTU W TEORII JULII KRISTEVY. 

 

 

 

MIĘDZY SŁOWAMI: SEMIOTYCZNE I SYMBOLICZNE 

 

 Choć psychoanaliza Freudowska wyraźnie uznaje istnienie i ważkość zjawisk 

pozajęzykowych, Freud nieczęsto wprost i bezpośrednio analizuje czy komentuje istniejące  

w psychice podziały na to, co w niej językowe, a co niejęzykowe. Ewidentnym i – jak mi się 

wydaje – bezdyskusyjnym (w ramach tej teorii) momentem refleksji nad takim podziałem jest 

wprowadzenie kategorii wyobrażenia rzeczy (Sachvorstellung lub Dingvorstellung)  

i wyobrażenia słowa (Wortvorstellung). Podział ów, wbrew komentarzom niektórych badaczy 

tej teorii124 (oraz neopsychoanalizie Lacanowskiej, w której to, co poza językiem, niemal 

zupełnie znika ze sceny analizy), pragnę zachować, przekładając go tu na kategorie 

wprowadzone i, z powodzeniem, stosowane na różne sposoby przez Julię Kristevę125. 

                                                
124 Paweł Dybel, pisząc o przedjęzykowych zjawiskach w teoriach Freuda i Klein, zauważa: „To ograniczenie jej 
[Melanie Klein] koncepcji wiązało się z tym, że podobnie jak Freud, hołdowała ona bardzo tradycyjnemu 
rozumieniu języka, utożsamiając go z obszarem świadomości (czy przedświadomości). Kiedy jednak, zgodnie z 
ustaleniami XX-wiecznej lingwistyki strukturalnej, uznamy, że opisane przez nią procesy wyobrażeniowej 
substytucji (<<przemieszczania>>) jednego obiektu na inny to nic innego jak procesy metaforyzacji traktowane 
tutaj jako ściśle językowe, wówczas będąca ich wynikiem <<formacja symboliczna>> daje się potraktować jako 
najbardziej <<archaiczna>> postać języka tkwiąca u podłoża późniejszych dojrzałych kompetencji językowych 
dziecka. […] Dzisiaj już – m. in. dzięki strukturalizmowi – wiemy, że nie ma fantazji, które nie byłyby już jakoś 
odniesione do języka i weń uwikłane.” [OP 216-217]. Dybel wydaje się nie dopuszczać takiej sytuacji, w której 
nie uznamy ustaleń XX-wiecznej lingwistyki strukturalnej, w której nie przytakniemy temu nader szerokiemu 
rozumieniu języka. Mnie natomiast wydaje się, że koncepcji Freuda-Klein wcale nie trzeba traktować jako 
„ograniczonych”, że dzięki strukturalizmowi wcale niczego nie „wiemy”. De facto, bezwarunkowe przyjęcie 
twierdzeń lingwistyki strukturalnej zupełnie uniemożliwia snucie refleksji, którą ja tu – za Kristevą – snuję: 
refleksji o przed-językowym semiotycznym i językowym symbolicznym. (Co więcej, wydaje mi się, że 
przyjęcie owego nader szerokiego rozumienia języka w pewnym sensie zupełnie zaprzecza całej psychoanalizie, 
która – w ogromnej mierze, co staram się pokazać w niniejszej pracy – właśnie z problemów z tym, co nie-
językowe, wyrasta.) Myśl Kristevy stanowi jeden z najlepszych przykładów na to, że tak, jak można uprawiać 
niedogmatyczną psychoanalizę, tak można też wyrastać ze strukturalizmu, nie biorąc na siebie jego 
„dobrodziejstw” en masse. 
125 Takiego przekładu i, jednocześnie, skrótowego omówienia zastosowań, jakie czyni z niego Kristeva, 
dostarcza fragment ze wstępu Markowskiego do Czarnego słońca: „Przedstawienie rzeczy [u Freuda] jest więc 
przedsłowne, wrażeniowe i nieświadome, co odpowiada sferze impulsów semiotycznych, zaś przedstawienie 
słowa jest symboliczne i językowe. […] Jakiekolwiek zaburzenie relacji między tymi dwoma typami 
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 Dialektyczna „opozycja” semiotycznego i symbolicznego w teorii autorki The Subject 

in Signifying Practice126 nie jest współczesnej polskiej humanistyce zupełnie obca. Jednak 

warto przyjrzeć się jej dokładnie, ponieważ wyczytać można z niej bardzo wiele… choćby to, 

że nie do końca jest opozycją (stąd wcześniej posłużyłam się cudzysłowem; do problemu tego 

powrócę później). 

 We wspomnianym powyżej eseju poświęconym podmiotowej praktyce znaczącej, 

Kristeva omawia heterogeniczność sensu i znaczenia, wynikającą z działania w tej praktyce 

dwóch dyspozycji. O pierwszej z nich mówi tak: 

 
„Nazwijmy tę dyspozycję semiotycznym (le sémiotique), zgodnie z grecką etymologią sémeion 
(ϭημείου), znakiem dystynktywnym, śladem, indeksem, znakiem ostrzegawczym, dowodem, 
wyrytym znamieniem, odciskiem; krótko mówiąc, dystynktywnością dopuszczającą artykulację 
niepewną i nieokreśloną, ponieważ nie odnosi się ona jeszcze (w przypadku małych dzieci) lub 
już (w dyskursie psychotyków) do znaczonego obiektu świadomości tetycznej (domena 
przedmiotu i świadomości).” [SSP 101] 

 
 Dyspozycja semiotyczna – domena „muzyczności” języka (rytmy, intonacje, 

glosolalie), jego nonsensu oraz radykalnych eksperymentów poetyckich (Kristeva odsyła tu 

do dyskursu karnawału, dzieł Artauda, niektórych tekstów Mallarmégo, eksperymentów 

dadaistów i surrealistów [por. SSP 101]) – jest więc domeną dziecka, psychotyka i artysty: 

 
„Przedjęzykowo – odnajdujemy ją w fazie preedypalnej w pierwszych rytmach, 
pseudosylabach i echolaliach dziecka. Semiotyczny jest jednak nie tylko krzyk, wokalizacje  
i gesty dziecka, lecz także – translingwistycznie – prozodia, gra słów, nonsens i śmiech 
dorosłego. Logicznie – to, co semiotyczne funkcjonuje jako żywioł intonacji, instynktu  
i irracjonalności (zwłaszcza w literaturze eksperymentalnej) w uzupełnieniu znaku i predykatu, 
które z kolei stanowią to, co symboliczne. Bo symboliczność wyznacza krąg nazywania, 
denotacji i składni, który tworzy się u dziecka od Lacanowskiej fazy lustra, budząc zdolność 
do reprezentacji i abstrakcji. Do wejścia w porządek społeczny.”127 

 
 Bo drugą stroną tej „opozycji” jest właśnie rejestr symbolicznego.  

W przywołanym tekście dotyczącym praktyki znaczącej, Kristeva powiada: 

 

                                                                                                                                                   
przedstawień prowadzi do komplikacji w konstytucji podmiotowości. I tak, gdy doświadczenie wrażeniowe nie 
zostaje przełożone na znaki językowe, pojawia się autyzm lub depresja. Gdy doświadczenie wrażeniowe (czucie) 
nie znajduje właściwej formy językowej, pojawia się histeryczne żądanie adekwatności (histeryk zaprzecza 
depresji, gdyż wyraźnie artykułuje swoje potrzeby). Gdy jednak nastąpi <<sklejenie wrażeń i znaków 
językowych>>, wówczas możemy mówić o narodzinach stylu.” [CS XXXI]. 
126 Ponieważ korzystam z anglojęzycznych wersji nietłumaczonych na język polski tekstów Kristevy, odsyłam 
do tytułów wedle amerykańskiego zbioru fragmentów jej esejów: The Portable Kristeva, pod red. K. Oliver, 
Nowy Jork 1997. Poszczególne eseje cytuje jako: KR: K. Oliver, Kristeva’s Revolution (wstęp redaktorki; 
rzymska numeracja stron); DL: Desire in Language; MMH: My Memory’s Hyperbole; NMS: New Maladies of 
the Soul; RPL: Revolution in Poetic Language; SSP: The Subject in Signifying Practice; TL: Tales of Love; TS: 
Time and Sense. Dalej, cytując ten zbiór, podaję skrót tytułu odpowiedniego eseju i numer strony zbioru. 
127 T. Kitliński, Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001, s. 12-13. 
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„Nie trzeba chyba mówić, że – w kontekście praktyki oznaczania [signifying practice] – ten 
społecznie zrozumiały dyskurs, język poetycki, ta zakładana teoretycznie semiotyczna 
heterogeniczność, nie daje się oddzielić od tego, co nazywam – by odróżnić to od 
semiotycznego – symboliczną funkcją znaczenia. Symboliczne (le symbolique), jako 
opozycyjne wobec semiotycznego, jest owym niezbywalnym elementem sensu, znaku oraz 
znaczonego przedmiotu świadomości transcendentalnego <<ja>> Husserla. Język jako 
praktyka społeczna siłą rzeczy zakłada te dwie dyspozycje, choć łączone na różne sposoby tak, 
by tworzyć różne typy dyskursu, typy praktyk oznaczania. Na przykład dyskurs naukowy, 
aspirujący do statusu metajęzyka, dąży do maksymalnej redukcji komponentu semiotycznego. 
Natomiast przeciwnie, ekonomia oznaczania języka poetyckiego jest specyficzna, ponieważ 
tutaj semiotyczne nie jest tylko koniecznością (jaką jest tu symboliczne), lecz dąży ono do 
uzyskania przewagi kosztem tetycznego i predykatywnego nakazu narzucanego przez 
osądzającą świadomość <<ja>>. W ten sposób w każdym języku poetyckim (nie tylko tam, 
gdzie działają, na przykład, pełniące funkcję organizującą wymogi rytmiczne, które mogą 
działać aż tak mocno, że naruszają pewne zasady gramatyczne języka narodowego i często nie 
dbają o przesłanie ideowe, ale także w tekstach najnowszych), tym wymogom semiotycznym: 
jak rytm, elementy foniczne i wokalne u symbolistów, ale także graficzne rozmieszczenie na 
stronie, towarzyszą niemożliwe to odtworzenia elizje składniowe; niemożliwe jest odtworzenie 
konkretnych pominiętych części syntagmy (dopełnienia czy orzeczenia), które decydują  
o nierozstrzygalności znaczenia wypowiedzi […]. Jednak, choć pomijana, atakowana czy 
zniekształacana wpływem procesów semiotycznych, funkcja symboliczna w języku poetyckim 
pozostaje obecna. To z jej powodu istnieje język. Po pierwsze, utrzymuje się ona jako 
wewnętrzna granica tej dwubiegunowej ekonomii, jako że wielorakie, a czasem wręcz 
niezrozumiałe znaczone w inny sposób nie byłoby komunikowalne; po drugie zaś, utrzymuje 
się także dlatego, że same procesy semiotyczne dalekie są od rozsypki (w jaką popadłyby  
w dyskursie szaleństwa), organizując się w nowe sformalizowane konstrukcje: tak zwane, 
nowe formalne czy ideologiczne <<universum pisarza>>, nigdy nie dokończony, 
niezdefiniowany produkt nowej przestrzeni znaczenia.” [SSP 102-103] 

 
 Zostawiam na razie na boku ową „dwubiegunową ekonomię”, która to właśnie 

sprawia, że nie można tu mówić o prostej opozycyjności. Będzie o niej mowa, gdy zajmę się 

procesem signifiance. Zatrzymajmy się na razie na semiotycznym i symbolicznym jako na 

biegunach, na potrzeby wyłożenia ich teorii oddzielonych i oddzielnych w swym 

teoretycznym „stanie surowym”. Zobaczmy, co – każdy z osobna – mają owe rejestry do 

zaoferowania jako dwie dyspozycje heterogenicznego podmiotu w praktyce znaczącej. 

 W zacytowanych powyżej fragmentach zarysowane zostały dwie pozycje podmiotu: 

semiotyczna pozycja dziecka, psychotyka i artysty oraz symboliczna pozycja podmiotu 

dążącego do maksymalnej klarowności, zrozumiałości i jednoznaczności używanego przezeń 

języka (której paradygmatem staje się tu pozycja naukowca). Symboliczne to również 

informacyjne jądro wypowiedzi – „treść” do zakomunikowania; semiotyczne zaś wydaje się 

być raczej kwestią dodatku „formy”, komunikacyjną dygresją lub stylem, czyli tym, co –  

w najprostszej sytuacji komunikacyjnej – traktowane jest jako element naddany. Dlatego też  

z symbolicznym dyskursem naukowym skontrastowany zostaje semiotyczny język poetycki. 

Z kolei sensowność wiązana jest z symbolicznością (dlatego rytmiczna rymowanka dziecięca 

sensu mieć nie musi, natomiast w pracy naukowej unikać należy rymu). Co jednak dla mnie 

najważniejsze i co wymaga szczegółowego rozwinięcia: rejestr „czystego” symbolicznego to 
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rejestr fenomenologicznego podmiotu trascendentalnego, zaś operacje semiotyczne ściśle 

związane są ze sferą cielesną, afektywną i popędową: 

 
„Z doświadczenia wiemy, że pierwsze afekty, pierwsze naśladowania i pierwsze wokalizacje 
skierowane są ku matce. Gdy mowa o Ojcu jako obiekcie pierwotnej miłości i pierwotnej 
identyfikacji, to tylko wtedy, gdy mówi się o identyfikcji odbywającej się już w przestrzeni 
symbolicznego, w przestrzeni zdominowanej przez język.” [TL 142] 

 
„Jeśli stadium edypalne (w rozumieniu Freuda) czy lustrzane (w rozumieniu Lacana) związane 
jest z organizującą funkcją przedstawień obrazowych, to umieszczenie refleksji analitycznej 
przed nimi, w porządku semiotycznym, oznacza dla JK [Julii Kristevy] świadomy nacisk 
położony na doświadczenia zmysłowe: dotykowe, słuchowe i smakowe, kosztem wizualizacji. 
W ten sposób ulega poważnej korekcie teoria Lacana, według której dziecko staje się 
podmiotem dopiero ujrzawszy swoją zintegrowaną postać w lustrze (czyli w oczach innego). 
Według JK dziecko jest już na drodze do podmiotu w semiotycznej fazie rozwoju. To dzięki 
uznaniu tej fazy za niezbędną w rozwoju podmiotu, można wprowadzić do definicji podmiotu 
nie tylko to, co symboliczne, ale też to, co emocjonalne i cielesne.” [CS XIX, przypis] 

 
„Mleko i łzy stały się uprzywilejowanymi znakami Mater Dolorosa […]. Nawet jeśli oralność 
– przekroczenie progu dziecięcej regresji – rozgrywa się w obszarze piersi, zaś spazm 
erotyzmu tłumaczy się na łzy, nie powinno to przesłaniać tego, co mleko i łzy mają ze sobą 
wspólnego: są metaforami nie-mowy [nonspeech], „semiotycznego”, którego nie uwzględnia 
komunikacja językowa. Matka i jej atrybuty, odwołujące się do płaczącego człowieczeństwa, 
stają się w ten sposób przedstawieniami <<powrotu wypartego>> w monoteizmie.” [TL 320] 

 

 Zacytowane fragmenty są dla mnie bardzo istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, 

wynika z nich, że semiotyczne jest wspólną dziedziną zjawisk, które nie zawsze  

i niekoniecznie bywają ze sobą łączone: popędów, afektów, doświadczeń zmysłowych  

(z wyłączeniem wzroku128) i cielesnych129 oraz znaków niewerbalnych (semiotyczna nie-

mowa, nonspeech, rytmy, intonacje i wokalizacje). Gdy zaś Kristeva mówi o „powrocie 

wypartego” właśnie w kontekście porządku semiotycznego130, jasne staje się, że odsyła tu do 

                                                
128 „Chciałam osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, uszczegółowić etapy archaiczne, poprzedzające fazę lustra, 
ponieważ myślę, że uchwycenie przez dziecko swego wizerunku stanowi rezultat całego procesu. Proces ten 
nazwany być może wyobrażeniowym, jednak nie w <<spekularnym>> rozumieniu tego słowa, ponieważ 
przechodzi on przez głos, smak, skórę itd., wszystkie inne zmysły prócz wzroku, którego wcale nie musi 
angażować. Dlatego myślę, że jest to próba rozpracowania wczesnego rozwoju w bardziej precyzyjny i 
niespekularny [nonspecular] sposób. […] Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że sztuka nowoczesna jest 
rodzajem rozpracowania owej narcystycznej i prenarcystycznej dynamiki, w której postać nie jest jeszcze 
ukonstytuowana jako jedność, jako figura spójna; w której wchodzą w grę słyszenie, skóra, smak itd. To dlatego 
ważne jest dla mnie podkreślenie uprzedniego-wobec-fazy-lustra rozwoju, który nazwałam […] semiotyczną 
różnorodnością znaczenia po to, by odróżnić je od symbolicznej różnorodności znaczenia, która związana jest 
bardziej ze spójnym i pełnym wizerunkiem i znakiem werbalnym, który zawsze odnosi się do obiektów 
totalnych, niepodzielonych.” [TL 333-334]. Zwracam tu uwagę na semiotyczne jako uprzednie wobec 
symbolicznego, którym to problemem zajmuję się poniżej. 
129 Jest to niezwykle ważne w kontekście dyskusji nad (nie)istnieniem ciała „poza kulturą”. Por. rozdział 
zestawiający koncepcje Julii Kristevy i Judith Butler. 
130 O powrocie wypartego jako powrocie semiotycznego pisze też Kristeva w innym miejscu tak: „Kastracja 
musiała być problemem, traumą, dramatem; dlatego semiotyczne może powrócić za sprawą symbolicznej 
pozycji, którą powoduje.” [RPL 45] 
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Freudowskiej koncepcji nieświadomości, zrównując semiotyczne z nieświadomym. 

Analogicznie, rejestrowi symbolicznemu odpowiada sfera jasnego i klarownego świadomego. 

 Semiotyczne/nieświadome – jako domena nonspeech – jest czymś radykalnie innym  

(i Innym) wobec symbolicznego/świadomego131. Warto przyjrzeć się chronologii (moment 

„przed” w przypadku dzieci) i topologii (miejsce „poza” w przypadku psychotyków) 

semiotycznego. 

 Przede wszystkim, badacze Kristevy zwracają uwagę na to, że semiotyczne jest wobec 

języka uprzednie. Kitliński mówi o tym rejestrze jako o „przedjęzyku wrażeń 

zmysłowych”132, zaś Oliver zwraca uwagę, iż: „Kristeva dowodzi, że zasady czy też struktury 

rozdzielania i różnicowania działają w ciele już nawet zanim dziecko zacznie posługiwać się 

językiem.” [KR XXI]. Sama zaś Kristeva w Czarnym słońcu pisze o semiologii przedsłownej: 

„Semiotycznym środkiem, w którym wyraża się ta wszechwładza [wszechwładza dziecka], 

jest semiologia przedsłowna: gestowa, motoryczna, wokalna, węchowa, dotykowa, 

słuchowa.” [CS 67]. 

 Jak już wspominałam, semiotyczne jest sferą – przede wszystkim – cielesną, 

biologiczną, popędową. Dlatego (o czym Kristeva mówi wielokrotnie) to w tym właśnie 

rejestrze tworzy się seksualność, biorąca udział w wytwarzaniu symbolicznych aspektów 

podmiotowości: 

 
„[…] do macierzyństwa wydaje się popychać także niesymboliczna, nie-ojcowska 
przyczynowość. Wspominali o tym jedynie Ferenczi, Freud i – później – Marie Bonaparte, 
przywołując biologiczne przeznaczenie każdej z odmiennych płci. Przymus macierzyński, 
spazm pamięci gatunkowej, która – po to, by się utrzymać – zarówno wiąże ze sobą, jak i od 
siebie oddziela serie znaczników, które nie posiadają żadnego innego znaczenia poza 
znaczeniem wiecznego powrotu biologicznego cyklu życia i śmierci. Jak możemy 
zwerbalizować ową przedjęzykową, nieprzedstawialną pamięć?” [DL 303] 

 
„Reduplikacja, wywołana przez lustro, poprzedza tożsamość spekularną, typową dla 
<<stadium lustra>> i odsyła do przyczółków naszych niestałych tożsamości pomieszanych 
przez popęd, którego nic nie mogło zróżnicować, zanegować, oznaczyć.” [CS 244] 

 
„[…] symboliczne – a więc także wszelkie kategorie syntaktyczne i lingwistyczne – jest 
społecznym efektem relacji wobec innego, tworzonej w ramach obiektywnych ograniczeń 
biologicznych (w tym seksualnych) różnic i historycznie konkretnych struktur rodzinnych.” 
[RPL 38] 

 

 Jeśli semiotyczne istnieje przed symbolicznym; jeśli semiotyczne to afekty, popędy, 

seksualność, zaś symboliczne to język, oznacza to, że seksualność tworzy się (i jest zdolna 

                                                
131 Warto zwrócić tu uwagę na – jedną z wielu – radykalną niezgodność tego twierdzenia z koncepcjami 
psychoanalizy Lacanowskiej (nieświadomość ustrukturowana jak język). 
132 Por. T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. cit., s. 192. 
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funkcjonować) poza językiem i że jest jednym z budulców owego języka. Takie ujęcie rzeczy 

stoi, oczywiście, w jawnej sprzeczności wobec teorii psychoanalizy Lacanowskiej, jednak 

wpływ tej teorii widoczny jest u Kristevy w sposobie opisywania mechanizmu, poprzez który 

rozpoznajemy semiotyczne – jest to mechanizm bardzo podobny do Lacanowskiego modelu 

retroaktywnego tworzenia traumy: 

 
„Gdy pojawia się przełamanie [break] ustanawiające symboliczne, to, co nazwaliśmy 
semiotyczną chora zyskuje bardziej określony status. Choć pierwotnie stanowi konieczny 
warunek symbolicznego, semiotyczne funkcjonuje w praktykach znaczących jako rezultat 
transgresji symbolicznego. Dlatego semiotyczne, które <<poprzedza>> symbolizację jest 
jedynie teoretycznym założeniem uzasadnionym koniecznością opisu. W praktyce, istnieje ono 
jedynie w obrębie symbolicznego i wymaga symbolicznego przełamania, by zyskać złożoną 
artykulację, którą łączymy z nim w praktykach muzycznych i poetyckich. Innymi słowy, 
symbolizacja czyni możliwą złożoność owego semiotycznego systemu, który tylko 
teoretycznie oddzielać można jako <<wstępny>> po to, by określić jego funkcjonowanie. 
Niemniej jednak, semiotyczne nie jest jedynie abstrakcyjnym obiektem stworzonym na 
potrzeby teorii. Jako konieczny warunek symbolicznego, funkcjonowanie semiotyczne jest 
pierwotnym systemem, który staje się bardziej złożony dopiero po włamaniu w symboliczne. 
Jednak system semiotyczny umiejscowiony jest już przez strukturę biologiczną i zawsze też 
już społeczny (i dlatego również historyczny). Funkcjonowanie semiotyczne zauważalne jest 
już przed fazą lustra i przed pierwszym elementem tetycznym. Jednak semiotyczne, które 
odnajdujemy w praktykach znaczących, zawsze przychodzi do nas po tezie symbolicznej, po 
symbolicznym włamaniu i może analizowane być równie dobrze za pomocą dyskursu 
psychoanalitycznego, jak i poprzez tak zwaną praktykę artystyczną.” [RPL 54-55] 

 

 Jedynie w tym kontekście kwestionować można realną uprzedniość semiotycznego 

wobec symbolicznego. Rejestry te dane są nam w dojrzałym życiu podmiotowym jako 

jednoczesne; silne zakorzenienie w porządku symbolicznym powoduje, że semiotyczne 

(ukryte w nieświadomości) nie daje do siebie łatwego dostępu. W ten sposób, badane  

z pozycji „tu i teraz”, jawi się jako retroaktywnie tworzony konstrukt, nie zaś realnie 

istniejąca dyspozycja wcześniejsza. 

 Dodajmy tu jeszcze dwie uwagi na temat semiotycznego. Wedle Kristevy każdy znak 

jest „zapomnianą metaforą”, tzn. odsyła do czegoś poza nim, do czegoś od niego 

pierwotniejszego, pełniejszego i ważniejszego133. Zatem każda symbolizacja to nic innego, 

jak odesłanie do odpowiednich fundamentów semiotycznych134. Na tej drodze powstaje 

sztuka. Gdy zaś do metaforyzacji nie dochodzi, podmiot popada w chorobliwą asymbolię: 

 
„Melancholia to niemożliwość separacji albo też – niemożliwość matkobójstwa. JK [Julia 
Kristeva] odwraca źródłową sytuację Freudowską: to nie ojca trzeba – symbolicznie – zabijać, 
lecz matkę. Symboliczne ojcobójstwo wpędza w melancholię. Symboliczne matkobójstwo – 
odwrotnie – z melancholii wyzwala i umożliwia twórczość. Jeśli porządek semiotyczny jest 
porządkiem afektu, to melancholia jest czystym, niezapośredniczonym afektem, pozbawionym 

                                                
133 Por. TL 169. 
134 Więcej o roli tak pojmowanej metafory w teorii Kristevy, por. rozdział Metafora jako przepływ. 
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komunikacyjnej potencjalności. […] Czym jest więc sztuka według JK? Sztuka tworzy 
symboliczny dystans wobec nienazywalnego i w tym sensie jest odwrotnością 
melancholii/depresji, która przywiera do nienazywalnego i przy nim – przy Rzeczy – trwa bez 
końca.” [CS XXVIII-XXIX] 

 

 Zebrane powyżej uwagi Kristevy i jej komentatorów, dotyczące miejsca 

semiotycznego w czasie i przestrzeni podmiotu, wskazują na samodzielny, w pewnym sensie 

samowystarczalny (o tyle, o ile podmiot czysto semiotyczny jest już podmiotem i znaczy już 

zanim jeszcze nabędzie zdolność posługiwania się językiem) oraz uprzedni wobec 

symbolicznego status owej dyspozycji. Nie jest więc tak, że człowiek jest zwierzęciem 

mówiącym, lecz – przede wszystkim – czującym i pragnącym. Podmiot istnieje przed 

językiem, przed fazą lustra, przed symboliczną akulturacją. Semiotyczna afektywność, 

semiotyczna seksualność stanowią pierwotną i najmocniejszą podstawę, na której dopiero 

nadbudowuje się język. To nie język, lecz seksualność czyni z nas ludzkie podmioty. 

 Semiotyczne jest, co Kristeva zaznaczała w swej teorii od początku i nieustannie, 

domeną cielesności; dlatego, jak zauważa Kitliński: 

 
„[…] w ostatnich latach Julia Kristeva zastępuje pojęcia semiotyczności i symboliczności 
własną konceptualizacją ciała i duszy; tworzy także historię obu tych idei. Według uczonej, 
dusza to <<struktura sensu>>, bo pośredniczy, czyli reprezentuje związki podmiotu z innymi, 
przez co nabiera wartości. Terapeutycznej i moralnej. Poręcza odpowiedzialność podmiotu  
z duszą/podmiotu ożywionego (le sujet animé), za swoje ciało, które staje się ciałem 
mówiącym.”135 

  

 Dlatego to właśnie ciało stanowi zagrożenie dla porządku symbolicznego136, jako 

niemożliwy do zatarcia ślad niewygodnej heterogeniczności podmiotu, która – z punktu 

widzenia symbolicznej jednolitości i totalności – jest znakiem nieczystości, zepsucia, 

grzechu137. 

                                                
135 T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. cit., s. 43. 
136 „[…] cielesny odpad, krew menstruacyjna i ekskrementy lub wszystko, co jest z tym utożsamiane, od 
paznokci po zgniliznę, przedstawia – niby wcielona metafora – tę obiektywną kruchość porządku 
symbolicznego.” [PO 69] 
137 Religijne ujęcie tego problemu przedstawia Kristeva w Potędze obrzydzenia. Cytuję tutaj rozdział Nadmiar 
pragnienia (dla skrócenia cytatu, usunęłam zeń odpowiednie fragmenty Biblii, na które powołuje się badaczka, 
budując wywód): „Idei braku związanej z grzechem jako długiem i nieprawością towarzyszy zatem idea 
nadmiaru, obfitości, a nawet nienasyconego pragnienia, które pejoratywnie określają terminy, takie jak 
<<pożądliwość>> i <<chciwość>>. Pleonexia, chciwość, to etymologicznie pragnienie <<posiadania wciąż 
więcej>>. Konotuje ona niemożliwy do nasycenia apetyt, wiążący się – na przykład u świętego Pawła – z 
wykroczeniami natury seksualnej i ogólnie z ciałem; ów apetyt jest przyczyną bałwochwalstwa jako 
nieposłuszeństwa wobec słowa Bożego. […] <<Pożądliwość>> albo epithumia, bezpośrednio zależna od tekstu 
biblijnego, również obejmuje pragnienia seksualne, odnosząc się też – szczególnie w Starym Testamencie – 
zarówno do pokarmu, jak i różnych dóbr materialnych. Tak czy inaczej, różne określenia grzechu ogniskują się 
na ciele czy raczej na tym, co przez antycypację można by nazwać wszechogarniającym popędem, 
niehamowanym przez to, co symboliczne. […] Kresem, telosem tej cielesnej nadobfitości mogłaby być tylko 
śmierć […], do czego prowadzi grzech. Jeden z najbardziej skomplikowanych elementów chrześcijańskiej lub 
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KRISTEVA I BUTLER – PROBLEM „CIAŁA W OGÓLE” 

 

 Skoro mowa o cielesności, jest to dobre miejsce na pewną dłuższą, ale ważną, 

dygresję. W pracy tej, z różnych powodów, nie zajmuję się problemami różnicy płciowej, 

patriarchalizmem teorii Freudowskiej i skomplikowanym matriarchalizmem teorii Kristevy 

ani innymi feministycznymi – czy „około-feminizującymi” – możliwymi kontekstami 

refleksji na temat seksualnych fundamentów podmiotowości (literackiej i nie tylko). 

 Niemniej jednak, chciałabym podjąć tu krótką dyskusję z poglądami Judith Butler, 

wyłożonymi w jej szeroko komentowanej książce Gender Trouble: 

 
„[…] jednym ze sposobów zagwarantowania biologicznej płci jej wewnętrznej stabilności  
i binarnego układu jest wpisanie jej dwoistości w sferę przeddyskursywną. Umieszczenie 
biologicznej płci w sferze przeddyskursywnej jest efektem skonstruowanego kulturowo 
aparatu, jakim jest   k u l t u r o w a   p ł e ć .”138 

 

Cała praca Uwikłani w płeć stanowi próbę wykazania, że poza językiem (kulturą, porządkiem 

symbolicznym) nie istnieje ani płeć, ani nawet ciało: 

 
„Czy <<ciało w ogóle>> [<<the body>>] bądź <<ciało określone pod względem biologicznej 
płci>> jest solidną podstawą, na którą oddziałują kulturowa płeć oraz systemy obowiązkowej 
seksualności? A może <<ciało>> zyskuje taki kształt pod wpływem sił politycznych, dążących 
do tego, by było ono utrzymywane w ryzach wyznaczników biologicznej płci i przez nie 
właśnie ustanawiane? Rozróżnienie na biologiczną płeć/kulturową płeć, a także kategoria 
biologicznej płci jako taka wydają się opierać na założeniu, że istnieje <<ciało w ogóle>>, 
zanim jeszcze otrzyma znaczenia określone ze względu na biologiczną płeć. <<Ciało  
w ogóle>> często wydaje się biernym środkiem, nabierającym znaczenia dzięki inskrypcji  

                                                                                                                                                   
przynajmniej Pawłowej teorii grzechu tworzy się wokół ciała. Albowiem z jednej strony, w ślad za późną 
Grecją, ciało jest otwarcie opisywane jako coś, od czego należy się oddzielić […] został tu przedstawiony nie 
tylko brak jednoznaczności, ale heterogeniczna koncepcja ciała. W przeciwieństwie do łagodnej formy greckiej 
apollińskiej (lecz nie dionizyjskiej) cielesności, <<ciało>> ma dwa znaczenia. Z jednej strony, zbliżając się do 
ciała (basar) hebrajskiego, wskazuje na zachłanne <<ciało>> popęd, skonfrontowane z surowością prawa; z 
drugiej strony, <<ciało>> wysubtelnione, ciało pneumatyczne, ponieważ duchowe, całkowicie przemienione w 
słowo (Boże), by stać się pięknem i miłością. Oba te <<ciała>> oczywiście są nierozdzielne, drugie 
(<<uwznioślone>>) nie istnieje bez pierwszego (zepsutego, skoro sprzeciwia się Prawu). To jedna z genialnych 
koncepcji chrześcijaństwa i to bynajmniej nie drugorzędna, mianowicie idea skupienia w jednym geście zepsucia 
i piękna jako awersu i rewersu tej samej ekonomii.” [PO 116-117]. O grzeszności w kontekście cielesności i 
seksualności pisze również Dybel. Określając seksualność jako traumatyczną, ma na myśli chyba to samo, co 
Kristeva akcentuje w biologicznej stronie heterogenicznej natury podmiotu: „Seksualność jest bowiem w samej 
swej istocie czymś obscenicznym i <<grzesznym>>! Ale <<grzesznym>> nie w znaczeniu, jakie słowu temu 
nadaje religia, wiążąc je z metafizycznymi wyobrażeniami na temat ludzkiej natury i tego, co w niej <<dobre>> 
i <<złe>>. Seksualność jest <<grzeszna>>, gdyż już z racji swej traumatyczności wykracza poza wszelkie 
uznane powszechnie normy międzyludzkiego współżycia i kulturowe konwencje. Znajduje się ona z tymi 
normami w permanentnym konflikcie, stanowiąc żywioł, który człowiek za pomocą różnego rodzaju 
kulturowych mechanizmów może opanować tylko częściowo, a i to bardzo zewnętrznie.” [ZDP 113-114]. 
138 J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, 
Warszawa 2008, s. 53. 
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o pochodzeniu kulturowym, które wygląda na <<zewnętrzne>> wobec niego. Jednakże  
w ramach każdej teorii mówiącej o kulturowej konstrukcji ciała należy zakwestionować 
pojęcie <<ciała w ogóle>>, jako podejrzanie ogólnego konstruktu, w którym przedstawiane 
jest ono jako bierne oraz poprzedzające dyskurs. […] Co oddziela pozbawione znaczenia 
<<ciało w ogóle>> od znaczenia jako takiego – aktu radykalnie odcieleśnionej świadomości, 
czy może raczej aktu całkowicie odcieleśniającego świadomość? W jakim stopniu ów 
kartezjański dualizm umysł/ciało, będący przesłanką fenomenologii, został przejęty przez 
strukturalizm, gdzie pojawia się jako opozycja natura/kultura? W odniesieniu do dyskursu 
kulturowej płci warto zapytać, w jakim stopniu działanie tych problematycznych dualizmów 
jest obecne w rozważaniach, które rzekomo miałyby od owego binarnego stosunku i ukrytej  
w nim hierarchii pozwolić odejść. Jak w tak jasny sposób zostają wyznaczone kontury ciała – 
jako oczywistej podstawy czy powierzchni, na której zapisywane są znaczenia kulturowej płci, 
jako prostego faktu pozbawionego wartości, poprzedzającego wszelkie znaczenie?”139 

 

 W debacie pomiędzy esencjalistycznymi a konstrukcjonistycznymi koncepcjami 

tożsamości płciowej Butler wypowiada się z pozycji przeciwnej wszelkiej esencji (nie tylko 

płci, ale i samego ciała: „Lecz przecież już samo <<ciało w ogóle>>, podobnie jak tysiące 

<<ciał>>, które stanowią sferę upłciowionych kulturowo podmiotów, jest konstruktem.”140),  

a i kategorię płci kulturowej usilnie próbuje podważyć (stąd, jej stanowisko nazywać by 

raczej należało nie konstrukcjonistycznym, lecz destrukcyjnym). W dyskusji tej kilkakrotnie 

sięga po poglądy Kristevy, czasem się z nią zgadzając, czasem problematyzując jej koncepcje, 

a czasem odrzucając je jako radykalnie, u samych fundamentów różne od jej własnych (do 

konkretnych fragmentów odnoszę się w dalszej części; tutaj odsyłam do całości rozdziału 

Uwikłanych w płeć, zatytułowanego Julia Kristeva i jej polityka ciała). 

 Wydaje mi się, że ów sprzeciw – sprzeciw głoszony z pozycji skrajnie anty-

esencjalistycznej i skrajnie symbolicznej – najlepiej uwydatnia to, co w teorii Kristevy oparte 

jest na poglądach esencjalistycznych i odnoszących się do koncepcji „ciała w ogóle”141. 

Wedle Butler: „Błędem byłoby twierdzić, że istnienie ciał jest znaczące przed naznaczeniem 

ich kulturową płcią.”142. Tymczasem koncepcja porządku semiotycznego, semiotycznego 

znaczenia generowanego przez „ciało w ogóle”, semiotycznego przed-dyskursywnego 

                                                
139 Ibidem, s. 235-236. 
140 Ibidem, s. 55. 
141 Kristeva zwraca uwagę na wtórność symbolicznego wobec biologicznego: „Jeśli prawdą jest, że każdy język 
narodowy posiada swój własny język snów i nieświadomości, to każda z płci – który to podział jest znacznie 
starszy i bardziej fundamentalny niż podział na języki – posiadałaby swą własną nieświadomość, w obrębie 
której zaszyfrowany by był jej biologiczny i społeczny program gatunków; zaś zaszyfrowanie to 
konfrontowałoby się z językiem, wystawiając się na jego wpływ, ale będąc od niego niezależne. Symboliczne 
przeznaczenie zwierzęcia mówiącego – które jest dlań podstawowe, choć zjawia się później, jako nałożone na to, 
co biologiczne – owo przeznaczenie oddziela (zaś w kobiecie, po to, by zachować jedność grupy, cenzuruje) ową 
archaiczną podstawę oraz szczególny rodzaj rozkoszy, którą ona nastręcza, poprzez przeniesienie do sfery 
symbolicznego.” [DL 305]. Z kolei w eseju Revolution in Poetic Language  badaczka pisze o porządkowaniu 
(ordering) opartym na naturalnej biologicznej różnicy płci, kontrastując je z prawem (law), opartym na socjo-
historycznych strukturach rodzinnych (por. RPL 36 oraz RPL 63, przypis). 
142 J. Butler, Uwikłani w płeć, op. cit., s. 55. 
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stanowią – moim zdaniem – najlepszy przykład owego „błędnego twierdzenia”, wskazując na 

istnienie i istotność takiego – wedle Butler, niemożliwego – znaczenia. 

 Z jednej strony Butler przedstawia jedną z najkrótszych i najtrafniejszych definicji 

semiotycznego („trwały potencjał subwersywny w obrębie porządku symbolicznego”143),  

z drugiej jednak uważa, że: 

 
„[…] Kristeva doskonale pokazuje, jakimi trudnościami obarczone są Lacanowskie próby 
uniwersalizacji ojcowskiego prawa w języku, lecz jednocześnie uważa, że wymiar 
semiotyczny pozostaje niezmiennie podporządkowany symbolicznemu, że nabiera swoistości 
w ramach hierarchii, która pozostaje odporna na ataki. Wymiar semiotyczny jakoby potęguje 
możliwości subwersji, destabilizacji czy też naruszenia ojcowskiego prawa, ale jaki sens mają 
te pojęcia, jeśli funkcji symbolicznej zawsze jednak udaje się swoją hegemonię odnowić?”144 

 

Dodajmy do tego uwagę Pawła Dybla z Zagadki „drugiej płci”: 

 
„[…] współgranie czy współobecność semiotycznego z symbolicznym w języku poetyckim 
jest według Kristevej niezbędnym warunkiem wszelkiego rodzaju kreatywności. Dzięki temu 
następuje otwarcie i <<wzbogacenie>> strony symbolicznej języka, która rozchwiana  
w swoich stabilnych strukturach wyjawia coś z własnej genealogii. Na swój sposób 
współobecny staje się w niej element, który jest z nią niewspółmierny, stanowi jednak 
swoiście <<negatywny>> warunek możliwości jej ukonstytuowania się jako takiej. Ujęcie to 
implikuje, że <<aktywizacja>> elementu semiotycznego w języku poetyckim prowadzi do 
wzbogacenia jego symbolicznej warstwy jedynie dlatego, że element ów jest w swojej 
radykalnej inności już niejako z góry do niej odniesiony. Między semiotycznym  
i symbolicznym zachodzi bowiem w porządku genealogii głębokie pokrewieństwo. 
Symboliczne to nic innego jak przekształcony w języku element semiotyczny, który 
wyobcował się w stosunku do siebie i w rezultacie zasklepił się we własnych zamkniętych 
strukturach.” [ZDP 442] 

 

 Dwa zacytowane fragmenty – paradoksalnie przecząc sobie i wspomagając się 

jednocześnie – w równym stopniu stanowią przykłady całkowitego niezrozumienia koncepcji 

porządku semiotycznego. „Semiotyczne pozostaje niezmiennie podporządkowane 

symbolicznemu” (Butler), choć „symboliczne to nic innego jak przekształcony w języku 

element semiotyczny” (Dybel): okazuje się, że to, co uprzednie, jest niezmiennie 

podporządkowane temu, co wtórne. Semiotyczne „nabiera swoistości w ramach hierarchii” 

symbolicznego (Butler) i jednocześnie jest „radykalnie inne”, w tej inności „z góry” 

odniesione (Dybel): to, co z góry radykalnie inne, okazuje się nabierać swoistości wtórnie. 

Tyle sprzeczności. Natomiast „wspomaganie się” analiz Butler i Dybla polega na dzielonej 

przez oboje badaczy niewierze w siłę i skuteczność elementu semiotycznego. Wedle Butler, 

wyższość symbolicznego w dyskursywnej hierarchii „pozostaje odporna na ataki”, gdyż 

                                                
143 Ibidem, s. 168. 
144 Ibidem, s. 168. 
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„funkcji symbolicznej zawsze jednak udaje się swoją hegemonię odnowić”145. Gdy zaś Dybel 

mówi, że „<<aktywizacja>> elementu semiotycznego w języku poetyckim prowadzi do 

wzbogacenia jego symbolicznej warstwy jedynie dlatego, że element ów jest w swojej 

radykalnej inności już niejako z góry do niej odniesiony”, zastanawia mnie to, skąd w tym 

zdaniu wzięło się słowo „jedynie”. Oba zacytowane tu stanowiska wskazują na semiotyczne 

jako na nieszkodliwego „błazna” porządku symbolicznego – szydzącego tylko wtedy, gdy 

król mu na to pozwoli; zaś po chwili odpędzanego jednym zniecierpliwionym ruchem ręki. 

Gdy Kristeva powiada, że semiotyczne ujawnia się w dyskursie karnawału146, kładzie nacisk 

na wywrotowo-ludyczny aspekt tego dyskursu. Natomiast karnawał Dybla i Butler to 

wydarzenie ujmowane w zupełnie innym kontekście: czas, gdy instytucja na chwilę przymyka 

oko i – tylko do odwołania, tylko przez chwilę – pozwala się bezkarnie pobawić. A że chodzi 

chyba jednak o coś zupełnie innego, pokazuje istotność procesu nazwanego przez Kristevę 

signifiance, o którym będzie mowa później. 

 

 

ROZKOSZ I DYNAMIKA 

 

 Semiotyczne jest więc znakiem i swoistym „językiem” ciała (cudzysłowu używam tu 

dla odróżnienia go od języka jako systemu symbolicznego). „Słowami” tego „języka” są, 

wspominane już, rymy, rytmy, wokalizacje i intonacje, ale także – szczegółowo analizowane 

już przez Freuda – symptomy. Symptomatyczny „język ciała” w teorii Freuda wnikliwie 

omawia Dybel. Nie powołuje się on tu w żaden sposób na teorię Kristevy, niemniej jego 

                                                
145 Nie wiem, na czym opiera ten wywód Butler, posługując się w nim takimi słowami, jak „niezmiennie” i 
„zawsze”. Gdy pisze „Omawiając wymiar semiotyczny, Kristeva czyni cały szereg nader problematycznych 
kroków.” (Ibidem., s. 168), Butler popełnia stary i kardynalny błąd, polegający na przeoczeniu (swojej) belki 
przy jednoczesnym wypatrzeniu (czyjegoś) źdźbła. Zwłaszcza, że pisząc o chora (które to pojęcie jest tu 
pseudonimem semiotycznego), Kristeva zauważa, że: „[…] chora pojmowana być może nie jako 
niepowodzenie/załamanie [failure] tetycznego, lecz jako jego istotny warunek konieczny.” [RPL 45], co stoi w 
jawnej sprzeczności z niezmiennie-skazanymi-na-niepowodzenie atakami na symboliczne u Butler. Jedyny 
moment, gdy Kristeva mówi o pokonaniu jednego porządku przez drugi, to moment, gdy – analizując 
mechanizm depresji (i prowizorycznego jej pokonywania w sztuce) – zwraca uwagę, odwrotnie niż chciałaby 
Butler, na swoistą hegemonię rejestru semiotycznego: „Dyskurs nie ma już mocy, by rozbić, a jeszcze mniej, by 
zmodyfikowć ten rytm [bio-fizjologiczny], lecz – przeciwnie – pozwala się modyfikować przez rytm uczuciowy, 
aby zgasnąć w milczeniu (dzięki zbytniemu spowolnieniu albo zbytniemu przyspieszeniu, które sprawia, że 
wybór działania jest niemożliwy). Z chwilą, gdy walka twórczości wyobrażeniowej (sztuka, literatura) z depresją 
ujawni się dokładnie na progu tego, co symboliczne i biologiczne, stwierdzimy, że narracja czy rozumowanie są 
zdominowane przez procesy pierwotne. Rytmy, aliteracje, kondensacje modelują przekaz wiadomości i 
informacji. Czy w takim razie poezja, a ogólniej jeszcze, styl, który ją sekretnie naznacza, świadczyłyby o 
depresji (prowizorycznie?) pokonanej?” [CS 70] 
146 Por. cytowany już fragment SSP 101. 
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uwagi pozwalają lepiej zrozumieć symptomatyczne znaczenie semiotycznego w teorii 

francuskiej analityczki: 

 
„Dopiero też w tych wypadkach [niektórych wypadkach histerycznych] mielibyśmy do 
czynienia z symptomami w ścisłym rouzmieniu tego słowa, tzn. z samą <<mową narządów>> 
pacjenta, która sprowadza się do powtarzającego się nieustannie wykonywania przez niego 
dziwacznych ruchów ciałem, grymasów, tików nerwowych itd. Specyficzny charakter owej 
mowy – czy, mówiąc inaczej, <<języka ciała>> – polega wówczas na tym, że rolę znaczącego 
przejmuje w niej określony organ czy część ciała podmiotu. Proces ten świadczy o sile  
i powadze zaburzenia tożsamości podmiotu. Sygnalizuje on, że konflikt pomiędzy intencją 
wypierającą (świadomość) i wypieraną (nieświadome) przybrał tak drastyczną postać, iż 
podmiot nie może go już opanować na płaszczyźnie języka mówionego. Dlatego przeniósł go 
w obręb własnego ciała (na swój sposób <<ucieleśnił>>), starając się w ten sposób jeszcze 
bardziej <<zamaskować>> a zarazem utrzymać w ryzach to, co wyparte. Ceną jednak, jaką za 
to płaci, jest utrata kontroli nad własnym ciałem: obsesyjna powtarzalność dziwacznych 
grymasów czy gestów, które narzucają się z niezwykłą siłą, wyraźnie odstają od zachowań 
normalnych. W wyniku tego podmiot w sposób szczególnie namacalny, od razu rzucający się 
w oczy, zdradza się ze swoim <<problemem>>. Jedynym zaś <<zyskiem>> – dość przy tym 
wątpliwym, dodajmy – podobnego przesunięcia jest to, że wspomniany konflikt odgrywany 
przez niego za pomocą własnego ciała jest znacznie trudniejszy do rozpoznania w jego 
faktycznej genealogii i znaczeniu niż ma to miejsce w przypadku przejęzyczeń czy narracji 
marzeń sennych. Inna sprawa, że jest to zysk dość wątpliwy, gdyż sytuacja, w której jedynym 
śladem zaburzeń w życiu psychicznym pacjenta jest jego <<mowa organów>>, znacznie 
utrudnia proces terapii ze względu na głęboko nieokreślony i zamaskowany charakter owej 
mowy. Ostatecznie sytuacja, w której podstawowym objawem konfliktu między świadomością 
i nieświadomym podmiotu staje się <<mowa organów>> cielesnych, świadczy o tym, że  
w oczach tego podmiotu język nie jest już miejscem, w którym mógłby on ów konflikt 
opanować. […] Ujmijmy to w terminologii Ricoeura. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku 
symboli religijnych pierwsze, dosłowne znaczenie symptomu zostaje tutaj ucieleśnione  
w jednym z <<organów>> ciała podmiotu, wyczerpując się niejako w tym ucieleśnieniu. 
Sprawia to, że jego odesłanie poza siebie do drugiego metaforycznego znaczenia staje się 
całkowicie nieokreślone i puste. Powstaje wrażenie jakby warstwa znacząca symptomu 
wskazywała tylko na samą siebie, a nie poza siebie, gdzie dołączałaby się do niej druga 
intencjonalność, w której by obrastała w nowe metaforyczne sensy. Stąd bierze się poczucie 
bezsensowności symptomu.” [OP 276-277]147 

 

 Z kwestią cielesności łączy się kolejne, istotne dla zrozumienia działania dyspozycji 

semiotycznej, pojęcie: pojęcie jouissance, rozkoszy. Kristeva pisze: 

 
„W tym, co poprzedza język, zewnętrzność tworzy się przez projekcję tego, co wewnętrzne, 
którego doświadczamy jedynie jako rozkoszy lub bólu. Zewnętrze na obraz wnętrza, zrobione 
z rokoszy i bólu. Nienazywalność okazałaby się zatem nierozróżnianiem wnętrza i zewnętrza, 
granicą możliwą do przekroczenia przez rozkosz i ból w obu kierunkach. Nazwanie, a więc 
rozróżnienie bólu i rokoszy, jest równoznaczne z ustanowieniem języka, ten zaś, podobnie jak 
rozróżnia ból i rozkosz tak jak wszystkie opozycje, utrwala rozdzielenie wnętrze/zewnętrze.” 
[PO 61-62] 

 

 Ujmowane w kategoriach przestrzennych, to, co semiotyczne, staje się tym, co 

wewnętrzne; zaś to, co symboliczne, tym, co zewnętrzne. Dlatego też „zewnętrzność tworzy 

                                                
147 O znaczeniu symptomu jako powrotu wypartego wstrętu, zob. rozdział Poza zasadą sublimacji. Inna lektura 
„Gradivy” Jennsena w części poświęconej Freudowi. 
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się przez projekcję tego, co wewnętrzne”, dlatego język jest projekcją doświadczenia 

(rozkoszy lub bólu). Choć nie pojawia się tu ów drugi termin, tak pojmowana rozkosz 

(jouissance) wyprojektowana w język, staje się przyjemnością (plaisir)148. Przyjemność to 

rozkosz przefiltrowana przez język: nazwana, sklasyfikowana (ból   l u b   rokosz na miejsce 

bólu   i   rozkoszy), podzielona i utrwalona, zatrzymana w opozycjach. Inaczej mówiąc, 

przyjemność to rozkosz powstrzymana językiem, rozkosz poddana władzy dyskursu, władzy 

języka. To, w pewnym sensie, rozkosz wysublimowana, a więc wiążąca się z sublimacyjnymi 

stratami149. 

 Pojęcie przyjemności jako zdyskursywizowanej rozkoszy prowokuje mnie do 

przyjrzenia się mechanizmom, które umożliwiają tę dyskursywizację; ku procesom,  

w których afekty przechodzą w efekty, zaś popędy w język. Pisałam już o tym, że 

semiotyczne stanowi fundament symbolicznego. Ale na jaki sposób? 

 
„Ze względu na swą podwójną (biologiczną i dynamiczną/semiotyczną) naturę, popęd jest 
także strukturą. W przestrzeni pomiędzy swym źródłem (organem) a celem (satysfakcją), jego 
siła lub słabość zarządza restrykcjami nakładanymi na każdy podmiot. Owe restrykcje 
określają jedne z najbardziej trwałych (bo najbardziej archaicznych, zarówno w ujęciu onto- 
jak i filogenetycznym) związków; zaś opisywane w kategoriach językowych, związki te są 
najbardziej nieharmonijne. Co więcej, ja i jego relacja z obiektem ukształtowane są wedle tej 
właśnie struktury popędu.” [NMS 212] 

 

„Doznanie, którego nie da się zredukować do idei, choć z samej swej natury jest od nich 
zależne, nie może nigdy być równoznaczne Inteligencji (gdyż Inteligencja jest tu przecież 
nadrzędna). Niemniej jednak, doznanie może istnieć tylko wtedy, jeśli tworzy się jako 
zrozumiałe [intelligible]. W Platońskiej <<jaskini cieniów>> emocje traktowane są jako 
pierwotne i podstawowe stadium na drodze do reprezentacji.” [TS 122] 

 
 Tak więc kontakt pomiędzy semiotycznym a symbolicznym, budowanie 

symbolicznego na semiotycznym możliwe są dzięki dynamice, ruchliwości popędów i ich 

                                                
148 Na pewne rozbieżności terminologiczne wskazuje Dybla analiza przyjemności w koncepcji Lacana. 
Opisywany przez Dybla stan wykazuje bowiem duże pokrewieństwo z Kristevy ujęciem rozkoszy. Jako 
interesujące rozwinięcie tej koncepcji czytać można przełożenie ruchu pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem 
(Kristeva) na Lacanowski ruch podmiotu ku „jakiemuś <<więcej>>”, ku niemożliwemu do uchwycenia i 
skonsumowania obiektowi (objet petit a): „W teorii Lacana dwoistość […] doświadczenia przyjemności oddaje 
pojęcie jouissance. Implikuje ono, że przyjemność, na której doświadczenie nastawiony jest podmiot, zawiera w 
sobie zawsze pewien nadmiar. Jest ona przyjemnością jedynie o tyle, o ile nastawiona jest na potęgowanie samej 
siebie, nieustanne przekraczanie ku jakiemuś <<więcej>>. Jeśli zatem podmiot zdaje się bez ograniczeń na tego 
rodzaju doświadczenie <<przyjemności>>, łączy się ono zawsze z poczuciem permanentnego 
<<nienasycenia>>, a więc jakiejś <<nieprzyjemności>>. W ostatecznym rozrachunku zaś prowadzi do jego 
destrukcji. Taki podmiot jest wówczas siłą rzeczy rozdarty w swej relacji do obiektu, który w jego wyobraźni 
przeobraził się w obiekt mający mu zagwarantować upragnioną pełnię <<przyjemności>>. Dąży więc do 
pełnego utożsamienia się z nim, co jest naturalnie już z założenia niemożliwe. Ów obiekt bowiem jest 
doświadczany przez niego jako <<przyjemny>> jedynie o tyle, o ile podmiot nie jest w stanie go w pełni 
skonsumować. O ile ciągle odsyła poza siebie ku jakiemuś <<więcej>>, każąc mu ponawiać w nieskończoność 
gest pościgu za nim. W rezultacie podmiotem zaczyna rządzić popęd jako zawłaszczająca nim bez reszty, 
wiodąca go na samozatracenie siła, której nie jest w stanie nic ze swej strony przeciwstawić.” [OP 80] 
149 Na temat sublimacji w teorii Kristevy piszę w rozdziale Mroczny przedmiot sublimacji. 
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potencjalnej zrozumiałości, poznawalności, inteligibilności. To popędy same otwierają się na 

swą artykulację w języku. Warto zwrócić tu uwagę na to, iż owa biologiczno-dynamiczna 

struktura popędu stanowi wzorzec wszystkich nawiązywanych przez ja relacji oraz, że to 

właśnie to, co mieści się w dyspozycji semiotycznej (emocje i popędy) – „traktowane jako 

pierwotne i podstawowe stadium na drodze do reprezentacji” – stanowi (diachronicznie) etap 

wstępny i (synchronicznie) podstawę do budowania relacji symbolicznych, a więc 

reprezentacji i jej sensu150. Ponieważ, jako „stadium przedpredykatywne”, dyspozycja 

semiotyczna jest wobec sensu heterogeniczna, lecz zawsze „w jego zasięgu”, zawsze w jakiś 

sposób doń się odnosi151. Owo potencjalne odniesienie Kristeva pokazuje na przykładzie 

fonemu, który – oglądany z perspektywy semiotycznego lub symbolicznego – staje się czymś 

zgoła odmiennym, a jednocześnie wskazującym na relację pomiędzy tymi dwoma 

porządkami: 

 
„W teorii dopasowanej do takiego sposobu jego funkcjonowania, sam przedmiot języka jawi 
się zupełnie inaczej niż dzieje się to w perspektywie fenomenologicznej. Tak więc fonem, jako 
dystynktywny składnik sensu, należy do języka jako symbolicznego. Jednak ten sam fonem 
ulega rytmicznym, intonacyjnym powtórzeniom; i dlatego dąży od sensu do autonomii, do 
punktu, w którym utwierdzi sam siebie w semiotycznej dyspozycji w pobliżu instynktownych 
popędów ciała; to rozróżnienie dźwięczne, które nie należy ani do fonemu, ani nie stanowi 
części systemu symbolicznego – można powiedzieć, że należy ono do języka jako systemu 
niejasnego, że leży gdzieś pomiędzy zerem a jedynką. Jednak należy do tego systemu; jednak 
ten system istnieje, z całą swą niejasnością i nieostrością.” [SSP 103]152 

                                                
150 Choć, w ujęciu Kristevy, psychoanaliza zagadnienie reprezentacji traktuje swoiście i problematycznie: 
„Problemem nie jest już to, czy język zdolny jest adekwatnie uchwycić, odzwierciedlić czy skopiować 
doświadczenie, lecz to, jak możemy zinterpretować znaczenie tego języka, który kieruje się na to, co – w sposób 
konieczny – umyka mu. W ten sposób nasze zainteresowanie dotyczy ukrytych, zawoalowanych czy też 
nieświadomych znaczeń użytku, jaki robimy z języka; dokładnie rzecz ujmując, owo zainteresowanie dotyczy 
sposobu, na jaki nasz język nie re-prezentuje naszego świadomego doświadczenia.” [KR XIII] 
151 Por. SSP 101. 
152 Taką „dwustronność” zjawiska (jak w zacytowanym fragmencie o fonemie) Kristeva odnosi także do tekstu, 
gdzie owymi dwiema jego stronami stają się fenotekst i genotekst: „W kontekście dokonanego przez nas 
rozróżnienia na semiotyczną chora i to, co symboliczne, możemy teraz przyjrzeć się sposobom, na jakie 
funkcjonują teksty. To, co nazwać możemy genotekstem zawierać będzie procesy semiotyczne, ale także 
ustanowienie symbolicznego. Te pierwsze zawierają w sobie popędy, ich dyspozycje i rządzony nimi podział 
ciała, a także ekologiczny i społeczny system otaczający ciało (jak przedmioty i preedypalne związki z 
rodzicami). Symboliczne zaś towarzyszy pojawieniu się obiektu i podmiotu oraz ustanowieniu zaczątków/jąder 
[nuclei] znaczenia, angażujących kategoryzację: obszary semantyczny i kategorialny. Wyznaczenie genotekstu 
danego tekstu wymaga wskazania na przepływ energii popędowej, którą można wykryć za pomocą narzędzi 
<<fonematycznych>> [phonematic] (jak nagromadzenie czy powtarzanie danych fonemów lub rymy) i 
melodycznych (jak intonacja czy rytm), w sposobie, na jaki obszary semantyczne i kategorialne rozłożone są 
syntaktycznie i logicznie lub w ekonomii mimesis (fantazja, odroczenie oznaczania, narracja itd.). Genotekst jest 
więc przepływem energii popędowych, które organizują przestrzeń, w której podmiot nie jest jeszcze podzieloną 
całością, którą stanie się jako nieostry i dający początek porządkowi symbolicznemu. Natomiast przestrzeń, 
którą organizuje, jest tą, w której zostanie wygenerowany podmiot jako taki; w procesie uproszczeń i oznaczeń, 
w granicach struktur biologicznych i społecznych. Innymi słowy, nawet jeśli da się go dostrzec w języku, 
genotekst nie jest językowy (w rozumieniu językoznawstwa strukturalnego lub generatywnego). Jest raczej 
procesem, który dąży ku artykulacji struktur efemerycznych (niestabilnych, zagrożonych ładunkami popędów, 
raczej <<kwantami>> niż <<cechami>> [<<quanta>> rather than <<marks>>] i nieznaczących (narzędzia, 
które nie posiadają podwójnej artykulacji). Tworzy owe struktury z: (a) diad instynktownych, (b) cielesnego i 
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 Jak zauważa Markowski, otwartość semiotycznego na symboliczną komunikację oraz, 

z drugiej strony, konieczność zachowania semiotycznych fundamentów w symbolicznym, 

owe „dwie strony fonemu”, są niezbędne do tego, by podmiot zachował (nie tylko 

komunikacyjne) zdrowie: 

 
„Gdy tylko odejmiemy semiotyczne od symbolicznego, popadamy w paranoiczne utrwalenie 
prawa ogólnego, wykluczającego jednostkowe emocje. Gdy z kolei odejmiemy symboliczne 
od semiotycznego, tracimy zdolność uniwersalizacji własnego doświadczenia. W obydwu 
wypadkach niknie możliwość komunikacji. Prawo uniemożliwia komunikację uczuć, gdyż nie 
uwzględnia jednostkowości podmiotu. Same emocje uniemożliwiają komunikację, gdyż nie 
uwzględniają konieczności idealizacji dyskursu. Mówiąc najkrócej: gdy emocje nie znajdują 
drogi do języka, na horyzoncie podmiotu pojawia się psychoza, gdy z kolei język represjonuje 
emocje – zaczyna się nerwica.” [CS XXII-XXIII] 

 

 

EWOLUCJA NONSENSU 

 

 Dotychczas pisałam o semiotycznym i symbolicznym jako o dwóch osobnych 

instancjach. Jednak, tak samo jak nieświadome i świadome lub ciało i dusza (na które to 

kategorie, jak wspominałam wcześniej, można le semiotique i le symbolique przekładać) nie 

działają one na zasadzie dwubiegunowej „opozycji”. Nie dokonuje się między nimi wyboru 

„albo-albo” (taki wybór oznacza bowiem, jak powiada Markowski w zacytowanym powyżej 

fragmencie, wybór pomiędzy dwiema chorobami). Sens symbolicznego stanowi „ewolucję 

nonsensu” semiotycznego: 

 
„Różnorakie artystyczne formy różnią się zatem sposobem, w jaki ewoluują nonsens; a wraz  
z nim <<uobecniają>> nieświadome jako jego naturalne siedlisko. Nie daje on w nich o sobie 

                                                                                                                                                   
ekologicznego continuum, (c) organizmu społecznego i struktur rodzinnych, które wyrażają ograniczenia 
nałożone przez sposób produkcji, oraz (d) matryc przedstawiania, które dają początek <<gatunkom>> 
duskursywnym (w kategoriach historii literatury), <<strukturom psychicznym>> (w kategoriach 
psychiatrycznych i psychoanalitycznych) oraz różnym układom <<uczestników aktu mowy>> (w kategoriach 
Jakobsonowskiego opisu języka dyskursu). Możemy założyć, że matryce przedstawiania stanowią rezultat 
powtarzania energii popędowej (a) w granicach tego, co biologiczne, ekologiczne i społeczno-rodzinne (b i c) 
oraz ustabilizowania ich uproszczeń w pewne hipostazy, w których umieszczone zostają otaczające je struktury, 
zapisujące w nich <<cechy>> czy znaki symbolizacji. W ten sposób genotekst postrzegany może być jako 
podłoże i podstawa języka [language’s underlying foundation]. Natomiast pojęciem fenotekstu możemy 
posłużyć się do opisu języka, który służy komunikacji, odwołując się do językoznawczego rozróżnienia na 
<<kompetencję>> i <<użycie>> języka. Fenotekst jest nieustannie rozdzielany i przełamywany i nie daje się 
sprowadzić do procesu semiotycznego, który działa w genotekście. Fenotekst jest strukturą (którą można 
wygenerować, w sensie, w jakim mówi o tym gramatyka generatywna); przestrzega on reguł komunikacji i 
zakłada istnienie podmiotu i adresata wypowiedzi. Z drugiej zaś strony znajduje się genotekst, który jest 
procesem; porusza się on między sferami o względnych i nietrwałych granicach, tworząc ścieżkę, której nie 
ograniczają dwa bieguny jednoznacznej informacji pomiędzy dwoma w pełni ukształtowanymi podmiotami.” 
[RPL 57-58] 
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znać na drodze różnych przypadkowych naruszeń obowiązujących w danym społeczeństwie 
konwencji zachowań, reguł wypowiedzi itd. Dzieło sztuki przenika nonsens w każdym jego 
szczególe. Obecny jest on na poziomie jego formy i treści, otwierając sobą horyzont 
zrozumienia tego, co zostało w dziele przedstawione. Stąd bierze się wrażenie 
<<niesamowitości>>, jakiego doznaje odbiorca, obcując z każdą <<wielką>> literaturą czy 
dziełem sztuki. Spotkanie z nimi to konfrontacja z nonsensem, który nagle wytrąca z utartych 
kolein życia, zarazem jednak właśnie dlatego każe pytać o jego sens, o sens trwania samego 
świata. Tylko bowiem wówczas, gdy tak doświadczany nonsens napiera z każdego słowa 
powieści, dramatu, obrazu, słuchanego utworu muzycznego, tak iż w konfrontacji z nim świat 
traci swą oczywistość; tylko wówczas otwiera się perspektywa powrotu do świata, w którym 
poczucie, że coś <<ma sens>>, zyskuje nagle radykalnie inne znaczenie niż miało dotychczas. 
Znaczenie zdawałoby się mające niewiele wspólnego z tamtym <<sensem>>. Ten nowy sens 
jest też dopiero <<prawdziwy>>, gdyż wyłonił się nieoczekiwanie z otchłani nonsensu.”  
[OP 349-350] 

 

 Dybel mówi tu o sztuce, jednak spotkanie sensu z nonsensem objawia się (mniej lub 

bardziej wyraźnie) w każdej „znaczącej” aktywności podmiotu. Każda aktywność z tego 

spotkania się rodzi. Dybel mówi tu też ewolucji. Myślenie w jej kategoriach jest tu chyba 

faktycznie użyteczne. Sens jako wynik ewolucji nonsensu. Symboliczne jako semiotyczne 

pozbawione abiektalnych płetw oraz ogona zasady przyjemności. Ale symboliczne, które – 

gdy czasem zanurzy się w bezsensie – napotka płetwiaste stwory wstrętu (napotka je w sobie), 

zaś kość ogonową poczuje w okolicach narządów, które ku poszukiwaniu przyjemności będą 

je popychały. Symboliczne będzie chciało o tym opowiedzieć, gdyż: 

 
„Człowiek jest bytem mówiącym, parlêtre, powie Lacan, a w mowie ujawnia się tyleż 
świadomość, co nieświadomość. JK [Julia Kristeva] powie inaczej: mowa jest granicą 
oddzielającą to, co cielesne, emocjonalne, dynamiczne i popędowe, od tego, co intelektualne, 
tetyczne, statyczne i obarczone stabilnym znaczeniem. W mowie człowieka te dwa impulsy 
zderzają się ze sobą, ale też nie mogą bez siebie istnieć. W języku JK te dwa impulsy, te dwie 
siły otrzymują osobne nazwy. Byt mówiący jest siedliskiem zarówno impulsów somatycznych, 
jak i racjonalnych. Pierwsze odsyłają do egzystencji emocjonalnej, afektywnej, drugie – do 
życia umysłu. Ich dialektyka pokazuje, że nie da się mówić o znaczeniach wytwarzanych przez 
człowieka z jednej tylko perspektywy, albowiem mowa skrywa w sobie zarówno cielesny 
niepokój, jak i stabilne znaczenie.” [CS XV-XVI] 

 

 

NA PRZECIĘCIU POPĘDU I ROZUMU - SIGNIFIANCE 

 

 Myślenie Kristevy rozgrywa się w kategoriach dialektycznych. Choć francuska 

analityczka często w wyraźny sposób inspiruje się myślą Hegla, to jednak proponowana przez 

nią dialektyka nie jest dialektyką Heglowską. Brak w niej bowiem momentu zniesienia153. 

                                                
153 Istotną (może najistotniejszą) różnicą pomiędzy refleksją Kristevy a filozofią Hegla jest także problem 
doświadczenia i jego artykulacji. Seria zniesień Heglowskich prowadzić ma do doskonałej samoświadomości 
podmiotu i pełnej wypowiadalności znaczenia. Jak pisze Oliver we wprowadzeniu do pism Kristevy: „Wedle 
Hegla, istnieje niezbywalny związek pomiędzy konceptualizacją – która, jak twierdzi filozof, konieczna jest dla 
osiągnięcia samoświadomości – a artykulacją. W Fenomenologii ducha najwyższy poziom świadomości 
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Dlatego wcześniej semiotyczne i symboliczne nazywałam „opozycją” tylko pod warunkiem 

ujęcia tego określenia w cudzysłów. Proces signifiance154 – proces rozgrywający się 

pomiędzy tymi właśnie dwiema dyspozycjami – niewiele ma bowiem wspólnego  

z Heglowskim starciem tezy z antytezą, starciem dialektycznych opozycji kończącym się 

(choćby prowizorycznym) zniesieniem. Oto kilka definicji procesu signifiance; pierwsza  

z nich pochodzi od samej Kristevy, dwie pozostałe od jej komentatorów: 

 
„Signifiance nazywamy ów nieograniczony i nieskończony proces generowania, tę nieustającą 
operację popędów, odbywającą się w języku i poprzez język i na język skierowaną; 
dokonującą się ku, w i poprzez system wymiany i jego protagonistów – podmiot i jego 
instytucje. Ów heterogeniczny proces, który nie jest ani anarchiczną, fragmentaryczną 
podstawą, ani schizofrenicznym zatorem, jest strukturyzującą i destrukturyzującą praktyką, 
przejściem ku najdalszym granicom podmiotu i społeczeństwa. W nim – i tylko w nim – 
znaleźć można rozkosz [jouissance] i rewolucję.” [RPL 31] 

 
„Najkrócej rzecz ujmując, signifiance to proces podmiotowego wytwarzania znaczeń, którego 
nie można zredukować do samego wytworu (tekstu literackiego) i który wywoływany jest 
przez afekty zakorzenione w ciele.” [CS XV, przypis] 

 
„W Kristevowskiej teorii rozbiorowi poddany zostaje proces wyłaniania się znaczeń, czyli 
signifiance; sam termin, zapożyczony od średniowiecznych lingwistów (modistae), ma 
poprzez aktywny przyrostek –iance uwydatnić dynamiczność – w przeciwieństwie do 
nieruchomej significance. Julia neologizując, archaizuje.”155 

 
 
 Wszystkie zacytowane definicje zwracają uwagę na dynamikę procesu signifiance: 

operację generowania, przechodzenie ku granicom, wytwarzania czy wyłaniania się znaczeń. 

To właśnie w tym procesie Kristeva odnajduje rokosz, jouissance, o której pisałam wcześniej 

w związku z porządkiem semiotycznym. Badaczka pisze tu o rewolucji, jaką jest – w jej 

mniemaniu – mechanizm signifiance. Owa Revolution in Poetic Language (czy – we 

francuskim oryginale – La Révolution du langage poétique) to proces dynamiczny, operacja 

popędów, które – przedostając się do języka – rozsadzają jego skostniałe, statyczne instytucje 

                                                                                                                                                   
osiągamy wtedy, gdy jesteśmy w stanie opisać nasze doświadczenie – kiedy mówimy to, co myślimy i myślimy 
to, co mówimy – gdy nie ma luki pomiędzy naszym doświadczeniem a językiem. Prawdziwe jest to, co 
racjonalne; a to, co jest racjonalne, da się wypowiedzieć.” [KR XII]. Natomiast dialektyka semiotycznego i 
symbolicznego wedle Kristevy nigdy nie ulega zniesieniu; niewypowiadalny element doświadczenia stanowi tu 
fundament, którego bynajmniej nie należy dyskursywnie burzyć. 
154 Aleksander Milecki, tłumacząc esej Kristevy Ideologia dyskursu o literaturze, przekłada signifiance jako 
„sensoproduktywność” (por. J. Kristeva, Ideologia dyskursu o literaturze, przeł. A. Milecki [w:] Współczesna 
teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 2, Kraków 1992, s. 181). Ja – za 
Markowskim (por. jego wstęp do Czarnego słońca) i za tłumaczeniami na język angielski (por. The Portable 
Kristeva) – zachowuję oryginalny termin francuski. Choć „sensoproduktywność” w dużej mierze oddaje 
charakter owego procesu, to jednak brzmi w polskim uchu nieco sztucznie. Co więcej, by zachować aktywny 
charakter tego rzeczownika (francuski przyrostek –iance) należałoby raczej mówić o „sensoprodukowaniu”, a to 
brzmiałoby już bardzo niezgrabnie. Na znaczenie tego aktywnego przyrostka zwraca uwagę Kitliński w 
cytowanym poniżej fragmencie. 
155 T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. cit., s. 12. 
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symboliczne. Signifiance jest więc procesem atakowania granic języka przez popędy, 

wkraczaniem semiotycznego; jest rebelią semiotycznego. W tym sensie, archaizowanie przez 

neologizowanie oznacza nie tylko etymologiczny gest sięgania do średniowiecznej 

nomenklatury (na który zwraca uwagę Kitliński), ale także sięgnięcie do archiwum podmiotu. 

Cofnięcie się ku czasom przed-dyskursywnym, ku czasom hegemonii semiotycznego. Lecz, 

paradoksalnie, ponieważ jest to proces wytwarzania znaczeń (na co zwraca uwagę 

Markowski), w którym „afekty zakorzenione w ciele” prą ku sensowi, rewolucja 

semiotycznego dąży ku symbolizacji. Rebelia popędów wprowadza je w sferę kultury, jest 

więc niejako rebelią skierowaną przeciwko sobie samej. Ale tylko niejako, dlatego od 

początku starałam się unikać mówienia o opozycyjności156. Gdyż w procesie signifiance 

zyskują obie strony: idiomatyczne popędy i afekty zyskują sens, zaś instytucja symboliczna 

nabiera indywidualnego, niepowtarzalnego w swej jednostkowości charakteru. 

 
„Począwszy […] od Freuda i zapoczątkowanej przez niego dekonstrukcji podmiotu 
mówiącego oraz tworzonych przez niego sensów, semiotyka, stając się analizą –    
s e m a n a l i z ą , poddaje badaniu to, co ustawicznie było wyłączane z obrębu epistemologii, 
dla której sens pozostaje daną raz na zawsze ustanowioną […]: poddaje badaniu    
p r o d u k c j ę   s e n s u , zanim stał się on sensem wypowiedzianym,   p r a c ę   jego, zanim 
zaistniał   p r o d u k t .”157 

 

 Kristeva kwestionuje koncepcję istnienia sensu-ustanowionego-raz-na-zawsze, tak jak 

podważa (i jak czyni to cała psychoanaliza) istnienie podmiotu domkniętego i zamkniętego, 

ostatecznie uformowanego i nie poddającego się żadnym przemianom158. Pierwszym  

                                                
156 O opozycji może być tu mowa tylko wtedy, gdy patrzy się na ten proces z punktu widzenia jego efektu, 
końcowego wytworu (charakter wytworu świadczy wtedy o tym, która z dwu tendencji – semiotyczna czy 
symboliczna – wzięła górę). Ale Kristevę wytwór interesuje zdecydowanie mniej niż jego źródła i proces, który 
go zrodził: „Nasze filozofie języka, wcielenia Idei, nie są niczym więcej niż rozmyślaniami archiwistów, 
archeologów, nekrofilów. Zafascynowani pozostałościami po częściowo dyskursywnych procesach, zastępują 
oni tym fetyszem to, z czego rzeczywiście się on zrodził. […] Owe statyczne myśli, produkty nieśpiesznego 
namysłu poza historyczną wrzawą, nie ustają w poszukiwaniu prawdy języka – formułowaniu twierdzeń 
zawieszonych w powietrzu – i prawdy podmiotu – przysłuchiwaniu się narracji śpiącego ciała: ciała w 
spoczynku, wycofanego ze swych społeczno-historycznych uwikłań, odsuniętego od bezpośredniego 
doświadczenia… <<Być albo nie być… Umrzeć, usnąć… Usnąć – śnić może.>> I choć owa refleksja 
skierowana jest ku prawdzie, rodzaj aktywności, do jakiego zachęca i jakie uprzywilejowuje (kapitalistyczne) 
społeczeństwo wypiera proces, jaki przenika ciało i podmiot.” [RPL 27]. Kawałek dalej rozwija tę myśl, 
wypowiadając się jednocześnie przeciwko Kartezjańskiej koncepcji podmiotu: „Językoznawstwo, semiotyka, 
antropologia i psychoanaliza pokazują, że myślący podmiot – podmiot kartezjański, który definiuje swój byt 
poprzez myśl lub język – podciąga wszystko pod ów byt oraz operacje, które go ponoć konstruują; pod wszelkie 
transjęzykowe praktyki, w których język i podmiot są jedynie momentami. Z tego punktu widzenia, filozofia 
języka i <<nauki o człowieku>>, które z niej wyrastają, jawią się jako refleksje o momentach. Czy są one 
traktowane jako, po prostu, językowe, subiektywne/podmiotowe [subjective], czy – szerzej – jako 
socjoekonomiczne, umocowane w <<dyscyplinie>>, owe momenty są jednak fragmentami, pozostałościami; 
często bada się ich indywidualną artykulację, ale rzadko współzależność i źródło.” [RPL 28] 
157 J. Kristeva, Ideologia dyskursu o literaturze, op. cit., s. 182. 
158 O koncepcji podmiotu płynnego w teorii Kristevy pisze Oliver: „Znaczenie nie jest ustanawiane przez <<ja>> 
transcendentalne; znaczenie ustanawiane jest w obrębie sytuacji biospołecznej. Noworodek przychodzi na świat, 
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i najważniejszym momentem, w którym działa mechanizm signifiance, jest – jak mi się 

wydaje – pierwszy moment tworzenia się podmiotowości, czyli moment wkraczania dziecka 

w kulturę. Ale – jak podkreśla to Kristeva – nie odbywa się to dopiero w Lacanowskiej 

symbolicznej fazie lustra. Rozpoczyna się on wcześniej, gdyż jego pierwszą i niezwykle 

istotną częścią jest działanie (i znaczenie) dziecka w porządku semiotycznym (semiotyczne 

jest „instynktowne, poprzedzające znaczenie i proces signifiance” [RPL 44]). Wkroczenie  

w podmiotowość odbywa się wtedy, gdy przed owym symbolicznym lustrem stanie dziecko 

„bogate w afekty”. Tylko połączenie tych dwóch sfer tworzy podmiot. I nie tworzy go raz na 

zawsze, lecz zawsze tylko na chwilę, niejako prowizorycznie, bo proces signifiance nie 

kończy się nigdy, a więc podmiot nieustannie tworzy się i jest stwarzany od nowa. 

 
„Siłą rzeczy należy teraz nawiązać do Freudowskiej teorii języka. Powracając do punktu,  
w którym wychodzi ona od neurofizjologii, stwierdzamy heterogeniczność Freudowskiego 
znaku. Ów znak jest ujmowany jako ustanowienie relacji między Wyobrażeniem słowa  
a Wyobrażeniem przedmiotu (podmiot po 1915 roku stanie się Wyobrażeniem rzeczy). 
Pierwsze z nich jest już zamkniętą heterogeniczną całością (obrazem dźwiękowym, obrazem 
czytanym, obrazem pisanym, mówionym obrazem motorycznym), podobnie i drugie, lecz to  
z kolei jest otwarte (obraz akustyczny, obraz dotykowy, obraz wzrokowy). Oczywiście 
pierwszeństwo otrzymuje tu dźwiękowy obraz wyobrażenia słowa, wiążący się ze wzrokowym 
obrazem wyobrażenia przedmiotu. Przypomina to ściśle matrycę znaku charakterystyczną dla 
tradycji filozoficznej, którą odnowiła Saussurowska semiologia. Szybko jednak pozostawiono 
w zapomnieniu inne elementy w ten sposób powiązanych całości. To właśnie one stanowią  
o oryginalności Freudowskiej <<semiologii>> i dają dostęp do heterogenicznej (ciało  
i dyskurs) ekonomii bytu mówiącego (a w szczególności do psychosomatycznych 
<<zaburzeń>> mowy).” [PO 52-53] 

 

 Dźwięk i wzrok, rzecz i słowo, ciało i dusza, semiotyczne i symboliczne, popęd  

i prawo. Heterogeniczność podmiotu (która stanowi jeden z elementów teorii Freuda 

najchętniej przez Kristevę omawianych i budzących jej największe uznanie spośród 

wszystkich wprowadzonych przez Freuda rewolucji antropologiczno-psychologicznych)159 

sprawia, że nie ma sensu posługiwanie się tu kategorią opozycji, skoro oba jej elementy są dla 

ludzkiego życia równie niezbywalne. Są też niezbywalne dla wszelkiego dyskursu. 

