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Witold Gombrowicz urodził się 4 VIII 1904 roku w Małoszycach pod Opatowem, zmarł 
25 VII 1969 w Vence we Francji, powieściopisarz, dramaturg i eseista. Syn ziemianina 
i przemysłowca, wywodził się ze starej rodziny szlacheckiej osiadłej do 1863 roku na 
Żmudzi, następnie w Kieleckiem. W 1911 roku zamieszkał z rodzicami w Warszawie, w 1922 
ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki, a w 1927 studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim. W tymże roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował filozofię i ekonomię. Po 
krótkiej aplikacji w sądach warszawskich poświęcił się wyłącznie literaturze. Od 1934 roku 
współpracował z pismami codziennymi i literackimi, zajmując się m.in. krytyką literacką. 

W sierpniu 1939 wyjechał do Argentyny, gdzie zastała go wojna. „W pewnym sensie byłem 
sprawcą pobytu Gombrowicza w Argentynie - pisał Jerzy Giedroyc. - Mianowicie w 1939 
roku została uruchomiona linia okrętowa łącząca Gdynię z Ameryką Południową. Było 

zwyczajem, że w inauguracyjną podróż zapraszało się przedstawicieli literatury 
i publicystyki. W tym okresie byłem naczelnikiem Wydziału Prezydialnego w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu i zaproponowałem podróż właśnie Gombrowiczowi, Czesławowi 
Straszewiczowi i Janowi Rembielińskiemu. Wszyscy propozycję przyjęli. Gombrowicz po 
wybuchu wojny został w Argentynie". 

Po kilku latach dorywczego zarobkowania w grudniu 1947 Gombrowicz zatrudni! się 
w Banku Polskim w Buenos Aires, gdzie pracował przez osiem lat. Tam też , w godzinach 
swych zajęć bankowych, niemal w całości napisał „Trans-Atlantyk". 

W 1963 roku, dzięki rozgłosowi swych książek , uzyskał roczne stypendium Fundacji 
Forda na pobyt w Berlinie Zachodnim, skąd przeniósł się w 1964 roku do Royaumont pod 
Paryżem , a następnie do Vence, w okolicy Nicei. W 1967 roku otrzymał Międzynarodową 
Nagrodę Literacką wydawców (Prix Formentor). 

Twórczość literacką rozpoczął od na pół fantastycznych opowiadań, poświęconych 
głównie osobliwym przypadkom psychologicznym, zebranych w tomie „Pamiętnik z okresu 
dojrzewania" (1933, wydanie rozszerzone pt. „Bakakaj" - 1957). Uwagę krytyki zwrócił 
groteskową powieścią „Ferdydurke" (1937), w której sformułował główne tematy swej 3 
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twórczości. Przed wybuchem wojny ogłosił sztukę ,,Iwona, księżniczka Burgunda" oraz 
powieść sensacyjną „Opętani'', drukowaną w pismach codziennych pod pseudonimem 
Z. Niewieski. Po dłuższej przerwie napisał w Argentynie dramat „Ślub" i powieść „Trans
Atlantyk'', wydane łącznie w serii Biblioteka „Kultury" w 1953 roku (wydanie polskie 
z komentarzem autora pochodzi z 1957 r.) . \Y/ pierwszym z tych utworów, pomyślanym 
jako transkrypcja snu i zarazem parodia tragedii szekspirowskiej, wyłożył najpełniej swoją 
filozofię stosunków międzyludzkich ; drugi - „Trans-Atlantyk'', pomyślany jako rozrachunek 
z tradycją narodową , zastygłą w postaci narodowych mitów, wzorców osobowych, 
stereotypów emocjonalnych i frazesów tłumiących niezależność i autentyzm człowieka, stał 
się paradoksalnie najbardziej „polskim" dziełem Gombrowicza, próbą określenia 

odrębności polskiej formy narodowej. 
· \Y/ 1960 roku nakładem paryskiego Instytutu Literackiego ukazała się powieść 

