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wa¿nych informacji i tropów, które jednak nie wyczerpuj¹ edytorskich i interpretacyjnych
mo¿liwoci Ferdydurke. Ale czy integralne wydanie (ne varieteur) tego dzie³a jest
w ogóle mo¿liwe? Oddajmy na koniec g³os autorowi: A ja nie mogê. I nikt nie mo¿e.
[Dopisane rêk¹ Gombrowicza fioletowym o³ówkiem:] O Bo¿e! 16
£ukasz Garbal

(Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw)

Abstract
The review is an editors insight into the second volume of Witold Gombrowiczs Collected
Works, containing a proposal of canonical text of the novel Ferdydurke edited by W³odzimierz
Bolecki. The edition in question is not a critical one in the classical sense, but rather an introduction
into such understood edition. While including a number of interesting ideas of interpretation, the
volume neglects the philological matter, the evidence of which can be the size of editors notes
(a little more than half a page of the novel, and more than 700 pages of the editorial!). Thus, the
model for the following volumes should rather be the first volume Bakakaj and other stories edited
by Zdzis³aw £apiñski. The second volume is an interesting monograph unfinished from the editors
view.

A g n i e s z k a G a w r o n, SUBLIMACJE WSPÓ£CZESNOCI. POWIECIOPISARSTWO JERZEGO ANDRZEJEWSKIEGO WOBEC PRZEMIAN PROZY XX
WIEKU. (Recenzent: Jerzy Paszek). £ód 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego,
ss. 274.
Ksi¹¿ka Agnieszki Gawron to kolejna próba syntetycznego przedstawienia pisarstwa
Jerzego Andrzejewskiego. W ostatnich latach twórczoæ autora Popio³u i diamentu cieszy
siê sporym zainteresowaniem badaczy, warto wiêc przypomnieæ najwa¿niejsze monografie, by sprawdziæ, jakie nowe rozwi¹zania proponuje autorka recenzowanej pracy.
W Przemianach poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego Janusz Detka (Kielce 1995)
skupia siê na poetyce tekstów, stwierdzaj¹c, ¿e autor czêsto zmienia style, ale z upodobaniem powraca do konwencji modernistycznych, trwale interesuje siê te¿ formami parabolicznymi; Andrzejewski by³ twórc¹ nieepickim  podkrela Detka  lecz wielkie dzie³o
epickie le¿a³o w jego marzeniach. Kolejna monografia: Jerzy Andrzejewski Zbigniewa
Kopcia (Poznañ 1999), wydana w serii Czytani Dzisiaj, ma charakter systematyzuj¹cy 
interpretuje siê tu utwory pisarza uwzglêdniaj¹c najnowsze ustalenia biograficzne i zg³êbiaj¹c zagadnienie identyfikacji Andrzejewskiego ze spo³eczn¹ rol¹ pisarza.
Andrzejewski Anny Synoradzkiej-Demadre (Kraków 1997) wyznacza nowy standard
badañ. Autorka siêga bowiem do bardzo licznych materia³ów archiwalnych: listów, prywatnych zapisków, dzienników, opiera siê na relacjach osób trzecich. W ten sposób dociera do wielu nieznanych szczegó³ów biograficznych, daj¹cych szansê na nowe ustalenia
interpretacyjne. Biografia na pierwszym planie, pokazana jako pasjonuj¹ce zmaganie
z losem i literatur¹, oraz wynikaj¹ca z niej twórczoæ  tak mo¿na podsumowaæ tê pioniersk¹ pod wieloma wzglêdami pracê.
Z kolei Dariusz Nowacki koncentruje siê w rozprawie Ja nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (Katowice 2000) na zagadnieniach poetyki. Interesuje go jednak, jak stwierdza we wstêpie, i pisarstwo, i sprawa Andrzejewskiego. Tak
po³o¿ony akcent wi¹¿e siê z podstawowymi za³o¿eniami ksi¹¿ki, eksponuj¹cymi szeroko
16
Transkrypcja korekty autorskiej Ferdydurke (w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie).
