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a hrabia Ludwik na pewno je podj¹³� (s. 156); �Najbardziej w powie�ci wyeksponowanym
przedstawicielem prasy � choæ nie cz³onkiem, a po�rednikiem na drodze t³um � Olimp �
jest André Gageot� (s. 192).

Jednak pomimo pewnych niedostatków rozprawa Agnieszki Gawron ciekawie wpisu-
je 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)

A b s t r a c t
The text is a review of Agnieszka Gawron�s book on the literary creativity of Jerzy Andrzejew-

ski, 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. WOMAN�S ANTI-
-WORLD IN THE POETRY OF ANNA �WIRSZCZYÑSKA. Stockholm 2007. Stock-
holm University, ss. 238, 4 nlb. �Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavonic
Studies�. [T.] 38.

Szwedzka slawistyka w ostatnich dekadach dostarczy³a nam kilka warto�ciowych dok-
toratów ukierunkowanych polonistycznie i literaturoznawczo, by wymieniæ choæby Ma³go-
rzaty Szulc-Packalén Pokolenie 68: studium o poezji polskiej lat siedemdziesi¹tych (Uppsala
1987; wyd. pol. Warszawa 1997), Krzysztofa Stali Na marginesach rzeczywisto�ci: o para-
doksach przedstawiania w twórczo�ci Brunona Schulza (On the Margins of Reality: the Pa-
radoxes of Representation in Bruno Schulz�s 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 my�li poli-
tycznej w latach 1947�1980 (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 ca³o�ci po�wiêconych autorce Budowa³am barykadê i jej twórczo�ci,
po Jakiego¿ to go�cia mieli�my Czes³awa Mi³osza (Kraków 1996) i monografii Renaty Sta-
wowy �Gdzie jestem ja sama�: o poezji Anny �wirszczyñskiej (Kraków 2004).

W obecnej, anglojêzycznej wersji praca Ingbrant adresowana jest g³ównie do zagra-
nicznych 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 opubliko-
wanego wcze�niej doktoratu Renaty Stawowy, który uznaæ trzeba za niezwykle rzetelne
kompendium wiedzy o ¿yciu i dorobku twórczym �wirszczyñskiej. Sztokholmska badacz-
ka przyznaje otwarcie, i¿ pojawienie siê ksi¹¿ki Stawowy w trakcie powstawania jej w³a-
snej dysertacji znacznie skomplikowa³o jej sytuacjê i poczynania naukowe, ale zarazem
jest przekonana, i¿ ró¿nice miêdzy tymi dwiema monografiami s¹ na tyle istotne, by uspra-
wiedliwiaæ ich równoleg³e funkcjonowanie w obiegu akademickim. Chodzi autorce przy
tym zw³aszcza o kwestie metodologiczne: w jej opinii praca Stawowy ujmuje twórczo�æ
�wirszczyñskiej w sposób tematyczno-opisowy, staj¹c siê wskutek tego raczej wyczerpuj¹-
cym katalogiem w¹tków, toposów, gatunków i idiomów poetyckich ani¿eli wyrazistym jej
odczytaniem (s. 21�23) 1. Ingbrant natomiast, po pierwsze, podchodzi do swego zadania

1 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¿no�æ z �ustaleniami krytyki feministycznej na temat twórczo�ci kobiet�.
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selektywnie, koncentruj¹c uwagê tylko na wybranych zbiorach wierszy polskiej poetki, po
drugie za� � stosuje w swoich analizach i interpretacjach przede wszystkim (choæ nie wy-
³¹cznie) narzêdzia szeroko rozumianej krytyki feministycznej. Projekt ten realizowa³a zreszt¹
� trzeba to podkre�liæ � pod podwójnymi auspicjami: polonistycznymi i feministycznymi.
Jej promotorami byli bowiem prof. Leonard Neuger z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu
Sztokholmskiego oraz prof. Ebba Witt-Brattström � znana przedstawicielka szwedzkiego
literaturoznawstwa spod znaku feminizmu, zwi¹zana z m³od¹ i prê¿n¹ uczelni¹ Södertöns
högskola.