„Pornografia'',w której Gombrowicz skupił uwagę na - zbrodniczej niekiedy - fascynacji, 
jaką budzi młodość . \Y/ kolejnej swej powieści - „Kosmosie" (Paryż 1965) zagłębił się 

w zagadkowe dziedziny psychologii erotycznej, badając relacje między przypadkiem 
a znaczeniem zdarzeń. Ostatnią jego sztuką jest parodystyczna groteska historiozoficzna 
„Operetka", wydana we Francji w 1966 roku. \Y/ tym samym czasie, również w Instytucie 
Literackim, ukazał się trzeci, ostatni tom prowadzonego od 1953 roku „Dziennika", 
w którym - mieszając osobiste i błahe nieraz rozważania z zaczepnymi polemikami 
i rozważaniami filozoficznymi - namalował najosobliwszy zapewne autoportret w polskiej 
literaturze. 

Utwory Gombrowicza skupiają się wokół wielkich tematów formy i niedojrzałości. 
Człowiek w jego ujęciu nigdy nie jest sobą: poddany spojrzeniu bliżnich, ulega - jak 
bohater „Ferdydurke" - obyczajowym, intelektualnym i społecznym formom 
(konwencjom, schematom), jakie wytwarzają się między ludźmi. Wielkość jednostki 
objawia się najpierw zdolnością do burzenia form, zwłaszcza poprzez śmiech, prowadzi zaś 
do odkrycia, że prawodawcą form nie jest Bóg, Natura czy Konieczność Dziejowa, ale 
konkretny człowiek. Życie toczy się między martwiejącą formą a bezkształtnym chaosem, 
a czynnikiem rozwoju jest - paradoksalnie - niedojrzałość . Natręctwo niedojrzałości, 

w której Gombrowicz upatruje źródło piękna, każe mu ośrodkiem pisarskiej ciekawości 
uczynić brzydotę („Iwona, księżniczka Burgunda"), sztubactwo („Ferdydurke"), sarmacki 
prymitywizm („Trans-Atlantyk"). 

Niemal wszystkie utwory Gombrowicza zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, 
w tym m.in. na hiszpański , angielski, francuski , niemiecki, włoski, holenderski, portugalski, 
szwedzki, duński , norweski, japoński. 

Oprac. na podst.: „Literatura polska XX wieku. PrLewodnik encyklopedyczny", Warszawa 2000 

Dlaczego pracuję w Banco Polaco, pobierając wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 1200 pesos' 
ja nie mogę pozwolić sobie, jak większość emigrantów, na 
wyłączne oddanie się walce o egzystencję. Mam na karku coś 
dla mnie nieskończenie ważniejszego i bardzo ciężkiego: 

literaturę. 

Pewnego grudniowego dnia 1947 zjawi/ się w Banco Polaco, gdzie pracowalam już od wielu 
lat. jako że nie wiedzial co ma robić, pierwszego dnia dano mu koperty do adresowania. 
Z początku pomaga! w sekretariacie. Z czasem pan Nowiński pozwoli/ mu w banku pisać. \Vitold 
natychmiast skorzysta/ z sytuacji i nerwowo paląc w poszukiwaniu natchnienia, zacząl 
przechadzać się przed pracującymi urzędnikami. Ale o swej twórczości nie mówi/ nigdy. 
W banku, poza Kamińskim, który byt jego jedynym sprzymierzeizcem, nikt nie czyta/ jego książek, 

wobec czego nie skomentowano „ Trans-Atlantyku", który by! pisany na naszych oczach. 
W Banco Polaco pracowalo oko/o 30 osób, sami Polacy. Kontuary dla publiczności znajdowaly 

się na parterze. Biura i sekretariat na pierwszym piętrze. Tam wlaśnie pracowal Witold. Przez 
krótki okres pracowal nawet w bibliotece bankowej i pożycza/ z niej książki. 

jedyną ważną pracą, jaką wykonywa/ podczas wszystkich tych lat, byty sprawozdania 
z dzialalności banku, rzeczywiście znakomite. Ale ogólnie rzecz biorąc nie lubi/ pracy w banku. 
żal mi go by/o. Miewa/ okresy wielkiego przygnębienia. Wtedy trudno by/o do niego mówić. Przez 
pierwsze lata zachowywal się milo, uprzejmie, skromnie. Ale od kiedy zacząl pisywać do 
„Kultury", zrobi/ się niemożliwy i niecie1pliwy. Prawdopodobnie cierpial nad tym, że nie może 
więcej czasu poświęcać pracy twórczej. 