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rozumiany autobiografizm, sta³e pokazywanie przez Andrzejewskiego w³asnego ja (ale
nigdy  bezporednio), jego bycie dla siebie jedynym czytelnikiem idealnym.
O zainteresowaniu twórczoci¹ Andrzejewskiego w ostatnich 20 latach wiadcz¹ te¿
liczne mniejsze prace, rozdzia³y w monografiach, tomach zbiorowych, artyku³y w prasie 
wród ich autorów mo¿na wymieniæ badaczy najwybitniejszych: Mariê Janion, Zofiê Mitosek, Janinê Abramowsk¹, Micha³a G³owiñskiego, Tomasza Burka, Germana Ritza. Swoistym uzupe³nieniem owych opinii jest dwug³os, jaki wytworzy³y ksi¹¿ki omawiaj¹ce
uwik³anie polskich pisarzy w komunizm, w du¿ej mierze powiêcone postaci Jerzego Andrzejewskiego: zbiór wywiadów Hañba domowa Jacka Trznadla (Pary¿ 1985) oraz Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu Anny Bikont i Joanny Szczêsnej (Warszawa
2006). Na g³êbsze poznanie tej twórczoci pozwalaj¹ tak¿e, niedawno opublikowane, krytyczne wydania Trzech opowieci w opracowaniu W³odzimierza Maci¹ga (Wroc³aw 1998) 1
oraz Miazgi w edycji Synoradzkiej-Demadre (Wroc³aw 2002).
Co nowego w g¹szczu analiz i interpretacji proponuje Agnieszka Gawron? Postaram
siê opisaæ jej rozprawê od strony zaproponowanych nowatorskich ustaleñ czy (ewentualnie) sprostowañ. W za³o¿eniach stwierdza siê, i¿ po latach krzywdz¹cego czytania ksi¹¿ek
Andrzejewskiego przez pryzmat jego skomplikowanej drogi politycznej i ideologicznej
przychodzi czas na mylenie pozbawione uprzedzeñ. Badaczka pragnie oddaæ sprawiedliwoæ prawdzie artystycznej tekstów, od³¹czaj¹c je, jak mo¿na najdalej, od biografii artysty. Chce pokazaæ europejski wymiar tej twórczoci, a sta³¹ ewolucjê pisarza  jako wynik
najwa¿niejszych przemian wiatowej prozy. Przedmiotem namys³u czyni, omawiane
w uk³adzie chronologicznym, najwybitniejsze powieci, wydobywaj¹c ich interaktywnoæ semiotyczn¹: zwi¹zki z literatur¹, malarstwem, muzyk¹, filozofi¹.
Rozdzia³ Miêdzy porz¹dkiem rozumu i porz¹dkiem serca  w poszukiwaniu ³adu
podkrela pokrewieñstwo £adu serca z typowym dla Europy lat trzydziestych XX wieku
odrodzeniem religijnoci w duchu Maritaina oraz pisarstwem Bernanosa i Mauriaca. Najwa¿niejsze w debiutanckiej powieci Andrzejewskiego wydaj¹ siê autorce recenzowanej
pracy problemy trudnej wiary, stosunku jednostki do grzechu i odkupienia, moralnej odpowiedzialnoci za w³asne czyny, samotnoci wobec Boga i innych ludzi. Za nowatorskie
uznaæ mo¿na zauwa¿enie w £adzie serca powierzchownoci tematyki katolickiej i wydobycie spod takiego sztafa¿u bardziej ogólnych zagadnieñ zwi¹zanych z poczuciem tragizmu charakterystycznym dla pokolenia czasów wielkiego kryzysu. Odnajduj¹c wp³ywy
pochodz¹ce z bardzo odmiennych wiatopogl¹dowo obszarów, takich jak myl Pascala,
francuskie powieci katolickie lat trzydziestych, nastroje amerykañskiego lost generation, widzi Agnieszka Gawron ich jednoczesne wystêpowanie jako typowe dla pracy twórczej pisarza. Zastosowanie takiej szczególnej metody: zintegrowania sprzecznych motywów i przetworzenia ich wed³ug w³asnej wizji, ³¹czy  zdaniem badaczki  wszystkie
powieci Andrzejewskiego w spójn¹ ca³oæ.