Ingbrant wychodzi zatem w swoich rozwa¿aniach z trzech podstawowych za³o¿eñ: po
pierwsze, ¿e Anna �wirszczyñska to poetka wielka, po drugie, ¿e jej wielko�æ wci¹¿ jesz-
cze nie zosta³a nale¿ycie doceniona przez polski dyskurs akademicki, i po trzecie � ¿e
optyka feministyczna jest t¹, dziêki której wielko�æ �wirszczyñskiej najlepiej uwidocznia
siê w profesjonalnej lekturze. Aby poj¹æ, dlaczego konieczne by³o za³o¿enie pierwsze,
trzeba sobie uzmys³owiæ, i¿ status �wirszczyñskiej w kanonie XX-wiecznej poezji pol-
skiej istotnie nie jest ustabilizowany, a ju¿ zw³aszcza gdy patrzeæ nañ z perspektywy od-
biorcy zagranicznego. Nazwiska i wierszy tej autorki nie znajdziemy w popularnych kom-
pendiach Edwarda Balcerzana (Poezja polska w latach 1939�1968, Warszawa 1998) czy
Anny Lege¿yñskiej i Piotra �liwiñskiego (Poezja polska po roku 1968, Warszawa 2000),
co wiêcej � nie ma go w The History of Polish Literature Czes³awa Mi³osza (University of
California Press, California 1983) ani w antologiach przek³adów poezji polskiej, takich
chocia¿by, jak Spoiling Cannibals� Fun. Polish Poetry of the Last Two Decades of Com-
munist Rule, w t³umaczeniu i pod redakcj¹ Stanis³awa Barañczaka oraz Clare Cavanagh
(Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1991) czy Ambers Aglow. An Antholo-
gy of Contemporary Polish Women�s Poetry (1981�1995) w t³umaczeniu i pod redakcj¹
Reginy Grol (Host Publications Inc., Austin, Texas, 1996). Ramy czasowe tej ostatniej
publikacji dotycz¹, oczywi�cie, ¿ycia wierszy, a nie biografii poetek, i �wirszczyñska mo-
g³aby siê tu zmie�ciæ z racji wydanego po�miertnie tomu Cierpienie i rado�æ (Warszawa
1985). Tak wiêc, choæ jej poezja od dawna jest dostêpna w angielskich przek³adach 2, bra-
kuje w odniesieniu do autorki Jestem baba dobrze usytuowanych podrêcznikowych dro-
gowskazów, które dzi� doprowadzi³yby potencjalnych admiratorów do jej niezwyk³ej twór-
czo�ci.

Czy taki stan rzeczy mo¿na potraktowaæ jako wystarczaj¹ce uzasadnienie drugiego
z poczynionych przez Renatê Ingbrant za³o¿eñ jej dysertacji? Autorka stwierdza bowiem
jednoznacznie: �Ogólnie ujmuj¹c, studia literackie od dawna zaniedbywa³y dorobek �wirsz-
czyñskiej i nadal nie przyci¹gaj¹ znacz¹cej uwagi badaczy� (s. 47). Z �krajowego� punktu
widzenia nie jest to opinia do koñca uzasadniona. Wprawdzie poza ksi¹¿kami Mi³osza
i Stawowy nie mamy innych tomów monograficznych po�wiêconych twórczo�ci poetki,
jednak prace na jej temat czêsto pojawiaj¹ siê w publikacjach zbiorowych, w periodykach
literaturoznawczych czy w autorskich monografiach problemowych 3. Je�li dodaæ do tego

2 A. � w i r s z c z y ñ s k a: Budowa³am barykadê / Building the Barricade. Transl.
M. J. K r y ñ s k i, R. M a g u i r e. Kraków 1979; I�m the Old Woman. Transl. M. M a r s h m e n t
& G. B a r a n. Canterbury 1985; Fat Like the Sun. Transl. M. M a r s h m e n t  & G. B a r a n. Lon-
don 1986. � A. S w i r: Happy as a Dog�s Tail. Transl. Cz. M i ³ o s z, L. N a t h a n. San Diego
1985; Talking to My Body. Transl. Cz. M i ³ o s z, L. N a t h a n. Washington 1996 (dwujêzyczne
wyd. krajowe: Kraków 2002). Podajê za bibliografi¹ zawart¹ w omawianej dysertacji.

