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"Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza 

Witold Gombrowicz dociera do Argentyny w 1939 roku, zostając emigrantem 

"na przymus"- uczestnicząc w rejsie MS "Chrobry" na zaproszenie, dociera do 

niego wiadomość o podpisaniu przez Hitlera i Stalina paktu o nieagresji. Co 

wydarzenie to zwiastuje, wie każdy w kraju, do którego Gombrowicz nie ma 

powrócić przez następne dziesięć lat.  

"Trans-Atlantyk" rodzi się natomiast w bólach, w roku 1953, bazując na 

skrawkach z dotychczasowej rzeczywistości pisarza, podpartych na 

karykaturalnie wielkiej, fikcyjnej nodze. Ma być satyrą, a jednak nie ma nią 

być; Gombrowicz, typowo dla siebie, stara się wzburzyć swoich pobratymców 

z tradycją zżytych, ale robiąc to pojedynczymi pstryczkami w nos, zamiast 

ładować na wspomniany, pięść. Strategia ta działa lepiej, niż przypuszczał.  

Gombrowicz nigdy nie mówi wprost, bo nie musi. W "Trans-Atlantyku" to 

groteska tańczy przed nami i śpiewa, a nawet się drze- o przywarach 

narodowych. W fabuły centrum Gombrowicz obsadza siebie, a raczej swoją 

podobiznę, dzięki czemu doświadczamy zmyślonego świata, jego osobistego 

Buenos Aires , gdzie każda nowa postać odnotowywana jest na czerwono, 

każda niesie z sobą jakiś grzech. Widzi on w Polonii niezdrowy patriotyzm, 

dumę, dwulicowość, chamstwo, kombinatorstwo, egoizm, poczucie niższości 

w stosunku do tych bogatych, tych światowych- rzeszę defektów uwypukla 

jeszcze, aby niczyjej uwadze przypadkiem nie umknęły. Do tego w końcu 

groteska służy. Dokonuje także autoparodii, pozostając częścią integralną 

własnego systemu; niechciany, pomiatany, wykpiwany, Gombrowicz jest 

jedynie popychadłem, momentami nawet ulegającym naporowi 

stereotypiarstwa.  

Cieszyć niektórych może taki zabieg, nie-w-pełni-się-odcięcie, pewna 

solidarność ze strony pisarza. Bohater-Gombrowicz nie zapomina, że i on jest 

czerwonym punktem. Cóż, w pewnym sensie. "Bluźniercza przyczyna 

zostania" byłaby przyjęta przez znajomych Polaków jak czyn podlegający 

karze, a któremu bohater się nie przeciwstawia, mało tego, uznaje go za 

słuszny. Dochodzimy tu może do najbardziej kontrowersyjnego wniosku; 

wyklucza on polemikę, uznając ucieczkę (w tym wypadku, "ucieczkę") przed 

wojną za jedyną logiczną opcję postępowania w sytuacji tak skrajnej, jak 

wojna. Nie chwali się tym wśród Polonii, ma się rozumieć. 

Mimo to, polemika w "Trans-Atlantyku" jest żywa, stając w ogniu, gdy 

zderzają się ze sobą ideały romantyczne, które często przypisywane są 

Polakom, z przełamaniem tradycji. Owszem, pisarz pozwala sobie upodobnić 

formą "Trans-Atlantyk" do "Pana Tadeusza", albo naśmiewać się z podziemi, 



konspiracji romantyków, tworząc "Związek Kawalerów Ostrogi", ale to 

zaledwie powierzchnia utworu, gdzie do sedna należy zejść głębiej. 

Gombrowicz Piszący wystawia na próbę polską mentalność, natomiast 

Gombrowicz Uczestniczący, zderza się z nią boleśnie. Identyfikuje się z 

polskością, ale chce uciec, jest egoistyczny, czasem nietaktowny, porywczy- 

ale wciąż ma stanowić opozycję dla stereotypu. Postać Gombrowicza świetnie 

ukazuje rozchwianie, jakim naznaczeni są Polacy nawet w dzisiejszych 

czasach. Być tym, czy tym? Jak wybrać? Być Polakiem i nosić za sobą 

wszędzie ten bagaż? Pisarz poucza nas, czego nie znosimy, robiąc to w 

dobrej wierze. Można wytknąć nam wady, Gombrowicz udowodnił, jak łatwe 

to jest, ale kwestia nauki na błędach jest tu kluczowa. Tylko my sami 

możemy pracować nad tym, jacy jesteśmy, jacy będziemy i jaką sławę na 

siebie sprowadzimy. "Trans-Atlantyk" nie poi dumą z polskości. Ale ten sam 

"Trans-Atlantyk" nigdy nie wypiera się żadnych jej aspektów, także 

negatywnych. 

 

 

 

 

 

  