Rozdzia³ Absurd, egzystencja, ideologia  wokó³ Popio³u i diamentu powiêcony
jest charakterystycznemu uzale¿nieniu rozumienia powieci od kolejnych etapów historii
i uwik³anej w ni¹ literatury. W ciekawy sposób Gawron porusza kwestiê istnienia dwóch
wersji tekstu (starannie opisanych ju¿ przez innych badaczy), pokazuj¹c, i¿ postaæ wczeniejsza wyrasta jeszcze z tradycji Dwudziestolecia, a ta z roku 1954  odzwierciedla odchodzenie od owych pokrewieñstw. Je¿eli dla wydania z roku 1948 patronem mo¿e byæ
Joseph Conrad, to dla kolejnego  ju¿ nie. Przy czym w analizie swojej wykorzystuje
badaczka  podobnie jak inni  wczeniejsz¹, lepsz¹ wersjê Popio³u i diamentu. Najciekawszymi stwierdzeniami s¹ intuicje dotycz¹ce czytania przez Andrzejewskiego modernistów amerykañskich i wp³ywu ich prostego, wyrazistego stylu na rodz¹cy siê tekst,
a tak¿e wpisania w dzie³o relatywizmu i w¹tpliwoci nurtuj¹cych pisarza co do nowego
1

Tom zawiera: Ciemnoci kryj¹ ziemiê, Bramy raju, Idzie skacz¹c po górach.
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kszta³tu polskiej rzeczywistoci. W podsumowaniu rozwa¿añ Gawron formu³uje s¹d, i¿
powieæ stanowi pierwsze ogniwo tej czêci twórczoci, która bêdzie podejmowa³a kwestiê uwik³ania cz³owieka w historiê i która zapowiada problematykê Trzech opowieci.
W prezentowanym rozdziale znajduje siê tak¿e fragment wysoce niejasny. Pisze autorka: Nie znaczy to jednak, jak siê powszechnie i niedbale uwa¿a, ¿e Popió³... (a w³aciwie jego pierwsze wydanie, bo o nim na razie mówimy) jest typowym wytworem prozy
realizmu socjalistycznego. Pogl¹d ten jest wynikiem, po pierwsze, uproszczonego i nie do
koñca s³usznego zabiegu pe³nego w³¹czenia Popio³u... w model prozy proponowanej przez
»Kunicê«, po drugie, ujednolicenia zjawisk artystycznych i ideowych 19451948 oraz
19491954 (s. 33). Nie wiemy, kto powszechnie i niedbale tak uwa¿a: czytelnicy, krytycy, inni twórcy czy badacze. Rozmywa siê tu, w przekonaniu pisz¹cej te s³owa, zamierzony odbiorca monografii  czytelnik nieprofesjonalny powinien otrzymaæ konkretne wyjanienie, w wypadku czytelnika zajmuj¹cego siê naukowo literatur¹ polsk¹ nie nale¿y
zak³adaæ niewiedzy zwi¹zanej z podstawowymi wyznacznikami realizmu socjalistycznego w dziele oraz cezury (umownej) roku 1949.