3 Spo�ród tekstów opublikowanych w ostatnich latach moj¹ uwagê zwróci³y zw³aszcza:
A. K l u b a, �Interpretacje kropki�. O cyklu �Groteski� z tomu �Wiatr� Anny �wirszczyñskiej. �Pa-
miêtnik Literacki� 2005, z. 1. � T. M i z e r k i e w i c z, �Mo¿na siê �miaæ, umieraj¹c�. �miech
i komizm w poezji Anny �wirszczyñskiej. W: Niæ �miesznego. Studia o komizmie w literaturze pol-
skiej XX i XXI wieku. Poznañ 2007. � E. G r o s s m a n, From (Re)creating Mythology to (Re)claim-
ing Female Voices: Amelia Hertz and Anna �wirszczyñska as Playwrights. W zb.: The Other in
Polish Theatre and Drama. Ed. K. C i o f f i, B. J o h n s t o n. Columbus, Ohio, 2004.
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nie opublikowane dot¹d rozprawy doktorskie (m.in. Wioletty Bojdy o miêdzywojennej
twórczo�ci Anny �wirszczyñskiej), ukoñczone projekty badawcze (Jacka Kopciñskiego
o jej twórczo�ci dramaturgicznej) czy choæby zorganizowan¹ w Kazimierzu Dolnym przez
KUL oraz IBL PAN w 2002 roku konferencjê Anna �wirszczyñska. Która lektura? � bilans
wspó³czesnej ��wirszczyñskologii� oka¿e siê znacz¹co dodatni. Problem w tym, ¿e roz-
proszony charakter owych tekstów sprawia, i¿ siêgaæ po nie bêd¹ przede wszystkim kolej-
ni badacze tej poezji, natomiast mniej do�wiadczony adept czy student literaturoznaw-
stwa, a zw³aszcza odbiorca zagraniczny, istotnie mo¿e odnie�æ wra¿enie niedostatecznego
ni¹ zainteresowania.

Co do trzeciego z za³o¿eñ Renaty Ingbrandt, dotycz¹cego po¿ytków, jakie p³yn¹
z przyjêcia optyki feministycznej w lekturze �wirszczyñskiej, wydaje siê ono oczywiste
w przypadku autorki, która swoj¹ ��wiadomo�æ feministyczn¹� wyrazi�cie w wierszach te-
matyzowa³a. W omawianej ksi¹¿ce zreszt¹ lekturze feministycznej poddane zostaj¹ dwa zbiory
tekstów: utwory �wirszczyñskiej oraz krytycznoliterackie �wiadectwa ich recepcji. I w obu
przypadkach znajduj¹ zastosowanie dwa ró¿ne paradygmaty lekturowe. O ile bowiem �wirsz-
czyñsk¹ czyta Ingbrandt, rzek³abym, �ginokrytycznie� � tzn. z pe³n¹ ufno�ci¹ wobec tekstu
i jego kobiecej dykcji � o tyle wypowiedzi n a  t e m a t  � w i r s z c z y ñ s k i e j  traktowane
s¹ tu z modelow¹ wrêcz podejrzliwo�ci¹ feministyczn¹. Same siê zreszt¹ o to prosz¹�

Poza wstêpem � gdzie autorka skrótowo przedstawia sylwetkê twórcz¹ �wirszczyñ-
skiej (pamiêtajmy, ¿e praca adresowana jest do odbiorcy zagranicznego) oraz omawia nie-
które kwestie metodologiczne zwi¹zane z koncepcjami lektury �up³ciowionej� (�ród³em
inspiracji s¹ tu dla niej zw³aszcza rozwa¿ania Anette Kolodny 4) � rozprawa sk³ada siê
z dwóch czê�ci. Pierwsza, obejmuj¹ca niemal jedn¹ trzeci¹ ca³ego tekstu, dotyczy g³ównie
biografii poetki oraz dziejów recepcji jej dorobku, ze szczególnym uwzglêdnieniem ksi¹¿-
ki Mi³osza i roli, jak¹ odegra³ ten¿e w promowaniu jej utworów i kreowaniu jej publiczne-
go wizerunku. Czê�æ druga to analizy i interpretacje wierszy �wirszczyñskiej � tu Ingbrant
skupia siê na miêdzywojennym debiucie Wiersze i proza (1936) oraz dwóch tomikach
powojennych: Jestem baba (1972) i Budowa³am barykadê (1974). Utwory z innych zbio-
rów s¹ przez ni¹ cytowane i komentowane jedynie okazjonalnie, a badaczka jasno de-
klaruje, i¿ jej uwaga ogniskowaæ siê bêdzie na owych prze³omowych, jak je postrzega,
ksi¹¿kach poetyckich � zw³aszcza na dwóch ostatnich. Ich prze³omowo�æ ujawnia siê
w kontek�cie w³asnej twórczo�ci �wirszczyñskiej, jak i na tle ca³ej poezji polskiej lat
siedemdziesi¹tych XX wieku. A mo¿e i ca³ej powojennej poezji polskiej.

W rozdziale zatytu³owanym In Place of Biography Ingbrant wykorzystuje kategoriê
l e g e n d y  b i o g r a f i c z n e j, co stwarza okazjê do krótkiej dygresji teoretycznej i zre-
ferowania �narratologicznych� koncepcji Northropa Frye�a oraz Haydena White�a. Jej
zdaniem, biografie poetek czêsto opowiadane s¹ wed³ug okre�lonych schematów narra-
cyjnych i stereotypów p³ciowych; �samotna bohaterka z poetyck¹ misj¹, która koñczy siê
triumfem lub klêsk¹: czy r o m a n s  i  t r a g e d i a  to jedyne wzorce fabularne, jakie da
siê zastosowaæ w odniesieniu do kobiet�? (s. 32) � zapytuje nie do koñca retorycznie, gdy¿
w³a�nie biografia �wirszczyñskiej, opowiadana przez sam¹ poetkê i innych narratorów,
prze³amuje tê normê, przybieraj¹c kszta³t, zdominowanej przez �zwyczajno�æ�, a n t y-
l e g e n d y. Ow¹ zwyczajno�æ wydobywa badaczka przywo³uj¹c dwojakie skontrastowa-
ne z ni¹ konteksty � po pierwsze, biograficzne legendy zwi¹zane z osobami Marii Komor-
nickiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a po drugie, literack¹ legendê Krakowa,
z jego kultem bohemy i ekscentrycznych artystów, tu zw³aszcza ukazan¹ przez pryzmat
�rodowiska Krupniczej, gdzie �wirszczyñska czas jaki� mieszka³a i gdzie abstynencki fun-
damentalizm poetki istotnie budzi³ konsternacjê.

4 A. K o l o d n y, A Map of Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts. W zb.:
The New Feminist Criticism. Essays on Women, Literature and Theory. Ed. E. S h o w a l t e r. Lon-
don 1986.
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W kolejnych dwóch rozdzia³ach Ingbrant omawia szkice i recenzje po�wiêcone poezji
�wirszczyñskiej, rozpoczynaj¹c od reakcji krytyki miêdzywojennej na debiut tej autorki
(m.in. g³osy Wyki, Czechowicza, Frydego), a koñcz¹c wnikliw¹ lektur¹ ksi¹¿ki Mi³osza.
To nader wa¿na czê�æ dysertacji, gdy¿ szwedzkiej slawistce uda³o siê w niej uchwyciæ
pewn¹ wspóln¹ sk³onno�æ komentatorów tej twórczo�ci do pomijania b¹d� wrêcz depre-
cjonowania widocznych tu tematów, w¹tków, obrazów i tez o wyra�nej proweniencji fe-
ministycznej. Dotyczy to zw³aszcza, ale nie tylko, zbiorku Jestem baba. Ten fragment
swoich obserwacji badaczka podsumowuje: �Recenzje tomiku Jestem baba pokazuj¹, ¿e
ówcze�ni krytycy na ogó³ nie byli przygotowani do uchwycenia g³ównej jego idei. Zawar-
te w nim feministyczne przes³anie bywa³o albo ignorowane, albo neutralizowane, chocia¿
w zamiarze poetki le¿a³o niew¹tpliwie wydobycie i u�wiadomienie kwestii dotycz¹cych
kobiet, zw³aszcza starych� (s. 61).

