
C R I S T I N A  G O D U N

U n i w e r s y t e t  w  B u k a r e s z c i e

GO M B R O W I C Z  O C Z Y M A  RU M U N Ó W

BARDZO TRUDNO JEST MÓWI  O GOMBROWICZU, NIE UCIEKAJ C SI  POD WIADOMIE
do banalnych uproszcze , nawet je eli, zdaj c sobie spraw  z zagro enia, u yje-
my drobnego sita do odfiltrowywania wszystkich oklepanych, literackich komu-
na ów i subiektywnych ocen odbiorcy. Gombrowicz – ten, który sam nieustannie
tworzy  si  w trakcie pisania1, tworzy si  nadal, nawet po tym, jak jego fizyczne
istnienie dobieg o kresu. Jego dzie a wci  wzbudzaj  uznanie, odkrywamy
w nich ci gle co  nowego: Gombrowicz – pisarz op tany lub mo e po prostu
zafascynowany anormalno ci ; Gombrowicz – niszczyciel skamienia ych form
i mitów o Polsce; Gombrowicz – przeciwnik despotyzmu kultury oraz Gombro-
wicz – kontestator spo ecznej dominacji t umi cej twórcze przejawy indywiduali-
zmu jednostki. Rumu ski czytelnik móg  zapozna  si  z jego twórczo ci  dopiero
w roku 1988. Wówczas, nieistniej ce ju  wydawnictwo Univers wysz o z inicja-
tyw  opublikowania fragmentów Dziennika i sztuk teatralnych, a nast pnie rów-
nie  powie ci pisarza, prezentuj c szerokiej publiczno ci wyj tkow  próbk  lite-
ratury uniwersalnej, znanej dotychczas w skiemu gronu rumu skiej inteligencji
g ównie z przek adów na j zyk francuski. Od chwili ukazania si  rumu skiej
wersji zbioru Dziennik. Teatr w doskona ym t umaczeniu Olgi Zaicik Gombro-
wicz przedostaje si  do wiadomo ci rumu skich czytelników, fascynuj c, pro-
wokuj c, intryguj c, podburzaj c, budz c reakcje, jakie wywo ywa a twórczo
tego pisarza wsz dzie tam, gdzie by a publikowana. Zosta  on uznany za prekur-
sora literatury absurdu, wra liwego obserwatora rzeczywisto ci i niezmordowa-
nego przeciwnika jakichkolwiek nieautentycznych zachowa  w yciu, spo ecze -
stwie czy relacjach mi dzyludzkich. Dopiero osiem lat pó niej, w 1996 roku,
kiedy ukaza  si  przek ad pierwszej i najg o niejszej powie ci pisarza Ferdydurke,

1 Aluzja do komentarza W. Gombrowicza umieszczonego w Testamencie na temat powie ci Ko-
smos, o której mawia , e jest to „powie , która sama si  tworzy w trakcie pisania” – w: W. Gom-
browicz, Testament, Warszawa, Res Publica, 1990, s. 92.
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sta o si  jasne, e ten, którego wewn trzny g os gwa townie popycha , by by
niezwyk ym, oryginalnym, wymy lnym, mia ym2, stara  si  w yciu konse-
kwentnie demaskowa  nieautentyczne ludzkie postawy, demitologizowa  arche-
typowe, anachroniczne przejawy kultury oraz podwa a  mity narodowe kr ce
niezmordowanie wokó  romantycznych idei polskiego mesjanizmu czy te  pol-
sko ci idealnej.

U róde  pomys u naszkicowania tekstu o twórczo ci Witolda Gombrowicza
w kontek cie jej odbioru w Rumunii le  dwie odr bne optyki. Pierwsza, repre-
zentowana jest przez zawodowych krytyków, o których Gombrowicz mawia
z niesmakiem, e interpretuj  jego twórczo  bez wyobra ni, wy cznie przez
pryzmat tradycji historycznoliterackich, co prowadzi do nieuchronnego skatalo-
gowania go jako eksponatu pewnej konwencji. Przy ka dej okazji wyra a  obaw , e
jego twórczo  jest czytana w sposób „zbyt w ski i powierzchowny”3, i  zawsze b d
czytelnicy, o mielaj cy si  „o wieca  autora” w zakresie kwintesencji jego twórczo-
ci. Drugi punkt widzenia tworz  zwykli czytelnicy oraz ich komentarze na temat

twórczo ci Gombrowicza zamieszczane na nieautoryzowanych, dyletanckich
forach. Ten drugi obszar zawiera kilka najciekawszych opinii otwarcie publiko-
wanych w sieci, na najcz ciej odwiedzanych rumu skich blogach.