W rozdziale kolejnym, Literatura z diab³em skumana  Ciemnoci kryj¹ ziemiê,
pojawia siê rozpatrywana na nowo sprawa historycznoci/kostiumowoci powieci o inkwizycji. Badaczka przypomina, ¿e to od kompetencji odbiorcy zale¿y rozszyfrowywanie
sensów  w latach piêædziesi¹tych widziano wyranie rozrachunkowoæ utworu, up³yw
czasu zdezaktualizowa³ te treci. Jak mo¿na czytaæ Ciemnoci kryj¹ ziemiê dzisiaj? Przede
wszystkim jako fascynacjê Dostojewskim, autorem Legendy o Wielkim Inkwizytorze. Po
drugie, jako zapis poszukiwañ nowej formu³y artystycznej  zwiêz³ego jêzyka, oszczêdnoci s³ów, ograniczenia autorskiej wszechwiedzy. Nowatorsk¹ propozycj¹ wydaje siê zanalizowanie tekstu pod k¹tem wykorzystywania nowomowy. Skrytykowanie jêzyka totalitarnego wpisane zosta³o  zdaniem autorki recenzowanej rozprawy  immanentnie w strukturê dzie³a. Andrzejewski kompromituje wypowied podporz¹dkowan¹ ideologii, obna¿a
mechanizm powstawania zafa³szowañ i ukazuje jêzyk jako narzêdzie zaw³aszczania umys³ów. Rozlicza siê jednoczenie z jêzykiem doktryny i jej za³o¿eniami, kompromituj¹c
przy okazji estetykê socrealizmu oraz  poprzez postaæ us³u¿nego kronikarza  s³u¿ebn¹
rolê pisarza. Ciemnoci kryj¹ ziemiê s¹ w takim rozpoznaniu jednym z pierwszych utworów okresu padziernikowego godz¹cych jednoczenie w treæ systemu, jak i w formê jej
przekazywania.
Najwiêcej miejsca powiêca Agnieszka Gawron omówieniu Bram raju. Uznaj¹c, ¿e
jest to jedna z najpiêkniejszych powieci literatury polskiej, a mo¿e i wiatowej (s. 163),
nie waha siê nadwyrê¿yæ proporcji pracy, by przekazaæ prawdê utworu. Warto dodaæ, ¿e
rozdzia³ Próba rekonstrukcji barokowego o³tarza  od Schwoba do nouveau roman przynosi dociekania najciekawsze i g³êboko motywowane tekstowo.
Na pocz¹tku tej czêci pojawia siê porównanie powieci Andrzejewskiego i modernistycznego utworu Marcela Schwoba Krucjata dzieciêca. Podkrelaj¹c liczne miêdzy obu
dzie³ami podobieñstwa (które pierwsza opisa³a Maria Janion), uznaje autorka Sublimacji
wspó³czesnoci za nieporozumienie zarzut epigoñstwa: o ile u Schwoba o specyfice tekstu
decyduje polifonicznoæ wypowiedzi stylizowana na ¿yw¹ mowê redniowiecza, o tyle relacja Andrzejewskiego, opieraj¹c siê na technice zdania nieustaj¹cego, daleka jest od stylizacji. Agnieszka Gawron podkrela znacz¹ce skomplikowanie Bram raju w stosunku do narracji Krucjaty dzieciêcej, co pozwala, w jej opinii, na pog³êbienie przekazywanych treci.
Interesuj¹c¹ perspektywê interpretacyjn¹ wprowadza tu równie¿ przypomnienie zainspirowanego powieci¹ Schwoba obrazu Witolda Wojtkiewicza  Krucjata dzieciêca. Badaczka odnajduje w tekcie Andrzejewskiego zaobserwowane w pracy Wojtkiewicza napiêcia i nastroje  zapo¿yczenia ze Schwoba by³yby wiêc, jej zdaniem, zaporedniczone
przez inne dzie³o. Staranna analiza obrazu (i zreprodukowanie jego fragmentu na ok³adce
ksi¹¿ki) wydobywa subtelnoci i wyjania wiele zagadek Bram raju.