Helena Zawadzka-Ryttel 

Witold stwarza/ postacie „literackie" w życiu, prawdziwie go to bawi/o. Kiedyś mówiąc 
o wysokich urzędnikach Banco Polaco, gdzie pracowal wówczas, wspomnial, że kuleli chodząc. 
dodawali sobie w ten sposób godności. Parę dni póżniej poszedlem zobaczyć się z nim w banku 
i musialem poczekać chwilę na pierwszym piętrze, gdzie mieściży się biura. Otworzyly się drzwi 
i zobaczy/em mężczyznę o wyglądzie wysokiego urzędnika, który lekko utyka/ na jedną nogę. 

W chwilę potem ktoś znowu przeszedl kulejąc. W końcu pojawi/ się Witold, z teczkami pod pachą, 
nie patrząc na mnie przeszedt przez salę utykając na obie nogi. Wiedziałem, że potem będę go 
musial zapytać, dlaczego utyka/. Należalo to do elementów scenki, którą odgrywa! i którą 
podsumowala jego odpowiedź dyrektor i jego zastępca utykali na jedną nogę, ponieważ byli 
cżystyngowani, ale w banku Witold utyka! na obie nogi, bo byt jeszcze bardziej dystyngowany niż 
oni. 

Nicolas Espiro 

Wspomnienia pochodl.ą z książki Rity Gombrowia „Gombrowia w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1%3", Lond)·n 1987. 
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Podziwia/em go. Przebywać z nim to byto jak wchodzić w budynek o jasnej~ przejrzystej 
architekturze. Pisząc przeciwko sztywnej~ zastanej formie uksztaltowal siebie, sam byt dzielem 
przez siebie zbudowanym w przeciwieństwie do wielu piszących, którzy wierzą, że ich brud 
i ciemność zostaną okupione przez ich literackie dzielo. Przygnębia! mnie kontrast między 
Gombrowiczem i prawie wszystkimi Literatami z Polski, z jakimi mia/em okazję rozmawiać. Jeb 
gorycz, wścieklość, ich babranie się we wlasnej rozpaczy - jakże podkreślaly Gombrowiczowski 
lad, dyscyplinę, kontrolę nad gospodarstwem osoby. Tak nieprawdopodobna odleglość, jakby on 
i oni należeli do rzędu isto/ z innych planet. Przygnębia/o mnie to - ale i napelnialo 
optymizmem. Bo wskazywalo, że rozum, jeżeli jest dobrze użyty, potrafi opanować i obrócić na 
swoją korzyść nawet odwieczne dziedzictwo pijackiego rechotu szlachciury (a Paska 
Gombrowicz uważa! bodajże za najlepszego polskiego pisarza). Uznać wyższe i niższe jest może 
pierwszą zasadą rozumnych poczynań i bez kwestii przyjmowalem jego wyższość. 

W porównaniu z nim bylem kręty i zawi~y, nie tyle posiadający, ile posiadany przez moce 
niezależne od mojej woli. Ale w Vence dla mnie też, osobiście, jego przyklad dawal nadzieję, że 

zdołam zaprowadzić porządek na moicb ziemiach, jak on; zaiste, un grand seigneur. 

Czeslaw Milosz 

J 

jego „Trans-Atlantyk" zrozumia/em. Zawsze staram się szukać w duszy innych, żeby zrozumieć, 

i wiem, że istnieją tysiące możliwych postaw w stosunku do Polski. jego postawa zupelnie mnie 
nie zaszokowata. Nigdy nie mia/em wrażenia, że~y Gombrowicz zdradzi/. Nigdy. (..} 