Zdanie, którym Ion Petric , t umacz czterech powie ci Gombrowicza oraz pro-
fesor literatury polskiej na Uniwersytecie w Bukareszcie, rozpocz  zwi z e, ale
znakomite pos owie do pierwszej powie ci Gombrowicza Ferdydurke, jest równie
prawdziwe, co prowokuj ce: „Istniej  pisarze, którzy zdobywaj  czytelnika ju
od pierwszej ksi ki, inni musz  ca e ycie walczy  o to, aby go do siebie prze-
kona . Witold Gombrowicz nale a  do tej drugiej grupy”4. Pierwsze zdanie
wzbudza ciekawo  czytelnika, który na kolejnych sze ciu stronach artyku u,
znacz co zatytu owanego: Witold Gombrowicz pomi dzy terrorem formy a obse-
sj  zaistnienia, odkrywa klucz do zrozumienia Gombrowiczowskiego wszech-
wiata. Nie na darmo autor pos owia jest uwa any za jednego z najlepszych ko-

mentatorów twórczo ci autora Ferdydurke w przestrzeni rumu skoj zycznej.
Wysi ki rumu skiego polonisty, aby zdemaskowa  wszech wiat Gombrowiczow-
skiej twórczo ci i wyt umaczy  nak adaj ce si  na siebie semantyczne warstwy
narracji pisarza, by y podejmowane równie  w pos owiach do kolejnych trzech
znakomitych t umacze : Trans-Atlantyku (Univers, 1999), Pornografii (Univers,
1999) i Kosmosu (Univers, 2000). Jemu równie  zawdzi czamy wnikliwe eseje,
które z olbrzymi  doz  wra liwo ci estetycznej ukazuj  cechy charakterystyczne

2 Por. W. Gombrowicz, Dziennik, w: tego , Dzie a, t. 3, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986,
s. 188–189.

3 Przytaczam za I. Petric , Prefa , w: W. Gombrowicz, Trans-Atlantic, Bucure ti, Ed. RAO, 2006, s. 5.
4 I. Petric , Witold Gombrowicz între teroarea formei i obsesia devenirii, w: W. Gombrowicz,

Ferdydurke, Bucure ti, Ed. Univers, 1996, s. 248 [to i pozosta e t um. moje – C.G.].
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twórczego warsztatu Gombrowicza. Za swoje wysi ki zosta  on doceniony: za
t umaczenie Ferdydurke Ion Petric  otrzyma  w roku 1996 Nagrod  Bukareszte -
skiego Zwi zku Pisarzy, a za kolejne trzy przek ady w roku 1999 zosta a mu
przyznana Nagroda Zwi zku Pisarzy Rumu skich.

Z pos owia do Trans-Atlantyku, zatytu owanego Gombrowiczowska prowoka-
cja, dowiadujemy si , i  upór, z jakim Witold Gombrowicz „promowa  swoje
nonkorfomistyczne pogl dy literackie, sprawi , e sta  si  on najbardziej kontro-
wersyjnym pisarzem polskim naszego wieku”5. W atmosferze dziwno ci i grote-
ski Gombrowicz bawi si , tworz c prawdziwie naturalistyczny obraz emigracji
polskiej, któr  w celowo przejaskrawiony sposób obdarza wszystkimi mo liwymi
u omno ciami, kompleksami, przywarami spo ecze stwa i tradycji polskiej. Mó-
wi c j zykiem autora, oznacza to, e obdarza on j  wszystkimi odmianami formy
polskiej. Mimo e w przedmowie do ksi ki pisarz podkre la, i  obraz, który
naszkicowa , nie przedstawia rzeczywisto ci (nie oznacza to, e nie jest wiary-
godny!), jest on absolutnie konieczny, poniewa  Polacy ci gle jeszcze obci eni
s  tradycj  i ci gle jeszcze tkwi w nich g boko zakorzeniony kompleks polski6.
Mimo u ci le  Gombrowicza, e nigdy nie napisa  ani jednego s owa o kim
innym ni  o sobie samym, nie zmniejszy o to w oczach Polaków szoku zwi za-
nego z odbiorem powie ci Trans-Atlantyk7.

Z pos owia do Pornografii dowiadujemy si , e wraz z rumu skim wydaniem po-
wie ci, wydawca postawi  sobie za cel rozbudzenie w rodzimym czytelniku „zaintere-
sowania dzie em budz cym ci g e kontrowersje w ojczy nie autora i z zachwytem
odkrywanym w pozosta ej cz ci Europy”8. Uwa am, e okre lenie „kontrower-
syjny” nie odnosi si  wy cznie do powie ci Pornografia, lecz stanowi cech
charakterystyczn  wszystkich dzie  Gombrowicza, pocz wszy od opowiada  pisa-
nych w m odo ci, a sko czywszy na zapiskach w Dzienniku. W czy abym tutaj
równie  powie Op tani, która, mimo i  nie jest napisana na poziomie i w konwen-
cji pozosta ych utworów, przejawia jednak Gombrowiczowski charakter.

O Trans-Atlantyku Ion Petric  pisa  w swoich komentarzach krytycznych, e
jest to „z pewno ci  jego najdziwniejsza i najbardziej kontrowersyjna powie ”9,
w pos owiu zatytu owanym G biny cierpienia Gombrowicza t umacz wyra a
opini , e ostatnia powie  pisarza jest „najdziwniejsza i najbardziej niejasna”10,
podkre laj c w ten sposób to, co zosta o zauwa one ju  wcze niej: ca a Gombro-
wiczowska twórczo  jest jednakowo dziwna, kontrowersyjna, oryginalna, eby

5 I. Petric , Provocaera lui Gombrowicz, w: W. Gombrowicz, Trans-Atlantic…, s. 120.
6 I. Petric , Prefa …, s. 5–6.
7 Tam e, s. 7.
8 I. Petric , Prefa … w: W. Gombrowicz, Pornografia, Bukareszt, RAO, 2007, s. 6.
9 I. Petric , Provocaera lui Gombrowicz…, s. 120–124.
10 I. Petric , Abisurile suferin ei lui Gombrowicz, w: W. Gombrowicz, Cosmos, Bucure ti, Ed.