Komentuj¹c stosunek Mi³osza do samej �wirszczyñskiej i do jej wierszy, Ingbrant
pos³uguje siê figur¹ Pigmaliona i przywo³uje znan¹ sztukê Bernarda Shawa o tym tytule,
sugeruj¹c, ¿e mamy tu do czynienia z dokonywanym w najlepszych intencjach aktem nie
tyle kreowania wizerunku poetki, ile jej zaw³aszczania, oswajania jej kobiecej inno�ci
i subwersywno�ci. Mi³osz rozpisany zostaje na kilka ról: t³umacza, biografa, poety, pro-
motora, uczonego i mê¿czyzny. To bardzo efektowna czê�æ rozprawy, bogata w fakty do-
tycz¹ce np. recepcji poezji �wirszczyñskiej w Stanach Zjednoczonych, interesuj¹ce anali-
zy dokonanych przez noblistê przek³adów jej wierszy wraz z translatorskimi autokomen-
tarzami, ze �wietn¹, drobiazgow¹ interpretacj¹ jego w³asnego wiersza T³umacz¹c Annê
�wirszczyñsk¹ na wyspie Morza Karaibskiego. Centralne miejsce zajmuje w tej czê�ci
krytyczna, podejrzliwa lektura ksi¹¿ki Jakiego to go�cia mieli�my � udanej, choæ dysku-
syjnej próby literackiej kanonizacji Anny �wirszczyñskiej. Autorka podkre�la, ¿e Mi³osz
czyta �wirszczyñsk¹ jako zjawisko osobne, w kompletnym oderwaniu od tradycji pisar-
stwa kobiecego, i jest to chwyt u³atwiaj¹cy mu akceptacjê tego, co dlañ w niej obce. Traf-
nie zauwa¿a: �Przedstawiaj¹c �wirszczyñsk¹ jako kogo�, kto przybywa z zewn¹trz, ko-
go�, kto z³o¿y³ nam wizytê, po czym znikn¹³, Mi³osz wybiera dla niej najbardziej nieokre-
�lony i mglisty status. Bycie go�ciem niezwyk³ym implikuje zarówno wyj¹tkowo�æ, jak
i nieci¹g³o�æ. I tak, z pomoc¹ Mi³osza, �wirszczyñska wkracza do literackiego kanonu za
spraw¹ swojej osobliwo�ci, jako kolejna »gwiazda bez konstelacji« � jedna z tych kobiet-
-autorek, które przesz³y test i w procesie ostrej selekcji zdo³a³y zyskaæ uznanie� (s. 86).
Dziêki �wirszczyñskiej uda³o siê Mi³oszowi choæ w skromnej mierze �oswoiæ� dla siebie
feminizm, do którego mia³ stosunek z gruntu negatywny. Renata Ingbrant z wnikliwo�ci¹
psychologa opowiada o wewnêtrznych zmaganiach poety z �problemem kobieco�ci�,
o odczuwanym przezeñ rozd�wiêku miêdzy niechêci¹ do �wiatopogl¹du feministycznego
a admiracj¹ dla �wirszczyñskiej, ani na chwilê wszak¿e nie popadaj¹c w oderwane od
tekstu spekulacje. Ów nieustanny bliski kontakt z tekstem, czy to bêdzie dyskurs krytycz-
ny, czy mowa poetycka, jest bardzo wa¿n¹ i cenn¹ w³a�ciwo�ci¹ jej literaturoznawczego
warsztatu, dostrzegaln¹ w ka¿dym fragmencie recenzowanej ksi¹¿ki. W zakoñczeniu tego
rozdzia³u czytamy: �Opowie�æ o Mi³oszu i �wirszczyñskiej nieuchronnie przywodzi na
my�l mit o Pigmalionie � staro¿ytnym rze�biarzu, który zakochuje siê w wyrze�bionym
przez siebie pos¹gu kobiety. Pozostaje pytanie � czy �wirszczyñska jako dzie³o Mi³osza
o¿y³a, czy sta³a siê marmurow¹ statu¹? Lecz choæ nadal trudno jednoznacznie zdecydo-
waæ, czy to, co Mi³osz o niej napisa³, pomog³o jej wkroczyæ do królestwa s³awy [the realm
of the renowned], to jego osi¹gniêcie pozostaje donios³e tak¿e i z innych przyczyn: jego
bezpretensjonalna, szczera, w istocie liryczna niemal i jawnie osobista relacja zdradza tak
intensywne zaanaga¿owanie emocjonalne, i¿ � utrwalone w druku � owe intymne refleksje
stanowi¹ pomnik nie tylko »her story« poetki, lecz tak¿e osobistej historii Mi³osza � czy-
telnika, autora, krytyka, mê¿czyzny� (s. 95).