 

                                                                                                                                                   
w którym słowa mają już znaczenia. Znaczenie ustanawiane jest przez wcielanie związku z inną osobą. W tym 
sensie, znaczenie jest Innym; ustanawiane jest w relacji wobec innego i znajduje się poza indywidualną 
podmiotowością. O tyle, o ile znaczenie ustanawia się w relacjach – relacjach z innymi, z oznaczaniem, z 
naszymi własnymi ciałami i pragnieniami – jest ono płynne. Także podmiot, dla którego jest coś, co znaczy, jest 
podmiotem płynnym i relacyjnym.” [KR XVIII] 
159 Ze względu na ową heterogeniczność, podmiot jest zawsze podmiotem-w-procesie (subject-in-process). 
Wedle Kristevy tylko taki podmiot może znaczyć: „[…] poprzez chirurgię, jaką praktykowali, dokonując 
operacji na świadomości transcendentalnego <<ja>>, Freud i Lacan doprowadzili do zaistnienia nie (jak 
chciałyby pewne formy uproszczenia ich teorii) kilku typologii czy ustrukturowań, które mogłyby zadowolić 
taki fenomenologiczny rozum, lecz raczej do uznania heterogeniczności, która – nazwana nieświadomością – 
wykształca funkcję oznaczającą.” [SSP 104] 
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„Język jako praktyka społeczna siłą rzeczy zakłada te dwie dyspozycje, choć łączone na różne 
sposoby tak, by tworzyć różne typy dyskursu, typy praktyk oznaczania. […] choć pomijana, 
atakowana czy zniekształacana wpływem procesów semiotycznych, funkcja symboliczna  
w języku poetyckim pozostaje obecna. To z jej powodu istnieje język. Po pierwsze, utrzymuje 
się ona jako wewnętrzna granica tej dwubiegunowej ekonomii, jako że wielorakie, a czasem 
wręcz niezrozumiałe znaczone w inny sposób nie byłoby komunikowalne; po drugie zaś, 
utrzymuje się także dlatego, że same procesy semiotyczne, dalekie są od rozsypki (w jaką 
popadłyby w dyskursie szaleństwa), organizując się w nowe sformalizowane konstrukcje: tak 
zwane, nowe formalne czy ideologiczne <<universum pisarza>>, nigdy nie dokończony, 
niezdefiniowany produkt nowej przestrzeni znaczenia. [SSP 102] 

 

 Możliwa różnorodność łączenia wspomnianych dyspozycji powoduje, że na plan 

pierwszy wypychane są bądź semiotyczne, bądź też symboliczne dyspozycje języka. W ten 

sposób powstają określone typy dyskursu (dla Kristevy wzorzec stanowi tu podział na 

dyskursy naukowy i poetycki160). Pisząc o semiotycznym, badaczka często posługuje się 

terminologią zapożyczoną od Platona. Dyspozycji semiotycznej odpowiada chaos pierwotnej 

chora; pojawia się również metafora jaskini (Kristeva mówi o jaskini zmysłów, sensory 

cave). Jaskinia zmysłów to przed- i pozadyskursywne semiotyczne, z którym uporać się musi 

każdy z nas: 

 
„Choć każdy z nas posiada jaskinię zmysłów [sensory cave], niektórzy z nas doświadzają jej 
jako psychicznej katastrofy (najbardziej ekstremalnym przykładem są tu ludzie dotknięci 
autyzmem), niektórzy czerpią z niej dwuznaczną rokosz [jouissance] (histerycy narzekają, że 
to, co się mówi i to, co się czuje, pozostaje w nieustannym konflikcie), zaś jeszcze inni usiłują 
przemienić ją w normatywny dyskurs, który prowadzić ma do połączenia doznań i znaków 
językowych, a  który nazywamy stylem literackim.” [TS 123] 

 

 Tak więc sposób, na jaki podmiot odnosi się do swej indywidualnej jaskini zmysłów, 

jest kwestią stylu. Styl jest sposobem, na jaki podmiot (podmiot ludzki, podmiot literacki) 

symbolizuje swe ciało, z jego popędami i afektami. Dla mnie oznacza to, przede wszystkim, 

sposób zapisywania podmiotowej seksualności. Analizę literackiej jaskini zmysłów 

podejmuję w części pracy poświęconej powieściom Witolda Gombrowicza. 

 
„[…] dostęp podmiotu mówiącego do doznania domaga się rozwiniętej i pełnej niuansów 
retoryki. Ta retoryka zdolna jest nazwać nienazywalne doświadczenia, nie redukując się 
jednak do „czystego elementu znaczącego”, lecz opierając się na percepcyjnej i czuciowej 
regresji. Czy jesteś terapeutą, czy pisarzem, jeśli zdecydujesz się umieścić swe znaki i style  
w owej zmysłowej jaskini – która w ogromnej mierze jest tym, co nienazywalne – staniesz 
wobec prawdziwego doświadczenia: przygody, doznania (Erlebnis, Erfahrung). Po tym, jak 
utożsamisz się z tym, co jest postrzegane i z tym, kto postrzega, staniesz się nie 
<<dekodującym>>, lecz <<kodującym>> – <<nomotetą>>, jak nazywa go w Kratylu Platon – 
ustawodawcą, twórcą języka zdolnego opisać jednostkowe doświadczenie.” [TS 120] 

 

                                                
160 Na moment, w którym Kristeva stara się obalić tak jednoznaczny i sztywny podział, zwracam uwagę, cytując 
fragment z Tales of Love (TL 339) w rozdziale Przeniesienie: relacja miłosna.  
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 W takim kontekście odrębność i nowatorstwo Gombrowicza zyskują nowe znaczenie. 

Gombrowicz w zmysłowej jaskini seksualności nie oznacza dla mnie tropienia 

(domniemywanych lub powszechnie wiadomych) perwersji czy problemów seksualnych 

pisarza161, lecz przyjrzenie się sposobom kodowania, tworzenia języka (języków) zdolnego 

(zdolnych) opisać owo semiotyczne doświadczenie jaskini. Być może nowatorstwo 

Gombrowicza, nowatorstwo traktowane nader często jako atak na zastane formy ideologiczne 

i literackie, wynika właśnie z zanurzenia w żywiole semiotycznym, popędowym (wszak 

termin popęd „oznacza fale ataków na to, co statyczne” [RPL 37]). Takim pisarzem – 

pisarzem popędowym, dynamicznym, do głębi seksualnym, „seksem podszytym” – jest dla 

mnie Witold Gombrowicz. 

 Zanim jednak przejdę do czytania jego powieści, chcę skupić się na kilku jeszcze 

konceptach, teoriach i propozycjach Kristevy, które – przy użyciu wprowadzonych tu 

kategorii semiotycznego, symbolicznego i „podmiototwórczego” signifiance – wiążą 

podmiotowość z seksualnością, podmiotowość z literaturą, literaturę z seksualnością. 

 

 

Z POWROTEM DO FREUDA 

 

 Wróćmy do początku. Wróćmy do słynnego Freudowskiego panseksualizmu. 

Dlaczego z tego największego osiągnięcia psychoanalizy czynić zarzut wobec niej? Jak 

pisałam, owo „zboczenie” doktora Zygmunta, któremu „wszystko się kojarzyło”, było 

konieczne, by – po raz pierwszy w swej długiej historii – podmiot uzyskał prawo  

i, równocześnie, niezbywalny, często uciążliwy, obowiązek seksualności, który to obowiązek 

Kristeva nazwała wręcz opcją etyczną162? Wszystkie neopsychoanalizy, w taki czy inny 

sposób alternatywne wobec psychoanalizy freudowskiej, tak czy inaczej rozwijają, dyskutują, 

odrzucają czy przeformułowują tę myśl o kluczowej roli seksualności w tworzeniu tożsamości 

ludzkiej. 

   Na początek dwa fragmenty: 

                                                
161 Kwestią tą – umieszczając ją jedynie na marginesie refleksji interpretacyjnej lub czyniąc z niej punkt 
centralny swojego czytania Gomrowicza – zajmowało się wielu krytyków, o czym piszę w rozdziale wstępnym 
części poświęconej Gombrowiczowi. 
162 „Droga freudowska […] zmierza do uporządkowania (we wszystkich okolicznościach i pomimo trudności w 
przypadku tzw. osobowości narcystycznych) pragnień seksualnych, zarówno w momencie ich pojawiania się, jak 
formowania. Cel ten, często określany przez przeciwników psychoanalizy jako redukcjonistyczny, narzuca się – 
w optyce rozważań na temat wyobraźni melancholinej – jako opcja etyczna, ponieważ nazwane pragnienie 
seksualne potwierdza zakotwiczenie podmiotu w innym, i w konsekwencji – w sensie, w sensie życia.” [CS 
160].  
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„Niektórzy błędnie rozgrzebywali spór z Freudem, dotyczący kwestii seksualności, twierdząc, 
że: ponoć nie rozumiał kobiet, wypierał swą homoseksualność, był żydowskim, burżuazyjnym 
<<pantoflarzem>>… Odkrycie Freuda, które otworzyło królewską drogę seksualności, mierzy 
się z niemożliwymi do zniesienia aspektami przestrzeni psychicznej – z przestrzenią 
psychiczną wyładowaną złudzeniami, halucynacjami, kłamstwami…” [TL 176] 

 
„Historia ruchu analitycznego w połączeniu z ekumenizmem jej obecnych zasad (jednoczesne 
korzystanie z Freuda, Klein, Winnicota, Lacana i tak dalej) pokazuje, że – pomimo różnych 
nieporozumień i impasów – Freud wyznaczył drogę, którą muszą uszanować wszyscy 
innowatorzy, jeśli zgłaszają roszczenia do psychoanalizy. Jest to, co prawda, wąska droga; 
taka, na której doświadczenie seksualne opiera się i sprzeciwia językowi. Prowadzi to do 
wyparcia i związanej z nim konieczności, by używać języka po to, aby interpretować ukryte 
znaki nieświadomego. Ale jest to równocześnie droga, na której erotyzacja języka w procesie 
przeniesienia pozwala nam wyrażać doświadczenie seksualne i rozładowywać symptomy, co,  
z kolei, zapewnia nam większą zdolność znaczenia. Czy muszę podkreślać tu, że – zmierzając 
do takiego właśnie celu analizy – w żaden sposób nie opowiadam się za <<normalizacją>> 
pacjenta?” [NMS 217] 

 
 

Julia Kristeva jest jedną z najciekawszych i, równocześnie, najbardziej problematycznych 

kontynuatorek myśli Freudowskiej. Choć nie wdaje się w otwarte polemiki z Freudem, 

wydaje mu się zawsze przytakiwać i cytować go bez złych intencji, nader często jedynie 

markuje cytat, a w rzeczywistości przesuwa myśl Freuda nieco dalej, o krok w bok lub 

niespodziewanie wyprowadza ją na manowce. Dlatego chciałabym przyjrzeć się temu, co 

Kristeva ma do powiedzenia na temat mechanizmów rządzących podmiotem 

zseksualizowanym. Gdyż to, co mówi, jest bardzo interesujące z trzech, co najmniej, 

powodów; po pierwsze, cielesność i seksualność podmiotu jest w tej myśli bardzo ważnym 

czynnikiem gry o tożsamość; po drugie, w wypadku problemów seksualności jest właśnie tak, 

że Kristeva wydaje się „mówić Freudem”, choć często mówi bardzo daleko od niego; po 

trzecie zaś, w jej książkach i artykułach sporo mówi się o seksualności wprost, ale jeszcze 

więcej wyczytać można na marginesach, poprzez analogie lub kojarząc ze sobą idee rozsiane 

po różnych tekstach, poświęconych różnym problemom. 

 

 

CIAŁO, SEKS, DYSKURS 

 

Markowski proponuje rozpocząć od „podstawowego pytania zadawanego przez JK 

[Julię Kristevę] od ponad trzydziestu lat. Jak związać język z naszym doświadczeniem? Albo 

lepiej: jak związać język z doświadczeniem podmiotu?” [CS VI-VII] Owo związanie języka  

z doświadczeniem dokonuje się, wedle Kristevy, głównie poprzez ciało. Badaczka skupia się 
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na tym, co uczuciowe, wrażeniowe i zmysłowe; na tym, co nazywa przed-dyskursywnym 

semiotycznym w opozycji do dyskursywnego symbolicznego.  

 
„Ciało, powiada JK za Freudem, znajduje się na granicy między biologią a reprezentacją. Na 
tej samej granicy znajduje się też język, który w związku z tym jest obarczony podwójnym 
zadaniem163. Z jednej strony, przedstawia on rzeczywistość za pomocą jasnych i wyrazistych 
znaczeń (nazwijmy je symbolami), z drugiej zaś – zanurzony jest w żywiole 
nieprzedstawialnym (nazwijmy go semiotycznym)164. Dialektyka semiotycznego  
i symbolicznego określa życie bytu mówiącego, który oscyluje między dwoma biegunami: 
między biegunem popędowym i biegunem tetycznym, między niejasnością zajmowanego 
miejsca i miejscem, skąd wszystko wyraźnie widać.” [CS XVII]. 
  
W cielesnej oscylacji między biologią a reprezentacją mieści się także ludzka 

seksualność. Samo stwierdzenie tego nie jest, oczywiście, żadnym odkryciem. Do tych 

samych wniosków doszli już choćby Foucault czy Lacan. Jednak problematyczną relację 

pomiędzy ciałem a dyskursem opisywali oni inaczej niż Kristeva. Foucault zdecydowanie 

kładł nacisk na element dyskursywny, twierdząc, jakoby sam „żywy” seks był dopiero 

wtórnym wytworem jego dyskursywizacji w instytucji seksualności:  

 
„Nie odnośmy zatem historii seksualności do instancji seksu, ale wykażmy, że <<seks>> jest 
historycznie zależny od seksualności. Nie umieszczajmy seksu po stronie rzeczywistości,  
a seksualności po stronie mętnych idei i złudzeń; seksualność jest nader realną figurą 
historyczną, to ona zbudowała pojęcie seksu jako wyspekulowanego elementu potrzebnego 
do jej funkcjonowania. Nie sądźmy, iż mówiąc <<tak>> seksowi, mówimy <<nie>> władzy; 
przeciwnie, podążamy wówczas tropem ogólnego urządzenia seksualności. Trzeba się 

                                                
163 To samo wydaje się mieć na myśli Jeanette Winterson, brytyjska pisarka i badaczka literatury, chętnie 
wiążąca ze sobą literaturę i seksualność, gdy w jednym z Esejów o ekstazie i zuchwalstwie pisze: „Ja jestem 
połączona z ziemią pod stopami i ze słowami, które wypełniają mi obie dłonie. I nie tylko dłonie – usta, wątrobę, 
jelita, mózg, krew, pochwę.” (J. Winterson, Sztuka i życie, [w:] tejże, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, 
przeł. Z. Batko, Poznań 2001, s. 156), zaś w innym eseju: „Pisarka musi wsłuchiwać się w język tak długo, aż 
opanuje idealny rejestr, ale musi też czuć język, wyczuwać jego pot i suchość. Przekonuje się, że słowa 
pochodzą z jej wnętrza, i kiedy już umie je smakować, nosić je na sobie, penetrować jak tunele, odkrywa, że 
rzekomy rozdział pomiędzy słowem a znaczeniem, pomiędzy pisarzem, a słowem, jest czysto teoretyczny.” (J. 
Winterson, Moja własna twórczość, [w:] tejże, O sztuce…, op. cit., s. 165). W podobnie „poetyckim” stylu mówi 
o tym Kristeva w tekście Tales of Love: „Błysk – moment w czasie lub marzenie poza czasem; niezmierne 
wezbranie drobin więzi, wizji, drżenia; bezksztłatny jeszcze, jeszcze nienazywalny zarodek. Epifanie. Zdjęcia 
tego, co jest jeszcze niewidzialne, a co język – w sposób konieczny – muska tylko z oddali, aluzyjnie. Słowa, 
które zawsze są zbyt odległe, zbyt abstrakcyjne wobec tego podziemnego rojenia się sekund, załamujących się w 
niewyobrażalnych przestrzeniach. Zapisywanie ich jest męką dyskursu, jak miłość. Dla kobiety kochanie jest 
tym samym, czym pisanie. Śmiechem. Niemożliwym. Błyskiem nienazywalnego, tkaniem abstrakcji, które mają 
zostać rozdarte. Pozwólmy w końcu ciału wyrwać się z tego schronienia, zaryzykować znaczenie pod zasłoną 
słów. SŁOWO CIAŁO. Pomiędzy jednym a drugim, wiecznie, rozproszone wizje, metafory niewidzialnego.” 
[TL 309] 
164 Dlatego semiotyczne nie jest reprezentacją, lecz artykulacją popędów; Kristeva przekonuje, że rytmy i tony 
nie reprezentują cielesnych popędów, lecz jest raczej tak, że popędy cielesne są przez owe rytmy i tony 
uwalniane czy też wyzwalane (discharged) [por. KR XIV]. W eseju Revolution in Poetic Language czytamy: 
„Ten typ relacji [pomiędzy zewnętrznymi podmiotami i przedmiotami] pozwala określić semiotyczne jako 
modalność psychosomatyczną procesu signifiance; innymi słowy, nie jako modalność symboliczną, lecz taką, 
która artykułuje (w najszerszym znaczeniu tego słowa) continuum: związki pomiędzy zwieraczami (krtani i 
odbytu) w (rytmicznych i intonacyjnych) modulacjach wokalnych, lub też, na przykład, związki pomiędzy 
zwieraczami a protagonistami w strukturach rodzinnych.” [RPL 38] 
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wydostać spod instancji seksu, jeżeli przez taktyczne odwrócenie rozmaitych mechanizmów 
seksualności chcemy sidłom przeciwstawić ciała, przyjemności, wiedzę – w ich wielorakości 
i możliwości oporu. W kontrataku na urządzenie seksualności nie seks-pragnienie ma być 
punktem oparcia, lecz ciała i przyjemności.”165. 
  

Natomiast u Lacana:  

 
„Podmiot jako podmiot mówiący nie jest podmiotem wiedzy, lecz <<mówiącym ciałem>>, 
które rozbija heglowską iluzję osiągnięcia kiedykolwiek pułapu wiedzy absolutnej. 
Psychoanaliza nie byłaby możliwa bez heglowskiego utożsamienia podmiotu i mowy. Nie 
byłaby też jednak możliwa, gdyby mowa nie została przeniesiona do obszaru, który dotąd nie 
był przez filozofów brany pod uwagę, a mianowicie – nieświadomości. To przeniesienie zaś 
dokonało się dopiero dzięki Freudowi.” [CS X]. 
  
Dwa zacytowane tu fragmenty ani nie mówią tego samego, ani nawet nie mówią o tym 

samym. Operują różną terminologią i inaczej ustawiają pojęcia. Żaden z nich nie mówi też 

tego samego, co mówi Kristeva. Oba jednak w jakiś sposób dialogują z poglądami Kristevy 

na cielesność i seksualność. Foucault dzieli z Kristevą przekonanie o rozdzielności dyskursu  

i ciała, choć każde z nich inaczej oznacza to, co pierwotne, a co wtórne166. Zaś Lacan, 

generalnie rzecz biorąc, dzieli z Foucault (a przeciwko Kristevie) przekonanie o zawsze-już-

dokonanej, niezbywalnej dyskursywizacji wszelkiego doświadczenia, natomiast z Kristevą 

łączy go poszukiwanie źródeł mowy w nieświadomości. Należy też wspomnieć, że to ich 

przekonanie niewątpliwie jest kontynuacją Freudowskiej koncepcji ego cielesnego, 

„nieświadomości jako ciała mówiącego” [CS X], która – wedle Markowskiego – stała się 

„jednym z największych odkryć w kulturze nowożytnej” [CS X]. I choć wyraźnie przeciw 

Lacanowi mówi Kristeva, że: „nieświadomość nie jest ustrukturowana jak język, lecz jak 

wszystkie ślady Innego, łącznie i przede wszystkim ze znakami najbardziej pierwotnymi, 

<<semiotycznymi>>, powstałymi na drodze przedsłownego samopobudzenia, które 

                                                
165 M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski, wstęp T. 
Komendant, Warszawa 2000, s. 137-138. 
166 Przekonanie o owej rozdzielności Kristeva dzieli też z Georgesem Bataille’em i oboje oni, wbrew Foucault, 
twierdzą, że to, co nie-dyskursywne jest uprzednie wobec dyskursu: „We wczesnej rozprawie o Bataille’u 
[Bataille, l’expérience et la pratique] JK wyraźnie łączy pojęcie doświadczenia z pojęciem sfery popędowej, 
emocjonalnej i wskazuje, że Bataille’owskie doświadczenie wymierzone jest przeciwko podmiotowi 
spekulacyjnemu i spekularnemu, czyli takiemu, który używa języka jako narzędzia przedstawienia. […] 
Doświadczenie odsyła do tego, co przed-dyskursywne i co dopiero wtórnie może uzyskać symboliczną 
reprezentację.” [CS XL] Dyskusje na temat tego, co w związku z seksem i seksualnością jest uprzednie, co zaś 
wtórne, nader często przypominają nierozwiązywalne i wewnętrznie sprzeczne rozważania o pierwszeństwie 
jajka lub kury. Za przykład takiej przeczącej sobie (i nieświadomej owej sprzeczności) refleksji, niech posłuży 
jedna z uwag Pawła Dybla: „[…] seksualność stanowi fantazmatyczną formację reaktywną, która mogła się 
ukształtować dopiero w wyniku zatarcia śladów traumy, powołującej ją do istnienia.” [ZDP 106]. Mowa tu o 
(rzekomo reaktywnym) formowaniu się seksualności dziecka. Jednak to reakcja na fantazmaty, które także mają 
charakter seksualny. Wskazywałoby to więc na istnienie jakiejś „seksualności przed-seksualnej”. Dyskusja 
sprowadza się więc tutaj – jak mi się wydaje – do ustalenia uprzedniości seksu wobec seksualności; zaś ustalenie 
takie (poza kontekstem wniesionym przez Foucaulta) wydaje mi się albo tautologicze, albo – przynajmniej – 
oczywiste. 
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przywraca mi doświadczenie narcystyczne lub miłosne” [CS 203], to mówi jednak do niego  

i na ten sam temat167. 

 

 

METAFORA JAKO PRZEPŁYW 

 

Choć, wedle Kristevy, ciało komunikuje się ze światem semiotycznie, także sfera 

symboliczna nie pozostaje dla niej bez znaczenia. Napięcie między tymi dwiema sferami 

rozładowywać się może na dwa sposoby; albo semiotyczne, cielesne, seksualne poddane 

zostaje dyskursywizacji i tak trafia (z sublimacyjnymi stratami168, ale trafia) do sfery 

symbolicznej; albo też (dzieje się tak zwłaszcza we wszelkich sytuacjach granicznych, 

transgresywnych, chorobowych i problematycznych, ale także w literaturze) semiotyczne 

przedostaje się przez szczeliny dyskursu i z nich przemawia swoim własnym głosem.  

W pierwszej, sublimacyjnej opcji mieści się pogląd, że:  

 
„Nazywanie cierpienia, drobiazgowe jego roztrząsanie w najmniejszych szczegółach, jest bez 
wątpienia środkiem na powściągnięcie żałoby. Znajdować niekiedy w cierpieniu upodobanie, 
ale także przekraczać je, wykraczać w stronę czegoś innego, czegoś mniej palącego, coraz 
bardziej pospiesznego… Sztuki wydają się wskazywać kilka sposobów postępowania, które 
omijają zaspokojenie i – nie przekształacając żałoby w manię – zapewniają artyście i znawcy 
sublimacyjną dominację nad Rzeczą utraconą. Przede wszystkim dzięki prozodii ów język 
poza językiem wprowadza do znaku rytm i aliteracje procesów semiotycznych. Dzięki 
poliwalencji znaków oraz symboli, która destabilizuje nazywanie i która gromadzi wokół 
znaku wielość konotacji, pojawia się przed podmiotem możliwość wyobrażenia non-sensu lub 
sensu prawdziwego Rzeczy. W końcu, dzięki ekonomii psychicznej wybaczenia: 
utożsamienie rozmówcy z gościnnym i łaskawym ideałem, będącym w stanie znieść poczucie 
winy powodowane zemstą, albo upokorzenie powodowane narcystycznym zranieniem, 
tkwiącym u podstaw rozpaczy osoby w depresji.” [CS 101]. 
  

Kristeva kładzie tu nacisk na mechanizm sublimacji, jednak wydaje mi się, że rozumie pod 

tym pojęciem coś zupełnie innego niż Freud.  

                                                
167 Do Lacana i wbrew niemu mówi Kristeva wielokrotnie, choćby wtedy, gdy dyskutuje z koncepcją 
(nie)istnienia stosunku seksualnego: „Powiedzieć, że stosunek seksualny nie istnieje, to postawić byle jakie 
twierdzenie o tym, co jest konfrontacją z błyskiem, który oślepia mnie, gdy staję nad przepaścią pomiędzy tym, 
co było moje, zaś teraz jest już nieodwracalnie obce. Próba dokładnego zastanowienia się nad ową przepaścią: 
wprawiający w osłupienie zawrót głowy.” [TL 323] Odmienność Kristevy poglądów na naturę i sposób 
funkcjonowania języka (odmienność zarówno wobec koncepcji Freudowskiej, jak i Lacanowskiej) streszcza 
Tomek Kitliński tak: „[…] lingwistyka Kristevej inspiruje się myślą Sigmunda Freuda, neurologa, 
psychoanalityka, który zrekapitulował i rozwinął filologię. Jacques Lacan, wierząc, że powraca do oryginalnego 
Freuda, porównał nieświadomość do struktury języka – tę tezę Kristeva odrzuca. Jej twórczość stała pod 
znakiem Bachtinowskiej dialogiki: kontynuacją dialogiczności nie jest stała struktura, a migotliwa 
intertekstualność. Oto podejście dynamiczne: <<słowo literackie>> okazuje się nie punktem, lecz 
skrzyżowaniem powierzchni tekstowych, mozaiką i dialogiem tekstów.” (T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. 
cit., s. 31) 
168 O sublimacji i sublimacyjnych stratach por. rozdział Mroczny przedmiot sublimacji. 
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 Na razie powiedzmy tylko tyle, że o ile Freudowska koncepcja sublimacji opiera się 

na tłumieniu treści nieświadomych, o tyle sublimacja według Kristevy oznacza proces 

„przepływania” tego, co przed-dyskursywne, semiotyczne w to, co poddane regułom języka  

i symbolicznie uporządkowane. Pogląd ten odzwierciedla Kristevy rozumienie pojęcia 

metafory: 

 
„Tutaj, termin <<metafora>> nie powinien rozumiany być jako trop klasycznej retoryki 
(figuratywne vs. dosłowne), lecz jako – z jednej strony – kategoria nowoczesnych teorii 
metafory, która deszyfruje w swoim obrębie niesprecyzowane upychanie jednych cech 
semantycznych w inne, odgrywanie znaczenia; zaś z drugiej strony, jako swobodny  
i nieukierunkowany przepływ heterogeniczności w obrębie aparatu psychicznego, przepływ od 
popędów oraz doznań ku znaczącym i odwrotnie.” [TL 150] 
 

Zwracam szczególną uwagę na kończącą zacytowany fragment frazę „i odwrotnie”. Wskazuje 

ona na to, że w ujęciu Kristevy sublimacja jest procesem nie tylko odwracalnym, lecz  

i dwukierunkowym; że – by odwołać się do chemicznego rozumienia tego procesu –  

w kulturze (języku, sztuce, literaturze) możliwa jest nie tylko sublimacja, ale i desublimacja. 

W takim wypadku literatura może nie tylko sublimować poprzez symbolizowanie popędów, 

lecz także poprzez semiotyzowanie znaczących. 

 Do sublimacji jeszcze powrócę. Natomiast teraz przyjrzyjmy się temu, co oferuje 

druga – semiotyczna – opcja: 

 
„Nadmiar uczuć może zaznaczyć swoją obecność jedynie poprzez tworzenie nowego języka – 
dziwnych połączeń, idiolektów, poetyk. Aż do chwili, gdy ciężar Rzeczy źródłowej porwie 
ów nadmiar, a jakakolwiek możliwość tłumaczenia stanie się niemożliwa. Melancholia 
kończy się więc na asymbolii, na utracie sensu; jeśli nie jestem w stanie już dłużej tłumaczyć 
albo metaforyzować, zamykam usta i umieram.” [CS 48]. 

 

Rozwiązanie konfliktu pomiędzy semiotycznym a symbolicznym w asymbolii (którą 

w Czarnym słońcu Kristeva omawia na przykładzie melancholii, zaś w Time and Sense 

przywołuje autyzm169) to wersja pesymistyczna. Wersję optymistyczną stanowi rewolucja 

języka literackiego. Problem polega na tym, że wybór pomiędzy chorobą a rewolucją nie jest 

– de facto – żadnym wyborem: po pierwsze dlatego, że nie można go dokonać świadomie; po 

drugie zaś dlatego, że Kristeva częstokroć utożsamia ze sobą człony owej niby-alternatywy: 

 
„Dynamika sublimacji, uruchamiając procesy pierwotne i idealizację, snuje wokół pustki 
depresyjnej oraz razem z nią hiperznak. To alegoria, rozumiana jako przepych tego, czego już 

                                                
169 „Naukowcy zasugerowali niedawno, że symptomy autystyczne wywoływane są przez niezdolność do 
opanowania języka, pomimo istnienia [u pacjenta] złożonego życia sensorycznego/czuciowego. Wspominam o 
tej chorobie, jako że badający ją specjaliści podali użyteczne teoretyczne rozumienie doznania i jego relacji 
wobec języka.” [TS 122] 
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nie ma, ale co ponownie na-daje mi wyższe znaczenie ze względu na to, że jestem w stanie 
ponownie stworzyć nicość, lepiej i w niezmiennej harmonii, tu i teraz, na zawsze, w obliczu 
trzeciego. Znaczenie sublimacyjne, w miejsce założonego i implikowanego nie-bytu, to sztuka, 
która zastępuje to, co ulotne. Piękno jest z nim współsubstancjalne. Tak, jak kobiece ozdoby 
okrywają uporczywe depresje, piękno manifestuje się jako wspaniałe oblicze utraty: 
przeobraża ją, aby znów zaczęła żyć.” [CS 103]. 
 
Cielesność, seksualność, semiotyczne, symboliczne, choroba i literatura tworzą 

komplet pojęć, które Kristeva ustawia w przeróżnych konfiguracjach, tworząc z nich coraz to 

nowe pary napięć.  

 
„Na granicy emocji i działania, pisarstwo możliwe jest tylko za cenę negacji uczucia,  
w następstwie której wyłania się skuteczność znaków. Pisanie sprawia, że afekt przechodzi  
w efekt: <<actus purus>>, jak powiedziałby święty Tomasz. Pisarstwo przenosi uczucia i ich 
nie wypiera, proponuje im sublimacyjne ujście, przesuwa je ku komuś innemu, w jakieś 
trzecie miejsce, wyobrażone i symboliczne. Ponieważ jest wybaczeniem, jest też 
przekształceniem, przemieszczeniem, przekładem.” [CS 215] 
 
 

 

WYMIOT I ASYMBOLIA 

 

„Tylko Logos ma zdolność oczyszczania.” [PO 30] powiada Kristeva, z jednej strony 

odsyłając do katartycznej mocy słowa w procesie psychaoanalitycznym, z drugiej zaś, 

przewrotnie, niby-to-oddając-się władzy dyskursu. Afektywne, cielesne, przedsłownie 

semiotyczne funkcjonuje poza logosem i jego uzdrawiająco-oczyszczającą mocą; ale nie 

znaczy to, że nie posiada żadnej wartości. Bowiem, gdy Kristeva mówi o oczyszczaniu, ma na 

myśli zestaw społecznych, ideologicznych, religijnych, symbolicznych rytuałów, które – co 

prawda – umożliwiają prawidłowe, zdrowe funkcjonowanie, jednak czynią to kosztem pewnej 

części podmiotowości170. Francuskie pouvoir z tytułu eseju o wstręcie – Pouvoirs de 

l’horreur. Essai sur l’abjection – tłumaczone może być nie tylko jako potęga, ale również 

jako władza (jak Kantowska władza sądzenia czy władza przedstawiania). W ten sposób 

                                                
170 W Potędze obrzydzenia Kristeva wspomina o tym kilkakrotnie: „[…] rytuały wokół skalania […] są 
transpozycją pogranicza (w psychoanalitycznym rozumieniu borderline), rozdzielającego obszar ciała od 
łańcucha znaczącego: są ilustracją granicy między władzą semiotyczną a prawem symbolicznym.” [PO 71]; 
„[Nieczystość wskazuje na] próbę oddzielenia bytu mówiącego od ciała, aby zyskało ono rangę ciała własnego, 
czyli nieprzyswajalnego, niejadalnego, wstrętnego. Jedynie za taką cenę ciało jest bronione, chronione – a także, 
ewentualnie, sublimowane.” [PO 77]; „Ciało nie może zachować żadnego śladu swego długu wobec natury: 
musi być czyste, by być w pełni symboliczne.” [PO 97]. Ten sam rodzaj dyskursywnej puryfikacji ma też chyba 
na myśli Foucault, gdy powiada, że: „Własnością nowoczesnych społeczeństw nie jest skazywanie seksu na 
pozostawanie w mroku, to one same skazały się na ciągłe o nim mówienie, przedstawiając go jako    
t a j e m n i c ę .” (M. Foucault, Historia seksualności, op. cit., s. 38). Tak więc to, co wstrętne i nieczyste, 
istnieje wciąż na widoku bardzo mocno, choć niejednoznacznie. Jest potrzebne do tego, by je nieustannie 
wyklinać, odczyniać, oskarżać i tabuizować, przyjmując rolę rytualnej ofiary składanej semiotycznemu czy też 
uczestnicząc w rytuale skalania odreagowującym semiotyczny napór języka [por. PO 72].  
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władza obrzydzenia czy abiektalna władza wstrętu może stać się równoprawnym narzędziem 

filozoficznym, ważką zdolnością podmiotu, z której on jednak – jako trudnej, niewygodnej, 

nieprzystojnej – chętnie rezygnuje. Władzą tą posługuje się podmiot na poziomie 

abiektalnym, semiotycznym. Proponuję uznać ów podmiot za pełnoprawny podmiot 

artystyczny, za kolejną filozoficzną alternatywę obok tej, którą stworzył Gilles Deleuze, 

wprowadzając pojęcie „pornologii” i specyficznej dla niej podmiotowości.171 

Gdy jednak zdecyduje się posługiwać tą władzą, obierając „poziom zerowy 

symbolizmu”172, popada w depresję lub melancholię, lub też – nazywając rzeczy inaczej – 

perwersję lub literaturę. Te dwie pary pojęć tylko pozornie są od siebie odległe.  

 
„Zainteresowanie stylem jako doświadczeniem lub jako subiektywną symptomatologią 
doprowadziło mnie do klinicznego sposobu patrzenia na język: z jednej strony  na nabywanie 
języka przez dzieci, z drugiej zaś na rozpad i patologię dyskursu. […] Psychoanaliza – jako 
miejsce skrajnej abiekcji, miejsce schronienia dla prywatnego horroru, który dźwigać można 
jedynie dzięki nieskończonemu-nieokreślonemu [infinite-indefinite] przemieszczeniu w mowie 
i jej efektach – jawi mi się dzisiaj jako logiczna konsekwencja pytań, które stawiałam jako 
pierwsze i którymi nadal pozwala mi się zajmować. Odkładając na bok niepewności  
i perwersje analitycznych instytucji, postrzegam psychoanalizę jako laicką wersję – jedyną 
taką – poszukiwania przez mówiący byt prawdy, którą – dla wielu moich współczesnych  
i przyjaciół – symbolizuje religia. Moje własne uprzedzenia mogłyby doprowadzić mnie do 
stwierdzenia, że Bóg jest analizowalny. W nieskończoność…” [MMH 10] 

 

 Zacytowany powyżej fragment My Memory’s Hyperbole jest interesujący nie tylko  

w jego kontekście diachronicznym (rozwój Kristevy – od zainteresowania stylem do 

podejścia klinicznego – jest dokładnie przeciwny podejściu Freuda, dla którego literatura stała 

się przedmiotem analizy stosunkowo późno i w bardzo ograniczonym zakresie), ale – przede 

wszystkim – ze względu na sposób, w jaki łączą się w nim problemy patologii i języka. 

Dlatego powiedziałam wcześniej, że literatura jest inną nazwą choroby. Stanowią one, po 

                                                
171 O pornologii Deleuze’a zob. rozdział wstępny części poświęconej Gombrowiczowi oraz rozdział analizujący 
jego Pornografię. 
172 Kristeva mówi o poziomie zerowym, jakim jest poziom semiotyczny („Semiologia, zajmując się poziomem 
zerowym symbolizmu, zostaje zmuszona do stawiania pytań nie tylko zakochanym, lecz także ich krewnym-
melancholikom, by natychmiast zauważyć, że jeśli nie istnieje pisanie, które nie byłoby miłosne, to nie ma też 
wyobraźni, która nie byłaby, w sposób jawny czy ukryty, melancholijna.” [CS 7]), o stanie zerowym podmiotu 
jako stanie zerowym teorii, skonfrontowanej z niemówieniem dziecka [por. PO 37] oraz o semiotyce milczenia 
charakterystycznej dla człowieka pogrążonego w depresji; czy to chorego dorosłego, czy też dziecka, które w 
specyficzną depresję wtrąca moment, gdy nie jest jeszcze w stanie uczestniczyć w pełni w porządku 
symbolicznym („Wiemy, że faza zwana <<depresyjną>> ma zasadnicze znaczenie dla dziecka wkraczającego w 
porządek symboli i znaków lingwistycznych. Depresja ta – smutek oddzielenia jako warunek przedstawienia 
rzeczy nieobecnych – powraca i towarzyszy naszym działaniom symbolicznym, o ile nie pokrywa ich jej 
przeciwieństwo, czyli uniesienie. Zawieszenie sensu, noc bez nadziei, upadek perspektyw, załamanie życia – 
wszystko to ponownie rozpala w pamięci wspomnienie traumatycznych rozstań, a my pogrążamy się w stanie 
porzucenia.” [CS 133]).   
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prostu, odmienne „losy popędów”, tych samych popędów173. Istotny jest tu też dla mnie 

sposób, w jaki Kristeva mówi o psychoanalizie. Nazwanie jej świecką religią może wydać się 

dziwne u autorki, która wielokrotnie wspomina o swym wybiórczym, zupełnie 

„niedogmatycznym” podejściu do dyskursu psychoanalitycznego174, jednak, być może, tym, 

co psychoanalizę w wydaniu Kristevy łączy z religią, są żarliwość, zaufanie i oddanie, 

przenikające większość tesktów autorki Tales of Love. 

 Powracając do zestawienia choroby i języka powiedzmy, że w stanach chorobowych 

(depresyjnych i melancholijnych) Kristevę interesuje zamilknięcie, niezdolność 

dyskursywizacji (dyskurs skrajnie idiomatyczny lub na granicy milczenia; miejsca, w których 

przebija biel między słowami175), asymbolia oraz powiązanie ich z lękami seksualnymi; tych 

samych problemów szuka też u artystów i/czyli perwertów. „Człowiek cierpiący na depresję 

nie broni się przed śmiercią, ale przed lękiem, wywołanym przez obiekt erotyczny. Człowiek 

w depresji nie może znieść Erosa, woli być z Rzeczą aż do granic negatywnego narcyzmu, 

który prowadzi go do Thanatosa.” [CS 24] powiada autorka Czarnego słońca. Człowiek 

cierpiący na depresję nie może już dłużej mówić, jako że nie widzi związku między światem 

a swoim słowem, nie wierzy, by jego słowo mogło zmieniać świat; depresja jest zamazaniem 

wpływów symbolicznych w podmiocie, odmową znaczącego [por. CS 43]. A więc to lęk 

przed obiektem erotycznym odbiera mowę i wyzuwa z dyskursu. Uczucie nie chce przejść 

przez język, werbalizacja niczego nie uświadamia176, nie jest dana oczyszczająca łaska 

logosu. Tak jest w depresji. A jak jest w literaturze? W literaturze ratuje sublimacja. 

                                                
173 Podobnie rzecz tę ujmuje Freud w tekście Kultura jako źródło cierpień, pokazując, że w neurozie lub 
literaturze rozwiązanie znajdują te same popędy [por. KJZC 70-75]. 
174 „Nieustannie korzystać będziemy z pojęć i koncepcji zapożyczonych z Freudowskiej teorii psychoanalizy i 
różnych jej późniejszych rozwinięć po to, by pogłębić refleksję nad logiką dialektyczną i podstawą 
materialistyczną – teorią znaczenia opartą na podmiocie, jego formowaniu się i jego dialektycznych uwikłaniach 
cielesnych, językowych i społecznych. Nie jest naszym celem trzymanie się ortodoksyjnej wersji którejś ze 
szkół, lecz raczej wybór tych aspektów teorii analitycznej, które pozwolą nam teoretycznie opisać proces 
signifiance, jaki praktycznie realizowany jest w obrębie tekstów. A czy sama ta dialektyka uniknie archiwizmu? 
Dokonuje ona przynajmniej tego, że wskazuje na swą własną pozycję i opiera się zarówno ujednolicaniu 
fragmentacji (co charakterystyczne jest dla dyskursów pozytywistycznych, redukujących wszelkie praktyki 
signifiance do formalizmu), jak i upraszczającej identyfikacji z innymi (dyskursywnymi, ideologicznymi, 
ekonomicznymi) obszarami sumy społecznej.” [RPL 29] 
175 „Cierpienie wystarcza samo sobie, przekracza skutki, jak i przyczyny i przenika całą istotę, tak podmiotu, jak 
i przedmiotu. Czy cierpienie mogłoby być ostatnim progiem naszych stanów nieobiektywnych? Nie da się go 
ująć w opisie, ale jest widoczne w natchnieniu, w łzach, jako biel między słowami.” [CS 241]  
176 W komentarzu do Biesów Dostojewskiego Kristeva pisze: „Uczucie, którego nie da się zredukować do 
wrażeń, w swej podwójnej postaci (jako strumienia energii i psychicznego zapisu), przenikliwe, jasne, 
harmonijne, chociaż poza językiem, zostaje tu przedstawione z nieprawdopodobną wiernością. Uczucie to nie 
przechodzi przez język i z chwilą, gdy język do niego się odnosi, nie łączy się z nim, tak jak łączy się z ideą. 
Werbalizacja uczuć (świadoma czy nie) nie ma tej samej ekonomii, co idee (świadome czy nie). Można 
przypuszczać, że werbalizacja afektów nieświadomych nie sprawia, że stają się świadome (podmiot nie wie 
więcej niż wcześniej, skąd i w jaki sposób przychodzi jego radość albo smutek i nie zmienia ich), ale sprawia, że 
działają od teraz na dwa sposoby. Z jednej strony, uczucia na nowo układają porządek języka i sprawiają, że 
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MROCZNY PRZEDMIOT SUBLIMACJI 

 

„Sublimacja ma miejsce wtedy, gdy fantazję wkłada się w słowa.” [TS 130] Kristeva 

bardzo swobodnie posługuje się terminem „sublimacja”; tak, jakby nie wymagał on 

redefinicji, zastrzeżeń, przypisów. Można by więc przypuszczać, że, przejmując ów termin od 

Freuda, stosuje go we Freudowskim rozumieniu. Jednak, jak mi się wydaje, jest zupełnie 

inaczej. Oto fragment z Potęgi obrzydzenia, który traktuję jako próbę nowego zdefinowania 

sublimacji:  

 
„[…] sublimacja to nic innego jak możliwość nazwania tego, co przed-nazwowe, przed-
przedmiotowe, co jest w istocie niczym więcej jak tym, co trans-nazwowe, trans-
przedmiotowe. W symptomie ogarnia mnie wstręt, staję się nim. Poprzez sublimację – 
trzymam go. Wstręt sąsiaduje z treścią sublimacji [le sublime]. Nie jest to ten sam moment 
przebiegu, ale powołuje go do istnienia ten sam podmiot i ten sam dyskurs. Albowiem treść 
sublimacji także nie ma przedmiotu. […] <<Przedmiot>> sublimacji rozpuszcza się  
w porywach niezgłębionej pamięci. To ona od postoju do postoju, od wspomnienia do 
wspomnienia, od miłości do miłości przekształca ów przedmiot w lśniący punkt oślepienia, 
gdzie jestem zgubiona dla świata. Kiedy tylko dostrzegam treść sublimacji, kiedy ją 
nazywam, wywołuje ona – zawsze już wcześniej wywołuje – kaskadę spostrzeżeń i słów, 
poszerzających pamięć w nieskończoność. Zapominam więc punkt wyjścia i jestem niesiona 
do drugiego świata, przesuniętego względem tego, w którym <<ja>> jestem: przesunięcie  
i strata. Nie tyle poniżej słów i postrzegania, ile z nimi i poprzez nie; treść sublimacji jest 
pewnym więcej, które nas nadyma, które nas wypełnia swym nadmiarem i sprawia, że 
równocześnie jesteśmy tutaj, rzuceni, oraz tam, inni i świetliści. Oddalenie, niemożliwe 
zamknięcie, nieudana Całość: radość, fascynacja.” [PO 16-17].177 
 
Z kilku istotnych (wobec Freudowskiej definicji) różnic, najistotniejsza wydaje mi się 

ta, którą implikują „przesunięcie i strata”. O ile dogmatyczna sublimacja (tak nazywam tu 

wersję, w jakiej ten mechanizm występuje w klasycznej psychoanalizie Freudowskiej) jest 

„przesunięciem” (tłumione przedświadome treści wstydliwe zmieniają swe miejsce, trafiając 
                                                                                                                                                   
rodzi się styl. Z drugiej strony, pokazują one nieświadomość w postaciach i w działaniach, które wyrażają 
najbardziej zabronione i transgresyjne ruchy popędowe. Literatura, jak histeria, która dla Freuda jest 
<<zdeformowanym dziełem sztuki>>, jest inscenizacją uczuć, na poziomie intersubiektywnym (postaci), jak i na 
poziomie wewnątrzjęzykowym (styl).” [CS 178]  
Słowa oddzielone od afektów to częsty temat Kristevy, nie tylko w kontekście literackim (jak powyżej), ale też 
w ujęciu czysto klinicznym, w codziennym dla niej kontekście pracy analityka: „[Kristeva] często rozpoznaje 
przepaść pomiędzy słowami pacjenta a jego (lub jej) afektami. Afekty są fizyczne, stanowią fizyczne przejawy 
energii popędowej; przypominają, że energia popędowa ma swe źródło w organach ciała, zaś cel w zaspokojeniu 
pragnień. Kristeva opisuje zajwisko, dzięki któremu – jak się wydaje – słowa oddzielają się od swych afektów i 
odpowiadającej im energii popędowej; praca analityka polega tu na tym, by spróbować pomóc pacjentowi w ich 
ponownym połączeniu się.” [KR XXII] 
177 We wprowadzeniu do wyboru pism Kristevy, Oliver zauważa: „Żyjące ciało jest ciałem kochającym, zaś 
ciało kochające jest ciałem mówiącym. Bez miłości jesteśmy tylko chodzącymi trupami. Miłość stanowi 
podstawę żyjącego ciała; jest również konieczna do tego, by żyjące ciało żyło w języku.” [KR XXV]. Co 
prawda, nie pojawia się tu wprost termin „sublimacja”, jednak uwaga Oliver wydaje się streszczać poetyzujący 
wywód Kristevy z zacytowanego powyżej fragmentu. 
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– w mniej wstydliwej wersji – do świadomości), to na pewno nie jest ona traktowana jako 

„strata”. Sublimacja sublimuje to, co popędowe, uwzniośla seksualność, przynosi artystyczne 

zyski. Kristeva patrzy od innej strony, od strony semiotycznego. Dla niej „awans” 

dogmatycznej sublimacji, jest faktycznie regresem, uproszczeniem i stratą. Dlatego gdy  

o sublimacji cielesności, seksualności mówi francuska badaczka, dokładnie odwrotnie niż 

Freudowi178, chodzi jej raczej o próbę semiotycznego179 wyrażenia problemów podmiotu.  

 
„Jak zbliżyć się do tego miejsca [miejsca, w którym Rzecz erotyczna mogłaby się stać 
Obiektem pragnienia]? Sublimacja jest taką właśnie próbą: poprzez muzykę, rytm, 
semantyczną wieloznaczność, tak zwana forma poetycka, rozkładając i na nowo składając 
znaki, jest jedynym <<pojemnikiem>>, który wydaje się podtrzymywać niepewne, choć 
adekwatne panowanie nad Rzeczą.” [CS 17]180 
  
W taki sposób pojmowany proces sublimowania powraca w pismach Kristevy 

wielokrotnie. W eseju The Subject in Signifying Practice czytamy: 

 
„Język jako funkcja symboliczna ustanawia się kosztem wyparcia instynktowanych popędów 
stałej relacji z matką. Zupełnie odmiennie, nieustabilizowany i problematyczny podmiot 
języka poetyckiego (dla którego słowo nigdy nie jest wyłącznie znakiem) podtrzymuje siebie 
kosztem reaktywacji tego wypartego instynktownego, matczynego elementu. [SSP 104] 

 
Abstrahując od łączenia semiotycznego z postacią matki, zwracam uwagę na skojarzenie 

języka poetyckiego (co u Kristevy znaczy – szerzej – literackiego) z semiotycznym 

wymiarem języka i, co za tym idzie, opisywanie przez Kristevę sublimacji w kategoriach 

powrotu wypartego. O ile dogmatyczna, Freudowska sublimacja była procesem zupełnie 

przeciwnym powrotowi wypartego i chroniącym przed owym powrotem, o tyle dla Kristevy 

te dwa procesy są właściwie tym samym181. Jak mi się wydaje (i jak każe myśleć zacytowany 

                                                
178 O dokładnie przeciwnym Freudowskiemu pojmowaniu sublimacji mówi także Paweł Dybel. Jednak odnosi 
się tu on do koncepcji Slavoja Žižka, o Kristevie w ogóle nie wspominając: „Žižek mówi […] o konieczności 
sublimacji popędu, pojmując ten proces – za Lacanem – w sposób będący poniekąd dokładną odwrotnością jego 
ujęcia przez Freuda. Sublimacja popędu nie oznacza w jego ujęciu przekształcenia tego, co w popędzie 
<<prymitywnie>> zmysłowo-materialne w rodzaj uduchowionej energii libido, ale przeciwnie, polega ona na 
<<uwzniośleniu>> samej tej materialności.” [OP 383] 
179 Por. też uwagę o prozodii, poliwalencji, wybaczeniu cytowaną już za CS 101.  
180 Zaś pisząc o Dostojewskim, Kristeva zauważa, że „melancholia jako nastrój rozbijający symboliczną 
ciągłość, ale także epilepsja jako wyładowanie motoryczne stanowią uniki podmiotu wobec relacji erotycznej z 
innym, a zwłaszcza wobec paranoidalno-schizoidalnych możliwości pragnienia. Z drugiej strony, możemy 
interpretować idealizację i sublimację jako próbę wymknięcia się samej tej konfrontacji, ale taką, która nada 
znaczenie regresji i jej sadomasochistycznym ambiwalencjom.” [CS 183-184]. Atak epileptyczny spełnia więc 
tutaj tę samą funkcję, jak łuk histeryczny i spełnia się w sferze semiotycznej (jako ciało znaczące). Zaś 
sublimacja z jednej strony pozostaje (po Freudowsku) narzędziem pozwalającym uniknąć przykrej konfrontacji 
pragnienia ze światem, lecz z drugiej – opisywana jest jako nadawanie znaczenia regresji. 
181 Dlatego dogmatyczna sublimacja nie jest skuteczna, skuteczna może się okazać jedynie – nazywana poniżej 
„drogą freudowską” – psychoanaliza jako terapeutyczne „rozgrzebywanie” pragnień seksualnych, a nie ich 
(rozumiane dogmatycznie) sublimowanie: „Sama sublimacja, bez przepracowania treści erotycznych i 
tanatycznych, wydaje się nieskuteczną bronią przeciw regresywnym tendencjom, które niszczą związki między 
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przed chwilą fragment), autorka sublimację pojmuje bardzo szeroko – jako każdy akt wiążący 

język z doświadczeniem ciała i owym ciałem naznaczony – pozwalając pomieścić w jej 

obrębie pojmowanie literatury jako powrotu wypartego, które ja wcześniej, pisząc o Freudzie, 

nazwałam mechanizmem „poza zasadą sublimacji”. W tym niedogmatycznym sensie, 

spotkanie semiotycznego z symbolicznym w akcie pisarskim sprawia, że afekt przemienia się 

w efekt182. 

Dlatego wedle Kristevy w laboratorium, jakim jest literatura, dokonuje się raczej 

wiwisekcji niż leczenia, raczej odsłania się niż maskuje wstręt, a sublimacja okazuje się raczej 

próbą semiotycznego wypowiedzenia miłości, cierpienia, ciała, seksu niż dążeniem do 

symbolicznego zamaskowania ich183. Innymi słowy, gdyby Julia Kristeva była malarką, raczej 

nadawałaby fallusom fantastyczne kształty i kolory, niż przesłaniała je figowym listkiem.     

 

 

 
                                                                                                                                                   
ludźmi i prowadzą do śmierci. Droga freudowska z kolei zmierza do uporządkowania […] pragnień seksualnych, 
zarówno w momencie ich pojawiania się, jak formowania. Cel ten, często określany przez przeciwników 
psychoanalzy jako redukcjonistyczny, narzuca się – w optyce rozważań na temat wyobraźni melancholijnej – 
jako opcja etyczna, ponieważ nazwane pragnienie seksualne potwierdza zakotwiczenie podmiotu w innym, i w 
konsekwencji – w sensie, w sensie życia.” [CS 160] 
182 Przypominam tu cytowany już wcześniej fragment Czarnego słońca: „Na granicy emocji i działania, 
pisarstwo możliwe jest tylko za cenę negacji uczucia, w następstwie której wyłania się skuteczność znaków. 
Pisanie sprawia, że afekt przechodzi w efekt: <<actus purus>>, jak powiedziałby święty Tomasz. Pisarstwo 
przenosi uczucia i ich nie wypiera, proponuje im sublimacyjne ujście, przesuwa je ku komuś innemu, w jakieś 
trzecie miejsce, wyobrażone i symboliczne. Ponieważ jest wybaczeniem, jest też przekształceniem, 
przemieszczeniem, przekładem.” [CS 215] 
183 Dogmatyczna sublimacja pozostaje więc zgodą na to, że słowo jest fundamentem wyparcia seksualnego [por. 
PO 122], zaś literatura sublimująca w rozumieniu Kristevy dowodzi raczej, że: „Zajmując jego miejsce, a więc 
zagarniając sakralną potęgę obrzydzenia, literatura być może nie jest najwyższym oporem, lecz odsłonięciem 
wstrętu. Przepracowaniem, rozładowaniem i opróżnieniem wstrętu przez Kryzys Słowa.” [PO 194] W innym 
tekście, nie angażując kategorii obrzydzenia, natomiast powracając do gry kategorii semiotycznego i 
symbolicznego, Kristeva opisuje semiotyczny język literatury jako „odkształcenie” języka w jego funkcji 
symbolicznej, zauważając, że: „Wszelkie poetyckie <<odkształcenia>> łańcucha znaczących i struktury 
signifiance mogą być ujmowane w tym kontekście: ustępują pod naporem <<pozostałości pierwszych 
symbolizacji>> (Lacan), czyli – innymi słowy – tych popędów, których nie była w stanie znieść [sublate, 
relever, aufheben] faza tetyczna, przyłączając je do znaczących i znaczonych. W konsekwencji, wszelkie 
zakłócenie <<cenzury społecznej>> – wszelkie pęknięcie pomiędzy znaczącym a znaczonym – potwierdza, być 
może jako pierwsze i przede wszystkim, wpływ popędu śmierci, którego nigdy nie powstrzyma żadne znaczące, 
żadne lustro, żaden inny ani żadna matka. W praktykach <<artystycznych>> semiotyczne – warunek 
symbolicznego – ukazuje się jednocześnie jako to, co niszczy symboliczne, zaś to pozwala nam poczynić pewne 
przypuszczenia na temat jego funkcjonowania.” [RPL 44] W takim rozumieniu wszelka twórczość staje się 
transgresją. Owo transgresyjne działanie semiotycznego autorka nazywa semiotycznym pogwałceniem czy też 
zerwaniem – semiotic breach – i opisuje je następująco: „Choć absolutnie konieczne, to, co tetyczne, nie jest 
wyłączne: semiotyczne, które je poprzedza, nieustannie je rozrywa, a ta transgresja doprowadza do różnych 
przekształceń praktyki znaczącej, które to przekształcenia nazywane są <<twórczością>> [<<creation>>]. Czy 
to w sferze metajęzyka (na przykład, matematyki), czy literatury, tym, co przemodelowuje porządek 
symboliczny, zawsze jest napływ semiotycznego. Szczególnie widoczne jest to w języku poetyckim, ponieważ, 
aby zaistniała transgresja symbolicznego, konieczne jest wtargnięcie popędów do uniwersalnego porządku 
znaczącego, do porządku języka <<naturalnego>>, który stanowi zawiązanie społecznej całości.” [RPL 50] 
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METAFORA SUBLIMACJI 

 

Kristeva powiada też, że „treść sublimacji […] nie ma przedmiotu”. Dogmatyczna 

sublimacja nie ma prawa być bezprzedmiotowa; pojawia się zawsze wtedy, gdy chodzi  

o tłumienie bardzo konkretnych treści seksualnych. Kristevy taki punkt widzenia zupełnie nie 

przekonuje. Gdy – na marginesie Aurelii – zauważa, że „tekst Nervala możemy czytać jak 

metaforę sublimacji” [CS 170], być może ma na myśli to, że jedyne, co może być  

w literaturze sublimowane, to sama potrzeba, sam mechanizm radzenia sobie z tłumionym 

czy wypierany problemem. Sama sublimacja nie jest możliwa, możliwe jest tylko jej 

metaforyzowanie; co miałoby to znaczyć? Mogłoby to oznaczać, że (symboliczna) literatura – 

pozostając na przeciwległym biegunie wobec (semiotycznych) uczuć i fundując się na geście 

dyskursywizacji – koniecznie posłużyć się musi metaforą jak słownikiem tłumaczącym 

uczucia z języka ciała na język rozumu.  

O metaforze w kontekście sublimacji już wcześniej wspominałam. Możliwość ich 

powiązania potwierdza również fragment eseju Tales of Love, w którym Kristeva powiada: 

 
„Przedmiot miłości jest metaforą podmiotu. […] Metonimiczny przedmiot pragnienia. 
Metaforyczny przedmiot miłości. Pierwszy sprawuje kontrolę nad fantazmatyczną narracją. 
Drugi przedstawia krystalizację fantazji i zasady rządzące poetyckością dyskursu miłości…” 
[TL 144] 

 

Metaforyczny przedmiot miłości przedstawia krystalizację fantazji, zaś o sublimacji jako  

o wkładaniu fantazji w słowa mowa była tu już kilkakrotnie. W ten sposób kolejną możliwą 

definicją sublimacji według Kristevy byłaby metaforyzacja fantazji. Metafora, aby była celna 

(co znaczy, przede wszystkim, zrozumiała) koniecznie musi być w jakiś sposób 

umotywowana. Co więc stanowi motywację, podstawę owej metaforyzacji-sublimacji? Wedle 

Kristevy jest to ciało (jako semiotyczne, popędowe, materialne). Jak zauważa komentatorka 

Kristevy: 

 
„Kristeva próbuje na powrót wprowadzić do dyskursu ciało mówiące, dowodząc, że zarówno 
logika języka działa już na materialnym poziomie procesów cielesnych, jak i popędy ciała 
zmierzają do ujęzykowienia. Twierdzi, że praktyka oznaczania jest rezultatem procesów 
zachodzących w materialnym ciele. Popędy przedostają się do języka na drodze 
semiotycznego elementu znaczenia, który nie reprezentuje popędów cielesnych, lecz wyzwala 
je. W tym sensie, każde znaczenie posiada materialną motywację. Każde znaczenie wyzwala 
popędy ciała. Popędy poruszają się pomiędzy soma a psyche, zaś dowód na istnienie owego 
ruchu wyraźnie manifestuje się w procesie tworzenia znaczeń.” [KR XVI] 
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Skoro popędy ciała zmierzają do ujęzykowienia, motywacja metafory jest tu podwójna. Nie 

jest ona jedynie elementem pozwalającym na skojarzenie i odkodowanie owego skojarzenia 

przez odbiorcę, ale również motywacją rozumianą jako przyczyna, dążenie, parcie 

semiotycznego ku znaczeniu.184 Jak pisze Kitliński:  

 
„Kristeva ogłasza, iż literatura stanowi przeżycie i doświadczenie, które zmienia przestrzeń 
wewnętrzną. Innymi słowy, w literaturze język staje się przestrzenią namiętności, pasji, gdzie 
odnajduję Bycie jako <<czas wrażliwy>>. Przykładem – przenośnia. Wykracza ona poza 
logiczne napięcie między sprzecznymi polami semantycznymi (jak chciałyby metaforę widzieć 
dotychczasowe jej konceptualizacje), gdyż oprócz tychże pól pojawia się tu <<podszewka 
zmysłowa>>, sensualność – drugie dno semantycznych pól przenośni […].”185 
 

 Jednak stwierdzenie, jakoby niemożliwa była sama sublimacja, a możliwe jedynie jej 

metaforyzowanie, może oznaczać również coś innego. Może oznaczać mianowicie to, że,  

o ile sublimowanie czegokolwiek (tak jak rozumie to opcja dogmatyczna) nie jest możliwe, 

bo – przypomnijmy za Kristevą – „uczucie nie przechodzi przez język”, to możliwe jest 

odegranie sublimacji w języku, przeniesienie emocji na język, tak jak przenosi się je na 

analityka w trakcie sesji terapeutycznej. Ta druga odpowiedź wydaje mi się o tyle bardziej 

interesująca, że wprowadza na scenę analityka, czyli interpretatora. 

 
„Interpretacja, czyli co? Wprowadzenie mowy nieświadomości na scenę dostępną dla innych. 
Tą sceną, powiada Freud, jest scena analizy, ale dodaje też, że tą sceną, gdzie odgrywa się 
ustanawianie podmiotu, jest twórczość. W ten sposób podmiot, który nie represjonuje mowy 
nieświadomości, może nie tylko zostać uleczony (choroba podmiotu polega na niezgodzie 
między mową świadomości a mową nieświadomości), ale też może stać się artystą, które to 
stwierdzenie sprawia, że psychoanaliza jest tak atrakcyjna dla badań nad kulturą.” [CS XI] 
  

Nieświadomość, o czym była mowa już wcześniej, jest ustrukturowana nie jak język, lecz 

raczej jak semiotyczne ślady Innego. Mówiące ciało to mówiąca nieświadomość. Obojętne, 

czy nieświadomość przemawia na kozetce, czy w książce, potrzebuje odbiorcy. Mowa musi 

zostać nie tylko wysłuchana, ale i poznana, zinterpretowana, usensowniona; dyskursywne 

parcie ku sensowi nie zna granic186. 

 

                                                
184 Owo semiotyczne parcie ku znaczeniu i skojarzenie tego procesu z metaforą uwidocznia się też w przykładzie 
negatywnym, w przykładzie fobii jako metafory braku jako takiego, funkcjonującej poza retoryką werbalną: 
„fobia to metafora, która pomyliła miejsce, porzucając język na rzecz popędu i wizji” [PO 38]. Omawiając jeden 
z Freudowskich przypadków – przypadek małego Hansa – Kristeva pokazuje, że fobia chłopca działa właśnie na 
tym poziomie, gdzie semiotyczne zdąża ku symbolicznemu, uniemożliwiając realizację tego dążenia, czyli 
metaforyzację popędów [por. PO 38-41]. 
185 T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. cit., s. 220. 
186 Kristeva wspomina o tym kilkakrotnie, m. in.: „Dla bytu mówiącego życie jest życiem, gdy ma sens: życie 
stanowi wręcz apogeum sensu. Tracąc sens życia, traci on życie: gdy sens się rozpada, życie jest w 
niebezpieczeństwie.” [CS 8]; „A jednak nie znać znaczenia pragnienia, to nie mieć tego pragnienia. To być 
więźniem uczucia, Rzeczy archaicznej, pierwotnych zapisów uczuć i emocji.” [CS 63] 
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PRZENIESIENIE: RELACJA MIŁOSNA 

 

 Przeniesienie jest wedle Kristevy mechanizmem niezwykle ważnym. Poświęca mu 

ona wiele uwagi nie tylko w kontekście refleksji na temat czysto klinicznych zastosowań 

psychoanalizy (w relacji pacjent – analityk), ale również w kontekście ogólniejszych 

rozmyślań nad kulturą, językiem, literaturą, sztuką187. Warto się więc przy tym pojęciu 

zatrzymać. Na początek, pozwolę sobie zacytować kilka dosyć długich, ale ważnych 

fragmentów: 

 
„Pisanie jest pamięcią, która powróciła od znaków do ciała [flesh] i od ciała do znaków; 
dokonało się to na drodze intensywnej identyfikacji (i dramatycznego oddzielenia) z innym, 
którego się kocha, pragnie, nienawidzi i okazuje się mu obojętność. Interpretacja posiada te 
same cechy, przynajmniej w tych rzadkich momentach łaski, gdy przeciwprzeniesienie 
odpowiada logice przeniesienia i przekształca psychiczne mapy analityka i analizowanego. 
[…] Aby osiągnąć ów paroksyzm intensywości identyfikacji – który w pewnych 
terapeutycznych przypadkach jest absolutnie fundamentalny – analityk powinien rozważyć to, 
co Merleau-Ponty powiada o sposobie, na jaki nasze ciała dotykają świata zewnętrznego. 
Merleau-Ponty postrzega tę relację jako odwracalną i chiazmatyczną, gdyż dotykanie jest 
zawsze namacalne, patrzenie jest zawsze widoczne, zaś substancja i inny są ciałami. Filozof 
rzuca wyzwanie metafizycznym dychotomiom filozofii i psychologii. Nasze instynkty 
(potwierdza to nauka) podpowiadają nam, że X postrzega Y, co do którego przypuszcza, że 
jest zawsze już odeń oddzielony. Jednak w swym radykalnym podejściu do Husserla, Merleau-
Ponty podważa istnienie owej separacji. Wydaje mi się, że uzasadnione byłoby przeniesienie 
owego wzajemnego przenikania [interpenetration] i odwracalności [reversibility] – 
działających pomiędzy tym, kto lub co postrzega a tym, kto lub co jest postrzegany 
(postrzegane) oraz pomiędzy tym, kto lub co czuje a tym, kto lub co jest odczuwany 
(odczuwane) – nie tylko w dziedzinę psychoanalizy, ale także czytania tekstów literackich.” 
[TS 124] 

 

„Musimy do nich [wyróżnionych przez Freuda procesów przemieszczenia i kondensacji] 
dodać trzeci <<proces>> – przejście od jednego systemu znaków do innego. Na pewno, proces 
ów dokonuje się poprzez przemieszczenie i kondensację, jednak nie stanowią one wyjaśnienia 
całej operacji. Proces ów pociąga za sobą także zmianę pozycji tetycznej – destrukcję pozycji 
starej i stworzenie nowej. Nowy system znaczący może zostać utworzony z tego samego 
materiału znaczącego; na przykład, w przypadku języka przejście dokonać się może od 
narracji do tekstu. Może też zapożyczyć się w innych materiałach znaczących: na przykład, 

                                                
187 „Słowo przeniesienie jest terminem technicznym, pochodzącym z psychoanalizy. Myślę, że wielkie odkrycie 
Freuda stanowiło przemyślenie tego, że to, co wydarza się pomiędzy pacjentem a analitykiem, to rodzaj miłości, 
który jest przemieszczeniem traumatyzmu miłości lub rozczarowania miłosnego z rzeczywistości przeszłości do 
współczesności terapii. To od tego momentu stało się możliwe pamiętanie tego, co wydarzyło się w osobistej 
historii. Jednak Freud próbował także rozszerzyć pojęcie przeniesienia z samej terapii na całe pole aktywności 
ludzkiej: sztuki, historii itp. To rozszerzenie nie dokonało się zupełnie ekspilicitnie; na przykład, gdy analizował 
religię czy pewne dzieła Michała Anioła, nie mówił wprost o przeniesieniu, jednak wydaje mi się, że impilicitnie 
tkwi ono w jego wizji. Jest coś bardzo romantycznego we Freudowskiej wizji relacji międzyludzkich. 
Psychoanaliza, narzędzie którym posługiwał się Freud, badane było zawsze w odniesieniu do rozwoju myśli 
naukowej i religii. Może warto byłoby je również odnieść do rozwoju romantyzmu. Jego romantyczny popęd 
śmierci, Eros itd. są stałymi elementami literatury romantycznej. Freud mawiał zawsze, że wielcy artyści 
poprzedzili go w analizie ludzkiej psychiki. Tak więc, przeniesienie jest narzędziem terapeutycznym, ale także 
czymś, co działało zawsze w akcie tworzenia. Zaś Freudowski pogląd na twory symboliczne pozwala nam teraz, 
być może, postrzegać je na inny sposób.” [TL 331] 
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może być to przeniesienie sceny karnawałowej w zapisany tekst. W połączeniu tym 
poddajemy badaniu formację konkretnego systemu znaczącego – powieści – jako rezultatu 
redystrybucji kilku różnych systemów znakowych: karnawału, poezji dworskiej i dyskursu 
scholastycznego. Termin intertekstualność oznacza przeniesienie jednego (lub kilku) systemu 
znakowego w inny; jednak ponieważ ów termin często rozumiany bywał w banalanym 
znaczeniu <<studiów nad źródłami>>, bardziej odpowiada nam termin przeniesienie, 
ponieważ wyraźnie wskazuje on na to, że przejście z jednego systemu znaczącego do innego 
wymaga nowego sposobu artykulacji tetycznego, nowego pozycjonowania przedstawiającego  
i nazywającego. Jeśli zgodzimy się z tym, że każda praktyka znacząca jest terenem 
przeniesienia różnorodnych systemów znaczących (intertekstualność), zrozumiemy wtedy, że 
jej <<miejsce>> przedstawiania i nazywany przez nią <<obiekt>> nie są nigdy pojedyncze, 
kompletne i identyczne z samymi sobą, lecz mnogie, pokawałkowane [shattered], zdolne do 
tworzenia różnych konfiguracji. W tym sensie polisemia traktowana być może także jako 
rezultat semiotycznej poliwalencji, jako przestrzeganie różnych systemów znakowych. […] 
Nazwijmy przeniesienie zdolnością procesów znaczących do przechodzenia z jednego systemu 
do innego, do wymiany systemów i kombinowania ich; zaś  podatność na zobrazowanie 
[representability, die Rücksicht auf Darstellbarkeit] konkretną artykulacją semiotycznego  
i tetycznego w systemie znakowym. Przeniesienie odgrywa tu rolę fundamentalną o tyle, o ile 
oznacza porzucenie poprzedniego systemu znakowego, przejście do drugiego via 
instynktowny, pośredniczący obszar wspólny dwóm systemom i artykulację w nowym 
systemie, w ramach jego podatności na zobrazowanie.” [RPL 48-49] 

 

„[…] erotyzacja języka w procesie przeniesienia pozwala nam wyrażać doświadczenie 
seksualne i rozładowywać symptomy, co, z kolei, zapewnia nam większą zdolność znaczenia.” 
[NMS 217]188 

 

„Chciałam dać obraz owej sprzeczności [pomiędzy tekstem poetyckim a dyskursem 
teoretycznym]; obraz ten jest – z jednej strony – opisem uniwersalności i indywidualności, zaś 
z drugiej opisem zaangażowania autora. Obraz ten próbowałam stworzyć w jednym  
z rozdziałów Histoires d’amour, który dotyczy matczynej miłości i zaprezentowany jest  
w dwóch krojach pisma [i dwóch kolumnach]: z lewej strony macie pewien rodzaj poetyckiego 
tekstu literackiego, zaś z prawej – dyskurs bardziej teoretyczny czy też akademicki. I dla mnie 
nie jest to tekst spójny. Nie chciałam stworzyć wrażenia spójności; wręcz przeciwnie, chciałam 
stworzyć wrażenie pewnej rany, szramy. W dziedzinie nauk społecznych, nauk 
humanistycznych – szczególnie w dziedzinie pychoanalizy – teoretyk stoi właśnie po stronie 
rany, ponieważ utrzymujemy się w dyskursie wiedzy, dyskursie pretendującym do pewnej 
obiektywności, ale równocześnie wypracowujemy ów dyskurs na drodze tego, co często jest 
bolesnym zaangażowaniem w obserwację. Musimy pokazać tę sprzeczność, ten ból. Może 
podejście to jawi się jako zbyt literackie, nienaukowe, ale wydaje mi się, że jest to podejście, 
do którego doszło wiele nauk humanistycznych, szczególnie zaś filozofia […]. Coraz trudniej  
i trudniej jest utrzymać rodzaj opanowanego akademickiego dyskursu neutralnego. Możliwe 
jest to tylko dla celów akademickich, dedukcyjnych itp., jednak właściwym punktem, który 
osiągnęły nauki humanistyczne, jest właśnie ten – ponieważ jesteśmy świadomi przeniesienia, 
jakie łączy autora i jego przedmiot.” [TL 339] 

 
 Każdy z zacytowanych fragmentów podkreśla odmienne oblicza, konteksty i cechy 

mechanizmu przeniesienia, jednak łączy je jedno – wydawałoby się, oczywiste – pojęcie: 

relacji, związku. Przeniesienie, z istoty swojej, wymaga zaistnienia relacji pomiędzy 

przynajmniej dwoma elementami: osobami (pacjent – analityk, interpretator – autor/podmiot), 

przedmiotami (tekst – tekst) lub osobą a przedmiotem (autor – tekst, interpretator – tekst). 

Jednak nie jest już tak zupełnie oczywiste to, że relacja ta nigdy nie jest emocjonalnie 
                                                
188 Jak duże ma to znaczenie, Kristeva określa w tym samym eseju nieco wcześniej, pisząc: „Nacisk na znaczenie 
[meaning] i użycie mowy zerotyzowanej w procesie przeniesienia pozostają najważniejszymi wyznacznikami 
wyjątkowości odkrycia Freuda.” [NMS 205] 
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obojętna. A tym, co wedle Kristevy czyni z przeniesienia mechanizm tak bardzo istotny, jest 

właśnie jego konieczne nacechowanie afektywne. Nacechowanie erotyczne i/lub miłosne 

(czasem idą one w parze, czasem zaś w parze iść nie muszą, lub – wręcz – nie mogą189). 

Ponieważ: 

 
„By podkreślić rolę przeniesienia, powiedzmy, że miłość, która stanowi fundament procesu 
analitycznego, implikuje, że ktoś wysłuchuje dyskursu, który jest mu przedstawiany, a który 
zaczyna się na granicy nedejścia-i-straty [advent-and-loss] podmiotu; a jest to miejsce 
współodczuwania [Einfühlung].” [TL 143] 

 

Jedną z ważnych tez eseju Tales of Love, w zasadzie tezą zasadniczą (choć to nie jej Kristeva 

poświęca najwięcej miejsca), jest twierdzenie, że doświadczenie miłości jest fundamentalnym 

doświadczeniem podmiotu: doświadczeniem relacyjnym (bo angażującym innego, 

doświadczanym w procesie, w relacji wobec innego) oraz metafizycznym, które – jak 

metafora – odsyła równocześnie w dwie strony: w stronę obecnego znaczącego i nieobecnego 

znaczonego (Bóg, ideał miłości itd.) [por. TL 162-169]. W omawianym tu eseju Kristeva 

wspomina też, że: 

 
„Freud, postromantyk, był pierwszym, który uczynił z miłości lekarstwo. […] Psychoanaliza 
nie ustanawia nowego kodu miłosnego, dołączając do kultury dworskiej, rozpraw 
libertyńskich, romantyzmu czy pornografii. Pojawia się jako zakończenie kodów, ale także 
jako trwałość miłości jako budulca przestrzeni mówionych. Jeśli psychoanaliza pokazuje, że 
przeniesieniowa czy miłosna zasada jest ciału niezbędna do tego, by było ono ciałem żyjącym, 
a nie pielęgnowanymi zwłokami, to jednocześnie paradoksalnie pozbawia dramatyzmu relację 
miłosną obsadzoną w przeniesieniu.” [TL 178] 

 
                                                
189 Nad ową łączliwością i rozłącznością Kristeva szczegółowo pochyla się w eseju Tales of Love. Oto kilka 
kluczowych fragmentów tego tekstu: „Tym, co jest uniwersalne w każdej sytuacji miłości, jest dla mnie – z 
jednej strony – zaangażowanie narcystyczne, które jest żyjącej istocie konieczne do przetrwania, do pozostania 
żywą, do zachowania siebie. Zaś z drugiej strony znajduje się idealizacja. Możliwość, jaką posiada żyjąca istota, 
by dokonać projekcji siebie poprzez stworzenie obiektu idealnego i identyfikację z nim. Odnaleźć to można, 
choć zorganizowane na odmienny sposób, w różnych rodzajach przyjaźni, sympatii, miłości, homoseksualności, 
erotyki. W sytuacjach tych większy nacisk pownno się położyć albo na przemoc, albo na narcyzm, albo na 
idealizację, albo na erotykę itd. Jednak owe dwa składniki – narcyzm i idealizacja – pozostaną, przetrwają.” [TL 
337]; „Różnica pomiędzy nimi [erosem i agape] polega na tym, że eros jest rodzajem ruchu dominującego, że 
próbuje zdobyć coś, co znajduje się ponad; próbuje wyjść poza możliwości osoby, którą kocha; dąży do władzy i 
porównywalny jest do erekcji (w organicznym sensie tego słowa). Agape jest czymś odmiennym, stanowi rodzaj 
daru, przychodzi do ciebie z zewnątrz, nie musisz na nią zasługiwać, jest rodzajem nadmiaru; to, na przykład, 
miłość rodziców do swych dzieci; ten rodzaj miłości nie zdarza się często. Oba te zjawiska pojawiają się podczas 
analizy. Możemy zaobserwować tam ruchy erotyczne; jednak, w tym wypadku, będą się one raczej wiązały z 
pożądaniem i przemocą oraz dynamiką sado-masochizmu. Natomiast, według mnie, zjawisko agape jest bardziej 
wysublimowane, odnosi się raczej do instancji idealnej; w tym przypadku analityk traktowany jest jako rodzaj 
ideału, jako Ja idealne.” [TL 342]; „Według mnie pożądanie nie zakłada idealizacji. Idealizacja jest poziomem, 
na którym chodzi o opracowanie symboliczne [symbolic elaboration], podczas gdy pożądanie jest głęboko 
związane z namiętnością i opiera się na symbolicznym wyobrażeniu [symbolic imaginary]. Według mnie, 
pożądanie jest bardziej zdominowane namiętnością, popędami, instynktem.” [TL 345]; „Miłość stała się 
nowoczesnym obscenium, jest bardziej obsceniczna niż seks. Możesz mówić o seksie i przemocy i to jest OK; 
wszyscy wiedzą, że one istnieją, ale miłość jest zbyt dziwna/obca [strange].” [TL 348]. 
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Mechanizm miłosnego przeniesienia decyduje nie tylko o powodzeniu terapii, ale – wedle 

Kristevy – dominuje także stosunek autora wobec jego dzieła (budując i podtrzymując 

odmienność dyskursów literackiego i naukowo-teoretycznego lub – jak w przypadku dzieła 

psychoanalizy – odmienność tę kwestionując) oraz, rozumiane na bardzo nietradycyjny 

sposób, relacje intertekstualne [por. zacytowany powyżej fragment RPL 48-49]. 

 

 

EROTYZACJA JĘZYKA 

 

Kolejnym kluczowym momentem wywodów francuskiej analityczki (bo kluczy jest tu 

wiele) jest moment językowy. Przeniesienie oznacza relację; relacja ta jest miłosna; miłość 

dokonuje się tu w języku. Kristeva wielokrotnie wspomina o erotyzacji języka w procesie 

przeniesienia. Jak mi się wydaje, formułę tę należy rozumieć jako coś więcej niż tylko 

konstatację faktu wykorzystywania języka do celów erotycznych, jako nośnika tych celów; 

jak w najprostszej wykładni przeniesienia dokonującego się w trakcie terapii, gdy to pacjent 

opowiadając o swym erotycznym afekcie z przeszłości, zaczyna kierować swój miłosny 

dyskurs ku analitykowi. Tutaj język byłby rozumiany jedynie jako narzędzie do realizacji 

pragnienia erotycznego. Natomiast gdy Kristeva mówi o erotyzacji języka, ma chyba raczej 

na myśli erotyczne obsadzenie języka samego. Erotyzację wypowiedzi. Miłość języka. Język 

w swej funkcji symbolicznej (narzędzie komunikacji, rzekomo neutralny nośnik afektu) 

zostaje „zraniony” semiotycznym, naznaczony ciałem i emocją, przenikającymi go do głębi,  

a nie tylko mu dodanymi. Stąd proste przejście do języka poetyckiego (literackiego). W owej 

semiotyzacji języka rozpoznajemy tzw. funkcję poetycką języka, której jednak nie sposób już 

dłużej nazywać funkcją naddaną190. Funkcja poetycka języka staje się tu jego funkcją 

fundamentalną, chiazmatycznie191 dotykającą się z rzeczywistością pozasłowną, raniącą  

                                                
190 „[Wśród funkcji literatury] Wymienia się na ogół funkcję estetyczną (inaczej: funkcja poetycka, funkcja 
autoteliczna), polegająca na nastawieniu dzieła na dostarczenie odbiorcy przeżyć estetycznych, a realizowaną 
poprzez szczególne ukształtowanie dzieła (tzw. uporządkowanie naddane, tzn. nie występujące w tym stopniu w 
zwykłej komunikacji językowej) na wszystkich jego poziomach […].” (St. Jaworski, Podręczny słownik 
terminów literackich, Kraków 2007, s. 73.) 
191 Figurą chiazmu posługuje się też Kristeva do opisu relacji pomiędzy semiotycznym a symbolicznym, ciałem 
a duszą, zarysowując koncepcję swoistej podmiotowości chiazmatycznej: „Podmiotowość – także moja – to 
wedle Julii sprzęg semiotyczności i symboliczności, zmysłowości i sensu, chora i idei, ciała i duszy czy – 
używając pojęcia typowego dla Merleau-Ponty’ego – chiazm, wzajemne przenikanie, krzyżowanie na kształt 
litery χ, tych dwu sfer. Tym samym Kristeva wyraźnie oddala się od konceptualizowania relacji ciało/dusza w 
kategoriach monizmu bądź dualizmu. Nie apologizuje ona żadnej z owych modalności podmiotu, mimo że 
<<dusza>> została wykreślona ze słownika współczesnej filozofii […].” (T. Kitliński, Obcy jest w nas…, op. 
cit., s. 47.) 
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i podniecającą język. Afekt, ciało, erotyka przenikają język w przeniesieniu i stają się jego 

semiotycznym jądrem. 