Gombrowicz by! zawsze takim, jakim by/. Nigdy nie sprzeniewierzy/ się sobie, dlatego tworzy/ 
literaturę dużego formatu. W wielkości jego literatU?y tkwi wielkość jego wlasna jako czlowieka. 
Zasluguje na to miejsce, jakie dziś zajmuje w literaturze. Miejsce calkowicie wyjątkowe. A ma je, 
ponieważ potrafi/ oderwać się od ludzi. Kiedy jest się z kimś w zażytych stosunkach, to wcześniej 
czy później nie można patrzeć wylącznie z wlasnego punktu, nabierać wylącznie wlasnego 
dystansu. On chcial być „na uboczu" i w oddaleniu, aby swobodnie wyrażać to, co myśla/. Moim 
zdaniem, najważniejsza rzecz, jaką zrobi/ dla literatury polskiej~ to usilowanie przelamania 
pewnych stereotypów, takich jak archipolonizm i hipok1yzja polska. Polacy bywają bipokrytami, 
co wiąże się ze snobizmem, a icb hipokryzja polega na tym, że są nienagannie uprzejmi, będąc 
jednocześnie calkowicie obojętni, a nawet brutalni. Mówią na przykład· cieszę się, że pana 
widzę, a za plecami robią nam świństwo. Pozy Gombrowicza nie mialy nic wspólnego z takim 
zachowaniem, nigdy nie szedl w ślady konwencji. A jego snobizm wynika/ wlaśnie z chęci 
odcięcia się osd stereotypu polskiego. Być może nieświadomie, ale chcial uwolnić Polskę od jej 
samozaklamania. SPUŚCIŁ powietrze z wszystkicb nadętych a falszywych wartości, w tym tkwi 
jego sita i zasluga. 

Józef Czapski 

To prawda, że brat tradycyjne modele dla niektórych dziel. jeżeli początek „Ferdydurke" 
stanowi parodię „Boskiej Komedii", jeżeli ,,Iwona ... " i ,,Ślub" stanowią parodię Szekspira, to 
,,Trans-Atlantyk" odwoluje się do dziela dla Polaków świętego. do „Pana Tadeusza ". Gdy 
przerabia/em go w szkole, ta bistoria szlachetków, polowaii, żarcia i mi/ostek wydawa/a mi się 
zupelnie śmieszna. Teraz, w moim wieku, rozumiem, że to wielki poemat. ,,Trans-Atlantyk" -
Gombrowicz sam to mówi - jest odwrotnością „Pana Tadeusza ". „Pan Tadeusz" rozpoczyna się 
cudownym opisem pól jakby widzianych z samolotu. Dla nas lotniczy widok małych kwadratów 
stal się czymś dobrze znanym. Ale Mickiewicz dostrzega/ je okiem wyobrażni. Tu pszenica, tam 
żyto, dalej gryka. W „ Trans-Atlantyku " Gombrowicz opisuje kasze rozmaite, którymi się żywi, 

i stanowią one odpowiednik pól opisywanych przez Mickiewicza. Prawie wszystkie zdarzenia 
w ,,Trans-Atlantyku" mają swoje odpowiedniki w „Panu Tadeuszu". Sq polowania z psami, gdzie 
charzy tropią zająca, są niedoszle pojedynki jako konsekwencja ciągnących się procesów, są 
zbrojne zajazdy na wiejskie domostwo, a wszystko kończy się wielkim balem zgody. Ale 
Gombrowicz przede wszystkim chcial przeciwstawić się Mickiewiczowi, który powodowany 
nostalgią uczyni/ ze swego dziela apoteozę „polskości". Mickiewicz chciat za/ożyć mtodym 
munsztuk - jak zakłada się munsztuk koniowi - i zaprząc ich do sprawy narodowej. A on, 
Gombrowicz, chcial zdjąć mlodym munsztuk, niech hasają. jest ten cudowny fragment, gdy nocą 
przygląda się mlodemu Polakowi, śpiącemu w lóżku, i myśli: Idź w noc, samopas, rób co chcesz' 
Oto „Anty-Pan Tadeusz". 

Konstanty A. Jeleński 
7 
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Bronię Polaków przed Polską 

Dominique de Roux: Przede wszystkim trzeba by zaprotestować przeciw przemienianiu 
pańskiego „Trans-Arlanryku" na „Transatlantyk", co się często zdarza w prasie. 