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Druga czêæ rozdzia³u jest powiêcona zbie¿nociom analizowanej powieci z za³o¿eniami nouveau roman. Z now¹ proz¹ francusk¹ zetkn¹³ siê Andrzejewski pod koniec lat
piêædziesi¹tych i dostrzeg³ w niej szansê na prze³amanie poczucia kryzysu literatury. Sugestie takie ju¿ siê w pimiennictwie pojawia³y, tu uderza jednak staranne sprawdzenie
w³aciwoci strukturalnych tekstu i porównanie ich z rozwi¹zaniami typowymi dla prozy
Robbe-Grilleta, Butora, Simona czy Sarraute. Odnajduje wiêc badaczka takie cechy charakterystyczne dla nouveau roman, jak kondensacja zdarzeñ w czasie i przestrzeni, filozofia czasu ugruntowana na nieufnoci wobec jêzyka, dominacja poetyki o w¹skim horyzoncie narracji, ukazywanie czystego dziania siê.
Za najwa¿niejszy problem  niewystarczaj¹co do tej pory podejmowany  uznaje
Agnieszka Gawron zawarty w dziele namys³ nad zjawiskiem mi³oci. To on wi¹¿e najg³êbiej powieæ Schwoba i malarstwo Wojtkiewicza z Bramami raju. Badaczka definiuje wiêc
mi³osne niespe³nienie, wokó³ którego zogniskowane s¹ wszystkie trzy narracje, jako podstawow¹ formê ¿ycia w obliczu nieskoñczonoci. Najwiêksz¹ wiêtoci¹ okazuje siê
w nich, nieco zaskakuj¹co, nie Bóg  ale drugi cz³owiek. Pomimo deklaracji o nadrzêdnoci problematyki mi³osnej ta czêæ rozwa¿añ zajmuje niewiele miejsca i urywa siê doæ
nagle, pozostawiaj¹c wra¿enie niedosytu.
Nastêpny rozdzia³, Amor fati, czyli mit w krainie kultury masowej, rozpoczyna siê
niefortunnie. W pierwszym zdaniu autorka zaznacza, i¿ Idzie skacz¹c po górach nie jest
powieci¹ z kluczem, a w toku rozwa¿añ ów nieistniej¹cy klucz starannie rozszyfrowuje. Pisze: Kolejna powieæ Jerzego Andrzejewskiego nie jest powieci¹ parodystyczn¹,
satyryczn¹, z kluczem. Nie jest karykatur¹, paszkwilem czy grotesk¹. A jednak zawiera
w sobie elementy parodii, satyry, ¿artu, które wymagaj¹ specjalnego traktowania. Podobnie mo¿na by powiedzieæ, ¿e Idzie skacz¹c po górach jest i nie jest ksi¹¿k¹ o Picassie.
Ortiz  jako bohater literacki  zosta³ bowiem ukszta³towany na podobieñstwo wielkiego
malarza, wiemy jednak, ¿e nie jest on alter ego Picassa, a rzeczywistoæ powieciowa jest
artystyczn¹ kreacj¹, a nie prób¹ odwzorowania rzeczywistoci obiektywnej. W wiadomoci spo³ecznej i krytycznej powieæ Andrzejewskiego pozosta³a swoist¹ roman à clef.
Ortiz  wspó³czesny artysta  reprezentuje pewien uniwersalny typ osobowoci artystycznej, jednak jego geniusz i »suwerennoæ«, nieustannie podkrelane w powieci, podpowiadaj¹ czytelnikowi, ¿e chodzi w³anie o Picassa (s. 166). Element retoryczny niepotrzebnie, jak siê wydaje, os³abi³ tu precyzjê wywodu. Autorka przywo³uje dalej fakty z ¿ycia
genialnego Hiszpana i znajduje ich odzwierciedlenie w tekcie, by skonkludowaæ, ¿e postaæ Ortiza nawi¹zuje do osoby Pabla Picassa. Obecnie na podstawie badañ archiwalnych
uda³o siê ustaliæ, ¿e tworz¹c postaæ Ortiza wzorowa³ siê Andrzejewski na ¿yciu i twórczoci autora Panien z Awinionu 2.