Wspominałam już o swoistej przekładalności choroby i literatury w myśli Julii 

Kristevy. Ta przekładalność czy analogia istnieje nie tylko po stronie aktu kreacji 

(wypowiedzi terapeutycznej lub dzieła literackiego), ale także po stronie interpretacji: 

 
„Ujmując rzecz ogólnie myślę o z gruntu mimetycznym (przeniesienie  
i przeciwprzeniesienie) utożsamieniu analityka z pacjentami. Utożsamienie pozwala im 
związać to, co było pokawałkowane i sprawiało im cierpienie oraz prowadziło do 
osamotnienia. Utożsamienie umożliwia regresję aż do afektów, które dają się usłyszeć  
w lukach wypowiedzi, jak również pozwala nadać rytm, połączyć (czy to właśnie jest 
<<uświadamianiem sobie>>?) braki mowy – smutnej, ponieważ odwróciła się od swego 
wstrętnego sensu. Jeśli istnieje jakaś analityczna przyjemność, to tkwi ona w tej na wskroś 
poetyckiej mimesis, przenikającej architekturę słów i przebiegającej od cenestetycznego 
obrazu po logiczną i fantazmatyczną artykulację. Nie prowadząc do biologizacji języka  
i oddzielając się od utożsamienia przez interpretację, słowo analityczne to słowo, które się 
<<wciela>> w mocnym sensie tego terminu. I tylko pod tym warunkiem jest 
<<katartyczne>>. Rozumiejmy przez to stwierdzenie, iż zarówno dla analityka, jak i dla 
analizowanego jest ono równoznaczne nie tyle z oczyszczeniem, ile z odrodzeniem wraz ze 
wstrętem i przeciw niemu.” [PO 33]. 
  
Z jednej więc strony, pacjent podczas rozmowy z analitykiem korzysta z literackich, 

poetyckich, mimetycznych dobrodziejstw dyskursu192 (oczyszczająca moc logosu)  

i odradzającej siły wstrętu; z drugiej zaś strony – jeśli zastosować powyższe uwagi wobec 

pisania i czytania – traktowana w tych kategoriach lektura nie ma już nigdy prawa być 

beztroską czy niezobowiązującą; nakłada się bowiem na nią odpowiedzialność analogiczną 

wobec tej, jaka wiąże analityka z pacjentem193. Markowski powiada, że Kristeva traktuje 

psychoanalizę „jako odpowiedź własnej nieświadomości na nieświadomość analizowanego. 

Jako uruchomienie własnych pokładów semiotycznych. I wreszcie, jako odpowiedź własnym 

afektem na przeniesieniowy afekt idący od strony innego podmiotu.” [CS XLI]. Dodajmy, że 

                                                
192 Podobnie mimesis definiuje Kristeva także w eseju Revolution in Poetic Language: „Z naszego punktu 
widzenia, mimesis jest transgresją tetycznego; w tym kontekście obiekt nie odnosi się już do prawdy, jako że 
obiekt ów nie jest rozpoznawalny, określony poza językiem; zamiast tego, chodzi tu o obiekt, który 
skonstruowany może być w sieci semiotycznego, a jednak umieszcza się w symbolicznym, które odtąd jest już 
odeń zawsze nieodróżnialne.” [RPL 47]. Tak rozumiany, mimetyzm nie odnosi się do relacji pomiędzy językiem 
a opisywaną przezeń rzeczywistością, lecz do napięć pomiędzy porządkami semiotycznym i symbolicznym – 
stanowi przeniesienie semiotycznego w symboliczne. Takie przeniesienie opisywałam wcześniej jako sublimację 
(w rozumieniu Kristevy). Oznaczałoby to więc, że sublimacja ma charakter mimetyczny; że jest dążeniem do 
wyzyskania katartycznej mocy logosu poprzez uczynienie symbolicznego obiektu nieodróżnialnym od jego 
semiotycznej podstawy. W tym kontekście powraca znów problem metafory: „Prze-mieszczać to po grecku: 
metaphorein, czyli przenosić. Język jest od początku przekładem, ale w rejestrze innym niż ten, w którym 
dokonuje się uczuciowa strata, rezygnacja, złamanie.” [CS 47] Dlatego też melancholia opiera się na asymbolii – 
jeśli nie jestem w stanie dalej tłumaczyć, zamykam usta i umieram [por. cytowany już wcześniej fragment CS 
48]. 
193 Powraca tu w nowym kontekście – przywoływana przeze mnie już wcześniej – etyczna opcja psychoanalizy 
jako jedna z wersji tzw. zwrotu etycznego w literaturoznawstwie. 
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tak samo traktuje literaturę i akt interpretacji194. Dlatego literacka krytyka psychoanalityczna 

nie może skupiać się wyłącznie na tym, co leży po stronie autora (obojętne, czy miałoby to 

być poszukiwanie jego dziecięcych traum, odkrywanie tajonych perwersji czy 

psychonalizowanie stworzonych przezeń postaci). Ważne wydaje się być także to, co znajduje 

się po stronie czytelnika (wybór takiej a nie innej interpretacji, sposób re-kreowania sensu, 

idiolekt relacji ze spotkania z tekstem). Najbardziej zaś interesujące wydaje się to, co 

pomiędzy: tekst. Jak dzieło dyskursywizuje swe tekstowe ciało? W których miejscach przez 

zgrabny sens symbolicznego przebłyskują żywe tkanki semiotycznego bełkotu? („Aktywność 

semiotyczna, która wprowadza w język błądzenie i niejasności (zwłaszcza zaś w język 

poetycki), jest – z synchronicznego punktu widzenia – znakiem pracy popędów 

(przywłaszczenie/odrzucenie, oralność/analność, miłość/nienawiść, życie/śmierć), zaś  

z diachronicznego punktu widzenia wywodzi się z archaizmów semiotycznego ciała.”  

[SSP 104]) Kristevie chodzi o to, by czytany tekst traktować jak podmiot, nie przedmiot. 

Otworzyć się na pisanie jak na żywy, realny analityczny problem, będący (często 

nieskuteczną) ucieczką przed popadnięciem w chorobliwą asymbolię, przerażoną perwersję, 

chwiejną sublimację. I tu, poprzez fetyszyzację języka, powracamy do seksualności.  

 

 

FETYSZYZACJA JĘZYKA 

 
„Ale czyż język nie jest naszym ostatecznym i nieodłącznym fetyszem? Język, który przecież 
zasadza się na fetyszystycznej negacji (<<dobrze wiem, ale jednak>>, <<znak nie jest rzeczą, 
ale mimo to>>, <<matka jest nienazwana, ale jednak mówię>> itd.), określa naszą istotę jako 
bytu mówiącego. Być może jedynie wyjściowy fetyszyzm, fetyszyzm <<języka>>, nie 
poddaje się analizie.” [PO 40] 

                                                
194 W tym miejscu jej poglądy znów spotykają się z twierdzeniami Winterson, która bezpośrednio i wprost 
uzupełnia je o elementy cielesno-semiotyczne: „Kiedy poddaję się urokowi książki, wchłaniam nowe zwyczaje i 
nowe pragnienia. Książka mnie nie reprodukuje, ona mnie na nowo określa, napiera na krępujące mnie granice, 
wstrząsa palisadą okalającą moje serce. Mocne teskty działają na rubieżach naszych umysłów i zmieniają to, co 
tam zastały. Nie mogłyby tak oddziaływać, gdyby były tylko odbiciem tego, co już istnieje.” (J. Winterson, 
Pisarz, czytelnik, słowa [w:] tejże, O sztuce…, op. cit., s. 33-34.); „Uczyć się sztuki czytania to coś więcej, niż 
uczyć się składania liter. Sztuka czytania jest umiejętnością, w którą angażujemy się całym ciałem i umysłem. 
Nie mówię tu o nie kończącym się zgarnianiu szumowin, które uchodzi za oczytanie, ale o zdolności nawiązania 
tak bliskiego kontaktu z tekstem, jakby to była druga ludzka istota. Rozszyfrowania jego własnych kodów, jako 
czegoś odrębnego, wyjątkowego. Trzeba pozwolić mu przemówić własnym głosem, a nie jak brzuchomówca, 
gadać swoim własnym w jego imieniu. Znaleźć z nim taką osobistą, czytelniczą relację, która nie będzie 
podobna do relacji z nikim innym. Uświadomić sobie jednocześnie, że nie jest się ani sposobem, ani metodą jego 
istnienia, i że wasz miłosny związek nie jest podwójnym samobójstwem. Że wasza miłość dostarcza 
alternatywnego wzorca – skończonej i w pełni zrealizowanej wizji w chaotycznym, nie spełnionym świecie. 
Sztuka nie jest amnezją i popularna koncepcja literatury jako ucieczki albo wytchnienia świadczy o 
niezrozumieniu istoty całej sztuki. Eskapizmu i wytchnienia jest wszędzie co niemiara, ale nie w prawdziwych 
książkach, prawdziwych obrazach, prawdziwej muzyce czy prawdziwym teatrze. Sztuka jest materializacją 
złożonych emocji.” (J. Winterson, Semiotyka seksu [w:] tejże, O sztuce…, op. cit., s. 109.).  
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Kristeva odsyła tu do podstawowego problemu rozszczepienia między rzeczywistością 

a znakiem, między światem a słowem, czyli między reprezentacją a jej obiektem. Uznanie 

heterogeniczności rzeczy i języka nie sprawia kłopotu w codziennej komunikacji, jednak jest 

poważnym problemem filozoficznym; zaś opatrzenie go mianem fetyszyzmu wprowadza 

perwersyjny kontekst seksualny. 

Choć jednak termin „fetyszyzm” najczęściej kojarzy się z perwersją seksualną, 

znajduje też zastosowanie w zupełnie odmiennych (od seksualności i od siebie nawzajem) 

dziedzinach kultury. Pierwotnie zastosowany został w religioznawstwie (dla opisu 

bałwochwalczych „prymitywnych” kultów pogańskich195); stamtąd przeniósł się do XIX-

wiecznej seksuologii Alfreda Bineta196. Także Karol Marks zrobił z niego użytek, mianem 

„fetyszyzmu towarowego” określając typ relacji ekonomicznych panujący w społeczeństwach 

kapitalistycznych197. Tak szeroka stosowalność owego terminu sprowadza się do tego, że – 

we wszystkich wspomnianych kontekstach – fetyszyzm rozumiany jest jako silne 

przywiązanie do czegoś, co zastępuje coś innego, coś nieobecnego i bardzo ważnego. Dlatego 

– szeroko rozumiejąc to słowo – powiedzieć możemy, że fetyszystami jesteśmy wszyscy: 

wszyscy ludzie jako istoty mówiące198. Gdyż posługujemy się znakami, które odsyłają tylko 

do samych siebie; gdyż rzeczywistość jest nam (językowo) niedostępna; gdyż mówimy pod 

nieobecność świata. O fetyszystycznym charakterze symbolicznego Kristeva pisze tak: 

 
„Ponieważ nie może istnieć żadna praktyka znacząca pozbawiona fazy tetycznej, tetyczne, 
które nie jest zdolne umiejscowić się w porządku symbolicznym, w sposób konieczny 
umieszcza się w obiektach otaczających ciało i instyktownie wiąże się z nim. Fetyszyzm jest 
zawarciem kompromisu z tetycznym; choć wymazała symboliczne i przemieściła się na 
popędy, <<teza>> nie jest jednak zdolna się utrzymać i dlatego pojawia się praktyka znacząca. 
Dlatego twierdzić możemy, że to właśnie tetyczne, nie zaś fetyszyzm, tkwi w istocie każdej 
twórczości kulturowej, ponieważ fetyszyzm jest przemieszczeniem tetycznego w sferę 
popędów. […] fetyszyzm jest momentem <<zmiażdżenia>> [telescoping] symbolicznego  
i instynktownym zastojem (ciała, części ciała, otwory, przedmioty o kształtach zawierających 
itd.). Ów zastój staje się więc namiastką znaku. Fetyszyzm jest zastojem [stasis], który działa 
jak teza [thesis].” [RPL 51] 
 

Fetyszyzm seksualny rodzi się z nieuznania kastracji matki. Jest zatrzymaniem (stasis) 

fallusa matki. Jest rozpaczliwie podtrzymywaną tezą (thesis) o istnieniu fallusa matki. 

Konfrontacja z brakiem owego fallusa rodzi fetyszyzm, ale rodzi też język, gdyż jest 

                                                
195 Por. Ch. de Brosses, O kulcie fetyszów albo Porównanie dawnej religii Egiptu ze współczesną religią 
Nigrycji, przeł., wstępem i przypisami opatrzył M. Skrzypek, Warszawa 1992. 
196 Por. A. Binet, Fetyszyzm w miłości, [w:]  Ch. de Brosses, O kulcie fetyszów…, op. cit. 
197 Por. K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom 1, księga I: Proces wytwarzania kapitału, przeł. H. 
Lauer, M. Kwiatkowski, J. Heryng, L. Selen, Warszawa 1970. 
198 Odsyłam tu ponownie do, cytowanego już wcześniej, fragmentu Potęgi obrzydzenia (PO 40).  
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momentem wejścia w symboliczne199. Jest to też moment tetyczny, moment wejścia w prawo: 

„To nie rozum, to instynkt falliczny ustanawia prawo.” [PO 154]. Jak zauważa Dybel, 

dziecięca teoria kastracji kobiety wskazuje na to, że dziecko wiąże z płciowością jakiś sens 

[por. ZDP 395]. Tak więc moment stworzenia owej teorii to moment wkroczenia człowieka  

w seksualność-jako-dyskurs, w seksualność regulowaną tetycznie. 

Semiotyczne jest mobilne, symboliczne oznacza zastój. Ciało stawia problemy 

(problemy nieuchwytne, bo ruchliwe), język stawia tezy o ich rozwiązaniu. Tezy te są 

fetyszystyczne (pre-symboliczne popędowe przekonanie „matka posiada penis” przemienia 

się w – jak to ujmuje Kristeva – najważniejszą funkcję symboliczną: „wiem, że matka nie 

posiada penisa, ale jednak…”, które okazuje się równoznaczne ze stwierdzeniem: „matka jest 

fallusem”). To moment wkroczenia w symboliczne200. Co oznacza, że wejście w język to 

wejście w fetyszyzm. Zastój/teza fetyszyzmu pojawia się jako odpowiedź na pragnienie, 

popęd, semiotyczne. Język okazuje się być zastaną i zastałą tezą na temat ciała. Perwersja nie 

rodzi się więc – de facto – w semiotycznym ciele, lecz w momencie językowym. Wkroczenie 

w język, w symboliczne, jest nieodwołalnym wejściem w perwersję. Perwersja ta niejako 

retroaktywnie przypisana zostaje seksualności i dlatego okazuje się, że – gdy mowa  

o podmiocie zseksualizowanym, o podmiocie, który na seksualności się zasadza,  

z seksualności rodzi i seksualnością żyje – trzeba powiedzieć też, że podmiot ten jest 

podmiotem perwersyjnym. 

 

 

 

                                                
199 O kastracji jako momencie stworzenia się podmiotu w symbolicznym i o semiotycznej wykastrowanej matce 
jako miejscu inności Kristeva pisze tak: „Kastracja stanowi ostatnie szlify w procesie separacji, który ustanawia 
podmiot jako zdolny do znaczenia [signifiable], co oznacza – oddzielony i zawsze w konfrontacji z innym: 
imago w lustrze (znaczone) i proces semiotyczny (znaczące). Jako adresatka wszelkich pragnień, matka zajmuje 
miejsce inności. Jej pełne ciało, pojemnik i gwarant spełnienia żądań, zajmuje miejsce wszystkich 
narcystycznych – odtąd wyobrażeniowych – efektów i gratyfikacji; innymi słowy, jest ona fallusem. Jednak 
odkrycie kastracji odrywa podmiot od owej zależności od matki, zaś postrzeżenie owego braku czyni funkcję 
falliczną funkcją symboliczną; najważniejszą funkcją symboliczną. To moment decydujący, obfity w 
konsekwencje: podmiot – odnajdując swą tożsamość w symbolicznym – zrywa swe połączenie z matką, 
ogranicza swą rokosz do tego, co genitalne i przenosi semiotyczną mobilność w porządek symboliczny.” [RPL 
42] 
200 Odsyłając do koncepcji Melanie Klein, Kristeva zauważa: „We wszystkim, co pisze, Melanie Klein kładzie 
na nacisk na fazę <<preedypalną>>, tzn. okres rozwoju podmiotu, który poprzedza <<odkrycie>> kastracji i 
ustanowienie <<nad-ja>>, które samo z kolei jest podmiotem (ojcowskiego) Prawa. Proces, o którym mówi w 
odniesieniu do tej fazy, odpowiada – na poziomie genetycznym – temu, co my nazywamy semiotycznym, jako 
opozycyjnym wobec symbolicznego, które stanowi podłoże i warunkuje semiotyczne. Co znamienne, owe 
procesy preedypalne organizują się w projektowaniu na ciało matki (zarówno w przypadku dziewczynek, jak i 
chłopców): na tym poziomie rozwoju dzieci obojga płci wierzą w to, że to właśnie ciało ich matki jest tym, co 
zawiera wszystko, czego tylko można pragnąć, zwłaszcza zaś ojcowski penis.” [RPL 64, przypis] 
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TOŻSAMOŚĆ „JEDYNIE” SEKSUALNA 

 

W Czarnym słońcu Kristeva powiada, że „odrzucenie signifiant przez osobę cierpiącą 

na depresję przypomina mechanizm perwersji” [CS 53], opatrując to wyjściowe zdanie 

szeregiem komentarzy i wyciągając zeń wnioski istotne zarówno w kontekście perwersji, jak  

i depresji. Mnie interesuje tu kilka z nich:  

 
„[…] w depresji odrzucenie wynika z siły wyższej wobec siły odrzucenia perwersyjnego,  
i wpływa na całą tożsamość podmiotową, a nie jedynie tożsamość seksualną, braną pod 
uwagę w przypadku inwersji (homoseksualizmu) albo perwersji (fetyszyzm, ekshibicjonizm 
itp.).” [CS 53];  
 
„Uczucie jest obiektem częściowym człowieka w depresji: jego <<perwersją>> w sensie 
narkotyku, który pozwala mu potwierdzać narcystyczną homeostazę dzięki niewerbalnemu, 
nienazywalnemu (i z tego względu nawet nienaruszalnemu i wszechmocnemu) wpływowi na 
Rzecz nieobiektalną […].” [CS 53];  
 
„[…] inwersje i perwersje wydają się powodowane przez odrzucenie, które nie sięga poziomu 
tożsamości podmiotowej, zaburzając wszelako tożsamość seksualną, i które pozostawia 
miejsce na stworzenie (porównywalne do twórczości fikcjonalnej) libidinalnej homeostazy 
narcystycznej poprzez powrót do auto-erotyzmu, homoseksualizmu, fetyszyzmu, 
ekshibicjonizmu itp. Czynności te oraz relacje z obiektami częściowymi, chroniącymi 
podmiot i jego obiekt przed całkowitą destrukcją, przynoszą, wraz z narcystyczną 
homeostazą, witalność, która przeciwdziała Thanatosowi.” [CS 54]. 
 
 
Takie postawienie sprawy jest dla mnie nie do przyjęcia; tym bardziej, że zupełnie nie 

przystaje do „systemu” myśli, jaki wyłania się z pisarstwa Kristevy. Filozoficzne 

waloryzowanie semiotycznego (co znaczy przede wszystkim: zmysłowego, cielesnego, 

seksualnego), przyznawanie pierwszeństwa temu, co popędowe, przed- i pozadyskursywne, 

konstruowanie podmiotowości na tych elementach, które tradycyjne antropologie spychają na 

wstydliwe zaplecze (element abiektalny, wstręt, zmysły, bełkot, ciało, choroba i milczenie)… 

wszystko to nie powinno zaprowadzić badaczki do stwierdzenia, jakoby depresja była o tyle 

ważniejszym problemem od perwersji, że „wpływa na całą tożsamość podmiotową, a nie 

jedynie tożsamość seksualną”. Jak mi się wydaje, nie tylko konsekwentne podążanie za myślą 

Freudowską (momentami bardziej nawet konsekwentne niż w wypadku samego Freuda), ale – 

przede wszystkim – odpowiedzialność za wprowadzenie kategorii semiotyczności jako 

podmiotowej instancji nadrzędnej, nie powinny pozwolić Kristevie na mówienie o „jedynie 

tożsamości seksualnej”, co czyni z tego aspektu na powrót część niższą, mniej istotną i, co 

najważniejsze, odrębną. Nie twierdzę, że podmiot zbudowany jest wyłącznie na seksie; 

twierdzę jednak, że seksualność wbudowana jest weń na wiele sposobów i na wielu 

poziomach, wpływając w ten sposób na całość tożsamości; wydaje się, że to samo mówiła 
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dotąd Kristeva. Dlatego oddzielenie, którego nagle tutaj dokonuje, uważam za 

psychoanalityczny regres i teoretyczną niekonsekwencję. W jednym z zacytowanych powyżej 

fragmentów poziom tożsamości podmiotowej jest wyraźnie ustawiany (i hierarchizowany) 

wyżej: tam, gdzie tożsamość seksualna nie sięga. Nie potrafię zgodzić się z takim 

stwierdzeniem, sugerującym, jakoby znów można było mówić o podmiocie 

odseksualizowanym, analizować jego problemy w erotycznie „czystej” sytuacji i nie 

przejmować się jego perwersyjnymi wybrykami. 

Kristeva powiada jednak również: „Człowiek w depresji to nieświadomy perwert; ma 

on nawet <<interes>> w tym, żeby nic o sobie nie wiedzieć, tak bardzo jego przejścia do 

działania, których żadna symbolizacja nie jest w stanie zaspokoić, mogą mieć charakter 

ekstremalny.” [CS 55]. To zdanie, jak mi się wydaje, przeczy temu, co cytowałam powyżej  

i zawraca Kristevę ze wspomnianego regresu. Po pierwsze, utożsamienie człowieka  

w depresji z perwertem powinno być tu czytane nie jako jedynie metafora czy 

terminologiczna analogia, lecz raczej jako znak połączenia tożsamości seksualnej  

i podmiotowej. Po drugie zaś, bardzo istotny jest tu dla mnie fragment, w którym mowa jest  

o momentach ekstremalnych (umiejscowianych w sferze semiotycznej), których „żadna 

symbolizacja nie jest w stanie zaspokoić”. Są one perwersyjne z kilku powodów: mieszają 

oddzielane wcześniej poziomy tożsamości (antropologiczna perwersja psychoanalizy), nie 

pozwalają mówić (perwersja komunikacyjna) lub generują bełkot, idiom i taki rodzaj 

wyobraźni201, których źródło leży w semiotycznym (perwersja dyskursywna: artystyczna, 

literacka). Jeśli patrzeć nań od tej strony, podmiot literatury – autorski i czytelniczy – staje się 
                                                
201 Kristeva sporo pisze o „uniwersum wyobrażeniowym” melancholika czy człowieka chorego na depresję. 
„Wyobraźnia” i „wyobrażeniowe” odsyłają tu jednocześnie do dwóch rzeczy: do problemów rodzących się w 
napięciu między przedstawieniami/wyobrażeniami rzeczy i przedstawieniami/wyobrażeniami słów (Kristeva 
wprowadza tu terminologię Frudowską: Freudowska koncepcja reprezentacji „uznaje zróżnicowanie 
przedstawień psychicznych na: wyobrażenie rzeczy [thing-presentation], wyobrażenie słowa [word-
presentation], reprezentację popędu [drive representative] i reprezentację afektu [affect representative]. W 
rezultacie powstaje <<wielowarstwowy>> model psychicznej signifiance, wcielający w siebie heterogeniczne 
cechy i znaki. Analityk musi zdawać sobie sprawę z owej polifonii, jeśli chce wejść w dyskurs, który kierowany 
jest do niego z różnych językowych i transjęzykowych poziomów (głos, ruch itp.); musi także określić poziomy, 
na których ujawniają się znaczenia, które dyskurs poddaje przeniesieniu.” [NMS 215]) oraz do wyobraźni jako 
domeny filozoficzno-artystycznej (gdy mowa o Dostojewskim, Nervalu czy Céline’ie, których dzieła Kristeva 
analizuje): „Choć wpisane w dychotomiczne kategorie metafizyki zachodniej (natura/kultura, ciało/duch, 
wysokie/niskie, przestrzeń/czas, ilość/jakość…) uniwersum wyobrażeniowe jako smutek obdarzony znaczeniem, 
ale także na odwrót – jako nostalgiczna, znacząca radość z fundamentalnego i krzepiącego non-sensu – jest 
jednocześnie uniwersum tego, co możliwe. Możliwość zła jako perwersji i śmierci jako ostatecznego non-sensu. 
Ale także, z powodu znaczenia tego zaćmienia, możliwość nieskończonego, ambiwalentnego, wieloznacznego 
zmartwychwstania.” [CS 105]; „Wyobraźnia jest tym dziwnym miejscem, w którym podmiot ryzykuje swą 
tożsamość, zatraca się aż do granicy bólu, zbrodni, albo asymbolii, po to by je przekroczyć i nim 
przyświadczyć… skądinąd. Jako miejsce rozszczepione jest ona solidnie zaczepiona na ideale, który uzasadnia 
niszczycielski akt mówienia zamiast działania. To sublimacja, która potrzebuje wy-baczenia [par-don].” [CS 
199].  
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podmiotem zseksualizowanym i perwersyjnym, choć może okazać się, że ma on „interes”  

w tym, by nic o tym nie wiedzieć (podobnie jak sprawne posługiwanie się językiem wymaga 

zapomnienia o jego fetyszystycznych fundamentach). 

Jeśli – za Kristevą – zgodzić się z tym, że relacja czytelnika z tekstem przypomina tę 

pomiędzy analitykiem a pacjentem (przeniesienie i przeciwprzeniesienie), jak owa 

seksualizacja wpływa na proces interpretacji? Wprowadzając czytelnika do Czarnego słońca, 

Markowski powiada, iż „[najtrafniejsza lektura rządzi się] prawem jednostkowego 

zaangażowania, w którym czytelnik sam stawia na szali własną podmiotowość. Tekst literacki 

nie jest wówczas przedmiotem do rozszyfrowania, lecz pobudką do afektywnej pracy, której 

ostatecznym celem jest poszerzenie granic własnej podmiotowości.” [CS XLI]. Gdy mowa  

o podmiocie zseksualizowanym, warto sięgnąć zarówno po lekturowo-erotyczne analogie 

najprostsze (by powołać się znów na Winterson: „Ci, którzy kochają książki umiarkowanie, 

mogą być bardziej powściągliwi w łączeniu swoich literackich i erotycznych działań, ale 

namiętność, jaką odczuwają wobec pewnych zadrukowanych kart, będzie tak samo żywa, jak 

ta, która rozpala ich na białych, niezadrukowanych prześcieradłach. Świat książki jest 

światem totalnym, a w świecie totalnym wszyscy kiedyś się zakochujemy.”202), jak i te 

subtelniejsze, proponowane choćby przez Rolanda Barthesa czy Pascala Quignarda. 

 

 

EROTYZM CZYTANIA 

  

O erotycznej relacji z dziełem literackim pisał Roland Barthes. Przyjemność tekstu czy 

Fragmenty dyskursu miłosnego są doskonałymi wykładami teorii i praktyki lektury 

rozkosznej, cielesnej, afektywnej, seksualnej. Wnikliwa lektura pism Kristevy pozwala, jak 

mi się wydaje, odkryć źródła takiej postawy wobec tekstu. Pisanie i czytanie zasadzają się tu 

(może tylko między innymi, a może przede wszystkim) na semiotyczności, co sprawia, że 

zseksualizowana lektura nie jest wyborem, nie jest jedną z wielu możliwych metod 

interpretacji, ale koniecznością; w takim sensie, że to, co w czytelniczym podmiocie 

semiotyczne, nie jest traktowane jako coś, co daje się dowolnie „włączać” i „wyłączać”, lecz 

staje się niezbywalnym i fundamentalnym składnikiem tożsamości. Taka lektura odbywa się 

więc w napięciu między symbolicznym a semiotycznym, między uniwersalnym dyskursem  

a prywatnym idiomem, między rozumem a afektem. A mówiąc radykalniej: lekturą tego, co  

                                                
202 J. Winterson, Pisarz, czytelnik, słowa [w:] tejże, O sztuce…, op. cit., s. 33. 
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z definicji dyskursywne (literatury zapisanej wedle praw dyskursu) rządzą, u podstaw, prawa 

przed-dyskursywne, afektywne szczeliny, seksualne fascynacje. 

Taki sposób potraktowania podmiotu literatury, podmiotu retoryki, realizującego się  

w słowie, a jednak ufundowanego poza logosem (być może, w pornologosie Gillesa 

Deleuze’a), na niezrozumiałym, popędowym i afektywnym, można postrzegać jako tryumf 

jego seksownej żywotności lub zwierzęcy regres. Ja wybieram pierwszą opcję i dostrzegam  

w niej najbardziej frapującą wersję literackiej krytyki psychoanalitycznej; opcję drugą 

pozostawiam bezmyślnej krytyce „psychoanalitycznego redukcjonizmu”. 

Winterson powiada, że „czytanie to seksowne zajęcie”203; Kristeva konfrontuje nas  

z podmiotem nigdy-nie-domkniętym, otwierającym się na świat semiotycznymi szczelinami; 

redaktorka wyboru pism francuskiej analityczki – Kelly Oliver – powiada, że „Kristeva 

próbuje na powrót wprowadzić do dyskursu ciało mówiące” [KR XVI]; psychoanaliza 

Freudowska uczy, że ludzka tożsamość zbudowana jest na seksie.  

W Historii seksualności Foucault wspomina o tym, że w starożytności zarówno 

burdel, jak i cmentarz, nazywano „miejscem publicznym” – loco communo204. Jeżeli 

retoryczne loci communes, literackość, literatura miałyby postawić mnie przed takim 

wyborem, znacznie seksowniejsze i bardziej interesujące wydaje mi się czytanie w burdelu 

niż na cmentarzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 J. Winterson, Moja własna twórczość [w:] tejże, O sztuce…, op. cit., s. 183. 
204 Por. M. Foucault, Historia seksualności, op. cit., s. 398. 
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III. 

SEKS GOMBROWICZA 

 

 

 Seksualność pisarstwa Gombrowicza jest problemem tyle fascynującym, co 

wieloznacznym. Z jednej strony, jak słusznie zauważa Czesław Miłosz: „Dzieło 

Gombrowicza, jak na wiek dwudziesty, jest unikatem, bo nie ma w nim ani jednego opisu 

kopulacji.”205; z drugiej zaś strony, seks dostrzega się w jego twórczości czasem nawet tam, 

gdzie go nie ma206. Temu parodoksowi towarzyszy uparte odczytywanie erotyzmu jako 

alegorii czy symbolu czegoś innego: w domyśle – wyższego, ważniejszego, poważniejszego. 

Na tę tendencję wyraźnie wskazuje Olaf Kühl, tłumacząc naczelną ideę swej Gęby Erosa: 

 
„Tak duży nacisk, który w niniejszej pracy kładzie się na cielesne znaczenie pojęć  
u Gombrowicza, jest skutkiem dotychczasowej recepcji tego autora, zdominowanej przez 
tendencję do interepretowania tego, co u niego cielesne i zmysłowe, jako retorycznego 
wyrazu czegoś bardziej wysublimowanego, bardziej duchowego. Według takiej wykładni 
funkcja stylistyki Gombrowicza polegałaby na <<uzmysłowieniu tego, co 
duchowe>>.”207 

                                                
205 Cz. Miłosz, Kim jest Gombrowicz?, [w:] tegoż, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990, s. 116. 
206 Czyni tak na przykład Jan Błoński, tak komentując jeden z fragmentów Ferdydurke: „Godne uwagi, jak 
bardzo osobliwe zdarzenia Filiberta zakorzenione są w ciele, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) seksualnie. 
Zawadiacki pułkownik chce się popisać przed narzeczoną. Nie mogąc walczyć na rakiety, championi rzucają się 
<<na siebie z pazurami>>. Żona zranionego armatora rozładowuje rozpacz i wściekłość agresją. Epilepsja nie 
wymaga komentarza. Paniczny skok pierwszego pana zostaje przemnożony przez utajoną obsesję drugiego… 
Wreszcie poronienie markizy de Filiberthe jest wynikiem strachu. Niezwykłość – zdarzenie nie mieszczące się w 
normie czy obyczaju – rodzi się zatem za sprawą lęku lub pożądania, choćby stłumionego.” (J. Błoński, Forma, 
śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994, s. 87.). Gdzie tu seksualność? W epilepsji, 
która „nie wymaga komentarza”? W poronieniu markizy? W pazurach championów? Oczywiście, w 
analizowanej przez Błońskiego scenie wszystko dzieje się między ciałami, sporo tu agresji, wściekłości i 
przemocy, ale – jak mi się wydaje – akurat tutaj nie wiążą się one z seksualnością. 
207 O. Kühl, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza, tłum. K. Niewrzęda, M. Tarnogórska, wstęp 
W. Bolecki,  Kraków 2005, s. 63. W dalszej części książki Kühl rozwija tę refleksję, wykładając znaczenie 
„mowy pożądania”, którą czyni naczelną kategorią swojego sposobu czytania dzieła Gombrowicza: „W 
dotychczasowej recepcji Gombrowicza przeważa <<deseksualizująca>>, odcieleśniająca alegoreza. 
Zaproponowana w niniejszej pracy interpretacja pozwala przełożyć filozofię formy, która w dużej mierze 
pokrywa się z toposami strukturalizmu lat 60., na język cielesnego pożądania. Ideałem Gombrowicza nie jest 
anty-forma, ale pewien rodzaj ludzkiego piękna […]. Oba rodzaje mowy spotykają się i zagęszczają w polisemii 
słów (<<młodość>> = <<młody>>). Jako zaszyfrowana nazwa ciała forma wnosi do pozornie racjonalnego 
dyskursu cały zespół znaczeń związanych z (autoerotycznym) narcyzmem, strachem przed rozkawałkowaniem 
oraz erotyką homoseksualną, jako metafora zaś odsyła do gwałtu, który Gombrowicz zadawał swojej 
homoseksualnej namiętności przez całe życie. W tej metaforyce kondensuje się więc wielość <<wielkich sfer 



 112 

 
Jednak tym, co proponuje w zamian, jest inna interpretacyjna uzurpacja, która każe mu czytać 

książki Gombrowicza po to, by – na każdej stronie, w każdym niemal zdaniu – tropić ślady 

tłumionego (Kühl mówi: świadomie wypieranego, co jednak jest błędnym zastosowaniem 

kategorii psychoanalitycznej, gdyż wyparcie nie może być świadome, a mechanizm, który 

opisuje badacz, jest – po prostu – stłumieniem) homoseksualizmu pisarza. Prowadzi to  

w niebezpiecznie prostej linii do tego, by orientację seksualną autora traktować jako 

ważniejszą od tego, co ma do powiedzenia. O takim podejściu krytycznym z otwartą 

dezaprobatą pisze Jeanette Winterson: 

 
„W każdej dyskusji o sztuce i artyście heteroseksualizm pozostaje gdzieś w tle, natomiast 
homoseksualizm wysuwa się od razu na plan pierwszy. To, z kim się pieprzysz, jest 
ważniejsze od tego, jak piszesz. Może dzieje się tak dlatego, że czytanie jest trudniejsze 
niż uprawianie seksu. A może dlatego, że słowo <<seks>> jest bardziej ekscytujące niż 
słowo <<książka>>. Ale czy na pewno? Niewątpliwie wszystko zależy od tego, jaki to 
rodzaj seksu i jaka książka. Mogę się tylko domyślać, że <<normalny>> seks jest tak 
nudny, iż nawet książka dostarcza mocniejszych wrażeń. Nikt nie pyta Iris Murdoch o jej 
życie seksualne. Mnie pytają o to przy okazji każdego wywiadu, a jeśli nawet nie pytają, 
sami wymyślają odpowiedzi. Jestem pisarką, która, tak się składa, kocha kobiety. Nie 
jestem lesbijką, która przy okazji pisze.”208 

 

Dlatego znacznie bardziej interesująca, krytycznie uczciwa, metodologicznie poprawna,  

a interpretacyjnie płodna wydaje mi się postawa Mateusza Skuchy, który na początku 

swojego świetnego eseju o Gombrowiczowskim Kosmosie deklaruje brak zainteresowania 

orientacją seksualną samego Gombrowicza, lecz raczej jego narratora. Nie chodzi też mu  

o samo tylko ustalenie orientacji i traktowanie tego jako lekturowego sukcesu, lecz o to, jak 

wyczytane z powieści kategorie seksualne przekładają się na możliwość nowego jej 

odczytania: 

 
„Czy Gombrowicz był homoseksualistą? Sprawa ta nie wydaje mi się istotna przy 
analizie jego tekstów (co najwyżej ważne być może, czy narrator danej powieści jest 
homoseksualny). Istotniejsze natomiast, że Gombrowicz był queerem (w znaczeniu 
ponowoczesnym). Stale wymykał się wszelkim klasyfikacjom. Bawił się 
jednoznacznością. Nieustannie zmieniał maski. […] Ważny jest sam ruch, zmącenie, gra, 
którą podejmuje Gombrowicz. I fakt, że próbował on wytrącać świat z <<zastanych 
oczywistości>>, jest istotny, bowiem to właśnie jest <<ruch queerowy>>.”209 

 

                                                                                                                                                   
dyskursu>> […]; spełnia ona funkcję <<kontrapunktowej zasady kompozycyjnej>>, nadającej powieściom 
Gombrowicza <<ideologiczną wielogłosowość>> […]. Wyparte znaczenie jest nadal rozpoznawalne dzięki 
semantycznym niespójnościom lub leksykalnym sygnałom na powierzchni tekstu […]. Jest ono obecne również 
tam, gdzie kluczowe pojęcia, jak np. <<niedojrzałość>>, przenoszone są z płaszczyzny cielesnej na abstrakcyjną 
(np. niedojrzałość jako cecha narodowa Polaków).” (Ibidem, s. 285-286.) 
208 J. Winterson, Semiotyka seksu, [w:] tejże, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, op. cit., s. 101. 
209 M. Skucha, Stalówka w cytrynie, „Opcje” 4/2004, s. 42. 
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Ja w swoich analizach powieści Gombrowicza w ogóle niewiele zajmuję się kwestiami 

orientacji seksualnej: ani autora, ani tej wpisanej w dzieło. Ważniejsze wydaje mi się 

prześledzenie seksualnych fundamentów podmiotowości, pierwotnych pragnień, afektów  

i cielesnych dążeń, które – jak powiada Freud, który patronuje tym moim poszukiwaniom – 

dopiero później ulegają ukierunkowaniu na daną płeć, hetero- lub homoseksualną aktywność 

erotyczną i taki a nie inny wybór obiektu. Panseksualny podmiot Freudowski nie zna 

ograniczeń, a właśnie panseksualizmu i semiotycznego oblicza ludzkiej tożsamości (by 

przywołać drugą patronkę moich analiz – Julię Kristevę) szukam w czytanych tu przeze mnie 

powieściach. 

 Wraz z kwestią „patronów” analiz literackich pojawia się problem metodologii  

i obiektywizmu. W pisanych na marginesie Kosmosu luźnych esejach „przy Gombrowiczu” 

Andrzej Falkiewicz zauważa, że: 

 
„[…] nędza i wielkość zawodu krytyka polega na tym, że poprzez analizę dzieła można 
udowodnić wszystko; można tak spreparować i uhierarchizować materiał oraz 
wynikające zeń wnioski, że z dzieła wydobędzie się każdą prawdę, która może posłużyć 
każdej sprawie. A jest to tylko część tej olbrzymiej półmistyfikacji, jaką stanowią nauki 
humanistyczne. Nie ma analizy bez poprzedzających analizę intencyj, nie ma więc i być 
nie może <<obiektywnej humanistyki>> – ci, którzy ją postulują, już mają w zanadrzu 
własną prawdę o człowieku! I dlatego postulują, bo mają tę prawdę; najpierw mają 
prawdę o człowieku, a dopiero potem obiektywną metodę, która prowadzi do jej 
odkrycia.”210 

 

Choć eseje Falkiewicza mają już trzydzieści lat i jego demistyfikacja znacznie straciła przez 

ten czas na sile, w polskiej humanistyce wiara w obiektywizm nadal nie zupełnie odeszła  

w zapomnienie. Jednak mnie nie trzeba tu do niczego przekonywać. Ja nie udaję 

obiektywizmu; w książkach Gombrowicza szukam artykulacji pewnej zakładanej przeze mnie 

prawdy o człowieku. Prawdę tę „mam” właśnie od Freuda i Kristevy, bo ich 

psychoanalityczne modele antropologiczne mnie przekonały. Z tej prawdy nie wynika metoda 

obiektywna, ale taka, której wierzę i która – taką mam przynajmniej nadzieję – pozwala 

odnaleźć w literaturze rzeczy inne, nowe, dotychczas nie dostrzegane lub czytane na zupełnie 

inne sposoby. W zaufaniu do aplikowania tej metodologii wobec powieści Gombrowicza 

wspiera mnie Bruno Schulz, który o Gombrowiczu mówi to, co – właściwie w identycznej 

formie i treści – można byłoby odnieść do Freuda: 

 
„Człowiek widział i chciał się widzieć dotychczas jedynie od strony oficjalnej. Temu, co 
się w nim działo poza obrębem treści oficjalnej, nie przyznawał egzystencji, nie 

                                                
210 A. Falkiewicz, Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu, Kraków 1981, s. 272. 
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dopuszczał przed forum myśli, nie przyjmował do wiadomości. Wiodło ono życie sieroce 
niejako poza bytem, poza realnością, żałosne życie treści nie akceptowanych i nigdzie nie 
notowanych. Anatema głupstwa, błahości i nonsensu zagradzała dostęp do niego, zbyt 
wielka bliskość raziła ślepotą. Świadomość wymaga pewnego dystansu i sankcyj rozumu, 
zbyt bliskie i pozbawione tej sankcji uchyla się przed jej zasięgiem.”211 

 

 Skoro wyjaśniłam już kwestie metodologiczne, warto powiedzieć teraz o tym, czego 

przy użyciu tej metodologii szukam, na czym i dlaczego akurat na tym się skupiam. Jaki 

Gombrowicz mnie interesuje? O najciekawszym obliczu Gombrowicza tak pisze w Czarnym 

nurcie Michał Paweł Markowski: 

 
„Nie Gombrowicz sztukmistrz jest ciekawy, Gombrowicz żonglujący konwencjami 
literackimi, ale Gombrowicz zaglądający w to, co niezrozumiałe, Gombrowicz nie 
rozumiejący i trzymający się swego niezrozumienia jako jedynego miernika 
doświadczenia […].”212 

 

Także mnie taki Gombrowicz interesuje najbardziej. Dlatego w jego tekście, w jego narracji, 

w jego postaciach szukam tego, co – właśnie jako niezrozumiałe – leży u fundamentów 

podmiotowości. A prawda, którą „mam” od Freuda i Kristevy każe mi sądzić, że owym 

podmiotowym niezrozumiałym początkiem jest ciało, afekt i seks. 

 

 Moje lektury powieści Gombrowicza staram się opierać głównie na tekstach samych 

tych powieści. Bardzo wysoko cenię fundamentalne dzieło gombrowiczologii – Grę  

w Gombrowicza Jerzego Jarzębskiego; jednak i tutaj traktuje się seksualność jako jeden  

z możliwych symboli kontaktu ze światem, jako język służący powiedzeniu czegoś innego:  

 
„Czemu służy w Pornografii wątek erotyczny? Czy tylko epatowaniu odbiorcy? Można 
by z równym powodzeniem zapytać, czemu   k a ż d y   nieomal utwór Gombrowicza 
eksploatuje erotykę – i to zawsze dziwną, spaczoną, perwersyjną. Niewielu krytyków 
dostrzegło filozoficzne zaplecze erotyzmu w tej twórczości; pełni ona tam rolę 
szczególnego doświadczenia poznawczego i zarazem siły kreacyjnej. Bohater 
Gombrowiczowski, podminowany chaosem, nieokreślonością, staje wobec świata 
wabiącgo tysiącem pokus, z których każda jest równocześnie propozycją samorealizacji 
w Formie, każda następna zaś nakłania do odrzucenia przyjętego kształtu. Pośród tych 

                                                
211 B. Schulz, Ferdydurke, [w:] tegoż, Proza, Kraków 1964, s. 481. 
212 M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004, s. 23. Dalej jako CN. 
Gombrowicz zaglądający w to, co niezrozumiałe, staje się w ujęciu Markowskiego bardzo bliski Lacanowi: 
„Najkrócej rzecz ujmując, o bliskości Lacana i Gombrowicza opowiedziałbym takimi oto słowy: życie na tym 
polega, że odsłania się w nim wcześniej czy później coś, czego nie daje się zsymbolizować, a co symbolizacji się 
domaga, gdyż inaczej jest nieznośne […]. Włamywanie się w Realne, tak boleśnie traumatyczne, możliwe jest 
jedynie za pomocą języka, a tym samym porządku Symbolicznego, który pojawia się wraz z językiem. […] U 
Gombrowicza najdotkliwiej pa(t)rzy (to znaczy, patrzy i parzy jednocześnie), kultura, pa(t)rzy język, stąd 
dotknięcie najbardziej dojmujące dokonuje się nie poprzez macanie, lecz poprzez język.” [CN 55]. Na tym 
samym – Realnym, pozasymbolicznym – doświadczeniu skupiam się ja, ale sięgając nie do Lacana, lecz do 
Kristevy, dla której Realne staje się semiotycznym, wydarzając się nie na drodze Symbolicznego, lecz bardzo 
często pomimo niego, wbrew niemu, w starciu z nim. 
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możliwości erotyka gra ogromną rolę, jest bowiem propozycją rozkoszy najściślej 
osobistej, wewnętrznej, zgoła egoistycznej – a zarazem dopuszcza niezliczoną ilość 
społecznie warunkowanych sposobów jej osiągnięcia. Łączy animalną, biologiczną 
spontaniczność – i sztywny rytuał.”213 

 

Gdy Jarzębski powiada, że Gombrowiczowski erotyzm czemuś „służy”, od razu kieruje 

uwagę ku jego filozoficznemu zapleczu, ku Formie, ku napięciu między biologią a rytuałem. 

Jarzębski – w myśl idealnie dopracowanej koncepcji gry literackiej Gombrowicza – traktuje 

erotyzm jako istotną, ale jednak jedną z wielu gier odbywających się w powieściach. Ja także 

dostrzegam różne sposoby osadzania erotyzmu w świecie literackim, jednak przypisuję mu 

rolę istotniejszą, często wobec tego świata nadrzędną; szukam raczej tego, co w seksualności 

„pierwotne”, to znaczy niepoddające się kulturowym zasadom i regułom gier. I tym nasze 

podejścia się różnią. 

 Drugim wielkim krytykiem Gombrowicza jest Jan Błoński. Jednak jego Studiów  

o Gombrowiczu używam głównie jako negatywnego punktu odniesienia. Błoński czyta 

zupełnie inaczej niż ja, zupełnie innych wątków, problemów i wykładni szuka, inaczej 

hierarchizuje powieści Gombrowicza („nieco niżej ceni” choćby Kosmos, którym w swej 

książce nie zajmuje się niemal w ogóle, wedle mnie zaś jest to najlepsza powieść 

Gombrowicza; z lubością natomiast analizuje zanurzenie Ferdydurke w tradycji i konwencji, 

co mnie akurat wydaje się mało płodne interpretacyjnie). Bardzo pobieżne podejście do 

problemów ciała i seksualności każe mu stwierdzić, że:  

 
„Czuję się za mało biegły w psychoanalizie, aby starać się rozwikłać splątane wątki 
Gombrowiczowskiej erotyki. Pożądanie błąka się tam jakby wśród rozmaitych 
możliwości: pozostaje tak wielokształtne, że w końcu odbiera sobie własną 
konieczność… i niejako uwalnia Gombrowicza, pisarza arcyerotycznego, od erotyzmu. 
Albo ściślej: pozwala mu nad nim zapanować.”214 

 

W moim ujęciu Gombrowiczowski erotyzm jest czymś niemożliwym do opanowania, a jego 

wielokształtność wskazuje raczej na niezwykłą istotność niż na „odebranie sobie własnej 

konieczności”. Dlatego odczytania Błońskiego i moje rozchodzą się właściwie na każdym 

kroku. 

 Zaś trzecim istotnym punktem odniesienia moich analiz jest Czarny nurt Michała 

Pawła Markowskiego. Co prawda tam, gdzie Markowski przykłada do Gombrowicza Lacana, 

ja wolę posługiwać się Freudem, a Kristeva w Czarnym nurcie pojawia się tylko marginalnie. 

Jednak – jak chciałabym wierzyć – moje myślenie o powieściach Gombrowicza spotyka się 

                                                
213 J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 308. Dalej jako GG. 
214 J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 164, przypis. 



 116 

jakoś z analizami Markowskiego, które traktuję jako pewne zwieńczenie tej drogi czytania 

owych powieści, która w zdecydowany sposób odchodzi od kwestii Polski, Formy, parodii  

i gęby, skupiając się na wpisanych w powieści filozofii i antropologii, zapowiadającej (nie 

tylko psychoanalityczne) współczesne nam ujęcia problemów ludzkiej tożsamości. 

 Po drodze – między Błońskim i Jarzębskim a Markowskim – w gombrowiczologii 

polskiej i światowej zdarzyło się, oczywiście, bardzo wiele. Nie jest moją ambicją dokonanie 

przeglądu wszelkich możliwych interpretacji, przyczynków i komentarzy. Bibliografię  

i metodologię ograniczyłam świadomie, chcąc pozostać pod silnym wpływem samych 

powieści Gombrowicza i narzędzi, które wzięłam od Freuda i Kristevy. Cytuję więc, 

komentuję i analizuję jedynie wybrane książki i artykuły: posługuję się tymi, które na 

seksualność powieściowej twórczości Gombrowicza pozostają zupełnie ślepe; tymi, które 

odczytują ją „symbolicznie” lub na inny sposób ją, według mnie, przeinaczają i dlatego chcę  

z nimi wejść w dyskusję; czy wreszcie tymi (jak przywoływany już esej Skuchy), z którymi 

się zgadzam i które traktuję jako przecieranie nowych szlaków dla interpretacji seksu 

Gombrowicza. 

  

Nie interesują mnie odczytania takie jak to, zaproponowane przez Jana Zielińskiego, 

który w Kosmosie dostrzega 

 
„[…] przynajmniej kilka kompleksów, zboczeń i zespołów symboli z repertuaru 
klasycznej psychoanalizy. Voyeuryzm, masturbacja, ekshibicjonizm, narcyzm […], 
przemieszczenie (displacement), fetyszyzm – to tylko najwyraźniej rzucające się w oczy 
zjawiska. Bardziej interesująca może okazać się próba analizy kompleksu skrywanego, 
który nie nasuwa się może w trakcie pobieżnej lektury. Spróbujmy, zatem odnaleźć  
w powieści ślady kompleksu Edypa.”215 

 

Jednak krytyk ogranicza się do tego, że w postaci Ludwika szuka śladów ojca Gombrowicza, 

co znów sprowadza się do tego, by krytykę psychoanalityczną aplikować wobec autora, nie 

wobec tekstu. Podobnie czyni Antoni Libera, który z kolei Kosmos odczytuje, rozszyfrowując 

zbieżność dat i liczb wpisanych w powieść z tymi, które ważne były dla życia seksualnego jej 

autora. Z kolei Aleksandra Okopień-Sławińska uważa bohaterów Kosmosu za odrażających  

i woli zająć się analizami lingwistycznymi niż interpretowaniem perwersyjnej seksualności 

podmiotów literackich216.  

                                                
215 J. Zieliński, „Pod naszym spojrzeniem rodzi się kształt”. O „Kosmosie” Gombrowicza, „Odra” 12/1975, s. 
57. 
216 Do interpretacji Libery i Okopień-Sławińskiej odnoszę się pokrótce w rozdziale poświęconym Kosmosowi. 
Tam też podaję adresy bibliograficzne ich artykułów. 
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 Staram się z powieści Gombrowicza wyczytać te momenty, słowa i działania, które 

wskazują na seksualne fundamenty ich narratorów i najważniejszych bohaterów. Freudowski 

panseksualizm przekładam na semiotyczne źródła tożsamości sformułowane przez Kristevę. 

Zaś tak zseksualizowany świat powieści opisuję w kategoriach pornologii, o której mówi 

Gilles Deleuze w Coldness and Cruelty217. Pornologos patronuje przede wszystkim 

rozdziałowi mojej pracy poświęconemu Pornografii, jednak myślenie za pomocą tej kategorii 

rozciągam właściwie na całość analiz powieści Gombrowicza.  

 Traktuję bowiem projekt pornologiczny jako alternatywny zarówno wobec 

klasycznego logosu metafizyki zachodniej, jak i wobec tradycyjnie rozumianej filologii. 

Dzieła operujące w logice pornologosu – książki Sade’a i Masocha w interpretacji Deleuze’a, 

powieści Gombrowicza w ujęciu moim – stanowią alternatywę wobec porządkowania świata 

zasadami logosu: świadomości i samoświadomości pozyskiwanych na drodze rozumowej, 

tradycyjnie wartościowanej pozytywnie metafizycznej obecności, prymatu ducha nad ciałem, 

prymatu rozumu nad afektem i popędem. Świat pornologosu to świat, którym rządzi zasada 

rozkoszy, w którym seksualność dochodzi swoich własnych praw i otwarcie determinuje 

słowa, działania i prawa pozornie z nią nie związane. Nie jest to świat zupełnie chaotyczny, 

bo i popęd działa wedle pewnej logiki. Świat pornologosu to świat, w którym seksualność nie 

jest niewygodnym atrybutem dodanym duszy, lecz rdzeniem tożsamości. Logika tego świata 

działa tak, że to, co językowe, cywilizowane i kulturowe podporządkowuje temu, co przed 

językiem, pomimo cywilizacji i poza kulturą. Pornologos jako język zseksualizowanego 

podmiotu jest alternatywnym sposobem ujmowania, doznawania i opisywania świata. 

                                                
217 „To, co znane jest jako literatura pornograficzna, to literatura zredukowana do kilku rozkazów (zrób to, zrób 
tamto), po których następują obsceniczne opisy. Przemoc i erotyzm spotykają się, ale w bardziej podstawowy 
sposób. Od rozkazów roją się dzieła Sade’a i Masocha; wydawane są one przez okrutnego libertyna lub 
despotyczną kobietę. U obu autorów nie brak także opisów (chociaż funkcja tych opisów, a także natura ich 
obsceniczności, są u każdego z nich zupełnie inne). Może się wydawać, że zarówno u Sade’a, jak i u Masocha, 
język zyskuje pełnię swego znaczenia wtedy, gdy oddziałuje bezpośrednio na zmysły. Sto dwadzieścia dni 
Sodomy Sade’a opiera się całkowicie na historiach opowiadanych libertynom przez <<kobiety-kronikarzy>> 
[<<women chroniclers>>] i, w zasadzie, bohaterowie nie mogą podjąć żadnej inicjatywy, oczekując na historie. 
Słowa osiągają swą największą moc wtedy, gdy zmuszają ciało do powtarzania ruchów, które sugerują, zaś 
<<doznania przekazane przez ucho są najmilsze i mają największy wpływ>>. Zarówno w życiu, jak i w fikcjach 
Masocha, przygody miłosne uruchamiane są zawsze na drodze anonimowego listu, przy użyciu pseudonimów 
lub poprzez ogłoszenia w gazetach. Muszą być regulowane umowami, które formalizują i werbalizują 
zachowanie partnerów. Wszystko, zanim zostanie spełnione, musi zostać ustalone, przyrzeczone, zapowiedziane 
i starannie opisane. Jednak dzieła Sade’a i Masocha nie można postrzegać jako pornografii; zasługują one na 
wyższy tytuł <<pornologii>> [<<pornology>>], ponieważ ich język erotyczny nie daje się zredukować do 
podstawowych fukcji wydawania rozkazów i opisywania.” (G. Deleuze, Coldness and Cruelty, tłum. J. McNeil, 
Nowy Jork 1999, s. 17-18. Dalej cytowane jako CC.). Głównym bohaterem eseju Deleuze’a jest Richard von 
Sacher-Masoch jako autor powieści Wenus w futrze. Jednak psychoanalityczno-antropologiczne wnioski, jakie 
można wyciągnąć z kategorii pornologosu dają się także (a może nawet przede wszystkim, bo w mniej 
oczywisty, mnie dosłowny sposób) zastosować wobec innych autorów i inych sposobów pisania o seksie. 
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 Pornografię z pornologią kontrastować można nie tylko w ten sposób, w jaki czyni to 

Deleuze – w kategoriach ideowego ubóstwa i bogactwa218. Zestawiać można ze sobą także 

środki przekazu. W takim ujęciu pornografia posługiwałaby się obrazem, zaś pornologia 

słowem. Filologia przemieniona w pornologię nie przestawałaby być „miłością słowa”, ale 

seksualizowałaby tę miłość: 

 
„Czy nie istnieje żadne inne rozwiązanie poza funkcjonalnym zaburzeniem neurozy  
i duchowym ujściem sublimacji? Czy nie jest możliwe trzecie wyjście, które odnosiłoby 
się nie do funkcjonalnej współzależności Ja i Nad-Ja, lecz do strukturalnego podziału 
pomiędzy nimi? I czy tym właśnie wyjściem nie jest to, na co wskazuje Freud i co 
występuje u niego pod mianem perwersji? Niezwykłe, że proces deseksualizacji jest tutaj 
wyraźniejszy nawet niż w neurozie i sublimacji; perwersja napędzana jest niesłychanym 
chłodem; jednak towarzyszy temu reseksualizacja, skoro proces ten dzieje się w nowym 
wymiarze, który jest równie odległy od funkcjonalnego zaburzenia, jak od sublimacji; 
jest tak, jak gdyby element zdeseksualizowany został zreseksualizowany, a jednak 
zachowywał – w innej formie – pierwotną deseksualizację; to, co zdeseksualizowane, 
samo stało się obiektem seksualizacji.” [CC 117] 

 

Pornologos jest dla mnie projektem filologii perwersyjnej. To, co Deleuze pisze  

o deseksualizacji i reseksualizacji dokonujących się w myśleniu perwersyjnego człowieka, 

odnieść można także do literatury. Dlatego literaturę pornologiczną czytam jako trzecią drogę 

pomiędzy literaturą i krytyką sublimującą a literaturą i krytyką neurotycznie zaburzoną. 

Gombrowicz nie epatuje dosłownością erotyczną („nie ma w nim ani jednego opisu 

kopulacji”), ale seksualizuje to, co pozornie od seksualności dalekie.  

 
„A przecież nie tylko z dziełem badacz się boryka – także z niezliczonymi dotychczas 
powstałymi interpretacjami; cała <<gombrowiczologia>> spoczywa mu ciężko na karku, 
domagając się, by poprzedników uznał i zacytował – podczas gdy głos wewnętrzny mówi 
krytykowi, iż takie tylko uznanie wchodzi w rachubę, które jest przezwyciężeniem, 
<<pokonaniem>> konkurenta. W tych warunkach <<radość pisania>> – trudno dostępna, 
rzadka, drogo okupiona – pojawia się wtedy jedynie, gdy autorowi pracy krytycznej uda 
się sformułowanie nowej problematyki, gdy dzieło odkryje przed nim jakąś przeoczoną 

                                                
218 O językowym „bogactwie” pornologii, o tym, jak funkcjonuje w niej język konfronotowany ze swymi 
granicami Deleuze pisze tak: „Literatura pornologiczna [pornological literature] wycelowana jest przede 
wszystkim w konfrontację języka z jego własnymi granicami, z tym, co w pewnym sensie jest <<niejęzykiem>> 
(przemoc, która nie mówi; erotyzm, który pozstaje niewypowiedziany). Jednak to zadanie spełnione może zostać 
jedynie na drodze wewnętrznego podziału języka: funkcje rozkazu i opisu muszą wykroczyć poza siebie ku 
funkcji wyższej, element osobisty musi – poprzez refleksję – obrócić się w nieosobowy. Gdy Sade odwołuje się 
do uniwersalnego Rozumu analitycznego po to, by wyjaśnić to, co jest najbardziej znamienne dla pożądania, nie 
możemy tego traktować jedynie jako dowodu na to, że jest on człowiekiem osiemnastego wieku; osobliwość i 
odpowiadające jej urojenia muszą także reprezentować Ideę czystego rozumu. Podobnie, gdy Masoch odwołuje 
się do ducha dialektycznego, ducha Mefistofelesa i Platona jednocześnie, nie możemy tego traktować jedynie 
jako dowodu na jego romantyzm; także tutaj osobliwość dostrzegana jest refleksyjnie w bezosobowym Ideale 
ducha dialektycznego. U Sade’a rozkazująca i opisująca funkcja języka wykraczają poza siebie ku czysto 
opisowej, ustanawiającej funkcji, zaś u Masocha ku fukcji dialektycznej, mitycznej i perswazyjnej. Te dwie 
najwyższe funkcje w zasadzie charakteryzują dwie perwersje, stanowią bliźniacze drogi, na których to, co 
monstrualne, pokazuje siebie w refleksji.” [CC 22-23] 
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przez wszystkich tajemnicę, gdy wreszcie uda się zamknąć wywód interpretacyjny – tak 
by on zyskał spoistość i konsekwencję.” [GG 12] 

 

 Starając się nie przejmować całą „spoczywającą mi na karku” gombrowiczologią, 

właśnie w resekualizacji Deleuze’iańskiego pornologosu, we Freudowskich seksualnych 

fundamentach tożsamości, w cielesnym, afektywnym, erotycznym smeiotycznym Kristevy 

staram się odkrywać przeoczone przez innych tajemnice. W takim obliczu filologii pragnę 

znaleźć swoją „radość pisania” o Gombrowiczu i blisko jego powieści. 
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TRANS-ATLANTYK CZYLI ROZKOSZ BYCIA POMIĘDZY 

 

Trzeba przyznać, że pan zawsze tak się urządzi, żeby być „pomiędzy”.219 

 

 

 

GOMBROWICZ A SPRAWA POLSKA 

 

Analizując Gombrowiczowski Trans-Atlantyk, większość literaturoznawców skupia 

się na kontekstach historycznych, politycznych i (anty?)patriotycznych. W takim ujęciu 

najważniejszymi pojęciami książki pozostają niezmiennie Ojczyzna i Synczyzna, a tym, co 

najbardziej frapuje w stylu Gombrowicza, jest jego zanużenie w retoryce romantycznej, 

gatunku gawędy szlacheckiej i stylistyce polszczyzny XIX-wiecznej. Co oczywiste, nie 

staram się tu odrzucić czy zupełnie zanegować tej wielkiej tradycji czytania powieści. 

Niewątpliwie, problematyka spod znaku „Gombrowicz a sprawa polska” jest w powieści 

obecna (i to obecna bardzo mocno, pewnie nawet mocniej i wyraźniej od tego, czym chcę 

zająć się ja). Ale – z jednej strony – powiedziano i napisano o tym już tak wiele220, że trudno 

w tej kwestii stwierdzić coś nowego i ciekawego; z drugiej zaś – redukując Trans-Atlantyk do 

owej gry z tradycją, mówiono i pisano częstokroć w taki sposób, że unikalność powieści 

została zupełnie przesłonięta powszechnością, która ją poprzedzała. Zaś w tym, co w Trans-

Atlantyku właśnie unikalne, w kategoriach i wątkach dotychczas spychanych na plan dalszy 

lub czytanych jedynie na jednym jedynym – „narodowym” – poziomie, kryje się – moim 

zdaniem – coś więcej. I to coś więcej, jakieś drugie dno, które czeka na swą lekturę, jest tym, 

co mnie najbardziej zajmuje; bo na tym dnie znaleźć można coś, co nieco ożywi, uzupełni  

i wzbogaci czytanie Gombrowiczowskiej „sprawy polskiej”. 

Stefan Chwin, autor posłowia do krakowskiego wydania Trans-Atlantyku z 2007 roku, 

zatytułowanego Gombrowicz i Forma polska [TA 129-149], nieustannie pisze o tej powieści 

                                                
219 W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków 1996, s. 140. Dalej jako TR. 
220 Por. choćby bibliografię przedmiotową zamieszczoną na końcu jednego z wydań Trans-Atlantyku: W. 
Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 2007, s. 150-151. Dalej jako TA. 
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jako o „anty-Panu Tadeuszu” i „anty-Dziadach”, tropi jej nawiązania do sarmackich 

opowieści Sienkiewicza, szuka w niej baroku, mesjanizmu, towianizmu i Bogusława 

Radziwiłła. W jego ujęciu powieść jest fascynująca właściwie wyłącznie dlatego, że 

doskonale parodiuje to, co do znudzenia znane ze szkolnych akademii i lekcji języka 

polskiego; że inteligetnie podejmuje dialog z tradycją romantyczną; czyli dlatego, że Chwin 

potrafi ją sobie rozłożyć na kawałki, z których każdy znajdzie miejsce w dobrze znanej, 

opisanej i oswojonej intelektualnej szufladce. Ujmując zaś rzecz inaczej, można powiedzieć, 

że Chwin ceni Trans-Atlantyk za to, że w ogóle nie musi go czytać, bo i tak dobrze wie,  

o czym to jest. Ach, jakie to nudne; i jakie nieuczciwe. Nawet oryginalny, niepowtarzalny i na 

pierwszy rzut oka rozpoznawalny styl Gombrowiczowski traci – w interpretacji Chwina 

(choć, oczywiście, nie mówi on o tym otwarcie ani chyba nawet nie zdaje sobie z tego 

sprawy) – jakiekolwiek znamiona wyjątkowości, będąc jedynie mieszaniną tego, co było już 

przed nim: 

 
„[Gombrowicz] Bierze prowincjonalny, zalatujący polszczyzną pamiętników Jana 
Chryzostoma Paska, anachroniczny język szlacheckiej Polski z XVII wieku, miesza go  
z frazą Sienkiewicza, przyprawia romantyczno-mesjanistycznymi osobliwościami 
polszczyzny dziewiętnastowiecznej, dorzuca pokraczną frazeologię (i jeszcze dziwniejszą 
pisownię) z pamiętników chłopów-emigrantów i temu powiatowo-barokowo-wiejskiemu 
gadaniu Sarmaty nadaje postać… filozoficznej przypowiastki o wolności i życiu 
autentycznym.” [TA 140-141] 

 

 Tak bardzo skupiam się tu na tekście Chwina nie dlatego, bym uważała go za 

szczególnie ważny w kontekście gombrowiczologii, lecz dlatego, że – dołączony jako 

posłowie do wydania powieści z 2007 roku – czytam go jako znak interpretacyjnego zastoju. 

Po kilkudziesięciu latach, po setkach i tysiącach poświęconych Gombrowiczowi rozpraw, 

artykułów i wypracowań szkolnych, powszechna (i proponowana potencjalnemu nowemu 

czytelnikowi jako pierwsze wprowadzenie do powieści) interpretacja Polskiego Gombrowicza 

pozostaje niezmieniona. I choć Chwin ostrzega: „Ale – uwaga! – nic nie jest w Trans-

Atlantyku jednoznacze!” [TA 131], to jednak robi to tylko po to, by zaraz dodać: „To, co 

niskie i kompromitujące bohatera, nagle w niespodziewanych obrotach fabuły odsłania swój 

rewers – i to wcale wysoki.” [TA 131]. Niejednoznaczność Gombrowicza polega więc tu na 

tym, że – o czymkolwiek by nie mówił – zawsze, tak czy inaczej, mówi jakoś o Polsce, 

Polakach i Polskiej Tradycji Polskiej Polski. 

 Gdy więc w pewnym momencie Chwin pyta o to, kto napisze o problematyce seksu  

w Trans-Atlantyku [por. TA 144], a ja cieszę się, że autor omawianego tu posłowia wreszcie 

mówi coś do mnie, że wreszcie zostawia idee patriotyczne i kieruje się ku innym dziedzinom 
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Gombrowiczowskiego pisania, okazuje się, że teraz – dla odmiany – mowa będzie o… 

Mickiewiczu (Trans-Atlantyk okazuje się bowiem wedle Chwina wyrastać  

z psychoanalitycznej lektury Dziadów i podejmować problem  bolesnego, aseksualnego ciała 

polskiego [por. TA 145]). Chwin skupia się na „antyhomoseksualnej obsesji polskiej kultury” 

[TA 144], „deformacji intymnej sfery polskiego życia” [TA 145], „polskich kłopotach  

z seksem” [TA 146], „anty-cielesnej nerwicy u podłoża polskiego patrotyzmu” [TA 146], 

„polskiej twardej jednoznacznej tożsamości narodowej i… seksualnej” [TA 147]. Dobrze 

więc, że to nie Chwin podejmuje się dokładniejszej analizy seksu Gombrowiczowskiego; 

byłby to bowiem – koniecznie i wyłącznie – seks polski (z akcentem na przymiotnik).  

A przecież lektura Trans-Atlantyku może wyglądać zupełnie inaczej. Jak zauważa 

Jerzy Jarzębski, specyfika Gombrowiczowskiego filozofowania polega na tym, że: 

 
„[…] poczyna on mówić <<cudzym językiem>>, ale wzdraga się przyjąć bez reszty 
cudze stanowisko, punkt widzenia, odmawia redukcji własnego przeżycia świata.  
I w miarę jak mówi, ten <<cudzy język>> kłóci się coraz mocniej z pełnią zmysłowych  
i duchowych doznań podmiotu wypowiedzi, objawia bezsilność i śmieszność w 
zestawieniu z życiem, które jest głupsze, chaotyczne, pozbawione wyższego sensu, 
niemniej jednak   p r a w d z i w e .” [GG 97-98] 

 

 Mówiąc o „cudzych językach”, Chwin przywołuje barokowo-romantyczne interteksty; 

tak rozumiane cudze języki w ustach Gombrowicza omawiane były już, jak wspominałam, 

wielokrotnie. Mnie jednak bardziej interesuje podejście Jarzębskiego, z którego wyczytać 

można dużo więcej niż z Chwinowych sporów z tradycją. Ujęcie Jarzębskiego dosyć 

niespodziewanie spotyka się z ujęciem psychoanalitycznym, wedle którego podmiot jest 

zawsze w jakiś sposób nietożsamy z samym sobą, ze swoim punktem widzenia i swoim 

językiem. Język – jako twór kulturowy, wspólny i zewnętrzny wobec „własnego przeżycia 

świata” – zawsze w jakiś sposób jest „cudzy”, nie-swój. Nieswój wobec własnej pełni 

zmysłowości, chaosu własnego życia, prawdy własnego przeżycia świata. Sensowny 

(symboliczny) język przychodzi z zewnątrz do głupiej (semiotycznej) prawdy podmiotu. Tak 

rozumianym „cudzym językiem” chcę zająć się ja. 

 
„Czyżby więc nienazwane, które znajduje się poza językiem, na zewnątrz języka, 
posiadało przez to także silniejszą jakość istnienia? <<Nie ma nazwy na to, kim on 
jest>>, odpowiada policjantka w filmie Milczenie owiec na pytanie, czy perwersyjny 
morderca jest ekshibicjonistą. Słowo <<jest>> oznacza tutaj istnienie poza granicami 
języka, istnienie, które z <<bycia poza>> czerpie dodatkową siłę, przekraczającą 
rzeczywistość języka, a przez to, istniejące tym intensywniej. Granice mojego języka 
oznaczają granice mego świata, powiada Wittgenstein. Dla Gombrowicza rzeczywistość  
i <<najprawdziwsze oczarowanie>> […] zaczynają się widocznie dopiero tam, gdzie 
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język traci swoją władzę. Nietrudno będzie nam rozpoznać w tym podstawę filozofii 
Gombrowicza, jeśli język będziemy postrzegać jako formę par excellence.”221 

 

 O ile także i ja – podobnie do zacytowanego powyżej Olafa Kühla – największą wagę 

przykładam do tego, co poza językiem, do miejsc i momentów, w których język traci swoją 

władzę, to jednak mam świadomość tego, że są to miejsca i momenty wyjątkowe, rzadkie  

i niepowtarzalne. Żyjemy w świecie, w którym mówimy (tym bardziej w świecie 

„mówionym” żyją podmioty literackie). Między cudzym językiem a własnym 

pozajęzykowym istnieje granica. Na tej granicy wydarza się podmiot; na niej wytwarza się 

literatura. Dlatego chcę przyjrzeć się podmiotom Trans-Atlantyku jako podmiotom 

„pomiędzy”, na granicy między symbolicznym a semiotycznym. Zbadać, jak ta granica się 

przesuwa, jak po tej granicy przesuwają się podmioty, do której sfery przygranicznej im bliżej 

i jak o utrzymanie owej granicy (a więc i o utrzymanie swej podmiotowej tożsamości) walczą. 

 W Ostatnim wywiadzie w Buenos Aires Gombrowicz powiada, że: „Sztukę uprawia się 

w pierwszej osobie, w imieniu własnego <<ja>> i niczego więcej. Aby jednak dotrzeć do 

owego <<ja>>, trzeba odważyć się zaistnieć.”222. Na początek chciałabym się więc przyjrzeć 

temu, jak istnieje/ą podmiot/y Trans-Atlantyku; gdzie leży poletko, na którym uprawia się 

sztukę w pierwszej osobie. 

 

 

PODMIOT WPADA W TRANS 

 

Większość interpretatorów Gombrowicza (zgodnie zresztą z licznymi wypowiedziami 

samego pisarza na ten temat) kładzie nacisk na to, że człowiek Gombrowicza to człowiek 

międzyludzki, że jego ludzie stwarzają się nawzajem. Niewątpliwie – podmiot 

Gombrowiczowski wydarza się „pomiędzy” innymi podmiotami. Ale nie tylko. Ja chciałabym 

położyć nacisk na inne „pomiędzy”, na to, które jest wewnątrz niego. Na „pomiędzy” 

podmiotu w procesie: pomiędzy ciałem a językiem, popędem a kulturą, semiotyką  

                                                
221 O. Kühl, Gęba Erosa, op. cit., s. 73. 
222 Ostatni wywiad w Buenos Aires, [w:] Tango Gombrowicz, zeb., przeł. i wstęp R. Kalicki, Kraków 1984, s. 
364. W podobnym tonie Gombrowicz wypowiadał się wielokrotnie. We wstępie do Trans-Atlantyku czytamy: 
„Trans-Atlantyk jest po trosze wszystkim, co chcecie: satyrą, krytyką, traktatem, zabawą, absurdem, dramatem – 
ale niczym nie jest wyłącznie, ponieważ jest tylko mną, moją <<wibracją>>, moim wyładowaniem, moją 
egzystencją. […] ja nigdy nie napisałem jednego słowa o czymś innym, jak tylko o sobie – nie czuję się do tego 
upoważniony.” (W. Gombrowicz, Przedmowa do „Trans-Atlantyku” [1957], [w:] TA 7.). Także Sandauer 
zauważa, że „cała jego [Gombrowicza] twórczość jest jednym wielkim wyznaniem całkowitej i bezwzględnej 
prawdy o sobie.” (A. Sandauer, Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz, [w:] tegoż, Zebrane pisma krytyczne, 
tom 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 582.). 
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a symboliką, pomiędzy symptomem a jasnym znaczeniem, męskością a kobiecością,  

pomiędzy padaniem na kolana a chodzeniem. W tym celu przyjrzę się trzem – moim zdaniem, 

najważniejszym – podmiotom Trans-Atlantyku: Gombrowiczowi, Gonzalowi i Ignacowi. 

Zabierając głos w poświęconej pisarzowi dyskusji z 1968 roku, toczonej na łamach 

londyńskich „Wiadomości”, Zdzisław Kosiński zauważa, że „Gombrowicz zaraz w tytule 

informuje, co zamierza (np. Ferdydurke to wezwanie: <<zatańczmy surrealistyczny taniec 

dada!>>).”223. Jeśli zgodzić się z taką tezą i odnieść ją także do Trans-Atlantyku, powiedzieć 

można, że powieść ta opowiada – właśnie i przede wszystkim – o byciu pomiędzy. Michał 

Paweł Markowski zauważa, że przyłożenie do pisarstwa Gombrowicza Kristevy kategorii 

semiotycznego i symbolicznego pozwala wejrzeć w to, co u pisarza znajduje swe miejsce 

„między nieokiełznanym bełkotem a kiełznającym go logosem, cielesnym rytuałem  

a społecznym prawem, matką a ojcem etc., etc., etc.” [CN 10-11]. Ja właśnie chcę poszukać 

owych licznych „etc.” i zobaczyć, gdzie i w jaki sposób się one pojawiają, gdzie i jak się ze 

sobą spotykają i co z takiego spotkania – dla czytania Gombrowicza – wynika. 

Markowski nazywa świat Gombrowicza światem sprzed ustanowienia podmiotu. 

Mówi o pijanym cogito Pijaka przed podmiotem w Ślubie224, o świecie ulokowanym poniżej 

podmiotu wiedzy i samorozumienia225 oraz o głupocie, która cechuje Gombrowiczowski 

niedoszły podmiot („Zamiast podstawiać się w postaci podmiotu pod świat i tworzyć owego 

świata mocną podstawę, głupota Gombrowiczowska wy-stawia ów niedoszły podmiot na to, 

nad czym panować nie potrafi.” [CN 342]). Zgadzam się z tym wszystkim, jednak nie do 

końca. Jak mi się wydaje, nie można tu jednoznacznie mówić o świecie „sprzed” czy 

„poniżej” podmiotu; nie można stwierdzić, że „wszystko, co najistotniejsze u Gombrowicza, 

dzieje się, zanim jeszcze podmiot w ogóle zostanie ukonstytuowany” [CN 341]. Nie można 

tak powiedzieć albo należałoby wyraźnie dopowiedzieć, o jaki podmiot chodzi. Zgadzam się 

z Markowskim, że z takiej pozycji i w takim świecie nie może się ukonstytuować „klasyczny” 

podmiot Kartezjusza. Natomiast, gdy mowa o podmiocie takim, jakim opisują go Freud 

(ufundowanym na nieświadomych, przeddyskursywnych popędach) i Kristeva (nigdy do 

                                                
223 Z. Kosiński, Gombrowicz zaliczony do klasyków, [w:] W. Gombrowicz, Varia 2. Polemiki i dyskusje, Kraków 
2004, s. 231. 
224 „Jeśli Pijak [w Ślubie] jest owym idiotą, który podszywa cogito (jak sługa stanowi podszycie pani), to 
oznacza to, że cogito jest – od samego początku – cogito pijanym, że Pijak pojawia się przed podmiotem, który z 
kolei za wszelką cenę będzie się starał od Pijaka i jego idiotyczności uwolnić, lecz nie da rady.” [CN 333] 
225 „[…] świat Gombrowicza ulokowany jest poniżej podmiotu wiedzy, poniżej samorozumienia, w sferze 
mętnej, perwersyjnej, gdzie dzieją się tajemnice i gdzie panuje niedojrzałość. Dlatego każdy z bohaterów 
Gombrowicza, jak i on sam, może powiedzieć o sobie, że jest <<oszołomiony, wytrącony z siebie, 
wydziedziczony i wykolejony, trawiony pasjami ślepymi>>. To wykolejenie i wytrącenie dotyczy podmiotu, 
który w gruncie rzeczy nie zdołał się jeszcze ukonstytuować, gdyż uniemożliwia to jego głupota.” [CN 335] 
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końca nie ukonstytuowanym, bo znajdującym się nieustannie w procesie), to dla takiego 

podmiotu moment przed i miejsce poniżej są sytuacją idealną226. 

Jarzębski wchodzi w dyskusję z „kardynalnym błędem” Sandauera, który polega na 

tym, że: „[Sandauer] sądzi, że autor Pornografii miał coś do wyznania   p r z e d   napisaniem 

powieści i tylko ubrał zwierzenie w literacką szatę (a nie – że konstruując utwór z <<samym 

sobą>> w środku, usiłował się właśnie o sobie czegoś dowiedzieć).” [GG 307]. Choć w tym 

rozdziale nie o Pornografii, lecz o Trans-Atlantyku mowa, uwaga Jarzębskiego wyraźnie 

wskazuje na kolejny kontekst, w jakim rozumieć można „bycie pomiędzy” charakterystyczne 

dla wszystkich powieści Gombrowicza, a w Trans-Atlantyku obecne chyba najmocniej. 

Zarówno Gombrowicz-autor, jak i Gombrowicz-bohater nie mają niczgo gotowego do 

opowiedzenia, nie mają żadnej jasnej wizji siebie-jakiego-chcą-ostatecznie-skonstruować. 

Podmiotowość tworzy się tu w powieści i przez powieść. Gombrowicz-bohater jasno mówi, 

że nie wie, czego chce, z czym się zgadza, komu chce sprzyjać. „Ja w tłumie zgubiony, 

mojem zgubieniem się cieszyłem […].” [TA 16]. To podmiot, który lubi być zgubiony, 

podmiot w procesie poszukiwania podmiotowości, podmiot, który nie chce być „u siebie”227. 

Nieustannie szuka siebie, próbuje siebie i tworzy siebie. Padając na kolana lub chodząc. 

 

 

JA, NA KOLANA PADŁSZY, ZARAZ TYŻ PRĘDKO ODSZEDŁEM. 