Witold Gombrowicz: Mój „Trans-Atlantyk" ro nie starek, a coś jak „poprzez Atlantyk". 
Powieść zwrócona z Argentyny ku Polsce. [ ... ] 

Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, ram, w rej przesmutnej 
środkowo-wschodniej Europie, sralo się ono wymianą jednej nocy na drugą , wymianą 

zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy 
witały radosnym pieniem „wydobycie się ludu polskiego z feudalnego ucisku", w Polsce po 
prostu ren sam papieros przechodził z ręki do ręki by przypiekać nadal człowieczą skórę. 
Przyglądałem się remu z Argentyny, przechadzając się po Avenida Costanera. Słówko „dość 
już" , które chyba musiało się rodzić na ustach każdego Polaka, zaczęło domagać się we 
mnie konkretnych rozwiązań. Jeśli Polska, wskutek swojego położenia geograficznego 
i swojej historii , była skazana na wieczyste rozszarpywanie, czy nie dałoby się zmienić 
czegoś w nas samych, w Polakach, aby uratować nasze człowieczeństwo? 

Niezależnie od potwornej brutalności tych faktów, coś innego mnie niepokoilo ... fałsz, 

który remu towarzyszył, jakaś zgrywa ... jedną z tajemnic Formy jest, iż nie wiadomo jak 
i dlaczego w stosunku do pewnych zjawisk, pewnych ludzi, narodów, urabia się jakiś rodzaj 
odczuwania wyjątkowo fałszywy, niemądry, i gatunek frazeologii wręcz nieznośny. Gdy 
w Polsce skóra skwierczała i wybijano zęby, świat oddawał się nadal na nasz remat 
deklamacji o „polskim romantyzmie" i „polskim idealizmie", recytowano komunały 

o „Polsce męczennicy" , albo mówiono o nas z niechęcią, z tępym lekceważeniem i tępym 
politowaniem. Widywałem w kinach, w Buenos Aires, Polaków na siwych koniach, ze 
wzrokiem płomiennym, szarżujących ... Więc nie dość, że ludziom tam twarze rozbijano 
pięściami , jeszcze im na szerokim i cywilizowanym świecie cę rozwaloną twarz ośmieszano? 

To wydawało mi się wówczas groźniejsze bodaj od samej klęski i samego bólu; ten 
symptom był niepokojący. [ ... ] Kto tu zawinił? Pewien anachronizm, właściwy Polakom? 
Lenistwo duchowo-umysłowe Zachodu, szukające najtańszych frazesów? Coś niedobrego, 
coś spaczonego, było w naszym stosunku ze światem i ja, artysta, poniekąd czułem się 
odpowiedzialny za cę fatalną „legendę polską" i czułem że trzeba z tym jakoś skończyć .. . ale 
jak? Nie wierzę w skuteczność drobnych poprawek, latań, ostrożnych ulepszeń, w tych 
materiach artystycznych trzeba zdobyć się na skok, nagłą, radykalną, zmianę od podstaw. 

Jaką? Polacy będąc narodem najbardziej uwikłanym w mrzonkę , iluzję, frazes, legendę , 

deklamację, byli reż najbliżsi rzeczywistości in crudo, sans phrases, rej co łamie kości. To 
był atut do wyzyskania. Najostrzejszy realizm, to jedynie mogło nas wyciągnąć z bagna 
naszej „legendy". Wierzę w moc oczyszczającą rzeczywistości. 

Potrzebna tu była rzeczywistość, nie jakaś wtórna, nie „polska", ale ra najbardziej 
fundamentalna, po prostu człowiecza. Wydobyć Polaka z Polski, żeby stał się po prostu 
człowiekiem. Czyli zrobić z Polaka anty-Polaka. 

R.: Myśl nie nowa w panu, bo przecież już pisząc „Ferdydurke" glowił się pan nad czymś 
podobnym. 

