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Nieporównani? André Gide i Witold Gombrowicz
w przestrzeni (nie)porozumienia

Z wielkim zaciekawieniem i – muszę to przyznać – niemałą przyjemnością czytałam

szkic Aleksandra Fiuta o  Kronosie, który ukazał się w drugim numerze „Tekstów Drugich”

z 2015  roku,  na  krótką  chwilę  przed  obroną  mojej  pracy  magisterskiej.  Porównując

diarystyczne  pisarstwo  autora  Ferdydurke ze  słynnym dziennikiem André Gide'a,  badacz

z dużym przekonaniem wskazuje rozmaite  podobieństwa i  zależności  pomiędzy zapiskami

obu twórców. Gombrowiczowska inspiracja lekturą  Dziennika Gide'a to oczywiście sprawa

znana i  nieraz już komentowana,  odniosłam jednak wrażenie,  że dopiero Aleksander  Fiut

zdecydował  się  zadać  tak  bezpośrednio  sformułowane  pytania  o  intertekstualną  relację

między diariuszami obu twórców. Było to dla mnie szczególnie ważne, gdyż wybór tematu

mojej pracy dyplomowej wiązał się z przeświadczeniem o wciąż aktualnej potrzebie stawiania

takich  pytań.  Tekst  wybitnego  literaturoznawcy  niejako  potwierdził  więc  moje  intuicje.

Zwłaszcza,  że  rozpoznania  badacza  dotyczące  Kronosa okazały  się  w  pewnym  stopniu

pokrywać z podjętymi przeze mnie tropami interpretacyjnymi.

Poczucie konieczności pogłębienia refleksji na temat możliwej bliskości dzienników

obu pisarzy rodziło się we mnie wraz z odkrywaniem zagadkowego stosunku Gombrowicza

do  autora  Fałszerzy.  To,  co  zastanawiało  mnie  w  owym  stosunku  najbardziej,  to  jego

ambiwalentny  charakter,  któremu  polski  pisarz  dawał  wyraz  w  rozmaitych,  nierzadko

sprzecznych  ze  sobą,  wypowiedziach  czy  fragmentach  utworów.  Znaczące,  że  to  właśnie

Dziennik Gide'a był przedmiotem największego zainteresowania przebywającego na emigracji

twórcy. Wspomina o tym między innymi Alejandro Rússovich, według którego sceptyczna,

a nawet  pogardliwa,  postawa Gombrowicza  wobec francuskiego autora  zaskakująco łatwo

przerodziła  się  w  zaciekawienie  bliskie  fascynacji.  Właściwie  wystarczyło  pierwsze

zetknięcie z Gide'owskim diariuszem. Przyszły autor Pornografii widocznie dostrzegł w nim

coś, czego brakowało innym, skądinąd namiętnie przez niego czytywanym, autobiografiom.

Coś,  co  na  zawsze  zmieniło  jego  wyobrażenie  o  możliwościach,  ale  i  ograniczeniach

diarystycznej formy wyrazu.

1



Podnosząc  kwestię  znaczenia,  jakie  mógł  przypisywać  Gombrowicz  Dziennikowi

Gide'a,  podkreśla  się  zwykle śmiałość i  wyjątkowość postawy francuskiego twórcy,  który

zdecydował  się  na  upublicznienie  osobistych  notatek  jeszcze  za  swojego  życia.  Istotnie,

wymowny  gest  w  pełni  świadomej  (i,  co  znamienne,  w  najdrobniejszych  szczegółach

przemyślanej) publikacji prywatnego diariusza odkrył Gombrowiczowi, jak sam pisał w liście

do Jerzego Giedroycia,  „możliwość prywatno-publicznego dziennika”1.  Był to bezpośredni

impuls do rozpoczęcia regularnej  pracy nad własnymi zapiskami drukowanymi na łamach

paryskiej  Kultury. Jednak bliższe przyjrzenie się komentarzom, w których autor  Ferdydurke

odnosi  się  do  twórczości  Gide'a  oraz  ogólnej  specyfiki  pisarstwa  autobiograficznego,

prowokuje do wyciągnięcia z owych rozpoznań dużo dalej idących konsekwencji. Otóż zdaje

się, że  Dziennik Francuza ukazał Gombrowiczowi również niedostrzeżoną wcześniej szansę

na spełnienie radykalnego i fundamentalnego dla egzystencjalnego doświadczenia postulatu

autentyczności.  Choć  był  on  rozumiany  przez  każdego  z  diarystów  inaczej,  dla  obu

możliwość jego realizacji nierozłącznie związana była z przekonaniem o twórczym potencjale

i  sprawczym  charakterze  wypowiedzi  autobiograficznej.  Zarówno  dla  Gide'a,  jak  i  dla

Gombrowicza przekroczenie granicy pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne, było

podstawowym  warunkiem  osiągnięcia  autokreacyjnej  swobody,  otwierającej  nowe

perspektywy dla nieskrępowanego podmiotowego stawania się.