W dalszej czêci rozdzia³u pokazuje badaczka  maj¹c wiadomoæ pewnej prowokacyjnoci takiego zabiegu  zwi¹zki kreacji g³ównego bohatera z wybranymi elementami
Nietzscheañskiej koncepcji nadcz³owieka: osobowoci¹ idealn¹, mityzacj¹, funkcjonowaniem ponad zasadami moralnymi, sk³adaniem ofiar. Energia twórcza Ortiza  zaznacza
Gawron  wyp³ywa z indywidualnych prze¿yæ wykorzystywanych umiejêtnie przez artystê; takie przetworzenie daje prawdziw¹ wolnoæ, si³ê, energiê, ale i samotnoæ. Poprzez
kreacjê postaci Ortiza opowiada siê Andrzejewski za postaw¹ mi³oci losu, amor fati, na
przekór poczuciu staroci i miertelnoci. W rozprawie ledzi badaczka tak¿e przekszta³canie koncepcji nadcz³owieka w zderzeniu z kultur¹ masow¹ i dochodzi do stwierdzenia,
i¿ Andrzejewski jako jeden z pierwszych w Polsce pokusi³ siê o diagnozê kultury konsumpcyjnej.
Inn¹ nowatorsk¹ propozycj¹ interpretacji Idzie skacz¹c po górach jest odczytanie przyjêtej koncepcji narracyjnej jako gry z konwencj¹ kubistyczn¹. Zastosowany przez pisarza
2
Zob. K. B u d r o w s k a, Powieæ o artycie. Idzie skacz¹c po górach Jerzego Andrzejewskiego. W zb.: Z problemów prozy  powieæ o artycie. Red. W. Gutowski, E. Owczarz. Toruñ 2006.
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symultanizm swoj¹ wyk³adniê teoretyczn¹ zyska³, o czym przypomina Gawron, na pocz¹tku wieku XX w artyku³ach teoretycznych Apollinairea. Przewrót kubistyczny/symultaniczny oznacza przede wszystkim zerwanie z tradycyjn¹ perspektyw¹ przestrzenno-czasow¹: prezentacjê z kilku punktów widzenia jednoczenie. W powieci Andrzejewskiego
mo¿na dostrzec to poprzez syntezê widoków, syntezê spojrzeñ ró¿nych bohaterów na to
samo zdarzenie, fragmentarycznoæ i wybiórczoæ w przedstawianiu wiata, alinearnoæ,
ironicznoæ w stosunku do tradycji (a jednoczenie uk³on w jej stronê). Gra z kubizmem to
 zdaniem badaczki  kolejny bardzo subtelny powrót na poziomie techniki powieciowej
do postaci Picassa, najwybitniejszego przedstawiciela tego nurtu w malarstwie.
W rozdziale koñcowym, Mia³o byæ...  A jest..., czyli ró¿nica i powtórzenie a postmodernizm Miazgi, podstaw¹ rozwa¿añ jest czytanie ostatniego wielkiego tekstu Andrzejewskiego jako powieci postmodernistycznej. O zwi¹zkach Miazgi z postmodernizmem pisali ju¿ Kazimierz Bartoszyñski i German Ritz 3, przy czym obaj badacze z ostro¿noci¹ traktowali postmodernistycznoæ utworu, pisz¹c raczej o siêganiu do tradycji
metafikcjonalnej i czerpaniu z nowej koncepcji powieci. Agnieszka Gawron idzie dalej
i stwierdza: Z perspektywy koñca wieku sta³o siê jasne, ¿e sylwicznoæ polskiej prozy po
roku szeædziesi¹tym w du¿ej mierze by³a odbiciem zjawisk formalnych, które na Zachodzie zaczêto wówczas coraz mielej nazywaæ postmodernistycznymi. Wiêkszoæ z nich
mo¿emy odnaleæ w powieci Andrzejewskiego (s. 245). Wród cech, które pozwalaj¹
tak jednoznacznie zaklasyfikowaæ Miazgê, badaczka wyró¿nia: rodzajow¹ i gatunkow¹
niejednorodnoæ, zastosowanie poetyki fragmentu, zacieranie granic miêdzy przytoczeniem a narracj¹, symultanizm. Ciekaw¹ konstatacj¹ wydaje siê zaobserwowanie podobnych elementów ju¿ we wczeniejszych utworach pisarza  Bramach raju oraz Idzie skacz¹c po górach, co wiadczy  zdaniem autorki Sublimacji wspó³czesnoci o otwartoci
i czujnoci pisarza na przeobra¿enia prozy.