G.: Ta sama myśl. Zawsze to samo. Dystans do formy. W rym wypadku - do formy 
narodowej. [ .. ] 
Wiedziałem , źe Polak dojrzał do zmiany, że ma dość , że nie chce być, jaki jest, że chce być 

inny. Wiedziałem o rym z całą pewnością wbrew wszystkiemu, co oni - Polacy - mogli 
głosić o sobie swoim językiem , odziedziczonym z przeszłości. To mi wystarczało. A druga 
rzecz, wie pan , to iż u mnie program nie wyprzedza utworu, ale jawi się ex post ... Ja po 
prostu siadłem i zacząłem pisać ... i nap isałem ... ale akurat coś wręcz odwrotnego temu co 
by napisać wypadało. Zamiast powagi - śmiech , głupstwo , igraszka, zabawa! 

R.: Sublimacja na opak. Jakie mogły być racje tej tragicznej przekory? Zdarza się takie 
uk1ywanie prowokacji w niewinnym na pozór figielku . Ale tutaj nie co innego, jak właśnie 
rozfiglowanie pańskiego „Trans-Atlantyku" musiało być największą prowokacją. To jak 
wybuch śmiechu podczas pogrzebu. 

G.: Nieprzyzwoite, co? Mnie samego to dziwi ... w najczarniejszym momencie naszej historii, 
kiedy Requiem raczej należało śpiewać ... Może jednak ro wyraz mojej dumy narodowej? 
Znowu sprzeczność. Bo, wie pan, wielu moich rodaków uważa mnie za pisarza bardzo, 
wyjątkowo, polskiego - więc ja jestem jednocześnie jak się okazuje, bardzo anrypolski 
i bardzo polski - i może dlatego tak polski, że tak antypolski , gdyż polskość urzeczywistnia 
się we mnie bez premedytacji, swobodnie, o ryle, o ile jest moją koniecznością. 

Wcale nie zdziwiłbym się , gdyby ten humor wisielczy był, mimowolnym prawie, wyrazem 
polskiej dumy i swobody. 

A także ... Pan wie, jak ja się boję wszelkiego nauczania, przewodnictwa duchowego ... Nie 
chcę żeby uczono się ode mnie, jak od profesora, chcę uczyć sobą , własnym życiem, 

twórczością , na mnie niech się uczą, a nie ode mnie. Więc cały mój „program" zawierał się 
przede wszystkim w tonie, w stylu, w tym moim bezczelnym roześmianiu się tragedii , 11 
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w bezceremonialnym podejściu do tysiącletnich świętości. Literatura to nie szkótka 
niedzielna, to stwarzanie w słowie faktu dokonanego. Ktoś zaczyna o czymś mówić w inny 
sposób - to jest ważne. [ „.] 

Pisząc „Ślub" zapatrzony byłem w „Hamleta" i w „Fausta". Otóż „Trans-Atlantyk" rodził mi 
się poniekąd jako „Pan Tadeusz" a rebours. Ten poemat Mickiewicza, też na emigracji 
pisany sto lat temu z górą, arcydzieło naszej narodowej poezji, jest afirmacją polskości 
z tęsknoty poczętą. W „Trans-Atlantyku" pragnąłem przeciwstawić się Mickiewiczowi. Jak 
pan widzi, zawsze urządzam się tak by tworzyć w dobrym towarzystwie. 

Dominique de Roux, „Rozmowy z Gombrowiczem ", Paryż 1969 

Nie przeczę: „ Trans-Atlantyk" jest między innymi satyrą. I jest także, między innymi, 
dość nawet intensywnym porachunkiem„. nie z żadną poszczególną Polską, rzecz 
jasna, ale z Polską taką, jaką stworzyły warunki jej historycznego bytowania i jej 
umieszczenia w świecie (to znaczy z Polską słabą). I zgadzam się, że to statek korsarski, 
który przemyca sporo dynamitu, aby rozsadzić nasze dotychczasowe uczucia 
narodowe. A nawet ukrywa w swym wnętrzu pewien wyrażny postulat odnośnie do 
tegoż uczucia: przezwyciężyć polskość. Rozluźnić to nasze poddanie się Polsce! Oderwać 
się choć trochę! Powstać z klęczek' Ujawnić, zalegalizować ten drugi biegun 
odczuwania, który każe jednostce bronić się przed narodem, jak przed każdą zbiorową 
przemocą. Uzyskać - to najważniejsze - swobodę wobec formy polskiej, będąc Polakiem 
być jednak kimś obszerniejszym i wyższym od Polaka! Oto - kontrabanda ideowa 
,,Trans-Atlantyku". Sztaby tu zatem o bardzo daleko posuniętą rewizję naszego stosunku 
do narodu - tak krańcową, że mogłaby zupełnie przeinaczyć nasze samopoczucie 
i wyzwolić energie, które by może w ostatecznym rezultacie i narodowi się przydały. 
Rewizję, notabene, o charakterze uniwersalnym - gdyż to samo zaproponowałbym 
ludzim innych narodów, bo problem dotyczy nie stosunku Polaka do Polski, ale 
czlowieka do narodu. I wreszczie rewizję, która łączy się jak najściślej z calą 
problematyką współczesną, gdyż mam na oku O"ak zawsze) wzmocnienie, wzbogacenie 
życia indywidualnego, uczynienie go odporniejszym na gniotącą przewagę masy. 
W takiej tonacji ideowej napisany jest „ Trans-Atlantyk". 