Czy  jednak  domniemana  twórcza  inspiracja  to  wystarczająca  przesłanka,  by

przeprowadzić satysfakcjonujące poznawczo porównanie dwóch tak różniących się przecież

pisarzy? Pytanie o zasadność operacji komparatystycznej powracało do mnie niejednokrotnie.

Podzielając wątpliwości wielu współczesnych komparatystów co do możliwości dokonania

zestawienia  w  pełni  respektującego  idiomatyczność  każdego  z  porównywanych  członów,

byłam  świadoma  ryzyka,  jakie  wiąże  się  z  pokusą  „wykrywania”,  a  może  nawet

„systematycznego  omawiania”  cech  i  elementów  wspólnych  zestawianym  utworom.

Zwłaszcza w wypadku twórczości Gide'a i Gombrowicza nietrudno było wpaść w zabójczą

dla  postulowanego  przez  nich  indywidualizmu  pułapkę  wpływologii.  Co  więcej,

onieśmielające  było  także  znane  nastawienie  polskiego  autora  do  wszelkich  pomysłów

spowinowacania  go  z  innymi.  W końcu  czyż  nie  przeciwko  samej  idei  porównania  tak

stanowczo  buntował  się  Witold,  stając  do  pojedynku  z  argentyńskim pisarzem w  Trans-

Atlantyku?  Czyż  nie  strachem przed  sprowadzeniem do  Tego  Samego  powodowana  była

1 List Gombrowicza do Giedroycia z 6 VII 1952, w: J. Giedroyc, W. Gombrowicz, Listy 1950–1969, wybrał,
oprac. i wstępem opatrzył A. Kowalczyk, Warszawa 1993, s. 60.
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wściekłość, z jaką reagował Gombrowicz na wszelkie próby odnoszenia jego pisarstwa do

dowolnych szkół bądź kierunków literackich?

Z jednej strony chcąc więc zachować czytelniczą wierność, z drugiej natomiast będąc

przekonana  o  nieuniknioności  sytuowania  rzeczy,  a  zatem również  pisarskiej  twórczości,

wobec tego, co znane i niejako samoistnie nasuwające się wyobraźni, postanowiłam wysnuć

dwie  osobne,  ale  przeciw-stawione  sobie  (termin  pożyczam  od  Tadeusza  Sławka)

interpretacje. Starałam się podążać w nich podobnymi myślowymi ścieżkami, zwracać uwagę

na analogiczne lub polemiczne wobec siebie zjawiska, eksponować zbiegające się ze sobą

linie refleksji. Jednocześnie jednak pragnęłam czytać dzienniki obu pisarzy w poszanowaniu

ich  odrębności  i  wzajemnego  dystansu,  co  pozwoliło  mi  dość  swobodnie  podążać  za

rysującymi się w tekstach interpretacyjnymi możliwościami. Moim głównym celem było więc

nie tyle wyjawienie ścisłego pokrewieństwa diariuszy Gide'a i Gombrowicza – byłoby to, jak

sądzę, zadanie karkołomne – co raczej usytuowanie ich we wspólnej przestrzeni, dzięki której

dałoby się pomyśleć o relacji pisarzy jako wciąż żywym, nieustającym (nie)porozumieniu.

Tytułową przestrzeń (nie)porozumienia rozumiem na kilka sposobów. To po pierwsze

pojmowana w duchu najnowszej  komparatystyki  przestrzeń  światowego obiegu  literatury,

w której rozmaite utwory komunikują się i wchodzą we wzajemne relacje, ale też ścierają się,

nieustannie  renegocjując  swą  kanoniczną  pozycję.  To  również  wytrwale  konstruowana

przestrzeń samych tekstów dzienników Gide'a i  Gombrowicza,  będąca sceną dialogu oraz

konfliktu,  sceną  interakcji  z  krytyką,  literackimi  poprzednikami,  czytelnikami

i czytelniczkami.  Wreszcie  to  także  indywidualna  przestrzeń  literackiej,  filozoficznej,

kulturowej  czy historycznej  świadomości  każdego  z omawianych przeze mnie twórców –

przestrzeń  wyznaczana  przez  granice  lekturowych  bądź  egzystencjalnych  doświadczeń,

a znajdująca odbicie w podejmowanych w dziennikach refleksjach, toczonych w nich sporach

i polemikach. Po co starać się tę przestrzeń eksponować? Może po to, by poczuć się choć

trochę pewniej niż czuł się Witold w Kosmosie:

wróbel odsyłał mnie do ust, usta do wróbla, znalazłem się pomiędzy wróblem i ustami, jedno
drugim się  zasłania  […].  A najprzykrzejsze,  iż  wróbel  nie  dawał  się  umieścić  z  ustami  na
wspólnej mapie, był on zupełnie poza, z innej dziedziny, i zresztą przypadkowy, niedorzeczny
nawet, więc po co mi się napataczał, nie miał prawa!...2

2 W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 1986, s. 15.
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