W rozpatrywanym rozdziale publikowane i krótko omówione s¹ tak¿e zmiany w poszczególnych wydaniach Miazgi. W zwi¹zku z pojawieniem siê edycji krytycznej tekstu
jeszcze przed opublikowaniem recenzowanej pracy nie wydaj¹ siê one niezbêdne.
Krótkie zakoñczenie ksi¹¿ki podkrela raz jeszcze obserwacje p³yn¹ce z analiz  szybkoæ reagowania Andrzejewskiego na przeobra¿enia tradycji powieciowej, silne osadzenie
jego tekstów w tradycji kultury polskiej i europejskiej. Twórcz¹ drogê pisarza wyznaczaj¹
 w opinii badaczki  takie pojêcia, jak: Wiara, Historia, Idea, Mi³oæ, Sztuka, Kultura.
Czy recenzowana ksi¹¿ka spe³ni³a pok³adane w niej nadzieje? Wydaje siê, ¿e i tak,
i nie. Z pewnoci¹ zrealizowano j¹ konsekwentnie, dotrzymuj¹c wszystkich obietnic zawartych w czêci wstêpnej. Specyfikê pisarstwa Andrzejewskiego odda³a autorka wnikliwie i bez uprzedzeñ, uruchomi³a szereg ciekawych kontekstów, odnalaz³a nowe drogi
interpretacyjne. Z drugiej strony jednak zabrak³o w tomie tym odniesieñ do materia³ów
archiwalnych, o których zreszt¹ autorka wzmiankuje. Wed³ug mnie po pracach Anny Synoradzkiej-Demadre, wyznaczaj¹cych bardzo wysoki pu³ap namys³u nad ¿yciem i dzie³em
pisarza, powiedzenie czego nowego o twórczoci Andrzejewskiego nie jest ju¿ w pe³ni
satysfakcjonuj¹ce bez oparcia siê na materia³ach ród³owych. Analiza rêkopisów  nie od
strony biografii, ale aktu twórczego  mog³aby potwierdziæ formu³owane opinie lub,
w niektórych wypadkach, zaprzeczyæ im.
Na koniec nale¿y jeszcze wspomnieæ o miejscami niestarannym zredagowaniu ksi¹¿ki. Pojawiaj¹ siê w niej zdania niepotrzebnie obni¿aj¹ce wysoki poziom jêzykowy pracy:
»Autentycznie istnieje tylko ten, kto podj¹³ ryzyko obiektywizacji«  twierdzi filozof,
K. B a r t o s z y ñ s k i, Postmodernizm a sprawa polska. Przypadek Miazgi. Teksty
Drugie 1993, nr 1.  G. R i t z, Miazga Andrzejewskiego  powieæ u progu postmoderny. W zb.:
Wspó³czesna literatura polska lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Opinie, pogl¹dy, prognozy
literaturoznawców polskich i niemieckich w referatach i dyskusji lipskiej konferencji 46 czerwca
1993. Lipsk 1993.
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a hrabia Ludwik na pewno je podj¹³ (s. 156); Najbardziej w powieci wyeksponowanym
przedstawicielem prasy  choæ nie cz³onkiem, a porednikiem na drodze t³um  Olimp 
jest André Gageot (s. 192).
Jednak pomimo pewnych niedostatków rozprawa Agnieszki Gawron ciekawie wpisuje siê w nurt rozwa¿añ na temat zwi¹zków z tradycj¹ zachodni¹  pozornie izolowanej 
literatury polskiej doby komunizmu.