\'il. Gombrowicz, Przedmowa do „Trans-Atlantyku", Warszawa 1957 

* 
Czy ja, broniąc Polaków przed Polską, jestem czy nie jestem patriotą? Czy myśl, 

wyłożona powyżej, w ostatecznych swoich następstwach wzmacnia czy osłabia naród? 
Bo przecież Polska składa się z Polaków. !, na przykład, czy ci co mają na widoku 
jedynie dorażne interesy Polski, nigdy zaś własną godność, uczciwość, własny rozum, 
własne uzdolnienia, ci co oddają się f alszowaniu rzeczywistości, jakiejś taniej 
i niemądrej propagandzie, albo wprost głoszą konieczność rezygnacji z własnego ,ja" 
na rzecz ślepej dyscypliny, mającej wytworzyć tę upragnioną moc, albo zmuszają siebie 
i innych do mi/ości i wiary - czyż oni na dalszą metę nie przekreślają wszelkich 
możliwości rozwojowych narodu? Cóż wart jest naród, złożony z ludzi sf alszowanych 
i zredukowanych? Z ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić. na żaden szczerszy, 
swobodniejszy odruch z obawy by im się ten naród nie rozpad!. 

\'il. Gombrowicz, „Dzieła", t. Xlll 13 
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Bez obawy, bez skrnpulów, możecie wstąpić na pokład starego, dziurawego pudla, aby 
pożeglować po wodach losu waszego. Spójrzcież - cóż to za dziwaczny okręt! Maszty 
spróchniałe, z lamusa chyba wyciągnięte, a jak dyszle! Kolo sterowe jakby z bryczki 
zdjęte, a żagle ze starych waszych prześcieradeł! I cały statek wypełniony od góry do 
dołu jakąś niewydarzoną, ciężką i niezdarną mową i jakby echem dawnych gestów, 
przebrzmiałego już ceremonia/u, jakimś pradawnym cudactwem, odwieczną sklerozą. 

Kulawy, kaczy, krowi okręt, tępy, psi i koński statek, a właściwie bryczka, dawna 
bryczka nasza ... 

Ale ten cudacki wehikuł uwozi was wprost na plac pojedynkowy losu waszego: gdzie 
w pustce wystrzałów obwieszcza się konflikt pomiędzy pobożną Dawnością, 

a rozwydrzeniem nie znającej norm Dzisiejszości. O cóż tu idzie? Grożne, potężne 

pytanie, które przewija się na dnie tej humorystycznej opowieści brzmi jak następuje: 
czy Polacy mają upierać się przy obecnym kształcie swoim, czy mają pozostać tym, czym 
są obecnie i czym ich stworzyła przeszłość, czy też raczej winni na oślep powierzyć się 
życiu, rozwojowi, dać niejako krok w ciemność, aby wyzwolić się z siebie? 

Istnieje jednak trzecie rozwiązanie. I utwór ten doradza wam, abyście wybuchem 
śmiechu wykpili wszelkie najbardziej dramatyczne wasze antynomie: jeśli potraficie 
śmiać się z siebie, bawić i cieszyć się sobą, choćbyście w najgorszych znajdowali się 
opatach, będziecie zbawieni. 

Wiroid Gombrowicz 

• • 
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