Univers, 2000, s. 156.
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wspomnie  tylko te trzy okre lenia niecharakteryzuj ce w pe ni warto ci ca ego
dorobku. Czasami komentatorzy twórczo ci Gombrowicza zdaj  si  kr ci
w kó ko, powtarzaj c wci  te same frazesy. W ten sposób potwierdzaj , e Gom-
browicz jest zbyt wielkim twórc , aby mo na by o go zredukowa  do kilku s ów,
niezale nie od tego, jak bardzo by yby one sugestywne. Aby móc jak najlepiej zasy-
milowa  twórczo  Gombrowicza, trzeba go poczu  ca ym sob . Gombrowicz
jest sam w sobie „sposobem bycia, czucia, my lenia, mówienia i dzia ania”.

Po rozwi zaniu wydawnictwa Univers, które jako pierwsze wyda o najwa niej-
sze dzie a Witolda Gombrowicza w j zyku rumu skim, projekt zostaje przej ty
i rozwini ty przez inne wa ne wydawnictwo – RAO. W cza ono Witolda Gom-
browicza do serii ksi ek zatytu owanych „Biblioteka Witolda Gombrowicza”.
W tej serii RAO stawia sobie za cel wydanie wszystkich dzie  Gombrowicza, tj.
wznowienie ju  wydanych przez Univers oraz przet umaczenie pozosta ych.
Dotychczas w bardzo adnej szacie graficznej ukaza y si  powie ci11, opowiada-
nia z tomu Bakakaj, nast pnie maj  zosta  opublikowane: ca y Dziennik, Wspo-
mnienia polskie, Testament. Na ok adce ksi ek z serii „Biblioteka Witolda Gom-
browicza” wydawnictwo zamie ci o zwi z  biografi  pisarza. Zostaje on przed-
stawiony jako „pisarz polskiego pochodzenia”. Sformu owanie to zaskakuje,
zw aszcza w odniesieniu do Gombrowicza, który przez ca e ycie pisa  po polsku
(abstrahuj c od nieudolnych prób pisania po hiszpa sku w okresie argenty skim)
i który, mimo e wi kszo ycia sp dzi  na emigracji, by  pisarzem wybitnie
polskim, polskim a  do szpiku ko ci, na przekór pozom i kontrowersyjnym uwa-
gom, którymi uwielbia  szafowa .

Powró my na chwil  do momentu debiutu Gombrowicza w Rumunii. Mia  on
miejsce w roku 1988. Ukaza y si  wówczas fragmenty Dziennika w t umaczeniu
Olgi Zaicik12, która dokona a wyboru tekstów, opatrzy a je niezb dnymi przypi-
sami oraz napisa a obszerne i bardzo dobrze prezentuj ce istot  twórczo ci Gom-
browicza pos owie b d ce praktycznie jego minimonografi 13. Po raz pierwszy
rumu ski czytelnik mia  mo liwo  zapoznania si  z fascynuj c  osobowo ci
pisarza. Z pos owia dowiadujemy si  o szczegó ach biograficznych niezb dnych
do zrozumienia atmosfery, w jakiej wzrasta  i rozwija  si  pisarz oraz o osobi-
stych do wiadczeniach, które ukszta towa y jego osobowo . Obok podawania

11 Wymieniam je po kolei, wg chronologii ukazywania si : Ferdydurke, Bukareszt, RAO, 2000;
Trans-Atlantic, Bukareszt, RAO, 2006; Pornografia, Bukareszt, RAO, 2007; Cosmos, Bukareszt,
RAO, 2007. Wszystkie powie ci zosta y opatrzone pos owiem przez Iona Petric , tak jak w pierw-
szym wydaniu.

12 Olga Zaicik jest t umaczk  i krytykiem literatury. Jej dzia alno  wp yn a w znacznym stopniu
na popularyzacj  literatury polskiej w Rumunii. Za wybitne zas ugi w dziedzinie kultury wydawnic-
two Univers przyzna o jej w roku 1999 nagrod  dla t umaczy.

13 W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru, Bucure ti, Univers, 1988. Wybór, t umaczenie, przypisy, nota
do wydania i pos owie Olgi Zaicik (s. 447–463), wst p Romul Munteanu (s. 5–15).
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cennych informacji biograficznych, krytyczny wywód Olgi Zaicik przygotowuje
czytelnika do odbycia w sposób jak najmniej uci liwy podró y poprzez wiat
Gombrowiczowskiej twórczo ci. Analizuje ona jego powie ci, sztuki teatralne,
komentuje dziennik oraz obja nia wszystkie obsesje i mity, które autor bezustan-
nie wykorzystywa : poj cie deformacji i nieautentyczno ci, koncepcj  formy,
maski, fascynacj  spolaryzowanymi przeciwie stwami, tj. m odo  – staro ,
dojrza o  – niedojrza o . Przytoczyli my tutaj tylko niektóre aspekty omawiane
przez autork . W podsumowaniu swojego wywodu Olga Zaicik podkre la wag
wydarzenia wydawniczego, jakim jest opublikowanie w j zyku rumu skim frag-
mentów Dziennika, pisz c: „Dziennik jest […] histori  kszta towania si  Gombrowi-
cza, który ods ania si  przed czytelnikiem, aby ten móg ledzi  jego ci g  ewolucj .
Pisarz jest taki, jak sobie to sam za o y  jedyny i g ówny bohater Dziennika”14.