Druga czê�æ dysertacji w ca³o�ci po�wiêcona jest ju¿ twórczo�ci �wirszczyñskiej,
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a otwiera j¹ rozdzia³ o Wierszach i prozie � miêdzywojennym debiucie poetki. Analizuj¹c
i interpretuj¹c pojedyncze teksty lub ich sekwencje, Renata Ingbrant, w przeciwieñstwie do
rozpoznañ, które podkre�la³y raczej ró¿nice miêdzy tym debiutem a powojenn¹ twórczo�ci¹
�wirszczyñskiej (m.in. J. S³awiñski, J. Kwiatkowski, A. Sandauer), stara siê wydobyæ �lady
ci¹g³o�ci, udowodniæ, i¿ owa �m³oda �wirszczyñska� pod wieloma wzglêdami antycypuje
��wirszczyñsk¹ dojrza³¹�. Stanowi¹ o tym, zdaniem badaczki, takie elementy, jak nagroma-
dzenie figur kobiecych, prototypowych wobec konstruowanej w pó�niejszych tomach wizji
kobieco�ci, imaginarium cielesne (�bodily imagery�), fragmentaryczno�æ, perspektywa ko-
bieca. Czyni¹c o�rodkiem swoich interpretacji wizualno�æ i ekfrastyczno�æ tych utworów
oraz funkcjê, jak¹ pe³ni¹ w nich motywy biblijne � rozdzia³ zatytu³owany jest From �The
Day of Creation� to the �Apocalypse� � badaczka zauwa¿a np., i¿ zarysowana w tych
wierszach wizja Apokalipsy �jest w znacz¹cy sposób udomowiona, ukobiecona � stylistycz-
nie nieostra [blurred], z³agodzona dziêki wprowadzeniu dodatkowych postaci, obrazów
i motywów z zupe³nie innych rejestrów: sztuki kulinarnej, medycyny naturalnej i ba�ni�
(s. 122). Ta strategia, warto podkre�liæ, p³ynnie wpisuje siê w dobrze ugruntowan¹ w wie-
ku XX kobiec¹ tradycjê przepisywania mitów, ba�ni, fabu³, i to wpisuje siê, rzec mo¿na, pre-
kursorsko, gdy¿ apogeum takich reinterpretacji przypada wszak na pó�ne dekady stulecia.