 

 W Gombrowiczu-bohaterze Trans-Atlantyku najwyraźniej chyba widać to, co 

charakterystyczne jest dla wszystkich głównych bohaterów (i zarazem pierwszoosobowych 

narratorów) każdej z powieści Gombrowicza. To podmiot, którego jedynym właściwym 

                                                
226 Pozornie (ale tylko pozornie) tak samo mówi o tym Jan Błoński: „Człowiek Gombrowicza składa się z 
podświadomości (będącej źródłem coraz to nowych i bardziej dziwacznych pożądań) oraz społecznych form, 
które porządkują świat i umożliwiają porozumienie między jednostkami. Ale tym samym… pętają uczuciowość 
i pozbawiają przyjemności! Kiedy więc bohater może poczuć się sobą, rozpoznać własną tożsamość? Tylko w 
błogiej i strasznej chwili przejścia od formy do formy, chwili, w której sam sobie objawia się jako <<możność>> 
(zdolność przemiany) i wolność. Taka chwila jest jakby źródłem, z którego tryska twórcza moc obcowania, 
manipulowania, eksperymentowania (z) ludźmi.” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 66.). 
Więc choć właściwym miejscem bohatera Gombrowicza jest „chwila przejścia”, Błoński skupia się w 
interpretacjach – częściowo zgodnie z tytułem swej książki – na formie i rzeczach ostatecznych. O śmiechu (o 
ile nie omawia tradycji parodii) pisze niewiele, na początku książki tak omawiając jej porządek: „Od Ferdydurke 
przechodzi ona do Ślubu, a potem do Dziennika (i Operetki). Czy to znaczy, że lekceważę pozostałe dzieła? Na 
pewno nie. Zwłaszcza wczesne opowiadania (czyli Bakakaj) stanowią do dziś najtrudniejsze chyba do 
interpretacji świadectwa Gombrowiczowskiej osobliwości. Przyznam jednak, że nieco niżej cenię Pornografię i 
Kosmos, których ambicje i procedury można już stosunkowo łatwo wyprowadzić z Ferdydurke i Ślubu.” 
(Ibidem, s. 6). A jak nisko ceni Błoński Trans-Atlantyk, skoro nie pojawia się on w ogóle w tym wyliczeniu? 
Mam wrażenie, że to właśnie Trans-Atlantyckie bycie „pomiędzy” odstręcza krytyka od tej powieści. 
227 W Testamencie mówi wprost: „Muszę dokonać cięcia bardziej radykalnego! Muszę odciąć się od siebie 
samego!” [TR 54] 
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miejscem jest przestrzeń granicy, traktowana jako przestrzeń dynamiczna: miejsce 

nieustannie tworzącej się w procesie signifiance tożsamości. Ta przestrzeń pomiędzy, 

przestrzeń trans ustanowiona zostaje już na samym początku powieści, gdy Gombrowicz 

pisze o transatlantyckim rejsie. W tym sensie powiedzieć można, że narrator ze statku  

w ogóle nie schodzi, przez całą powieść pozostając w tej samej przestrzeni zawieszenia:   

 
 „Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna… i nawet niechętnie mnie się 
na ląd wysiadało, bo przez dni dwadzieścia człowiek między niebem i wodą, niczego nie 
pamiętny, w powietrzu skąpany, w tafli roztopiony i wiatrem przewiany. Ze mną 
Czesław Straszewicz, towarzysz mój, kajutę dzielił, bo obaj jako literatki żal się Boże 
mało co opierzone na tę pierwszą nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy; oprócz 
niego Rembieliński senator, Mazurkiewicz minister i wiele innych osób, z którymi się 
poznajomiłem. Dwie też panienki ładne, zgrabne, pochopne, z którymi ja w wolnych 
chwilach bajdurzyłem i baraszkowałem, główki zawracałem i tak, powtarzam, między 
Niebem i Wodą, a wciąż przed siebie, spokojnie…” [TA 9-10] 

 

Żegluga ta dlatego jest „nadzwyczaj rozkoszna”, że oznacza dla bohatera rozkoszne 

bycie pomiędzy. Chodzi mi tu o przwoływane już znaczenie słowa rozkosz (jouissance)  

w rozumieniu  Barthesowskim – jako doznania niejednoznacznego w swej pełni, nieobjętego, 

społecznie nieużytecznego i zawieszonego między tradycyjnymi opozycjami  

i wartościowaniami. Żegluga nie ma swego konkretnego miejsca, ponieważ jej miejscem jest 

przestrzeń pomiędzy znaczącymi punktami; między tym, co się opuściło, a tym, co jest celem 

podróży. Żegluga nie dzieje się więc nigdzie i – sama w sobie – będąc jedynie stanem 

przejściowym ku celowi, niczemu nie służy. Takiemu samemu zawieszeniu ulega podmiot 

żeglugi, wytrącony ze swych społecznych funkcji, przenicowany żeglugą: „w tafli roztopiony 

i wiatrem przewiany”. W zacytowanym powyżej fragmencie zawieszenie społeczne, bycie 

„między niebem i wodą”, przekłada się również na bycie pomiędzy płciami228. Gombrowicz  

i Straszewicz – „obaj jako literatki […]  mało co opierzone” – wsiadają na statek, dni 

dwadzieścia spędzają niczego nie pamiętni/pamiętne, również swojej płci. Gombrowicz 

spotyka na statku dwie panienki ładne, z którymi bajdurzy i baraszkuje. Jakiej płci są te 

panienki? Czy i one korzystają z uroków zawieszenia tożsamości w żegludze? Nie wiadomo, 

gdyż to gramatyczno-tożsamościowe przemieszanie nie zostaje tu w żaden sposób 

stematyzowane, rozwinięte czy wytłumaczone. Gombrowicz traktuje je jako całkowicie 

naturalne. Po czym natychmiast powraca do rodzaju męskiego i płynie ku Buenos Aires, 

„wciąż przed siebie, spokojnie”. Tam schodzi na ląd, a jednak pozostaje na statku. Zaczyna 

                                                
228 Gest ten zapowiada już na samym początku ważną niejednoznaczność, która później okaże się istotnym 
znamieniem głównych bohaterów Trans-Atlantyku. W szczególności zaś zapowiada wielokształtną  postać 
Gonzala, której poświęcam rozdział Być lokajem w pałacu swoim. 
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rozglądać się za pracą w mieście, a jednak dalej żegluje. Bycie „pomiędzy” pozostaje stałym 

sposobem istnienia jego podmiotowości. 

Opisując w tym rozdziale bycie pomiędzy jako proces konstruowania podmiotu, 

odwołuję się przede wszystkim do Kristevy kategorii semiotycznego (cielesnego, 

popędowego, symptomatycznego) i symbolicznego (intelektualnego, świadomego, 

znaczącego). Jak pisałam w części pracy poświęconej myśli Kristevy, żaden z tych 

porządków nie może władać niepodzielnie; ludzkie bycie w świecie, budowanie  

i realizowanie ludzkiej podmiotowości wydarza się w napięciu pomiędzy tymi dwoma 

porządkami. Jak mi się wydaje, bohater-narrator Trans-Atlantyku jest niemal 

podręcznikowym przykładem tego, jak ów proces działa w codziennej praktyce życiowej. 

Choć, walcząc z wcielaną przez Tomasza i JW. Posła pełną symbolizacją i instytucjonalizacją 

wszystkiego, pragnie zanurzyć się w sferze doskonałej obojętności i bez-znaczeniowości (jak 

mówi w Testamencie: „Powrócić do prapoczątku, skryć się znowu w gąszczu owej 

Niedojrzałości wstępnej” [TR 159]), nie może mu to być nigdy dane229. Miota się między 

semiotycznym a symbolicznym. Ów nieustanny ruch daje mu możliwość budowania 

tożsamości, ale jednocześnie jest niezwykle wycieńczający; sprawia, że pod koniec powieści 

Gombrowicz jest już niezwykle zmęczony swą niejednoznacznością i dylematami, pragnie już 

tylko „spocząć” [por. TA 120]. Pragnienie to jednak nie może być spełnione, gdyż podmiot 

istnieć może tylko w tworzeniu się; podmiot w spoczynku to martwy podmiot. Stąd 

konieczność nieustannego oscylowania pomiędzy symbolicznym padaniem na kolana  

i semiotycznym chodzeniem. 

Gest padania na kolana, powracający w powieści wielokrotnie, pojawia się po raz 

pierwszy wtedy, gdy Gombrowicz decyduje się pozostać w Argentynie zamiast wracać 

statkiem do Europy230. Gdy do podróżnych dociera wieść o wojnie, która wkrótce wybuchnąć 

musi, „zaraz na kolana padliśmy, pomocy Bożej wzywając i Panu Bogu się ofiarowując”  

                                                
229 Zaś w ujęciu Jarzębskiego, niedojrzałość podmiotu Gombrowicza jest stanem jak najbardziej osiągalnym i 
właściwym temu podmiotowi. Wedle Jarzębskiego owa niedojrzałość polega na fundamentalnej ludzkiej 
antynomii – na jednoczesnym przystawaniu na to, co się odrzuca: „Jądrem koncepcji niedojrzałości u 
Gombrowicza jest spostrzeżenie, że człowiek <<rzeczywisty>> (a nie teoretyczny konstrukt filozofów) 
spontanicznie   p r z y s t a j e   na to, co   o d r z u c a , że jego gest wobec świata jest nieuleczalnie 
antynomiczny.” [GG 127]. Przystawanie na to, co się odrzuca jest – w kategoriach Freudowskich – 
mechanizmem charakterystycznym dla fetyszyzmu. W takim wypadku niedojrzałość podmiotu polegałaby na 
fetyszyzmie, a więc stawałaby się perwersją. Gombrowicz, jak (wielokształtnie perwersyjne) dziecko, jest więc 
perwersyjny, bo niedojrzały; lub też niedojrzały, bo perwersyjny. 
230 Zdanie to wcale nie przeczy temu, co stwierdziłam wcześniej, jakoby Gombrowicz w ogóle ze statku nie 
zszedł. Nie zszedł on ze statku płynącego z Gdyni do Buenos Aires, ze statku-rozkoszy-zawieszenia. Powrotny 
statek („pewnie gdzieś do Anglii, Szkocji” [TA 11]) to statek zupełnie inny: symboliczny, oficjalny, 
patriotyczny; statek Rodaków, płynących do Narodu swojego Świętego chyba Przeklętego. Na takim statku dla 
Gombrowicza miejsca nie ma.  
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[TA 11]. Cała dalsza rozmowa Rodaków, pełna wielkich słów i górnolotnych haseł, toczy się 

na kolanach („umyślnie z kolan nie wstawałem” [TA 11]). Dopiero gdy Gombrowicz upewnia 

się o tym, że jego chęć pozostanie w Argentynie nie zostanie poczytana za akt zdrady narodu, 

że Rodacy pozwolą mu tu zostać, decyduje się podnieść („Dopiero wtenczas z klęczek 

powstałem, bo już najgorsze przeszło” [TA 12]). Gest ten jest więc w pełni świadomy, 

zamierzony i obliczony na odpowiedni symboliczny efekt. Gdy statek odbija od brzegu, 

Gombrowicz pozostaje w porcie i „wtenczas na kolana paść chciałem! Jednakowoż wcale nie 

padłem, a tylko z cicha Bluźnić, Wyklinać silnie, ale do siebie samego, zacząłem” [TA 12]. 

Narodowa tresura każe odruchowo sięgać po symboliczny gest, gdy jednak okazuje się, że nie 

ma go przed kim zaprezentować, że zostało się samemu z sobą, można sięgnąć po 

bluźnierstwo i przekleństwo, będące tutaj wcieleniem Kristevy semiotycznego języka 

poetyckiego.  

Podobnie rzecz się ma w scenie wizyty w poselstwie, gdzie metaforyczna postawa 

wobec JW. Posła, który „każdem swem poruszeniem honor świadczył […] i tego z kim mówił 

sobą silnie bez przerwy zaszczycał, że już to prawie na kolanach z nim się rozmawiało”  

[TA 18], szybko przeradza się w postawę dosłowną. Słuchając JW. Posła, Gombrowicz 

natychmiast pada na kolana, by stowarzyszyć się z nim w Celebracji św. [por. TA 19].  

I znowu, dopiero gdy wybiega z poselstwa i znajduje się sam na ulicy, może „dać folgę 

wzburzonemu uczuciu” [TA 22]. W tym kontekście niezwykle znacząca jest scena kolejnej 

wizyty w poselstwie, podczas której Gombrowicz omawia z dostojnikami narodu szczegóły 

przygotowywanej kawalkady za szarakiem [por. TA 69-74]. Sytuacja – z instytucjonalnego 

punktu widzenia – jest tu niezwykle poważna: ojczyzna niemal pokonana, zająca brak, a na 

stole leży protokół, w którym znaleźć się musi wszystko i z którego niczego nie można 

usunąć. Podczas tego spotkania Gombrowicz pada na kolana dziewięć razy; zazwyczaj wtedy, 

gdy nie ma żadnego innego pomysłu na to, jak zareagować. O ile padanie na kolana przed 

symbolami od początku wydaje się pokrywać brak znaczenia, niezdolność do jakiejkowiek 

zaangażowanej i istotnej reakcji, tutaj osiąga swe apogeum. Gombrowicz, zarażony już 

Gonzalowym wirusem anty-symbolicznej Synczyzny, nie jest w stanie zrobić nic innego, niż 

zareagować pustym gestem na całkowicie dlań puste symbole. To sytuacja w pełni 

symboliczna. Rozgrywa się ona jedynie na poziomie znaczących, które nie odsyłają do 

niczego poza sobą. Reakcją na kawalkadę na szarakiem, którego nie ma, może być jedynie 
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padanie na kolana, które nic nie znaczy231. I, jak poprzednio: „Dopiero na ulicy folgę dałem 

wzburzonemu uczuciu mojemu.” [TA 74]. W całym Trans-Atlantyku bohater-narrator sporo 

chodzi. Nie tylko po ulicy. Gdy pada na kolana, gdy na kolanach pozostaje nieruchomo, nie 

jest w stanie myśleć. Klęczy jedynie i czeka, jak dalej rozwinie się sytuacja. Gdy już może  

z kolan powstać, wybiega na ulicę, chodzi po niej, bluźni i miota się; to wtedy podejmuje 

najważniejsze decyzje, wtedy roztrząsa wątpliwości; wtedy – wolny od przepełniającej go 

pustki symboli – zaczyna w sobie szukać prawdy o sobie232. 

Symptomatyczne chodzenie Gombrowicza jest dla mnie ważne nie tylko dlatego, że 

przeciwstawia się ono symbolicznemu klękaniu w kontekście instytucjonalnej pustki symbolu 

i idiomatycznej pełni symptomu. Jest ono ważne również jako gest fizyczny, jako gest ciała. 

O ile klękanie angażuje w oczywisty sposób ciało, o tyle oczywistość ciała traci w nim 

jakiekolwiek znaczenie. Ciało jest tu jedynie mało istotnym nośnikiem znaczenia. Natomiast 

chodzenie Gombrowicza wypycha na plan pierwszy dynamikę ciała, erotykę ciała; chodzenie 

staje się idiomatycznym prywatnym językiem popędu233. Gombrowicz klęka przed pojęciami, 

natomiast chodzi… po ciałach chłopaków: 

 
„Ja przed Tomaszem, ojcem moim, na kolana padać chcę… ale znów krzyk Gonzala 
<<Synczyzna, Synczyzna>> mnie w uszach rozległ się, uszy rozsadzając, więc z kolan 
zrywam się do Chodu mego, w Chód uderzam, Chodzę Chodzę i chyba dom cały 
rozwalam, starego zabijam! Cóż mi stary! Starego zarżnąć, zakatrupić! Starego gdzie 
dopaść, zdusić, Starego niechby młody zdusił! Wiecznież tedy Ojciec Syna będzie rżnąć? 
Nigdyż Syn Ojca? Chodzę tedy i Chodzę. Ale gdy tak Chodzę, chód mój jakby dokądś 
iść zaczął i dokądś mnie wiódł (choć sam nie wiem dokąd)… tam zaś Ignac gdzieś, 
uśpiony, leży… owóż Chód mój chodzi i chodzi i chodzi, a tam Ignac… i Chodzę, a tam 

                                                
231 O kompletnej znaczeniowej pustocie aktu padania na kolana świadczy również fakt, jak łatwo jest ów rytuał 
zepsuć, jak drobne rzeczy mogą ów gest powstrzymać. Podczas spotkania z Cudzoziemskim Pisarzem jego 
wielbiciele „z tego podziwu chybaby na kolana padli; lecz ciasteczka jedli” [TA 38].  
232 Gdy podczas jednej z konfrontacji z JW. Posłem Gombrowicz bardzo dotliwie zaczyna odczuwać pustkę 
sytuacji, świadomie próbuje sięgnąć po symbol, który mógłby ją jakoś wypełnić: „Patrzę się, przyglądam i 
widzę, że w nim wszystko bardzo Puste, aż mnie lęk zdjął i myślę sobie, a co to tak Pusto, może lepiej ja na 
kolana padnę?… Owóż na kolana padam, ale nic.” [TA 79]. Kolejną taką próbę podejmuje wtedy, gdy rozmyśla 
nad planami Ojcobójstwa i Synobójstwa, w scenie zacytowanej poniżej, która doprowadza go do chodzenia po 
ciałach chłopaków [por. TA 99]. Podobnie sytuacja wygląda w ostatniej powieści Gombrowicza, w Kosmosie. 
Tam gest padania na kolana zostaje przywołany raz, gdy to Fuks – towarzysz zakopiańskiej wycieczki Witolda – 
opowiada o swych problemach z szefem, któremu to szefowi – z zupełnie niezrozumiałych przyczyn – Fuks 
nieustannie działa na nerwy. Fuks zwierza się tym słowy: „Sam nie wiem – mówił zapatrzony w swoje buty – 
mnie czasem chce się na kolana paść i zawołać, panie Drozdowski, przepraszam, przepraszam, ale za co?” (W. 
Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2004, s. 11.). Padanie na kolana nie jest w stanie nijak rozwiązać problemu; 
Fuks decyduje się na urlop i na wycieczkę, podczas której sporo chodzi, starając się „wychodzić” prawdę o 
swoich problemach zawodowych. 
233 Dlatego zupełnie nie zgadzam się z Błońskim, który Gombrowiczowskie ciało (na przykładzie Ślubu) 
utożsamia z anonimowością, nie zaś indywidualnością: „To seksualne pijaństwo, to erotyczne <<parcie w dół>>, 
w to co <<najniższe>> i zatem <<najrzetelniejsze>> […], w jakimś sensie najprawdziwsze… to pragnienie 
roztopienia się w anonimowej cielesności współistnieje w Henryku z czymś całkiem przeciwnym: chce być sobą 
i tylko sobą, zachować suwerenność, niezależność, godność.” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. 
cit., s. 133.) 
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Ignac gdzieś w pokoju, kóry jemu Gonzalo wyznaczył… więc, myślę, co tak Chodził 
będę, do Ignaca pójdę, do Ignaca… i, gdy ta myśl mnie nawiedziła, Chód mój na kurytarz 
skierowałem, który do Ignacowego wiódł mieszkania; tam zaś ciemno, kurytarz, szelma, 
długi. Aż tu nogą na coś miękkiego, ciepłego następuję i, wspomniawszy na psy, jakie 
tutaj zewsząd się ukazywały, myślę: pies nie pies. Strwożony, zapałkę zaświeciłem, ale 
nie pies to był, tylko Chłopak duży, czarniawy, który na ziemi leży i na mnie bez słowa 
jednego spogląda, gały wybałuszył. Nie ruszał się. Ja przez niego przestąpiłem i dalej idę, 
a zapałka mnie zgasła, ale na coś nogą następuję, myślę <<pies nie pies>>, zapałkę 
świcę, patrzę: Chłopak duży na podłodze leży z dużymi bosymi stopami, ze snu 
zbudzony na mnie spogląda. Dalej tedy idę, ale zapałka zgasła i znowuż na dwóch 
Chłopaków nastąpiłem, z których jeden biały, Ryżawy, drugi drobniejszy, chudy, a obaj 
na mnie spoglądają, ale nic nie mówią, tylko na drugi bok się przewrócili.” [TA 99] 

 

 Z zacytowanego powyżej fragmentu wyczytać można kilka nader istotnych 

wskazówek dotyczących Gombrowiczowskiego języka ciała. Po pierwsze, chód jest tu 

całkowicie symptomatyczny. Gdy bohater nie potrafi sobie poradzić z problemem na 

poziomie symbolicznym, ciało sięga po symptom. Natarczywość, kompulsywność chodzenia 

jest tutaj niewątpliwa. Ciało przejmuje władzę, bohater nie kontroluje go już: „Chód mój 

chodzi i chodzi i chodzi”. Chód kieruje go do ciała Ignaca, który jest w powieści wcieleniem 

idealnego, pierwotnego, przeddyskursywnego semiotycznego234. Symptom zaczyna więc 

wyraźnie odsyłać do swego seksualnego źródła. W ten sposób staje się symptomatycznym 

pseudonimem popędu, a wszystko, co w chodzeniu mijane, nabiera charakteru obiektu 

seksualnego.  

Warto też dodać, że nie bez przyczyny Gombrowicz myli Chłopaków z psami. Wydaje 

się, że zostali oni przez Gonzala celowo rozłożeni na korytarzu, z jednej strony 

przypominając swą „scenografią” męski harem, z drugiej jednak – pilnujące Ignaca psy (frazę 

„myślę: pies nie pies” można przeczytać jako „ten pies to nie jest pies”, lecz Chłopak, który 

leży tu w funkcji psa). Jednak owe Chłopaki-psy pilnują w sposób perwersyjny, bo nie 

zagradzają drogi do Ignaca, lecz ją raczej wskazują – droga przez Chłopaków ma 

zaprowadzić do tego jednego jedynego Chłopaka, który jest stawką w grze. Idąc do Ignaca, 

Gombrowicz przechodzi przez harem (Chłopaków dużo, do wyboru, do koloru: czarniawy, 

biały, ryżawy). Dlatego też chłopcy nie reagują na deptanie po ich; taka jest ich funkcja – są 

tu po to, by czerpać z nich perwersyjną rozkosz deptania po ciele i plucia w ciało235. Pamiętać 

jednak należy o tym, że na korytarzu jest ciemno i że bohater nie mógł spodziewać się tego, 

że na podłodze ktokolwiek będzie leżał. Seksualność owej sceny spełnia się więc w sposób 

nieświadomy. Symptomatyczne chodzenie wprowadza ociemniałego bohatera na ciała 
                                                
234 Piszę o tym w części tego rozdziału poświęconej Ignacowi: Milcząca larwa bez popędów. 
235 Scena, w której Gombrowicz kilkakrotnie pluje na jednego z Chłopaków niewątpliwie podszyta jest 
seksualnością (narrator wprost zastanawia się: „A może on myśli, że ja tak dla przyjemności, dla rozkoszy 
mojej?” [TA 100]). Znajdzie ona później swoje echo w Kosmosie, gdzie plucie w usta wisielca również czytać 
można jako pseudonim aktu seksualnego. 
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Chłopaków, niejako zmuszając go do zakosztowania przyjemności, na którą świadomie by się 

nie zdecydował236. 

Kolejną wartą uwagi sceną powieści jest ta, w której Gombrowicz chodzi po 

Gonzalowym ogrodzie; chodzi i je śliwki: 

 
„Na trzeci dzień tedy taki mnie zdjął Lęk z przyczyny właśnie Braku Lęku, żem do sadu 
poszedł i tam pośród krzewów rozpacz moją, klęski moje, grzech mój rozpamiętując, 
źródło ożywcze Bólu, Zgrozy, obudzić pragnąłem. Rzekłem tedy: – Jam ojczyznę stracił. 
Ale nic, pusto. Rzekłem: – Ja z Puto na hańbę Ojca się stowarzyszyłem. Ale co tam, nic. 
Powiadam: – Tu śmierć, tu Hańba zagraża! Ale i mało co z tego. Śliwki na śliwce rosły  
i jedną zjadłem, ale większy jeszcze Lęk mnie schwycił; że to, zamiast się lękać, śliwki 
jem. Ale nic, pusto, jak Mech, jak Macierzanka… i śliwki na ścieżce jem małe, ale 
smaczne, a słonko przygrzewa, przygrzewa, aż tu w dali Tomasza ujrzałem za 
drzewami… który po ścieżkach chodził, medytował i ramiona do góry wznosił, a jakby 
Gromów, piorunów przyzywał… ale śliwkę podniósł, zjadł… Idę dalej, a za krzakiem 
Ignac leży z wzrokiem w przestrzeń zatopionym i chyba myśl jego ważna, Ciężka, bo 
zmarszczony coś w sobie waży, może coś i postanawia… ale nic, śliwkę zjadł jedną, 
potem drugą. Muchy złociste brzęczały. Ja po ścieżkach, po alejkach chodzę i śliwki 
zjadam, a na jarzyny, na owoce się pogapuję.” [TA 104-105] 

 

 Gombrowicza wyjście do ogrodu jest wyprawą w poszukiwaniu sensu. „Lęk  

z przyczyny właśnie Braku Lęku” jest lękiem przed brakiem symbolicznego, przed brakiem 

lęku jako sensu. Okazuje się, że nie tylko on pragnie znaleźć w ogrodzie „źródło ożywcze”. 

Szukają go także Tomasz i Ignac. Jednak żaden z nich sensu w ogrodzie nie znajduje; za to 

wszyscy trzej zajadają się śliwkami. Niewątpliwie scena ta nawiązuje do biblijnej sceny 

zjedzenia jabłka, który to akt staje się założycieliskim grzesznym aktem poznania. Choć 

bohaterowie nie są świadomi biblijnego kontekstu swych poczynań (Gombrowicz wstydzi się 

tego, że zamiast się lękać, śliwki je), to jednak na poziomie świadomości autora powtarzają 

grzeszny gest epistemologiczny. Jednak bez skutku. Czy to dlatego, że śliwka nie jest 

jabłkiem, czy to dlatego, że w ogrodzie Gonzala nie ma Boga – jedzenie śliwek pozostaje 

tylko jedzeniem śliwek237, gestem całkowicie asymbolicznym i samozwrotnym. Wielkie 

                                                
236 W kontekście tej sceny inaczej (i – jak sądzę – zupełnie wbrew inetncjom autora) przeczytać można 
następujące słowa Błońskiego: „W żadnym wypadku nie można też o dramaturgii Gombrowicza powiedzieć, że 
<<słowa są wszystkie decyzjami, wypływają z sytuacji i trwają w niej>>. Raczej przeciwnie: te słowa mówią się 
jakby same, wbrew woli bohatera, mówią się też niejednoznacznie i nieostatecznie… Co gorsza, gubią się 
nieraz, przepływając jakby w inny rejestr; tracą kontakt z postacią, która je wypowiedziała. Można to 
powiedzieć zwięźlej: postacie Gombrowicza nie tylko nie są panami swego losu. One nawet nie są ze swym 
losem tożsame.” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 251-252.) Nietożsamość podmiotu z 
samym sobą – z perspektywy psychoanalitycznej – jest oczywista. Tym bardziej, gdy kładzie się nacisk na 
procesualny charakter tworzenia i utrzymywania podmiotowości. Tu zwracam przede wszystkim uwagę na to, że 
zarówno symboliczny język komunikacji międzyludzkiej, jak i prywatny idiolekt ciała – jak mówi Błoński – 
gubią się i przepływają w inny rejestr. 
237 Śliwka pojawia się w powieści już dużo wcześniej. W scenie w poselstwie, gdy Podsrocki i Minister próbują 
przemienić Gombrowicza w Geniusza Narodu naszego Sławnego, narrator zauważa: „I gdy w tem salonie 
Minister z Radcą na mnie naskakują, Honorują, gdy za mną biegają, ja, znając wysoki Urząd, godność, wagę 
tych g…rzów, nie mogłem zbyć, pozbyć się Honorów owych! A też to ja jak śliwka w g… wpadłem!” [TA 22] 
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rozmyślania bohaterów ustępują wygrzewaniu się na słonku, smakowaniu owoców  

i „pogapianiu” się na jarzyny i owoce. Cielesność ruchu, zmysłowość smaku i ciepła, złociste 

brzęczenie much wygrywają z tym, co symboliczne. 

 Kolejna ważna scena chodzenia wiąże ów gest dynamiki, przemieszczania się 

podmiotowości (czy też tworzenia się podmiotowości w dynamice przemieszczania)  

z językiem. To słynna scena bankietu, konfrontacji Gombrowicza z wielkim pisarzem 

argentyńskim. Ze sceny tej, bogatej w znaczenia, skojarzenia i konteksty, chciałabym 

wyodrębnić problem związku języka z ciałem, kwestię jednostkowości i powtarzalności oraz 

rolę przygodności. Cały bankiet stanowi mieszaninę górnolotnych słów i niskich gestów. 

Ważne rozmowy na kulturalne tematy nieustannie przerywane są oglądaniem (swoich  

i cudzych) skarpetek, pogryzaniem ciasteczek, a Cmoki i Smaki – rozłażeniem w 

roztargnieniu [por. TA 40]. To sytuacja, w której nie da się wygodnie celebrować 

symbolicznego, to sytuacja, która skłania do inwazji bezsensu. Taka inwazja następuje bardzo 

szybko, bo gdy tylko pojawia się Gran Escritor, Gombrowicza podjudzają jego ziomkowie 

do… gryzienia: 

   
„A tu Pyckal, Baron mnie do ucha: – A huź, huzia! Tyż i Radca z drugiej strony: – Huź, 
huzia, bierz go, huzia! Powiadam: – Ja nie pies. Szepnął Radca: – Bierz go, bo wstyd, bo 
to ich Najsławniejszy Pisarz i nie może być, żeby tu z nim Celebrowali gdy Wielki Pisarz 
Polski Geniusz jest na sali! Ugryź go, g…rzu, geniuszu ugryź, bo jak nie, my ciebie 
ugryziemy!… Jakoż za mną cała moja czereda stoi… Poznałem, że innej rady nie ma, 
tylko ja ugryźć jego muszę, bo mnie Swojacy spokoju nie dadzą; a już, jeślibym ja tego 
Bawołu ugryzł, sam bym Lwem na placu ostał. Ale jak ugryźć, gdy bestia jak z książki 
marcypani, marcypani, że aż mgliło, i coraz inteligentniej jest inteligentnym, subtelniej 
subtelnym… […] Ja więc do Swoich się zwracam, żeby jemu co dobrze powiedzieć a tak 
ugryźć, żeby już się jemu szczekać odechciało!” [39-TA 40] 

 

 Tak, jak  w innej omawianej przeze mnie scenie, „pies nie pies” (bo Chłopak) pojawił 

się jako figura sługi czy strażnika, tak tutaj pies staje się z kolei metaforą dyskursu. Od 

Gombrowicza żąda się tutaj pogryzienia przeciwnika dyskursem. Choć jest to jedynie 

metafora, to jednak odsyła ona do obrazów bardzo dosłownych, a w swej dosłowności 

cielesnych, krwawych, fizjologicznych. Gdy słowo okazuje się puste i nieskuteczne, sięgnąć 

trzeba do ciała. Słowem zranić ciało tak, by ostać się Lwem na placu boju. Łatwo powiedzieć, 

trudniej zrobić. Jak ugryźć słowem? Co więcej, jak ugryźć słowem kogoś, kto zna wszystkie 

słowa, kto w słowach się pławi, kogo żadnym słowem zaskoczyć nie można? Należy sięgnąć 

                                                                                                                                                   
Gombrowicz – jako obce, inne, nieznaczące, prywatne indywiduum – porównuje siebie do śliwki, którą – 
zamiast do kompotu – Urząd chce wrzucić w gówno, jakim jest instytucja Geniusza i honorowanie 
Przedstawiciela Narodu. Najkrócej rzecz ujmując, instytucja chce przemienić Gombrowicza z semiotycznej 
śliwki w symboliczne gówno. 
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po mowę prywatną, po bełkot, po język pozbawiony sensu. Dlatego Gombrowicz gryzie 

pisarza zdaniem: „Nie lubię ja gdy Masło zbyt Maślane, Kluski zbyt Kluskowe, Jagły zbyt 

Jaglane, a Krupy zbyt Krupne.” [TA 39]. Nie dość, że wypowiedź ta jest o tyle bezsensowna, 

że pozbawiona kontekstu, to jeszcze wzmaga swą bezsensowność tematyzacją tautologii. 

Jednak ugryzienie nie jest celne, bo od razu zostaje zinstytucjonalizowane – wpisane  

w uświęcającą wszystko tradycję (Sartoriusz to już powiedział w swoich Bukolikach). Skoro 

nie zadziałał bełkot, Gombrowicz sięga po idiom: „A mnie po diabła co Sartoriusz 

powiedział, gdy Ja Mówię?” [TA 40]. Jest to, moim zdaniem, najlepsze chyba podsumowanie 

idei języka prywatnego, drugiej strony bełkotliwego bezsensu. Podmiot skupiony na swojej 

wyjątkowości i niepowtarzalności może z całym bezwstydem powtarzać słowa zasłyszane od 

innych, gdyż – w jego ustach, w jego kontekście, w jego niepowtarzalności – zyskują one 

zupełnie nowy i własny charakter, w ten paradoksalny sposób stając się idiomem238. To 

perspektywa, z której symboliczne i zinstytucjonalizowane (należące do bogactwa tradycji  

i wspólnoty kultury) na powrót może stać się prywatnym i idiomatycznym. Jednak i taka 

riposta nie okazuje się oczekiwanym bolesnym ugryzieniem. Gombrowicz podejmuje więc 

ostatnią próbę i „już chcąc tego g…rza pogrążyć, krzyknąłem: G… g… g…” [TA 41], 

sięgając po wulgaryzm jako słowo-obrazę, słowo-ugryzienie, słowo-nie-słowo239. Jednak 

Gran Escritor i gówno chce nieco przysmażyć i śmietanką podlać, przypomnieć, że to już 

przez Cambronne’a powiedziane [por. TA 41]. Z tej gry napięcia pomiędzy idiomem  

a instytucją, między prywatnym a publicznym, między językiem prywatnym a wspólnym to 

właśnie Gombrowicz wychodzi pogryziony. Okazuje się, że siła instytucjonalizacji jest 

niezmierzona, że – przy odrobinie dobrych (czy raczej złych) chęci – wszystko można 

uczynić znaczącym, oswojonym, znanym i zrozumiałym. Gombrowicz zostaje bez języka,  

a więc musi zacząć chodzić i semiotycznym chodzeniem przemóc symboliczną władzę 

duskursu240. Przestaje mówić, zaczyna zaś chodzić. Do jego Chodzenia przyłącza się „jeden 

                                                
238 Nie sposób nie odesłać tu do doskonałego opowiadania Pierre Menard autor Don Kichota, którego autorem 
jest Jorge Luis Borges, czyli – jak domniemywają interpretatorzy Trans-Atlantyku – pierwowzór „Gran 
Escritora”. 
239 Por. rolę wulgaryzmów i słów obraźliwych w twórczości Celine’a, którą omawia Julia Kristeva w Potędze 
obrzydzenia. W jej ujęciu jest to dyskurs wymiotu, język abiektalny. 
240 Zresztą i chód – sam w sobie bezsensowny – grozi usymbolicznieniem: „Chód mój, jak chmura brzemienny, 
ale pusty, pusty.” [TA 121]. „Pustka” to słowo wielokroć powracające w Trans-Atlantyku. Puste są tu symbole. 
Skoro więc chód jest brzemienny pustką, musi zrodzić symbol. Także w ten sposób realizuje się tu nieustanne 
napięcie pomiędzy porządkami semiotycznym i symbolicznym. Z kolei w innej scenie – dosłownie – dochodzi 
się do sensu. Czy też inaczej: chodzenie ma do ostatecznego, domkniętego sensu doprowadzić, lecz – ponieważ 
taki ostateczny sens nie jest możliwy – po drodze gubi się w Lesie, gubi się w Nocy, a przestrzeń tworzenia 
sensu okazuje się przestrzenią nieskończonego zagubienia: „Szedł więc Tomasz, a przedsięwzięcie jego Ostre, 
Krwawe, bo on strzałem swoim Krowę chciał zabić, Byka wywołać, Byka on strzałem przyzywał, aby Krowę 
zbodła co jemu Syna hańbiła jedynego… O Byk, byk, byk! Szła Gonzala, cichcem, boczkiem pod krzakami się 
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kole pieca” [TA 42]. I już chodzą razem, i razem Uchodzą. Przypadek chciał, że tym, który 

chodził z Gombrowiczem, był Gonzalo: 

 
„Przeklęteż Ludzkości spaczenie! Przeklętaż ta nasza świnia w błocie utytłana! 
Przeklęteż to bajoro nasze! A toż ten co tam Chodził, chodził, z którym ja Chodziłem, nie 
Bykiem był, tylko Krową!” [TA 43] 

 

 

BYĆ LOKAJEM W PAŁACU SWOIM 

 

 Gombrowicz uchodzi więc z bankietu z kimś, kto szybko okazuje się „krową”241, 

„cudakiem”, putem, homoseksualistą; z Gonzalem. Choć nowo poznany towarzysz okazuje 

się niejednoznacznie nieprzyzwoity, choć wstyd się pokazywać w jego towarzystwie, 

Gombrowicz bardzo szybko poddaje się jego urokowi. A właściwie jest inaczej: jak mi się 

wydaje, właśnie ze względu na ową wieloznaczność i społeczną odrębność zaczyna on 

bohatera coraz bardziej interesować i przekonywać do siebie242. Dla niestabilnego podmiotu 

Gombrowiczowskiego „wszelka egzotyka działa jako generator wzruszeń erotycznych”243, 

                                                                                                                                                   
przemykając, a już ona jak Łasica za Chłopaczkiem węszy, goni, a przed Tomaszem w pustotę Pojedynku 
pustego ucieka. Jadą tyż, oj, jadą, Baron, Pyckal, na ogierach swoich, ale podobnież mruczą, na siebie złym 
okiem spoglądają, własnej niepewni intencji. Tyż i JW. Minister z Radcą ciągną, nadciągają swoją Kawalkadą 
przez polanę, przez równinę, pod wierzbami, za Sosnami, Chojarami a z Damami! Ciemny las! Puszcza rozległa, 
wiekowa! Lesisty obszar! O Boże Miłosierny, o Chryste Dobrotliwy, Sprawiedliwy, o Matko Najświętsza,  ja tyż 
idę, idę i tak Idę, a Chód mój na drodze życia mojego, w znoju ciężkim moim, pod Górę, w gąszczu moim. Idę 
tedy i idę, Idę, a tam, u Celu mojego, i nie wiem co Zrobię, a Coś Zrobić muszę. O, po cóż ja Idę? Ale Idę, Idę, 
bo inni tyż Idą i tak to my wzajem siebie jak owce, cielęta, na ten Pojedynek prowadziemy i próżne plany, 
próżne zamysły i postanowienia, gdy człowiek ludźmi przymuszony, w ludziach jak w ciemnym zagubiony 
Lesie. Otóż to Idziesz, ale Błądzisz, i postanawiasz co, planujesz, ale Błądzisz i niby tam wedle woli swej 
układasz, ale Błądzisz, Błądzisz i mówisz, robisz, ale w Lesie, w Nocy, błądzisz, błądzisz…” [TA 76-77]  
241 Krowa wydaje się być zwierzęciem wiele znaczącym w świecie Gombrowicza. Spotkanie z krową w alei 
eukaliptusowej (opisane w drugim tomie Dziennika) Markowski w przekonywujący sposób interpretuje jako 
spotkanie z Realnym, jako inwazję niesamowitego [por. CN 142-143]. W Trans-Atlantyku Gonzalo nazwany 
zostaje tym mianem wielokrotnie, a jako „zwykłe” zwierzę krowa pojawia się w scenie pojedynku bez kul: „Huk 
po łące się rozszedł, ale Pusto. Wróble tam na krzaczkach przysiadały (tłuściejsze niż u nas) ale się spłoszyły; 
tyż i krowa. […] Tu słonko się już nieco wzbiło, przygrzewać jęło (bo mgły się rozeszły), a tu zza krzaka krowa 
wylazła; Gonzalo kapeluszem powiał […].” [TA 82]. Krowa wylazła, a Gonzalo kapeluszem powiał. Krowę 
przywitał? Czy krowę można czytać jako „zwierzę herbowe” Gonzala, jako symbol jego niesamowitości, jako 
utożsamienie Gonzala z wypartym-nieświadomym-Realnym? Nie odważę się tu na wyciągnięcie ze spotkania 
Gonzala z krową zbyt daleko idących wniosków, niemniej kusi mnie, by sądzić, że jest coś na rzeczy. 
242 Jarzębski zauważa, że: „Dla Gombrowicza Gonzalo jest po prostu – nieprzywoity. Kultura towarzyska, której 
pisarz jest apologetą, ceni we wszystkim pewien umiar, dystans, który ludziom <<z towarzystwa>> pozwala na 
swoiście bezkolizyjne współistnienie. Gonzalo – przeciwnie – jest osobnikiem, z którym <<nie wypada się 
pokazać>>.” [GG 415]. Moim zdaniem, wszyscy najważniejsi bohaterowie Gombrowicza są na taki czy inny 
sposób, w takim czy innym sensie, nieprzyzwoici i z tego powodu skazani na różnego rodzaju społeczny 
ostracyzm. Tworzą oni kompanię dziwaków, zabawiających się nietypowymi rozrywkami (np. zarówno Leon z 
Kosmosu, Fryderyk z Pornografii, Józio z Ferdydurke, jak i Gonzalo, kręcą kulki z chleba), a ich obyczaje 
spotykają się z otwartą niechęcią większości gombrowiczologów (tematem tym zajmę się szerzej, pisząc o 
Leonie w rodziale poświęconym Kosmosowi). 
243 A. Sandauer, Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz, op. cit., s. 586. 
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zaś w omawianej tutaj powieści to właśnie Gonzalo stanowi wcielenie wszelkiej egzotyki. Jak 

zauważa Jean-Pierre Salgas: 

 
„Puto Gonazalo jest prawdziwym perspektywicznym   p u n k t e m   z b i e g u   
erotyzmu gombrowiczowskiego: miesza nie tylko, jak każdy Argentyńczyk, pochodzenie 
(<<Metys chyba, Portugalczyk, z perskiej tureckiej matki w Libii urodzony>>), ale i 
płcie (<<Wargi te… różem kobiecym, choć męskie, krwawiły…>>), ale i […] klasy i 
wreszcie w swoim pałacu przedmioty i dzieła. W całości queer…”244 

 
 

 Estetyka queer245 (z całą świadomością posłużenia się tu terminem, który zapewne 

całkowicie obcy był Gombrowiczowi) doskonale streszcza sposób bycia, myślenia  

i autoprezentacji argentyńskiego milionera. Jego ekscentryzm, zamiłowanie do szeroko 

pojmowanej perwersji i niejednoznaczności spełniają się w słowie „puto”, jakim pogardliwie 

określany jest przez otoczenie. Etymologia hiszpańskiego słowa puta (które w rodzaju 

męskim brzmi puto) nie jest do końca pewna. Być może jest to jedynie skrócona forma słowa 

prostituta. Jednak występowanie słowa o podobnym rdzeniu we wszystkich językach 

romańskich, każe poszukiwać ich wspólnej łacińskiej etymologii. Puto (oznaczające w języku 

hiszpańskim męską dziwkę lub homoseksualistę) pochodzić może więc od łacińskiego słowa 

putidus, oznaczającego: zgniły, stęchły, afektowany, ozdobny, przesadny, przeładowany; lub 

też – wręcz przeciwnie – od putus: czysty, nie zmieszany. Czasownik puto, putare w języku 

łacińskim ma kilka znaczeń: 1)   o c z y ś c i ć , obcinać, przyprowadzić do porządku, 

porządkować; 2) cenić, szacować, uważać za coś,   u c h o d z i ć   z a   c o ś ; 3) zastanawiać 

się, rozważać, sądzić, mniemać, m y ś l e ć . Jeśli weźmie się pod uwagę obie te możliwe 

etymologie jednocześnie, Gonzalowe bycie puto streszcza się w kilku istotnych cechach. Po 

pierwsze, jest skrajnie niejednoznaczny: jednocześnie czysty i zgniły, przeładowany (a więc 

złożony) i prosty (jako nie zmieszany). Po drugie – uosabia myślenie: myślenie na granicy 

między opozycjami, między czystością i brudem, ale i (za Kristevą) między semiotycznym  

i symbolicznym; w takim ujęciu granica staje się właściwym miejscem myślenia, które 

stwarza podmiot. To miejsce oczyszczające przez niejednoznaczność przestrzeni, która 

ostatecznie nie przynależy do żadnego z porządków; stąd nieustanne próby narzucenia 

                                                
244 J.-P. Salgas, Erotyzm gombrowiczowski, przeł. T. Komendant, „Twórczość” 7-8/2002, s. 98. 
245 „Gombrowicz mógłby okazać się, avant la lettre, wielkim pisarzem queer, inaczej mówiąc: od czasu do czasu 
pisarzem niemożliwego rozpoznania się w jestestwie swoim, choćby było ono negatywne i wywrotowe.” 
(Ibidem, s. 96.) 
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Gonzalowi jednoznacznej tożsamości – męskiej lub kobiecej – muszą spełznąć na niczym, 

gdyż on takiej tożsamości nie posiada246, mogąc jedynie za coś/kogoś  uchodzić.  

 Puto Gonzalo jest więc wymarzonym towarzyszem Chodzenia bohatera-narratora 

Trans-Atlantyku. Obaj nieustannie i na każdym kroku starają się wywalczyć sobie tożsamość, 

obaj muszą pozostać podmiotami heterogenicznymi i dynamicznymi, przeczącymi samym 

sobie i wiecznie nieukształtowanymi do końca. „Tu [Gonzalo] zakrzyknął rozpaczliwym 

głosem, ale cienko: – Przeklętyż, przeklętyż Los mój! Lecz zaraz, wznosząc ku niebu ręce, 

czy też rączki, zawołał cienko, przeraźliwie: – Błogosławiony, ach, słodki, cudowny mój los  

i ja innego nie pragnę!” [TA 46]. 

 Heterogeniczność Gonzalowej osobowości organizuje cały świat wokół niego. Jest to 

świat na wskroś perwersyjny w swej niejednoznaczności, wielowymiarowości i niepodzielnej 

władzy erotyzmu. Świat w erotyczny sposób zideologizowany, gdyż Gonzalo Zboczenie 

przekłada na ideał Nowości, Inności, Postępu247. Jak zauważa Jarzębski: „Gonzalo wszak 

zorganizował wokół siebie rzeczywistość, w której   w s z y s t k o   ma erotyczny 

wydźwięk.” [GG 417]. Estancja argentyńskiego milionera jest doskonałym wcieleniem 

perwersyjnego w swej heterogeniczności Raju248: wszystko się tu ze sobą jednocześnie gryzie 

i parzy: zwierzęta249, sprzęty i domowe bibeloty oraz potrawy i napitki. Biblioteka jest 

rozkoszna w swym przeładowaniu i perwersyjna w swej nieużyteczności. Posiadłość 

nieustannie buzuje nagromadzeniem dźwięków: brzęczenie much i krzyk papug powracają  
                                                
246 W podobnym duchu pisze Salgas, zauważając, że: „[…] wbrew temu, co tu i ówdzie drukowano, 
Gombrowicz jest wszystkim prócz pisarza <<homoseksualisty>>, gay, ponieważ ciało Rabelais’go czy Freuda 
istnieje jak gdyby poza podziałem na hetero-, bi- i homoseksualizm, ponieważ <<homoseksualizm>> 
gombrowiczowski jest sposobem ucieczki przed płcią […] i przed gębą <<męskości>> i <<kobiecości>>.” 
(Ibidem, s. 96.) 
247 „Powiadam: – Szalony człowieku! Za postępem i ja jestem, ale ty Zboczenie postępem nazywasz. Rzekł mi 
na to: – A jakby tak trochę zboczyć, to co? […] Nie chcesz czym Innym, czym Nowym stać się? […] Oj, 
wypuścić Chłopaków z ojcowskiej klatki, a niech i po bezdrożach polatają, niechże i do Nieznanego zajrzą!” 
[TA 64]  
248 Czesław Miłosz, interpretując powieść tak, jak przywoływany wcześniej Stefan Chwin, tzn. doszukując się w 
niej przede wszystkim cytatów z polskiej tradycji, opisuje „Estancję Gonzaleza jako dokładny odpowiednik 
polskiego dworu” (Cz. Miłosz, Kim jest Gombrowicz?, op. cit., s. 113.). U Chwina czytamy zaś: „Czyż ten 
dziwaczny pałac Gonzala nie przypomina trochę dworu Bogusława Radziwiłła […]” [TA 142]. Jak się więc 
okazuje, samo kiczowate przeładowanie domu wystarczy do tego, by stać się perwertem. Warto więc może w 
takim razie napisać queerową historię polskiego sarmatyzmu. 
249 Nagromadzenie w pałacowych pokojach perwersyjnie skrzyżowanych zwierząt każe zastanowić się nad 
kwestią tego, co naturalne i nienaturalne. Skoro nawet zwierzęta są tu „zboczone”, to co pozostaje „zdrowe” i 
„naturalne”? Jakie jest miejsce Natury w powieści Gombrowicza? Z jednej strony jako nienaturalny traktowany 
jest homoseksualizm Gonzala. Jednak – w kontekście tego zboczenia – nienaturalne okazuje się to, co w świecie 
powieści jest zgodne z naturą, czyli wyzwanie na pojedynek: „Bo tyż ten postępek [wyzwanie Gonzala] jak 
gdyby wbrew naturze samej był: jakże tu Puta wyzywać?” [TA 61]. Jeszcze inne, zupełnie odwrotne, rozumienie 
tego, co naturalne pojawia się w scenie, w której Gonzalo (zboczeniec) ratuje Ignaca, a narrator komentuje to 
słowami: „Przychylność natury całej!” [TA 85]. Warto zwrócić też uwagę na moment, gdy Gonzalo stwierdza, iż 
„żebyś nie wiem jak pilnował, nie upilnujesz [parzących się wbrew naturze zwierząt]” [TA 92]. Słowa te kieruje 
do Tomasza, można więc z nich wyczytać podtekst, ostrzegający Ojca przed tym, że nie zdoła uchronić Syna 
przed perwersyjnymi zamiarami Gonzala. 
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w powieści wielokrotnie, tworząc nieodłączne tło wszystkich wydarzeń w estancji. Etykietę 

Gonzalowego dworu stanowią rozkosz wydatkowania i rozrzutność rozkoszy. Wszystko to 

razem tworzy „zespół rażących szczegółów” [TA 89], co jest – być może – najkrótszą  

i najtrafniejszą definicją perwersji. 

 Tak wygląda posiadłość Gonzala na przedmieściach Buenos Aires; posiadłość,  

w której urządza wyjątkowo wystawne przyjęcia i podejmuje wyjątkowych gości. Jednak na 

co dzień mieszka on w nieco skromniejszym pałacu w mieście.  

 

„Przed pałac zajechałem, który za kratą dużą, złoconą, opuszczeniem, pustką zalatuje. 
Długo przed drzwiami czekać musiałem, a gdy wreszcie otworzono, Gonzalo w nich 
stanął, ale w kitlu lokajskim białym, ze szczotką od podłogi i ze ścirką. […] Przez pokoje 
duże, złocone, do małego Pokoiku mnie prowadzi, który brudny, że nie daj Boże, a nawet 
łóżka w nim nie było, tylko na gołych deskach barłóg.” [TA 62] 

 

 Pałac skromniejszy i dużo skromniejsza pozycja Gonzala w tym pałacu. Gonzalo, jak 

sam mówi, udaje swego własnego służącego ze strachu przed napadem. Skoro dnie całe 

spędza na krążeniu po ulicach w poszukiwaniu chłopaków, którzy za parę groszy (czy też, 

raczej, pezów) zgodziliby się pójść do niego, woli – z obawy przed rabunkiem z ich strony – 

udawać ubogiego sługę. Jednak, jak mi się wydaje, jest tu i inna, ważniejsza, przyczyna. 

„Dlatego ja, choć pałac mam, własnego lokaja udaję. I własnym swoim lokajem jestem  

w mym pałacu!” [TA 46] Tak jak Gombrowicz-narrator, także Gonzalo jest podmiotem na 

granicy, podmiotem w ciągłym zawieszeniu. O ile bycie pomiędzy Gombrowicza spełnia się 

przede wszystkim w nieustannym ruchu, w nieustannej zmianie przestrzeni, o tyle Gonzalo 

wydaje się być bardziej statyczny w tym sensie, że rzadziej zmienia przestrzeń (choć i on 

Chodzi, choć przemieszcza się między swymi dwiema posiadłościami, choć całymi dniami 

goni po ulicach Buenos Aires), jednak przestrzeń, w której przebywa, jest idealną przestrzenią 

pomiędzy: między klasami społecznymi i między płciami. Gonzalo nie jest ani mężczyzną, 

ani kobietą albo jest mężczyzną i kobietą jednocześnie. Nie jest ani milionerem, ani lokajem 

albo też jest jednym i drugim jednocześnie: własnym lokajem w pałacu swoim. Jak mi się 

wydaje, pozycja taka to właśnie pozycja dynamicznego podmiotu psychoanalitycznego, który 

– kierowany nieświadomą popędliwością – nie jest nawet panem we własnym domu, który 

jest ze sobą samym zawsze nietożsamy250. To podmiot na granicy.  

                                                
250 Znamienne, że metaforą „własnego sługi” Gombrowicz posługuje się także wtedy, gdy w Testamencie mówi 
o swej pozycji jako podmiotu twórczego: „Co? Prawie się wstydzę. Moje zamachy na formę do czegóż mnie 
doprowadziły? Do formy właśnie. Tak długo ją rozbijałem, aż stałem się pisarzem, którego tematem jest forma – 



 138 

Podmiot-Gombrowicz to Ja, które nieustannie chodzi; chodzi w poszukiwaniu 

własnego siebie. To dziwne Ja, którego dynamice odpowiadają dziwne Nad-Ja i dziwne To. 

Postać Gonzala czytam tu jako nieświadomość bohatera251, To-lokaja-milionera. 

Analogicznie, Nad-Ja Gombrowicza jest dla mnie postać pana Cieciszowskiego252. 

 

„Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym w Dzisiejszych Czasach co mniemał albo i nie 
mniemał. Ale gdyś tu się został, to idźże zaraz do Poselstwa, albo i nie idź, i tam się 
zamelduj, albo nie zamelduj, bo jeśli się zameldujesz lub nie zameldujesz, na znaczną 
przykrość możesz być narażonym, lub nie narażonym. […] Nieszczęsny Człowieku, a toż 
ty lepiej Zgiń, Przepadnij i cicho sza, a do nich nie chodź, bo jak się do ciebie przyczepią, 
to się nie odczepią! […] A niechże cię ręka Boska broni, żebyś ty Poselstwa albo 
Rodaków tutaj będących unikał, bo jak ich unikać będziesz to gryźć ciebie będą, a tak cię 
zagryzą! Palacami kręci, ja tyż kręcę, a już od tego kręcenia mnie się w głowie zakręciło 
[…] W ramiona mnie złapał: – Nie bój się, zaraz co uradziemy, już ja ciebie z Rodakami 
poznam, to ci dopomogą lub nie dopomogą! Tu zasobnych naszych kupców, 
przemysłowców, finansistów nie brak, a już ciebie jako wkręcę, wkręcę… lub nie 
wkręcę… I palcami kręci.” [TA 14-15] 

                                                                                                                                                   
oto mój kształt i moja definicja. I dzisiaj ja, prywatny, żywy, jestem sługą tego oficjalnego Gombrowicza, tego 
którego zrobiłem. Mogę już tylko dopowiadać. Moje dawniejsze fermenty, gaffy, dysonanse, ta cała 
niedojrzałość męcząca… gdzież to jest? Na starość życie stało mi się łatwiejsze. Manewruję wcale zręcznie 
mymi sprzecznościami, głos mój się ustalił, tak, tak, mam już moje miejsce, funkcję, jestem sługą. Czyim? 
Gombrowicza.” [TR 159]  
251 Wedle Jarzębskiego: „Dystans do Formy – pozornie to właśnie zachwala Gonzalo. Jego świat przelewa się od 
form najróżniejszych, degradujących się wzajem. Sam Gonzalo w końcu nie wie, kim jest: milionerem czy 
własnym lokajem, panem czy sługą, mężczyzną czy kobietą, gościnnym gospodarzem czy skrytobójcą etc. Jego 
erotyzm tedy jest wszechobejmujący; kosmos cały staje się dlań spektaklem pornograficznym, w którym własna 
jego osoba, przekształcona odpowiednio, zawsze może brać udział. Prototypu takiej postawy szukać by można u 
wstydliwego Zantmana, ale Gonzalo cały wstyd zostawił już za sobą. Cóż zyskał w zamian? Niewiele – bo 
swoboda erotycznej wyobraźni doprowadziła go do samozatraty, a co więcej – lubego Ignaca także zmieniła w 
marionetkę, posłuszną mechanizmowi zaprojektowanemu, by drażnił w Reżyserze jego <<ośrodek rozkoszy>>. 
Nie jest więc prawdą, że Syn u Gonzala zyskuje swobodę; funkcjonujący w tym świecie erotyzm także jest 
<<starczy>> – tyle że na inną melodię.” [GG 431-432] Nie jestem w stanie do końca zgodzić się z taką 
interpretacją niejednoznacznej postaci Gonzala. Wedle Jarzębskiego Gonzalo nie wie, kim jest. Według mnie 
Gonzalo wie o tym, że jest wszystkim jednocześnie. Gonzalo jako nieświadomość – a tak czytam go ja – może 
pomieścić w sobie wszelkie sprzeczności czy też sprzeczność jest podstawowym warunkiem jego istnienia. 
Perwersją Gonzala nie jest homoseksualizm, lecz panseksualizm (który Jarzębski nazywa „wszechobejmującym 
eortyzmem”), w którym znaczenie tracą zbrodnia, wstyd, samozatrata czy starczy charakter Gonzalowego 
erotyzmu. Gonzalo jako popędowe nieświadome, jako To powieści, jest jednym wielkim „ośrodkiem rozkoszy”. 
W innym tekście Jarzębski pisze również o znaczeniu wstrętu w twórczości Gombrowicza: „Szczegółowemu 
rozpatrywaniu ciała towarzyszy zawsze u Gombrowicza pewien niesmak przechodzący czasem w odrazę. Ale, 
zgodnie z zawiłą mechaniką jego erotyzmu, wstręt ten w wypadku społecznego dystansu wobec przedmiotu 
opisu nabrzmiewa erotycznym pożądaniem, w wypadku przeciwnym – potrafi przerodzić się w nienawiść.” (J. 
Jarzębski, Anatomia Gombrowicza, „Teksty” 1/1972, s. 121.) Założenie, że Gonzalo jest wypartym 
nieświadomym narratora, wyjaśnia jego ambiwalentny stosunek do Gonzala: z jednej strony Gombrowicz 
brzydzi się putem i wstydzi się z nim pokazywać, z drugiej jednak – daje się wciągnąć w jego knowania i, ku 
własnemu przerażeniu, sprzyja jego erotyczno-zbrodniczym planom. W tym sensie – wewnątrztekstowo – 
Gombrowicz jest homoseksualistą, który wyparł swe „zboczenie”, a teraz konfrontuje się z jego powrotem. 
Oczywiście, możemy też odrzucić interpretację erotyczno-psychoanalityczną i – za Stefan Chwinem – przyjąć, 
że Gombrowcz lgnie do Gonzala tylko dlatego, że pragnie jego pieniędzy; że oddaje swą polskość za 
argentyńskie miliony [por. TA 142]. Oczywiście, możemy; problem jedynie w tym, że nie bardzo wiadomo, jak 
z Trans-Atlantyku można taką interpretację wyczytać! 
252 Oczywiście, w dalszej części powieści Cieciszowski znika, a rolę Nad-Ja Gombrowicza niemal całkowicie 
przejmuje Tomasz. Jednak Tomasz jest pełnoprawnym, ważnym boheterem powieści, spełniającym w niej wiele 
funkcji. Natomiast Cieciszowski zostaje wprowadzony do Trans-Atlantyku tylko na chwilę, jako epizod, 
spełniając się wyłącznie jako Nad-Ja narratora. 
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 Choć Cieciszowski wypowiada się tonem opiniującym, pełnym zaangażowania, 

wykrzyknień i mocno stawianych tez, to jednak trudno tu o jakąkolwiek jednoznaczność jego 

opinii. Choć mówi z pozycji starszego i doświadczonego Ojca (wszak to Rodak, emisariusz 

Ojczyzny na Obczyźnie) do młodego, który potrzebuje jego pomocy, to wypowiada sądy 

pokrętne. Wydaje opinie bardzo jednoznaczne (jak na Nad-Ja przystało), ale zawsze 

„podwójne” i w tej podwójności zupełnie sobie przeczące. Owemu „zakręceniu” jego 

dyskursu odpowiada zakręcenie ciała, które nieustannie młynki palcami kręci. Heterogeniczne 

i dynamiczne Ja Gombrowicza wyposażone jest więc w równie ciemne, dwuznaczne  

i „pokręcone” To i Nad-Ja. 

 Gonzalo, ukrywając się we własnym pałacu, goniąc nieustannie za przypadkowo 

zauważonymi chłopakami i równie nieustannie uciekając przed otwartą konfrontacją z nimi, 

wciela to, co wypierane i wstydliwie ukrywane. Następuje jednak moment, gdy wyparte 

powraca z całą siłą i otwartością. Jest to ten moment, gdy Gonzalo się zakochuje. Dopiero dla 

Ignaca jest w stanie ryzykować (ratując go przed psami), dopiero przed nim odkrywa swe 

bogactwo i niejednoznaczną osobowość. Gdy chodzi o Ignaca, Gonzalo nie robi uników, lecz 

otwarcie staje do walki o chłopaka. Co go tak w nim urzekło? Wydaje mi się, że była to jego 

„niegotowość”, brak tożsamości, niemal doskonały brak jakiegokolwiek kształtu i znaczenia. 

 

 

MILCZĄCA LARWA BEZ POPĘDÓW 

 

 Ignac jest postacią bardzo podobną do Iwony z Iwony253 i Albertynki z Operetki254. 

Jego uparte milczenie (Ignac nie odzywa się właściwie ani razu w powieści), według mnie, 

nie jest co prawda – jak w przypadku Iwony – znakiem   o d m o w y   wejścia w płeć, lecz 

jest znakiem   n i e u m i e j ę t n o ś c i   wejścia w tożsamość płciową i seksualną.  Z kolei  

z Albertynką łączy go – wskazywane przez Błońskiego – oczekiwanie na gest posięścia, 

ucieleśnianie ideału biernego piękna, dziewiczość i niegotowość. W porównaniu do 

omawianych tu innych „niegotowych” podmiotów, podmiotów w trakcie tworzenia 

tożsamości – Gombrowicza i Gonzala – Ignac jest najbardziej „surowy”, cielesny, 
                                                
253 Jak zauważa (za Moniką Żółkoś, autorką książki Ciało mówiące. „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda 
Gombrowicza) Markowski, milczenie Iwony jest odmową wejścia w płeć [por. CN 169]. 
254 „Tak, Albertynka nie przypadkiem marzy o poddaniu, czeka na gest posięścia. Piękna jest dlatego, że jest 
niczym, a może być wszystkim. Zobaczyć w niej symbol natury – ciężko, grubo, niezdarnie. Autentyczności – 
nonsens: bełkoce albo plecie frazesy […]. Chociaż może to zabrzmieć śmiesznie, Albertynka jest dziewicą. 
Dziewicą bezwstydną, ale dziewicą.” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 188.)  
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semiotyczny, zupełnie jeszcze niezdolny do funkcjonowania w porządku symbolicznym. Jest 

czystą potencjalnością, może stać się wszystkim: żołnierzem na Wojnie o Ojczyznę, 

kochankiem Gonzala, zabójcą Ojca, przyjacielem służby, ofiarą Synobójstwa. Ignac jest 

larwą; larwą tak doskonałą, że może przemienić się w cokolwiek. Jest absolutnym „punktem 

zero” podmiotowości – tożsamością nie tylko bez języka, ale jeszcze nawet bez popędów. 

Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie Ignaca w ogóle nie ma. Warto więc przyjrzeć 

się temu, jak powstaje coś z niczego, jak powstaje Ignac. 

 
„Ignac raz więc łajdackie myśli budzi w innych, innym razem sam wydaje się 
potencjalnym łajdakiem, a potem znów – niewiniątkiem, ale o jego postaci i rysach nic 
właściwie nie da się powiedzieć; młodzieniec ten wciela doskonałą bierność. 
<<Łajdactwo>>? <<Niewinność>>? <<Zdrowie>>? <<Uroda>>? Wszystko to jak gdyby 
przychodzi z zewnątrz – od obserwatora.” [GG 428] 

 

„Wszystko przychodzi od obserwatora”, powiada Jarzębski. (Nawet jedyne wypowiedziane  

w powieści przez Ignaca słowa: „I mówi Gonzalo w tej duchocie, w tym upale: <<a na tych 

mułach to nikt nie usiedzi oklep, bo zrzucają>>; i zaraz Ignac mówi: <<ja spróbuję>> […]” 

[TA 103], nie stanowią osobnej „linijki dialogu” powieściowego; i one – jako narratorskie 

przytoczenie – pochodzą od obserwatora.) 

 Choć Ignac nie mówi, jednak podtrzymuje w jakiś sposób kontakt ze światem, jakoś 

reaguje na sygnały ze świata płynące. Warto przyjrzeć się temu, jakiego rodzaju są to reakcje. 

Pierwszą sceną powieści, w jakiej bierze udział chłopak, jest scena w parku rozrywki255, do 

którego to parku zabiera go Tomasza, by Ignac przed pójściem do wojska trochę się rozerwał 

i Ludowe Zabawy zobaczył [por. TA 56]. Tam Ojciec i Syn poznają Gombrowicza i Gonzala. 

Rozmawiają i przepijają do siebie. Albo inaczej: Gombrowicz rozmawia, zaś Gonzalo 

przepija. Przepija pozornie do Tomasza, w rzeczywistości zaś do Ignaca. Przepija wciąż  

i niestrudzenie. Kubek już pusty, ale Gonzalo wciąż przepija. Gdy zaś farsę picia z pustego 

kubka musi wreszcie skończyć, robi to, rzucając kubkiem w Tomasza. Tomasz zrywa się  

z miejsca. „Zaraz tyż inni powstawać zaczęli, bo widzą, że coś na Bicie się zanosi. Jeden 

tylko Syn nie ruszył się, ale jemu nijako było bo chyba zmiarkował co w trawie piszczy  
                                                
255 Warto zwrócić uwagę na to, że przestrzeń parku rozrywki jest przestrzenią ludyczną, a więc sprzyjającą 
zawieszeniu oficjalności i instytucjonalności podmiotu. Jest to więc miejsce – przynajmiej z założenia – idealnie 
odpowiadające zamiarom Gonzala, któremu zależy na zawieszeniu reguł „normalnego” świata społecznego i 
wprowadzeniu na ich miejsce zasad swoistego „świata na opak”. Park rozrywki, jako sfera „ludowa”, jest 
również przestrzenią niższą: przestrzenią dziecięcej zabawy i niedojrzałości, stąd też stanowi „naturalne” 
środowisko Młodego. Gombrowicz w Testamencie zauważa, że: „[…] jeśli autentyczna obecność Młodego da 
się odczuć, to nie na gruncie społecznym, zbiorowym, politycznym lub ideologicznym. Dziś moda żeby widzieć 
jedynie aspekt społeczny człowieka. Ależ nie. To bardzo powierzchowne i ciasne. Wiele spraw dzieje się na 
terenie prywatnym – i sekretnym – i tu właśnie Młody ukazuje się jako niebezpieczny zwiastun pewnej poezji, 
pewnej specyficznej piękności… i jako ściągający w niższość.” [TR 130-131] 
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i tylko się nieborak jak rak zaczerwienił.” [TA 57]. Skoro Ignac już w pierwszej konfrontacji 

„chyba zmiarkował co w trawie piszczy”, dlaczego się rumieni? Czy wstyd mu za gwałtowną 

reakcję ojca, bo mógłby bronić się sam? Czy może i on chce czegoś od Gonzala i rumieni się 

jak niewinna dziewica pod spojrzeniem pożądającego jej (jego) mężczyzny? Tak więc Ignac 

już od pierwszego spotkania „chyba miarkuje”, o co chodzi w Gonzalowej grze. Niemniej, 

pięćdziesiąt stron dalej czytamy: „Ignacy, choć tyż chyba, co i jak miarkował, a zły Gonzala 

zamiar w tym wszystkim przeczuwał, przeszkodzić nie może […]. Widział to wszystko 

Tomasz, a jakby nie widział…” [TA 104] Choć w międzyczasie wiele się wydarzyło, choć 

Gonzalo niemal otwarcie pokazuje swoje zamiary, sytuacja pozostaje dziwnie nie zmieniona. 

Tomasz nadal udaje, że nie o Ignaca rzecz się toczy256, zaś Ignac wciąż tkwi na poziomie 

chyba-miarkowania, niedopowiedzianego domysłu, niejasnego przeczucia. 

 „Czy widzisz Chłopaka tego Blondyna, co przed nami?” [TA 47], pyta Gonzalo 

Gombrowicza przed wejściem do „Parku Japońskiego” i jest to bodajże jedyna informacja  

o wyglądzie Ignaca, jaka pojawia się w powieści. Czytając Trans-Atlantyk domyślamy się, że 
                                                
256 Choć nie zajmuję się szczegółowo postacią Tomasza, warto poświęcić mu kilka słów. Istotność jego osoby 
przekształca jasną dwuelementową relację pożądającego (Gonzala) i pożądnego (Ignaca) w niejasną sytuację 
trójkąta, w którym Tomasz działa jako swoisty „zwornik” pożądania (jednocześnie wzmagając pożądanie i 
uniemożliwiając jego spełnienie). Według mnie, najbardziej nurtującym Tomasza problemem nie jest 
uchronienie syna przed homoseksualnym Gonzalem, lecz próba uchronienia Ignaca – za wszelką cenę – przed 
nim samym. Moim zdaniem Ignac jest wyraźnie zainteresowany zalotami puta i Tomasz dobrze o tym wie, a 
homoseksualne ciągoty syna traktuje jako własną symboliczną porażkę. W tym kontekście jego pragnienie 
Synobójstwa czytam jako akt symboliczny. Fabularnie sytuacja wygląda tak, że Tomasz musi zabić syna 
dlatego, że strzelał z pustego pistoletu. Wnioskowanie to albo należy uznać za całkowicie absurdalne, albo 
przeczytać metaforycznie. Moim zdaniem, strzelanie z pustego pistoletu utożsamione zostaje ze spłodzeniem 
homoseksualnego syna (czy, przynajmniej, syna podatnego na homoseksualną perwersję). „Biologiczny strzał” 
Tomasza (freudowska analogia: pistolet – fallus) był niejako pusty, jako że spłodził on niegodnego siebie syna. 
W ten sposób, zabicie Syna byłoby sposobem na przezwyciężenie symbolicznej impotencji. Jak zauważa 
Jarzębski: „Wszystkie nieledwie zabójstwa u Gombrowicza mają podtekst   e r o t y c z n y : zarówno to ze 
Zbrodni z premedytacją (duszenie trupa jako konsekwencja miłości rodzinnej), jak – kolejno – zorganizowane 
zabójstwo Iwony (próba restytucji <<normalnej>> erotyki), gwałcenie Syfona przez uszy, po którym 
nieszczęsny przywódca <<chłopiąt>> umiera, planowane zabójstwo Ignaca i Tomasza w Trans-Atlantyku, 
morderstwo na narzeczonej w Bankiecie, sprowokowane samobójstwo Władzia w Ślubie (usunięcie 
<<rywala>>), finałowa hekatomba w Pornografii i wreszcie niedoszłe powieszenie Leny w Kosmosie. Nie 
zawsze to się wydaje oczywiste (np. w Bankiecie i Ślubie), ale jeśli pamiętamy, że zbrodnie mają w tym świecie 
charakter <<rodzinny>>, a rodzina u Gombrowicza jest instytucją kanalizującą i otamowującą przy pomocy 
norm przyrodzony człowiekowi panerotyzm, to i rzeczony podtekst przestanie zaskakiwać.” [GG 380]. Gdy 
Tomasz mówi: „Widziałeś, jak to Ignac z tym Horacjem się pokumał? Ano, niechże jemu na zdrowie będzie!” 
[TA 119], czytam to jako znak próby pogodzenia się Tomasza z homoseksualizmem Ignaca. (Także narrator 
wydaje się iść tym tropem: „Dać jemu grzeszyć, niech on siebie w Co Zechce przemienia, a choćby w Mordercę, 
Ojcobójcę! Choćby i w Cudaka!” [TA 121]). Gdy zaś podczas jazdy do estancji Gonzala „Jazda, jazda – 
krzyknął [Tomasz] – choćby tak było, jak mówisz, nie będę ja z Ignacem przed nim umykał, bo Ignac mój nie 
taki, żeby się miał bać zalotów jego!” [TA 87], to można rozumieć to tak, że Ignac sam jest w stanie się obronić 
przed niechcianym zalotnikiem (czemu jednak przeczy fakt, że to Tomasz stanął do pojedynku w obronie honoru 
syna, nie pozwalając mu na samodzielne działanie), ale również i tak – jak czytam to ja – że Ignac zalotów się 
nie boi, gdyż są mu one miłe. Tomasz za wszelką cenę stara się odciągnąć uwagę od Ignaca, udając, że nie o 
seks tu chodzi, lecz o Sprawę: „Krowa nie krowa, takie tam gadanie! I nie do Ignaca on pił, a do mnie starego! I 
nie w Ignaca kubek cisnął, a we mnie! Między nami zwada i obraza była po pijanemu, jak to między 
Mężczyznami!” [TA 61]. Być może to ojciec jest przyczyną tożsamościowego zablokowania Ignaca, który – 
jako dobry i posłuszny syn – nie jest w stanie budować swej podmiotowości wbrew woli ojcowskiej. 
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Ignac jest piękny: „[…] goły na łóżku leży, snem zdjęty, i tak jemu pierś, tak barki, tak głowa 

i nogi, że szelma, szelma, o szelma Gonzalo!” [TA 80-81]. Ale domyślamy się tego jedynie 

na podstawie znaczących niedopowiedzeń narratora (jak to przytoczone powyżej), który 

trzykrotnie odwiedza sypialnię chłopaka, trzykrotnie ogląda jego sen. Za każdym razem  

w bezbronnym śpiącym chłopaku dopatruje się jakiegoś uszczerbku, znaku lenistwa czy 

łajdactwa: 

 
„Owóż na łóżku przy ścianie Ignac leży, goły jak go matka porodziła, snem zdjęty i nic, 
śpi, oddycha. Ujrzawszy go, zmartwiałem. Owóż to z pozoru jak przyzwoite spał chłopię. 
Ale gdy on śpi, w nim śpi Łajdactwo i, o Boże, Łajdak on, nic innego, Łajdak, Łajdak, do 
Łajdactwa wszelkiego sposobny, a niechby tylko mu popuścić, on by Łajdakiem stał się 
jak tamte Łajdaki!” [TA 100] 

 

 Skąd bierze się łajdactwo śpiącego Ignaca? Otóż, moim zdaniem, bierze się ono tylko  

i wyłącznie z ciała, z wyłączności ciała, z bezsensu doskonale semiotycznego, pozbawionego 

jakichkolwiek znaczeń śpiącego ciała. Ciało śpiące – jako niesymboliczne – jest tu całkowicie 

bezsensowne, jest właśnie   u c i e l e ś n i e n i e m   bezsensu. A bezsens to łajdactwo. Gdy 

ciało Ignaca nie śpi, gdy jest aktywne, ma szansę wkroczyć w przestrzeń symboliczną. A wraz 

ze swym ciałem może w tę przestrzeń wkroczyć Ignac. Przywołajmy raz jeszcze scenę 

powieści, w której Ignac wypowiada swe jedyne w powieści słowa. To scena, w której 

chłopak gra z Gonzalem w palanta: 

 
„Owóż, gdy grę zakończono, Ignacy spotniały, rozgrzany, więc dyszy i dyszy; a dalejże 
jemu Gonzalo winszować, ściskać, sławić nadzwyczajną zręczność jego! I tak już poszło 
dalej! I już od rana do wieczora nic, tylko Syna uwodzenie, Syna z pomocą tego Bajbaka 
uprowadzanie… […] I mówi Gonzalo w tej duchocie, w tym upale: <<a na tych mułach 
to nikt nie usiedzi oklep, bo zrzucają>>; i zaraz Ignac mówi: <<ja spróbuję>> […].”  
[TA 103]257 

                                                
257 Skoro mowa o Bajbaku, warto poświęcić tu kilka słów Horacjowi. Ignac i Horacjo „rymują się”. Gonzalo 
mówi do Gombrowicza: „Pamiętasz, jak to dawniej gdy Ignac buchnął, Horacjo jemu bachnął z boku w 
odpowiedzi? Tera tak się pokumali, że gdy Horacjo buchnie, Ignac jemu bachnie! A już tak się zgrali, że nie 
może być, aby jeden nie buchnął, kiedy drugi bachnie! Wszystko więc po myśli mojej, wedle zamiaru mojego!” 
[TA 118]. Ignac jest Łajdakiem, więc Horacjo jest Bajbakiem. Dni całe upływają im na „buchbachach”. A 
wszystko wedle zamiaru Gonzala. Jak mi się wydaje, zamiarem owym nie jest tylko (i nie przede wszystkim) 
Ojcobójstwo za pomocą „buchbacha” przeprowadzone. Horacjo jest ulubionym efebem z całego haremu 
Gonzalowych chłopaków. Jest Gonzalowi doskonale posłuszny; choć często bywa strofowany, to i dopuszczany 
jest do wszystkich zabaw i rozrywek organizowanych w estancji. Widząc totalną bierność Ignaca, jego 
doskonały brak jakiejkolwiek tożsamości i własnej inicjatywy, sprytny Gonzalo podsuwa mu pod nos takiego 
chłopaka, jakim – wedle życzenia puta – miałby się stać Ignac. Horacjo spełnia tu rolę narzędzia, modelu, z 
którego czerpać ma Ignac, tworząc własną podmiotowość. I zadanie to spełnia wyśmienicie. Co więcej, skoro 
Ignac-„niemowa” istnieje poza porządkiem symbolicznym, także i Horacjo nie posługuje się słowami. 
„Buchbachy” rymują się na poziomie semiotycznym: ruchowym, dźwiękowym, cielesnym. Jak zauważa 
Jarzębski: „symetria ruchów Ignaca i Horacja nie ma poza sobą żadnej <<wyższej zasady>>, żadnej <<istoty>>, 
jest niska, fizyczna, <<oddolna>>.” [GG 426]. Budowanie podmiotowości Ignaca Goznalo rozpoczyna od 
samych semiotyczno-popędowych podstaw. 
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Pierwsze słowa rodzącego się podmiotu to: „ja spróbuję”. To podmiot, który dopiero się 

tworzy, podmiot, dla którego wszystko jest nowe i który nic jeszcze nie może powiedzieć ani 

zrobić na pewno, może jedynie próbować. To równocześnie ostatnie jego słowa w powieści, 

tak więc wydaje się, że ze wszystkich omawianych tu „podmiotów w procesie”, Ignac wpisuje 

się w ten model najdoskonalej. To podmiot nieustannego próbowania, nie zaś dokonywania  

i domykania. Bardzo istotny jest również, moim zdaniem, moment, w którym padają te słowa. 

Zmęczony upałem i sportowym wysiłkiem, Ignac „spotniały, rozgrzany, więc dyszy i dyszy”. 

Dyszy i poddaje się uściskom Gonzala258. W tej pozornie sportowej sytuacji wyczuć można 

wyraźny podtekst erotyczny. Być może jest to pierwszy krok Ignaca w seksualność. Być 

może to właśnie w tej chwili budzą się w nim pierwsze popędy. Ignac zaczyna stawać się 

podmiotem. Próbuje stawać się podmiotem. I to właśnie w tym momencie zaczyna mówić. 

 

 

ZBAWIENIE ŚMIECHEM? 

 
„Niech zdycha Ojciec! Nadlatuje Ignac. Niech tedy stanie się co stać się ma. Niech Syn 
morduje Ojca! Ale co to? O, chyba Zbawienie! O, co to, jak to, co to? Ach, chyba 
Zbawienie! A bo, gdy tak z Bachem swoim leci, nadlatuje, aż wszyscy Zamarli, on 
śmiechem wybucha. I zamiast żeby Ojca swego Bachem Bachnąć on Buch w śmiech  
i, śmiechem Buchnąwszy, przez Ojca skoka daje i tak, uskoczywszy, śmiechem Bucha, 
Bucha! Śmiech tedy, Śmiech!” [TA 127] 

 

 Pozostaje jeszcze przyjrzeć się scenie końcowej. „Scenę śmiechu” gombrowiczolodzy 

czytają albo jako apoteozę radosnego, triumfującego otwarcia na nowy świat nowych reguł, 

albo – jak czyni to Chwin – z pretensją i zakłopotaniem: 

 
„Czy jednak nie jest to śmiech nadto wykoncypowany, nadto ideologiczny, nadto 
alegoryczny, nadto wymykający się – śmiech unik i wykręt? Gombrowicz zostawia nas  
z całą tą rozwibrowaną mieszaniną powagi i niepowagi, nadziei i drwiny, bólu  
i wesołości. Jak my, czytelnicy Trans-Atlantyku, mamy wybrnąć z tego duchowego 
zamieszania, w jakie nas wtrącił?” [TA 149] 

 

                                                
258 Gonzalo dotyka Ignaca dwukrotnie. Pierwszy raz wtedy, gdy ratuje go przed psami („Zaraz więc wszyscy 
krzyczeć i wiwatować zaczęli, tu się ściskają, tam całują i Gonzalo znów w objęcia brał, najprzód Tomasza, 
potem Syna jego. Taki Pojedynku koniec.” [TA 86]), drugi raz w omawianej powyżej scenie gry w palanta. W 
obu wypadkach są to „uściski męskie”, pozornie pozbawione jakichkolwiek podtekstów seksualnych. Uścisk 
odważnego i starszego opiekuna i wybawiciela oraz uścisk sportowca. Tak więc w najbardziej intymnych 
chwilach Gonzalo nie próbuje podchodzić Ignaca z pozycji kobiety, lecz prezentuje się mu z męskiej, rycersko-
sportowej, strony. 
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 Moim zaś zdaniem, ewentualna ideologia czy alegoreza leży tu tylko i wyłącznie po 

stronie czytelnika. Ja zakończenie Trans-Atlantyku czytam jako przerwanie, nie zaś 

domknięcie. Gombrowicz kończy powieść tak, jak śmierć kończy życie ciała259. Czyli bez 

powodu i bez sensu. A później albo nie będzie nic, albo…? W Gombrowiczowskim świecie 

bez Boga na pewno nie będzie Zbawienia. Czy też: będzie zbawienie na miarę ludzką. 

 Przeskakując nad leżącym Ojcem, jako pierwszy śmiechem wybucha Ignac. Jednak 

chłopak przeskakuje i znika z powieści. Czy tam śmieje się dalej? W ostatnich słowach 

Trans-Atlantyku opisany jest śmiech bohaterów drugo- i trzecioplanowych. Śmiechu 

bohaterów dla powieści kluczowych nie słyszymy. Czy śmieje się i Tomasz? A Gombrowicz? 

A Gonzalo? 