W nocie do wydania t umaczka wyja nia, dlaczego zdecydowa a si  przet uma-
czy  wybrane fragmenty Dziennika, a nie jego ca o , motywuj c ten wybór
ch ci  zaoferowania czytelnikowi wszechstronnego i reprezentatywnego przed-
stawienia najbardziej charakterystycznych dzie  Gombrowicza tak, „aby móc nie
tylko zrozumie  jego ludzk  i pisarsk  natur , ale równie  by we w a ciwy spo-
sób podej  do jego twórczo ci jako ca o ci. […] Fragmenty ze Wspomnie  polskich,
mimo e nieliczne [wg t umaczki – C.G.], spe niaj  funkcj  biograficzn , przedsta-
wiaj c kolejny tekst, który zwi ksza autentyczno  wyznania bezpo redniego”15.

Zreszt , prawdziwy debiut Witolda Gombrowicza w Rumunii mia  miejsce nie
w roku 1988 przy okazji wydania Dzienników, a dwana cie lat wcze niej, w 1976
roku, kiedy ukaza  si  zbiór wspó czesnych nowel polskich, równie  w t umacze-
niu Olgi Zaicik. Dokona a ona wyboru najbardziej znanych, krótkich utworów
wspó czesnych pisarzy, napisa a do nich przedmow  i opatrzy a ca o  niezb dnymi
przypisami. Zbiór zatytu owany jest Bankiet, na cze  otwieraj cego antologi  opo-
wiadania o tym samym tytule napisanego przez Witolda Gombrowicza. Jest to jakby
zapowied  rumu skiego t umaczenia wszystkich dziesi ciu opowiada  pod wspól-
nym tytu em Bakakaj wydanych przez RAO trzydzie ci dwa lata pó niej (2008).

Przedmow  do ksi ki Dziennik. Teatr napisa  jeden z najbardziej kompetent-
nych i uzdolnionych krytyków tamtych czasów – profesor wydzia u komparaty-
styki literackiej Uniwersytetu w Bukareszcie, Romul Munteanu, krytyk i teoretyk
literatury, wydawca. Od 1970 do 1989 by  on dyrektorem wydawnictwa Univers
i przyczyni  si  do powstania jednego z najwa niejszych projektów kulturalnych
w powojennej Rumunii. Chodzi o inicjatyw  stworzenia „biblioteki uniwersalnej”
w j zyku rumu skim. W jego przedmowie zatytu owanej Maski Witolda Gom-
browicza, z o onej z dwóch cz ci po wi conych dwom cz ciom sk adowym
tomu: Dziennik i Teatr, Romul Munteanu przedstawia kilka sugestii, klucz obja-

14 W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru…, s. 462–463.
15 Patrz: Not  asupra edi iei do: W. Gombrowicz, Jurnal. Teatru…, s. 16.
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niaj cy wiat artystyczny Witolda Gombrowicza, nie wychodz c jednak z wy-
godnych torów interpretacji formalnej.

Dziennik ukaza  si  ponownie, równie  w wydawnictwie Univers, w roku 1998.
Tym razem bez Teatru, a za to z now  przedmow  autorstwa Kazimierza Jurcza-
ka, lektora j zyka rumu skiego na Uniwersytecie Jagiello skim i by ego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. W odró nieniu od przedmowy z po-
przedniego wydania nowa prezentacja trafniej charakteryzuje twórczo  Gom-
browicza i lepiej obrazuje osobowo  autora. Dla Romula Munteanu Dziennik by
wyrazem „Ja w procesie gigantyzacji”, które Gombrowicz roztoczy  na kolejnych
stronach dziennika. Uwa a  on, e pisarz „bezwstydnie si  obna a, totalnie od-
krywa si  przed czytelnikiem poprzez swoje konfesyjne pisanie, b d c jednocze-
nie wiadomym zdrady wobec samego siebie”16. Jurczak uwa a, e Dziennik jest

najbardziej dojrza ym dzie em Wielkiego Niszczyciela, „bezpo redni  i naturaln
konsekwencj  hipostazy mówi cego »Ja« oraz istnienia wielu masek autora,
których nie udaje si  »okre li , z apa «”17.

W roku 2006 ukazuje si  przek ad na j zyk rumu ski powie ci Op tani18.
W ten sposób mo emy mówi  o przet umaczeniu wszystkich powie ci Gombro-
wicza. W przedmowie do Op tanych, zatytu owanej Op tani, powie  gombrowi-
czowska?, t umacz Constantin Geamba u kre li ogólny portret osobowo ci twór-
czej Witolda Gombrowicza poprzez omówienie najwa niejszych elementów
powie ci, która da a pisarzowi s aw : Ferdydurke. Powie  jest uwa ana przez
autora przedmowy za „przekonuj ce wiadectwo od czenia si  od warto ci kul-
tury tradycyjnej i od stylistyki dyskursu patriotycznego”19, równie  od „roman-
tycznego poety Adama Mickiewicza – symbolu idealnej polsko ci – a razem
z nimi, od ca ej mitologii narodowej”20, poniewa  „w miejsce reprezentatywno ci
narodowej, pisarz wstawia reprezentatywno  indywidualn ”21. Na marginesie
powie ci Op tani t umacz rozwa a równie , co sk oni o Gombrowicza do napisa-
nia tej nietypowej dla niego powie ci; obja nia warto  estetyczn  i historyczno-
literack  ksi ki, jak równie  wskazuje miejsce, jakie zajmuje ona pomi dzy
pozosta ymi tekstami z dorobku pisarza.