Aby podbudowaæ ów w¹tek ci¹g³o�ci, w nastêpnych rozdzia³ach Ingbrant dokonuje zna-
miennej inwersji, omawiaj¹c w pierwszej kolejno�ci tom Budowa³am barykadê (1974),
a potem dopiero, opublikowany wcze�niej od niego, zbiór Jestem baba (1972). Wychodzi
bowiem ze s³usznego za³o¿enia, ¿e w³a�nie do�wiadczenie powstañcze sta³o siê formatywne
dla to¿samo�ci i poetyckiego g³osu �wirszczyñskiej, podtrzyma³o w niej te ¿ywio³y, które
mia³y staæ siê dominuj¹ce, a wyciszy³o inne. Nie kalendarium twórczo�ci, ale kalendarium
¿ycia nada³o wiêc porz¹dek poczynaniom interpretatorki. Dla obja�nienia rangi wierszy za-
mieszczonych w tomie � a pamiêtajmy, i¿ adresatem ksi¹¿ki Ingbrant nie jest czytelnik pol-
ski � ewokuje siê tu genologiczny kontekst polskiej poezji patriotycznej, poezji �wiadectwa
(�poetry of witness�) oraz lamentu/trenu o zag³adzie miasta (�city lament�), którego korzenie
siêgaj¹ najstarszych przekazów literackich ludzko�ci (mity sumeryjskie, Iliada, Biblia).
Szczególnie trafne dla wydobycia kobiecej perspektywy w poetyckiej kronice powstania
warszawskiego, jak¹ jest Budowa³am barykadê, okaza³o siê wszak¿e wprowadzone przez
Juliê Kristev¹ pojêcie a b i e k t u, które Ingbrant wykorzystuje, by pokazaæ, jak definityw-
nie do�wiadczenia powstañcze � zw³aszcza praca sanitariuszki w szpitalu polowym �
ukszta³towa³y antropologiê �wirszczyñskiej, z jej wra¿liwo�ci¹ na somatyczno�æ, na bru-
talnie obna¿ane sekretne ¿ycie cielesnego wnêtrza. �Lektura wierszy z tomu Budowa³am
barykadê jest przera¿aj¹ca. [...] ka¿dy wiersz jest jak rana, z której s¹czy siê ból, �mieræ
i trwoga� � wyznaje badaczka (s. 149). I nie jest to jedyny osobisty akcent w jej ksi¹¿ce.

Abiekt, w po³¹czeniu z grotesk¹, to równie¿ podstawowa kategoria w interpretacji
zbioru Jestem baba, uznana przez Ingbrant za klucz do zrozumienia projektu kobieco�ci
skonstruowanego w zawartych tu wierszach. Wpisana w cia³o i jego fizjologiê abiektal-
no�æ, �pomiotowo�æ� lirycznych bohaterek �wirszczyñskiej, udziela im podmiotowo�ci,
to dziêki niej uzyskuj¹ one i g³os, i obecno�æ, i moc sprawcz¹. Ta czê�æ dysertacji obfituje
we wnikliwe, czêsto odkrywcze odczytania poszczególnych utworów. Czytelnika niepol-
skiego zainteresuje z pewno�ci¹ obszerne studium semantyczne leksemu �baba� (s. 181�
187), a czytelnika polskiego � np. inspirowane my�l¹ Bachtinowsk¹ oraz �wietn¹ ksi¹¿k¹
Mary Russo Female Grotesque 5 uwagi o estetyce �babsko�ci� (s. 190�192). Dla Renaty
Ingbrant �baba� to tragiczna antybohaterka; badaczka �ledzi losy tej figury we wcze�niej-
szej twórczo�ci poetki (np. w tomie Czarne s³owa), przywo³uj¹c kontekstowo równie¿
poezjê Tadeusza Ró¿ewicza. Natomiast w wierszach z drugiej czê�ci tomu, ujêtych w cykl
zatytu³owany Trzy poematy, dostrzega Ingbrant �¿eñski podmiot jako kobietê dojrza³¹,

5 M. R u s s o, Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity. New York 1994.



256 RECENZJE

przemawiaj¹c¹ g³osem samowiedzy i wysokiej samooceny [self-awareness and self-im-
portance]� (s. 198). Kobietê, której podró¿ w g³¹b siebie �wymaga przekraczania po wie-
lekroæ granic »ja«, kiedy to podmiot napotyka pomiot � w³asne kobiece cia³o, cia³o ko-
chanka, ¿ebraczki, parszywego psa � i w tych spotkaniach odradza siê ku niezale¿no�ci
i szczê�ciu. A kobieta szczê�liwa wed³ug �wirszczyñskiej to niekoniecznie kobieta, któr¹
zazwyczaj uwa¿a siê za szczê�liw¹� (s. 217).