 Jeśli mogłabym pozwolić tu sobie na małą konfabulację, powiedziałabym, że po 

„scenie śmiechu”, nazajutrz, wszyscy wstaną z łóżek z moralnym kacem („Dopiroż myślę, że 

najlepiej będzie wszystko na sznapsa, lub na wino zwalić i chusteczkę do skroni przykładam, 

wzdycham, ledwie Chodzę, jak to po Przepiciu.” [TA 66]), być może Ignac obudzi się  

w sypialni Gonzala, a Tomasz od rana będzie jadł śliwki w ogrodzie… A gdy już dojdą do 

siebie, padną na kolana, wstaną i zaczną chodzić – wszak podmiot musi być w nieustannym 

ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
259 Taką intuicję wyczytuję również ze słów Błońskiego (jest to zresztą jeden z niewielu fragmentów Formy, 
śmiechu i rzeczy ostatecznych, z którym w pełni się zgadzam): „[…] kiedy [Gombrowicz] mówił swe 
prowokacyjne głupstwa o lekarzu i strzykawce, miał o tyle słuszność, że swą twórczość ufundował na zmianie, 
młodości, wolności, tej wolności, która pozwala nawet na głupstwo, kaprys, błahość. Otóż jego ciało stało już 
między nim a jego wolnością (czyli uprawianiem literatury). Nie mogąc być już źródłem, medium czy 
narzędziem, stawało się czystym oporem, trudnością i ciężarem. Gombrowicz mógł być sobą tylko w ruchu: 
dość przypomnieć zakończenia dzieł. Ostatnim słowem czy gestem Gombrowicz starał się zawsze odwrócić 
konkluzję, zbić z tropu czytelnika, w ostateczności – zagrać światu na nosie. Ciało, cierpiąc, zamykało go w 
formie. I nawet nie o tym myślę, że upokarzało – zapowiadało śmierć. A on nie mógł zgodzić się – w sobie – na 
śmierć. Śmierć musiała bowiem utożsamić go z jakimś momentem jego bytowania, musiała podkreślić jego 
sumę czy wydestylować esencję – wszystko jedno, jakiego użyć terminu czy porównania.” (J. Błoński, Forma, 
śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 275.) 
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PORNOLOGICZNA PORNOGRAFIA 

 

Być artystą to nie dać się zwodzić znaczeniom.260 

 

 

ŻERUJĄCA PORNOGRAFIA 

  
„Od czasów Reja promień intelektu nie musnął naszej erotyki, która jest niezmordowanie 
normalna, a tym samym – niezbyt uduchowiona. Właśnie bowiem w perwersji akt 
fizyczny schodzi na plan drugi, przestaje być celem w sobie, staje się środkiem, przy 
pomocy którego jednostka wyżywa najgłębszą swą problematykę, dramatem, gdzie od 
akcji ważniejsza jest sceneria. Stąd częste skłonności do perwersji – właśnie u wybitnych 
artystów. Że zaś wielką osobowość twórczą cechuje duży stopień jednolitości, więc życie 
jej duchowe ma tę samą strukturę, co płciowe, i metafizyka zawiera te same zagadnienia, 
co erotyka. Stąd wniosek, że krytyk, który chce tę jednolitość zrekonstruować, musi – nie 
licząc się ze względami taktu i dyskrecji – poruszać także sprawy najbardziej 
intymne.”261 

 

 Tak pisał Sandauer, także Gombrowicza umieszczając wśród wspominanych 

wybitnych artystów skłonnych do perwersji. Jednocześnie twierdził jednak, że 

Gombrowiczowska Pornografia to „niesmaczna ramota, gdzie pod zadymionym przez 

krematoria niebem dwaj panowie dają upust swym wyszukanym gustom”262. Co sprawiło, że 

uduchowiona perwersja mogła być jednocześnie niesmaczną ramotą? Jak najgłębsza 

problematyka mogła nie objąć zadymionego przez krematoria nieba? Pytanie to można zadać 

jeszcze inaczej: dlaczego Sandauer szukał u Gombrowicza pisania podobnego do 

Białoszewskiego Pamiętnika z powstania warszawskiego?263 Sądząc po pierwszym  

z zacytowanych fragmentów eseju, seksualność Pornografii interesuje Sandauera jedynie ze 
                                                
260 Słowa z listu Gombrowicza cytowane w: R. Kalicki, Ten straszny Gombrowicz, [w:] Tango Gombrowicz, op. 
cit., s. 29. 
261 A. Sandauer, Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz, [w:] tegoż, Zebrane pisma krytyczne, tom 1: Studia o 
literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 583.  
262 Ibidem, s. 611. Jarzębski pisze o tym, że Sandauer czyta Pornografię jako „grzebanie się w erotycznych 
świństewkach na górze trupów” [GG 207]. 
263 To, oczywiście, świadomie niemożliwe zestawienie. Esej Sandauera pochodzi z roku 1965, zaś książka 
Białoszewskiego wydana została w 1970 roku. Chodzi mi tutaj jedynie o próbę odtworzenia oczekiwań autora 
eseju wobec „wojennej” książki pisarza-homoseksualisty. 
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względu na seksualną biografię jej autora. Natomiast seksualność fabularna, seksualność 

języka i seksualność jako sposób pojmowania i opisywania świata przegrywać mają  

z obowiązkiem wobec ojczyzny czasu wojny. Moje zaś spojrzenie na powieść Gombrowicza 

jest dokładnie odwrotne. Nie interesuje mnie seksualność jej autora, ciekawi zaś świat 

dawania upustu wyszukanym gustom. I, według mnie, nie dzieje się to bynajmniej pod 

zadymionym przez krematoria niebem. Choć Pornografia dzieje się w czasie drugiej wojny 

światowej, choć pojawia się w niej wątek partyzantki, to jednak wojny tu nie ma, a postać 

partyzanta istnieje tu jedynie w roli gry z pewnym fantazmatem: fantazmatem mężczyzny-

wojownika, mężczyzny-agresora i seksualności-jako-przemocy. Jest to gra dwuznaczna  

i potajemna, jak dwuznaczne i niejawne jest wszystko w tej powieści. Poczynając od jej 

tytułu. 

 

 Przede wszystkim, Pornografia nijak nie jest pornograficzna. Dokładnie rzecz 

ujmując, coś takiego, jak „literatura pornograficzna” w ogóle nie jest możliwe. Jak sama 

nazwa wskazuje, pornografia operuje w sferze obrazu (ilustracji, zdjęcia, filmu). Choć  

w powieści Gombrowicza pojawiają się sceny stricte (porno)graficzne – jak scena na wyspie, 

scena podwijania nogawki; żywe obrazy, pozy młodych, widzialne jako „kadry” wewnątrz 

świata powieściowego – to jednak zostają one czytelnikowi opowiedziane słowami, nie zaś 

obrazami. Wydaje się więc, że w literaturze mieć możemy do czynienia nie z pornografią, 

lecz raczej z pornologią; z porno, którego medium jest słowo264. „Wtedy był to tytuł 

[Pornografia] nie taki zły, dziś wobec nadmiaru pornografii stał się banalny i w kilku 

językach zmieniono go na Uwiedzenie.” [TR 122], zauważa Gombrowicz w Testamencie265. 

Pornologos uwodzi słowem. Stanowi również pewną specyficzną wizję świata, jest innym 

sposobem jego ujmowania, opisywania, wartościowania i poznawania. Pornologos podważa 

logos. Być może przeczytanie powieści Gombrowicza w kategoriach pornologii Gillesa 

Deleuze’a daje nową odpowiedź na pytanie o to, co pornograficznego jest w Pornografii. 

 
„Henia poruszyła się… Karol przypadkiem także się poruszył… ruch, wiążąc ich ze sobą, 
trysnął, rozszalał się nieznacznie i jej kolana białe rzuciły (chłopca) na kolana ciemne, 

                                                
264 Dalej w rozdziale tym posługuję się terminem „pornografia” w szerokim, potocznym rozumieniu. Wtedy, gdy 
mowa jest o filozoficznym porządku zseksualizowanego świata, sięgam po „pornologos”. W innych 
przypadkach „pornografię” i „pornologos” traktuję wymiennie jako porno literatury, którą się tutaj zajmuję. 
265 Chociażby ze względu na tę tylko uwagę Gombrowicza całkowicie absurdalna wydaje się interpretacja tytułu 
powieści proponowana przez Boyersa: „Dochodzimy więc do wniosku, że Gombrowicz nie napisał wcale 
powieści pornograficznej, że do nadania takiego tytułu skłoniło go własne niespokojne sumienie, które każe mu 
zawsze myśleć o sobie jak najgorzej i przypisywać najpotworniejsze motywy najbliższym mu postaciom.” (R. 
Boyers, Formy perwersji w „Pornografii” Gombrowicza, przeł. I. Sieradzki, „Pamiętnik Literacki” 4/1973, s. 
287.)  
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ciemne, ciemne kolana nieruchome w kącie. […] Nie, to było nie do zniesienia! Nic, nic! 
Nic, tylko moja, żerująca na nich pornografia!”266 

  

 Zacytowany powyżej fragment jest niezwykle istotny dlatego, że to właśnie tutaj 

jedyny raz w powieści pada słowo tytułowe. Z tego względu czytam go jako klucz do całości 

utworu. W nim odnajduję specyfikę Gombrowiczowskiego rozumienia tego, co 

pornograficzne. Ruchów Heni i Karola nic nie łączy i, właśnie dlatego, łączy je wszystko. To 

nie powiązanie wywołuje wspólny ruch (jak to dzieje się w „normalnej” sytuacji nie tylko 

seksualnej), lecz ruch tworzy powiązanie. Wedle Gombrowicza – jako bohatera, narratora  

i autora Pornografii – „sytuacje w świecie są szyfrem” [P 45]; dlatego   k a ż d ą   sytuację 

należy odszyfrować i przełożyć na swoje kategorie. W tym przypadku kategorie erotyczne, bo 

to świat rządzony logiką pornologosu. Jak słusznie zauważa Markowski: „Zarówno 

Pornografia, jak i Kosmos zbudowane są na zasadzie paranoi: nic nie może zostać 

pozbawione relacji i wszystko musi się okazać znaczące.” [CN 154]267. Moim zdaniem, 

paranoja powieści Gombrowicza to paranoja pornologosu, polegająca na tym, że wszystko 

nabiera tu znaczenia seksualnego, erotycznej wymowy i dwuznacznego (czy też właśnie – 

jednoznacznego) podtekstu. Paranoiczne kojarzenie ruchów Heni i Karola przypomina 

kojarzenie „buchbachów” Ignaca i Horacja w Trans-Atlantyku; jest ono – z racjonalnego 

punktu widzenia – czysto arbitralne, oparte jedynie na pragnieniu, na ciele, na semiotycznym. 

Tłumaczy się jedynie logiką pożądania („Pyta pan, jaki mam plan? Żadnego planu. Idę po 

linii napięć, rozumie pan? Idę po linii podnieceń.” [P 104]). To właśnie owa logika, a nie 

działania „młodych”, staje się pornograficzna268. Gombrowicz powiada: „moja […] 

pornografia”. Pornografia nie jest więc domeną tego, który czyni, lecz tego, który patrzy. I nie 

jest to spojrzenie niewinne: pornografia żeruje. Spojrzenie Gombrowiczowskiego pornografa 

jest spojrzeniem pasożytniczym w tym sensie, że odbiera oglądanym działaniom niewinność, 

brak znaczenia, przypadkowość. Pornologiczne wytwarzanie, wymyślanie seksualnego 

                                                
266 W. Gombrowicz, Pornografia, Kraków 2009, s. 29. Dalej jako P. 
267 W tym sensie paranoiczna jest także psychoanaliza, w myśl której nie ma myśli, skojarzeń, czynności i 
fantazji czysto przypadkowych jako nieznaczących. Ale paranoiczny jest również w dużej mierze niemal każdy 
akt interpretacji literackiej, gdy zakłada się, że w tekście nic nie jest „po nic”, że wszytko jakoś znaczy. 
268 Jak zauważa Susan Sontag w eseju poświęconym wyobraźni pornograficznej: „Doświadczenia nie są 
pornograficzne; pornograficzne są jedynie struktury wyobraźni: wizerunki i reprezentacje. To dlatego książka 
pornograficzna sprawia często, że jej czytelnik myśli raczej i przede wszystkim o innych książkach 
pornograficznych niż bezpośrednio o seksie; i niekoniecznie musi odbywać się to ze szkodą dla jego seksualnego 
podniecenia.” (S. Sontag, The Pornographic Imagination, [w:] tejże, The Styles of Radical Will, Nowy Jork 
2002, s. 49.) Pornograficzne zanużenie w mediacji odsłania kolejny aspekt specyfiki Gombrowiczowskiej 
pornografii. O ile widok młodego ciała, nawet w sytuacji erotycznie „neutralnej” może być podniecający, o tyle 
jego powieściowa reprezentacja w Pornografii nie wpisuje się w znajomy dyskurs „książek do czytania jedną 
ręką”, w niczym nie przypomina „normalnej pornografii” i dlatego – jako potencjalny bodziec seksualny – 
okazuje się zupełnie nieprzydatna. 
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związku tam, gdzie między ciałami go nie ma, jest żerowaniem na porządku logosu, w którym 

ciało samo w sobie nie ma żadnego sensu, będąc jedynie pojemnikiem na (duchowe) 

znaczenie. To pasożytnictwo o tyle specyficzne, że żywiące się brakiem znaczenia  

i polegające na tego znaczenia dodawaniu. Jednak nawet takie pożeranie wyniszcza: 

wyniszcza logos, niszcząc konieczną, cielesną pustkę znaczeniową. Logos i pornologos nie 

mogą koegzystować w symbiozie. Jest tylko albo-albo. Gdyż pornografia posiada moc 

totalizującą269. 

 Erotyczne knucie Witolda i Fryderyka, pornograficzne żerowanie na „młodych”, 

wiąże ich ze sobą pewną obrzydliwą, chorobliwą erotyczną więzią. Logika pornologosu 

zaraża sobą to, co wokół niej. Narrator nie jest w stanie patrzeć na świat erotycznie, sam nie 

stając się erotycznym. W ten sposób, pornografia wymyka się spod wszelkiej kontroli270. 

 

 
MOWA POZA DYSKURSEM 

 

 Mistrzem pornograficznej ceremonii, miernikiem i wyrocznią w realizacji erotycznych 

spektakli od samego początku – przynajmniej wedle narratora – jest Fryderyk („jeśli on tego 

nie wywęszył, to tego nie ma” [P 32]). Nadaje się do tej roli nie tylko ze względu na swój 

„reżyserski feblik” i bogatą erotyczną wyobraźnię, ale także – a może przede wszystkim – ze 

względu na swą milczącą cielesność: 

 
„A jego ciało, to ciało tak… <<specyficzne>>?… Jechać z nim nie bacząc na tę jego 
niestrudzoną <<nieprzyzwoitość milcząco-krzyczącą>>?… Obracać się z kimś tak 
<<skompromitowanym a wskutek tego i kompromitującym>>?… Narażać się na ten 

                                                
269 Sontag ujmuje to tak: „Wszechświat przedstawiany przez wyobraźnię pornograficzną jest wszechświatem 
totalnym. Posiada on moc przyswojenia, przemienienia i przetłumaczenia wszelkich zagadnień, które doń wejdą; 
zredukowania wszystkiego do jednej umownej waluty imperatywu erotycznego. Wszelkie działania traktowane 
są tu jako zbiór aktów seksualnej wymiany. Dlatego powód, dla którego pornografia odmawia ustanowienia 
sztywnych rozróżnień pomiędzy płciami czy też dopuszcza każdą preferencję seksualną i znosi każde tabu, 
tłumaczyć można <<strukturalnie>>. Biseksualność, lekceważenie tabu kazirodczego czy tym podobne cechy 
charakterystyczne dla narracji pornograficznych działają jako pomnożenie możliwości wymiany. W sytuacji 
idealnej, możliwe powinno być to, by każdy mógł nawiązać kontakt seksualny z każdym innym.” (Ibidem, s. 66-
67.) 
270 „Trudna do opisania obrzydliwość tej sceny. Oblicze człowieka starszego trzyma się skrytym wysiłkiem woli, 
zmierzającym do zamaskowania rozkładu, lub przynajmniej zorganizowania go w całość sympatyczną – w nim 
zaś [we Fryderyku] nastąpiło rozczarowanie, rezygnacja z czaru, z nadziei, z namiętności i wszystkie zmarszczki 
rozsiadły się i żerowały na nim, jak na trupie. Był potulnie i pokornie podły w tym poddaniu się własnej ohydzie 
– i mnie zaraził tym świństwem tak bardzo, że robactwo moje zaroiło się we mnie, wylazło, oblazło. Nie na tym 
jednak polegał szczyt obrzydliwości. Jej groteskową okropność wywoływało to przede wszystkim, że byliśmy 
jak para kochanków, zawiedzionych w swoich uczuciach i odepchniętych przez tamtą parę kochanków, nasze 
rozpłomienienie, nasze podniecenie nie miało na czym się wyładować i ono teraz grasowało między nami… nic 
teraz nie pozostawało nam, prócz nas samych… i, brzydząc się sobą, byliśmy jednak ze sobą w tej zmysłowości 
naszej, rozbudzonej. Dlatego usiłowaliśmy nie patrzeć na siebie.” [P 56-57] 
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<<dialog>> prowadzony uparcie… z… kim właściwie?… A jego <<wiedza>>, ta wiedza 
jego o…? A jego chytrość? A jego podstępy? No tak, to wszystko niezbyt mi się 
uśmiechało, ale z drugiej strony on był w wieczystej grze swojej tak osobno… tak 
wyodrębniony z naszego zbiorowego dramatu, tak bez związku z dyskusjami <<naród, 
Bóg, proletariat, sztuka>>… i to było mi wypoczynkiem, stanowiło jakieś odciążenie… 
A przy tym tak nienaganny i spokojny i ostrożny! Jedźmy tedy, o ileż przyjemniej we 
dwóch!” [P 9] 

 

 W tym fragmencie, jak mi się wydaje, streszczony został cały Fryderyk taki, jakim 

musiał być, by funkcjonować jako pornologiczny podmiot Pornograficznej intrygi. Jego ciało 

jest specyficzne, choć nie dowiadujemy się, na czym owa specyfika miałaby polegać.  

W każdym razie, powoduje ona, że Fryderyk nieustannie i dotkliwie jest, że jego ciało nie jest 

dyskursywnie trasparentne, że nie można przejść do porządku nad ciałem Fryderyka i skupić 

się na jego myśli; że słuchanie i rozumienie Fryderyka „potyka” się na jego ciele, 

wyhamowuje o nie, jest słuchaniem i rozumieniem właśnie tego ciała271. Tak dotkliwe bycie 

staje się więc nieprzyzwoitością milcząco-krzyczącą. Nieprzyzwoitością dlatego, że ciało 

dominuje nad duchem. Nieprzyzwoitością milczącą dlatego, że Fryderyk – nawet wtedy, gdy 

posługuje się językiem powszechnie zrozumiałym i powszechnie używanym – zawsze mówi 

również i przede wszystkim ciałem (jako semiotycznym, nie symbolicznym; mówi ciałem, co 

nie oznacza, że posługuje się tradycyjnie rozkodowywaną „mową ciała”). A im bardziej 

milczy, tym bardziej ciałem krzyczy. Jest to więc także – z logicznego punktu widzenia 

(punktu widzenia logosu) – nieprzyzwoitość krzywdząca, bo niezrozumiała w sposób 

dotkliwy. W ten dziwny sposób Fryderyk mówi nieustannie, nieustannie prowadzi dialog, 

choć nie wiadomo, z kim właściwie i w jakim języku. Fryderyk posiada wiedzę, lecz nie 

wiadomo, czego ona dotyczy. Na czym polegają jego chytrość i podstępy? W co gra?  

W przywołanym fragmencie Gombrowicz posługuje się nieustannie pytajnikiem bez 

odpowiedzi, wielokropkiem jako znakiem koniecznego niedopowiedzenia i cudzysłowem 

jako oznaczeniem braku pełni znaczenia, nadmiaru znaczenia lub semantycznej 

niestosowności. Dlatego jazda we dwóch z Fryderykiem jednocześnie budzi wątpliwości, ale  

i stanowi przyjemne odciążenie. Wraz z Fryderykiem i jego ciałem, z Fryderykiem-jako-

ciałem, z Fryderykiem mówiącym językiem ciała wyjeżdża się z „naszego zbiorowego 
                                                
271 Zupełnie nie jestem w stanie zgodzić się z Miłoszem, który Fryderyka opisuje jako istotę bezcielesną: „Kim 
jest np. demoniczny Fryderyk w Pornografii? Duchem, rzeklibyśmy, bezcielesnym, gdyby nie to, że jego 
brzydota dojrzałego mężczyzny, jego cierpienie z powodu   b r a k u   c i a ł a , narzucają mu rolę sprawcy, 
rajfura, który (za pomocą poszlak) kojarzy parę szczeniaków, Karola i Henię, organizuje w wyobraźni cały 
spektakl i ten spektakl, z żądzy impotenta poczęty, z żądzy feudalnej władzy nad innymi zastępujący seks, 
usamodzielnia się, dyktuje swoje prawa, aż po trupy dodawane <<dla smaku>>, dla symetrii, jak trup młodego 
Skuziaka.” (Cz. Miłosz, Kim jest Gombrowicz?, op. cit., s. 118.). Nie zgadzam się z całą przytoczoną tu Miłosza 
interpretacją postaci Fryderyka (posiłkowaniem się poszlakami, żądzą feudalnej władzy, usamodzielnieniem 
spektaklu i trupami „dla smaku”), ale mój największy sprzeciw budzi czytanie Fryderyka jako postaci 
bezcielesnej. Jak pokazuję dalej, Fryderyk jest ciałem, przede wszystkim ciałem. 
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dramatu”; wyjeżdża się spod zadymionego przez krematoria nieba Sandauera. Wyjeżdża się  

z logosu i wjeżdża w pornologos272.       

 W jednym ze swoich listów do Witolda Fryderyk pisze: 

 
„Ale tego nie można objawiać. Tego nie trzeba zdradzić przed nikim. O tym ani mru-mru. 
Nikomu. Nawet do siebie. Nie trzeba tego posuwać – proponować. Cicho! Niech samo się 
robi…” [P 119] 

 

O dramacie (w sensie potocznym i w sensie teatralizacji) seksualności nie należy więc mówić 

nikomu, nawet samemu sobie. Nie należy mówić nie tylko dlatego, że erotyczne knowania 

„starych” mogłyby się spotkać z ostrym sprzeciwem aktorów tego dramatu i całego ich 

rodzinnego otoczenia, ale także – i przede wszystkim – dlatego, że ma się to robić „samo”. 

To, co w seksualności istotne, istnieje poza słowami, w pozasłownej semiotycznej 

przygodności273. I choć tutaj jest to przygodność bardzo specyficzna, bo pornologicznie 

reżyserowana, to jednak jej gwarantem pozostaje milczenie. Słowa albo jej nie dotykają, albo 

mogą ją zniszczyć. Zresztą, nie chodzi jedynie o to, że nie wolno. Chodzi również o to, że się 

nie da: 

 
„Ja, pisarz polski, ja, Gombrowicz, za tym pobiegłem błędnym ognikiem, jak za przynętą 
– ale co wiedział Fryderyk? Potrzeba upewnienia się, czy on wie, co on wie, co myśli, co 

                                                
272 Jednak, jak się okazuje, nie wyjeżdża się na zawsze. Krematoria, których nie ma w powieści Gombrowicza, a 
które widział w niej Sandauer, powracają wraz z jedną z najnowszych interpretacji powieści, jaką jest 
ekranizacja Pornografii Jana Jakuba Kolskiego. W tej wersji Fryderyk jest ojcem Żydówki, który pornograficzną 
intrygą w dziwny sposób stara się odkupić grzech porzucenia własnej córeczki podczas wojny. O ile bohater 
powieści niekoniecznie musi budzić w odbiorcy odrazę (we mnie nie budzi), o tyle bohater filmu faktycznie staje 
się perwersyjnym potworem, dokonującym podejrzanego rytuału oczyszczenia. (Co więcej – kompletnie wbrew 
idei i estetyce powieści – zarówno Fryderyk, jak i Witold, bezczelnie obmacują Henię, która – niczym wzorowa, 
niewinna i wyuzdana jednocześnie, „lolitka” – chętnie na to pozwala. Film Kolskiego traktuję jako jedno wielkie 
nieporozumienie. Jeśli ktoś tu jest reżyserem istotnie zboczonym, to nie jest nim Fryderyk, lecz właśnie Jan 
Jakub. Subtelna Pornografia Gombrowicza przerodziła się niemal w pornografię dziecięcą przybraną 
płaszczykiem „sztuki”.) 
273 Stąd też w pewnym momencie pojawia się w powieści rozróżnienie na dyskurs (jako kategorie i język 
społecznie zrozumiałego logosu) i mowę (jako milczący język semiotycznego ciała): „I w końcu ku przerażeniu 
samego mówcy [Fryderyka], okazało się że dyskurs służy tylko do odwrócenia naszej uwagi od prawdziwej 
mowy, odbywającej się w milczeniu, poza słowami, i wyrażającej to, czego słowa nie obejmowały. Poprzez 
układne frazesy dochodziła do głosu sama istność jego, nic nie mogło zatrzeć tej twarzy, tych oczu, 
wyrażających jakiś fakt nieubłagany – a on, czując, że staje się straszny, więc i niebezpieczny dla siebie samego, 
na głowie stawał aby być przyjemny i toczył pojednawczą retorykę w duchu arcymoralnym, arcykatolickim, o 
<<rodzinie, jako komórce społeczeństwa>> i o <<szanownych tradycjach>>. Jednocześnie zaś bił w twarz 
Amelię i wszystkich swoją twarzą, pozbawioną złudzeń i nieuchronnie obecną. Siła tej <<mowy>> była zaiste 
niesłychana. Najbardziej druzgoczące przemówienie, jakie zdarzyło mi się słyszeć. I widać było, że siła, ta 
nawiasowa, ta marginesowa, porywa mówcę, jak koń!” [P 76]. Chciałabym zwrócić tutaj również uwagę na „siłę 
nawiasową”. Gombrowicz kilkakrotnie zapowiada w powieści, że wkrótce wyjaśni znaczenie zapisu 
„(chłopiec)”, że powie wreszcie, po co ów nawias, jednak nigdzie nie robi tego wprost. Moim zdaniem, 
wyjaśnienie znajduje się w zacytowanym powyżej fragmencie. Nawiasowa siła mowy (mowy milczącej, mowy 
bijącej po twarzy, mowy poza dyskursem) jest również nawiasową siłą (chłopca) i (dziewczyny) – siłą działania 
cielesnego, semiotycznego, pozadyskursywnego. 
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sobie wyobraża, stała się wprost dręcząca, nie mogłem dłużej bez niego, czy też raczej  
z nim, ale niewiadomym! A pytać? Jak pytać? Jak to wyjęzyczyć? Raczej – pozostawić 
go sobie i śledzić – czy nie zdradzi się ze swym podnieceniem…” [P 31] 

 

Problem z „wyjęzyczeniem” nie jest wewnętrznym problemem świata powieściowego 

Pornografii; jest problemem narratora-autora. Nie bez przyczyny to akurat w tym miejscu 

Gombrowicz mówi o sobie „ja, pisarz polski”, wychodząc tymi słowami z dziania się wsi 

sandomierskiej i wchodząc w dzianie się aktu pisania. Trudność przełożenia pornologiki na 

logikę dyskursu jest trudnością translatorską; to problem tłumaczenia podniecenia na słowa. 

Podniecenie Fryderyka pozostaje niewiadome. Fryderyk nie chce i nie może o nim mówić, 

może się z nim jedynie zdradzić. Zaś zadaniem Gombrowicza będzie przełożenie owej zdrady 

na język powieści. I choć będzie to jedynie przekład, to jednak możliwie wierny, starający się 

zachować cielesne idiomy oryginału, (porno)logikę tłumaczonych podnieceń, seksualne 

napięcie fabuły, niedopowiedziany charakter wiedzy, myśli i wyobrażeń Fryderyka. To zaś 

czyni Pornografię pornografią taką, jaką widzi ją Susan Sontag – językowym ucieleśnieniem 

świadomości obłąkanej: 

 
„Tym, co czyni dzieło pornograficzne raczej częścią historii sztuki niż śmieciem, nie jest 
dystans, nałożenie świadomości bardziej poddanej prawidłom zwykłej rzeczywistości na 
<<świadomość obłąkaną>> obsesji erotycznej. Chodzi tu raczej o oryginalność, 
gruntowność, autentyzm oraz siłę samej tej obłąkanej świadomości jako ucieleśnionej  
w dziele. Z punktu widzenia sztuki, wyjątkowy charakter świadomości wcielonej  
w książki pornograficzne nie jest, sam w sobie, ani anormalny, ani antyliteracki.”274 

 

 Dyskurs seksualności, ucieleśnienie specyficznej świadomości, choć odmienne od 

logiki symbolicznego porządku języka, nie istnieją w próżni – istnieją względem kogoś  

i czegoś innego, budują się wobec innych dyskursów. 

 
„[…] więc chyba nie mylił się Fryderyk sądząc że gdy we dwoje stratują Wacława, gdy 
staną się wyuzdani na Wacławie, to właśnie ich rozkrochmali! Gdy dla Wacława staną 
się kochankami… kochankami staną się dla siebie. A dla nas, już za starych, oto jedyna 
możliwość zbliżenia się do nich erotycznego… Wtrącić ich w tę zdradę! Gdy znajdą się 
w niej razem z nami, nastąpi zmieszanie i zespolenie! Ja to rozumiałem! I wiedziałem 
też, że grzech ich nie oszpeci, przeciwnie, ta młodość i świeżość będą potężniejsze gdy 
staną się czarne, ściągnięte przejrzałymi rękami naszymi w zepsucie i złączone z nami. 
Tak! Ja to wiedziałem! Dość już młodości potulnej i zwyczajnie wdzięcznej – tu szło  
o wytworzenie innej młodości, tragicznie nami, starszymi, przenikniętej.” [P 106] 

 
„Bo oni między sobą nami chcą. Nami. A także – Wacławem. Nami, panie Witoldzie, 
drogi mój, nami, nami. Oni muszą poprzez nas. Dlatego nas kokietują! Widział pan 
kiedyś coś podobnego? Że my im jesteśmy potrzebni do tego?” [P 108] 

 
                                                
274 S. Sontag, The Pornographic Imagination, op. cit., s. 47. 
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 Oba zacytowane powyżej fragmenty – pierwszy pochodzący z narracji Witolda, drugi 

z listu Fryderyka – mówią o tym samym, ale zupełnie inaczej. O ile ci dwaj bohaterowie są 

wspólnikami erotycznego spisku, o ile częstokroć mówią o sobie w liczbie mnogiej 

utożsamiając się ze sobą nawzajem, o tyle jednak inicjatorem wszelkich działań i właściwym 

pornologicznym podmiotem jest milczący Fryderyk, zaś Witold („pisarz polski”) jest raczej 

rezonerem, głosem niemego perwersyjnego poruszyciela. Witold patrzy z zewnątrz, opisując 

aranżowane sytuacje jako wymuszane na „młodych” – jako wtrącanie ich w zdradę, grzech  

i zbliżenie erotyczne. Natomiast Fryderyk narzuca – czy też podrzuca – „młodym” swoją 

świadomość i swój punkt widzenia. Wedle niego to nie Henia i Karol są narzędziami  

w rękach „starych”, lecz odwrotnie: „oni między sobą nami chcą”, to oni kokietują  

i wymuszają275. Aranżowana seksualność wymaga osadzenia w kontekstach wobec siebie 

zewnętrznych: w innych ludziach (Wacławie, „nas”), pojęciach (grzechu, młodości), 

związkach i dyskursach (metaforyczny dyskurs przemocy w scenie rozdeptywania 

glisty/Wacława276, dosłowny dyskurs przemocy w scenie zabójstwa Siemiana/Wacława277).  

 Jeśli zgodzić się z tezą, że właściwym podmiotem Pornografii jest Fryderyk, 

bezzasadna staje się teza Boyersa o jedynie „rzekomej pornografii” tej powieści: 

                                                
275 W tym kontekście można stwierdzić, że Fryderyk – także wedle własnej definicji szaleństwa – jest 
człowiekiem szalonym. W jednym z listów do Witolda pisze: „Kiedy jest się samemu, nie można mieć pewności, 
że np. się nie zwariowało. We dwóch – co innego. Dwóch daje pewność i obiektywną gwarancję. We dwóch nie 
ma wariacji!” [P 103]. Podobną argumentacją posługuje się w innym liście: „Potrzeba odwagi i uporu, bo 
musimy po cichu upierać się przy swoim choćby to wyglądało na lubieżne świństwo. Świństwo przestanie być 
świństwem, jeśli przy nim się uprzemy! Musimy przeć naprzód, bo, jeśli pofolgujemy, świństwo nas zatopi. Niech 
pan nie daje się wytrącić – nie zdradza! Nie ma odwrotu.” [P 119] Wariatem można być więc jedynie w 
pojedynkę; dwoje ludzi to już pewna grupa, która jest w stanie wytworzyć normę. Tak samo jest ze świństwem, 
które – jeśli spotka się ze zrozumieniem w procesie upartej realizacji – świństwem być przestaje. I choć taką 
chyba drogę przechodzi każdy wymiar (seksualnej i wszelkiej innej) perwersji – od nieprzyzwoitości, zboczenia, 
nienormalności droga do normalności wiedzie przez wspólną i upartą normatywizację – to jednak Fryderyk nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że Witold patrzy na to, co się dzieje, z innej perspektywy i w innych kategoriach. W 
ten sposób odmawia współudziału, przestaje być gwarantem normy, a Fryderyk pozostaje sam i „szalony”. 
Oczywiście, nie jest tak, by role były tu zupełnie jasno i jednoznacznie rozdzielone, by Fryderyk był zupełnie 
sam i pozbawiony wszelkich wątpliwości, zaś Gombrowicz stał z boku i jedynie relacjonował szaleństwo swego 
kompana. Wraz z rozwojem akcji, Witold coraz częściej całkowicie wchodzi w dyskurs Fryderyka i 
problematyzuje kwestię immanencji/arbitralności seksualnego charakteru zachowań „młodych”: „[…] ja 
[Gombrowicz] w tej jego [Karola] krainie kierowałem się podnieceniami” [P 52]. Czyżby świat Karola był 
bardziej zseksualizowany niż Gombrowicza i Fryderyka, czy to może Gombrowicz projektuje swoje 
„podniecenia” na świat Karola? Pornologos buduje się tu tak, że nie wiadomo, co pochodzi z wnętrza 
opisywanego świata, a co nadbudowywane jest na nim z zewnątrz. 
276 „Glista! Pan to wie! Pan to zrozumiał! Pan to wtedy na pewno wyczuł, jak ja! Ta glista to Wacław! Połączyli 
się na gliście. Połączą się na Wacławie. Depcząc Wacława. Nie chcą ze sobą? Nie chcą? Zobaczy Pan, że z 
Wacława zrobimy dla nich wkrótce łóżko, w którym się sparzą.” [P 105-106] 
277 Pomiędzy językiem świadomości (logosem) a językiem ciała (pornologosem) istnieje w powieści ogromna 
rozbieżność czy wręcz przepaść. Bardzo istotne w tym kontekście są tu gesty przemocy (przemocy cielesnej, 
fizycznej), po które sięga się wtedy, gdy brak racji moralnej, dyskursywnej, metafizycznej. Fryderyk usiłuje 
pokonać religijną wiarę Amelii mową ciała, zaś Wacław bije Henię wtedy, gdy czuje, że jego cierpienie nic już 
nie znaczy, że traci rację moralną, że językiem moralności nie jest w stanie wpłynąć na niemoralną mowę ciała 
Heni. 
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„W żadnym innym rodzaju literatury [niż literatura pornograficzna] nie jest konieczna 
taka prostolinijność i zaangażowanie w znaczeniu całkowitej jednostronności, bowiem 
rodzaj ten może kwitnąć tylko kosztem świadomości krytycznej. Dla autora 
pornograficznego przyznanie, że jego fikcyjna wizja może nie być autentyczna i silnie 
zniewalająca, oznaczałoby rezygnację z przyciągnięcia naszej uwagi, zapędzenie 
czytelnika na powrót do więzienia, które sam dla siebie stanowi, a z którego chce 
umknąć, biorąc do ręki książkę pornograficzną. Otóż Gombrowicz, ów rzekomy 
pornograf, osiąga w swoich najbardziej udanych utworach erotyzm opatrzony takimi 
zastrzeżeniami, tak nieustannie podkopywany i analizowany, że staje się niczym więcej 
jak tylko jednym z konsekwentnego szeregu zainteresowań. Gombrowicz ekstremista jest 
przywiązany zarówno do wielości doświadczenia, jak do surowych wymagań badania 
erotycznego, a zdolność do zdawania sobie sprawy z różnorodności uwalnia go od 
skrajności mechanistycznych i narzuconego wzorca.”278 

 

Zaangażowanie, całkowita jednostronność, brak świadomości krytycznej to niewątpliwie 

cechy myślenia i działania Fryderyka – reżysera pornologicznego dramatu. Poczucia 

autentyzmu wymaga od swego wspólnika, zaś silnego zniewolenia od Heni i Karola. W tym 

sensie, choć w paradoksalny sposób, powieść, w której nie ma ani jednej sceny erotycznej,  

a jedynymi kawałkami gołego ciała są łydka i karczek, jest powieścią pornograficzną. Jednak 

pornografia ta nie jest obecna na kartach książki, lecz jedynie (i aż) w głowie Fryderyka – 

pornologicznego reżysera, dramaturga, seksualnego szaleńca279. Oczywiście, Gombrowicz – 

zarówno jako autor powieści, jak i jej bohater-narrator – erotyzm analizuje i opatruje 

zastrzeżeniami, jednak – jak mi się wydaje – nie podkopuje go, czyniąc „tylko jednym  

z konsekwentnego szeregu zainteresowań”, lecz problematyzuje i rozszerza jego zasięg, 

znajduje dlań nowy język literackiej reprezentacji i antropologicznej analizy280. Sontag 

zauważa, że wyobraźnia pornograficzna (nawet w jej najbardziej typowej, zdegradowanej  

                                                
278 R. Boyers, Formy perwersji…, op. cit., s. 286. 
279 Seksualne szaleństwo Fryderyka skojarzyć można z panseksualną paranoją, przywoływanego już przeze mnie 
w części poświęconej Freudowi (w rozdziale poświęconym seksualności i afektywości), Schrebera i jego obelgą 
„Słońce jest kurwą!”. Fryderyk „starą kurwą” nazywa z kolei naturę [por. P 113], a jego listy Witold czyta jako 
pośrednik dialogu swego kompana z niezmordowanymi Mocami owej kurwy: „I kto wie, czy do mnie był [list] 
pisany, czy do Niej – żeby wiedziała, iż nie zamierzamy ustąpić – on poprzez mnie z Nią rozmawiał. 
Zastanowiłem się, że każde słowo Fryderyka, podobnie jak każdy czyn jego, tylko na pozór odnosiły się do tego, 
do kogo były skierowane, a w rzeczywistości były niezmordowanym dialogiem jego z Mocami… dialogiem 
chytrym, gdzie kłamstwo służyło prawdzie, prawda – kłamstwu. Och, jak on udawał w tym liście, że pisze w 
tajemnicy przed Nią – gdy naprawdę pisał, żeby Ona się dowiedziała! I liczył na to, że rozbroi Ją ta chytrość, 
może rozśmieszy…” [P 114] 
280 O pornograficznym charakterze wszystkich powieści Gombrowicza Markowski pisze tak: „Jeśli przez 
pornografię należy tu rozumieć namiętność konstruowania erotyczych relacji między ludźmi, to nie tylko 
Pornografia, ale cała twórczość Gombrowicza jest pornograficzna na wskroś, albowiem literatura jest 
najskuteczniejszym ratunkiem przed bełkoczącym kosmosem, z którego zimnych objęć tylko intryga sensu może 
nas wyzwolić. W tym też znaczeniu podmiot powracający do świata z konfrontacji z niesamowitością jest 
podmiotem pornograficznym, który, sam w sobie będąc <<popłochem i wymiotem>>, musi znaleźć innych 
ludzi, inne rzeczy do zbudowania z ich udziałem tymczasowego domu. Tak właśnie, od ustalenia relacji między 
Henią a Karolem, zaczyna się ocalające szaleństwo Pornografii (jak od ustalenia związku między wróblem a 
strzałką, między ustami Katasi a dyszlem, zaczyna się zbawienna paranoja Kosmosu), którego inscenizatorem 
będą Witold z Fryderykiem.” [CN 157-158] 
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i obscenicznej wersji) traktowana być może jako „poezja transgresji”; że jest metodą 

docierania tam, gdzie nie docierają inni281. Transgresji tej dokonywać można na sposób 

Bataille’a lub na sposób Gombrowicza. Inny jest ich język, inne obrazowanie, dociera się  

w inne miejsca. Jednak w obu tych przypadkach (jedynie przykładowo skrajnych, bo metod  

i miejsc „pośrednich” jest, oczywiście, znacznie więcej) dociera się do miejsc, w których 

seksualność staje się alternatywnym modelem opisywania, poznawania i wartościowania 

świata. Dociera się do świata pornologosu. 

 

 

SKOSY SYSTEMU, ZBOCZENIA KAPRYSU 

 

W eseju Komentarze do Pornografii, zamieszczonym jako posłowie w jednym  

z wydań powieści Gombrowicza, Michał Głowiński wprowadza kategorie systemu i kaprysu 

jako pojęcia organizujące analizowaną przezeń powieść: 

 
„W dziełach Gombrowicza kaprys nie narusza systemu, system zaś nie przekreśla 
kaprysu, włączając go w pewien porządek lub sytuując wobec kategorii nadrzędnych. 
Kaprys i system ze sobą współżyją, aczkolwiek uchwycenie zachodzących między nimi 
relacji natrafia niekiedy na trudności. Wyraża się owo współżycie w swoistej dialektyce 
ciągłości i luźności. Ciągłość zakłada kompozycję konsekwentną, o wyrazistych 
konturach, budowaną według zasad dającej się ogarnąć i zrekonstruować logiki. Luźność 
sprzyja epizodyczności, a nawet wprowadzeniu wątków, które nie będą miały – jak się 
okaże – wpływu na bieg wypadków.” [P 166-167] 

 

 Głowiński system i kaprys odnosi więc do struktury narracyjnej powieści; w jego 

ujęciu rygor ciągłości i swoboda epizodyczności nie przeczą sobie, lecz uzupełniają się 

fabularnie. Ponieważ mnie Pornografia interesuje bardziej pod względem problematyki  

i literackiej ideologii zseksualizowanego podmiotu literackiego, pozostawiam na boku 

kwestie narracyjne, pragnę zaś odnieść kategorie Głowińskiego do metafizycznej zasady 

logosu (system) i erotycznej zasady pornologosu (kaprys), gdzie erotyczny kaprys 

podważałby, podminowywał i – koniec końców – rozsadzał metafizyczny system. System jest 

tu znakiem tego, co jasne i proste w swym uporządkowaniu; kaprys jest zaś skosem, ukosem, 
                                                
281 „[…] wyobraźnia pornograficzna mówi coś, czego warto posłuchać, choć często robi to w zdegradowanej czy 
wręcz nierozpoznawalnej formie. Przekonywałam, że owa – jakkolwiek drastycznie ograniczona – forma 
ludzkiej wyobraźni umożliwia osobliwy dostęp do pewnej prawdy. Ową prawdą – o zmysłowości, o seksie, o 
jednostkowej osobowości, o rozpaczy, o granicach – można się dzielić, projektując ją w sztukę. (Każdy z nas, 
przynajmniej we snach, przez kilka godzin, dni lub nawet dłużej, zamieszkiwał świat wyobraźni 
pornograficznej; ale jedynie stali mieszkańcy tego świata tworzą fetysze, trofea, sztukę.) Ten dyskurs, który 
nazwać można poezją transgresji, jest także wiedzą. Ten, kto dokonuje transgresji, nie tylko łamie zasady, ale 
również dociera gdzieś, gdzie nie docierają inni i dowiaduje się czegoś, czego inni nie wiedzą.” (S. Sontag, The 
Pornographic Imagination, op. cit., s. 70-71.) 
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zejściem z prostej linii systemu. Wspominana już „linia podnieceń”, po której podąża  

w swych kombinacjach Fryderyk, na pewno nie jest linią prostą, lecz raczej skośną linią 

zboczenia. 

 W Pornografii nic nie dzieje się wprost i nic nie mówi się wprost. Jarzębski zauważa, 

że „niemal wszystkie dialogi w powieści opatruje się komentarzem dezawuującym ich sens 

dosłowny” [GG 369]. Ta konstatacja sprzymierza się z psychoanalitycznym czytaniem tekstu, 

gdyż wedle psychoanalizy podmiot nigdy nie mówi tego, co pozornie mówi. W każdej 

wypowiedzi znajduje się jakieś drugie dno, które jest jej sensem właściwym. A sens ten jest 

sensem seksualnym, semiotyczną mową (jak, odmienna od dyskursu, „mowa” Fryderyka), 

artykulacją popędów; innymi słowy, to sens pornologiczny.  

 Z punktu widzenia (czy też – słyszenia) logosu jasne są tylko sens i bezsens. Wszelkie 

znajdujące się pomiędzy nimi meandry, wszelkie skosy sensu, wszelkie wariacje na temat 

dyskursu, wszelka mowa na granicy nie znajdują miejsca w tym systemie. Na bełkotliwą, 

pełną niejasności i emfazy opowieść służącej Walerii o zabójstwie Amelii Wacław reaguje 

niemal agresywnie: 

 
 „To niemożliwe! – komentował gwałtownie Wacław jej opowiadanie. – Tak być nie 

mogło! Nie wierzę, żeby matka… zachowała się w ten sposób! Ta baba coś pokręciła, 
pokiełbasiła w swojej głupocie, ach, wolę gdakanie kury, wolę – krzyknął – gdakanie 
kury!” [P 84] 

 

Wacław godzi się jedynie na język w pełni znaczący (jakim zawsze posługiwała się Amelia) 

lub w jasny sposób pozbawiony wszelkiego znaczenia (gdakanie kury). Mowa Walerii zbacza 

z prostej linii sensu i, w ten sposób, staje się niebezpieczna dla prostolinijnego, systemowego 

i systematycznego prawnika Wacława. Jednak to nie kura i Waleria stanowią realne 

zagrożenie. Tym zagrożeniem jest Fryderyk, którego dziwna, zgoła niemetafizyczna obecność 

i przygniatająca cielesność przeorganizowują i przewartościowują wszystko wokół, 

sprawiając, że rację bytu traci wszystko, co wprost i wyraźne: 

 
„Fryderyk, mówię, zgarbiony, cherlawy, wklęśnięty, w binoklach, z ustami nerwowca,  
z rękami w kieszeniach – typowy inteligent miejski na wsi czerstwej… jednakże w tym 
kontraście wieś już nie zwyciężała, drzewa straciły pewność siebie, niebo było 
niewyraźne, krowa nie stawiała należytego oporu, odwieczność wsi była teraz zmieszana, 
niepewna i jakby podcięta… i bodaj Fryderyk był teraz prawdziwszy od trawy. 
Prawdziwszy? Męcząca myśl, niepokojąca, brudna, histeryczna trochę a nawet 
prowokująca, napierająca, burząca…” [P 15]282 

                                                
282 To przewartościowujące bycie Fryderyka najmocniej chyba pokazuje się w scenie mszy. Jego modlitwa jest 
aktem „ekscentrycznym” [por. P 18], bo wychodzącym poza zastany świat, ale także ów świat odsuwającym 
poza siebie. Gdy zaś Fryderyk osuwa się na kolana tylko po to, by nie popełnić czegoś innego [por. P 18], to 
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 Na skośne, nieprostolinijne (czy kapryśne – wedle kategorii Głowińskiego) działanie  

i mówienie bohaterów Gombrowicza zwraca uwagę Falkiewicz: 

 
„Dlaczego w opowiadaniu Szczur mówi się o <<prostolinijności>> zbira Huligana, 
<<który zwykł był dopadać swych ofiar w linii prostej>> – i przeciwstawia mu 
<<sciszenie, które, rzec można, jest główną złodziejską cechą naszych czasów>>? 
Dlaczego powieści Kosmos patronują nadcięte krzywo usta Katasi; dlaczego tyle 
<<skośnej i niewyjaśnionej bliżej męki skosu psychicznego / udręki bocznej, 
zwichnięcia, skrętu, kiksu>> w Ferdydurke; dlaczego <<wszystko było jak ugodzone 
skosem>> w Pornografii? Co znaczą te <<umyki>>, <<skosy>>, <<boczne truchty>>, 
<<uślizgi>>?”283 

 

Pojęcia te wielokrotnie też powracają w Błońskiego analizach utworów Gombrowicza: 

 
„[…] taktyką pisarza jest zmylenie, umknięcie, ruch konika szachowego, co najpierw 
skacze przed siebie, na przeciwnika, i niespodzianie odskakuje w bok.”284 

 
„bohater działa więc jakby w zygzak”285 

 
„Także persewerujące u Gombrowicza słówko <<boczy>>, obecne w Iwonie i Operetce – 
zdaje się nie tyle oznaczać, że kobieta się wzbrania, ale że nie można pożądać jej prosto, 
zwyczajnie. Panny Gombrowicza boczą się zboczeniem mężczyzny, który im się 
przygląda…”286 

 
„Operetka przypomina szachy, które tak lubił Gombrowicz. Nie ludzie walczą, ale znaki; 
symetria przeplata się z ucieczką <<w skos>>, z asymetryczną niespodzianką; wszystko 
śmiertelnie poważne i całkowicie dziecinne.”287 

 

 Skos, ukos, boczenie i zboczenie, nieprostolinijność; innymi słowy – perwersja. 

Perwersja nie istnieje sama z siebie, nie definiuje się samodzielnie. Perwersja istnieje jedynie 

wobec normy: jako odstępstwo od normy, jako odejście od niej, jako jej skrzywienie, jako 

ukos normy. Tak samo istnieje pornologos wobec logosu. Nie jest to bowiem porządek 

absolutnie samodzielny i samoistny288. Pornologos żeruje na logosie, tak jak pornografia 

żeruje na świecie. Panseksualna wizja świata nagina i wykrzywia jego wizję „normalną”.  

                                                                                                                                                   
czytam ten gest tak samo, jak padanie na kolana wszechobecne w Trans-Atlantyku: jako pusty gest symboliczny, 
przesłaniający coś innego, semiotycznie znaczącego. Dotkliwa obecność bohatera podczas podróży pociągiem 
(„był… i był jakoś odrębnie, a nieubłaganie…” [P 10]) i nieustanna pornologiczna mowa ciała w podobny 
sposób mówią językiem mowy semiotycznej, przecinającej i ucinającej wszelki dyskurs symboliczny. 
283 A. Falkiewicz, Polski kosmos, op. cit., s. 14. 
284 J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 77. 
285 Ibidem, s. 62. Błoński zauważa to a propos bohatera Ferdydurke, ale wydaje mi się, że równie dobrze można 
te słowa zastosować wobec protagonistów Pornografii. 
286 Ibidem, s. 125. 
287 Ibidem, s. 210. 
288 Relacja jest tu podobna to związku pomiędzy semiotycznym a symbolicznym w teorii Kristevy. Choć 
symboliczne (jako mowa ciała, którą utożsamiać można z językiem pornologosu) jest uprzednia wobec 
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 Wedle Jarzębskiego erotyka, seks i dewiacja u Gombrowicza nie znaczą samych 

siebie, nie istnieją same dla siebie, lecz metaforyzują coś innego (w domyśle: wyższego, 

ważniejszego). W Grze w Gombrowicza czytamy: 

 
„[…] alergiczna reakcja [Sandauera] na <<niesmaczność>> intrygi w Pornografii 
świadczyłaby o tym, że krytyk <<zboczenia>> traktuje jednak całkiem dosłownie. Ja 
tymczasem chciałbym udowodnić, że   n i e   d a   s i ę   ich wprost rozpatrywać inaczej, 
jako metaforyczny wyraz problematyki filozoficznej i psycho-socjologicznej.” [GG 469] 

 
Nie zgadzam się i zgadzam jednocześnie z Jarzębskiego lekturą Gombrowiczowskiej 

seksualności. Nie zgadzam się z metaforyzacją czy też alegoryzacją seksualności  

w powieściach Gombrowicza (o czym pisałam we wstępie do tej części pracy); uważam, że 

seks należy tu czytać jako seks, a nie jako „metaforyczny wyraz problematyki” takiej czy 

innej. Zgadzam się zaś o tyle, że dosłownie rozumiana seksualność, wpisuje się również  

w inne porządki, budując pornologiczny perwersyjny system289, w którym seksualność 

tłumaczy wszystko i wszystko tłumaczy się na seksualność290. Próbuję to pokazać na 

przykładach wszystkich niemal najważniejszych podmiotów powieści Gombrowicza, zaś 

Pornografię (z decydującą w niej rolą pornologa Fryderyka) czytam w tym kontekście niemal 

jako zapis światopoglądu pornologicznego in statu nascendi.  

 Kolejne nieporozumienie związane z Pornografią jest dziełem Boyersa i – jak mi się 

wydaje – wynika ono właśnie z usilnych prób odczytywania seksualności jak pseudonimu 

czegoś innego. Boyers tak pisze o „poniżającym charakterze sublimacji”: 

 
„Wszechpotęga miłości, stanowiąca u Freuda podłoże perwersyjnych przekształceń 
popędu płciowego, w naszym rozumieniu powieści stanowi tylko pustą abstrakcję, 
przesłankę teoretyczną, która w tym wypadku nie może ani zmienić, ani wzbogacić 
wewnętrznej mechaniki utworu i która pozostaje zupełnie mu obca. W toku sublimacji, 
która przekształca popęd płciowy, Fryderyk i Witold poświęcają nie tylko normatywną 
realność aktu płciowego; rezygnują z czegoś o wiele ważniejszego, właściwie z siebie 
samych, z dumy, z możności wyboru między różnymi działaniami. Niewątpliwie 
zatrzymują wolę mocy, ale samo jej utrzymanie w formie, do której są zmuszeni, stanowi 

                                                                                                                                                   
symbolicznego (dyskurs logosu), to jednak – z synchronicznego punktu widzenia – porządki te w sposób 
konieczny współistnieją ze sobą, wzajemnie się warunkują i wyznaczają. 
289 Wcześniej o kaprysie pornologicznego erotyzmu pisałam jako o tym, co przeczy systemowości. Teraz piszę o 
nim jako o systemie. Sprzeczność jest tu tylko pozorna. Pornologos jest, według mnie, pasożytniczą karykaturą 
systemu. Żerując na logosie, naśladuje jego mechanizmy i sposoby porządkowania. Parafrazując sposób 
używania cudzysłowu przez Gombrowicza, można by powiedzieć, że o ile logos jest systemem, o tyle 
pornologos jest „systemem”. 
290 W tym kontekście dzieło Gombrowicza przypomina dzieło Masocha opisywane przez Deleuze’a w 
kategoriach myślenia pornologicznego tak: „Dzieło Masocha korzysta z wszystkich wpływów niemieckiego 
romantyzmu. Wedle nas, żaden inny pisarz nie uzyskał takich efektów, czerpiąc z bogactwa fantazji i suspensu. 
Miał swój własny szczególny styl <<deseksualizacji>> miłości i, jednocześnie, seksualizacji całej historii 
ludzkości.” [CC 12]. Całkowity brak scen erotycznych w powieściach Gombrowicza byłby w takim ujęciu 
specyficzną realizacją deseksualizacji miłości, zaś swoiste podporządkowanie wszelkich działań bohaterów 
seksualnym celom Fryderyka stanowiłoby jego formę seksualizacji postrzeganego świata. 
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upokorzenie. Nie można inaczej tego traktować w świetle głupich uśmieszków  
i idiotycznego wychwalania <<niewinnej naiwności>>, które zamyka powieść, gdy 
<<niesamowity zmysłowy kwartet>> dokonał najgorszego.”291 

 

 Mówienie w przypadku Fryderyka o sublimacji jest albo całkowitym 

nieporozumieniem (czy też niezrozumieniem pojęcia Freudowskiego), albo zastosowaniem 

terminu poza (i wbrew) kontekstem klasycznej psychoanalizy Freuda. Jeśli Fryderyk 

sublimuje, to robi to wyłącznie tak, jak wykłada to pojęcie Kristeva292, czyli na powrót 

seksualizując to, co – w procesie wyparcia – uległo deseksualizacji. Semiotyczna „mowa” 

ciała Fryderyka jest – w takim i tylko w takim rozumieniu – sublimacją, która neguje prawa 

symbolicznego dyskursu i przywraca myśleniu jego elementy cielesne, afektywne i erotyczne. 

To właśnie tak rozumiana sublimacja jest jednym z najważniejszych mechanizmów działania 

pornologosu.  

 Nie zajmuję się tu Nietzsche’ańskim rodowodem postaci Fryderyka. Nawet jeżeli 

takowy istnieje, został on już omówiony przez wystarczająco wielu krytyków293. Jednak 

niewątpliwie tym, co łączy Nietzschego, Fryderyka i Gombrowicza (jako autora powieści) 

jest niechęć do sentymentalizmu, taniej czułostkowości i „folkloru miłości”. W jednym  

z listów do Dipiego Gombrowicz napisał: 

 
„NIE RÓBCIE NIGDY NIC, ŻEBY OKAZAĆ WASZĄ WDZIĘCZNOŚĆ. CHCĘ  
I DOMAGAM SIĘ, BY NASZE RELACJE BYŁY WOLNE OD TAKICH 
PROWINCJONALNYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH UCZUĆ, NIENAWIDZĘ 
FOLKLORU MIŁOŚCI TANGA SERCA WDZIĘCZNOŚCI. JESTEM CHŁODNYM 
STARCEM. POWIEDZ FLOROWI, ŻE STANOWCZO nie życzę sobie 
JAKIEJKOLWIEK PROWINCJONALNEJ CZUŁOŚCI. cześć.”294 

 
 W ten dziwny sposób spotykają się u Gombrowicza skośność i prostolinijność. 

Myślenie pornologiczne – jako myślenie zboczone – jest myśleniem na ukos, na przecięciu  

z normą. Wołanie Gombrowicza jest wołaniem o afektywną prostotę i prostolinijność. Jednak 

w świecie cywilizowanym za normalne (a więc specyficznie prostolinijne) uważa się właśnie 

                                                
291 R. Boyers, Formy perwersji…, op. cit., s. 297. 
292 Por. rozdziały dotyczące sublimacji w części poświęconej Julii Kristevie. 
293 Zresztą, czasem w sposób zupełnie zaskakujący i wyraźnie nieprzemyślany. Na przykład w interpretacji 
Salgasa Fryderyk jest jednocześnie nadczłowiekiem i superego Gombrowicza. Wysoce problematyczne wydaje 
mi się zarówno łączenie Nietzsche’ańskiej postaci nadczłowieka z superego (które wszak jest wytworem 
żarliwie krytykowanej przez myśliciela kultury i cywilizacji zachodniej), jak i traktowanie perwersyjnego 
Fryderyka jako metafory instancji sumienia, wartościowania i oceniania zachowań podmiotu (nie tylko 
Gombrowiczowskiego): „[…] to   n a d l u d z k i   zły człowiek z gatunku wielkiego paniska, który będzie 
ujarzmiał realność… prawdziwe gombrowiczowskie superego, które zdołało przezwyciężyć własną patologię i 
połączyć w idealnych proporcjach formę z niedojrzałością, jedyny zresztą raz w całym dziele (<<jestem 
antywariat>> – pisze ten kartezjanista, którego <<ja>> [je] jest wyłącznie grą [jeu].” (J.-P. Salgas, Erotyzm 
gombrowiczowski, op. cit., s. 99.) 
294 List cytowany w: R. Kalicki, Ten straszny Gombrowicz, [w:] Tango Gombrowicz, op. cit., s. 29. 
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raczej relacje oparte na pięknej wdzięczności i stylizowanej prostocie folklorystycznych 

uczuć. W tym sensie logos operuje w estetyce Cepelii. Zaś zboczeńcy, pornologiczni „chłodni 

starcy” pragną relacji wolnych od taniego sentymentalizmu i prowincjonalnej czułości.  

A więc działają na ukos. Bo z ukosa lepiej widać karczek Karola. 

 

 

SMAK ZBRODNI 

 

 Skoro językiem protagonisty – Fryderyka jest głównie „mowa” ciała, skoro  

o seksualności należy milczeć nawet przed samym sobą, skoro nawet aktorom dramatu – Heni 

i Karolowi – nie mówi się o tym, o co naprawdę w owym dramacie chodzi, Pornografia 

przemawia głównie poza symbolicznym. Rola nagiego (gołego i nie-symbolicznego) oraz 

ubranego i symbolicznie znaczącego ciała jest w powieści ogromna, a napięcie pomiędzy 

tymi dwoma modi cielesnej komunikacji napędza rozwój fabuły i buduje pornologiczny obraz 

świata295. 

 W świecie pornologosu myśl zyskuje (czy – raczej – odzyskuje) swą cieleśność  

i zmysłowość296. Niekoniecznie działa to jednak w kierunku przeciwnym: ciało nie ubiera się 

w myśl, ideę, metafizykę. Ciało – najwyraziściej chyba w scenie w kościele – pozostaje 

ciałem nagim i bezmyślnym: 

 
„Ale już się stało. Proces, który się odbywał, był docieraniem do rzeczywistości in 
crudo… przede wszystkim był zniweczeniem zbawienia, wskutek czego nic już nie 
mogło zbawić tych chamskich mord, jełkich, wydobytych teraz ze wszelkiego 
uświęcającego stylu i podanych na surowo, jak ochłap. To już nie był <<lud>>, nie byli 
<<chłopi>>, nie byli nawet <<ludzie>>, to były stworzenia takie jakie… takie jakie 
były… i ich brud pozbawiony został łaski. Ale dzikiej anarchii tego wielogłowia płowego 
odpowiadał nie mniej arogancki bezwstyd naszych twarzy, które też przestały być 
<<pańskie>>, czy też <<kulturalne>>, lub <<delikatne>>, a stały się czymś krzycząco 
utożsamionym ze sobą – karykatury, którym odebrano model, nie będące już karykaturą 
<<czegoś>>, a tylko same w sobie, i obnażone jak tyłek!” [P 19] 

                                                
295 Dlatego nie zgadzam się z twierdzeniem Markowskiego, że w logice Gombrowiczowskiej „fabuła 
wymuszana jest przez dyskurs”  [CN 252]. Oczywiście, nie jest tak, że dyskurs jest jedynie przezroczystym 
narzędziem opisu niezależnych wobec języka fabularnych wydarzeń, jednak – w świecie zdominowanym przez 
cielesnego, pozadyskursywnego Fryderyka – język nie jest w stanie panować niepodzielnie. Wedle mnie tym, co 
„wymusza” zarówno fabułę, jak i dyskurs, jest napięcie pomiędzy owymi dwoma porządkami: dyskursu i 
„mowy”, symbolicznego i semiotycznego; owo powieściowe wymuszenie odbywa się na granicy, na przecięciu 
porządków. Przy czym, tak jak w panseksualnym freudyzmie, jak w zdominowanej przez semiotyczne teorii 
Kristevy, to jednak cielesnej stronie owego przygranicznego terytorium dramatu przysługuje ostatnie słowo. 
296 Nie dość, że myśl silnie związana jest z ciałem, które ją zrodziło, to jeszcze posiada swój smak i zapach: „Im 
krwawsza i starszniejsza była ta niedorzeczność, tym bardziej łączyła… I, jakby tego było mało, ta myśl chora, 
zalatująca szpitalem, zdegenerowana i zdziczała, myśl obrzydliwa intelektualisty, buchnęła jak krzak kwitnący 
duszącą wonią, tak, była zachwycająca! To mnie zachwyciło! […] Było właściwie obojętne, jakie okrucieństwo 
popełnia się na nich – lub nimi – wszelkie okrycieństwo wzmagało ich smak, jak ostry sos!” [P 159] 
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Paradoksalnie, ciało jest tu tak doskonale, tak   i d e a l n i e   bezmyślne, jak doskonała  

i spełniająca się w myśli jest idea w tradycji metafizycznej. Definiuje się – jak Kartezjańska 

świadomość – przez samoodniesienie, przez autodefinicję („stworzenia były […] takie jakie 

były”, krzycząco utożsamione ze sobą) i – jak fenomenologiczna idea – jest czymś, co jest 

„samo w sobie”. Ciało jest tu karykaturą bez modelu, a więc reprezentacją bez przedmiotu 

reprezentacji297, doskonale samozwrotną i opisującą się w swoich własnych kategoriach. Nie 

bez przyczyny mowa jest tu też nie o ciele w ogóle, ale o twarzy i mordzie. Twarz jest wszak 

pojęciem metafizycznym; jest ciałem, które znaczy, ciałem (samo)świadomym, po 

Lévinasowsku wzywającym Innego, odbijającym się na chuście Weroniki, ciałem z oczyma 

jako oknami duszy, ciałem wyrażającym. Morda zaś jest ochłapem, surowym i jełkim. 

Człowiek posiada twarz, stworzenie – mordę. Metafizyka nie ma mordy, bo morda nie zna 

metafizyki. Morda nie może więc być pańska, kulturalna i delikatna, bo jest tylko sobą samą  

i nie przyjmuje zewnętrznych wobec niej kategorii. Morda – w przeciwieństwie do twarzy – 

może stać się tyłkiem: obnażonym i wydalającym znaczenia świata. Brud pozbawiony łaski – 

a więc brud, który przestaje być rewersem metafizycznej czystości – pozostaje tylko 

zmysłowo odczuwanym brudem. Twarz, gdy przestaje być pańska i kulturalna (czy też raczej 

kulturowa), staje się mordą298. 

                                                
 297 Przypominam tu to, co na temat hermeneutyki psychoanalitycznej napisał Markowski, a co cytowałam już w 
części pracy poświęconej Freudowi: „interpretacja nie dotyczy tego, co reprezentowane (myśl senna), nie 
dotyczy też jej reprezentacji (treść senna), lecz przede wszystkim dotyczy samego procesu reprezentacji” [W 
119]. Stawką Pornografii nie jest więc ostatecznie przełożenie „mowy” na dyskurs, lecz znalezienie sposobu, w 
jaki opisać ciało „mówiące” – ciało posługujące się swoim własnym językiem, uchwycenie momentu owego 
mówienia („docieranie do rzeczywistości in crudo”), momentu reprezentowania się ciała przez siebie samo. W 
tym kontekście całkowicie bezpodstawna wydaje mi się być interpretacja Falkiewicza: „Autor ostentacyjnie 
manifestuje zainteresowanie człowiekiem, ba,   s o b ą – lecz przecież w swych powieściach i dramatach nie 
zajmuje się wcale ludźmi; zajmuje się rekwizytami i sytuacjami. Nie mówi o wytwórcy, tylko o jego wytworach. 
Nie interesują go dążenia i pragnienia ludzkie, tylko   n a r z ę d z i a ,  k t ó r y m i   l u d z i e   d l a   i c h    
r e a l i z a c j i   s i ę   p o s ł u g u j ą . Listek sałaty, który przecina dyskusję (w Kosmosie) jest ważniejszy od 
meritum dyskusji. Prawdziwymi bohaterami jego utworów są stroje i potrawy, bale i przyjęcia; nie ich 
uczestnicy. O tak, ci są wielomówni i skorzy do zwierzeń – a autor cierpliwie ich kłopotów wysłuchuje.” (A. 
Falkiewicz, Polski kosmos, op. cit., s. 116-117.) Moim zdaniem, skupienie na narzędziach oznacza tu skupienie 
na procesie wytwarzania. Mniej chodzi o wytwór, mniej chodzi o wytwórcę, bardziej o proces. Czy jest to listek 
sałaty, czy ciało, to one właśnie wytwarzają znaczenie, a powieść skupia się na pokazaniu owego procesu. To 
skupienie znowu odsyła do teorii Kristevy, w której na pierwszym miejscu stawiany jest proces signifiance – 
proces produkowania znaczenia, który jest kluczowy dla pisania, czytania i wytwarzania podmiotowości. 
298 W omawianym fragmencie zakwestionowana zostaje więc zarówno prosta opozycja kultury i natury, jak i 
wielokrotnie i na różne sposoby wypowiadana deklaracja Gombrowicza: „Tak, nienawidziłem salonu, 
uwielbiałem po cichu kredens, kuchnię, stajnię, parobków i dziewki – jakimż marksistą byłem wtedy – i mój 
wcześnie zbudzony erotyzm, sycony wojną, gwałtem, żołnierskim śpiewem i potem, przykuwał mnie do tych 
ciał od twardej roboty i brudnych. Niższość na zawsze stała się moim ideałem. Jeśli kogo uwielbiałem, to 
niewolnika. Ale nie wiedziałem, że uwielbiając niewolnika staję się arystokratą.” [TR 27] Tutaj napór 
semiotycznego ciała jest tak duży, że rację traci dialektyczna opozycja pana i niewolnika, a miejscem jej 
zniesienia staje się morda. 
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 Przeciwieństwem ciała semiotycznego jest metafizyczne ciało symboliczne; takie ciało 

posiadają Wacław i – przede wszystkim – Amelia299. W jej domu: 

 
„[…] rządziła zasada metafizyczna, czyli pozacielesna, rządził, krótko mówiąc, Bóg 
katolicki, wyzwolony z ciała i zbyt dostojny aby uganiać się za Henią z Karolem. Było to 
więc tak, jak gdyby ręka rozumnej matki dała nam klapsa i zostaliśmy przywołani do 
porządku, a wszystko powróciło do właściwego wymiaru.” [P 66-67] 

 

Dom Amelii to dom logiczny. Nawet Fryderyk początkowo poddaje się metafizycznemu 

urokowi („Wydobyty spod ich [młodych] nóg przeklętych, nóg rozgniatających, jakby 

uwierzył w siebie – i odetchnął – natychmiast też zajaśniał całym swoim blaskiem.” [P 67]). 

Metafizyka jest tu zrównana z tym, co pozacielesne, co ciała nie posiada, co funkcjonuje  

w innym porządku. Jest to więc równocześnie dom wyzbyty erotyzmu. Wacław, oglądany 

przez pryzmat słów Witolda, ciało posiada; ale właśnie   p o s i a d a , a nie   j e s t   swoim 

ciałem: 

 
„Ciało! Siedział wprost przede mną. Ciało! Był w szlafroku – był z ciałem swoim 
zażywnym, wychuchanym, pulchnawym i białawym, toaletowym i szlafrokowym! 
Siedział z tym ciałem, jak z walizką, czy nawet z neseserem. Ciało! Ja, rozwścieczony 
ciałem i przez to cielesny, przypatrywałem się kpiąco i kpiłem sobie na całego, prawie 
pogwizdując. Ani krzty litości. Ciało!” [P 120] 

 

Ciało opatrzone całą masą określeń, a więc ciało opisane, oznaczone i znaczące funkcjonuje 

tu jak twarz w cytowanym wcześniej fragmencie sceny w kościele. To ciało metafizyczne, 

które ma sens, ale jednocześnie przeszkadza, zawadza i które nosi się ze sobą jak służbowy 

                                                
299 Podobnie jest chyba z ciałem Hipolita. Choć jest on zdecydowanie drugorzędnym bohaterem powieści, warto 
poświęcić i jemu kilka słów. Hipolit jest, w pewnym sensie, wcieleniem Freudowskiej zasady rzeczywistości: 
zdrowy, dorodny i praktyczny, ustatkowany ojciec rodziny i zaangażowany w sprawy walczącego narodu 
mężczyzna. Witold tak opisuje jego ciało: „Uderzyła mnie i odstręczyła nabrzmiała czerwoność jego lic, 
rozsadzająca… i w ogóle wyglądał jak rozsadzony spuchlizną, która spowodowała wyolbrzymienie w nim 
wszystkiego, rozrośnięcie się na wsze strony, rozbyczenie okropne cielska, które było jak wulkan ziejący 
mięsem… i w butach z cholewami wyciągnął łapska apokaliptyczne, a oczy wyzierały mu z ciała jak przez 
lufcik. Ale garnął się do mnie i ściskał. Szepnął wstydliwie: – Rozparło mnie… diabli wiedzą… Przytyłem. Z 
czego? Chyba ze wszystkiego. – I oglądając sobie paluchy powtórzył z bezmierną zgryzotą, ciszej i dla siebie: – 
Przytyłem. Z czego? Chyba ze wszystkiego.” [P 12]. Ciało Hipolita jest ciałem znaczącym, bo wskazującym na 
jego status. Hipolit puchnie nie tylko z roztycia, ale również z nadmiaru sensu. W jego ciele – pojemniku na sens 
– nie ma już miejsca na nic, przede wszystkim zaś na bezsensowny erotyzm. Hipolit niemal wszystko, co mówi, 
powtarza. Powtórzenie działa oswajająco. Powtórzenie wprowadza w porządek zasady rzeczywistości, gdzie nie 
ma już miejsca na jednorazowość rozkoszy (specyfika pozbawionej określeń mordy, karykatury bez 
pierwowzoru, doskonałej jednorazowości i wyjątkowości), gdyż panuje tu zasada kontrolowanej, wielokrotnej 
przyjemności (uogólnienie, sklasyfikowanie opisanej, określonej twarzy). Hipolit jest mężczyzną nie tyle w 
sensie płciowym, cielesnym, seksualnym, ile mężczyzną   w   r o l i   mężczyzny: ojca i męża, gospodarza 
majątku, cywilnego żołnierza zaangażowanego w działania powstańcze. Jego ciało ma sens i, w ten sposób, 
przestaje istnieć jako ciało. 
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neseser. To ciało-atrybut nie może być ciałem nagim300. Ciała Wacława – ciała osobnego od 

Wacława – Witold nie może znieść, to właśnie przez to ciało Witold go nienawidzi i odczuwa 

wobec niego wstręt [por. P 121]. Jednak istotna gra toczy się tu o to ciało drugie, inne i Inne, 

semiotyczne i pornologiczne. Takie ciało chce odnaleźć Fryderyk w Amelii, tym ciałem 

Amelię rozbroić i przejąć władzę nad logicznym domem: 

 
„Przyłapałem też jego [Fryderyka] spojrzenie, którym rozbierał Amelię niczym donżuan 
małą dziewczynkę i które wyraźnie zastanawiało się, jak też ona może wyglądać goła – 
nie z jakichś erotycznych zapędów, oczywiście, a po prostu aby wiedzieć lepiej z kim się 
rozmawia. Pod tym wzrokiem ona skuliła się i nagle zamilkła – zrozumiała, że dla niego 
jest tylko tym czym jest dla niego, niczym więcej.” [P 70] 

 

Amelia jako ciało staje się „tylko tym czym jest dla niego” (dla cielesnego, nie-

metafizycznego Fryderyka), podobnie jak miało to miejsce z twarzą przemienioną w mordę, 

samodefiniującą się i pozbawioną jakichkolwiek odniesień w sferze zewnętrznego wobec 

ciała sensu. Jako nieznaczące ciało semiotyczne, milczy; ów moment absolutnej cielesności 

Amelii jest jednym z dwóch jedynie momentów, gdy zawieszona zostaje metafizyczna zasada 

jej domu. Drugim z tych momentów jest ten, gdy Amelia umiera i – jako umierające ciało – 

odwraca oczy od metafizyki (Chrystusa) i patrzy na Fryderyka301. I pragnie, by Fryderyk 

oddał jej to spojrzenie („Proszę nie odchodzić. Pan zobaczy. Chcę żeby pan widział. 

                                                
300 „Nie jest wykluczone, że zrażała mnie jego niemożność nagości – gdyż to ciało potrzebowało kołnierzyka, 
spinek, chusteczki do nosa, kapelusza nawet, było ciałem w bucikach, domagającym się koniecznie tych 
toaletowo-konfekcyjnych uzupełnień… ale kto wie, czy nie raziło mnie najbardziej przetworzenie pewnych wad, 
jak początkująca łysina, lub miękkość, na atrybuty elegancji i szyku. Cielesność zwykłego chama  tę na ogromną 
przewagę, że cham nie zwraca na nią uwagi, wskutek czego ona nie razi, choćby była skłócona estetyką – lecz 
mężczyzna, który siebie wydobywa, uwypukla cielesność i dłubie się w niej, babrze, a wtedy każdy defekt staje 
się zabójczy.” [P 39-40] Takie spojrzenie na ciało Wacława pozwala na nowe odczytanie końcowej sceny 
powieści. Śmierć, na którą wystawia się mężczyzna, można czytać już nie tylko jako śmierć „honorową” 
(dziwne samobójstwo zhańbionego narzeczonego z ręki niewiernej partnerki), lecz także jako pornologiczny gest 
odkrycia ciała prawdziwego, semiotycznego i cielesnego w swej bezsensownej śmierci. Wymuskane, 
wypracowane ciało Wacława staje się ciałem splamionym krwią, ciałem, które odzyskuje swój bezsens poprzez 
podwójnie bezsensowną śmierć (śmierć jako bezsens i bezsensowne martwe ciało). 
301 Być może należałoby tu dodać jeszcze moment trzeci – domniemywany w toku domowego śledztwa po 
śmierci Amelii. Rolę detektywa odgrywa tu Fryderyk, więc całe śledztwo odbywa się pod znakiem pornologosu 
– ciemności i głupiej młodości – jako zasady znoszącej prawa metafizyki (światła i dostojnej dojrzałości). 
Wypada przytoczyć tu dłuższy fragment wywodu Fryderyka kierowanego do Wacława: „[…] to… no, ciemność, 
uważa pan… ciemność jest czymś… wytrącającym z… Trzeba pamiętać, że człowiek żyje w świecie. Po ciemku 
świat znika. Pan wie, nie ma nic naokoło, jest się tylko z sobą. Oczywiście pan wie. Naturalnie jesteśmy 
przyzwyczajeni, że za każdym razem gdy zgasimy lampę, robi się ciemno, to jednak nie wyklucza, że w 
pewnych wypadkach ciemność może oślepić na wksroś, rozumie pan… ale przecież pani Amelia nawet w takiej 
ciemności pozostałaby panią Amelią, nieprawdaż? Choć w danym wypadku ciemność zawierała w sobie coś… ( 
– Co? – zapytał Wacław. – Niech pan mówi!)… Nic, nic, idiotyzm, bzdura… (– Co takiego?)… Ależ nic, tylko 
że… ten chłopak młody, ze wsi, może analfabeta… (– Co z tego, że analfabeta?)… Nic, nic, chcę powiedzieć 
tylko, że w danym wypadku ciemność zawierała w sobie młodość… zawierała bosego chłopaka… a na młodym 
łatwiej coś podobnego dokonać niż na… to znaczy, że gdyby to był ktoś poważniejszy, wówczas… (– Co 
wówczas?!)… Chcę powiedzieć, że z młodym jest łatwiej, tak, łatwiej – i po ciemku – że łatwiej dokonać czegoś 
takiego na młodym, niż na starszym i…” [P 86] 
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Wszystko. Do końca.” [P 80]). Amelia umiera więc dla i wobec Fryderyka. Umiera nie duszą, 

lecz ciałem. I to na jej umierające ciało ma – do końca – patrzeć Fryderyk. 

 Metafizyczna zasada domu Amelii wprowadza do powieści cielesne konteksty 

problematyki etycznej: 

 
„[Wacław] Cierpiał? Cierpiał? No tak, cierpiał, ale to było cierpienie tłustawe – znużone 
– łysawe… Wdzięk był po tamtej stronie. Więc i ja byłem <<po tamtej stronie>>. 
Wszystko co stamtąd – rozkoszne i… umiejące zjednać… ujmujące… Ciało. Ten byk, 
który udawał, że broni moralności, a naprawdę pchał się na nich własnym swoim 
ciężarem. Pchał się na nich sobą. Narzucał tę swoją moralność nie z innego powodu jak, 
że była <<jego>> – cięższa, starsza, bardziej rozwinięta… moralność mężczyzny. 
Narzucał gwałtem!” [P 126] 

 

Rysuje się tu wyraźna opozycja dwóch biegunów: logicznego bieguna moralności  

i pornologicznego bieguna estetyki. Cielesna rozkosz nie tyle nawet nie ma nic wspólnego  

z etyką, co jest przez nią przygniatana lub – wręcz – gwałcona! Ów gwałt metafizyczny 

wskazuje na moment, gdy układ sił jest odmienny od tego, jaki panuje w większości 

Pornografii. Tym razem to nie pornologos dyskursywizuje się, to nie pornologos sięga po 

konteksty i pozory logosu, lecz odwrotnie: metafizyka staje się tu pornologiczna w tym 

sensie, że – zjednana, ujęta tym, co „po tamtej stronie”, młodym, semiotycznym ciałem – 

usiłuje walczyć jego własną bronią, gwałcić ciało, bić ciało (jak wtedy, gdy Wacław uderza 

Henię w twarz dlatego, że stracił rację moralną [por. P 150]). Proces ten powoduje, że do 

powieści wkracza (co prawda, za sprawą Witolda, nie zaś Wacława) specyficzny relatywizm 

moralny, który moralność związuje z ciałem, który moralność erotyzuje: 

 
„Wtem Wacław także wyraził zgodę na Karola [jako zabójcę Siemiana]. Gdyby 
odmówił, sam musiałby się zabrać do tego, bo my już byliśmy poza konkursem. A po 
wtóre coś mu się chyba pomieszało – odezwał się w nim katolicyzm i nagle bodaj wydało 
mu się, że Karol jako morderca będzie równie odstręczający dla Heni, co on, Wacław, 
jako morderca – błąd pochodzący stąd, iż zanadto wąchał kwiaty duszą, a nie nosem, 
zanadto wierzył w piękność cnoty i brzydotę grzechu. Zapomniał, że zbrodnia w Karolu 
może mieć inny smak, niż w nim.” [P 144] 

 

Smak zbrodni. Wraz z pornologicznym przesileniem, jakie dokonuje się w powieści, 

zakwestionowana zostaje prosta zasada, wedle której dobro jest piękne, zaś zło brzydkie. 

Zbrodnia może smakować inaczej w zależności od tego, kto jej dokonuje. I wcale nie chodzi 

tu o jej ewentualne usprawiedliwianie i uwznioślanie racjami narodowymi czy moralnymi, 

lecz o estetykę. Piękny Karol dokona pięknej zbrodni302. Brzydki Wacław zdolny jest jedynie 

                                                
302 Przewartościowanie to zapowiedziane zostało – w łagodniejszej wersji – już dużo wcześniej, w scenie, w 
której Karol zyskuje wdzięk i świetność za sprawą świństwa: „[…] Karol szedł teraz z nami, nawet – pełen 
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do zbrodni brzydkiej. A skoro Wacław jest cnotliwy, zaś Karol grzeszny, okazuje się, że 

grzech związany zostaje z pięknem, zaś cnota z brzydotą303. 