O Witoldzie Gombrowiczu Constantin Geamba u pisa  równie  kilkakrotnie
w swoich pracach krytycznych. W pracy komparatystycznej, zatytu owanej Hipo-

16 R. Munteanu, M tile lui Witold Gombrowicz. Postfa  la: Jurnal, Bucure ti, Univers, 1988, s. 326.
17 W. Gombrowicz, Jurnal, Bucure ti, Univers, 1998, wybór, t umaczenie i przypisy Olgi Zaicik,

wst p Kazimierza Jurczaka, s. 5–16.
18 W. Gombrowicz, Poseda ii, Bucure ti, Ed. Paralela 45, 2006, t umaczenie z j zyka polskiego

i wst p Constantina Geamba u.
19 M. Lazurca, Witold Gombrowicz sau criza polonit ii, „A Treia Europ ” 1998, nr 2, s. 129.

C. Geamba u, Poseda ii, roman gombrowiczian?, przedmowa do: W. Gombrowicz, Poseda ii…, s. 7.
20 C. Geamba u, Poseda ii, roman gombrowiczian?…, s. 10.
21 Tam e.
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stazy liryczne i narracyjne22, omawiaj cej model „prozy korynckiej”23 w literatu-
rze polskiej, bu garskiej i rumu skiej, autor odwo uje si  kilka razy do twórczo ci
Witolda Gombrowicza, uwa aj c go za kluczowego pisarza w procesie moderni-
zacji powie ci polskiej. W swoim zbiorze artyku ów i studiów krytycznych Pisa-
rze polscy. Wiek XX24 autor przeprowadza analiz  tekstów znacz cych dla polskiej
literatury wspó czesnej, s abo znanych i komentowanych w rumu skiej prze-
strzeni j zykowej. Constantin Geamba u przytacza tu kilka typowo polskich cech
narodowych, jakie mo na wyodr bni  na podstawie dzie  literackich. W analizie
Literatura polska pomi dzy tradycj  i nowoczesno ci , w której ledzi ewolucj
literatury polskiej XX wieku (a dok adnie okres przed- i powojenny), autor po-
wtarza niektóre spostrze enia zawarte w pracy Powie  pod znakiem nowocze-
sno ci. Polonista rumu ski przytacza tu Witolda Gombrowicza jako przyk ad
pisarza kultywuj cego grotesk , ironi  i szyderstwo w prozie lat 30. Szerzej
o Gombrowiczu pisze on w swojej pracy O problemie to samo ci u Gombrowicza
i Czes awa Mi osza25, w której podejmuje prób  ponownego zdefiniowania idei
to samo ci po upadku ideologii komunistycznej, kiedy wiadomo  narodowa
przesz a przez taki sam ostry kryzys, jak w okresie mi dzywojennym. Witold
Gombrowicz jest zaliczany przez autora pracy do inteligenckiej awangardy, która
najbardziej dog bnie eksperymentowa a z poczuciem upadku nurtu tradycyjno-
-patriotycznego oraz konieczno ci  odej cia od mitu szlacheckiego dworu, to
znaczy od uto samiania si  z sarmatyzmem. Krytyk widzi w Gombrowiczu pisa-
rza zaanga owanego w proces dekonstrukcji to samo ci polskiej, który nie aspi-
ruje do roli twórcy-barda i odrzuca mechaniczne dziedziczenie tradycji26. Od-
wrotnie jest u Czes awa Mi osza, który widzi w kulturze „trwa o  fundamental-
nych warto ci i dziedzictwo minionych pokole ”, podsumowuje Geamba u.

Witolda Gombrowicza odnajdziemy równie  na stronach imponuj cej, trzyto-
mowej Historii literatury polskiej rumu skiego polonisty i komparatysty Stana

22 C. Geamba u, Ipostaze lirice i narative. Incursiuni critice în literaturile bulgar , polon i ro-
mân , Bucure ti, Ed. Medro, 1999.

23 Poj cie „prozy korynckiej” jest zapo yczone z teorii rumu skiego krytyka Nicolae Manolescu,
który w swojej ksi ce pt. Arca lui Noe (Arka Noego), I–III, Bukareszt 1991 analizuje powie  pod
k tem struktury narracyjnej wiata przedstawionego, wy aniaj c trzy typy powie ci: dorycki, jo ski
i koryncki. Wymieniony tutaj typ koryncki charakteryzuje m.in.: zanik zasady prawdopodobie stwa
i iluzji ycia, chronologii i ci gu przyczynowo-skutkowego wydarze , narrator przestaje by  wszech-
mog cy, twórczo  literacka staje si  gr , namiastk  twórczo ci. Model koryncki odwo uje si  cz sto
do rodków stylistycznych takich, jak: ironia, groteska, parodia, alegoria. Rzeczywisto  jest raczej
pseudorzeczywisto ci , bohaterowie to odcz owieczone marionetki wyra aj ce proces alteracji wiata,
alienacji jednostki.