I w tym punkcie badaczka koñczy sw¹ rozprawê o poezji Anny �wirszczyñskiej. Mo¿na
wiêc zarzuciæ Ingbrant, i¿ nie po�wiêca dostatecznej uwagi wierszom pó�niejszym, z to-
mów Szczê�liwa jak psi ogon (1978) i wydanego po�miertnie Cierpienia i rado�ci (1985),
wskutek czego w nakre�lonym przez ni¹ wizerunku poetki przewa¿a tonacja ciemna, tra-
giczna. Bodaj w jednym tylko miejscu wspomina siê tu o �teorii �miechu� �wirszczyñ-
skiej � ��miechu jako zasady organizuj¹cej chaos ¿ycia, �miechu jako sposobu na prze-
trwanie, �miechu jako jedynego ratunku przed ludzk¹ rozpacz¹� (s. 134) � i to w odniesie-
niu do twórczo�ci przedwojennej. A przecie¿ takie kategorie, jak �miech, prze�miewczo�æ,
komiczno�æ stanowi¹ bardzo wa¿ne sk³adniki dyskursu feministycznego zarówno w jego
nurcie antyfallocentrycznym, jak i (co w tym przypadku istotniejsze) w refleksji podejmuj¹-
cej zagadnienia podmiotowo�ci kobiecej. W feministycznej ludyczno�ci mie�ci siê zarówno
komizm jako broñ przeciwko opresji, jak i fenomen �podmiotu komicznego� z ca³¹ jego
samo�wiadomo�ci¹, samowiedz¹ i autoironi¹ 6. Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e sztokholmska
slawistka nie koñczy jeszcze swojej przygody z t¹ wspania³¹ poezj¹ i w nastêpnych studiach
poszerzaæ bêdzie przestrzenie jej odczytañ.

Ewa Kraskowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza �
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

A b s t r a c t
The text is a review of a doctoral dissertation on Anna �wirszczyñska�s poetry written in

English by a young Swedish Slavicist Renata Ingbrant.

THE NEW WOMAN AND THE AESTHETIC OPENING. UNLOCKING GEN-
DER IN TWENTIETH-CENTURY TEXTS. Edited by E b b a  W i t t - B r a t t s t r ö m.
[Stockholm] 2004. Södertörns högskola, ss. XIV, 228, 2 nlb. �Södertörn Academic
Studies�. [T.] 20.

Omawiany tu zbiór szkiców jest owocem konferencji, jaka odby³a siê w Sztokholmie
w 2003 roku. Oba przedsiêwziêcia � i konferencja, i tom pokonferencyjny � stanowi³y
czê�æ miêdzynarodowego projektu badawczego po�wiêconego Nowej Kobiecie: od jej
narodzin na prze³omie XIX i XX w. (choæ, jak to z kobiet¹ bywa, autorzy niektórych arty-
ku³ów sugeruj¹, i¿ trzeba jej dodaæ co najmniej 20 lat ¿ycia) do pocz¹tków XXI stulecia.

Kim jest Tytu³owa Bohaterka tomu? Pojêcie Nowej Kobiety pojawi³o siê po raz pierw-
szy w 1894 r. w literaturze angielskiej i sygnowa³o radykalne zerwanie z wiktoriañsk¹
moralno�ci¹ oraz wzorcami ról kobiecych, jakie manifestowa³y autorki licznych powie�ci
anglo-amerykañskich powsta³ych w dekadzie 1880�1890 1. W perspektywie omawiane-

6 O tym aspekcie poezji �wirszczyñskiej pisze M i z e r k i e w i c z, nad wyraz celnie zauwa¿a
tu m.in., i¿ poetka ta �przez ca³y czas kr¹¿y³a my�l¹ wokó³ wa¿no�ci [...] tajemniczej przemiany
mêki w �miech� (op. cit., s. 190).

1 Z bogatej literatury na temat tego zjawiska kulturowego warto wskazaæ pracê A. L. A r d i s
New Women, New Novels: Feminism and the Early Modernism (New Brunswick 1990). Autorka
prezentuje bowiem stanowisko bliskie autorom szkiców omawianego tomu zbiorowego: widzi twór-
czo�æ kobiet jako niezbywalny element europejskiego i amerykañskiego modernizmu.