 Jedynym ciałem, które posiada wartość pornologiczną, jest ciało semiotyczne: 

bezsensowne, milczące, nieznaczące; seksualne i promieniujące swą seksualnością na to, co 

wokół niego. Jak w scenie podwijania nogawki: 

 
„[Henia] Nic nie powiedziała. Tylko schyliwszy się, podwinęła mu nogawki, on zaś ani 
się ruszył; cisza ich ciał była absolutna. A gumna rozległość naga uderzyła, z dyszlami 
sterczącymi wozów drabiniastych, z korytem pękniętym, ze stodołą nie dawno łataną, 
która świeciła plamą w brunatnym okręgu ziemi i drewna.” [P 37] 

 

Naga łydka Karola powoduje, że i rozległość gumna okazuje się być naga. Wokół 

nieświadomie erotycznych ciał „młodych” sterczą dyszle i pękają koryta304. Erotyzm, ta – jak 

ją opisuje Jarzębski – „siła potężna i dość tajemnicza, której bohaterowie nie potrafią 

opanować” [GG 181], przejmuje władzę nad światem sandomierskiej wsi. Czy jest to władza 

symboliczna? 

 

 

ZĘBY I KARCZEK KAROLA: MIĘDZY PUSTKĄ A SYMBOLIKĄ 

 

 Seksualność w utworach Gombrowicza, o czym pisałam już we wstępnym rozdziale 

tej części, zazwyczaj czytana jest symbolicznie. W myśl więkoszości interpretacji erotyzm nie 

znaczy sam siebie (jak karykaturalna morda bez modelu), lecz metaforyzuje, alegoryzuje lub 

na inny sposób odsyła do problematyki „wyższej”. I choć – jak wskazywałam na to 

kilkakrotnie w poprzednim rozdziale – również myślenie w kategoriach pornologosu nie jest 

zawieszone w znaczeniowej pustce, również w jego obrębie opisywana seksualność odnosi 

się do innych dyskursów, to jednak bardzo istotna różnica pomiędzy logicznym  

i pornologicznym opisem zseksualizowanego świata polega na tym, gdzie leży punkt 

ciężkości. Głowiński – pozwolę sobie przytoczyć tutak dłuższy fragment jego Komentarzy do 

„Pornografii” – pisze wręcz o systemie symboli cielesności w Pornografii: 

 

                                                                                                                                                   
wdzięku, z wdziękiem dziwnym wyrostka rzucającego się na stare baby, z wdziękiem, który rósł mi w oczach a 
którego natury nie rozumiałem. Jak mogło to świństwo z babą obdarzyć go świetnością takiego uroku? Czar bił z 
niego, niepojęty […].” [P 43].  
303 Tu pojawia się kolejna możliwa odpowiedź na pytanie o to, dlaczego – koniec końców – to Wacław wyręczył 
Karola w zabiciu Siemiana. Być może przyjął logikę Witolda i postanowił upiększyć się w zbrodni, za sprawą 
grzechu stać się pięknym i godnym pożądania Heni. 
304 Seksualna symbolika tych obrazów – czytana wedle klucza Freudowskiego – nie wymaga chyba wyjaśnień. 
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„W Pornografii staje się ważne to, co miało wszlkie dane, by być nieważne, by stanowić 
mało znaczący szczegół, wydarzenie z tła, ewokowane jedynie po to, by wypełnić  
i ukonkretnić powieściowy świat. Już na początku pada kluczowe dla utworu pytanie: 
<<Cud niepojęty: dlaczego nieważność ta stała się ważna?>> Stawia je sobie narrator –  
i w zasadzie nie szuka na nie bezpośredniej odpowiedzi, jednakże cała niemal powieść 
opowiada o tym, jak nieważne przemienia się w ważne. I tutaj właśnie jesteśmy  
w samym jej znaczeniowym centrum, tym, w który działa zarówno kaprys, jak system. 
Obserwujemy zjawiska, które same w sobie nic nie znaczą, widzimy, jak młodzi ludzie 
rozdeptują glistę, jesteśmy świadkami sceny, która mogłaby być tylko błahym 
szczegółem obyczajowym: protagonistka niedoszłego romansu zawija swemu koledze 
nogawkę. I te drobiazgi nasycają się znaczeniami, urastają do rangi symboli. Powraca się 
do nich, przypomina się je w najbardziej dramatycznych epizodach. Działają one jako 
pars pro toto, a ich funkcja kompozycyjna jest ogromna, rozwijane są na zasadzie 
ostinato, nie tylko powtarzają się, ale narastają i potężnieją. I rzeczywiście nieważność 
staje się ważna. Rozgniecenie glisty awansuje na pozycję podstawowego symbolu 
powieści, urasta do roli oznaki, będącej prefiguracją zabójstw, które w pewnym 
momencie staną się realnością na tym ziemiańskim dworze. A skromny gest zawijania 
nogawki, sprowokowany nie tyle sytuacją, ile reżyserskim feblikiem Fryderyka (tak to 
się w pewnym miejscu w powieści określa), kondensuje w sobie wszystkie 
niekonwencjonalne reakcje, zachodzące między młodymi bohaterami, którzy 
najwyraźniej nie chcą wejść w rolę, jaką pragną im narzucić dwaj panowie i jaką bez 
żadnych wątpliwości przypisywała im tradycja powieściowa.” [P 168] 

 

 W ten oto sposób, pisze nieco dalej Głowiński, Gombrowicz „[…] tworzy swój system 

symboli, w którym rozdeptanie glisty czy zawijanie nogawki urasta do niebywałych 

rozmiarów. Jednym z czynników wyróżniających dzieła Gombrowicza jest to właśnie, że  

w każdym z nich buduje swój własny system symboliczny.” [P 169]. 

 Nie chcę tutaj odrzucać interpretacji Głowińskiego w całości. Bardzo odpowiada mi 

podkreślanie – wbrew tym komentatorom, którzy usilnie wyczytują z Gombrowicza jedynie 

jego uwikłanie w „sprawę polską” i sarmacko-romantyczną tradycję pisania – tego, że niemal 

wszystkie utwory analizowanego tu autora skupiają się na przemienianiu tego, co nieważne, 

w to, co najważniejsze; na tworzeniu świata z marginesów, nieznaczności i bezsensów świata. 

Podobną zasadę dostrzegam w działaniu myślenia pornologicznego, które, wybierając jako 

dominujący – powszechnie marginalizowany – seksualny kontekst istnienia, tworzy z niego 

język do opisu całości świata. W tym sensie pornologos jest właśnie i przede wszystkim 

czynieniem najważniejszym tego, co powszechnie nieważne, wstydliwe i pozbawione 

istotnego znaczenia. Zgadzam się również ze stwierdzeniem Głowinskiego, jakoby 

znaczeniowe centrum (nie tylko) Pornografii stanowiło miejsce,w którym „działa zarówno 

kaprys, jak system”. Jak wspominałam już wielokrotnie, to właśnie to miejsce – granica, na 

której przecinają się porządki systemowego symbolicznego i kapryśnego semiotycznego – 

jest miejscem signifiance, procesu tworzenia podmiotu, a także miejscem interpretacji 

(również w tym sensie, że tworzenie podmiotu dokonuje się właśnie i jedynie w procesie 

interpretowania). Jednak moja zgoda z Głowińskim kończy się tam, gdzie stwierdza, on, iż 
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nasycające się znaczeniami drobiazgi urastają do rangi symboli, zaś symbole te gromadzą się 

w systemy i – koniec końców – Gombrowicz w każdym swym dziele buduje symboliczny 

system. Choć wcześniej Głowiński podkreśla wagę napięcia pomiędzy systemem i kaprysem, 

okazuje się, że i tak istotność myśli i metody twórczej polega na zdolności przekształcenia 

nieważnej przypadkowości w coś ważnego; ważnego dlatego, że symbolicznego  

i systemowego. Tam, gdzie kończy się racja Głowińskiego, zaczyna się racja Jarzębskiego: 

 
„Ciało jako obraz Kosmosu musi być jak Kosmos sensowne, a zatem oplata się plątaniną 
zależności i powiązań między poszczególnymi elementami. Tak oto otrzymujemy 
pierwszy obraz człowieka jako systemu symboli – obraz statyczny.”305 

 

Esej Jarzębskiego, z którego pochodzi zacytowany powyżej fragment, oparty jest na 

skontrastowaniu pojęć ciała statycznego i ciała dynamicznego w odniesieniu do twórczości 

Gombrowicza. Ciało statyczne jest tu równoznacze z tym, które ja opisywałam wcześniej jako 

ciało symboliczne (w pełni sensowne, ale przez ów sens unieruchomione), zaś ciało 

dynamiczne czytać można (do czasu, o czym za chwilę) jako żywe i ruchliwe, bezsensowne 

ciało semiotyczne. Gdy Jarzębski zauważa, że: 

 
„[…] każdej nowo kreowanej rzeczywistości przyporządkowuje Gombrowicz nowy szyfr 
gestyczny. Wykluczałoby to możność wyznaczenia <<języka>>, gdyby nie pewne 
prawidłowości rządzące gestami w ogóle.”306, 

 

to wydaje się, że systemowość i symboliczność jest tu możliwa tylko o tyle, o ile gesty  

i działania ciała – dane nam w powieści, a więc za pomocą języka – stają się specyficznym 

porządkiem symbolicznym (językowym) podmiotu pornologicznego (a więc – wedle przyjętej 

wcześniej nomenklatury – „mową” ciała Fryderyka, językiem semiotycznym). Napięcie 

signifiance, napięcie pomiędzy sensem a bezsensem sprawia, że bezsens nabiera znaczenia; 

nie tylko tego własnego, semiotycznego, bo także – obcując na granicy z symbolicznym – 

zaraża się symbolicznym sensem. Jednak, jak mi się wydaje, również Jarzębski dochodzi  

w końcu do wniosków niemal identycznych z tymi wyprowadzonymi  przez Głowińskiego: 

„[…] nie ma żadnego <<języka części ciała>> jako systemu opracowanego świadomie, poza 

konkretnym dziełem.”307. Obaj badacze zgadzają się więc co do tego, że nie należy mówić  

o spójnym systemie symboli, który patronowałby całości dzieła Gombrowicza, jednak 

twierdzą jednocześnie, iż da się wyznaczyć takie poszczególne systemy dla każdego z jego 

                                                
305 J. Jarzębski, Anatomia Gombrowicza, op. cit., s. 114. 
306 Ibidem, s. 128. 
307 Ibidem, s. 127. 
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dzieł z osobna308. W obu więc wypadkach ciało nie jest ciałem dla siebie (jak chłopska morda 

ze sceny w kościele), lecz ciałem jako znakiem czegoś innego, niższym wobec tego czegoś  

i temu czemuś podporządkowanym. 

 Natomiast z Pornografii można wyczytać również ciało zupełnie inne i jest to ciało 

naznaczone Fryderykiem. Ciało pozajęzykowe, rozkoszne, niesamowite i samozwrotne.  

W scenie jazdy pociągiem pojawiają się najważniejsze wątki, które odtąd będą przewijały się 

przez całą powieść wszędzie tam, gdzie pojawi się Fryderyk. O dotkliwej cielesności („był… 

i był jakoś odrębnie, a nieubłaganie…” [P 10]) pisałam już sporo w poprzednim podrozdziale. 

Wraz z nią pojawia się coś jeszcze: 

 
„Dlaczego obarczyłem się tym towarzystwem, które, zamiast odciążać, obciążało? Wiele 
ospałych godzin trwała ta jazda, przeplatana postojami, aż na koniec stała się jazdą dla 
jazdy, senną, upartą, i tak jechaliśmy póki nie dobiliśmy do Ćmielowa i, z walizkami, nie 
znaleźliśmy się na ścieżce wzdłuż toru. […] gdzie byliśmy? Co to było? Znałem przecież 
tę okolicę, nie był mi obcy ten wietrzyk – ale gdzie byliśmy? Tam, na ukos, znajomy 
budynek ćmielowskiej stacji i kilka świecących lamp, ale… gdzie, na jakiej 
wylądowaliśmy planecie? Fryderyk stał obok i tylko stał. Ruszyliśmy do stacji, on za 
mną, oto bryczka, konie, furman – znajoma bryczka i znajome to uchylenie furmańskiej 
czapki, dlaczego więc tak się przyglądam z uporem?… […] Twarz [furmana] 
niewidoczna, a głos ten sam – więc nie ten sam. Przede mną tylko plecy – i już chciałem 
wychylić się żeby zajrzeć w oczy tym plecom, ale wstrzymałem się… bo Fryderyk… 
wszak był tu, obok mnie. I był niezmiernie cicho. Mając go przy sobie, wolałem nie 
zaglądać nikomu w twarz… gdyż naraz zrozumiałem, że to coś, co siedzi obok, jest  
w ciszy swojej radykalne, radykalne do szału! Tak, to był ekstremista! Niepoczytalnie 
krańcowy! Nie, to nie było zwykłe istnienie, lecz coś bardziej drapieżnego, napiętego 
krańcowością o jakiej dotąd nie miałem pojęcia! Wolałem więc nie zaglądać w twarz – 
nikomu, nawet furmanowi, którego plecy przygniatały, jak góra, gdy ziemia niewidzialna 
kołysała, potrząsała bryczką a szkląca gwiazdami ciemność dookolna wysysała wszelkie 
widzenie.” [P 11-12] 

 

Fryderyk jest nie tylko dotkliwie obecny, dotkliwie cielesny i dotkliwie anty-metafizyczny 

(bo to zupełnie inna obecność niż ta, która stanowi dominantę metafizyki, to raczej anty-

obecność; poprzez niemożność uchwycenia, opisania, usensownienia – obecność „zatarta”: 

                                                
308 Jak mi się wydaje, za interpretacyjne dążenie do poszukiwania owej systemowości odpowiedzialna jest 
przede wszystkim powieść Ferdydurke. Powracające w niej nieustannie „gęba” i „pupa” faktycznie funkcjonują 
również (bo chyba jednak niewyłącznie) jako symbole, a ów symboliczny mechanizm chętnie przenoszony jest 
przez krytyków także na pozostałe dzieła Gombrowicza. Dlatego ja w rozdziale dotyczącym Ferdydurke celowo 
nie poświęcam owej parze członków-pojęć niemal doszczętnie wyeksploatowanej już uwagi krytycznej. Owo 
nieporozumienie z ciałem daje też o sobie znać wtedy, gdy ciało wprowadza się w kontekst kolejnego 
„wielkiego pojęcia” Gobmrowicza, pojęcia formy. W interpretacji Błońskiego: „[…] <<formą>> jest to, <<co w 
jednostce nie jest indywidualne>>. Ale co jest indywidualne? Przede wszystkim ciało, w którym kłębią się 
niezbyt zrozumiałe skłonności, pragnienia, pożądania. Ciało jest jednak ślepe, nierozumne i niepojęte, a zatem 
niczyje. Dopiero dzięki innym nabiera kształtu, formy właśnie. Formy zmiennej, chciałoby się powiedzieć 
elastycznej, bo reagującej na każdą zmianę w międzyludzkich relacjach.” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy 
ostateczne, op. cit., s. 43.). W owym zestawieniu ciała i formy, to pierwsze – jako indywidualne – staje się 
„niczyje”. Zupełnie nie jestem w stanie zgodzić się z taką interpretacją. Indywidualność jest właśnie najbardziej 
moja, najbardziej naznaczona wyrazistym posiadaniem. To raczej forma – jako zewnętrzna powszechność, 
przypominająca Heideggerowskie „się” – traktowana powinna być jako znak niczyjości, anonimowości.  
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niewidoczna i jednocześnie widoczna aż za bardzo [por. P 10-11]), ale również dotkliwie 

rozkoszny. To właśnie on sprawia, że jazda pociągiem staje się „jazdą dla jazdy” i że 

właściwie wszystko, co dzieje się później, wydarza się równie samozwrotnie, samo dla siebie 

i bez żadnego zewnętrznego pragnienia i gwarancji sensu309. Owa samozwrotność „jazdy dla 

jazdy” każe opisywać ją w Barthesowskich kategoriach rozkoszy. Nie chodzi tu o cel 

podróży, nie chodzi o przemieszczenie w dane miejsce, w którym coś na bohaterów czeka. 

Rozkoszna (choć, jak wyraźnie zaznacza to narrator, niekoniecznie przyjemna) jazda odnosi 

się sama tylko do siebie, samej sobie jedynie służy i – de facto – donikąd nie prowadzi czy też 

prowadzi do nikąd. Jeśli rozkosz jest bezcelowym naddatkiem, zaś Fryderyk podmiotem 

rozkoszy, oznacza to, że wszelkie dociekania celu, dla jakiego protagoniści podejmują  

i rozwijają swą pornograficzną intrygę, nie mają żadnego sensu. Nie chodzi im o to, by – dla 

perwersyjnej przyjemności – rozbić związek Heni i Wacława; nie chodzi im też o to, by 

uwieść którekolwiek z „młodych” lub – za pomocą „młodych” – uwieść siebie nzawzajem; 

ani też o to, by – przywołajmy już cytowanego na początku tego rozdziału Sandauera – dać 

upust swym wyszukanym gustom; także nie o to – jak chce z kolei Boyers – by cokolwiek 

sublimować. Jeśli zgodzić się z tym, że powieściowi protagoniści działają w myśl zasady 

rozkoszy, oznacza to tylko tyle i aż tyle, że nie chodzi im o nic. Że o nic im chodzi. Że chodzi 

o wprowadzenie owej rozkosznej zasady w życie; że chodzi o realizację pornologicznej czy 

pornograficznej wyobraźni. 

Owo nigdzie (Ćmielów), gdzie dojeżdżają bohaterowie jest miejscem niesamowitym. 

Czy też, by ująć rzecz dokładniej, staje się niesamowite przez obecność w nim Fryderyka. 

Stacja i jej najbliższe otoczenie (a później także otoczenie dalsze, bo kategorię 

niesamowitości rozpoznać można w powieści jeszcze wielokrotnie) stanowi samą 

kwintesencję niesamowitości takiej, jak opisywał ją Freud (w przywoływanym już w części 

jemu poświęconej eseju Niesamowite): jest dobrze znana i rozpoznawalna, a jednocześnie 

zupełnie inna i obca. Narrator rozpoznaje okolicę, ale nie wie, gdzie jest. Wie, do jakiej wsi 

dojechał, ale nie wie, na jakiej znajduje się planecie. To pod wpływem Fryderyka, radykalnej 

nie-metafizycznej obecności Fryderyka, niesamowite staje się wszystko wokół: stacja, wieś, 

głos i plecy furmana. Być może Gombrowicz nie chce zajrzeć w twarz furmanowi dlatego, że 

przeczuwa, iż pod wpływem owej obecności Fryderyka nie zobaczy już twarzy, lecz – jak 

później w kościele – mordę. Pornograficzna niesamowitość opiera się chyba na tym właśnie 

                                                
309 Sytuacja rysuje się tu więc podobnie, jak w przypadku trans-atlantyckiej podróży Gombrowicza, którą 
zajmowałam się w poprzednim rodziale. Tak, jak bohater Trans-Atlantyku w pewnym sensie w ogóle nie schodzi 
ze statku, tak bohaterowie Pornografiii nigdy nie wysiadają z pociągu. 
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mechanizmie: znajoma twarz staje się obcą mordą. Znajome znaczące przemienia się  

w nieznajomy bezsens. System symboli rozpada się w chaos semiotycznego. A skoro – jak 

powiada Freud – niesamowite jest powrotem do tego, co kiedyś było znane i jedynie 

prawdziwe, później zaś dopiero (jako wyparte) stało się na powrót nieznane i podszyte 

obcością, powracamy tu do uprzedniego charakteru semiotycznego ciała wobec 

symbolicznego języka. Zaś Fryderyk – jako pornologiczne wcielenie semiotycznego – jest 

owego niesamowitego pornologosu mistrzem ceremonii, zwornikiem i poruszycielem. 

Totalnym ekstremistą, „niepoczytalnie krańcowym”, funkcjonującym na biegunie, na 

ekstremum semiotycznego bezsensu. 

 Rozkosz nie służy niczemu, morda nie posiada pierwowzoru; niesamowity świat, jaki 

ukazuje się pod podszewką sandomierskiej wsi, wypełniony jest czczością: „Pamiętam (i nie 

jest to pozbawione znaczenia dla wypadków, o których dalej będzie mowa), górującym 

uczuciem była czczość […].” [P 16])310. Skąd się bierze i co opisuje owo uczucie czczości? 

Wydaje mi się, że jest ono tym samym, co uczcucie pustki (i Pustki) wielokrotnie 

powracające w Trans-Atlantyku. Wobec pustki (symbolicznej) albo pada się (pusto  

i symbolicznie) na kolana, albo porzuca się porządek symboliczny i brakujący sens wytwarza 

na poziomie semiotycznym. Tak czynią bohaterowie zarówno Trans-Atlantyku, jak  

i Pornografii. I w obu przypadkach, sięgając do nieprzebranych rozkoszy semiotycznego, 

posługują się intrygą seksualną. Jeśli – jak chce Lacan – sięganie poza symbolikę oznacza 

sięganie w brak (pustkę, czczość), a pragnienie jest zawsze niezaspokajalnym pragnieniem 

niczego, oznacza to, że gest ów oznacza radykalne wyjście poza metafizykę, poza wszelką 

symbolikę, poza logos i wszelkie jednoznaczne językowe rozstrzygnięcia. W tym świecie 

„poza”, w świecie pornologicznym nie ma więc absolutnie miejsca na żaden – trwały lub 

jednorazowy – system symboli. W tym świecie karczek Karola pozostaje jedynie karczkiem 

Karola: podniecającym (bez przyczyny i bez celu) kawałkiem nagiego ciała (nagiego 

dosłownie i nagiego dyskursywnie), tym bardziej podniecającym, im mniej znaczącym  

i ważnym. Tak, jak biel zębów staje się „tajnym znakiem” [por. P 85] młodych: Heni, Karola 

i Skuziaka, tylko wtedy, gdy „czytana” jest z zewnątrz – z poziomu dyskursu, z poziomu 

                                                
310 Falkiewicz interpretuje ów fragment tak: „Znamienne wyznanie narratora, otwierające akcję Pornografii: 
<<Pamiętam (i nie jest to bez znaczenia dla wypadków, o których dalej będzie mowa) górującym uczuciem była 
czczość…>>. Stąd spisek ten: z poczucia braku. Z poczucia braku zacząłem knuć spisek – i zacząłem knuć 
przypowieść o spisku, który doprowadził do określonych (metaforycznie w utworze nazwanych) skutków.” (A. 
Falkiewicz, Polski kosmos, op. cit., s. 167.). W moim mniemaniu, jeśli „spisek” ów (ja wolę słowo „intryga”) 
doprowadził do jakichś skutków, to są to jedynie – skoro spisek oparty jest na czczości – skutki uboczne. Zaś na 
ich metaforyczny (a więc znów: oznaczający coś innego niż to, co powiedziane/napisane/uknute), czyli 
symboliczny charakter, zgadzam się jedynie w tym sensie, że – przechodząc przez język – językowym 
symbolicznym zostały naznaczone. 
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powieściowej narracji. Sama w sobie (jak sama w sobie jest chłopska morda) nic nie znaczy. 

Lub inaczej – znaczy sama siebie i sama dla siebie: 

 
„Przede wszystkim jedno rzucało się w oczy: niezmierne znaczenie jego [Karola] zębów, 
które grały w nim, były jego białością wewnętrzną, oczyszczającą – otóż ważniejsze były 
zęby, niż to co mówił – wyglądało jakby mówił dla zębów i z powodu zębów – i mógł 
mówić byle co, gdyż mówił dla przyjmności, był zabawą i rozkoszowaniem się, wiedział, 
że najbardziej odpychająca obrzydliwość zostanie wybaczona jego zębom, 
rozbawionym.” [P 48] 

 

 Jak wspominałam już na początku tego rodziału, specyfika pornologosu jest taka, że 

nie wiadomo, które gesty i działania wytwarzane są jako erotyczne, a które takimi stają się 

pod wpływem perwersyjnego spojrzenia. Czy faktycznie Karol mówi dla zębów, czy jedynie 

Gombrowicz tak uważa? Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, tak 

jak i na kilka innych, być może równie nurtujących, a tutaj nie zadanych: kiedy i jak Fryderyk 

jest jedynie obserwatorem, a kiedy i jak reżyserem pornograficznego dramatu młodych? Czy 

starzy podniecają młodych do działania erotycznego, czy też młodzi do końca pozostają 

niewinni w swej nieświadomości? Co zrobił kolejny semiotyczny Inny powieści – Skuziak –  

a czego nie zrobił i dlaczego w żadnym momencie o tym nie mówi? Jak mi się wydaje, 

wszystkie te pytania zadać można jedynie na „linii podnieceń” i jedynie na tej linii na nie 

odpowiedzieć. Jest to linia Fryderykowej „mowy” ciała, linia pornologii, linia graniczna 

między znaczeniem dyskursu a bełkotem ciała. Na tej linii rodzi się i realizuje żerująca 

Pornografia, w której nie ma ani jednej pornograficznej sceny. Na tej linii – jako swoich 

czytelników – ustawia nas sam Gombrowicz. Komentując słynny fragment Dziennika (ten  

o niewierze w myślenie wyzwolone z płci), Jarzębski mówi o seksualnym posiadaniu 

czytelnika przez autora [por. GG 66]. Od czytelnika jedynie zależy, czy w akcie lektury da się 

posiąść, czy pozostanie na linii podnieceń, czy też zejdzie z niej, by szukać w Pornografii 

krematoriów, systemów i nietzsche’anizmu. 
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CZY WSZYSTKO JEST JUŻ W FERDYDURKE? 

 

 

Dzisiaj, kiedy myślę o tym wszystkim, nie wątpię już,  
że Elementarz i Ferdydurke były lekturami mego dzieciństwa:  

Elementarz nauczył mnie, że „Mama ugniata ciasto” (Mama amasa la masa),  
Ferdydurke zaś czegoś wręcz przeciwnego: „Mama jest ugniatana przez ciasto”.311 

 
 

 Ferdydurke stanowi dla mnie duży problem. Z jednej strony wiem (i nie muszą mnie  

o tym przekonywać liczni badacze powieści Gombrowicza, którzy Ferdydurke właśnie 

najczęściej i najchętniej się zajmują), że jest to powieść wielka, z drugiej jednak – jest to 

jedyna powieść Gombrowicza, która w wielu miejscach mnie nuży. Z jednej strony wiem, że 

jest w niej już właściwie wszystko, co najważniejsze dla tego pisarza, że kolejne powieści –  

w taki czy inny sposób – do Ferdydurke nawiązują i „rozpisują” zawarte w niej motywy  

i problemy; z drugiej jednak – wydaje mi się, że owe kolejne powieści rozpracowują te 

motywy i problemy dużo lepiej niż pierwsza. Z jednej strony wiem, że krzywdę tej powieści 

robią powierzchowne ujęcia szkolne (które często – tak bardzo wbrew niej – wpisują ją  

w model lekcji języka polskiego według profesora Bladaczki) i zbyt proste zastosowania 

Gombrowiczowskich kategorii formy, gęby i pupy; z drugiej jednak – mam wrażenie, że 

powieść ta w wielu miejscach faktycznie jest sztucznie, uogólniająco powierzchowna,  

a zbudowane w niej kategorie i opozycje zbyt proste i dlatego dobrze poddające się szkolnym 

uproszczeniom. 

 Dlatego mam z Ferdydurke problem i tym problemem chcę się zająć w rozdziale tej 

powieści poświęconym. Ferdydurke traktuję jako punkt wyjścia do Trans-Atlantyku  

i Pornografii – jako powieść, w której po raz pierwszy próbowane są tezy 

Gombrowiczowskiej antropologii, które w kolejnych powieściach ulegną rozbudowaniu  

                                                
311 J. Di Paola Tango „Gombrowicz”, [w:] Tango Gombrowicz, op. cit., s. 249.  
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i pogłębieniu. Nie wpisuję w ten powieściowy ciąg Kosmosu (według mnie, najlepszej 

powieści Gombrowicza), w którym – o czym piszę w ostatnim rozdziale pracy – problemy 

metafizyki nieobecności, bezpośredniego przełożenia kategorii seksualnych na kategorie 

poznawcze czy gra z powieściową chronologią pojawiają się w twórczości Gombrowicza 

bądź to po raz pierwszy, bądź to w radykalnie innym opracowaniu, którego nie jestem 

skłonna łączyć z tym, co napisane wcześniej. 

 

 

POZA FORMĘ 

 

 W rozmowie z Andrzejem Zawadzkim – załączonej jako posłowie do jednego  

z wydań Ferdydurke – Jerzy Jarzębski powiada: 

 
„Ferdydurke jest wstępem do wszystkich tych utworów, w których pojawia się  
u Gombrowicza problem autentyczności jednostki, walki z Formą, z naciskiem otoczenia, 
konwencjami pisania czy zachowania. Jako taka, zapowiada po prostu całą późniejszą 
twórczość Gombrowicza. Ale jest zarazem bardziej od innych powieści wesoła, 
swobodna, pełna karnawałowego śmiechu. Widać, iż autor – jeszcze młody – spodziewał 
się, że przezwycięży w jakiejś przynajmniej mierze zmorę zależności od narzucanych mu 
kształtów. Im dalej, tym tego optyzmizmu u Gombrowicza mniej, co sprawia, że 
późniejsze utwory są znacznie mniej od Ferdydurke radosne, a Kosmos – wprost 
mroczny i wypełniony rozlicznymi obsesjami. Radosne igranie z formą (także 
powieściową) ustępuje u późnego Gombrowicza desperackim wysiłkom w celu nadania 
sensu rozpadającemu się światu.”312 

 

Choć, generalnie, zgadzam się z rozpoznaniem Jarzębskiego (karnawałowy śmiech 

Ferdydurke, mroki i obsesje Kosmosu), moje istotne wątpliwości budzi domniemywana przez 

badacza wiara w oczekiwanie Gombrowicza, iż zdoła on przezwyciężyć „zmorę zależności od 

narzucanych mu kształtów”. Mam nieodparte wrażenie, że to właśnie w Ferdydurke owego 

pragnienia przezwyciężenia jest najmniej i jest ono tam z góry skazane na niepowodzenie.  

W wywiadzie dla Piera Saviana Gombrowicz powiedział: 

 
„Myślę, że każda forma opowiadania powinna być budowana metodą opozycji. Jest to 
dość ścisła reguła. W wypadku Ferdydurke nieraz musiałem się mocno nagłowić, żeby 
wymyślić opozycje, które znajdowałem z wielkim trudem.”313 

                                                
312 Zachwyca – nie zachwyca, rozmowa A. Zawadzkiego z J. Jarzębskim, [w:] W. Gombrowicz, Ferdydurke, 
Kraków 2009, s. 287-288. Dalej jako F w tekście głównym.  
313 P. Saviano, Gombrowicz: forma i rytuał, tłum. K. Bielas i F. M. Cataluccio, [w:] Gombrowicz filozof, wyb. i 
oprac. F. M. Cataluccio i J. Illg, Kraków 1991, s. 56. (Cytowany fragment i jego adres bibliograficzny podaję za: 
K. Bartoszyński, Lektury „Kosmosu”, [w:] W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2004, s. 165.). W swej recenzji z 
Freudowskiego Wstępu do psychoanalizy Gombrowicz zauważa natomiast: „Krytycyzm wzmógł się [dziś] 
niesłychanie, mechanizm twórczości został ujawniony, spojrzenie czytelnika stało się podejrzliwe i sceptyczne, 
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Wydaje mi się, że deklaracja ta jest niezwykle ważna. Myślenie opozycjami, niezdolność do 

bycia „pomiędzy” i tam odnajdywania prawdy o człowieku (także ze względu na liczne 

autokomentarze Gombrowicza dotyczące tej kwestii) zwykło się traktować jako jeden  

z dogmatów gombrowiczologii. W myśl tego mechanizmu niemożliwe jest życie prawdziwe 

rozumiane jako życie poza formą; jedynym wyborem, jaki dany jest nam w kształtowaniu 

podmiotowości, jest wybór formy jednej lub drugiej, bez nadziei na odnalezienie miejsca 

„nie-formalnego”. Tak właśnie jest w Ferdydurke. Począwszy od scen szkolnych, gdzie 

starcie Miętusa i Syfona jest starciem dwóch form bycia młodym chłopakiem/chłopięciem; 

poprzez sformalizowane gry erotyczne Pimki i Kopyrdy wobec Młodziakówny; po rytuały 

ziemiańskie i chłopskie szczekanie na wsi u państwa Hurleckich. We wszystkich kolejnych 

powieściach (co starałam się pokazać w ich analizie) ów „przymus formy” ulega rozluźnieniu 

na tyle, że czytać je można poszukując tych momentów, gdy podmiot – na chwilę chociaż – 

znajduje swoją prawdę poza-formalną, prawdę na granicy form, prawdę pomiędzy 

formami314. Zresztą, przyjmując za wyjściowy punkt widzenia powieści późniejsze – a więc 

nie skupiając się na ewolucji, lecz poszukując źródeł – także z Ferdydurke wyczytać da się 

(choć czasem tylko między wierszami) to, co poza formą. I – jak w powieściach późniejszych 

– ów nieformalny przywilej przysługuje przede wszystkim (choć nie wyłącznie) głównemu 

bohaterowi i zarazem narratorowi powieści: 

                                                                                                                                                   
pisarz nie jest już posągiem, ale odkrytą maszynerią. Artysta, nowymi zdobyczami psychologii, jak freudyzm, 
adleryzm, i nowym spojrzeniem czytelnika jest wypierany z dotychczasowych pozycyj i musi obnażać, gdyż 
sam został obnażony.” (W. Gombrowicz, Nauka ściga się o prawdę psychologiczną z literaturą. O brudach i 
urokach, [w:] tegoż, Proza [fragmenty]. Reportaże. Krytyka literacka 1933-1939, Kraków 1995, s. 181.). 
Wydaje mi się, że w Ferdydurke – choćby przez nachalne epatowanie opozycjami formalnymi i zamykanie 
przed sobą wszelkiej drogi do zdobycia podmiotowej prawdy – pisarz poddaje się owemu prawu obnażania i 
spojrzeniu autokrytycznemu, które rozpoznaje we współczesnej mu sztuce. Jak gdyby w pierwszej swej powieści 
chciał bardzo pójść na rękę krytyce, samemu siebie interpretując, odkrywając i „ułatwiając” czytelniczo-
krytyczny odbiór. 
314 Nie jest też tak, że – pisząc Ferdydurke – Gombrowicz nie dorósł jeszcze do rozwiązań subtelniejszych niż 
proste opozycje. W powieści od formy nie da się uciec, choć – jak wskazują na to wspomnienia zawarte w 
Testamencie – w codziennym, „życiowym” budowaniu tożsamości Gombrowicz takie drogi ucieczki odnajdywał 
już wcześniej. Dopiero bohaterowie Trans-Atlantyku zdolni będą do tego, co ich autor potrafił już od dawna: 
„Byłem – i wiedziałem o tym bez najmniejszego zdziwienia i bez cienia protestu – istotą anormalną, która nigdy 
i wobec nikogo nie może przyznać się do siebie, skazaną na wieczyste ukrywanie się, na konspirację. Erotyczne 
siły pchały mnie w dół, na ulicę, w samotne i potajemne awantury z dziewkami najniższej kategorii na dalekich 
przedmieściach Warszawy. Nie, nie były to prostytutki, ja w tych nieudolnych przygodach szukałem właśnie 
zdrowia, tego czegoś elementarnego, najniższego, więc i najrzetelniejszego – cóż począć jednak, gdy i to w 
mych zatrutych dłoniach przemieniało się w groteskę. Powracałem z tych dzikich spacerów do mego życia 
<<przyzwoitego>> maminsynka, do mych naiwności chłopca <<z porządnej rodziny>>. Jak to we mnie 
współistniało? My wówczas – ja i kilku mych przyzwoitych koleżków ze szkoły – zawiązaliśmy Klub 
Wycieczkowy i chadzaliśmy na wycieczki za miasto, które to wycieczki były szczytem niewinności i 
przyzwoitości. Jak mogłem jednocześnie uczestniczyć w tych obu gatunkach wycieczek? Jak to się we mnie 
łączyło? Ale to się nie łączyło. I żadna z tych rzeczywistości nie była istotniejsza od innych. Byłem cały w 
każdej z nich. I nie byłem w żadnej. Byłem <<pomiędzy>>.” [T 32-33] 
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„Zapanował niesłychanie przyjemny nastrój. Pensjonarka nie wiedziała o Norwidzie do 
Pimki. Pimko Norwidem gorszył się do pensjonarki. Matka śmiała się w Epoce. Ja jeden 
siedziałem wykluczony z towarzystwa i nie mogłem – nie mogłem się odezwać ani pojąć, 
że tak się odwróciły role, że antyk o łydkach tysiąc razy gorszych pokumał się przeciwko 
mnie z nowoczesną, że ja jestem kontrapunktem ich melodii.” [F 112] 

 

Co prawda, Józio znajduje się tu w sytuacji mało komfortowej. Odmawiając wejścia zarówno 

w staroświecką, jak i nowoczesną formę, zostaje jedynym wykluczonym z towarzystwa. 

Jednak wykluczenia tego dokonał sam. I choć czuje się „kontarpunktem   i c h   melodii”, to 

jednak ową wybijającą, przemieniającą i swobodną w swej osobności rolę zachowuje w całej 

powieści. Innymi słowy, kontrapunktem pozostaje we wszelkich melodiach, w jakie zostaje 

wkomponowany. Jest miejscem na granicy tych melodii. Na tej granicy zaś, poddając się 

naciskom i godząc się na nie raczej niż udając, że ich nie ma, może wciąż się stwarzać: jako 

Ojciec i Syn zarazem, jako Mądry ogłupiany i Subtelny brutalizowany – jako pełny 

podmiot315. 

 Podmiot Gombrowicza już w Ferdydurke jest podmiotem, który nieustannie sam 

siebie stwarza i jedynie w tym stwarzaniu się spełnia. I – tak samo, jak w kolejnych 

powieściach – z jednej strony to bycie w procesie odpowiada mu (gdyż nie chce być 

utrwalany w żadnym raz na zawsze danym stanie316), z drugiej jednak – bycie w „epoce 

przejściowej” [F 14] określa jako „niemiłą konsystencję fazy pośredniej” [F 6]. 

                                                
315 Warto przytoczyć tu dłuższy fragment z Przedmowy do Filidora dzieckiem podszytego, jako, że owe 
zmagania antynomii problematyzuje się tu także w kontekście twórczości artystycznej (co jest szczególnie 
istotne ze względu na to, co zdarzy się po Ferdydurke: Ojciec i Syn „siedzą na karku” narratorowi Trans-
Atlantyku, zaś subtelność i brutalizacja stanowią istotę Pornografii): „[…] wyobraźcie sobie, że bard dorosły i 
dojrzały, pochylony nad papierem, tworzy… lecz na karku umieścił mu się młodzieniec lub jakiś półinteligent 
półoświecony, albo dziewczę młode, lub jakaś osoba o przeciętnie nijakiej i rozlazłej duszy, lub jakakolwiek 
istota młodsza, niższa lub ciemniejsza – i oto istota owa, ten młodzieniec, dziewczę czy półinteligent, czy 
wreszcie inny jakiś mętny syn ciemnej ćwierćkultury, rzuca się na jego duszę i ściąga ją, zwęża, ugniata łapami i 
obejmując ją, wchłaniając, wsysając, odmładza ją swą młodością, zaprawia swą niedojrzałością i przyrządza ją 
sobie na swą modłę, sprowadzając na poziom swój – ach, w swoje ramiona! Lecz twórca, zamiast zmierzyć się z 
najeźdźcą, udaje, że go nie dostrzega, i – cóż za szaleństwo! – sądzi, że uniknie gwałtu robiąc minę, jakby nie 
był przez nikogo gwałcony. […] Gdybyście jednak mniej przejmowali się Sztuką czy też nauczaniem i 
doskonaleniem innych, bardziej zaś własnymi godnymi pożałowania osobami, nigdy nie przeszlibyście do 
porządku nad tak okropnym pogwałceniem osoby – i zamiast by poeta dla innego poety stwarzał poematy, on by 
się poczuł przeniknięty i stwarzany z dołu przez siły, których dotąd nie dostrzegał. Pojąłby, że tylko uznając je, 
zdoła się od nich wyzwolić; i dołożyłby starań, aby w jego stylu, postawie i formie – zarówno artystycznej, jak 
codziennej – zaznaczył się wyraźnie ów związek z niższością. Już nie czułby się tylko Ojcem, lecz Ojcem i 
zarazem Synem: i nie pisałby tylko jako mądry, subtelny, dojrzały, lecz raczej jako Mądry wciąż ogłupiany, 
Subtelny bez wytchnienia brutalizowany i Dorosły nieustannie odmładzany.” [F 81-81] 
316 „I znowu porwałem się do protestów i wyjaśnień. Musiałem działać. Nie mogłem dopuścić, żeby miał na 
zawsze utrwalić się stan, w którym mnie pozostawiono. Wszelka zwłoka groziła utrwaleniem stanu.” [F 114] 
Słowa te pojawiają się wtedy, gdy Józio decyduje się podjąć działania wobec Młodziakówny; gdy chce 
przekonać ją o swojej dorosłości i dojrzałości. Jednak, jak mi się wydaje, nie chodzi tu bynajmniej o to, by 
akurat ta sytuacja i ten szczególny stan niedorastania do swojego wieku były mu jakoś szczególnie niemiłe. Nie 
chodzi więc o to, by dany   k o n k r e t n y   stan był tu problemem, lecz raczej o to, że problemem jest wszelkie 
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 Są takie momenty w Ferdydurke, gdy narrator – podobnie jak narrator Trans-

Atlantyku – chodzi; a chodzenie to czytam jako wychodzenie z formy, odnajdywanie swego 

właściwego miejsca na granicy. Gdy Józio przechodzi ze szkoły do Młodziaków, nic ważnego 

się nie dzieje, ponieważ idzie z Pimką, a więc idzie całkowicie symbolicznie – jako 

prowadzony na pensję uczeń gimnazjum. Idą we dwóch, więc idą w formie317. Ważne dla 

stwarzania podmiotowości jest jedynie chodzenie samotne. Gdy Józio odchodzi z domu 

Młodziaków wygląda to tak: 

 
„Odchodzić idąc, iść odchodząc i nie czuć nawet wspomnienia. Zobojętnienie błogie! 
Bez wspomnienia! Kiedy umiera w tobie wszystko, a nikt jeszcze nie zdążył się urodzić 
na nowo. O, warto żyć dla śmierci, by wiedzieć, że w nas umarło, że już nie ma, pusto  
i czczo, cicho i czysto – i gdy odchodziłem, zdawało mi się, że nie idę sam, ale z sobą – 
tuż przy mnie, a może we mnie, lub naokoło mnie szedł ktoś identyczny i tożsamy, mój – 
we mnie, mój – ze mną i nie było między nami miłości, nienawiści, żądzy, wstrętu, 
brzydoty, piękna, śmiechu, części ciała, żadnego uczucia ani żadnego mechanizmu, nic, 
nic, nic… Na setny ułamek sekundy. Bo gdy przechodziłem przez kuchnię, macając  
w półmroku, zawołano po cichu z alkowy służbowej. – Józio, Józio… – A to Miętus 
siedział na służącej i nakładał pośpiesznie obuwie. […] Pochyliłem głowę. Wiedziałem, 
że mnie złapie, że musi mnie złapać, ponieważ byliśmy tylko we dwóch i przy sobie. Ale 
nie mogłem odsunąć się od niego bez powodu. Jakoż przysunął się i ujął mnie za rękę. 
[…] kiedy zacząłem iść, on poszedł ze mną, ja z nim poszedłem – i poszliśmy razem.”  
[F 181-183] 

 

Józio próbuje odejść sam. Odchodzi pusty i czczy nie tą pustką, która powracać będzie 

nieustannie w Trans-Atlanatyku i nie tą czczością, która zapanuje w Pornografii (bo  

w późniejszych powieściach pustka i czczość są znakiem władzy bezpłodnego 

symbolicznego), lecz pustką jako nieobecnością symbolicznego, pierwotnym zanurzeniem  

w bezsensie siebie i swojego ciała. Józio przez „setny ułamek sekundy” odczuwa siebie jako 

siebie. Ów ktoś identyczny i tożsamy, który mu w tej chwili towarzyszy, nie jest – jak mi się 

wydaje – sobowtórem z początku powieści; ten ktoś, kto jest przy mnie, we mnie i naokoło 

mnie, to samoodczuwanie ciała, wyzbytego na chwilę wszelkich kategorii (nawet 

najpierwotniejszych uczuć i mechanizmów). Wydaje się, że w tym momencie Józio nie 

zanurzył się jeszcze nawet w swej semiotyczności. Odchodząc, wchodząc na granicę, na 

                                                                                                                                                   
utrwalenie w jakimkolwiek konkretnym stanie. Gdyż, jak mówiłam już wielokrotnie: utrwalony podmiot, 
utrwalony sens, są martwe. 
317 W Ferdydurke, gdy idzie się we dwóch, nie ma miejsca na prawdę. Tam, gdzie bohaterowie występują w 
parach, dzieją się wyłącznie rzeczy symboliczne (Józio i Pimko, Józio i Zosia, Filidor i Anty-Filidor, Syfon i 
Miętus, Pimko i Kopyrda; trochę inaczej – o czym będzie jeszcze mowa – jest w przypadu narratora i Miętusa). 
Prawda podmiotu możliwa jest w pojedynkę i dlatego przyglądam się tym rzadkim w powieści momentom 
samotności. Jeszcze inne rzeczy wydarzają się wtedy, gdy pojawia się „trzeci człowiek”; temu problemowi 
poświęcam jedną z kolejnych części tego rozdziału. Już w kolejnej powieści, w Trans-Atlantyku, tak proste 
porządkowanie świata ulega zmianie. Tam Gombrowicz może chodzić zarówno sam, jak w towarzystwie 
Gonzala. Chodzenie z Posłem czy z Tomaszem całkowicie zanurzone jest w symbolicznym, ale Gonzalo – jako 
Inny – może spełniać funkcję „trzeciego człowieka”, choć chodzi się z nim we dwóch. 
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której zupełnie od nowa będzie mógł się urodzić, jest czystą podmiotową potencją318. Jednak 

w chwili, gdy napotyka Miętusa, który na nowo nazywa go jego nadanym w formie imieniem, 

pochyla w pokorze głowę, bo wie, że znów zostanie złapany, ujęty za rękę (jak wcześniej 

zrobił to Pimko, jak później zrobi to Zosia) i wpisany w nowy porządek symboliczny. Bo są 

tylko we dwóch i nie można się odeń odsunąć bez powodu. Setny ułamek sekundy zostaje 

utracony i do władzy natychmiast powraca forma. 

 Czy jednak Gombrowiczowska forma jest aż tak demoniczna, jak zwykło się o niej 

mówić? Wydaje mi się, że forma w Ferdydurke nie funkcjonuje jednoznacznie. Z jednej 

strony na pewno przedstawiana jest jako to, co przeczy ludzkiej prawdzie, jako zespół 

                                                
318 Z drugiej jednak strony, obok projektu wyzwalania się z formy jako umierania jednej podmiotowości i 
rodzenia się zupełnie na nowo do innej, Gombrowicz wyraźnie wskazuje na potrzebę odnalezienia podmiotowej 
ciągłości, budowania siebie w odniesieniu do wszystkiego, co zdarzyło się wcześniej, a czego pozorne 
zapominanie jest świadomym tłumieniem nieprzyjemnych wspomnień tego, co niedojrzałe, a więc wstydliwe i 
niegodne Sztuki. Mówi o tym najpierw w odniesieniu do pisarzy, którzy pracę swoją próbują oddzielić od tego, 
jak do niej dojrzewali: „Pragnęliby, widać, aby każdy myślał, że są pisarzami z łaski boskiej, a nie – ludzkiej, że 
z nieba spadli na ziemię wraz z talentem swoim; żenują się wyświetlić, jakimi to osobistymi koneksjami, jaką 
klęską personalną okupili prawo wypisywania o Brunhildzie lub chociażby o życiu pszczelarzy. Nie, o własnym 
życiu ani słowa – tylko o życiu pszczelarzy. Zapewne, wypisawszy dwadzieścia książek o życiu pszczelarzy, 
można zrobić się posągiem – ale jakiż związek, gdzie łączność pszczelarskiego króla z jego prywatnym 
mężczyzną, gdzie łączność mężczyzny z młodzieńcem, młodzieńca z chłopcem, chłopca z dzieckiem, którym 
przecie onegdaj się było, jaką pociechę ma smarkacz wasz z waszego króla? Życie, które nie przestrzega tych 
połączeń i nie realizuje własnego rozwoju w całej rozciągłości, jest jak dom budowany od góry i nieuchronnie 
musi skończyć się na schizofrenicznym rozdwojeniu jaźni.” [F 9]. Później zaś problem ten zostaje przeniesiony 
na plan fabularny; w scenie, w której Józio „odpomina” w sobie to, co działo się w domu cioci Hurleckiej wiele 
lat wcześniej, uzyskując w ten sposób upragnioną „ciągłość” podmiotowości. Scena ta domaga się interpretacji 
psychoanalitycznej, wedle której odkrycie traumy dzieciństwa miałoby być warunkiem przekroczenia 
problemów życia dorosłego i odzyskania możliwości działania: „Potknąłem się o dziurę – pod palcami stóp 
miałem dziurę, dziurę w podłodze. Skąd dziura? Wydała mi się znajoma. Witaj, witaj – to moja dziura, jam 
przecież zrobił tę dziurę przed laty. Dostałem małą siekierkę od stryja na imieniny, siekierką wyłupałem dziurę. 
Ciocia przybiegła. Tu stała, krzyczała na mnie, przypomniały się, jak żywe, luźne fragmenty połajań, akcenty 
krzyku – a ja ją z dołu siekierką ciach w nogę! Ach, ach, krzyknęła! Jej krzyk jeszcze tu był – stanąłem, jakby 
mnie za nogę złapała scena, której już nie było, a która przecież była tutaj, w tym miejscu. Ciachnąłem w nogę. 
Ujrzałem wyraźnie w ciemni, jakem ją ciachnął, nie wiedzieć czemu, mimowolnie, automatycznie, i jak 
krzyknęła. Krzyknęła i skoczyła. Czyny moje obecne mieszały się i przeplatały z czynami dokonanymi w 
przeszłym, zaprzeszłym czasie, nagle złapała mnie drżączka, szczęki się zacisnęły.” [F 245]. Abstrahuję tu od 
przeczytania zacytowanego fragmentu z zastosowaniem symboliki freudowskiej, wedle której „wyłupanie 
dziury” można byłoby interpretować jako pierwszy symboliczny akt seksualny małego Józia, zaś następujące po 
nim „ciachnięcie” cioci jako kolejny taki akt. Co więcej, po owym traumatycznym odpomnieniu Józio decyduje 
się zaprzestać poszukiwań parobka i zamiast tego „porwać” Zosię, a więc wpisać się w model męskiej przemocy 
na tle seksualnym. Ważniejsze wydaje mi się tutaj traumatyczne przemieszanie czasów przeszłego i obecnego, 
cielesna reakcja na to przemieszanie i, jak mówiłam, moment uświadomienia sobie siebie jako psychologicznej 
ciągłości. W kontekście tej sceny pojawia się też kolejne możliwe odczytanie Gombrowiczowskich problemów z 
formą, gdyż – jak tutaj – zmierzanie do pewnej sensownej całości nie musi być efektem działania naporu formy, 
lecz właśnie nieświadomym powrotem do jedności siebie. (W ten sam sposób można również czytać wszystkie 
kolejne powieści pisarza – powracanie w nich motywów, problemów i kategorii, które pojawiły się już w 
Ferdydurke, byłoby zmierzaniem do pierwszej powieści, do początkowej całości.) Stąd też bierze się mój 
problem z Gombrowiczowską formą. Mam wrażenie, że pisarz „upychał” w to pojęcie wszystko, czego nie 
rozumiał (zarówno społeczne parcie Nad-Ja, jak i nieświadomość Ono). Okazuje się więc, że pojęcie formy 
można czytać i wykładać tak odmiennie, że właściwie przestaje ono cokolwiek znaczyć; dlatego może warto – 
nawet wbrew samemu Gombrowiczowi – poszukać w jego pisarstwie czegoś innego niż problemy z formą lub 
postarać się tę kategorię głębiej sproblematyzować i opisać na nowe sposoby, nowymi językami i w innych 
systemach wartości. 
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konwencji, jakie jednostce narzuca społeczeństwo. Jednak – i nie trzeba się tu wspierać nawet 

rozsianymi po wielu miejscach wypowiedziami Gombrowicza o niewierze w to, co 

„naturalne” i poza formą, gdyż wyczytać to można z samej powieści – na pewno nie jest 

demonem występującym przeciwko naturalności319. W tej powieści każdy jest w jakiś sposób 

w formie; jedynie Józiowi dane są czasem owe „setne ułamki sekundy”, w których cofa się do 

momentu narodzin podmiotu. Gombrowicz przedstawia model podmiotowości, która w formę 

uwikłana jest nieustannie i – w ten sposób – paradoksalnie staje się „naturalna”. Okazuje się 

więc, że podmiot na granicy także jest – przynajmniej częściowo – podmiotem w formie. Nie 

jest on w stanie ani całkowicie spełnić się w symbolicznym (a więc w formie właśnie), ani też 

przejść zupełnie w naturalną pierwotność semiotycznego (poza tymi nielicznymi, krótkimi 

chwilami, o których była mowa). Forma może być także miejscem na granicy, właściwym 

miejscem signifiance, pod warunkiem jednak (a to jest właśnie najtrudniejsze), by nie 

pozostawać na zawsze w jednej tylko formie, w jednym punkcie owej granicy; moment 

utrwalenia w jednej formie podmiotowość zabija. Granica unieruchomiona przestaje być 

granicą; trzeba się po niej nieustannie przemieszczać i ją przesuwać. Podmiot spełnia się 

jedynie w byciu dynamicznym. I to właśnie owego ruchu brakuje tym w pełni 

sformalizowanym bohaterom Ferdydurke, jak Pimko, Syfon czy Młodziakówna. Rusza się 

narrator, a jego ruch za każdym razem prowadzi do takiej czy innej „kupy”, do – dosłownie 

cielesnego – bałaganu, chaosu, gmatwaniny. Później odchodzi po to, by znaleźć następną 

martwą formę do rozbicia, a świat, który porzuca, ma szansę przeformułować się w nowe 

formy. Jedyną szansą dla realizacji prawdziwego świata jest tu ruch pomiędzy formami.  

A inicjatorem tego ruchu – jak we wszystkich kolejnych powieściach Gombrowicza – jest 

narrator. Warto zauważyć jednak, że nie przyjmuje on w żadnym momencie roli 

zdecydowanego buntownika; także on (co różni go od jego następców) silnie opiera się 

swemu nieustannemu byciu w „fazie przejściowej”; także on wolałby pozostać w wygodnej 

formie, lecz coś lub ktoś nieustannie go z niej wypycha: 

                                                
319 W Przedmowie do Filidora dzieckiem podszytego, w której to części Gombrowicz analizuje mechanizmy 
rządzące nie tylko powieścią, ale całą – jak on ją widzi – psychologią ludzką, czytamy: „Nawet w psychologii 
nie umieliście zapewnić formie należnego miejsca. Jak dotychczas, wciąż wam się wydaje, że to uczucia, 
instynkty, idee rządzą naszym zachowaniem, a formę skłonni jesteście uważać za powierzchowny dodatek i 
zwykłą ozdóbkę. […] Lecz w Rzeczywistości sprawa przedstawia się, jak następuje: że istota ludzka nie wyraża 
się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że forma owa, ów 
styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz – i oto dlaczego ten sam człowiek 
może objawiać się na zewnątrz mądrze albo głupio, krwawo lub anielsko, dojrzale albo niedojrzale, zależnie od 
tego, jaki styl mu się napatoczy i jak uzależniony jest od innych ludzi. I jeśli robaki, owady cały dzień uganiają 
się za pożywieniem, my bez wytchnienia jesteśmy w pościgu za formą […] zawsze, bez przerwy szukamy formy 
i rozkoszujemy się nią i przystosowujemy się do niej lub gwałcimy i rozbijamy ją, lub pozwalamy, aby ona nas 
stwarzała, amen.” [F 78-79].  
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„Lecz nie mogłem postąpić kroku. Śpiew zamarł mi na ustach. Przestrzeń. Na 
widnokręgu – krowa. Ziemia. W dali przeciąga gęś. Olbrzymie niebo. We mgle horyzont 
siny. Zatrzymałem się na skraju miasta i czułem, że nie mogę bez stada, bez wytworów, 
bez ludzkiego pomiędzy ludźmi. Złapałem Miętusa za rękę. – Miętus, nie idź tam, 
wróćmy, Miętus, nie wychodź z miasta. – Pośród obcych krzewów i ziół drżałem jak liść 
na wietrze, wyzuty z ludzi, a deformacje, uczynione mi przez nich, stały się bez nich 
niedorzeczne i niczym nie usprawiedliwione. Miętus zawahał się także, lecz perspektywa 
parobka przemogła w nim strach. – Naprzód! – krzyknął wywijając pałą. – Sam nie 
pójdę! Musisz iść ze mną! Idźmy, idźmy!.” [F 198] 

 

Pozbawiony większego sensu śpiew Józia („Hej, hej, hej, zielony las / Hej, hej, hej, zielony 

las!” [F 198]), semiotyczny znak przechodzenia z formy do formy, milknie wobec tego, co na 

horyzoncie. Nie dość, że towarzyszy mu Miętus, który wyprawę na wieś z góry formalizuje 

jako wyprawę w poszukiwaniu parobka; nie dość, że trzeba wyjść spomiędzy ludzi, którzy 

uciskają, ale dają też gwarancję społecznego bezpieczeństwa; to wejść trzeba w coś, co na 

początku jawi się jako formy pozbawione. Przestrzeń, krowa, ziemia, gęś i niebo występują 

oddzielnie i pozbawione określeń. Znów – przez chwilę – są bezsensem i chaosem, który 

dopiero trzeba rozpoznać, uporządkować i sformalizować. W zacytowanym fragmencie 

bardzo wyraźnie widać, że nie istnieje taka przestrzeń i taki stan (ducha, świadomości, 

podmiotowości), w którym Józio czułby się dobrze. Z jednej strony uciska go forma Miętusa, 

z drugiej zaś – brak formy widzianej z oddali wsi.  

W cytowanym wcześniej fragmencie Przedmowy do Filidora dzieckiem podszytego 

[por. F 78-79] Gombrowicz mówi o swoistym „instynkcie” formy („i jeśli robaki, owady cały 

dzień uganiają się za pożywieniem, my bez wytchnienia jesteśmy w pościgu za formą”). Choć 

nie do końca zgadzam się z przedstawionym tam projektem niemożności wyjścia poza formę 

(rozumianą jako niemożność kierowania się instynktami i uczuciami, jako niemożność 

wyrażania się bezpośredniego, jako czynnik determinujący mądre lub głupie, krwawe lub 

anielskie zachowanie), a i kolejne powieści Gombrowicza czytam jako znamienną przemianę 

ujmowania tej kwestii, to jednak w „instynktownym” myśleniu o formie widzę wyjaśnienie 

Józiowego dyskomfortu i niemożności znalezienia sobie właściwego miejsca w formie   l u b   

poza nią, z akcentem właśnie na konieczność jednoznacznego wyboru. Instynkt formy 

przypomina mi silne powiązanie semiotycznego i symbolicznego w teorii Julii Kristevy.  

W myśl tej teorii (o czym pisałam szeroko w części pracy poświęconej Kristevie) 

semiotyczne (afektywne, seksualne, cielesne) istnieje wcześniej, ale – z perspektywy 

„dorosłego”, dojrzałego, żyjącego w świecie kultury podmiotu – jest ono nieuchronnie 

powiązane z (późniejszym odeń) symbolicznym. Podmiototwórczy proces signifiance 

wydarza się zawsze na granicy tych dwu porządków: jako „wyjęzyczenie” (kategoria 
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Gombrowiczowska) tego, co poza językiem, lub – w drugą stronę – jako osuwanie się aktów, 

gestów i czynności symbolicznych na powrót w bełkotliwą, bezsensowną sferę ciała. O ile 

późniejsze powieści Gombrowicza skupiają się raczej wokół tego drugiego kierunku ruchu 

(seksualizacja pozaseksualnego w Pornografii, demaskacja symbolicznej pustki w Trans-

Atlantyku), o tyle pierwsza powieść – i w tym sensie również realizuje ona konwencję 

Bildungsroman – wypycha na plan pierwszy, manifestuje i radykalizuje kierunek 

charakterystyczny dla kulturowego dojrzewania pojmowanego jako wkraczanie w sferę 

symboliczną320. Tak więc również z teorii Kristevy da się wyczytać pewien rodzaj działania 

instynktowanego, które każe afektom dążyć do wysłowienia, a ciału do funkcjonowania  

w sferze sensu321. W takim wypadku trudno mówić o zniewoleniu formą czy formalnym 

uciskaniu podmiotowości. Dlatego i w Ferdydurke zdarza się, że to, co wygląda na totalny 

rozpad systemu, także jest w jakiś sposób zorganizowane. Gdy w wiejskim dworku „pękła 

mistyczna klamra” [F 255], gdy wszędzie rozlała się niedojrzałość, gdy sługa uderzył pana  

i rozpętała się kolejna w powieści „kupa”: 

 
„Wyskoczyłem zza portiery. Ciocia! Ciocia! Ciocię sobie przypomniałem. Pobiegłem na 
bosaka do fiumuaru, złapałem ciocię, która na kanapie starała się nie egzystować, i nuże 
ciągnąć, pchać w kupę, żeby się zmieszała z kupą. – Dziecko, dziecko, co robisz? – 
błagała i kopała, i cukierkami częstowała, lecz właśnie jako dziecko ciągnę i ciągnę, 
ciągnę do kupy, wpycham, już ją mają, już trzymają! Już ciotka w kupie! Już w kupie! 
Popędziłem przez pokoje. Nie uciekać – pędzić, tylko pędzić, nic więcej, jak tylko 
pędzić, pędzić popędzając siebie i dudniąc bosymi nóżkami!” [F 256] 

 

Choć pozornie „kupa” – jako totalny bezład – wytwarza się chaotycznie, spontanicznie i bez 

planu, to jednak Józio musi zadbać o to, by nikogo w niej nie zabrakło. Nie chodzi tu wszak  

o obawę o to, by starsza kobieta – jeśli i jej nie unieszkodliwić – mogła go złapać, dogonić, 

                                                
320 Przykładem takiego podmiotu, który – raz na zawsze – wszedł w formę i nie jest w stanie się z niej nijak 
wycofać, jest Młodziakówna. Jest ona podmiotem paradoksalnym: w pełni dojrzałym w swej niedojrzałości. 
Ponieważ zanurzona jest w formie, ponieważ cała jest formą, nijak nie jest w stanie dostrzec tego, co poza nią: 
„Nowoczesna wpatrywała się bacznie w przestrzeń, jakby próbując wzrokiem wykryć sens niebezpieczeństwa, 
odgadnąć kształt, ujrzeć wreszcie postać grozy, zrozumieć konkretnie, co się przeciwko niej knuje. Nie 
wiedziała, że niebezpieczeństwo nie miało ani kształtu, ani sensu – bezsens, bezkształt i bezprawie, mętny, 
rozbełtany, bezstylowy żywioł zagrażał jej nowoczesnemu kształtowi, oto wszystko.” [F 166-167] 
321 W tym sensie język jest niejako „naturalną” drogą, na którą powinien wejść semiotyczny podmiot. Podobne 
ujęcie roli języka w Ferdydurke rozpoznaje Jarzębski, mówiąc o języku jako sposobie istnienia w świecie i 
znaku nieautentyczności jednocześnie: „[…] język w Ferdydurke to coś więcej: to sposób istnienia w świecie, 
znak przynależności społecznej, narzędzie samookreślenia i porządkowania rzeczywistości. Stronnicy Syfona i 
stronnicy Miętusa wyodrębniają się poprzez używany przez siebie język; podobnie z Młodziakami, Pimką, 
wujostwem Hurleckimi, chłopami itd. Nieautentyczność jednostek wyraża się w sztuczności języka, który 
zawsze przychodzi z zewnątrz, jest siedliskiem obiegowych sloganów, urabia umysł przed wszelką refleksją. 
Język decyduje o tym, co ze świata dostrzegamy, jakich w nim dokonujemy porządkujących podziałów, jakie 
związki pomiędzy zjawiskami uda się nam zauważyć. Dlatego na przykład Józio, walcząc terrorem Formy u 
Młodziaków, dokonuje operacji na używanym przez nich języku, konstruuje symboliczne zbitki pojęciowe, które 
– jak słusznie mniema – zdekomponują ich obraz świata.” [F 271] 
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zatrzymać. Chodzi o to, by także bezład jakoś zorganizować322 (co będzie ulubionym, choć 

realizowanym zupełnie innymi metodami i w innych celach, zajęciem narratora Kosmosu); by 

nic nie umknęło formie. A gdy Józio-jako-dziecko wciągnął ciocię do kupy, momentalnie 

jego stopy przemieniły się w dziecięce nóżki. Tutaj nie ma mowy nawet o „setnym ułamku 

sekundy” bezformia. By więc obronić się przed dzieckiem, Józio „porywa” Zosię. A gdy 

porywa Zosię, powieść kończy się pragnieniem „trzeciego człowieka”. 

 

 

TRZECI CZŁOWIEK – POTRZEBA INNEGO 

 

 W Ferdydurke bohaterowie najczęściej występują w opozycyjnie budowanych parach 

(lub w większych grupach, budujących jednak dwa przeciwstawne „obozy”). Józio z Pimką, 

Miętus z Syfonem, Józio z Młodziakami, Młodziakowie z Pimką, Józio z Miętusem, Pimko  

z Kopyrdą, chłopstwo z państwem, Józio z Zosią… Niewiele jest momentów, gdy narrator 

może być sam ze sobą. Najmniej zaś jest tych chwil, gdy obecny jest „trzeci człowiek”. 

Występuje on raczej jako pragnienie, jako projekcja budującego się podmiotu. Czasami, jak 

mi się wydaje, jego funkcję przyjmuje któryś z bohaterów, którzy w innych scenach 

występują jako człon dwubiegunowej opozycji: chwilami jest to nawet Pimko (jak w scenie 

szkolnego pojedynku na miny, gdzie – sprowadzając zaciekłą walkę chłopców do dwóch 

postaci dziecięcej naiwności – przełamuje wyrazistość i sensowność opozycji formalnej 

chłopaka i chłopięcia), przede wszystkim jednak Miętus323, o czym będzie mowa później. 

                                                
322 Warto „kupę” na wsi porównać z „kupą” w domu Młodziaków. U tych ostatnich dzieje się ona obok Józia, 
który biernie się jej przygląda i nikogo do niej nie wpycha (choć, co istotne, Pimko sam się do „kupy” przyłącza, 
by nie zostać obok, bez sensu). Być może dlatego narrator nie jest zadowolony z efektu: „Gdzież była moja 
zemsta, moja papranina w nich i wycie szarpanej rzeczywistości, i pękanie stylu, i mój szał na gruzach? Farsa 
zaczynała mnie powoli nużyć. Nasuwały mi się rozmaite myśli bez związku, na przykład – gdzie Kopyrda 
kupuje krawaty, czy inżynierowa może lubić koty, ile płacą za mieszkanie?” [F 176-177] 
323 Dlatego nie zgadzam się na (dosyć powszechną) interpretację, która Miętusowi odbiera powieściową 
samodzielność i traktuje go jedynie jako homoseksualną figurę: sobowtóra Józia, który ma jednocześnie 
zdradzać i maskować homoseksualizm narratora-pisarza. Tak czyta tę postać m. in. Olaf Kühl: „Lingwistyczne 
wyznaczniki stylu oraz tropy i figury narracji Kühl traktuje więc jako szyfry subiektywności pisarza. Łączy 
kategorie lingwistyczne (tekstowe) z kategoriami psychoanalitycznymi. Gra językowa w tekście jest dla niego 
świadectwem rzeczywistej gry psychologicznej toczonej przez Gombrowicza najpierw z samym sobą, a dopiero 
potem z czytelnikiem. […] Wielość ról, często zmiennych i migotliwych, to dla niego [Kühla] sygnały 
nieokreśloności i wieloznaczności, które Gombrowicz multiplikował zawsze wtedy, gdy w jego twórczości 
pojawiał się temat będący <<osobistym konfliktem wewnętrznym>>. Zdaniem badacza był nim homoerotyzm 
pisarza.” (W. Bolecki, Wstęp, [w:] O. Kühl, Gęba Erosa…, op. cit., s. VII-VIII.). Najbardziej zaś 
niesprawiedliwą i odbierającą tej postaci właściwie jakiekolwiek znaczenie interpretację Miętusa przedstawia 
Artur Sanadauer: „Miętus symbolizuje owo pragnienie autodegradacji, które stanowi centralną ideę książki, w 
jego najmniej nadającym się do ujawnienia aspekcie. W osobie jego znajduje ujście kompleks ziemianina-
masochisty: Miętus występuje tylko po to, aby zostać spoliczkowanym. Z chwilą gdy spełnił tę funkcję, nie 
pozostaje mu nic innego, jak zniknąć i odtąd Józio wraca w swoje prawa protagonisty.” (A. Sandauer, 
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 Zgodnie z konsekwentnie wykładaną w Ferdydurke ideą niemożności bycia 

prawdziwym i „naturalnym” sobą, ideą nieustannie działającego parcia formy, podmiot nie 

jest w stanie sam wytworzyć swojej prawdy, sam z siebie czerpać i sam organizować swojego 

świata324. Ponieważ forma działa nań tak, że nie jest w stanie być sam, nie może znieść 

samotności. Prawdy nie może też wytworzyć wtedy, gdy jest z kimś drugim, bo wtedy 

znajduje się pod wpływem jego formy. Dlatego Józio wciąż pragnie (choć wyraźnie  woła  

o niego dopiero na samym końcu powieści) „trzeciego człowieka”325: 

 
„O, trzeci! Pomocy, ratunku! Przybądź, trzeci człowieku, do nas dwojga, przyjdź, 
wybawienie, zjaw się, niech się ciebie uczepię, wybaw! Niech przybędzie tu zaraz, 
natychmiast,   t r z e c i   c z ł o w i e k , obcy, nieznany, chłodny i zimny, i czysty, daleki 
i neutralny, jak fala morska niech uderzy swoją obcością w tę swojskość parującą, niech 
mnie oderwie od Zosi… O, trzeci, przyjdź, daj mi podstawę oporu, dozwól, bym z ciebie 
zaczerpnął, przyjdź tchnienie ożywcze, przyjdź, siło, odczep mnie, odtrąć i oddal!”  
[F 264] 

 

Wcześniej trzeci człowiek pojawia się albo jako projekcja samego siebie (w cytowanym już 

fragmencie [F 181-183], gdzie Józio odchodzi z domu Młodziaków i przez chwilę czuje się, 

jakby umarł i miał narodzić się zupełnie na nowo; tam „pusto i czczo, cicho i czysto”, brak 

wszelkich uczuć czy mechanizmów przypomina to, co tutaj staje się chłodem, czystością  

i neutralnością), albo jako innej, nienależącej do fabuły i znikąd wypływającej postaci. Jak  

w dziwnym fragmencie o pupie, papie i rybaku: 

 
„Patrzcie, podstawowa część ciała, dobra, oswojona pupa jest podstawą, od pupy przeto 
zaczyna się akcja. Z pupy, jak z pnia głównego, rozchodzą się rozgałęzienia 
poszczególnych części, jako to palec u nogi, ręce, oczy, zęby, uszy, przy czym jedne 
części przechodzą nieznacznie w inne dzięki subtelnym i kunsztownym przetworzeniom. 

                                                                                                                                                   
Wprowadzenie Gombrowicza [w:] tegoż, Zebrane pisma krytyczne, tom 3: Pomniejsze pisma krytyczne i 
publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 752.). Taką interpetację traktuję jako totalne curiosum i ani myślę 
wchodzić z nią w jakąkolwiek dyskusję. 
324 Wraz z każdą kolejną powieścią pojawia się coraz więcej możliwości przełamania tego społecznego impasu. 
Bohater Trans-Atlantyku sporo przebywa sam (głównie wtedy, gdy chodzi i tym chodzeniem wypracowuje 
własną prawdę); Pornograficzny Fryderyk wycofuje się we własne ciało. Ale dopiero w Kosmosie (o czym 
będzie szeroko mowa w rodziale poświęconym tej ostatniej powieści Gombrowicza) powstaje Leon – idealny 
„podmiot onanistyczny”, doskonale samozwrotny i samowystarczalny. 
325 Nie bez przyczyny wiąże ideę „trzeciego człowieka” z pragnieniem. Jak zauważa Jarzębski: „Całe pisarstwo 
autora Ferdydurke obraca się wokół tematu podstawowego, jakim jest erotyzm. […] Erotyzm u Gombrowicza 
ma znaczenie wychodzące poza sferę stosunków męsko-damskich, ba, poza sferę seksualną w ogóle. Erotyka 
jest tam modelem <<gry z rzeczywistością>>; każdy akt wykroczenia podmiotu poza siebie, ku światu, da się 
zinterpretować na gruncie erotycznym: polega on na wchłonięciu przez świadomość pewnych treści 
odczuwanych jako <<nie-ja>> i zainicjowaniu wewnętrznego dramatu, w którym <<ja>> i <<nie-ja>> wchodzą 
w skomplikowaną dosyć interakcję.” [GG 374]. W Ferdydurke owa „modelowość” erotyki jest niezwykle 
wyraźna. (W późniejszych powieściach powraca ona bardziej do swoich własnych praw, coraz częściej zaczyna 
znaczyć sama siebie. Nie znaczy to bynajmniej, że przestaje determinować działania bohaterów; wręcz 
przeciwnie – rządzi nimi jeszcze wyraźniej, ale także coraz dosłowniej.) Pragnienie Innego jest pragnieniem 
erotycznym, afektywnym i semiotycznym, które posiada największą zdolność wytrącania z zastania formalnego. 



 182 

A twarz ludzka, zwana także w Małopolsce <<papą>>, jest koroną, uliścieniem drzewa, 
które poszczególnymi częściami wyrasta z pnia pupy; papa zatem zamyka cykl poczęty 
przez pupę. […] A cóż dopiero, gdy wnikniecie w głębsze związki poszczególnych 
części, w rozmaite części od palca do zębów, w mistyczne znaczenie niektórych 
ulubionych części, w sens – dalej – pojedynczych stawów, w całość części, zarówno jak 
we wszystkie części części? Zapewniam, jest to konstrukcja nieoszacowana pod 
względem zapełniania miejsca, badaniami wnikliwymi nad nią można zapełnić trzysta 
tomów zapełniając coraz więcej miejsca i coraz wyższe uzyskując miejsce, i rozsiadając 
się coraz wygodniej i obszerniej na swym miejscu. A czy lubicie puszczać bańki z mydła 
nad jeziorem o zachodzącym słońcu, kiedy karpie pluszczą się w wodzie i rybak  
w milczeniu   s i e d z i   przeglądając się w lustrzanej tafli?” [F 68-69] 

 

Zacytowany fragment jest istotny z kilku powodów. Ujmuje – w największym skrócie – drogę 

od pupy do papy (z której wyczytać można zarówno „gębę”, którą się komuś robi, jak  

i chamską „mordę” z Pornografii czy „pysk” ze scen w domu Hurleckich), rozszyfrowując po 

krótce znaczenie części ciała w dziele Gombrowicza. I ma rację pisarz, gdy mówi, że 

badaniami tego szyfru, tej konstrukcji można zapełnić trzysta tomów i rozsiąść się wygodnie 

w tych badaniach. Wszak analizy pupy i gęby są, obok problemu formy, jednymi  

z ulubionych kontekstów gombrowiczologii. Fragment ten wskazuje również na 

niejednoznaczny charakter tych kategorii w pisarstwie autora Ferdydurke326. Ale także – i to 

                                                
326 Emblematem tej niejednoznaczości są dla mnie wypowiedzi Gombrowicza dotyczące łydek. Z jednej strony, 
w korespondencji z Brunonem Schulzem toczonej na łamach „Studia”, pisarz odżegnuje się od dodawania 
łydkom jakiegoś wyższego – freudowskiego czy w inny sposób symoblicznego – znaczenia: „Albowiem w stylu 
literackim, w aktualnym stylu życia publicznego, nie ma wprost sposobu uporania się ze sferą poślednią 
zagadnień łydczanych, można tylko ratować się paliatywem wzgardy, lub taktowną ignorancją. Za łatwo i tanio 
odbywa się proces uwznioślania. Skaczemy od razu na najwyższy poziom, wyżywamy się w sztuce samym 
czubkiem naszej istoty, a nie załatwiony, właściwy, rzeczywisty poziom egzystencji nadal domaga się głosu. 
Pochodzi to stąd, że jeden pisarz drugiemu podbija bębenka, jeden drugiego podnieca nieustannie do wyższej 
wyższości, dojrzalszej dojrzałości, do wspanialszej, górniejszej nutki, do serca i duszy – aż wreszcie nietaktem 
staje się samo wspomnienie o łydkach pisarza. […] Mój Bruno kochany, wiem, że teraz, jak tylko kto wspomni 
o łydce, to zaraz mówią, że z Freuda i koniec. Oczywiście łydka u mnie nie znaczy wcale Freud i grubo pomyli 
się ten, kto ją tak ujmie.” (W. Gombrowicz, Do Brunona Schulza, [w:] W. Gombrowicz, Varia 2. Polemiki i 
dyskusje, Kraków 2004, s. 41.). Z drugiej jednak strony, w Ferdydurke wcale nie jest tak, by łydki znaczyły 
tylko same siebie – łydki Młodziakówny stają się bowiem symbolem zdeprawowanej nowoczesności: „Nogi – 
podniecał do nowoczesności [Pimko] – nogi, znam was, znam wasze sporty, obyczaj nowego 
zamerykanizowanego pokolenia, wolicie nogi niż ręce, dla was nogi najważniejsze, łydki! Kultura ducha dla was 
niczym, tylko łydki. […] A ja z przyjemnością słucham, jak łączy me łydki z łydkami pokolenia, i czuję już 
okrucieństwo młodości wobec starych łydek! I było w tym jakieś koleżeństwo łydek z pensjonarką, plus tajne 
rozkoszne porozumienie łydczane, plus patriotyzm nogi, plus zuchwalstwo łydki młodej, plus poezja nogi, plus 
młodzieńcza duma łydczana i kult łydki. Szatańska część ciała!” [F 107]. O ile mój sprzeciw budzi to, gdy 
gomrowiczologowie opisują wszelką cielesność i seksualność w dziele pisarza jako symboliczną, o tyle akurat w 
wypadku Ferdydurke (i na tym właśnie – według mnie – polega słabość tej powieści) ciało funkcjonuje w 
ogromnej mierze jako statyczne i usensownione „ciało symboliczne”, którego to symbolikę bardzo trafnie 
odczytuje Jerzy Jarzębski: „Symbolika jest tu dość przejrzysta: pupa kojarzy się z jednej strony z witkacowskim 
<<opupieniem>>, z drugiej – z pewną dla dziecka (szczególnie w analnej fazie rozwoju) ważną częścią ciała. 
Słowo ją określające znika następnie niemal zupełnie ze słownika dorosłych, zastąpione mianem dosadniejszym. 
Łydka – to z kolei część ciała eksponowana w latach trzydziestych raczej przez młodzież w szortach i krótkich 
spódniczkach. Niedawno uwolniona z długich do ziemi sukien, silna i jędrna – jest łydka symbolem sportu, 
nowego wychowania, swobody obyczajowej i seksualnej. Gęba na koniec – to odpowiednik antycznej 
<<persony>>, zastygła mina-maska wtłoczona na twarz każdego człowieka – z wolą lub wbrew jego woli. 
Trójkąt części ciała, w jakim rozgrywa się Ferdydurke, pokrywa się z trójkątem sił ugniatających człowieka i 
odbierających mu autentyczność: z niedojrzałością, ze współczesną mitologią postępu oraz z anachroniczną 
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jest dla mnie w tej chwili najważniejsze – te długie (tutaj nieco skrócone) metaliterackie, po 

Gombrowiczowsku filozoficzne, autokometarze kończą się bańkami mydlanymi i siedzącym 

nad jeziorem rybakiem, którego z poprzedzającymi go dywagacjami łączy jedynie to właśnie, 

że   s i e d z i  (akcent na siedzenie położony jest tu przez Gombrowicza, nie dodany przeze 

mnie). Oczywiście, że siedzi na pupie, a więc za jego sprawą refleksja powraca do „pnia”,  

z którego wyrosła. Ale ważniejsze jest dla mnie to, że jezioro, bańki i rybak biorą się tutaj 

znikąd – rybak fukcjonuje więc jak ów „trzeci człowiek”, który przybyć ma nagle, bez 

określeń i sensu po to, by odmienić, przewartościować i nadać nowy kierunek temu, co 

zastyga w danej formie. Tak też się dzieje, gdyż rybak skutecznie przerywa rozważania  

o pupie i papie, zmienia kierunek Gombrowiczowskiej myśli; przede wszystkim zaś, działa na 

myśl teoretyczną rozbrajająco – przerywa ją w sposób nieoczekiwany i absurdalny, odbierając 

jej powagę, spójność i konsekwencję niezbędne dla zbudowania formy. Tak, jak Filidor 

działa w powieści jako „skręt kiszek, bez którego nigdy bym nie dostał się do lewej łydki”  

[F 68], tak i rybak stanowi skręt refleksji, omawiany już przeze mnie w rozdziale  

o Pornografii skos, ukos, nagłą, perwersyjną zmianę kierunku myśli, która – zaprawiając 

refleksję kaprysem, perwersją myślenia – pozwala „prawem skosu”327 przejść w nowe rejony 

filozofii człowieka i powieści. 