24 C. Geamba u, Scriitori polonezi. Secolul XX, Bucure ti, Ed. Paideia, 2002.
25 C. Geamba u, Despre problema identit ii la Gombrowicz i Czes aw Mi osz, „Romanoslavica”

XXXIX, Bucure ti, Ed. Editura Universit ii, 2004, s. 67–72.
26 Tam e.
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Velei, autora jedynej historii literatury polskiej w Europie po udniowo-wschodniej.
Historia jest prób  panoramicznego uj cia literatury polskiej od renesansu do wspó -
czesno ci. Zawiera portrety najbardziej reprezentatywnych pisarzy polskich, szcze-
gó owe omówienia epok literackich przedstawionych w ogólnym, europejskim
kontek cie. Nawet je eli z perspektywy czasu mo emy dostrzec pewne nie cis o-
ci, a styl autora jest dosy  zawi y i manieryczny, Historia Stana Velei pozostaje

nieocenionym ród em wiedzy, nie tylko dla osób, które nie w adaj  j zykiem
polskim i nie mog  korzysta  bezpo rednio ze róde  polskoj zycznych, ale rów-
nie  dla kszta c cych si  polonistów. Za Histori  literatury polskiej Akademia
Rumu ska w 1995 roku przyzna a Stanowi Velei Nagrod  im. Titu Maiorescu.

Stan Velea jest autorem licznych prac naukowych i monografii po wi conych
polskim pisarzom27, fenomenom literackim w polskim kr gu kulturowym oraz
problematyce odbioru literatury polskiej w Rumunii. Spo ród tytu ów interesuj -
cych nas ze wzgl du na omawian  tu problematyk  nale y wymieni Literatur
polsk  w Rumunii. Odbiór wielkiej literatury28 oraz Sylwetki literackie z nadwi-
la skiej krainy29 obok oczywi cie Historii literatury polskiej (tom III). Pierwsza

z wymienionych pozycji obejmuje obszerny okres od 1917 do roku 2000, tzn. do
momentu oddania pracy do druku. Znajdziemy tam prezentacje syntetyczne, eseje
komparatystyczne oraz analizy sztandarowych bohaterów literatury polskiej,
uj tych z perspektywy t umacze  i studiów krytycznych. W cz ci po wi conej
polskiej literaturze wspó czesnej, w rozdzia ach Proza i Dramaturgia odnajduje-
my informacje na temat Witolda Gombrowicza – „nonkonformisty prozy form
deformuj cych”30. Wed ug Stana Velei Dziennik jest cudownym kluczem „otwie-
raj cym zaryglowane drzwi do wn trza ca ej twórczo ci” pisarza, a wydanie go
w j zyku rumu skim „wype nia powa n  luk , przyczyniaj c si  zasadniczo do
zrozumienia koncepcji literatury i ycia, przedstawionej na kartach ksi ek Wi-
tolda Gombrowicza”31.

W Historii literatury polskiej (III) pisarzowi po wi cono trzy rozdzia y u o one
chronologicznie i tematycznie w sposób nast puj cy: I. Nonkonformizm, narcy-
styczny snobizm czy obsesja autentyczno ci; II. Proza form deformuj cych i III.
Twórczo  sceniczna. W tych rozdzia ach Stan Velea analizuje „udr ki ycia
i teori  degraduj cych konwencji w kontek cie niedojrza o  – dojrza o , zilu-
strowanych na przyk adach z powie ci i dramatu”32.

27 Na przyk ad: W adys aw Reymont, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz.
28 S. Velea, Literatura polon  în România. Receptarea unei mari literaturi, Bucure ti, Ed. Saecu-

lum I.O., 2001.
29 S. Velea, Siluete literare din ara Vistulei, Bucure ti, Ed. Pegasus Press, 2004.
30 S. Velea, Literatura polon  în România…, s. 360.
31 Tam e, s. 382.
32 Tam e, s. 387.
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Równie  w pracy Sylwetki literackie z nadwi la skiej krainy Stan Velea
umieszcza portret Witolda Gombrowicza, którego ceni za to, e jest on „fascynu-
j c  osobowo ci , z o on  i kontrowersyjn ”33.

W niezwykle ciekawej recenzji Czarnego nurtu Micha a Paw a Markowskiego
(przet umaczonego na j zyk rumu ski i wydanego przy okazji obchodów Roku
Gombrowiczowskiego w Polsce) autor, Jacek Gutorow, zauwa a, e w Polsce
niewiele zosta o napisane o „tym Gombrowiczu, który w swoich dzie ach obse-
syjnie obraca si  wokó  tematyki cia a, cielesno ci i fizyczno ci; a to, co zosta o
napisane jest mniej wi cej w tym samym stylu i prowadzi zawsze do tych samych
wniosków”34. Uwaga polskiego recenzenta charakteryzuje równie  sposób odbio-
ru Gombrowicza w Rumunii, gdzie pisarz by  zawsze przedstawiany wed ug
klucza klasycznej interpretacji bazuj cej na przeciwie stwach dojrza o  – nie-
dojrza o , indywidualizm – zbiorowo , m odo  – staro  oraz kategorii maski,
pupy, miny itd. O niesamowitej wadze symboliki cia a i jego cz ci w twórczo ci
Gombrowicza, która stanowi sama w sobie erotyczny wehiku , ale równie  spo-
sób zwalczania niedojrza o ci i nieautentyczno ci, pisa am w eseju Bakakaj lub
o Gombrowiczu w superlatywach35.