Kamila Budrowska
(Uniwersytet w Bia³ymstoku 
University of Bia³ystok)

Abstract
The text is a review of Agnieszka Gawrons book on the literary creativity of Jerzy Andrzejewski, an outstanding 20th century writer, who has recently enjoyed a marked interest of scholars.

R e n a t a I n g b r a n t, FROM HER POINT OF VIEW. WOMANS ANTI-WORLD IN THE POETRY OF ANNA WIRSZCZYÑSKA. Stockholm 2007. Stockholm University, ss. 238, 4 nlb. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavonic
Studies. [T.] 38.
Szwedzka slawistyka w ostatnich dekadach dostarczy³a nam kilka wartociowych doktoratów ukierunkowanych polonistycznie i literaturoznawczo, by wymieniæ choæby Ma³gorzaty Szulc-Packalén Pokolenie 68: studium o poezji polskiej lat siedemdziesi¹tych (Uppsala
1987; wyd. pol. Warszawa 1997), Krzysztofa Stali Na marginesach rzeczywistoci: o paradoksach przedstawiania w twórczoci Brunona Schulza (On the Margins of Reality: the Paradoxes of Representation in Bruno Schulzs Fiction, Stockholm 1993; wyd. pol. Warszawa
1995), Micha³a Legierskiego Modernizm Witolda Gombrowicza (Stockholm 1996; wyd. pol.
Warszawa 1999) czy Janusza Korka Paradoksy paryskiej Kultury: ewolucja myli politycznej w latach 19471980 (Stockholm 1998; wyd. pol. Lublin 2000). Teraz do³¹cza do tej
kolekcji dysertacja Renaty Ingbrant From Her Point of View, trzecia z opublikowanych
dotychczas ksi¹¿ek w ca³oci powiêconych autorce Budowa³am barykadê i jej twórczoci,
po Jakiego¿ to gocia mielimy Czes³awa Mi³osza (Kraków 1996) i monografii Renaty Stawowy Gdzie jestem ja sama: o poezji Anny wirszczyñskiej (Kraków 2004).
W obecnej, anglojêzycznej wersji praca Ingbrant adresowana jest g³ównie do zagranicznych slawistów, literaturoznawców i studentów polonistyki, tote¿ zawiera fragmenty
z punktu widzenia czytelnika polskiego poniek¹d zbêdne (np. dotycz¹ce biografii poetki
b¹d historycznoliterackich kontekstów jej dzie³a), g³ównie zreszt¹ za spraw¹ opublikowanego wczeniej doktoratu Renaty Stawowy, który uznaæ trzeba za niezwykle rzetelne
kompendium wiedzy o ¿yciu i dorobku twórczym wirszczyñskiej. Sztokholmska badaczka przyznaje otwarcie, i¿ pojawienie siê ksi¹¿ki Stawowy w trakcie powstawania jej w³asnej dysertacji znacznie skomplikowa³o jej sytuacjê i poczynania naukowe, ale zarazem
jest przekonana, i¿ ró¿nice miêdzy tymi dwiema monografiami s¹ na tyle istotne, by usprawiedliwiaæ ich równoleg³e funkcjonowanie w obiegu akademickim. Chodzi autorce przy
tym zw³aszcza o kwestie metodologiczne: w jej opinii praca Stawowy ujmuje twórczoæ
wirszczyñskiej w sposób tematyczno-opisowy, staj¹c siê wskutek tego raczej wyczerpuj¹cym katalogiem w¹tków, toposów, gatunków i idiomów poetyckich ani¿eli wyrazistym jej
odczytaniem (s. 2123) 1. Ingbrant natomiast, po pierwsze, podchodzi do swego zadania
Inaczej ocenia pod tym wzglêdem dysertacjê Renaty Stawowy G. B o r k o w s k a (Poezja
i etyka. Ksi¹¿ka o wierszach wirszczyñskiej. Teksty Drugie 2005, nr 1/2, s. 95), dostrzegaj¹c
wyrazist¹ zbie¿noæ z ustaleniami krytyki feministycznej na temat twórczoci kobiet.
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