 Józio już w tym samym momencie, gdy ucieka z domu Hurleckich, nie czuje się 

wolny i prawdziwy, lecz po raz kolejny „upupiony”. „Wypadłem na ganek! Księżyc 

wypływał zza chmur, lecz nie był to księżyc, tylko pupa.” [F 256]. Tutaj nie ma ani setnej 

części sekundy poczucia wolności i świadomości siebie. Ucieka, dudniąc bosymi nóżkami, 

ucieka jako dziecko, a więc z jednej formy ucieka za pomocą kolejnej. I znów nie jest  

w stanie znieść tej dziecięcej swojej samotności, znów nie jest w stanie być sam: 

 
„Gdzie się umieścić? Byłem sam, gorzej niż sam, bo zdziecinniały. Nie mogłem długo 
sam, bez związku z niczym. Pobiegłem drogą skacząc przez suche patyki jak konik 
polny. Szukałem związku z czymś, nowego, chociażby tymczasowego układu, żeby nie 
sterczeć w pustym. Cień oderwał się od drzewa. Zosia! Złapała mnie!” [F 256] 

 

Józio posługuje się więc Zosią po to, by nadać sobie nową formę – z samotności wyjść 

poprzez drugiego człowieka, ze zdziecinnienia zaś poprzez porwanie kobiety i w ten sposób 

                                                                                                                                                   
mitologią konserwatywną. Każda z trzech części powieści ma swój leitmotiv – jest nim właśnie jedna z tych 
części ciała.” (J. Jarzębski, Anatomia Gombrowicza, op. cit., s. 116.) 
327 Perwersyjne prawo skosu pojawia się w powieści wprost w scenie „kupy” w domu Młodziaków: „Bóg wie, 
co mu [Kopyrdzie] wykluło się w głowie – że inżynier umyślnie go złapał, że jeśli ty mnie, to ja ciebie – taka 
myśl jakaś musiała go złapać i prawem, które należałoby chyba nazwać <<prawem skosu>>, schylił się i złapał 
inżyniera pod kolano. Młodziak runął – on zaś ugryzł go w lewy bok, złapał zębami, nie puszczał – podniósł 
twarz i szalonymi oczami wodził po całym pokoju, gryząc.” [F 180] 
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stać się dorosłym. Choć początkowo zarówno on, jak i ona, nie są w stanie „wyjęzyczyć” tej 

nowej sytuacji [por. F 257], to jednak szybko i gładko w nią wchodzą: Zosia dumna jest  

z tego, że zjawił się ktoś, kto ją „posiędzie” [por. F 258]; Józio okazuje swą męskość poprzez 

troskę, jaką otacza dziewczynę („pomaganie na kładkach, rzuconych w poprzek strumieni, 

oganianie od much, zapytywanie o zmęczenie – i wiele innych względów i przychylności”  

[F 259]); idą razem, przytulając się i całując (czy też raczej – jak opisuje to narrator, wciąż 

rozpaczliwie próbując wyobcować się z tej niewygodnej dlań sytuacji – całują się ich gęby: 

„musiałem ucałować swoją gębą jej gębę, gdyż ona swoją gębą moją ucałowała gębę”  

[F 264]). 

 Józio więc nie potrafi być ani sam, ani z drugim człowiekiem. Wtedy to pojawia się 

wołanie o trzeciego człowieka, który mógłby wytrącić z symbolicznego impasu ucisku formą 

(„Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się 

można jedynie w objęcia innego człowieka.” [F 264]). Wcześniej rolę tę mógł spełniać 

Miętus; teraz jednak go nie ma i wołanie, które kończy powieść, pozostaje bez odpowiedzi. 

 

 

MIĘTUS ZMIENIA SIĘ PAROBKA, FANTAZMAT STAJE SIĘ 

RZECZYWISTOŚCIĄ 

 

 O ile – przynajmniej z założenia – w filozofii Ferdydurke nie ma miejsca na to, co 

poza formą, na pozasymboliczną „naturalność”, o tyle Miętus jest postacią, która – wedle 

mnie – to miejsce odnajduje. Choć, oczywiście, Miętusowe pragnienie parobka jest 

początkowo czysto fantazmatyczne, później przekracza ono fantazmat i dochodzi do 

konfrontacji z tym, co jest samym parobkiem, nie zaś tylko jego – zbudowaną z dala od wsi  

i w obrębie formy „chłopaka” – mitologią. Być może to właśnie Miętus jest jedyną postacią  

w powieści, której udaje się na dłużej wyjść poza formę i doświadczyć świata realnego (i 

Lacanowskiego Realnego). Gdy Józio poznaje Miętusa w szkole, ten przewodzi grupie 

„chłopaków”, którzy zaciekle walczą z symbolicznym idealizmem, patriotyzmem, naiwnością 

i wzniosłością reprezentowanego przez Syfona obozu „chłopiąt”; jednak robi to za pomocą 

narzędzi równie symbolicznych. Choć opowiada się za cielesnością, dosłownością 

wulgaryzmu i sprofanowaną seksualnością, to pojęcia te pozostają dla niego tylko pojęciami; 

są formą równie sztuczną, jak ideały Syfona. Ucieczka od szkoły i od domu Młodziaków  

(w którym to domu Miętus nawiązuje romans ze służącą jako Ersatzem parobka: „Wprawdzie 
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to nie parobek, ale zawsze z ludu. Może brata ma parobka.” [F 125]), jest dlań wyprawą  

w poszukiwaniu spełnienia fantazmatu. 

 Syfon, sam kierujący się sentymentem do form, bezbłędnie rozpoznaje i nazywa 

marzenia Miętusa: 

 
„Winszuję, Miętalski! Nareszcie wiemy, co w was siedzi! Przyłapaliśmy kolegę!  
O parobku kolega marzy! Po łące chciałby kłusować z parobkiem! Udajecie życiowego 
realistę, brutala, zwalczacie cudzy idealizm, a w głębi jesteście sentymentalni. 
Sentymentalista parobczański! […] Cudzy idealizm zwalcza, ale sam do parobków się 
wdzięczy. Teraz przynajmniej wiadomo, dlaczego czystość mu przeszkadza!” [F 54] 

 

Wybierając się na wieś, Miętus kieruje się więc „sentymentalizmem parobczańskim”. Jednak 

w konfrontacji z prawdziwym parobkiem, jego marzenie nie – jak można by się spodziewać – 

rozpada się, lecz raczej umacnia i zwycięsko przechodzi przez próbę rzeczywistości.  

 Choć fantazmat Miętusa niewątpliwie ma charakter seksualny (to dlatego, broniąc go, 

musiał Syfona „zgwałcić” przez uszy; to dlatego – jako z namiastką parobka – sypiał ze 

służącą), na tym fundamencie seksualnym budowane jest coś więcej. Można powiedzieć – 

posługując się terminologią Freuda – że w Miętusie realizuje się idealny pierwotny związek 

pomiędzy pożądaniem seksualnym a „nurtem czułym”328, że pobra…tać się z parobkiem 

oznacza być z nim w każdym możliwym sensie329. Choć Józio początkowo odnosi się do 

pragnienia Miętusa z dużą rezerwą, później zaczyna je bardzo dobrze rozumieć i – w efekcie 

– to on właśnie przyjmuje w powieści rolę interpretatora i adwokata uczucia swego kolegi. 

Gdy wujek Konstanty próbuje zrozumieć postępowanie Miętusa, wtłaczając je  

w formę pańskiego kaprysu: 

 

                                                
328 O tym związku pisałam w podrozdziale Słońce jest kurwą!…, w części pracy poświęconej Freudowi. 
329 Gombrowiczowskiemu „brataniu się” wiele uwagi poświęca Olaf Kühl, śledząc obecność tej kategorii w 
kolejnych dziełach pisarza: „W ramach dzieła Gombrowicza historia słowa <<brat>> wyjaśnia związek 
narcyzmu i homoseksualizmu. Od tego momentu, kiedy narrator [w pierwszej wersji Ferdydurke], zakochany w 
sobie, przemawia do swego obrazu-sobowtóra-brata […] rdzeń <<brat>> ze wszystkimi pochodnymi będzie już 
zawsze posiadał emfatyczno-erotyczną konotację, i to także w kontekstach dyskretnych, co pokazuje następny 
cytat [z Dziennika]: <<wszystkie fugi Bacha oddawałem za jeden trywialny żart wypowiedziany ustami 
zbratanymi z poniżeniem, ustami poniżającymi…>> […] Także w stosunkach między Witoldem i Fryderykiem 
w Pornografii, mimo że są one zatarte konotacją <<braterstwo broni>>, pozostaje coś z tego znaczenia […]. 
Zbratanie z pojęciem – na pozór – abstrakcyjnym jawnie demaskuje prototyp Miętusa: <<nadać 
pierwszorzędność owemu podrzędnemu słowu ‘chłopiec’, do wszystkich oficjalnych ołtarzy dobudować jeszcze 
jeden, na którym stanąłby młody bóg gorszości, niższości, nieważności, w całej swojej, związanej z dołem, 
potędze […] nazwać kształt ludzki, który brata nas z niedostatecznością>> [fragment z Dziennika]. Z takim 
ładunkiem erotycznej emfazy, leksem ten jest zależny od kontekstu <<mowy pożądania>>.” (O. Kühl, Gęba 
Erosa, op. cit., s. 167.) 
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„Twój przyjaciel – rzekł życiowo i arystokratycznie zarazem – pede… pede… Hm… 
zabiera się do Walka! Uważałeś? Ha, ha. No, żeby panie się nie dowiedziały. Książę 
Seweryn także lubił sobie od czasu do czasu.” [F 226]330 

 

Józio gorąco zaprzecza takiej interpretacji („Nie, brata się jako chłopiec z chłopcem.”  

[F 227]). Zaprzecza też kolejnej podsuwanej przez wuja wykładni – tym razem ideologicznej 

– jakoby Miętus nie bratał się z pojedynczym chłopcem, lecz – poprzez niego – z „ludem” 

(„Socjalista może, pepesowiec? Demokrata, co? [F 227]). Wuj nijak nie jest w stanie 

pochwycić tego, co się dzieje, bez formy. Gdy dowiaduje się, że nie chodzi ani o seks, ani  

o sport, ani też o politykę, próbuje sobie – dosłownie –   p r z e t ł u m a c z y ć   to zjawisko, 

próbując je wypowiedzieć w obcych językach i w ten sposób uchwycić je jako nadal obce, ale 

zrozumiałe i możliwe do „wyjęzyczenia”331. Wuj nie jest w stanie pochwycić stosunku 

Miętusa do parobka, ponieważ nie jest w stanie zrozumieć samego parobka – nie mieści się 

on w żadnej ze znanych mu kategorii, gdyż funkcjonuje poza tymi kulturowymi kategoriami 

(np. nie myje się, a nie jest brudny, gdyż dwuwartościowość brudu i czystości nie dotyczy 

go332). 

 „Normalność jest linoskoczkiem nad otchłanią anormalności” [F 244] zauważa  

w pewnym momencie narrator. W scenie walenia parobka po gębie za całkowicie zmyśloną 

kradzież normalność uzyskuje się kosztem nadinterpretacji (koniecznie wytłumaczyć jakoś 

bezsensowną obecność parobka), kłamstwa (lokaj Konstanty oskarża Walka o próbę 

kradzieży) i samozakłamania (wuj i Zygmunt postanawiają w tę domniemaną kradzież 

                                                
330 Dlatego zgorszenia „państwa” nie budzi inny rodzaj seksualnej fanaberii. Zygmunt bez żenady przyznaje się 
do swej słabości wobec starych wiejskich bab: „Nie wiem, czy lubisz czasem taką starą, przejrzałą nieco, 
wiejską babę – bo ja lubię babę – Henryś Pac wprowadził tę modę – lubię babę – co pewien czas, muszę 
powiedzieć, lubię babę – j’aime parfois une simple baba, lubię babę, do licha! Lubię babę! Hallali, hallali, lubię 
babę zwykłą i żeby była starawa.” [F 231]. Zygmunt może lubić starą babę, bo to jego lubienie odsyła do tego, 
że jemu – jako panu na włościach – lubić wolno; poza tym, jest to ściśle określona (nawet wprowadzona przez 
konkretną osobę) moda; a w dodatku – jest to jednak baba, nie chłopak. (W kontekście Zygmunta nowego 
znaczenia nabiera jedna z wypowiedzi Gombrowicz zawarta w Testamencie: „Czy nie jest tak, że mężczyzna 
urzeczony młodością, na zawsze oczarowany chłopcem i jemu poddany, woli skryć się w ramiona kobiety, która 
jest dla niego poniekąd chłopcem dozwolonym? W tym twierdzeniu jest sporo przesady i jakaś cząsteczka 
prawdy.” [T 134]. Z tej perspektywy można w Zygmuncie szukać wypieranego homoseksualizmu, w którym 
chłopiec maskowany byłby nie tylko kobietą, lecz – w dodatku, jakby dla wzmocnienia maski – kobietą starą, 
która stanowić miałaby dokładne zaprzeczenie młodego chłopca.) Jest to więc odejście od normy bezpiecznie 
nazwane, zdyskursywizowane i wprowadzone w specyfikę kultury wsi. Takiej klasyfikacji unika Miętus ze 
swym parobkiem i dlatego nie da się go zaakceptować. To właśnie w tym momencie widać najwyraźniej, że 
fantazmat parobka przemienił się w coś innego, Realnego i tym samym stał się symbolicznie nieakceptowalny w 
swej prawdzie. 
331 „Brata… się? Mais qu’est-ce que c’est bra…ta się? Comment bra…ta się? Fraternité, quoi, égalité, liberté? – 
Zaczął po francusku, lecz nieagresywnie, a przeciwnie, jak ktoś, kto się chroni i dosłownie <<ucieka się>> do 
francuszczyzny. […] Brata się? What is that bra…ta się? Do diabła! Książę Seweryn… […] Chłopak? Chłopak? 
Ale co to znaczy? Pardon, mais qu’est-ce que c’est chlopak – udawał Greka.” [F 227-228] 
332 Miętus zastanawia się: „On pewnie nigdy nie używa gorącej wody, a cóż dopiero wody w butelkach do łóżka. 
On pewnie wcale się nie myje. A nie jest brudny. Józio, czyś zauważył, nie myje się, a nie jest brudny – brud w 
nim jest jakiś nieszkodliwy, nie mierzi!” [F 212] 
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uwierzyć, by sytuacja uzyskała znaczenie). Ponieważ interpretowany przedmiot (którym jest 

tu Walek) milczy, interpretacja nie zostaje poddana żadnej weryfikacji; można ją śmiało 

przyjąć i – w jasnej konsekwencji – zbić parobka: 

 
„Grypsnąć! Ukraść chciał! Znaleziono interpretację – ukraść chciał i został przyłapany. 
Wszystkim, nie wyłączając Walka, zrobiło się raźniej, ja również za kotarą nieco 
zelżałem. Konstanty odsunął się od lokajczyka i usiadł na krześle przy stole. Odzyskał 
normalny pański stosunek do parobka z całą pewnością siebie. Ukraść chciał! […]  
O, rozkoszy uderzenia przy świetle po owym strachu w ciemnościach, bić gębę, która 
straszyła, bić w ramach określonych jasnym pojęciem kradzieży! O, rozkoszy 
normalnego stosunku po tylu anormalnych stosunkach!” [F 251] 

 

Miętus staje się prawdziwy właśnie dlatego, że w pewnym momencie odchodzi od prób 

usilnej klasyfikacji i zaczyna patrzeć na parobka takiego, jakim on jest. Odejście od 

fantazmatu i zbliżenie się do parobka jako takiego, staje się w jego wykonaniu tak radykalne, 

że w pewnym momencie właściwie sam staje się parobkiem. Gdy wujostwo orientują się, że 

Miętusowego pragnienia parobka nijak nie daje się potraktować znanymi im kategoriami, 

sytuacja wymyka się spod kontroli i niebezpiecznie zbliża się ku rozwiązaniom brutalnym333 

(narrator obawia się, że albo Zygmunt strzeli Miętusa, albo wuj wystrzeli z rewolweru  

[por. F 241]), Józio podejmuje decyzję, by odejść ze wsi. Miętus reaguje na to tak: 

 
„Hejta, hejta – mamrotał. – Hajze, hajze! – i inne słowa bez związku, szare i zgrzebne jak 
ziemia, zielone jak młoda leszczyna, chłopskie, ludowe i młode. Utracił już resztki 
wstydu. […] Miętus nie wziął do ust ani kęsa i nie mógł się utulić – coś mu się tam 
gaworzyło, kumkało, coś tęskniło i wytęskniało, coś zasnuwało mgłą, z czymś tam 
barował się, stękał, jakiesik prawa wywodził… To znowu zwykła chamska złość rwała za 
grdykę. Wujostwu tylko przypisywał swe niepowodzenia z parobkiem, państwo zawinili, 
państwo, gdyby nie ich przeszkody i wstręty, na pewno by się po…bratał! […] Nie 
wyjode, powiedom, nie wyjode, jescebyk! Niech ta se sami wyjeżdżajom, jak kcom! Tu 
Walek, tu i jo bede. Z Walkiem! Z Walkiem mojem jedynem, oj, dana, dana,  
z parobcokiem!” [F 241-242] 

 

Miętus staje się tu Innym, staje się owym „trzecim człowiekiem” – bez gęby, bez formy; 

podmiotem w swej prawdzie. Wchodzi w swój fantazmat, przekształca go w rzeczywistość  

i, tym sposobem, odnajduje swoje miejsce. Jego słowa nabierają cech semiotycznego,  

z którego – właściwie dosłownie (ziemia, leszczyna) – wyrastają. Przede wszystkim zaś 

operuje w semiotycznej sferze języka (gaworzenie, kumkanie i stękanie czytam tu jak 

semiotyczną mowę ciała Kristevy; mowy, której sens buduje się nie poprzez symboliczne, 

intersubiektywne znaczenie, lecz za pomocą tonu, rytmu, związku z ciałem). Także to, co  

                                                
333 Z takiego samego symbolicznego impasu rodzi się przemoc w Pornografii – Wacław uderza Henię wtedy, 
gdy brak mu racji moralnej, gdy następuje wyczerpanie dyskursu. 
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w jego języku znaczące, „zarażone” zostaje tym, z czego/kogo pochodzi – parobkiem. Miętus 

mówi językiem parobka, a tej mowy – jak mi się wydaje – nie należy czytać jako kolejnej 

formalnej stylizacji, lecz jako realne wejście w język ukochanego obiektu. Także symboliczne 

kategorie, które pojawiają się w zacytowanym fragmencie, nie są kategoriami „stanu” 

Miętusa-gościa-z-miasta, lecz kategoriami świata parobka. Wszak dla Miętusa Hurleccy nie 

są „państwem”; stają się nimi dopiero wtedy, gdy Miętus świat zaczyna postrzegać jako 

parobek. 

 Twierdzę więc, że Miętus jest jedyną z głównych postaci Ferdydurke, która 

rzezczywiście wyzwala się z formy i odkrywa prawdziwego siebie. Istotne jest dla mnie, że 

owo odkrycie podmiotowości dokonuje się właśnie za sprawą pożądania; że jego źródłem jest 

to, co semiotyczne – afektywne i seksualne. Gdy jednak Miętus przemienia się w „trzeciego 

człowieka”, należy go porzucić. Musi porzucić go Józio, który poza formą może przebywać 

jedynie przez „setne ułamki sekundy”, który wyzwalającego Innego potrzebuje jedynie jako 

marzenia, nie jest zaś w stanie znieść jego realnej obecności. Tym bardziej zaś musi porzucić 

go Gombrowicz, który żyjącego w swojej prawdzie Miętusa nijak nie mógłby wpisać  

w schemat formalnych opozycji i niemożliwej prawdy człowieka, jaki zaprojektował  

w Ferdydurke. 

 Przemieniając się w parobka, Miętus nareszcie traci twarz; zamiat niej zyskuje zaś 

gębę. Wydawałoby się, że nie jest to szczególnie fortunna zamiana. Jednak niekoniecznie tak 

musi być. 

 

 

PALEC SYFONA – SŁOWO I CIAŁO 

 
„Parobek! W wieku Miętusa, nie więcej niż osiemnaście, duży ni mały, nie brzydki i nie 
przystojny – włosy miał jasne, ale blondynem nie był. Uwijał się i obsługiwał boso,  
z serwetką przewieszoną przez lewe ramię, bez kołnierzyka, z koszulą zapiętą na spinkę, 
w zwykłym niedzielnym ubraniu parobków wiejskich. Gębę miał – ale gęba jego nie była 
w niczym pokrewna fatalnej gębie Miętusa, nie była to gęba wytworzona, lecz naturalna, 
ludowa, grubo ciosana i zwykła. Nie twarz, która gębą się stała, lecz gęba, która 
przenigdy nie zyskała godności twarzy – była to gęba jak noga! Nie godzien honorowej 
twarzy, tak jak nie godzien blondyna i przystojnego – lokajczyk nie godzien lokaja! Bez 
rękawiczek i boso zmieniał talerze państwu, a nikt się temu nie dziwił – chłopak nie 
godzien tużurka. Parobek!…” [F 208] 

 

 Józio przez całą powieść obserwuje twarze. Już w szkole, oglądając ścierające się ze 

sobą formy swoich nowych kolegów, woła rozpaczliwie o twarz prawdziwą, 
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niewykrzywioną334; równie rozpaczliwie, jak później będzie wołał o „trzeciego człowieka”, 

bo to on właśnie ma mieć taką twarz. Dopiero na wsi okazuje się, że nie da się odnaleźć 

twarzy prawdziwej; jednak znaleźć można prawdziwą gębę – jest to gęba parobka. 

Terminologiczna dwuznaczność Ferdydurke zaciera nieco jasność znaczenia tego znaleziska. 

Gęba parobka jest wszak nie tym, co gęba, którą się komuś „robi” (wciskając go w formę), 

lecz gębą jako zaprzeczeniem twarzy – prawdą oblicza; tym, co w obliczu nie kulturowo 

„sprasowane” i wypracowane, lecz naturalne. Gęba parobka funkcjonuje tu dokładnie tak 

samo, jak mordy w scenie w kościele w Pornografii335: jako karykatury bez modelu, jako 

rzeczy same w sobie. O ile Gombrowicz nie dowierza kategorii naturalności, tutaj właśnie się 

nią wyjątkowo posługuje. Miętusowej gębie wytworzonej (spełniającej się w fantazmacie,  

w miejskim wyobrażeniu wsi, w formie „chłopaka”) przeciwstawia naturalną gębę parobka336. 

Wszak, gdy mowa tu o „godności twarzy”, wiadomo, że wątpliwa to godność. Gęba parobka 

połączona zostaje z jego bosymi nogami (tak, jak wcześniej połączone zostały papa i pupa), 

jest tak samo jak one „bosa”337, naga. Chłopak nie jest ani brzydki, ani ładny; nie godzien 

tużurka, nie godzien przystojnego, nie godzien blondyna (choć włosy ma jasne). Po prostu, 

                                                
334 „O, dajcie mi chociaż jedną twarz nie wykrzywioną, przy której mógłbym poczuć grymas mojej twarzy – ale 
naokoło widniały same twarze wywichnięte, sprasowane i przenicowane, w których moja odbijała się jak w 
krzywym zwierciadle – i dobrze przytrzymywała mnie rzeczywistość zwierciadlana!” [F 48]. Ponieważ Józio 
żyje właśnie w „rzeczywistości zwierciadlanej”, ponieważ jako odpowiedź na formę jest w stanie znaleźć 
jedynie formę odbitą, odwrotną (lecz nadal formę), jego wołanie o prawdziwą twarz zawsze pozostaje bez 
odpowiedzi. 
335 Przypominam tu fragment tej powieści, który analizowałam w części Smak zbrodni w rozdziale poświęconym 
Pornografii: „Ale już się stało. Proces, który się odbywał, był docieraniem do rzeczywistości in crudo… przede 
wszystkim był zniweczeniem zbawienia, wskutek czego nic już nie mogło zbawić tych chamskich mord, jełkich, 
wydobytych teraz ze wszelkiego uświęcającego stylu i podanych na surowo, jak ochłap. To już nie był <<lud>>, 
nie byli <<chłopi>>, nie byli nawet <<ludzie>>, to były stworzenia takie jakie… takie jakie były… i ich brud 
pozbawiony został łaski. Ale dzikiej anarchii tego wielogłowia płowego odpowiadał nie mniej arogancki 
bezwstyd naszych twarzy, które też przestały być <<pańskie>>, czy też <<kulturalne>>, lub <<delikatne>>, a 
stały się czymś krzycząco utożsamionym ze sobą – karykatury, którym odebrano model, nie będące już 
karykaturą <<czegoś>>, a tylko same w sobie, i obnażone jak tyłek!” [P 19] 
336 Warto zastanowić się nad tym, jak owa dwuznaczność gęby może zmienić tradycyjnie sceptyczne odczytanie 
końca powieści. Wedle Jarzębskiego: „[…] wymowa tego finału jest właściwie dość sceptyczna: niczego zrobić, 
ani tym bardziej opowiedzieć bez Formy i gatunkowych schematów się nie da. Pozostaje tylko wchodzić w 
rozmaite konwencje i przełamywać je, zachowując dystans do odgrywanych przez siebie ról i wypowiadanych 
słów […].” [F 269]. Czy finał powieści rzeczywiście świadczy o niepodzielnej władzy Formy (przede 
wszystkim, należałoby chyba zrezygnować z zapisywania tego słowa wielką literą, która wskazuje w pewnym 
sensie na jej Absolutny charakter; formę z małej litery łatwiej potraktować jako konieczne narzędzie)? Wszak z 
gębą w rękach Gombrowicz ucieka do kolejnych powieści, w których międzyludzkie bycie problematyzuje 
subtelniej niż w Ferdydurke i, dzięki temu, unika robienia samemu sobie gęby. I, co jest tu najważniejsze: z 
którą gębą ucieka? Czy rzeczywiście tak oczywiste jest to, że ucieka z gębą wytworzoną? A może właśnie z tą 
naturalną, cielesną gębą „bez modelu” i bez formy – gębą prawdziwą, która da mu kolejną szansę na budowanie 
prawdziwej podmiotowości? 
337 W innym miejscu narrator wyznaje: „Ukryty za portierą, na bosaka, nie byłem pewny, czy widzę prawdę, czy 
dalszy ciąg ciemności – na bosaka czy można widzieć prawdę, na bosaka? […] Nie wiedziałem, czy widzę tak, 
jak jest, czy się nie mylę, ile jest mojego w kiczu, który się roztaczał przede mną, może gdybym w butach 
patrzył, nie dojrzałbym tego.” [F 254]. Czy na bosaka można widzieć prawdę, zastanawia się Gombrowicz. Tak, 
jak mi się wydaje, na bosaka widać ją właśnie najwyraźniej. 
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jego cielesność – cała naturalna, jak naturalna jest jego gęba – niegodna jest żadnych 

określeń. Po prostu jest: bez sensu, bez celu i bez formy. Jest semiotycznie. 

 Z parobkiem związane jest jeszcze inne semiotyczne – semiotyczne, które (jak  

w koncepcji „języka poetyckiego” Kristevy) przedostaje się do symbolicznej sfery języka: 

 
„Najbardziej go [wuja Konstantego] denerwowało, iż za przykładem Miętusa 
wymawiałem <<bra…ta się>> z pewnym wstydliwym i nieśmiałym zająknięciem. To go 
do reszty bulwersowało.” [F 227]338 

 

Jak już pisałam, Konstanty za wszelką cenę stara się wtłoczyć bra…tanie w ramy znanego, 

określonego dyskursu (pańskiej perwersji, ideologii chłopskiej, sportu), lecz wszystkie te 

próby spotykają się ze zdecydowaną negacją Józia. Sam Józio nie wie wszak, o co dokładnie 

chodzi, jednak wyczuwa to. Wyczuwa to w tonie głosu Miętusa, gdy ten mówi o parobku. We 

wstydliwym zająknięciu, które nie zmienia symbolicznego znaczenia słów, ale nadaje im 

nowy sens semiotyczny i ten sens jest tu najistotniejszy. Pewnie i sam Miętus nie wie, o co 

dokładnie chodzi, nie może wiedzieć tego też narrator, a tym bardziej Konstanty, jednak i on 

wyczuwa różnicę. Wuja bulwersuje nie „bratanie się” (którego nie rozumie i to go złości), 

lecz właśnie „bra…tanie” się; to coś nieuchwytnego, co stanowi kwintesencję Miętusowego 

stosunku do parobka.   

 Tak, jak parobek jest absolutnie cielesny, tak Pimko – przynajmniej do czasu – 

stanowi wcielenie symbolicznego: 

 
„Do pensjonarki, do pensjonarki nowoczesnej! […] Cu, cu, cu! – zawołał [Pimko], aż 
koń zaczął wierzgać, a dorożkarz zasiadł się na koźle plecami do Pimki z bezmierną 
pogardą ludu. Pimko siedział jednak w sposób najzupełniej absolutny. Lecz na progu 
taniego inteligenckiego domku kolonii Staszyca czy też Lubeckiego jakby się zawahał, 
oklapł i – o dziwo – stracił część absolutyzmu. – Józiu – szepnął trzęsąc i ruszając głową 
– robię dla ciebie wielkie poświęcenie. Tylko dla młodości twej to czynię. Tylko dla niej 
narażam się na spotkanie z nowoczesną pensjonarką. Ha, pensjonarka, nowoczesna 
pensjonarka! I ucałował mnie, jakby w strachu próbując zaskarbić sobie mą życzliwość – 

                                                
338 Zwracam tu również uwagę na istotne znaczenie zająknięcia   w s t y d l i w e g o . Nie tylko Józio wstydzi się 
niemal nieutsannie (w szkole, u Młodziaków, na wsi). Wstyd jest w całym dziele Gombrowicza uczuciem 
wszechobecnym i silnie związanym z tym, co semiotycznie perwersyjne, aspołeczne. Jak pisze Markowski: 
„Wstyd (podobnie zresztą jak perwersja) to efekt rozbicia paradygmatu sensu: gdy naruszam opozycję, wedle 
której rodzi się społecznie zrozumiałe pożądanie, wystawiam się na nie rozumiejące spojrzenia innych ludzi i 
poddaję się ich prawu. Moje zachowanie jest z gruntu bezsensowne i wywoływać może tylko szyderczy śmiech. 
Naturalną konsekwencją tego śmiechu jest wygnanie ze wspólnoty sensu […].” [CN 362]. O wstydzie wspomina 
również Schulz w swej świetnej recenzji z Ferdydurke: „Znamy już miejsce, gdzie leży to laboratorium form, ta 
fabryka syblimacyj i hierarchij. Jest nim kloaka niedojrzałości, dziedzina hańby i wstydu, niedopasowań i 
niedociągnięć, żałosny śmietnik kultury, pełen czerepów, tandetnych, szmacianych i słomianych ideologij, dla 
których nie ma nazwy w języku kulturalnym.” (B. Schulz, Ferdydurke, op. cit., s. 486.). Także w jego ujęciu 
wstyd znajduje miejsce na „śmietniku kultury”, poza językiem kulturalnym, w „laboratorium form”, które 
Schulz – po Freudowsku i wedle ówczesnej nomenklatury – umieszcza w podświadomości, którą nazywa „sferą 
podkultury” i „oficyną naszego ja” (por. Ibidem, s. 485.). 
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a jednocześnie jak na pożegnanie. A zaraz potem, stukając laską, w stanie wielkiego 
podrażnienia zaczął deklamować, cytować, recytować, wypowiadać myśli, aforyzmy, 
sądy i koncepcje, wszystko w najlepszym gatunku, najklasyczniej belfrowate, ale jak 
belfer chory i zagrożony w swym jestestwie. […] Trzykrotnie też podpisał się ołówkiem 
na ścianie <<T. Pimko>> ni to Anteusz czerpiący siły w kontakcie z własnym podpisem. 
Patrzyłem zdumiony na nauczyciela. Co to? Czyżby i on lękał się nowoczesnej 
pensjonarki? […] Przetarłem oczy. Co się działo? Bo, że coś się działo, to na pewno – ale 
co właściwie? Władcze siedzenie Pimki niekompletne? Belfer porzucony? Belfer? 
Niekompletność domagała się uzupełnienia – czy znacie te męczące luki, gdy jedno się 
kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna? W głowie powstaje pustka. […] I naraz śpiew 
rozległ się w pokoju. Nie wierzyłem własnym uszom. Belfer śpiewał arię pensjonarce. Ze 
zdumienia odzyskałem przytomność. Nie, nie śpiewał, nucił – Pimko, urażony 
obojętnością pensjonarki, zanucił kilka taktów z operetki podkreślając całą 
niewłaściwość, złe wychowanie, nietakt Młodziakówny. A więc jednak śpiewał? Zmusiła 
dziadka do śpiewania! Czy to był ów groźny, absolutny, umiejętny Pimko, ten dziadek 
porzucony na kanapie, śpiewający przymusowo pensjonarce?” [F 101-105] 

 

Zacytowałam tak długi fragment sceny przyjazdu do domu Młodziaków, ponieważ to, co 

dzieje się tu z Pimką, jest równie ważne, co wielowątkowe i stopniowe. Od pierwszego 

momentu, gdy Pimko pojawia się w pokoju narratora, jawi się on Józiowi jako coś 

absolutnego. Pimko wszystko robi w pełni przemyślanie, znacząco, symbolicznie. Gdy 

wsiadają do dorożki, profesor nawet siada absolutnie (to właśnie nazwałam wcieleniem 

symbolicznego). Do tego momentu Pimko posiada ciało jedynie jako w pełni znaczące, a więc 

samo w sobie zupełnie nieistotne. Później jednak zaczynają dziać się rzeczy dziwne. Przede 

wszystkim, na progu domu Młodziaków Pimko „stracił część absolutyzmu”. Sformułowanie 

to jest w sposób dyskretny, aczkolwiek oczywisty, zupełnie nielogiczne. Gdy profesor 

przestaje być całkowicie absolutny (świadomie posługuję się tu tautologią), zupełnie traci 

swój absolutyzm; bo nie da się być absolutnym częściowo. W tym samym momencie  Pimko 

całuje Józia i – choć jest to także pocałunek symboliczny, pocałunek w strachu – pozostaje 

jednak pocałunkiem; Pimko zaczyna więc posługiwać się mową ciała, nie tylko słowem. By 

wybrnąć jakoś z tej nowej dla niego sytuacji, broni się całym profesorskim arsenałem, jaki 

jest mu dostępny (cytuje, recytuje, wypowiada sądy i koncepcje w najlepszym gatunku); 

jednakże ów absolutnie profesorski popis kończy podpisywaniem się ołówkiem na ścianie. 

Czynność ta łączy to, co w nimi dorosłe i sensowne (wiara w słowo pisane) z tym, co 

dziecięce i sensu pozbawione (bazgranie po ścianie). Znamienne, że Pimko trzykrotnie 

podpisuje   s i ę . Jego symboliczna tożsamość jest już w tym momencie na tyle osłabiona, że 

próbuje ratować ją za wszelką cenę; choćby głupim – i zakrawającym na wandalizm – 

gestem. Musi zobaczyć „siebie zapisanego”, by wierzyć, że nadal jest sobą. Gdy zaś staje 

wreszcie twarzą w twarz z Młodziakówną, okazuje się to dla niego przeżyciem 

traumatycznym. Powstaje w nim niekompletność, luka pomiędzy czymś, co już się skończyło, 

a czymś, co jeszcze się nie zaczęło, pustka w głowie. Ten stan omawiałam już wtedy, gdy 
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przeżywał go Józio. Wszak to ten sam „setny ułamek sekundy”, gdy to umarła poprzednia 

tożsamość, a nowa się jeszcze nie narodziła; pozbawiony wszelkich uczuć i mechanizmów. 

Teraz Pimko przeżywa swój moment podmiotowej prawdy, swoje bycie „pomiędzy”,  

w którym wszystko jest możliwe. Wydaje się też, że w jego wypadku chwila ta trwa znacznie 

dłużej niż było to udziałem narratora. Bowiem Pimko zaczyna śpiewać. Niby śpiewa po to, by 

podkreślić niewłaściwe zachowanie pensjonarki, jednak i jego zachowanie nie jest do końca 

właściwe, a na pewno zupełnie niezrozumiałe. Gdy profesor odzyskuje głos, to nie po to, by 

znów cytować czy recytować, lecz śpiewać. Z pustki wkracza w semiotyczne – w sferę,  

w której znaczenie zyskuje się za pomocą rytmu i melodii, nie zaś sensu symbolicznego. 

Pimko jest jednak zbyt „mocnym” podmiotem, by stan ten miał trwać długo. Za chwilę 

odzyskuje symboliczny rezon, powraca do starego, mentorskiego tonu, by zająć się dalszym 

upupianiem Józia339. Chwila minęła, ale jest dla powieści niezwykle ważna ze względu na to, 

co ją spowodowało. Tym czymś jest młode ciało nowoczesnej pensjonarki: krótka 

spódniczka, wysportowana łydka, gołe ramię, z którego Młodziakówna oskubuje skórkę. 

 Choć i w Ferdydurke ciało funkcjonuje jako to, co rozbraja system symboliczny, 

rzadko bywa w tej powieści ciałem semiotycznym (jak naturalne ciało bosego Walka). 

Najdobitniejszym przykładem jest tu Młodziakówna, która swym ciałem posługuje się bardzo 

sprawnie jako narzędziem: do rozkochiwania mężczyzn, do konsekwentnej pracy nad sobą, 

do budowania ideologii. Także jej matka doprowadza filozofię ciała do granic absurdu, 

czerpiąc swą siłę psychiczną i ideologiczną z celebracji wydalania340. Chłopcom w szkole 

krosty wyskakują jak ideały, zaś ideały jak krosty [por. F 130] – wymienność ciała i idei jest 

tu niemal absolutna341. Wymienności tej doskonale świadomy jest dyrektor szkoły: 

                                                
339 Być może pod wpływem tego, co przed chwilą przeżył – czyli konfrontacji z ciałem młodej dziewczyny – 
nowa forma upupiania polegać ma teraz na tym, by zakochać Józia w Młodziakównie. Pimko kieruje się tu 
właśnie tymi intecjami, które zwykle przypisywane są „starym” z Pornografii – zakochać w sobie młodych tak, 
by starość mogła w tej miłości jakoś uczestniczyć. Jednak o ile moim zdaniem – o czym szeroko pisałam w 
rozdzaile poświęconym Pornografii – motywacje Witolda i Fryderyka są inne (rządzi nimi bowiem zasada 
rozkoszy, bezinteresowny pornologos) – o tyle, Pimko faktycznie dąży do połączenia młodych jedynie ze 
względu na siebie samego. Warto też w tym kontekście zwrócić uwagę na postacie Młodziakówny i Heni: Zuta 
jest jak Henia, ale nie Henia Gombrowicza, lecz Henia Kolskiego – jest doskonale samoświadomą piękną 
młodziutką dziewczyną, bezlitosną lolitką, która z pełną premedytacją dręczy starego Pimkę. 
340 „Zanim weszła do łazienki, zboczyła na chwilę z podniesionym czołem do closetu water i zniknęła tam 
kulturalnie, mądrze, świadomie i inteligentnie, jak kobieta, która wie, iż nie należy wstydzić się funkcji 
naturalnej.   W y s z ł a   s t a m t ą d   d u m n i e j s z a   n i ż   w e s z ł a , jakby – pokrzepiona, rozjaśniona i 
uczłowieczona, wyszła jak gdyby ze świątyni greckiej! A wówczas pojąłem, że wchodziła przecież także jakby 
do świątyni. Z tej świątyni czerpały moc nowoczesne inżynierowe i mecenasowe! Codziennie wychodziła z tego 
miejsca coraz lepsza, coraz bardziej kulturalna dzierżąc wysoko sztandar postępu i stąd brała sie inteligencja 
oraz naturalność, którymi znęcała się nade mną.” [F 161] 
341 Choć nie w każdym przypadku. Dyskutując z Syfonem, Miętus formułuje tę samą estetykę moralności, która  
w znacznie bardziej rozbudowany sposób powróci w Pornografii: „Twoje ideały nie mogą być inne, niż ty sam, 
choćby nie wiem jak były piękne […]. Nie czujecie, nie widzicie, że jego ideały muszą być różowe i tłuste, z 
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„Czy chciałby pan zobaczyć ciało? – Z największą przyjemnością – odparł Pimko – 
wiadomo wszak, iż nic tak nie wpływa na ducha jak ciało. […] Tak, panie profesorze – 
rzekł dyrektor z dumą – ciało jest starannie dobrane i wyjątkowo przykre i drażniące, nie 
ma tu ani jednego przyjemnego ciała, same ciała pedagogiczne, jak pan widzi – a jeżeli 
konieczność zmusza mnie czasem do zaangażowania jakiegoś młodszego nauczyciela, 
zawsze dbam o to, aby był obdarzony przynajmniej jedną odstręczającą właściwością. 
Tak, na przykład, nauczyciel historii jest, niestety, w sile wieku i na oko wydaje się 
znośny, ale niech pan tylko zauważy, jakiego ma zeza. – Tak, ale nauczycielka 
francuskiego wydaje się sympatyczna – rzekł poufale Pimko. – Jąka się i łzawi. – A, to 
co innego! Racja, nie zauważyłem w pierwszej chwili. Ale czy nie jest przypadkiem 
zajmująca? – Ale skąd, ja sam nie mogę z nią rozmawiać przez minutę, żeby dwa razy 
nie ziewnąć.” [F 38] 

 

Ciała w Ferdydurke funkcjonują niemal wyłącznie symbolicznie; w symbolice tej 

celuje zaś Syfon. Twarzy Syfona nie można znieść, ponieważ zawsze ma „minę szlechetną, 

czystą” [F 55]. Syfon jest tęgim, wysokim młodzieńcem [por. F 30] – to właściwie jedyna 

informacja na temat jego ciała. Więcej mówić nie trzeba, bo Syfon ciała jako takiego nie 

posiada: żyje poza seksualnością i poza bezsensem; jego ciało służy tylko rezonowaniu 

Syfonowych ideałów. Nawet wyobraźnia językowa Syfona jest w pełni zdeterminowana 

ideałami, jakie przyjął342. Skoro Syfon nie posiada ciała, należy mu je wytworzyć. Zrobić to 

można jedynie gwałtem. Tak naprawdę nie jest to jednak gwałt na Syfonie, lecz na jego 

ideałach343. Syfon ciała jeszcze nie posiada, więc nie da się zgwałcić jego ciała. Cały jest 

symbolem, więc i zgwałcić trzeba jego symbol tak, by – zgwałcony – stał się symbolem  

w ciele344. Tylko tak, pośrednio, można zgwałcić ciało Syfona: 

                                                                                                                                                   
dużym nosem? Bydlaki! Niedługo wstyd będzie wyjść na ulicę!” [F 32]. Tutaj nie ma mowy o zamienności. 
Prym wiedzie ciało – to ono determinuje jakość idei. 
342 „Koledzy, dlaczego mielibyśmy wstydzić się tego wyrazu [chłopię]? Czyż gorszy od innych? Dlaczego 
mielibyśmy w odrodzonej ojczyźnie wstydzić się dziewcząt naszych? Przeciwnie, należy je hodować w sobie! 
Dlaczego, pytam, w imię sztucznego cynizmu wstydzić się czystych wyrażeń, jak chłopię, orlę, rycerz, sokół, 
dziewczę – bliższe chyba one naszym młodym sercom niż karczemny słownik, którym kolega Miętalski 
zanieczyszcza sobie wyobraźnię.” [F 31] 
343 Na podobne źródła gwałtu wskazuje Ryszard Kluszczyński. Choć jego artykuł dotyczy estetyki gwałtu w 
sztukach medialnych, choć mowa jest w nim głównie o gwałcie, jakiego na dziele dokonują instytucje sztuki, 
teza o gwałcie jako rekacji na ucisk ideologii i władzy społecznej doskonale opisuje także sytuację 
przedstawioną w Ferdydurke, w której to gwałt staje się odpowiedzią na władzę formy jako ideału i ideału jako 
formy: „Estetyka gwałtu rodzi się z subiektywnego doświadczenia przemocy w świecie realnym, z 
uświadomienia sobie roli mechanizmów władzy w strukturze relacji międzyludzkich, z poczucia wyobcowania, 
z niezgody na uległość wobec ustanowionych gdzieś i kiedyś reguł, praw czy hierarchii. Sprzeciw ten może mieć 
podłoże polityczne, społeczne, obyczajowe. W każdym przypadku jest odczuwany jako imperatyw działania. 
Sztuka staje się wówczas polem walki, a każde dzieło wyzwaniem rzuconym wrogiemu, nieakceptowanemu 
światu. […] Właśnie pragnienie zdemaskowania gwałtu immanentnie obecnego w organizacji społeczeństw, 
ujawnienie represyjnych mechanizmów władzy leży u podstaw licznych dzieł realizowanych w ramach estetyki 
gwałtu.” (R. W. Kluszczyński, Uwagi na temat estetyki gwałtu w sztukach medialnych, „Magazyn Sztuki” 12 
(4/96), s. 147-148.) 
344 Jednak działanie Miętusa nie przynosi oczekiwanego efektu. Choć gwałt okazał się na tyle traumatyczny, że 
w jego wyniku Syfon popełnił samobójstwo, także ono pozostało w pełni symboliczne: „Syfon umarł. 
Zgwałcony przez uszy, nie mógł przyjść do siebie, nie mógł żadną miarą pozbyć się pierwiastków złowrogich, 
które mu zaszczepione zostały przez uszy. Nadaremnie męczył się, godzinami całymi próbował zapomnieć słów 
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„Pogadamy sobie! Nadstaw uszko! Na szczęście jeszcze można dostać się do ciebie… na 
siłę… przez uszy… Już ja ci się dostanę do środka! Nadstaw, mówię, uszko! Poczekaj, 
niewiniątko, powiem ci coś… Nachylił się nad nim i poszeptał – Syfon zzieleniał, 
kwiknął jak zarzynane prosię i rzucił się jak ryba wyjęta z wody. Miętus go przydusił!  
I wytworzyła się pogoń na podłodze, gdyż gonić zaczął ustami to jedno, to drugie znów 
ucho Syfona, który turlając się głową, uciekał z uszami – i zaryczał widząc, że nie może 
uciec, zaryczał, by zagłuszyć zabójcze, uświadamiające słowa […].” [F 66] 

 

Seksualność Miętusa i jego „chłopaków” jest równie pusta, jak ideały Syfona. Ich seksualna 

dojrzałość opiera się na epatowaniu wulgarną terminologią anatomiczną345, która najpewniej 

nie ma jeszcze wiele wspólnego z jakąkolwiek praktyką seksualną. Jednak ów pierwotny 

semiotyczny związek ciała i języka jest już przez nich uświadamiany na tyle mocno, że 

dobrze wiedzą oni o tym, iż słowem można zgwałcić tak samo, jak ciałem; iż słowem można 

zranić ciało, wywołując w nim reakcję zwrotną: cielesną reakcję na słowo. 

 Gwałt przez uszy jest konsekwencją innego cielesno-symbolicznego zmagania, jakim 

jest pojedynek na miny346. W scenie tej pojawia się – tak istotna dla całego dzieła 

Gombrowicza – kategoria twarzy i gęby/mordy. Syfon pokazuje twarz; posługuje się mimiką 

jako narzędziem symbolicznym, obrazem idei, reprezentacją świętych (choć pustych) pojęć  

i ideałów: 

                                                                                                                                                   
uświadamiających, które chcąc nie chcąc usłyszał. Powziął awersję do swego skażonego typu i chodził z 
wewnętrznym niesmakiem, coraz bledszy, ciągle mu się odbijało, spluwał, krztusił się, charczał, kaszlał, ale nie 
mógł, czując się niegodnym, powiesił się pewnego popołudnia na wieszaku.” [F 127] Śmierć Syfona jest 
śmiercią w pełni symboliczną nie tylko dlatego, że spowodowaną gwałtem na symbolicznym, ale także dlatego, 
że jest żałośnie „poprawna” symbolicznie – Syfon powiesił się „w słowie”: powiesił się na wieszaku, bo wieszak 
służy właśnie do wieszania. 
345 Na podobnym mechanizmie oparta jest jedna ze scen opowiadania Stephena Vizinczey’a. Choć tutaj nie ma 
mowy o gwałcie, choć wybuch językowej seksualności dokonuje się w pełnym porozumieniu chłopców, chodzi 
o to samo – o symboliczną inicjację seksualną, o językową erupcję seksualności, która swą dojrzałość uzyskać 
ma na drodze wulgaryzacji: „Pewnego ranka nieco później przyszedłem do szkoły i zastałem klasę w stanie 
istnego wrzenia. Nauczyciela jeszcze nie było. Jeden z chłopaków stał przy tablicy i czerwoną kredą kreślił 
ogromne gryzmoły. Pisał najbardziej obsceniczne słowo w języku węgierskim – synonim pochwy. Reszta 
siedziała w ławkach i czytała chórem: Pi-na! Pi-na! Początkowo szło im niesporo, pół żartem, jakby się trochę 
bali. Aby dodać sobie odwagi, zaczęli tupać w podłogę i walić pięściami w ławki. Aż poczerwienieli z wysiłku i 
podniecenia. Wkrótce już wszyscy razem ryczeli na całe gardło, ani na chwilę nie gubiąc rytmu. Kurz wzbijał się 
z desek, wyzwolony tą nagłą erupcją. Pi-na! Pi-na! Taka była odpowiedź na ciągłe pytania typu: <<Co 
robisz?>> i <<Czego chcesz JESZCZE ode mnie?>>. Huk pięści i butów rozwiewał wątpliwości. Wszyscy 
wiedzieli, czego żądać. Lub raczej wiedzieliśmy, szybko bowiem zająłem swoje miejsce w ławce i przyłączyłem 
się do chóru. Czułem, jak drżą ściany i klekoczą podłogowe deski. W całej szkole rozbrzmiewał wojenny zew: 
Pi-na! Pi-na! […] To już nie był ukradkowy szept ani stłumiony pomruk – to było Słowo, niewiarygodnie czyste 
i realne, które miało szkołę powalić na kolana, a przyjaciół i wrogów przyprawić o palpitację serca.” (S. 
Vizinczey, O młodych dziewczętach, [w:] tegoż, W hołdzie dojrzałym kobietom, przeł. W. Nowakowski, 
Warszawa 2002, s. 48-49.)  
346 Pojedynek na miny jest niewątpliwie zapowiedzią pojedynku bez kul, jaki stoczony zostanie w Trans-
Atlantyku. Oba te pojedynki są absurdalne, bo stanowią jedynie pustą formę, która nie jest w stanie doprowadzić 
do żadnego realnego rezultatu. Przyczyną obu z nich jest spór o tożsamość; w obu przypadkach istotnym 
elementem owej tożsamości jest seksualność (w Ferdydurke – spór na tle „uświadomienia”; w Trans-Atlantyku – 
insynuacja homoseksualizmu). Także rola narratora w obu pojedynkach jest równie absurdalna – ma on 
rozstrzygnąć to, co do rozstrzygnięcia niemożliwe, bo oparte na symbolicznej pustce. 
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„Frazes przeistoczył się w grymas, a grymas – pusty, czczy, próżny, jałowy – złapał i nie 
puszczał. […] Zabełkotałem: – Miejcie litość nad swymi twarzami, miejcie litość nad 
moją przynajmniej, twarz nie jest przedmiotem, twarz podmiotem jest, podmiotem, 
podmiotem!” [F 63] 

 

Twarz nie istnieje znów sama dla siebie (jako podmiot), lecz traktowana jest – jako 

wytworzona – przedmiotowo, instrumentalnie. Z kolei Miętus, który nie produkuje min 

swoich, samorodnych i samozwrotnych, lecz jedynie parodiuje twarz Syfona, pokazuje 

dwuznaczne oblicze gęby. To Syfon ma być tym, kto wykonuje minę „pierwszą” (odnoszącą 

się do ideału, nie zaś do miny Miętusa); Miętalski zaś atakuje jedynie w odpowiedzi, 

posługuje się parodią, nie tworzy min nowych, oryginalnych. Jego wykrzywiona, wypaczona, 

pozbawiona ideałów gęba jest tu więc przede wszystkim kresem symbolicznego (jako 

odpowiedzią na zadany sens), nie zaś jego semiotycznym początkiem. To gęba zupełnie inna 

niż gęba parobka czy chamskie mordy („karykatury bez pierwowzoru”) w Pornografii. Być 

może właśnie dlatego Miętus ostatecznie przegrywa pojedynek, że nie potarfi sięgnąć  

w semiotyczne jako stwarzające to, co nowe. Tego nauczy się dopiero od parobka. Gdy Syfon 

„podniósł rękę i nieoczekiwanie wystawił palec wskazujący wzwyż” [F 64], Miętus poddał 

się chyba nakazowi spojrzenia ku górze, ku ideałom. Choć próbował jeszcze ratować 

sytuację, gryząc z kolei swój palec, drapiąc się nim w piętę, wiercąc nim w zębach, „palec 

Syfona ciągle i ciągle wskazywał do góry” [F 64]. To właśnie wtedy Miętus podjął ostateczną 

decyzję o zgwałceniu Syfona. A że i ten gwałt skończył się porażką, chłopakowi nie pozstało 

już nic innego, niż odejść ze szkolnego placu boju, udać się na wieś i tam wreszcie odszukać 

prawdę gęby, ciała i semiotycznego pożądania, które nie byłoby tylko odpowiedzią na 

symboliczną prowokację, lecz semiotycznym pragnieniem samorodnym. 

 

 Z Ferdydurke, jak przyznałam się na początku tego rozdziału, mam wiele problemów. 

Choć – jak starałam się pokazać w zaprezentowanych powyżej  analizach – nie jest tak, by    

w s z y s t k o   było tu zbyt jasne i proste, to jednak zbyt proste wydają mi się 

antropologiczne wnioski, zbyt prosta wydaje mi się uległość formie: fiasko, jakie 

nieuchronnie czeka każdą próbę pokonania symbolicznego; symboliczność, która opanowuje 

tu niemal każde ciało.  

Dlatego nie lubię czytać tej powieści dla niej samej i dlatego w Ferdydurke najbardziej 

lubię te subtelnie zaznaczone momenty, które odsyłają mnie do powieści późniejszych: 

rozmowę w pokoju nauczycielskim [por. F 39], która przypomina mi bankiet w poselstwie; 
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Józia, który kręci gałki z chleba [por. F 138]; „kopniak nawiasowy” [F 115], który każe mi 

myśleć o Pornograficznym chłopaku w nawiasie; oglądanie nagości nie dla celów 

erotycznych, lecz po to, by poznać prawdę człowieka [por. F 160], które przypomina 

dokonywane na Amelii zabiegi Fryderyka; odsyłające do Leona, zmysłowe zabawy słowami 

inżyniera Młodziaka [por. F 167-168] i głupie rymowanki wuja Konstantego [por. F 207]; czy 

biegające po posiadłości Hurleckich psy, pinczerka z pudelkiem [por. F 230], które aż 

chciałoby się sparzyć, by w ten sposób ściągnąć w odwiedziny Gonzala. 

 Ferdydurke jest według mnie „niedoświatkiem ludzi niedoludzkich” [F 12]. To 

dopiero w Trans-Atlantyku i Pornografii Gombrowicz zacznie budować takich bohaterów, 

którzy zdołają go doprowadzić do jego największej powieści, do Kosmosu. 
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KOSMICZNY ŚWIAT PERWERSJI 

 

Dzieło jest ciałem <<własnej roboty>>, które powinno pomóc  
w odnalezieniu utraconej identyfikacji z własnym Ja.347 

 

 

 

KOSMICZNA ZBRODNIA, KOSMICZNY SEKS 

 

 W Lekturach „Kosmosu”, tekście zamieszczonym jako posłowie do jednego z wydań 

Gombrowiczowskiego Kosmosu, Kazimierz Bartoszyński zauważa: 

 
„Dwie są odmiany sensu w Kosmosie: kryminalny i seksualny, cała bowiem przestrzeń 
powieści objęta <<polem semantyzacji>> implikuje konotacje (lub podejrzenia 
konotacji) bądź seksualne, bądź przestępcze. To pole – teren swoistego eksperymentu 
semantycznego – stanowić może np. powierzchnia obrusa, na której ruchy rąk Leny  
i Ludwika kształtują mikroakcję.”348 

 

Zbrodnia i seks. Świat Kosmosu to świat po Pornografii, w której to powieści okazało się, że 

– gdy brak racjonalnych argumentów, gdy brak racji metafizycznej, gdy brak siły słowa  

i symbolu – pozostają tylko przemoc i mowa ciała. Fryderyk wobec pustki sensu 

symbolicznego mówił ciałem, Wacław wobec braku racji wyższych uderzył Henię.  

W Pornografii (jak w Trans-Atlantyku i Ferdydurke) sens nieustannie umykał, zapadał się  

w bełkot, istniał w stanie ciągłego zagrożenia. Kosmos to świat po zagładzie symbolicznego i 

sensownego; świat, w którym – za wszelką cenę – odbudowywać je trzeba zupełnie od nowa. 

Kosmos jest więc (wszech)światem sensu, a nie jedynie „polem semantyzacji”. Zaś stawką 

„swoistego eksperymentu semantycznego” jest istnienie zrozumiałego świata349. 

                                                
347 O. Kühl, Gęba Erosa, op. cit., s. 36. 
348 K. Bartoszyński, Lektury „Kosmosu”, [w:] W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2004, s. 161. Dalej cytuję to 
wydanie jako K w tekście głównym. 
349 Formuły, jakimi posługuje się Bartoszyński wobec świata powieści Gombrowicza, kojarzą mi się z uwagą 
Jerzego Jarzębskiego, który przestrzega przed „trupem w gębie” – nudnym, uniwersyteckim sposobem mówienia 
o Gombrowiczu: „Każdy, kto z Gombrowicza zechce uczynić przedmiot uniwersyteckich studiów, musi stanąć 
oko w oko z tym problemem: mówić rozsądnie? Z tym <<trupem w gębie>>? Przepraszam za natręctwo tego 
obrazu, ale kto spróbuje go ominąć, ten w swojej pracy blaguje.” [GG 11]. Bartoszyński problemu nie próbuje 
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 Kosmos pokazuje mechanizmy owego procesu budowania sensu350. I jak (tym razem, 

słusznie) zauważa Bartoszyński, wszystko nieustannie zapada się w powieści w chaos  

[por. K 161]. Jak pokazuje Julia Kristeva, system symboliczny – sam w sobie sensowny  

i gwarantujący sensowność otaczającego nas świata – jest niezwykle wątły (tym bardziej 

wtedy, gdy dopiero się rodzi); łatwo go zburzyć i zawrócić ku semiotycznemu: cielesnemu, 

pierwotnemu, bezsensownemu. Gdyż kosmos podszyty jest chaosem. 

 W tym sensie powieść o seksie i zbrodni jest wielką powieścią filozoficzną, powieścią 

metafizyczną. Bartoszyński wspomina o fenomenologicznych inspiracjach Gombrowicza, 

jednak autorskie intencje niewiele mnie tu interesują (zwłaszcza, że są one mocno 

niejednoznaczne; Bartoszyński jednym tchem – jako równoległą – przywołuje inspirację 

egzystencjalizmem, do którego wszak – jako uformowanej doktryny filozoficznej – pisarz 

miał stosunek mocno krytyczny351). Odwołując się do fenomenologii i egzystencjalizmu, 

badacz na siłę wsadza w ręce Gombrowicza narzędzia wcale nie najlepsze czy, wręcz, 

zupełnie nieużyteczne. O Gombrowiczowskiej fenomenologii Bartoszyński wspomina mocno, 

ale tylko raz [por. K 166] i nie podaje żadnych argumentów na rzecz swojej tezy; nie dziwi 

mnie to, bo takich argumentów nie sposób znaleźć. Podmiot Gombrowicza wydaje się raczej 

stać po zupełnie przeciwnej stronie niż podmiot fenomenologiczny352: od czystych pojęć 

ważniejszy jest dlań konkret; motywacje prywatne, pokątne i irracjonalne ważniejsze są dlań 

                                                                                                                                                   
ominąć; on go, najzwyczajniej, nie dostrzega. Jego tekst – jako posłowie do Kosmosu – jest bezwstydnym 
„trupem w powieści”. 
350 O tym samym mówi Jarzębski, zauważając: „W Kosmosie <<sens ostateczny>> istnieje zatem tylko jako 
postulat, a na to miejsce pojawia się   p r o c e s – nadawania sensu, odczytywania sensu – w ramach którego 
słowa, wrażenia i przedmioty to organizują się, to znów rozpadają, tworząc dynamiczną, pulsującą 
<<rzeczywistość>> […].” [GG 453]. W ujęciu Jarzębskiego dramatyczny i procesualny charakter posiada 
również Gombrowiczowski erotyzm: „[…] jeśli nawet jakieś gry toczą się [u Gombrowicza] między prawnie 
poślubionyi małżonkami, to mają one charakter statyczny, tzn. polegają na powielaniu jednego i tego samego 
<<gestu>>, który stracił już erotyczny charakter – bo też erotyzm zawsze u Gombrowicza jest procesem, 
<<dramatem>>. Takie dramaty toczą się w powieści [w Kosmosie] jedynie w układach niejako 
pozamałżeńskich, motywem konstrukcyjnym fabuły jest <<zdrada>> (a przynajmniej tak chciałby fabułę 
skonstruować zbuntowany przeciw świętościom rodziny Witold). Dlatego z Leona wydobędzie niewierność w 
stosunku do Kulki, w Lenie podejrzewać będzie utajoną nielojalność wobec Ludwika, Lulusi każe emablować 
Tola, Jadeczce – napastować Lulusia. Stosunki między Ludwikiem i Leną pozostaną dla bohatera intrygującą 
zagadką, ale w końcu niczego się nie dowie, a to, czego spróbuje się domyślać, pochodzić będzie od niego 
samego, z jego prywatnych obsesji.” [GG 471]. W ten sposób, także w interpretacji Jarzębskiego proces 
nadawania sensu zostaje powiązany w jakiś sposób z erotyzmem. 
351 Jak zauważa Roger Pla: „[U Gombrowicza] Fantastyka, czasami groteska, oddala gęstą materię życia 
codziennego, a myśl egzystensjalna ucieka od swej formy <<filozoficznej>>, intelektualnej i przenika wszystko 
nie staczając się jednak w nicość. Jego pełne opowiedzenie się za koncepcją <<między>> trudno byłoby 
podporządkować europejskiemu egzystencjalizmowi, ateistycznemu lub nie, czy też filozofii Martina Bubera.” 
(R. Pla, W. G. na ostrzy noża, [w:] Tango Gombrowicz, op. cit., s. 94.) 
352 Dokładniej o fenomenologicznym modelu podmiotu pisałam w części pierwszej w rozdziale Czysty Husserl i 
Brudny Freud, zestawiając go z – znacznie bliższym, moim zdaniem, Gombrowiczowi – modelem 
psychoanalitycznym. 



 199 

niż aplikacja mechanizmów teoretycznych; wreszcie zaś efekt końcowy mniej jest 

interesujący i ważny od procesu wytwarzania (znaczeń, podmiotowości, sensu). 

Sugerowane przez Bartoszyńskiego, fenomenologiczne odczytanie Kosmosu 

oznaczałoby stwierdzenie, że jest to powieść o sposobie   p r z e j a w i a n i a   s i ę   sensu  

w chaotycznym świecie, ja zaś twierdzę, że jest to historia   t w o r z e n i a  (i to wcale nie 

tworzenia   s i ę , lecz tworzenia przez podmiot i jedynie za jego sprawą) owego sensu. Kiedy 

Bartoszyński powiada, że:  

 
„[…] to nie tylko powieść nosząca piętno filozoficzności […], lecz także powieść  
o filozofowaniu, o złożonej, chaotycznej i prowadzonej metodą prób i błędów 
aktywności mentalnej. W Kosmosie bowiem generalne sensy filozoficzne – jeśli je 
odszukać chcemy – jawią się nie tylko jako produkt refleksji odbiorcy, ale jako 
migotliwy i rozpływający się efekt precyzyjnie ukazanej myślowej pracy bohatera-
narratora.” [K 168]  

 

to zgodzę się z takim stwierdzeniem, uzupełniając je jednak uwagą, że to powieść nie tylko  

o filozofowaniu, ale też o fetyszyzowaniu (jak sądzę, ten niewielki dodatek wiele zmienia  

i będzie o nim szerzej mowa dalej), bo te dwie czynności zostają w Kosmosie zrównane. 

Okazuje się, że filozofia (a przynajmniej, epistemologia) jest fetyszyzacją, że dyskursywne 

ujmowanie świata jest tworzeniem jego (fetyszystycznych) reprezentacji, wreszcie: że sensu 

świata się nie odkrywa, lecz się go tworzy, tworząc – właśnie – fetysze. W Testamencie 

Gombrowicz o Kosmosie mówi tak: 

 
„Ta powieść jest o samym stwarzaniu się tej historii, o stwarzaniu się historii,  
o stwarzaniu się rzeczywistości, o tym jak ona niezdarnie, kulawo, rodzi się ze skojarzeń 
naszych… jakżeby takie formowanie nie miało wywoływać zgrzytów, oporów, fałszów, 
co chwila niezdarna konstrukcja zapada się w chaos.” [T 139] 

 

Sensowna, znacząca rzeczywistość nie jest uprzednia wobec skojarzeń na jej temat, w nich się 

dopiero rodzi. A że nie jest to łatwe, że co chwila popada się w chaos… cóż, gdyby 

fetyszyzacja przebiegała łatwo, nie byłaby problemem: seksualnym, psychiatrycznym ani 

filozoficznym.   

 Przeciwko fenomenologicznym wykładniom Kosmosu występuje również Michał 

Paweł Markowski, jednak w takim ujęciu, którego nie jestem w stanie tutaj przyjąć.  

W Czarnym nurcie czytamy:  

 
„Nie jest więc tak, jak twierdzą interpretatorzy Kosmosu – że mamy tu fenomenologiczną 
opowieść o tym, jak ludzka świadomość buduje świat. Wręcz odwrotnie: Kosmos jest 
niesamowitą opowieścią o tym, jak świat rozpada się na kawałki pod naporem 
niezrozumiałego kosmosu i nie daje się, mimo nadzwyczajnych wysiłków, scalić wedle 
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znanego do tej pory wzorca. Gdy rzeczy zostają wytrącone ze swojego zwyczajnego 
kształtu […] gubią sens i jednocześnie się go domagają, albowiem nie można żyć w rzece 
szumiącej, nie można zamieszkać w szarańczy, nie można znieść widoku natrętnie 
obecnych rzeczy, które nicestwią dobrze znany świat.” [CN 40] 

 

Oczywiście, tworzenie sensu nie odbywa się tu „wedle znanego do tej pory wzorca”; 

oczywiście, aporia pragnienia sensu i jednoczesnego gubienia go jest tu nieustannie obecna, 

jednak – pomimo tego wszystkiego – Kosmos jest powieścią o tworzeniu, nie zaś rozpadzie. 

Gombrowiczowi rozpada się model fenomenologicznego, przed-podmiotowego sensu, który – 

całkowicie gotowy – czeka tylko na to, by odkryć go w przejawach. Jak w teorii Kristevy, 

sens tworzy się tutaj w działaniu interpretacyjnym, w akcie nadawania go pierwotnie 

bezsensownym, chaotycznym rzeczom i wydarzeniom.353 

 Kosmos jest więc powieścią filozoficzną; powieścią nie tylko o tym, jak światu 

nadajemy sens, jak go oswajamy słowem i rozumieniem (rozumieniem poprzez słowo) i jak  

w chaosie rozpoznajemy porządek (a więc powieścią epistemologiczną), lecz także – i przede 

wszystkim – powieścią metafizyczną. Gdyż opowiada o tym, jak istnieje bezsensowny świat; 

oraz o tym, jak jego bycie przemienia się w bycie sensowne. Gra bowiem toczy się nie o to, 

jak poznać, ale o to, jak uczynić to, co poznawane, do poznania możliwym. Kosmos pokazuje, 
                                                
353 Najwyraźniej chyba ów gest widoczny jest wtedy, gdy Witold obserwuje konstelacje gwiazd: „Gwiaździstość 
nieba bezksiężycowego – niesłychana – w tych wyrojeniach wybijały się konstelacje, niektóre znałem, Wielki 
Wóz, Niedźwiedzica, odnajdywałem je, ale inne, mnie nie wiadome, też czaiły się jakby wpisane w 
rozmieszczenie główniejszych gwiazd, próbowałem ustalać linie, wiążące w figury…” [K 14]. Zacytowany 
fragment doskonale oddaje sposób myślenia, patronujący temu, co Markowski nazywa „szaleństwem 
nieskończonej egzegezy” [CN 40] Kosmosu. Witold nie jest w stanie widzieć – po prostu – gwiazd, od razu 
widzi konstelacje. Chaos, jako niemożliwy do uchwycenia bez-sens, musi zostać przetworzony w porządek 
kosmosu (taka zresztą jest „kosmiczna” etymologia, zachowana – moim zdaniem – w powieści jako znak 
uporządkowanej zrozumiałości) i tak dopiero jest percepowany. (Już na początku powieści Witold zastanawia 
się: „[…] jak to jest, że, urodzeni z chaosu, nie możemy nigdy z nim się zetknąć, zaledwie spojrzymy, a już pod 
naszym spojrzeniem rodzi się porządek… i kształt…” [K 25]). Konstelacja jest sensem zinstytucjonalizowanym. 
Przypadkowo rozproszonym gwiazdom nadaje się sens znaczących układów, oswojonych przez nazwanie 
konfiguracji, zinterpretowanych obrazów, całkowicie arbitralnych, lecz – gdy już raz ustanowionych – 
niemożliwych do pominięcia. Pojęciem konstelacji posługuje się również Adorno w Dialektyce negatywnej. Jest 
to dlań pojęcie z zakresu – głównie – epistemologii (relacja podmiotowo-przedmiotowa w poznaniu), ale także 
ontologii (ponieważ tylko tak – w konstelacjach – przedmioty są poznawalne, w zasadzie tak tylko istnieją). W 
takim ujęciu – moim zdaniem – dialektyka negatywna nie onacza neontologii, lecz ontologię relacyjną, 
konstelacyjną, mediatyzowaną. Ów sposób myślenia łączy Adorna z Gombrowiczem, u którego – jak twierdzę – 
fetyszyzm (którego jednym z przejawów jest, właśnie, konstelacja) dotyczy głównie poznania, jednak jest to 
epistemologia warunkująca niejako ontologię. Adorno powiada: „[…] zastosowane słowa pozostają pojęciami. 
Ich precyzja zastępuje bycie sobą rzeczy, nie mogąc go w pełni uobecnić; między nimi i tym, do czego apelują, 
jest pusta przestrzeń. Stąd osad arbitralności i relatywności zarówno w doborze słów, jak w całości 
uobecniającego przedstawienia. […] Tylko pojęcia mogą dokonać tego, na co pojęcie nie pozwala. […] 
Uchwytna niedoskonałość wszystkich pojęć zmusza do stosowania innych; w ten sposób tworzą się owe 
konstelacje, na które przenosi się coś, co pozostaje z nadziei wiązanej z nazwą.” (T. W. Adorno, Dialektyka 
negatywna, przeł. i wstęp K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 78-79.). Zaś w innym miejscu czytamy: 
„Metafizyka, zgodnie z jej własną definicją, nie jest możliwa jako łańcuch dedukcyjnych sądów o tym, co 
istniejące. Nie można jej też pojmować na wzór czegoś absolutnie odmiennego, co wyjątkowo urągałoby 
myśleniu. Byłaby ona możliwa zatem jedynie jako czytelna konstelacja tego, co istniejące. Od niego uzyskałaby 
tworzywo, bez którego by jej nie mogło być, ale nie transfigurowałaby istnienia swoich elementów, a tylko 
sprowadziłaby je do konfiguracji, w której elementy złożyłyby się na pismo.” (Ibidem, 572-573.) 
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że poznanie, rozumienie, mówienie nie są czynnościami „niewinnymi”, lecz że realnie 

wpływają one na sposób istnienia świata. W ten sposób problem poznania staje się 

problemem metafizycznym. 

 

 Sposobów bycia w Kosmosie jest kilka. Zanim rzeczy zaistnieją w porządku 

symbolicznym, zanim zaczną być obecne jako byty znaczące, istnieją również i przede 

wszystkim na dwa inne sposoby: jako byty nieobecne (metafizyce nieobecności poświęcam 

kolejną część rozdziału o tej powieści) oraz jako byty semiotyczne, funkcjonujące na 

pograniczu obecności i nieobecności (są nieobecne w symbolicznym, ale tym bardziej obecne 

w semiotycznym). Wspominałam już o tym, że świat Kosmosu jest dla mnie „światem po 

Pornografii”. Tak, jak Witold z Fryderykiem poruszali się po „linii podnieceń”, tak Witold  

z Fuksem idą po „linii dyszla” [por. K 46]354. Tak samo, jak w Pornografii, pojawia się też 

gest żerowania355 i, tak samo oznacza on dodawanie pokrętnego i wspartego na 

niejednoznacznych afektach znaczenia. Gdy zaś Fuks, namawiając Witolda do wszczęcia 

dochodzenia w sprawie domniemanej strzałki na suficie, posługuje się argumentem: „co 

dwóch, to nie jeden” [K 28], wyraźnie nawiązuje do twierdzenia Fryderyka, jakoby działanie 

we dwóch stanowiło gwarancję normalności i chroniło przed popadnięciem w szaleństwo, ku 

któremu tak samo ściągają pornologia, jak i paranoja. 

 
„I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej 
linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej 
wody!” [K 28] 

 

Linia, po której chcą się poruszać, choć – wskazywana przez dyszel, przez strzałkę na suficie 

– wydaje się być prosta, jest jednak równocześnie i koniecznie linią podnieceń: perwersyjną 

linią skośną, której najjaskrawszym przykładem są skrzywione usta Katasi. Zaś usta Katasi 

odsyłają do ust Leny. Z kolei wszystko, co ma związek z Leną, musi być namiętne  

i z namiętności wynikać356. Linia podnieceń jest perwersyjna dlatego, że nigdy nie prowadzi 

                                                
354 Bartoszyński wspomina o interpretacyjnej wskazówce autora, która każe narratorskim i czytelniczym 
pomysłom i skojarzeniom iść – za bohaterami – po „drodze powieszeń” i „drodze ust” [por. K 158]. Moim 
zdaniem te dwie drogi łączą się (porno)logicznie w zaprojektowaną w Pornografii linię podnieceń, zaś 
wspominane wyżej śledzenie po linii dyszla czy pójście „po linii owej z drążka szczotki” [K 119] są wyraźnymi 
nawiązaniami Gombrowicza do zaprojektowanego przezeń w poprzedniej powieści pragnienia poznania 
zrodzonego w seksualnym pożądaniu, w napięciu podniecenia.  
355 „A co do Fuksa, to nie podobało mi się, może doprowadzało do pasji, że co robił, co mówił, wywodziło się z 
Drozdowskiego, z tej niechęci, tego nie znoszenia, nie tolerowania… tego nie… ba, gdybym sam nie miał tej 
sprawy z rodziacami w Warszawie, ale jedno z drugim, jedno żerowało na drugim.” [K 27] 
356 Z postacią Leny łączy się też kolejne podobieństwo pomiędzy logiką Kosmosu i logiką Pornografii. W tej 
ostatniej powieści – za sprawą Karola – moralność powiązana została z estetyką. Także w Kosmosie kategorie 
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wprost; konieczne jest poboczne kojarzenie, odsyłanie, łączenie. To na tej drodze rodzi się 

kosmiczne znaczenie. Początkiem tej drogi jest afekt. 

 

 O pokrętnej drodze działania afektu świadczy chyba najdobitniej motyw 

powieszonego kota. Choć sprawcą powieszenia jest Witold, zupełnie nie przeszkadza mu to 

snuć różnorakich domysłów: 

 
„A jeśli to ona? Jeśli ona [Kulka] zamordowała kota? Wiedziałem przecież, kto 
zamordował, ja zamordowałem – ale tym swoim <<Leon>> skierowała na siebie 
spojrzenia, a nacisk Leona jakby odnalazł właściwy kierunek i na nią runął. Mnie, mimo 
wszystko, zdawało się, że ona mogła, że jeśli waliła młotem w furii to mogła z tej samej 
furii i kota… i to stało się podobne do niej, do jej krótkich kończyn i grubych przegubów, 
tułowia krótkiego, a rozłożystego, i obfitego w matczyne łaski – tak, ona mogła – to 
wszystko razem, tułów, kończyny etc., to mogło udusić i powiesić kota! […] Więc co, 
więc może on [Leon], nie kto inny, owszem, on mógł, dlaczegóżby nie… a gałki  
z chleba, a pieszczenie się nimi, i bawienie, i przesuwanie za pomocą wykałaczki, 
przyśpiewywanie sobie, nacinanie paznokciem skórki od jabłek, <<myślenie>>  
i kombinowanie… dlaczego więc nie miałby kota udusić, powiesić? Ja udusiłem. Tak, ja 
powiesiłem. Ja powiesiłem, udusiłem, ale on mógł… Mógł powiesić i mógł teraz cieszyć 
się złośliwie, że żona w opałach! A jeśli nie powiesił kota (bo ja powiesiłem), to  
w każdym razie mógł wróbla powiesić… i patyk!” [K 70] 

 

W świecie Kosmosu rzeczywistość racjonalna i rzeczywistość afektów są od siebie niemal 

doskonale niezależne; dlatego – choć to on sam powiesił kota – Witold w sposób 

przekonujący (przynajmniej mnie on przekonuje) i na swój sposób logiczny, może się wciąż 

zastanawiać nad tym, kto to zrobił i podejrzewać kolejne osoby: Katasię, Kulkę, Leona. Skoro 

jest to świat logiczny na zupełnie nowy sposób, skoro jest w nim miejsce dla wielorakich 

sprzeczności („sprzeczności takie, jak dziewiczość wyuzdana, nieśmiałość brutalna, stulenie 

wybałuszone, bezwstydny wstyd, zimny żar, trzeźwe pijaństwo…” [K 40]), można w nim 

także powiesić kota, po czym szczerze zastanawiać się nad tym, kto też mógł tego 

powieszenia dokonać. Podmiot Gombrowicza jest tutaj – w pewnym sensie – iealnym  

w swym przerysowaniu podmiotem psychoanalitycznym. Poszczególne jego „instancje 

psychiczne” (by posłużyć się formułą Freudowską) są od siebie doskonale niezależne, 

równocześnie działające pomimo siebie i wbrew sobie. Przerysowanie zaś polegałoby tu na 

tym, że – prędzej czy później – wszystkie one ulegają uświadomieniu, wszystkie mogą stać 

                                                                                                                                                   
tradycyjnie niezależne od kategorii piękna – kłamstwo i zbrodnia – zyskują wartość estetyczną: „Kłamała. Nie, 
nie kłamała! To była prawda i kłamstwo jednocześnie. Prawda, bo odpowiadało rzeczywistości. A kłamstwo, bo 
jej słowa (o czym już wiedziałem) nie były ważne ze względu na swoją prawdę, a tylko, że z niej, Leny, się 
poczynały – jak spojrzenie, zapach. Jej mówienie było połowiczne, skompromitowane powabem, trwożne i 
jakby zawisające w powietrzu…” [K 67]; „Czy ona mogłaby zabić małe dziecko? Z takim, łagodnym 
spojrzeniem? Aha, gdyby zabiła, od razu by się to stopiło z jej spojrzeniem w jedność doskonałą, okazałoby się, 
że dzieciobójczyni może mieć łagodne spojrzenie…Co można wiedzieć?” [K 74] 
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się stanem Ja świadomego, poddającego analizie świat wokół i – w procesie dziwnej 

psychoanalizy – autoanalizującego się. Nieuświadomione motywacje erotyczne i afektywne 

przedostają się do zasady rzeczywistości i zaczynają nią rządzić. Zasadą rzeczywistości staje 

się w Komosie zasada przyjemności/rozkoszy (Lustprinzip)357. 

 Jak sam się do tego przyznaje, Witold wiesza kota Leny z pożądania: z niespełnionego 

pragnienia Leny; z niemożności odgadnięcia tego, co Lena robi z Ludwikiem wtedy, gdy 

gaśnie światło [por. K 60]. Gest ów ma połączyć bezsensowne, niewidoczne i nieznaczące 

pożądanie z sensownym i znaczącym (w kontekście innych powieszeń) oraz dla wszystkich 

widocznym wieszaniem. Dzięki temu połączeniu pożądaniu można nadać sens, a więc 

wprowadzić je w porządek symboliczny. Witold zauważa, że znaki są „zaszyte w naturalnym 

porządku rzeczy” [K 34]. Zastanawiając się nad podejrzanym ciągiem zdarzeń, stwierdza: 

 
„Przypadek zatem? Owszem… ale jakaś skłonność do składności, coś jak gdyby mgliście 
zahaczającego, dawała się wyczuwać w szeregu tych zdarzeń – powieszony wróbel – 
powieszone kurczę – strzałka w stołowym – strzałka w naszym pokoju – patyk wiszący 
na nitce – przebijało się w nich jakieś parcie ku sensowi, jak w szaradach, gdy litery 
zaczynają zmierzać do ułożenia się w słowo. Jakie słowo? Tak, wydawało się jednak, że 
wszystko chciałoby sprawować się w myśl jakiejś myśli… Jakiej?” [K 32] 

 

 Wydaje mi się, że sytuacja, o której mówi Witold, jest tą samą, którą Julia Kristeva 

opisuje jako proces signifiance – proces, w którym bezsensowne i afektywne staje się 

sensownym symbolicznym, zaś symboliczne odkrywa swe semiotyczne korzenie. „Skłonność 

ku składności” zaprzecza czysto arbitralnemu, dowolnemu charakterowi sensotwórczych 

działań Witolda. Bowiem naturalnym przeznaczeniem wszelkiego semiotycznego bezsensu 

jest owo „parcie ku sensowi” – zdążanie ku sensotwórczej granicy, na której afektywny 

chaos, cielesna naturalność, bełkot semiotycznego przemieniają się w pełne sensu znaki. 