Ostatnie wydarzenie wydawnicze w serii „Biblioteka Witolda Gombrowicza”
to zbiór opowiada Bakakaj36 – „ksi ka, która niszczy konwencje literackie,
zawieraj c kwintesencj  tematyki literatury Witolda Gombrowicza. Po czenie
dziwnego ze zwyczajnym jest tu wyj tkowo udane”, mo emy przeczyta  w tygo-
dniku „Observator Cultural”37. Opowiadania zosta y bardzo dobrze przyj te za-
równo przez krytyków, jak i czytelników. Na promocj  ksi ki do Bukaresztu
przyjecha a ona pisarza, Rita Gombrowicz. Jej obecno  odbi a si  w prasie
seri  wywiadów, które szkicuj  nowy obraz Gombrowicza, bardziej dost pny,
ciep y, ludzki. Poznajemy Gombrowicza, który, mimo e ca e ycie sprawia
wra enie zatwardzia ego m skiego szowinisty, pod koniec zwi za  swój los
z kobiet . W jednej z ostatnich recenzji Bakakaju, która ukaza a si  w majowym
numerze (2009) magazynu kulturalnego „Dilemateca”, specjalizuj cego si
w komentowaniu nowo ci wydawniczych, R zvan Petrescu, rumu ski dramaturg,
wydawca i prozaik, w artykule zatytu owanym Ostatni stylista opisuje szczegó-
owo opowiadania Gombrowicza. Porównuje je z utworami Eugene’a Ionesco,

Borisa Viana czy nawet Allana Poego. Gombrowicz wychodzi z tej konfrontacji
jako „wielki przegrany”. Zdaniem recenzenta „opowiadania z Bakakaju zapomina
si  po oko o 34 minutach od ich przeczytania; nale y zaznaczy , e w momencie

33 S. Velea, Siluete…, s. 380.
34 J. Gutorow, Gombrowicz od nowa, „Tygodnik Powszechny”, listopad 2004.
35 C. Godun, Bakakaj sau Gombrowicz la superlativ, „Romanoslavica” 2009, nr XLIV, s. 97–104.
36 W. Gombrowicz, Bakakaj, Bukareszt, Wyd. RAO, 2008, t um. Cristina Godun.
37 O. imonca, Interviu cu Rita Gombrowicz, www.observatorcultural.ro.
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ich czytania jest si  jednak zniewolonym, oczarowanym przyjemno ci ”38. Pod-
sumowanie recenzji jest optymistyczne: autor obwo uje Gombrowicza „ostatnim
stylist wiata”. Dla kontrastu chcieliby my przytoczy  równie  recenzj ycie
jest tragedi  autorstwa Mariusa Chivu, którego zdaniem Bakakaj jest „najlep-
szym zbiorem prozy nowelistycznej przet umaczonym na j zyk rumu ski od
czasów Tajemnej broni (Humanitas, 2007) Julia Cortazara”39. W tym momencie
przychodzi mi na my l nieuchronnie „hiperwra liwo ” Gombrowicza na krytyk
i wieczny jego spór z tymi, którzy nie rozumieli jego twórczo ci – krytykami
i czytelnikami. Pewnego razu autor odci  si artobliwie: „Rzecz prosta, im
m drzejszy czytelnik, tym i ksi ka oka e si  m drzejsza; im za  czytelnik g up-
szy i bardziej ja owy, tym i ksi ka b dzie g upsza”40.

S owa Gombrowicza w najlepszy sposób wprowadzaj  nas do drugiej grupy
obiorców jego twórczo ci w Rumunii, reprezentowanej przez kilka opinii „inteli-
gentnych czytelników” zamieszczonych na internetowych blogach. Bardzo intere-
suj ce wydaje si ledzenie dynamiki odbioru twórczo ci Witolda Gombrowicza
przez „zwyk ych” czytelników, a nie specjalistów, których sam pisarz oskar a
o skrzywienie zawodowe i o ocenianie przez pryzmat sztywnych konwencji tradycji
literackiej, co przyt umia ducha twórczego i szufladkuje osobowo  ka dego pisa-
rza. Gombrowicz wyja nia, e duch twórczy nie mo e by  z apany w pewn  umó-
wion  konwencj  lub literacki model, który pasowa by do dziesi tków innych in-
dywidualno ci. Jego postawa nie zaskakuje nas, jest tylko manifestacj  w pozalite-
rackiej rzeczywisto ci jednej z obsesji trawi cych wszystkie jego dzie a: twórcza
indywidualno  kontra uciemi aj ca zbiorowo .

Interesuj ce wydaje si  wi c zdanie „ogó u” mi o ników literatury, dla których pi-
sanie nie jest zawodem. Internet, poprzez ogólnodost pno  blogów, oferuje pe n
gam  wymownych przyk adów odbioru twórczo ci Gombrowicza w rumu skiej
przestrzeni wirtualnej. O Kosmosie internauta Cristian Sârb pisa , e jest to „spo-
wied , puzzle, groteskowa próba podzielenia absurdu, tak aby sta  si atwiejszy do
strawienia. Wyszarpywanie nierównych k sów prawdy o sobie, maj ce na celu u a-
twienie wypowiedzenia si , wyzwolenie si  dla wiata, a w konsekwencji uwolnienie
pisarzy”41; inny, podpisuj cy si  Camir: „[Kosmos] daje mi z udzenie umeblowanego
pokoju, poruszaj cego si  wraz z narratorem. Przypomina Faulknera poprzez swoj
synkopowan  metod , ale równie  Javiera Mariasa poprzez szczegó ow  analiz
pewnych detali, jest jednak bardziej dynamiczny, interesuj cy”42; kolejny, Vitalie

38 R. Petrescu, Ultimul stilist, „Dilemateca”, maj 2009, nr 36, s. 45.
39 M. Chivu, Via a e o tragedie, www.adev rul.ro z 4 marca 2009.
40 W. Gombrowicz, Pisma zebrane. Bakakaj i inne opowiadania, Kraków, Wydawnictwo Literac-

kie, 2002, s. 339.
41 http://www.blogger.com.
42 http://fotopoeziemuzica.wordpress.com/2008/05/06/witold-gombrowicz-cosmos.



228     Literatura polska w wiecie. Tom III

Sprâncean , mówi  o Kosmosie, e „nie jest to powie , któr  mo na opowiedzie ,
lecz taka, któr  mo na zg bia . To terapia”43.

Wiele internetowych komentarzy zebra Dziennik, ogólnie okre lany jako wy-
j tkowy, lektura obowi zkowa. „Po przeczytaniu Dziennika Witolda Gombrowi-
cza nie jeste  ju  taki sam, wi cej, nie my lisz ju  w ten sam sposób” – to zdanie
internauty podpisuj cego si  Vasgar. Danysh napisa  natomiast: „Dziennik Gom-
bra g boko mnie poruszy … po ka dej przeczytanej stronie trzeba wzi  g boki
oddech… jego teksty odbieraj  mi oddech… jakby mówi  do mnie…” Te dwa
komentarze internautów s  odpowiedzi  na komentarz Luciata zrobiony na mar-
ginesie Dziennika: „To, co zrozumia am o polskim szlachcicu: pisa  Sztuka przez
du e S, odmawiaj c pochylenia si  przed pos gami Adama Mickiewicza, Borgesa
czy Racine’a. Reszta jest zbyt skomplikowana, to beznadziejna próba zachowania
wielkiej litery, na przekór wszystkim ma ym”44.

Ciekawy okr g y stó , nonkonformistyczny i bardzo o ywiony, wokó  twórczo-
ci i osobowo ci pisarza, mia  miejsce przy okazji otwarcia wystawy fotogra-

ficznej „Portret Witolda Gombrowicza” autorstwa Bohdana Paczowskiego.
W dyskusji uczestniczyli mi dzy innymi pisarze: Denisa Com nescu, Simone
Popescu, Vasile Gârne  i Vitalie Ciobanu. Rozmowa skoncentrowa a si  wokó
Gombrowicza – artysty miotanego dwoma wielkimi obsesjami: walk  z form
w yciu i w literaturze oraz dosy  skomplikowanym, nieuni onym zwi zkiem
z ojczyzn  – Polsk  (Vitalie Ciobanu), artysty obrazoburczego, który komu  zaw-
sze przeszkadza  (Denisa Com nescu), symbolu Polski, jedynego w swojej sa-
motno ci i dumnej godno ci (Vasile Gârne ). O Witoldzie Gombrowiczu mo na
prowadzi  niesko czone dyskusje, nami tne, zapalczywe. Z ka dej z nich mo e-
my stworzy  inny obraz pisarza, poniewa  w g bi duszy ka dy nosi swojego
w asnego Gombrowicza. Dlatego zamykaj c wywód na temat odbioru Gombro-
wicza w Rumunii, przytocz  s owa wypowiedziane przez Simon  Popescu
w trakcie wspomnianej dyskusji: „Gombrowicz jest wielkim pisarzem [sic!] dla-
tego, e znaczy dla mnie bardzo wiele, tyle, ile znaczy jeszcze pi ciu czy sze ciu
innych wielkich pisarzy z tysi cy wielkich pisarzy, którzy istniej  na wiecie”45.

Dr Cristina Godun, Katedra J zyków S owia skich Uniwersytetu w Bukareszcie. Autorka monogra-
fii o teatrze Tadeusza Ró ewicza, licznych rozpraw na temat polskiej literatury wspó czesnej, t u-
maczka literatury polskiej na j zyk rumu ski. Ksi ki: Teatr Tadeusza Ró ewicza; Gramatyka j zyka
polskiego. Fleksja imienna.

43 http://spranceana.blogspot.com/2007_07_01_archive.html.
44 Luciat, Un lahtic polonez, http://www.terorista.ro/despre-blog.
45 Dyskusja Witold Gombrowicz – model intelectual contemporan, „Contrafort” 2005, marzec–maj,

nr 3–5 (125–127), http://www.contrafort.md/2005/125–127/827.html.
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G O M B R O W I C Z  I N  T H E  E Y E S  O F  R O M A N I A N S

In Romania, like in Poland, Witold Gombrowicz had a slightly delayed but successful debut (1988);
since the publication of the Romanian translation of Diary. In Theatre, the author has found his way to
the conscience of Romanian readers by fascinating, provoking and intriguing them. The idea to outline
Witold Gombrowicz’s work in the context of his perception in Romania originated from two separate
optics. The first is represented by professional critics, whereas the other is the view of readers and
their opinions publicized on unauthorized, amateurish fora. No matter whether we perceive Gombro-
wicz with an eye of an educated, experienced literary critic, or simply a literature lover, it can be
claimed that Gombrowicz’s works are still admired and are constantly revealing something new to us.