Nieprzypadkowo więc narrator wspomina tu o szaradzie, o formujących sens przypadkowych 

                                                
357 Najwyraźniej owa inwazja rozkoszy na rzeczywsitość dokonuje się podczas wycieczki w góry. Tam rozkosz 
rządzi niepodzielnie i nieprzypadkowo to właśnie tam akcja Kosmosu ulega rozwiązaniu. To tutaj wydarzają się 
rzeczy najważniejsze. Kosmiczna wycieczka jest miejscem i czasem na granicy, miejscem i czasem pomiędzy 
światami. To tu manifestuje się metafizyka nieobecności i tu także podmiot ostatecznie rozpoznaje swój sposób 
oznaczania świata.  Jazda furką na wycieczkę to „jazda tylko i jazda” [K 89]. Tutaj jazda (jak wszystkie podróże 
u Gombrowicza) jest sama w sobie i dla siebie rozkoszą – jest rozkoszą Barthesowską, rozkoszą samozwrotną. 
Akurat w przypadku   w y c i e c z k i   jest to zupełnie uzasadnione – wszak w wycieczce nie chodzi o podróż 
jedynie jako o środek do celu, lecz o rozkoszowanie się samym podróżowaniem. W tym sensie (choć jest to, 
oczywiście, niezgodne z chronologią) wycieczka w Kosmosie stanowi prototyp wszystkich podróży w 
powieściach Gombrowicza. Ów samozwrotny element podróży umocniony jest też faktem, że Witold jedzie inną 
furką niż Wojtysowie. Pomysłodawcą wycieczki był Leon i dla niego była to podróż do ściśle określonego, 
ważnego dlań (choć, co istotne, istotnego ze względów afektywnych) miejsca; jazda w jego towarzystwie 
mogłaby się więc – także dla Witolda – odbywać pod znakiem jazdy do celu. Ponieważ jednak Leon i jego furka 
znajdują się zdala od furki, na której odbywa się narracja – jazda traci swój cel zewnętrzny i staje się jazdą dla 
samej siebie.  
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literach. Porządek symbolicznego jest wszak porządkiem języka. I jak sensowne słowa 

zbudowane są z liter, które – same w sobie – sensu nie posiadają, tak samo cielesne  

i bezsensowne pożądanie ma w sobie coś takiego, co każe mu „przeć” ku dziedzinie 

znaczenia358. Znaki zaszyte w naturalnym porządku rzeczy wskazują na naturalność procesu 

signifiance. Jednak „zwiewność fantastyczna tej historii z patykiem, rozpraszającej się 

nieustannie, nie zezwalała na nic, co by nie było takie, jak ona, znikome” [K 34]. Jak mi się 

wydaje, owa „zwiewność fantastyczna” polega na tym, że graniczny proces produkowania 

sensu – właśnie dlatego, że jest procesem granicznym – nigdy nie jest w pełni gwarantowany 

ani kontrolowany. Ponieważ to semiotyczne samo musi dać bodziec do przejścia  

w symboliczne, najlepiej jest – tak, jak działo się w Pornografii – nic nie mówić i czekać, by 

zaczęło „robić się samo”: 

 
„[…] a teraz, tutaj, po co pytać, lepiej niech samo się zacznie… gdyż, nie ulega kwestii, 
osacza mnie jakaś nowa kombinacja i coś tu zacznie wysnuwać się, wiązać… Ale lepiej 
cicho. Siedziałem, jakby mnie nie było.” [K 107] 

 

 Tym, co jest dane z bliska i z całą pewnością, jest dosłowność ciała; symbole 

widoczne są jedynie z daleka, z dystansu i „w zmniejszeniu”359. Dosłowność ciała jest 

pierwszym i ostatnim punktem odniesienia. W milczącym oczekiwaniu ciała na językowy 

sens rozpadł się świat Pornografii. W tym samym milczeniu, na nowo, rodzi się świat  

w Kosmosie. Świat ten rodzi się tak samo, jak rodzi się powieść. 

 Bartoszyński zadaje pytanie: „Czy zatem Kosmos jest powieścią o powstawaniu 

powieści, czyli autofikcją?” i odpowiada na nie: „W pewnym znaczeniu – tak.” [K 158]. 

Kosmos jest o tyle powieścią o stwarzaniu świata, o ile jest równocześnie powieścią  

o stwarzaniu historii – o stwarzaniu świata poprzez stwarzanie historii. Stawką Kosmosu, jak 

wspominałam, jest istnienie świata zrozumiałego, świata wpasowanego w porządek 

                                                
358 Na podobieństwo pomiędzy „rozpoznawanymi” przez siebie znakami a językiem Witold zwraca uwagę raz 
jeszcze: „…<<odgarniali z musu aż do nich>>… <<nadbystrzyckie okolice>>… <<na drugim piętrze, proszę ja 
kogo>>… Zagęszczenie słów, jak na brudnej tapecie… na suficie…” [K 132] 
359 „Zszedłem. Na dole – pustki, domyśliłem się, że wszyscy w ogródku. Ale zanim ukazałem się im w drzwiach 
ganku, spojrzałem przez okno zza firanki. Mur. Na murze koci trup. Na haku. Przed murem stojące osoby, wśród 
nich Lena – z daleka, w zmniejszeniu, wyglądało to na symbol. […] Zbliżałem się i kot stawał się coraz 
wyraźniejszy, ozór wyłaził bokiem z paszczy, ślepia wywalone z orbit… wisiał.” [K 62]. Jeszcze dobitniej – 
choć w nieco inny sposób – wyrazistość ciała jako ciała pojawia się wtedy, gdy Witold ogląda zwłoki 
powieszonego Ludwika: „ Okropność mojej sytuacji – bo jednak była okropna – polegała na tym, że ja tu wobec 
niego byłem akurat tak samo, jak tam wobec wróbla. Krzaki i krzaki. Wisielec i wisielec. […] Po raz pierwszy 
zaglądałem śmierci ludzkiej w usta. W jamę ludzką ustną – powieszoną.” [K 145-146]. Powieszony Ludwik 
przestaje być dla narratora człowiekiem, staje się powieszoną śmiercią i powieszoną jamą ustną; jednym słowem 
– martwym ciałem. Określenie zarówno śmierci, jak i jamy ustnej, jako ludzkich nabiera w zacytowanych 
zdaniach charakteru zwyczajnego, niewiele znaczącego przymiotnika i w ten sposób, śmierć Ludwika można 
zrównać ze śmiercią wróbla czy kota. 
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symboliczny. Kosmos pokazuje więc, jak przemieniać byt rzeczy, czyniąc je możliwymi do 

zrozumienia, wypowiedzenia i opowiedzenia.  

 
„Zaprezentowane tu zjawisko niezdecydowania co do prowadzenia toku zdarzeń uznać 
można za szczególnie wyrazisty przykład sytuacji istotnej dla całej powieści. W całym 
bowiem Kosmosie odczuwa się przypadkowość i niekonieczność rozwoju zdarzeń, 
innymi słowy – ich niezależność od jakiejkolwiek zaplanowanej struktury, a uzależnienie 
od coraz to nowych posunięć twórczych.” [K 159] 

 

Bartoszyński taki sposób prowadzenia powieściowej narracji opisuje jako wyjątkowy. Nie 

można się z nim nie zgodzić, choć – z drugiej strony – warto zwrócić uwagę na to, że 

dziwaczna, miejscami absurdalna i tak charakterystyczna dla Gombrowicza metoda twórcza 

zasługuje, paradoksalnie, na miano realistyczej do granic możliwości. Skoro ambicją realizmu 

jest naśladowanie świata, to powtarzanie w powieści wszelkich przygodności, 

przypadkowości, nielogiczności i niekonsekwencji, jakie cechują otaczającą nas 

rzeczywistość, skłania do traktowania Kosmosu jako nowej odmiany realizmu 

powieściowego. Tak, jak wspominana przy okazji Pornografii gra pomiędzy kaprysem360  

a systemem (kategorie Głowińskiego), tak i „zjawisko niezdecydowania” wynikają – jak mi 

się wydaje – z pragnienia pisania powieści bliższych raczej „życiu” niż sztucznie narzuconym 

konwencjom literackim. 

 Pisanie, które odbija zmienność i przypadkowość świata, a równocześnie stawia  

w swoim centrum człowieka – a takim pisaniem niewątpliwie jest pisanie Gombrowicza, 

konsekwentnie wskazuje też na niejednolitość i zmienność podmiotowości. Człowiek 

Gombrowicza jest zawsze człowiekiem nietożsamym z samym sobą. Czy to wikłając się  

w kolejne formy, gęby i pupy; czy to poszukując drugiego jako lustra, w którym może odbijać 

swoje postępki i – w ten sposób – sprawdzać, czy nie popadł w szaleństwo; czy zmieniając się 

ze względu na zmieniające się okoliczności; czy wreszcie – próbując utrzymać chwiejną 

równowagę na granicy swego oblicza semiotycznego i symbolicznego. 

 Człowiek Gombrowicza bywa dla siebie obcy, inny od siebie, sam sobie towarzyszy: 

 
„Co mogło być w tej puszce porzuconej, kto ją porzucił? O, mrówki, nie zauważyłem. 
Chodźmy już. Jak dobrze, że złączyłeś swoje powieszenie kota z powieszeniem wróbla, 
teraz to zupełnie co innego! Dlaczego co innego? Nie pytaj. Chodźmy, co to za szmata? 
Już otwierałem furtkę do ogródka i słońce mnie przypiekało z nieba rozrzedzonego, 
drgającego.” [K 78]361 

                                                
360 Kaprys pojawia się również w Kosmosie, gdy w pewnym momencie sam Witold nazywa swe działania 
„aktem rozkapryszonej dowolności” [K 124]. 
361 W zacytowanym fragmencie – chyba jedyny raz w całym pisarstwie Gombrowicza – dochodzi do tak 
wyraźnego językowego rozdwojenia podmiotu. Nigdzie (nawet w Ferdydurke, gdzie tak mocno obecny jest 
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Jest obcy sobie również dlatego, że – najwyraźniej w Kosmosie, ale nie tylko tutaj – 

funkcjonuje w dwóch odmiennych rolach jednocześnie: jako twórca i interpretator znaczeń. 

Oglądając gwiazdy czy śledząc strzałki, tworzy system znaczeń, a jednocześnie wpisuje 

samego siebie w ten system362. Funkcjonuje jako znaczące (tworzące sens) i znaczone 

(oznaczone sensem) swojego powieściowego świata. Najbardziej zaś znaczy tam, gdzie go nie 

ma: 

 
„To nie była ona. Ona była tam, w domu, w ogrodzie z małymi drzewkami ubielonymi, 
przywiązanymi do palików. Mnie też tu nie było. Ale, wskutek tego właśnie, byliśmy 
tutaj stokroć donioślejsi. Jakbyśmy byli symbolami nas samych.” [K 104] 

 

 

METAFIZYKA NIEOBECNOŚCI 

 

Bartoszyński twierdzi, że problematyka filozoficzna powieści nie ma charakteru ściśle 

metafizycznego, ponieważ „nie chodzi tam o faktyczność czy pewność bytu, o jego 

pozaludzką prawdę” [K 160], lecz o sens świata uwikłany w ludzką praxis życiową. Moim 

zaś zdaniem, problematyka Kosmosu ma charakter ściśle metafizyczny, choć nie tradycyjnie 

metafizyczny. Istotniejszy jest tu proces stwarzania (się) bytu, nie zaś byt „gotowy”, oraz 

specyficzna neontologia podmiotów i zjawisk. 

Metafizyczny nacisk Gombrowicza na proces powstawania podmiotowości  

i – w pewnym sensie, wtórnie wobec niej – otaczającej ją rzeczywistości omawiałam  

w poprzedniej części tego rozdziału. Proces ten odbywa się na granicy pomiędzy 

semiotycznym bezsensem a symboliczną pełnią znaczenia i w równej mierze warunkowany 

jest potrzebą stworzenia znaczeń komunikowalnych otoczeniu, co pragnieniem zachowania 

indywidualnych i niemożliwych do przekazania innym afektywnych, cielesnych i seksualnych 

bodźców, z których jest zrodzony. Niemniej ważne miejsce, co „metafizyka w procesie”, 

                                                                                                                                                   
motyw sobowtóra) Gombrowicz nie rozmawia z samym sobą w mowie nienależnej ani nie mówi o sobie w 
liczbie mnogiej, jak to własnego towarzysza. A może nie mówi do siebie; może te słowa skierowane są do 
czytelnika? 
362 „Albowiem (próbowałem odczytać szaradę) nie ulega kwestii (i była to bolesna zagadka), że sekretem 
związku ustno-wargowego jestem ja sam, on we mnie się dokonał, ja, nie kto inny, stworzyłem ten związek – ale 
(uwaga!) ja wieszając kota włączyłem się (chyba? do pewnego stopnia?) w tamtą grupę wróbla i patyka, 
należałem więc do obu grup – czyż więc nie wynika z tego, że połączenie Leny i Kataśki z wróblem i z patykiem 
może się dokonać tylko poprzez mnie? – i czy rzeczywiście ja, wieszając kota, nie ustanowiłem pomostu 
łączącego wszystko… w jakim sensie?” [K 90] 
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zajmuje w Kosmosie również metafizyka nieobecności. Warto przytoczyć tu dłuższy fragment 

relacji z jazdy na wycieczkę: 

 
„Więc jednak ja z Leną naprawdę oddalam się – ważne, dziwne, doniosłe, jak mogłem 
nie połapać się dotąd w tej doniosłości, wszystko przecie tam w domu zostało, lub przed 
domem, tyle, tyle, od łóżka do drzewka i nawet aż do ostatniego dotykania łyżki… a tu 
teraz bezdomni… gdzie indziej… a dom oddala się z konstelacjami i z figurami, z całą tą 
historią i już, już jest <<tam>>, jest <<tam>> i wróbel jest <<tam>>, w krzakach,  
z plamami słonecznymi na czarnej ziemi, które też są <<tam>>… o, doniosłe, tylko że 
myśl moja o tej doniosłości też jakaś oddalająca się bez przerwy i w oddalaniu 
słabnąca… pod napływem krajobrazów. (Ale jednocześnie i z całą trzeźwością, choć 
niejako kącikami oczu, dostrzegałem fakt, godny uwagi: wróbel oddalał się, ale istnienie 
jego nie osłabło, stało się jedynie istnieniem oddalającym się, oto wszystko). […] Tamto 
było już nieaktualne; ale było aktualne, jako nieaktualne. Twarzyczka Leny była drobna, 
nikła, ale twarz Ludwika też była, jakby nie żył, zniweczona przestrzenią, która 
rozciągała się po zaporę łańcucha górskiego, który z kolei rozciągał się, zakończony  
u samego krańca odległości górą o nieznanej nazwie. W ogóle nie znałem większości 
nazw, co najmniej połowa rzeczy oglądanych była nie nazwana, góry, drzewa, chwasty, 
warzywa, narzędzia, osiedla. Byliśmy na wyżynie. Co Katasia? W kuchni? Ze swoją 
war… i zerknąłem na usteczka, co z nimi z dala od tamtej insynuacji, jak miewają się 
oderwane od… ale nic, były to usta jadące furką na wycieczkę, zjadłem kawałek indyka, 
Kulka smaczne przygotowała prowianty.” [K 85-86] 

 

 Bycie obecnym w nieobecności, bycie aktualnym jako nieaktualne, bycie obecnym 

przez bycie nienazwanym – owe nieobecne formy bycia (powracające zresztą w epizodzie  

w górach wielokrotnie363) okazują się być jeszcze mocniejszą formą bycia niż tradycyjna 

metafizyka obecności. Wycieczka w góry zaczyna oznaczać bycie „gdzie indziej” (niż  

w domu), oznacza więc „bezdomność” w dwojakim sensie: jako gra słów znaczy tu bycie 

poza domem, bez domu; ale także pewną bezdomność sensu, który teraz musi określać się nie 

wobec tego, co jest wokoło, ale wobec tego, czego nie ma, czego brak. Metafizyka obecności 

oznacza wszak, przede wszystkim, to, iż to, co obecne, daje podporę dla sensu, jest czymś, na 

czym można sens budować. Gdy zaś u fundamentów sensu leży brak (co powróci znów 

wtedy, gdy mowa będzie o fetyszyzmie), w sposób konieczny metafizyka przenosi się w sferę 

nieobecności. 

 To, co nieobecne czy oddalające się, wskazuje nie tylko na nieobecność w przestrzeni 

(dom, wróbel w ogródku, Katasia w odległej kuchni), ale także na specyficzną metafizykę 

nieobecnego czasu. Oddalanie się domu to pogłębianie się doznania domu jako przeszłości; 

                                                
363 Dom w górach jest „po prostu domem nie tamtym… tamtym, który tam był. Wszystko działo się w 
oddaleniu. To nie dom tamten oddalił się od nas, to myśmy się od niego oddalili… i ten nowy dom […] istniał o 
tyle tylko, że nie był tamtym…” [K 92-93]; „Wszystko jak na księżycu… Więc ta wycieczka-ucieczka nie 
doprowadziła do niczego, <<tamto>> tym silniej było im bardziej myśmy usiłowali się oderwać…” [K 94]; 
„Zrozumiałem: pomysł tej jazdy był fatalny, nie mogli wymyślić nic gorszego, dystans nie tylko niczego nie 
zacierał, ale wręcz przeciwnie, zamrażał jakoś i utwierdzał, że aż, zdawałoby się, myśmy tam lata przeżyli z tym 
wróblem, z kotem, po latach tutaj przyjechali, och, och, jadłem torcik. Trzeba by na dobrą sprawę siadać na 
furkę i wracać, to jedynie było do zrobienia…” [K 96-97]. 
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jednak mechanizm ten – jak mi się wydaje – działa też w przód. Frazę „twarz Ludwika też 

była, jakby nie żył” czytam jako znamienną, choć subtelną zapowiedź przyszłego wydarzenia, 

czyli powieszenia (się?) męża Leny364. Owa dziwna (bo nietypowa w konwencji narracyjnej 

Kosmosu) zapowiedź przyszłych wydarzeń jest jednym z kilku przykładów osobliwej 

chronologii rządzącej światem powieści365. Wraz z upływem czasu, Fuksowi przybywa, nie 

zaś ubywa pozostałego jeszcze urlopu366. Leon – jeśli wierzyć jego zapewnieniom o wierności 

żonie – myli datowanie swego wspomnienia przygody z kuchtą367. Co więcej, świętować chce 

rocznicę, która wcale nie jest rocznicą – do dokładnej daty brakuje najpierw miesiąca i trzech 

dni [por. K 117], zaś później miesiąca i dni czterech [por. K 118]. Nie dość, że czasu znów 

wydaje się przybywać, to dziwna wydaje się również niekonsekwentna skrupulatność Leona: 

choć rocznica nie musi zgadzać się, co do dnia, to jednak przybycie na miejsce planuje tak, by 

nastąpiło ono „co do minuty” [K 127]. Wielu krytyków zwracało już też uwagę na to, iż 

zupełnie nie zgadza się przelicznik lat życia małżeńskiego Leona na sekundy  

[por. K 135-136]. Witold, oglądając trupa Ludwika, zastanawia się: 

 
„A Fuks? Czyż Fuks nie mógł zarazić się wieszaniem, przyswoić je sobie i… i… Mógł. 
Ależ był przecież przez cały czas z nami. Co z tego? Niechby tylko okazało się, że to on 
– wtedy już znalazłaby się luka w czasie, wszystko znaleźć można w kotle bezdennym 
stających się zdarzeń!” [K 143-144] 

 
                                                
364 Oczywiście, nie da się udowodnić tego, że Ludwik powiesił się sam, jednak wskazywałby na to fakt, że 
niedługo przed tym, jak Witold znalazł go wiszącego na drzewie, Ludwik prosił narratora o sznurek [por. K 
127]. Jak mi się wydaje, moja teza nijak nie stoi w sprzeczności z interpretacją Markowskiego, gdy ten 
zastanawia się nad fundamentalnym dla całej powieści pytaniem: „[…] kto powiesił Ludwika? Otóż Ludwik nie 
powiesił się sam (jakie miałby mieć ku temu powody?), nie powiesił go też nikt z bohaterów Kosmosu. Ludwika 
powiesił dyskurs o wieszaniu, dokładnie tak jak Iwonę zabił dyskurs Króla. To by oznaczało, że w Kosmosie 
mamy do czynienia z takim performatywnym poziomem narracji, który wymykając się narratorowi, ma siłę 
sprawczą w porządku zdarzeń. Witold bowiem nie wie wcale, że mówiąc o wieszaniu, wiesza Ludwika. Jest to 
na dobrą sprawę jedyne sensowne (choć poniekąd szokujące i niekonwencjonalne) rozwiązanie zagadki 
powieszonego męża Leny.” [CN 179, przypis]. Markowski twierdzi, że Ludwik nie powiesił się sam, gdyż nie 
miał ku temu najmniejszych powodów; ja zaś uważam, że właśnie sam się powiesił, a powodem ku temu były 
pokątne pragnienia i działania zakochanego w Lenie Witolda. Tak, jak Wacław z Pornografii – pozornie silny i 
męski mężczyzna – okazał się nie wytrzymać presji knowań Fryderyka i Witolda, tak i Ludwik, w mojej 
intepretacji, uległ pod naporem siły Witolda. Jednak, opowiadając się za samobójstwem Ludwika, nie przeczę, iż 
jednocześnie prawdę ma Markowski, gdy mówi, że Ludwika powiesił dyskurs o wieszaniu. Wedle mnie 
bowiem, powiesił go dyskurs o wieszaniu, będący – co tutaj najważniejsze – tworem Witolda. Innymi słowy, to 
właśnie przez dykurs Witolda Ludwik nie mógł się nie powiesić. 
365 Chronologia ta przestaje być aż tak bardzo osobliwa w ujęciu Anotniego Libery, który skrupulatnie przekłada 
daty i liczby z Kosmosu na fakty z życia seksualnego Gombrowicza. Przyznaję, że niektóre ze zbieżności 
faktycznie okazują się zaskakujące, jednak ja nie chcę tu uprawiać żadnego rodzaju biografizmu (por. A. Libera, 
„Kosmos” Gombrowicza: wizja życia – wizja wszechświata, „Twórczość” 5/1974, s. 59-62.) 
366 Na stronie 16 „za dwa tygodnie kończył mu się urlop” [K 16], zaś kilka stron dalej (i później) Fuks ma „za 
trzy tygodnie nieuchronnie powrócić do biura” [K 22]. 
367 Leon zwierza się Witoldowi, że „przez trzydzieści siedem lat małżeńskiego pożycia ani razu z żadną inną 
tego tam” [K 109], a jednocześnie odkrywa, że celem wycieczki w góry jest świętowanie rocznicy: „Czego? 
Największej frajdy życia mego. Lat temu dwadzieścia siedem.” [K 112] Jeszcze później okazuje się, że owo 
miejsce jest miejscem „sprzed lat dwudziestu trzech” [K 150]. 
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Świat Kosmosu pełen jest „luk w czasie”, w których może zdarzyć się cokolwiek. Przywołane 

powyżej przykłady pokazują, że powieściowy czas często płynie w odwrotnym kierunku lub 

staje się niemożliwy do uchwycenia, określenia, wyliczenia. Jako świat oscylujący pomiędzy 

cielesną przygodnością (a więc i historycznością) a czysto symboliczną, zawieszoną poza 

rzeczywistością sferą pustych znaczeń, jest światem, który z czasem może pogrywać, którego 

czas nie ima się go w sposób zobowiązujący. To świat, w którym chronologia jest równie 

istotna (zwłaszcza, gdy chodzi o Leona), co przypadkowa, arbitralna i absurdalna. Gdyż to, co 

istotne, dzieje się tu często w sferze nieobecnego: nieobecnej przestrzeni i nieobecnego czasu. 

 Nieobecne bardzo silnie wpływa na obecne. Choć wycieczka została zaplanowana 

również po to, by odsunąć się od tego, co wydarzyło się w domu, to jednak okazuje się, że 

obecność na wycieczce jedynie wzmaga nieobecność w domu, czyniąc ją tym ważniejszą. 

Nowa „lokalna dynamika” wycieczki w góry jest „jakby chora, osłabiona” [K 97]. Osłabienie 

to wynika z mocnej dynamiki tego wszystkiego, co pozostało w domu: kota, wróbla, strzałek, 

patyka; ale – przede wszystkim chyba – wykrzywionych ust Katasi. Właściwie nie wiadomo, 

dlaczego Katasia nie wyjechała razem z resztą towarzystwa. Nie wiadomo, dlaczego została 

w domu i co w tym domu sama robi. Wydaje mi się, że została tam tylko po to, by narastała 

jej nieobecność; bo im bardziej nie ma tu jej ust, tym bardziej wzmaga się ich znaczenie: 

 
„Zerknąłem i nie dojrzałem dobrze ust [Leny], ale dojrzałem natychmiast, że tak, że  
w rzeczy samej, że usta są z tamtymi ustami, jak dwa miasta na mapie, dwie gwiazdy  
w konstelacji; i bardziej jeszcze teraz, na odległość.” [K 103] 

 

 

USTA JADĄCE FURKĄ NA WYCIECZKĘ 

 

 Najbardziej oczywistym fetyszystycznym tropem w powieści są Katasine usta, które – 

tak, jak patrzy na nie Witold368 – stają się obiektem dokładnie spełniającym upodobanie, które 

jeden z pierwszych badaczy fetyszyzmu seksualnego, Alfred Binet, nazwałby „małym 

fetyszyzmem”369. Zdeformowane usta Katasi zostają też niemal natychmiast odniesione do 

                                                
368 „Co mnie zastanowiło w tej kobiecie, to dziwne zeszpecenie ust na tej twarzy poczciwej gosposi o jasnych 
oczkach – usta miała z jednej strony jak gdyby nadcięte i to ich przedłużenie, o odrobinę, o milimetr, 
powodowało wywinięcie wargi górnej, uskakujące, czy wyślizgujące się, prawie jak płaz, ta zaś oślizgłość 
uboczna, umykająca, odstręczała zimnem płazowatym, żabim, a jednak mnie z miejsca rozgrzała i rozpaliła 
będąc ciemnym przejściem, wiodącym do grzechu z nią płciowego, śliskiego i śluzowatego.” [K 8] 
369 „Należy wszakże dorzucić, że wszyscy jesteśmy, w mniejszym lub większym stopniu, fetyszystami w 
miłości. Pewna doza fetyszyzmu występuje w miłości najbardziej prawidłowej. Innymi słowy, występuje wielki 
i mały fetyszyzm […] i to właśnie nadaje naszym rozważaniom wyjątkowy charakter.” (A. Binet, Fetyszyzm w 
miłości, [w:] Ch. de Brosses , O kulcie fetyszów…, op. cit., s. 126.) 
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idealnie pięknych, „stulonych” i miękkkich ust Leny, a odniesienie to wzajemnie wzmacnia 

erotyczną atrakcyjność warg obu kobiet. Choć Witold nie czyni ostatecznym obiektem swego 

pożądania wykrzywionych ust Katasinych, to jednak właśnie ich skaza powoduje, że tak 

bardzo ponętne są dla niego piękne usteczka Leny. Innymi słowy, gdyby nie Katasia, Witold 

Leny by nie pokochał. Nie chodzi tu bynajmniej o proste zestawienie dwóch kobiet, w którym 

jedna jest o tyle piękniejsza, o ile brzydsza jest druga. „Oślizgłość uboczna” Katasi, jej usta 

żabie, płazowate i rozpalające myśli o „płciowym grzechu” z nią stają się obiektem 

pragnienia Witolda abiektalnego (wedle kategorii Kristevy), w którym to pragnieniu realizuje 

się pierwotna, perwersyjna seksualność bohatera. Z kolei idealne usta Leny to te, których 

pożądać można (i należy) „normalnie”; to usta, które podziwia społecznie i erotycznie zdrowy 

podmiot. Droga odnoszenia się jednych ust do drugich jest Freudowską drogą seksualnego 

dojrzewania (wypieranie perwersji)370 oraz Kristevej drogą stawania się podmiotem 

symbolicznym poprzez tłumienie tego, co abiektalne371. Jednak podmiot Kosmosu nie 

przebywa tej drogi w jednym tylko kierunku, lecz nieustannie oscyluje pomiędzy dwiema 

parami warg. Tak, jak jego domagająca się pełni sensu paranoja symboliczna wciąż odkrywa 

swą semiotyczną podszewkę, tak i „normalna” miłość do Leny na każdym kroku odsyła do 

swego perwersyjnego Katasinego źródła.  

 O ile semiotyczne fundamenty podmiotowości dają się odnaleźć u wszystkich 

najważniejszych bohaterów Gombrowicza, o tyle w Kosmosie są one chyba najwyraźniejsze. 

Seksualny fetyszyzm narratora przekłada się tu bowiem na jego postawę epistemologiczną, 

stając się metodą czytania otaczającej go rzeczywistości.372. Wraz ze stwierdzeniami „Wróbel 

wisiał na drucie. Powieszony.” [K 6] czy „dwa świerki […] wyznaczały miejsce w zaroślach, 

gdzie wisiał wróbel” [K 9], już na samym początku powieści metodologia staje się jasna, 

                                                
370 Odwołuję się tu do Freudowskiej koncepcji „wielokształtnie perwersyjnego dziecka”, o której pisałam w 
części pracy poświęconej Freudowi. 
371 Por. rozdział rozdział Wymiot i asymbolia w części pracy poświęconej Kristevie. Na kategoriach fetysza i 
abiektu opiera też swoją queerową interpretację powieści Mateusz Skucha: „Witold ma obsesję ust, które stają 
się głównym fetyszem w Kosmosie […]. Początkowo są to usta Leny i Katasi, później księdza i Ludwika. Usta 
są tu przedstawiane jako obiekty seksualne, w oczywisty sposób powiązane z penetracją. Zresztą do tej 
penetracji dochodzi pod koniec powieści: bohater palcem penetruje usta martwego Ludwika, a następnie księdza. 
Ale z ustami wiąże się też fascynacja przekraczania granic własnej cielesności: wchodzenie ciała w ciało lub 
wychodzenie ciała z ciała (motyw penetracji ust palcami oraz motyw wymiotowania). W książce Pouvoir de 
l’horreur Julia Kristeva analizuje odczucie odrazy, które odnosi się do tego, co zostało wydalone z ciała, 
wyrzucone jako ekskrement (ukonstytuowane jako Inny). W złożoności podmiotu zakreśla Kristeva sferę 
odrzutka – abiektu, czegoś, co nie jest w pełni ani podmiotem, ani przedmiotem (abiekt – ani obiekt, ani 
subiekt). Abiekt jest znaczący w fazie rozwoju podmiotowości […]. Jeśli więc patrzymy na Kosmos jak na 
powieść o próbie ukształtowania swojej tożsamości jako queer, to owa konfrontacja z abiektem jest niewykle 
ważna.” (M. Skucha, Stalówka w cytrynie, op. cit., s. 43.) 
372 W pewnym miejscu Witold zauważa: „A ja takim już stałem się czytelnikiem martwej natury, że mimo woli 
badałem, szukałem i rozpatrywałem, jakby tu co było do odczytania i sięgałem po coraz nowe kombinacje […].” 
[K 87] 
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mechanizm fetyszystycznej „znaczącości” wszystkiego zostaje uruchomiony i odtąd działa 

już niemal sam. Skoro wróbel wisi, to musiał zostać powieszony; świerki, które po prostu 

rosną przypadkowo w tym a nie innym miejscu, okazują się je wyznaczać.  

Nie ma tu już miejsca na przypadkowość, na bez-sens. Ta obsesja znaczeń doprowadza do 

paradoksalnej sytuacji, w której, jak powiada Markowski:  

 
„w ostateczności wpada się w pułapkę wszechsensowności, która niweczy wszelki sens: 
skoro wróbel odsyła w ciągu pośrednich odniesień do Leny, to znaczy, że nic nie ma 
sensu, albowiem wszystko odsyła do wszystkiego.” [CN 152].  

 

Czas wyjaśnić, dlaczego owo paranoiczne tropienie „wszech-znaczącości” uważam za gest 

iście fetyszystyczny. 

 Kwintesencją fetyszystycznego myślenia Witolda jest, moim zdaniem, fragment 

komentujący wycieczkę w góry, otwarcie wypowiadający mechanizm, według którego 

kojarzy się w Kosmosie fakty:  

 
„Naturalnie i to [wycieczka w góry] działo się względem kota. Kot był spiritus movens, 
gdyby nie kot nikt by się nie kwapił do tej wycieczki… ale w każdym razie to zarazem 
nas odrywało od kota… przynosiło ulgę… […]”. [K 82]  

 

Jeśli kot został powieszony, jeśli choć przez chwilę uznało się, że jego powieszenie było 

znaczące (a znaczące było wobec niespełnionego i niewypowiedzianego pragnienia Leny), nie 

ma już możliwości, by to znaczenie utracił, by cokolwiek później nie działo się – w taki czy 

inny sposób – względem niego. Ten sposób myślenia z jednej strony tłumaczy epistemologię 

Kosmosu, z drugiej zaś daje się czytać jako wyraźnie analogiczny względem dwuznacznego 

działania Freudowskiego fetysza. Kot (jak fallus) znaczy przez to, że go brakuje, że jest 

nieobecny. Zaś wycieczka (jak fetyszystyczna kateksja) z jednej strony ma ten brak zapełnić, 

z drugiej zaś – nieustannie o nim przypomina („odraza do kastracji wzniosła sobie pomnik 

tworząc […] substytut.”373). Wydaje mi się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż kot 

działa tu dokładnie tak samo, jak falliczny brak374; co, jak sądzę, uprawomocnia i tłumaczy 

zasadność stosowania kategorii fetyszystycznych wobec powieści Gombrowicza. Tak, jak kot 

znaczy nawet wtedy (czy: zwłaszcza wtedy), gdy go nie ma, tak i wróbel znajduje miejsce  
                                                
373 Z. Freud, Fetyszyzm, [w:] Ch. de Brosses, O kulcie fetyszów…,  op. cit., s. 133. 
374 W innym miejscu Kosmosu mowa jest o zapominaniu i „odpominaniu” odkrywanych w czasie śledztwa 
znaczeń. Ten dwukierunkowy ruch także daje się czytać jako analogiczny do jednoczesnego wypierania  
i fetyszystycznego przypominania o braku fallusa: „Przypomniałem sobie o nich, ponieważ byłem w trakcie 
zapominania o nich. Powróciły do mnie, ponieważ oddalały się. Tak jest, musiałem szukać w sobie wróbla  
i patyka i kota, już ginących, szukać i podtrzymywać w sobie! I musiałem wysilić się żeby znowu zajrzeć myślą 
tam, do gąszczu, za drogą, do muru.” [K 138]  
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w Witoldowej konsekwentnej logice „wszystko-znaczenia”375. Natrętna i niezbywalna 

obecność nieobecności pozwala czytać powieść przez fetyszystyczne kategorie 

psychoanalityczne i jednocześnie odnosi się do tego, co w poprzednim fragmencie tego 

rozdziału nazwałam metafizyką nieobecności. Innymi słowy, tradycyjną metafizykę 

obecności przełożyć dałoby się na kult fetyszów; zaś metafizykę nieobecności czytać jako 

dyskurs fetyszystyczny w pewien sposób świadomy swego perwersyjnego źródła i z tej 

świadomości czerpiący nowe możliwości poznania i bycia (jak już wspominałam, w świecie 

Kosmosu epistemologia i metafizyka są ze sobą ściśle związane – sposób poznawania świata 

przemienia jego sposób bycia). 

 Zestawienie fragmentów Witoldowych koncepcji z ideą Freuda wskazuje na swoisty 

panseksualizm, w którym myślenie symboliczne w widoczny sposób motywowane jest 

semiotycznie, seksualnie. Dyskurs seksualny, mowa o perwersji pojawia się w Kosmosie 

wielokrotnie, zwłaszcza w kontekście śledztwa przeprowadzanego w Katasinym pokoju376, 

gdzie na każdym kroku okazuje się, że perwersyjne podejście interpretatora pozwala znaleźć 

znaki obscenów i zboczeń w najniewinniejszych zachowaniach i znakach (Fuks,  

z przyklejonym na twarzy uśmiechem „z burdelu” przetrząsa Katasiny pokój „własną 

lubieżnością mszcząc się za to, że ona przestała być lubieżna” [K 55]), gdyż to nie rzeczy są 

„świńskie”, lecz ich obserwatorzy377. 

Choć perwersja seksualna zaznacza się w Kosmosie dosyć wyraźnie, to jednak nie jest 

ona perwersją jedyną – perwersyjny jest również sposób poznania, fetyszyzm 

                                                
375 „[…] wróbel oddalał się, ale istnienie jego nie osłabło, stało się jedynie istnieniem oddalającym się, oto 
wszystko” [K 86], „Nie, nie był to wróbel, ale przez to samo, że nie był wróblem, był jednak nie-wróblem, a 
będąc nie-wróblem, był cokolwiek wróblem…” [K 88] 
376 Mówi o tym sam narrator: „[…] niewinność i trusiowatość stałyby się w tym [Katasi] wypadku wyższym 
szczeblem perwersji.” [K 37]; „Wymacywaliśmy zepsucie, zboczenie, nikczemność. Gdzieś to musiało tutaj 
być!” [K 54]; „Wszelka możliwość świństwa ulotniła się z oświetlanych rzeczy, natomiast samo oświetlanie 
stało się świńskie […].” [K 54]. Pisząc o przeprowadzanym przez Witolda i Fuksa śledztwie, Markowski wprost 
stwierdza, że „inspekcja ta ma wszelkie cechy seksualnego gwałtu, którego figury (stalówka w cytrynie, szpilka 
w kartoniku) rozsiane są po całym tekście.” [CN 90]. 
377 Inna odmiana panseksualnego, „świńskiego” spojrzenia na Katasiny pokój cechuje – świetną, moim zdaniem 
– interpretację Skuchy, który nie tylko odważnie odczytuje seksualne znaczenie powieściowych przedmiotów, 
lecz także wyprowadza z nich wnioski metaliterackie. Jego esej zamyka właśnie refleksja o tym, co zdarzyło się 
w pokoju Katasi: „Przedmiot falliczny jest znaczący głównie wtedy, kiedy został dziwnie, niezgodnie z własnym 
przeznaczeniem użyty. I właśnie ową queerową sygnaturą jest stalówka wbita w skórkę od cytryny. Stalówka 
jest takim właśnie znaczącym (bo nietypowo użytym) przedmiotem fallicznym. Symbolizuje więc mężczyznę. 
Poza tym stalówka jako część pióra jest niewątpliwie atrybutem pisarza. Stalówka wbita w cytrynę sama w sobie 
jest dziwna, jest – by tak rzec – odmieńcem wśród przedmiotów (notabene, znajduje się pomiędzy innymi 
przedmiotami-odmieńcami). A zatem tak użyta stalówka może oznaczać pisarza-queera. A dlaczego wbita w 
cytrynę? Ponieważ tekst queera – jako społecznie zakazany – musi być pisany przezroczystym atramentem, 
który dopiero w wyniku odpowiednich zabiegów będzie nadawał się do odczytania. Takim atramentem jest sok z 
cytryny, który zostaje niewidoczny dopóty, dopóki nie zbliży się kartki nim zapisanej do ognia. Niech więc 
queerowa analiza tekstów będzie tym ogniem, pozwalającym zaistnieć dyskursowi odmieńców obecnemu na 
przykład w queerowym kosmosie dzieł Gombrowicza.” (M. Skucha, Stalówka w cytrynie, op. cit., s. 45.) 
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epistemologiczny: wszechobecność wszechznaczenia. „Jeśli strzałka, to na coś wskazuje. […] 

A jeśli nie strzałka, to nie wskazuje.” [K 27], zauważa Witold. Uwaga ta nie robi wrażenia 

szczególnie błyskotliwej; jest to spostrzeżenie do głębi banalne. Jednak w tym banale kryje 

się prawda nie tylko fetyszyzmu, ale wszelkiej w ogóle interpretacji. Strzałka wskazuje,  

a więc – koniecznie – znaczy dopiero wtedy, gdy zostanie jako strzałka rozpoznana. Nie jest 

tak, że gest wskazywania (przez strzałkę) jest uprzedni, oczywisty i konieczny po to, by ją 

strzałką nazwać. Jest wręcz odwrotnie. Arbitralne rozpoznanie czegoś jako strzałki sprawia, iż 

można zacząć tropić kierunek jej wskazywania. 

 Gdy zaś nada się zdolność znaczenia jednej rzeczy, szybko dołączają do niej kolejne  

i kolejne:  

 
„[…] ciekawe jednak, że zbiegi okoliczności zdarzają się częściej, niżby można było 
przypuszczać, lepkość, jak jedno z drugim się zlepia, zdarzenia, zjawiska, są jak te kulki 
namagnetyzowane, szukają siebie, gdy znajdą się blisko, paf… łączą się… byle jak, 
najczęściej… […].” [K 117].  

 

„Lepkości znaczeń” (która jest tu podstawowym warunkiem „wszechznaczącości”) 

towarzyszy – niezwykle istotny – moment powtórzenia, które działa jako gwarant, 

wzmacniacz i multiplikator znaczeń wcześniej rozpoznanych. Powtórzenie działa też, jak 

podkreśla Markowski, zbawiennie:  

 
„Cokolwiek pojawi się na horyzoncie spojrzenia, staje się wybawieniem od 
demonicznego bezsensu, albowiem podsuwa możliwość powtórzenia, które – jak 
pokazywał Lacan – jest wybawieniem od Realnego. W Kosmosie jest to strzałka na 
suficie, która wybawia od wróbla…” [CN 136-137]378.  

 

Dla Gombrowicza powtórzenie staje się gwarantem i intensyfikatorem znaczeń 

jednostkowych, idiomatycznych; znaczenie w powieści buduje się w – rozumianej po 

Derridiańsku – instytucji powtórzenia379:  

                                                
378 Markowski wyznacza moment podjęcia tego swoistego projektu Kosmicznego zbawienia już na niemal sam 
początek powieści, na moment zauważenia pierwszego znaczącego związku. Przypominam tu cytowaną już w 
rozdziale o Pornografii frazę: „[…] od ustalenia związku między wróblem a strzałką, między ustami Katasi a 
dyszlem, zaczyna się   z b a w i e n n a   p a r a n o j a   Kosmosu.” [CN 158, podkr. – I. N.]. Podkreślam 
sformułowanie „zbawienna paranoja”, gdyż – wraz z traktowaniem powtórzenia jako wybawienia od 
(Lacanowskiego) Realnego – wprowadza ono wyraźnie kontekst psychoanalityczny, w którym zaburzenia 
kontaktu podmiotu (czy Ja) ze światem pojawiają się jako gest obronny, sposób ochrony przed zaburzeniami 
wewnątrz samego podmiotu. „Zbawienną paranoją” można też nazwać fetyszystyczny sposób myślenia, gdzie 
całkowicie sztuczny i arbitralny Ersatz-fetysz wprowadza się na miejsce przerażającego braku, chroniąc się, tym 
samym, przed problemami, które ów brak generuje. 
379 Znaczenia, wtedy gdy Witold widzi je jako jedynie „prywatne”, są dlań zdecydowanie mniej przekonujące: 
„Trup idiotyczny stawał się trupem logicznym – tylko że logika była i ciężka… i zanadto moja… osobista… 
taka… osobna… prywatna.” [K 143]. 
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„[…] powieszony wróbel – powieszony patyk – to powieszenie patyka na murze    
p o w t a r z a j ą c e   tamto powieszenie w gąszczu – rezultat dziwaczny, wskutek 
którego intensywność wróbla   w z m o g ł a   s i ę   naraz […]. Patyk i wróbel, wróbel 
wzmocniony patykiem! Trudno było nie myśleć, że ktoś tą strzałką doprowadził nas do 
patyka by nawiązać do wróbla…” [K 31 – podkr. I. N.],  

 
„[…] natrafiliśmy w końcu, pewien szczegół, bagatelny, owszem, całkiem 
trzecioplanowy, zgoda, tak, ale powtarzający się większą ilość razy, niżby należało, 
państwo wiedzą, jak coś się powtarza bardziej, niż jest dozwolone…” [K 66].  

 

Mnogość powtórzeń działa tu dwuznacznie. Z jednej strony – jak powiedziałam – repetycja 

jest zjawiskiem z gruntu pozytywnym poznawczo, potwierdzającym i uzasadniającym 

tropienie sensów, z drugiej jednak: „państwo wiedzą, jak coś się powtarza bardziej, niż jest 

dozwolone”, państwo wiedzą, perwersja, niedozwolona perwersja, się rodzi. Witold szuka 

powtórzeń jako potwierdzenia sensowności, naturalności i normalności swych obserwacji; 

zamiast tego znajduje je jako świadectwa paranoi, perwersji i nienormalności, wygenerowanej 

przez sam dyskurs, instytucję380. 

 Kojarzenie owej fetyszystycznej logiki Witolda z dyskursem, językiem pojawia się  

w Kosmosie wielokrotnie381. „Nieskończoność kombinacji” plus „parcie ku sensowi” – 

potraktować to można jako Gombrowiczowską definicję języka, lecz także jako definicję 

fetyszystycznego spojrzenia na świat. Co, w sumie, prowadzi do wniosku, iż 

najpowszechniejszym, najbardziej codziennym fetyszem, którym posługujemy się wszyscy, 

nie zdając sobie zupełnie sprawy z własnej perwersji, jest język382. Arbitralnie wybrane  

i odczytane znaki traktujemy jako całkowicie naturalne. Później zaś, problematyzując związki 
                                                
380 Także w tym sensie przekonująca jest interpretacja Markowskiego, jakoby Ludwika powiesił dyskurs. Zgadza 
się to dokładnie, jak mi się wydaje, z fetyszystyczną interpretacją wydarzeń powieściowych, dyktowanych 
absolutnie i wyłącznie logiką specyficznego sposobu myślenia, kojarzenia i działania (a więc, w sumie, 
dyskursu) właściwego fetyszyzmowi. Wszelkie wydarzenia powieściowe istnieją tu tylko o tyle, o ile 
odpowiadają narracji Witolda, a z kolei Witold może zrobić i wypowiedzieć tylko to, na co zezwoli mu jego 
perwersyjny dyskurs. Podobnie rzecz tę ujmuje Jarzębski: „Witold wie już, że <<zasada wieszania>> grasuje w 
rzeczywistości   n i e z a l e ż n i e   o d   s p r a w c y   lub raczej: że właściwym sprawcą nie jest ten, kto wiesza, 
lecz ten, kto składa fakty w pewien porządek. Niewiadomoą pozostaje nadal kwestia, czy składność wywodzi się 
z niego – Witolda, czy została mu skądś, z zewnątrz, narzucona.” [GG 473] 
381 „Przytłaczająca obfitość powiązań, skojarzeń… Ileż zdań można utworzyć z dwudziestu czterech liter 
alfabetu? Ileż znaczeń można wyprowadzić z setek chwastów, grudek i innych drobiazgów?” [K 30], „[patyk] 
naprawdę nie był żadnym rezultatem, był tylko patykiem na nitce… Przypadek zatem? Owszem… ale jakaś 
skłonność do składności, coś jak gdyby mgliście zahaczającego, dawała się wyczuwać w szeregu tych zdarzeń 
[…] przebijało się w nich jakieś parcie ku sensowi, jak w szaradach, gdy litery zaczynają zmierzać do ułożenia 
się w słowo.” [K 32] 
382 Jeśli zgodzić się, że myślenie Gombrowicza i Adorna spotykają się we, wspominanej wcześniej, konstelacji 
jako fetyszu epistemologicznym, to i ich poglądy na język można analizować na drodze tej analogii: „Modelem 
[konstelacji] jest zachowanie się języka. Nie tworzy on systemu zwykłych znaków dla funkcji poznawczych. 
Tam, gdzie jawi się właśnie jako język, gdzie staje się prezentacją, nie definiuje swoich pojęć. Zapewnia im 
obiektywność przez stosunek, w którym wprowadza pojęcia skoncentrowane wokół jakiejś rzeczy. Tym samym 
służy dążeniu pojęcia do pełnego wyrażenia tego, co pomyślane.” (T. W. Adorno , Dialektyka negatywna,  
op. cit., s. 225-226.). 
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między owymi znakami, prąc ku ich sensowności, nie mamy poczucia, iż czytamy to tylko,  

co przed chwilą sami stworzyliśmy; wydaje się nam, iż sam świat czytamy. Idol nie odsyła do 

bóstwa: to skrajna, modelowa wersja fetyszymu. Lub – mniej radykalnie – odsyła, lecz  

w sposób wysoce problematyczny. Idol, fetysz, język są mediami, reprezentacjami; świat jawi 

się w każdym dyskursie jako świat już-zawsze-zapośredniczony, zmediatyzowany; co 

sprawia, że chcąc świat przeczytać, tracimy z nim nieuchronnie kontakt i czytamy jedynie to, 

co sami napisaliśmy. Świat jest nieobecny, jednak my pragniemy jego obecności. I to 

pragnienie uobecnienia spełniamy na drodze fetyszystycznej. Sens języka (i sens świata) to 

sens szarady, zapośredniczony szeregiem reguł, które umożliwiają jej rozwiązanie. „[L]inie 

owe imaginacyjne, te przedłużenia” [K 131], tak pracują mediatyzacje konieczne dla nadania 

znaczeń, tak pracuje sens: fantazmatyczno-fetyszystyczny wysięgnik.  

 Fetyszyzm pojawia się jako reakcja na zauważony brak. Jest jednocześnie 

potwierdzeniem owego braku i próbą przesłonięcia, ukrycia go383. Fetysz działa tu jak 

zasłona. Ponieważ zaś u Gombrowicza świat symbolicznie poznawany jest jako świat 

sfetyszyzowany, nie dziwi stwierdzenie narratora Kosmosu, iż: „świat był doprawdy rodzajem 

parawanu” [K 48]. Zarówno Freud, jak i Lacan, definiują kobietę przez brak (zaś fetysz ma 

przesłaniać, jak parawan właśnie, oczywistość tego braku). Kobieta jest wybrakowanym 

(wykastrowanym) mężczyzną, jej kwintesencję stanowi „nic”. Owo „nic” stanowi fundament 

każdego fetysza: seksualnego (zastąpienie fallusa), językowego (budowanie dyskursu), 

epistemologicznego (nadawanie sensu), ontologicznego (uobecnianie tego, co inaczej 

nieobecne czy przesłanianie nieobecności). Oto dialog Fuksa z Witoldem: 

 
„- Przyjrzyj się temu – [Fuks] wskazał kupę rupieci w otwartych drzwiczkach budki. – 
Widzisz coś? 
- Nic. 
- Nic? 
- Nic. 
- Zupełnie nic? 
- Nic. 
- Stał przede mną i nudził – mnie, siebie. 
- Popatrz na ten dyszel. 
- Co? 
- Zauważyłeś go wczoraj? 
- Możliwe. […] 
Mrówka żółta maszerowała po dyszlu złamanym. […] [Fuks] nie dawał za wygraną. Stał 
nade mną. Co było przykre, to iż w tym miejscu oddalonym pustka naszego znudzenia 

                                                
383 Mechanizm podwójnego związania, zaprzeczania i potwierdzania jednocześnie, działa także w drugą stronę:  
„To, co zachowuje się tak, jak gdyby niszczyło fetysze, niszczy jedynie warunki, pozwalające rozpoznać w nich 
fetysze.” (T. W. Adorno, Dialektyka negatywna, op. cit., s. 119). Fetysz ratuje przed brakiem i pogłębia go 
jednocześnie. Gest niszczenia fetysza nie jest zaś odkryciem owego nagiego braku, lecz jedynie utwierdzeniem 
jego fetyszystycznego – samozwrotnego – charakteru poprzez zaciemnienie mechanizmu, w którym ów fetysz 
został ufundowany. 
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spotykała się z pustką tych tam rzekomych znaków, poszlak, nie będących poszlakami,  
z całą tą bzdurą – dwie pustki, a my między nimi.” [K 44].  

 

Jeśli ten fragment przeczytać przez kategorie psychoanalityczne, fundamenty tworzenia 

fetyszystycznych znaczeń stają się jasne384. Wydaje mi się, że w tym początkowym 

momencie powieści (dyszel jest wszak jednym z pierwszych przedmiotów, które zostają 

odczytane jako znaki), Witold nie stał się jeszcze całkowicie i do końca fetyszystą, że jest 

jeszcze w stanie konfrontować się z nagim brakiem, widzieć po prostu nic. Zaś Fuks, czytając 

dyszel jako wskazujący, od razu widzi strzałkę, czyli – de facto – fetysz. Fuks braku nie jest 

w stanie znieść. Witold mówi wciąż jeszcze o znakach jako pustych, bzdurnych i rzekomych, 

podczas gdy Fuks nie jest już w stanie patrzeć na nic bez zapośredniczenia fetyszystycznego 

dyskursu wszechznaczenia. Dlatego narrator wspomina o dwóch pustkach, pomiędzy którymi 

znajdują się bohaterowie. Pustki te czytam jako pustkę paranoicznego wszystko-znaczenia  

(a także:  n i c – z n a c z e n i a ) i – biegunowo przeciwnej – odmowy przyznania sensu 

czemukolwiek, skrajnego   n i c – n i e – z n a c z e n i a . Witold – jako „podmiot na granicy”, 

jak nazywałam go już kilkakrotnie – zawsze znajduje się pomiędzy: pomiędzy dwiema 

pustkami, pomiędzy semiotycznym a symbolicznym, a także pomiędzy Fuksem a Leonem. 

 

 

POWIEDZ MI, ZA CO NIE LUBISZ LEONA, A POWIEM CI, CZEGO SIĘ 

WSTYDZISZ 

 

 Po raz drugi w powieści, „nic” jako generator wszelkich znaczeń „czegoś”  

(czy, w zasadzie, czegokolwiek) pojawia się w rozmowie, jaką przeprowadza Witold  

z Leonem podczas górskiej wycieczki; w momencie, gdy Leon wyjawia motywy, które 

skłoniły go do owej wyprawy385. Chwilę przed poczynieniem owego wyznania, Leon mówi  

o „nic” jako kwintesencji wszystkiego:  

                                                
384 Najbardziej oczywista jest tu psychoanalityczna konotacja, wedle której dyszel mógłby być kojarzony jako 
fetysz już przez to samo, iż posiada falliczny kształt. W ten sam sposób czytałam go w scenie podwijania 
nogawki w Pornografii: „[Henia] Nic nie powiedziała. Tylko schyliwszy się, podwinęła mu nogawki, on zaś ani 
się ruszył; cisza ich ciał była absolutna. A gumna rozległość naga uderzyła, z dyszlami sterczącymi wozów 
drabiniastych, z korytem pękniętym, ze stodołą nie dawno łataną, która świeciła plamą w brunatnym okręgu 
ziemi i drewna.” [P 37] 
385 Wytłumaczenie, które oficjalnie podaje rodzinie i przyjaciołom (jakoby celem wyprawy była niezwykle 
interesująca panorama, otwierająca się w jednym z górskich wąwozów), nie ma nic wspólnego z prawdą. Leon 
chce odwiedzić miejsce, w którym wiele lat wcześniej dopuścił się swej jedynej zdrady małżeńskiej. 
Perwersyjna sytuacja budowana jest przez to, iż miejsce to ma zwiedzić cała rodzina, z żoną na czele, a także 
fakt, iż kochanką Leona była kuchta, co natychmiast przywodzi skojarzenia z innym utworem Gombrowicza – 
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„[Leon] siedział na pniu i palił papierosa.  
- Co pan tu robi? [zapytał Witold]. 
- Nic, nic, nic, nic, nic, nic – odparł i uśmiechnął się błogo.  
- Co pana tak cieszy?  
- Co? Nic! Właśnie to: nic! He, kalambur, proszę, hm… Cieszy mnie <<nic>>, uważa 
dobrodziejuchna, czcigodny kompan i birbant i dorożka, bo <<nic>> to jest właśnie to 
coś, co się robi przez całe życie. Człowiekuś stoi, siedzi, mówi, pisze… i nic. Człowiekuś 
kupuje, sprzedaje, żeni się, nie żeni się – i nic. Człek siedzium na pniusium – i nic. Woda 
sodowa.” [K 105].  

 

Później zaś, gdy wszyscy znajdują się już na owym, tak długo wyczekiwanym, miejscu – celu 

wycieczki, Luluś pyta: „co się panu zdarzyło, panie Leonie?” [K 151], na co Leon 

„odpowiedział <<nic>>.” [K 151]. Gdyby nie wcześniejsze słowa bohatera, odpowiedź tę 

można by czytać tak, jak zwykle się ją czyta: „nic, nic mi się nie zdarzyło”. Jednak  

(w kontekście wynurzeń przedstawionych wobec Witolda) zrozumieć ją należy raczej jako: 

„zdarzyło mi się nic”. Nie dość, że Leon wpisuje się w ten sposób w psychoanalityczny 

dyskurs, wedle którego to właśnie nic rodzi wszystko, to w dodatku podtekstem owego „nic” 

jest spotkanie z kobietą, a więc z Freudowsko-Lacanowskim „nic” najbardziej 

egzemplarycznym i znaczącym. 

 Jednak fetyszyzm Leona jest fetyszyzmem zupełnie innym niż ten, który każe 

Witoldowi nieustannie myśleć o ustach Leny i Katasi. Fundujący pragnienie brak Leon 

odnajduje w samym sobie, co czyni go – w bardzo szerokim sensie tego słowa – onanistą386. 

Leon jest postacią dziwną. Z jednej strony jest doskonale samozwrotny: wszystko, co mówi  

i robi, w jakiś sposób z niego samego pochodzi i do niego samego się odnosi, do niego – jako 

„przyjemnostka” – ma powrócić. Jego słowa i działania wykazują tylko niewielki związek  

                                                                                                                                                   
opowiadaniem Na kuchennych schodach – w którym to tekście wyraźnie fetyszystyczną funkcję pełniły „łydy”, 
należące – właśnie – do kucht.  
386 Jedyną sceną w powieści, w której Leon wydaje się faktycznie (i publicznie!) masturbować, jest finał sceny 
przy górskiej panoramie: „[Leon] zaczął dyszeć. Dyszał rytmicznie. Nikt nie mógł dojrzeć, co on, jak. Ale nie 
odchodzili. Zajęczał. Jęk był lubieżny, ale, właściwie, pracowity, był żeby siebie rozlubieżnić. Zajęczał i 
zaskowytał. Skowyt, zduszony, gardłowy, był żeby się uwszetecznić, jak on pracował, jak się wysilał, jak się 
świnił z sobą, jak święcił i celebrował… Pracował. Wysilał się. Dyszał. Skowyczał. Wysila się. Pracuje.” [K 
152]. We wszystkich innych wypadkach jego masturbacja ma charakter daleki od tradycyjnie pojmowanej 
seksualności lub zgoła (pozornie?) zupełnie nieseksualny. Leon potrafi sprawiać sobie przyjemność: zabawiając 
się włoskami i brodawką na ręce [por. K 41], celebrując jedzenie [por. K 130], wycinając paznokciem rysę na 
blacie biurka [por. K 113], dotykając palcem ucha [por. K 114] czy wreszcie, uprawiając iście perwersyjny „seks 
z karmelkiem”: „[…] bo jedzenie karmelka możesz pan rozłożyć na etapy primum wąchanie, secundum lizanie, 
tertium wsadzanie, quartum zabawki z językiem, ze ślinką, quintum wyplucie na rękę, sextum rozpęknięcie za 
pomocą zęba, że poprzestanę na tych kilku etapach […]” [K 115]. Mateusz Skucha zwraca również uwagę na 
językową masturbację Leona, która wprost odsyła do masturbacji dosłownej, cielesnej: „[…] niesemantyczna, 
samonapędzająca się dyskusja na <<bergi>> jest symboliczną zapowiedzią sceny masturbacji w górach. 
Symboliczną, bo mającą miejsce tylko w języku. Leon w języku i poprzez język onanizuje się. Witold zaś w obu 
tych scenach jest świadkiem, wtajemniczonym w spektakl widzem.” (M. Skucha, Stalówka w cytrynie, op. cit., s. 
45.) 
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z tym, co dzieje się wokół. Jednak, z drugiej strony, Leonowi zawsze chodzi o to, o co nie 

chodzi: 

 
„[Leon] zamyślił się znowu, urwał. Te zamyślenia były nie w porę, w ogóle gwałtowny 
zamęt, czy nieporządek, czy coś w tym rodzaju, dawały się odczuwać, ale może nie w tej 
jego przemowie, może we wszystkim, w całości wszystkiego… znowu… znowu… on 
zaś celebrował. Wróbel. Patyk. Kot. Nie o to chodzi. Więc o to chodzi. Nie o to chodzi. 
Więc o to chodzi. Celebrował, jakby litanię, nabożeństwo, jakby <<patrzcie z jaką uwagą 
oddaję się nieuwadze>>…” [K 136] 

 

Leon sięga jedynie w siebie, ale w sobie znajduje nietożsamość: ze sobą, ze światem, z tym, 

co mówi i robi. Nie jest tautologicznym podmiotem Kartezjańskim, którego samozwrotność 

oznacza przejrzystą samoświadomość i absolutną samosterowność. Dlatego może być 

jednocześnie świnią, brudasem, lubieżnikiem (tak – wprost i w twarz – określa go poczas 

poufnej rozmowy w górach Witold [por. K 108-110]) i mistycznym świętym, męczennikiem 

tajemnicy, mnichem i biskupem [por. K 116-117]. Choć, pozornie, Witold i Leon stanowią 

przeciwieństwo387 (Witold nieustannie wychodzi w świat, by nadawać mu własne znaczenia, 

zaś Leon bierze gotowe znaczenia ze świata, by wykorzystać je na własny sposób), to właśnie 

Leon dostrzega to, czego zupełnie nie widzą inni: 

 
„[Leon] złapał mnie lekko za ucho – i dmuchnął mi w ucho. – A powiem! Dlaczego  bym 
nie miał powiedzieć? Bo pan sobie córę moją, Wojtysównę z Wojtysa zrodzoną Helenę-
Lenę berg berg bemberguje sobie w berg! Bergiem. Po cichu. Myśli pan, że oczu nie 
mam? Wisus!” [K 111] 

                                                
387 Jako jeden z niewielu, Antoni Libera stwierdza mocno, że Leon jest „dojrzałym kształtem” Witolda, 
dokonując z kolei niemal zrównania tych dwu postaci. Jednak jego interpretacja – przedstawiona w eseju, 
którego tytuł zapowiada wizję życia i wszechświata według Gombrowicza, a ogranicza się właściwie do 
wykazania analogii pomiędzy problemami seksualnymi samego Gombrowicza a jego bohatera – oparta jest 
właściwie na próbie seksualnej kompromitacji obu postaci: „Narrator, upośledzony impotent, skazany na 
autoerotykę, a więc na świństwo (np. homoseksualną bierność), wyrzucony ze stada ludzkiego i <<odesłany>> 
tam, gdzie jest jego właściwe miejsce, czyli do <<przytułku onanistów>> – natrafia tam na jedną osobę 
normalną – Lenę. Korzystając ze sprzyjającego dlań układu sił (zdecydowana przewaga anormalnych, więc 
mniejsze narażenie się na kompromitację) postanawia przezwyciężyć swą ułomność, postanawia   r a z    
j e s z c z e   spróbować. Przezwyciężenie to miałoby polegać na połączeniu dwóch jakości, które zwasze istniały 
dla niego oddzielnie: zmysłowości i duchowości. Zmysłowość bowiem realizowała się dla niego jedynie w 
brudnym świństwie, budziła przeto odrazę albo niezdrową fascynację. Duchowość zaś przybierała postać 
wyłącznie platoniczną, była z kolei wyidealizowanym ołtarzykiem. Bohater-narrator pragnie je scalić, czyli 
poczuć się wreszcie… normalnym. Pragnie z jedną osobą urzeczywistnić obie potrzeby i – co ważniejsze – nie 
widzieć w tym nareszcie nic niepokojąco zdrożnego czy też rażąco wykluczającego się. Przekładając do 
wszysko na język Kosmosu: chce on usta Katasi, symbolizujące właśnie zmysłową stronę namiętności, 
zaszczepić Lenie, której z kolei usta powabne symbolizują to, co w namiętności duchowe. Chce – krótko 
mówiąc – z Leną przeżyć Katasię. To uwalniałoby od dokuczliwego rozdarcia. Katasia przeżyta z Leną byłaby 
przez tę ostatnią nobilitowana, wskutek czego przestawałaby być świństwem, a zaczynała nabierać nowych 
znaczeń; Lena zaś zaszczepiona Katasią, o Katasię poszerzona, stałaby się pełniejsza i straciłaby wreszcie swój 
naiwny, wyidealizowany charakter.” (A. Libera, „Kosmos” Gombrowicza…, op. cit., s. 55.) Jarzębski – ze 
słusznym powątpiewaniem co do wartości interpretacji Libery – mówi tu o „masturbacji jako zasadzie 
wyjaśniającej powieść” [GG 83]. O ile i ja wskazuję w mojej pracy na istotność motywu szeroko pojętej 
masturbacji, o tyle dzielę z Jarzębskim niezgodę na to, jak ta figurą posłużył się Libera. 
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Leona i Witolda łączy to, że nie poddają się regułom „normalnej” rzeczywistości, lecz starają 

się porządkować ją na własny sposób. Łączy ich też zdolność bergowania, która nie tylko 

staje się ich prywatnym (ściśle semiotycznym – w rozumieniu Kristevy) językiem388, ale 

także zdolnością do sprawiania sobie przyjemnostek pod okiem innych i dla tych innych 

nierozpoznawalnych. Przede wszystkim zaś jest gestem semiotycznym; tym samym, czym dla 

Fryderyka była jego „mowa ciała”. Tutaj ciało znacznie przesunęło się na granicy ku 

symbolicznemu (wszak mowa ciała Fryderyka polegała głównie na milczeniu); przedrzeźnia 

język, anektując jego reguły gramatyczne i, w ten sposób, pozorując symboliczne znaczenie. 

                                                
388 Prywatnemu językowi „bergowania” poświęcono już bardzo wiele rozważań. Jerzy Jarzębski analizuje go w 
kontekście komunikacyjnego performatywu: „Po co Leon uczy swego adepta słowa-hasła <<berg>>? Czy nie 
dlatego, że swoją prywatną rzeczywistość musi wyrazić w   j a k i e j k o l w i e k   f o r m i e , choćby ona nic 
nie znaczyła obiektywnie? Leon mówi: <<berg>> i Witold mówi <<berg>>; każdy podkłada pod to jakąś treść 
osobistą, ale mniej ważne jest precyzyjne porozumienie co do sensu słowa; ważniejszy jest sam   a k t   k o m u n 
i k a c j i , który kojarzy subiektywność z obiektywnością, porządkuje wewnętrzny chaos, nadaje mu, choćby na 
chwilę, materialny byt.” [GG 312]. Olaf Kühl skupia się na jego możliwym znaczeniu seksualnym: „Słowo 
<<berg>> w Kosmosie jest wyraźnie określone jako <<prywatne>>: <<z jego bergiem (poufnym, prywatnym) 
[…] To już nie było prywatne słówko dziwaka>> […]. Znaczenie powstaje tu wyłącznie poprzez semantyzujące 
działanie konstrukcji syntaktycznych, które dużą rolę odgrywają również w przypadku solecyzmów […]. W 
takiej syntagmie, jak <<bembergowanie bembergiem w berg>> […], analogia narzuca słowu <<berg>> jednak 
coś w rodzaju niejasnego znaczenia, które wyrasta z pojedynczych komponentów syntaktycznych i 
semantycznych. Co prawda, w powyższej konstrukcji żadne słowo poza przyimkiem <<w>> (jeśli rozumieć go 
jako leksem) nie posiada zleksykalizowanego znaczenia, jednakże przyrostki i końcówki gramatyczne 
(rzeczownik odczasownikowy  <<-ow-anie>>, końcówka narzędnika liczby poj. <<-i-em>>) nadają całości 
pewną semantyczną strukturę. Za semantyczny inwariant konstrukcji <<bembergowanie bembergiem w berg>>, 
niezależnie od znaczenia pojedynczych leksemów, można by uznać penetrację (jeżeli interpretować tę syntagmę 
nie metaforycznie, tylko w sposób namacalnie przestrzenny). W takim wyraźnie erotycznym kontekście 
znaczenie całości oczywiście kojarzy się z aktem płciowym, a pojedyncze części zdania zostaną ex post 
<<semantyzowane>>: <<berg>> byłby zatem żeńskim, a <<bemberg>> męskim narządem genitalnym. Poza 
tym erotycznym kontekstem Kosmosu […] sens tej syntagmy jest tak samo nieograniczony, jak nieograniczony 
byłby sens słowa <<berg>> bez kontekstu syntaktycznego.” (O. Kühl, Gęba Erosa, op. cit., s. 117-120.). Z kolei 
Aleksandra Okopień-Sławińska odrzuca taką seksualną interpretację: „Nuklearną formę bergu, najprostszą, ale 
zawierającą w zalążku jego podstawowe komponenty, stanowi samozaspokojenie seksualne. Słowo 
<<onanista>> użyte dla skonkretyzowania bergu pada wprost w dialogu powieści jako potwierdzona insynuacja 
Witolda pod adresem Leona. […] Byłoby jednak jaskrawo nieuprawnionym uproszczeniem, gdyby sens bergu 
zacieśniać tylko do określonej praktyki seksualnej, jakkolwiek wypada zapewne uznać ją za punkt wyjścia dla 
rozwiniętej filozofii bergu jako wyrafinowanej sztuki osiągania satysfakcji.” (A. Okopień-Sławińska, Hipoteza 
jedności. (Glosa do interpretacji „Kosmosu”), „Teksty” 3/1976, s. 109-110.), skupiając się zamiast tego na 
rotrząsaniach lingwistycznych: „[Słowo berg] cechuje się charakterystyczną dobitnością brzmieniową, a w 
rezultacie tendencji do zwielokrotnień i powtórzeń tworzy układy o dużej wyrazistości fonicznej, zrytmizowane 
i sprawiające wrażenie onomatopeicznych. […] Celowo jaskrawa tautologiczność formuł w rodzaju 
<<bembergowanie bembergiem w berg>>, poza tym że jest sposobem amplifikacji, narzuca przekonanie o jego 
samodefiniowalności, a więc niesprowadzalności do innych, zewnętrznych i obcych, kategorii.” (Ibidem, s. 
108.). Celowo przytaczam te interpretacje jedynie w przypisie, ponieważ sama nie zajmuję się tu dokładniejszą 
analizą bergowania. Dla mnie jest ono czynnością czysto semiotyczną, co – w przyjętej tu przeze mnie 
perspektywie – oznacza, że jednocześnie seksualną i (z punktu widzenia symbolicznego) bezsensowną. Berg jest 
więc według mnie semiotyczną matrycą komunikacji ze światem. 
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 Leon oddaje się swemu onanizmowi na boku i nikomu nie wadząc. Czas zapytać o to, 

dlaczego więc krytycy tak bardzo nie lubią tego bohatera389. We mnie budzi on sympatię. 

Uważam, że perwersyjny jest on tylko o tyle, o ile zasadnicza większość perwersji (o czym 

wielokrotnie mówił już Freud) polega jedynie na wyolbrzymieniu cech „normalnych”, nie zaś 

na prezentowaniu upodobań całkowicie obcych „zdrowemu” ogółowi. Tak samo, jak 

odrażające jest dla nas to, co od nas radykalnie inne, tak i wstręt budzić może to, co do nas 

podobne, a czego w sobie nie akceptujemy (na tym polega idea abiektu, „wymiotu”390). Stary 

Wojtys jest ohydny tylko o tyle, o ile ohydny jest każdy z nas: ceniący sobie małe 

przyjemności, pragnący nieustannego samozadowolenia, rozkosznie samowystarczalny, 

chętnie wspominający grzeszne świństewka (które grzeszne stają się dopiero wówczas, gdy 

się z nich wyobcujemy i popatrzymy na nie z boku). Leon jest doskonałym podmiotem 

rozkoszy, który nawet ból potrafi przemienić w doświadczenie pozytywne i od tego 

doświadczenia „ogromnieje”391. Czyż nie jest to cenna umiejętność? Leon wyznaje „prawdę 

hermetyczną”, „własne prywatne zabawy”, „uciechy na boczku”. Bardziej niż tworzenie 

związków z rzeczy różnych, ceni łączenie tego samego z tym samym; a czy nie na tym 

właśnie polega poznanie, które nie dostrzega rzeczy absolutnie innych, lecz potrzebuje to, co 

nowe, sprowadzać do tego, co znane?392 Swoisty onanizm Leona jest onanizmem dziecięcym, 

                                                
389 „Wyznawców bergu trudno nazwać pozytywnymi bohaterami, są to bowiem figury odstręczające, marne, 
rozdarte i głęboko dwuznaczne. Leon jest osobnikiem żałosnym, śmiesznym i obrzydliwym […].” (Ibidem, s. 
117.). Z kolei Błoński nie ukrywa swej niechęci dla wielu (moim zdaniem, najciekawszych) bohaterów 
kolejnych powieści Gobmrowicza: „Pół jeszcze biedy z bohaterem Trans-Atlantyku, który nie odznacza się 
rycerską dzielnością, zarazem zaś nie umie się odczepić od bogacza Gonzala, co spędza życie, uganiając się za 
chłopcami… Paskudniejsi już w Pornografii Fryderyk i bohater-narrator, dwaj podstarzali rajfurzy, nie ustający 
w staraniach, aby skojarzyć dwoje młodych ludzi… którzy sami by sobie doskonale poradzili! A cóż dopiero 
powiedzieć o Kosmosie! Ohydny jest tam przecież stary Wojtys, który nie przestaje <<bembergować>>, 
świętując swe dawne uciechy z kuchtami…” (J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, op. cit., s. 224.).  
390 Posługuję się tu wyrazem, jaki na tłumaczenie l’abjet Kristevy zaproponował (zresztą, w kontekście filozofii 
podmiotu u Gombrowicza) Markowski: „Wymiot (l’ab-jet) jest wydalaniem tego, czego nie może sobie 
przyswoić podmiot (su-jet). Wymiot jest ekonomiczną eksterioryzacją, wyrzuceniem nadmiaru (surplus), 
niezgodą na naruszenie granic między wnętrzem a zewnętrzem. Jeśli przejść szybko z poziomu fizjologicznego 
na filozoficzny (co w zachodniej tradycji filozoficznej dokonuje się błyskawicznie i niemal niezauważalnie), 
okazuje się, że wymiotowanie jest obronnym gestem podmiotu lękającego się inwazji z zewnątrz: ze strony 
świata, ze strony tego, co niewymienne, przypadkowe, przygodne, słowem: inwazji cielesności. W tradycji 
kartezjańskiej podmiot – czyli świadomość – wymiotuje własne ciało, czyli to, co musi stać się jego 
przedmiotem, aby zostało ocalone. Ciało staje się obiektem świadomości, czyli zostaje wyrzucone, ob-jeté, poza 
jej granice, albowiem nie ma dla niego miejsca w jej obrębie. Ciało zostaje zwymiotowane, wydalone, oddalone, 
odrzucone (re-jeté), jako że świadomość musi pozostać pusta, nieskalana, doskonale trasparentna. Podmiot 
kartezjański skazany jest na wymiotowanie, jest to podmiot z natury swej bulimiczny, czyli – jak wiadomo – 
ogarnięty dogłębną samotnością.” [CN 386] 
391 „[…] pan nie ma pojęcia, jak się od takich drobnostek ogromnieje, wprost nie do wiary, człowiek się rozrasta, 
swędzi pana pięta to jakby gdzieś daleko na Wołyniu, na kresach, zresztą ze swędzenia pięty też można mieć 
trochę satysfakcji, wszystko zależy od podejścia, ujęcia intencji, panie, jeśli odcisk może boleć, to dlaczegożby 
nie miał i rozkoszy przysporzyć?” [K 114] 
392 O tym mechanizmie poznania pisze Falkiewicz w kontekście dziecięcego sposobu poznawania świata przez 
„rymowanie”, jakim posługuje się też Witold. Jednak moim zdaniem, również dorośli postępują w ten sam 
sposób; tak więc metodologia Witolda – z pozoru tak nienormalna i absurdalna – jest, de facto, przerysowaną 
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nienazwanym i nieświadomym; Leon po prostu wszystko robi „sobie”, a dopiero Witold 

próbuje uzmysłowić mu, że jego bergowanie ma charakter masturbacyjny i w ten sposób – 

nazywając i oceniając rzeczy z zewnątrz – niejako ustanwia podmiotowość Leona jako 

perwersyjną. Choć Leon nie robi nic złego, ma świadomość tego, że jego sposób 

funkcjonowania w świecie nie jest powszechnie akceptowany, dlatego  przyznaje: „sam 

trochę wariata stroję, żeby ułatwić. Bo, jakbym nie ułatwił, to by to stało się za trudne.”  

[K 115]. 

 Gdy Leon proponuje Witoldowi, by „wpluć się bembergiem w bergum” [K 116], 

Witold reaguje agresywnie. Reaguje tak właśnie dlatego, że nieco wcześniej sam rozmyślał  

o tym, jak bardzo miałby ochotę napluć Lenie w usta, by ją „sobie zepsuć” [por. K 103]. 

Dlatego przekonana jestem, że Leona można nie lubić tylko za to i tylko wtedy, gdy 

rozpoznaje się w nim samego siebie. Leon pozostawił we wnętrzu swej podmiotowości  

(i uczynił owej podmiotowości fundamentem) to, co inni z niej zwymiotowali jako swój 

abiekt393. Leona nie lubią ci, którzy nie są w stanie odważyć się na to, by być podmiotami 

pełnymi, pogodzonymi ze swym semiotycznym jądrem i ze swych semiotycznych początków 

potrafiącymi czerpać przyjemności. 

 Jak już wspominałam, Witold i Leon są według mnie postaciami niezwykle 

podobnymi. Choć fraza „swój do swego po swoje” używana jest w Kosmosie jedynie wobec 

tego drugiego z bohaterów, jednak i Witold – poznając świat wyłącznie własnymi 

                                                                                                                                                   
wersją każdego poznania: „Tak przecież postępują dzieci: chcąc zadomowić się w świecie, muszą nie 
zrozumianą (więc wrogą sobie) rzeczywistość przyjąć do wiadomości, a następnie przetłumaczyć ją na system 
spójny; przynajmniej na system spójny, skoro nie mogą w niej jeszcze zobaczyć systemu znaczącego – to ich 
pierwsze zadanie myślowe. <<Tłumaczą>> obcą sobie rzeczywistość na system spójny po to, żeby w 
przyszłości, w miarę swego dojrzewania, ze systemu spójnego móc wytworzyć system znaczący. W tym celu 
przymierzają nieznane do znanego, niezrozumiałe <<rymują>> ze zrozumiałym, już przyswojone <<odnoszą>> 
do tego, co właśnie chcą sobie przyswoić. Większość operacyj intelektualnych, jakich dzieci na tym pierwszym 
etapie poznawania świata dokonują, dotyczy więc nie rzeczywistości, tylko własnych konstrukcyj myślowych 
budowanych obok rzeczywistości – własnych, niekiedy zabawnie opacznych wyobrażeń o świecie. Stąd ta 
ogromna rola dziecięcej fantazji jako czynnika zastępującego wiedzę, ułatwiającego poruszanie się w 
niewiadomym; stąd swoista <<kosmogoniczność>> dziecięcego myślenia umożliwiająca tworzenie spójnych 
rzeczywistości z elementów, które jeszcze nie zostały same w sobie poznane; stąd paradoksalna 
<<kreacyjność>> dziecięcych wyobrażeń, ignorujących przyczynowo-skutkowe uwarunkowania faktów, a mimo 
to potrafiących z tych faktów wytworzyć konstrukcje <<oswojone>>. Dzieci są najbardziej konsekwentnymi 
protodialektykami: dokonują tylko pierwszej części operacji dialektycznej, gromadzą jeszcze niezborne 
elementy świata – po to, aby w miarę osobniczego rozwoju móc je rozeznać (czyli przezwyciężyć) na ich 
własnym gruncie i dokonać scalenia.” (A. Falkiewicz, Polski kosmos, op. cit., s. 81.) 
393 W ten sposób czytam scenę wspólnego wymiotowania księdza i Jadeczki. O ile wcześniej byli oni podobni do 
Leona (samozwrotne gmeranie paluchami księdza, samozwrotne zamknięcie Jadeczki), o tyle – pod wpływem 
niesmacznej sceny przy stole, gdy to Leon, w obecności żony, dwuznacznie zwierzał się z prawdziwego celu 
wycieczki w góry – postanowili się od niego oddzielić, stać się odeń „lepszymi”. Wymiotując na tarasie 
wynajętego przez Leona domu, ksiądz i Jadeczka zwymiotowali samego Leona. W ten sposób stali się 
„normalnymi”, w pełni symbolicznymi podmiotami, lecz jednocześnie stracili możliwość rozkoszy (taka 
alternatywa pojawia się w powieści już wcześniej, gdy to Witold po powieszeniu kota zastanawia się, co z tym 
faktem zrobić: „Rozkoszować się? Wymiotować?” [K 63]).  
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kategoriami, narzucając te kategorie na ów świat, porządkując go językiem przez samego 

siebie stworzonych znaków – działa w myśl tej zasady. Sugerowałam też już, że takie 

działanie Witolda jest działaniem właściwym każdemu aktowi interpretacji literackiej. W ten 

sposób, zarówno Witold, jak i Leon, traktowani mogą być jako wzorowi egzegeci, zaś 

Kosmos – także w tym sensie – jako powieść autotematyczna394, tym razem jako powieść  

o czytaniu. Od nas zależy, czy czytać będziemy tak, jak Leon ssie karmelki, czy też 

zadowolimy się delektowaniem powieściowym „trupem w gębie”. 

 Na zakończenie chciałabym oddać głos Alejandro Rússovichowi, który niewątpliwie 

znacznie więcej niż ja ma do powiedzienia o Gombrowiczu jako „karmelku”, nie zaś „trupie”: 

 
„Myślę, że krytyka obecna ogranicza się do objaśniania pewnych cech jego dzieła, nie 
dostrzegając prawdziwej oryginalności, pomija najistotniejszą problematykę twórczości  
Gombrowicza, to co jest rzeczywistym jego wkładem do człowieczego świata. 
Strukturaliści, psychoanalitycy, marksiści przypisują sobie jego postać, analizują dzieło  
i jak w hiszpańskiej oberży posilają się tym, co sami przynieśli. Przysparza mu to sławy, 
ale, prawdę mówiąc, nie ułatwia zrozumienia, nie przydaje skuteczności jego dziełu  
i życiu. Kto chce o nim coś wiedzieć, niech go czyta. Są przecież jego książki, po to je 
napisał, po to żył. Kto chce poznać prawdziwego człowieka, niechaj się zbliży i go 
dotknie. Niech go weźmie na ząb.”395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
394 W dość niespodziewany sposób (biorąc pod uwagę cytowane wcześniej poczucie obrzydzenia badaczki 
wobec Leona) moje twierdzenie spotyka się tu z rozpoznaniem Okopień-Sławińskiej: „Bergowanie bowiem w 
każdej postaci – od manipulacji onanisty do mierzenia się z bezmiernością kosmosu i od słownych wydarzeń do 
sztuki pisarskiej – pozostaje zawsze napiętnowane dwuznacznością i rozdarte przeciwieństwami: przyzwoite a 
podszyte świństwem, publiczne a intymne, odkryte a sekretne, niewinne a grzeszne, asekuranckie a 
niebezpieczne. Im niewinniejsze z pozoru a grzeszniejsze w istocie – tym większą sprawia rozkosz.” (A. 
Okopień-Sławińska, Hipoteza jedności, op. cit., s. 113.) 
395 A. Rússovich Gombrowicz od wewnątrz, [w:] Tango Gombrowicz, op. cit., s. 129.  
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