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kre�la autor � ju¿ nawet do �bardziej zaawansowanych uczniów liceów� (s. 5). Chcia³bym
podzielaæ optymizm badacza i mieæ nadziejê, ¿e stanie siê ona po¿yteczn¹ lektur¹ równie¿
dla takich czytelników.

Polska literatura nowoczesna � w Instrukcji obs³ugi nazwana po prostu �podrêczni-
kiem� (s. 5), który ma byæ �wprowadzeniem� do tej literatury (s. 6) � ³¹czy zatem walory
merytoryczne i dydaktyczne. Jest, niezale¿nie od sformu³owanych wcze�niej uwag pole-
micznych czy rozbie¿no�ci interpretacyjnych, nieprzeciêtn¹ pozycj¹ wydawnicz¹. Je�li
nawet nie spe³nia wszystkich zapowiedzi autora � nie jest choæby ca³kiem now¹ interpre-
tacj¹ XX-wiecznej literatury polskiej � stanowi wa¿ne, bo monograficznie pomy�lane i zre-
alizowane studium literackiej nowoczesno�ci (krytycznej).

Tomasz Wójcik
(Uniwersytet Warszawski �
University of Warsaw)

A b s t r a c t
The subject of the review in question is a critical trend of literary modernity in Poland. Its

monographic description is illustrated with artistic creativity of selected 20th century writers: Bole-
s³aw Le�mian, Bruno Schulz, and Stanis³aw Ignacy Witkiewicz.

A n n a  S p ó l n a, NOWE �TRENY�? POLSKA POEZJA ¯A£OBNA PO II WOJ-
NIE �WIATOWEJ A TRADYCJA LITERACKA. (Recenzent: Marian Stala). (Kraków
2007). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, ss. 394.

Polska literatura nowoczesna doczeka³a siê kilku publikacji próbuj¹cych opisaæ jej
fenomen w kontek�cie �mierci, przemijania i do�wiadczenia ¿a³oby. Przypomnê tutaj kla-
syczn¹ ju¿ rozprawê Anny Lege¿yñskiej Gest po¿egnania. Szkice o poetyckiej �wiadomo-
�ci elegijno-ironicznej (Poznañ 1999), pracê Przemys³awa Czapliñskiego Mikrologi ze �mier-
ci¹. Motywy tanatyczne we wspó³czesnej literaturze polskiej (Poznañ 2001) czy Poezjê
¿alu Krzysztofa K³osiñskiego (Katowice 2001). Ksi¹¿ka Anny Spólnej, niew¹tpliwie in-
spirowana przywo³anymi pracami, zosta³a pomy�lana jako monograficzna próba czytania
powojennej polskiej poezji funeralnej w perspektywie jej gatunkowych oraz intertekstual-
nych powi¹zañ z literack¹ tradycj¹ pisania o �mierci. I � co trzeba powiedzieæ ju¿ na po-
cz¹tku � ta próba autorce siê powiod³a.

Dysertacja Spólnej, prócz Uwag wstêpnych i Zakoñczenia, zosta³a podzielona na dwie
czê�ci. Czê�æ pierwsza ksi¹¿ki (Ponowienie, przetworzenie, odwrócenie. Polska poezja
funeralna wobec konwencji) ma na celu skatalogowanie, usystematyzowanie motywów
¿a³obnych, ich kontynuacji i przekszta³ceñ w literaturze wspó³czesnej. Natomiast w dru-
giej czê�ci autorka analizuje utwory ¿a³obne powsta³e w dobie socrealizmu oraz poddaje
wnikliwej lekturze Ankê W³adys³awa Broniewskiego, Bia³y rêkopis Anny Kamieñskiej
oraz tom Matka odchodzi Tadeusza Ró¿ewicza.

Pierwsza czê�æ ksi¹¿ki wskazuje na ogromn¹ pracê archiwistyczn¹ autorki, która pod-
jê³a wysi³ek usystematyzowania w¹tków funeralnych w powojennej poezji. Spólna d¹¿y
do ich encyklopedycznego uporz¹dkowania, mimo ¿e we wstêpie skromnie stwierdza, ¿e
nie ma takich ambicji (s. 12). Badaczka skrupulatnie poszukuje gatunków epicedialnych
we wspó³czesnej poezji. Przygl¹da siê tytu³om utworów, które s¹ jednocze�nie nazwami
gatunkowymi, dostrzegaj¹c w owych tytu³ach ró¿ne realizacje genologiczne poezji ¿a³ob-
nej. Odnajduje w liryce powojennej treny, elegie, epitafia, kenotafia, nenie i lamenty, a tak¿e
nawi¹zania do kompozycji muzycznych � requiem, marszu ¿a³obnego. Bada równie¿  motta
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i dedykacje, które traktuje jako paratekstualne sygna³y uruchamiaj¹ce poetykê memorial-
n¹ i funeraln¹.

Poezja ¿a³obna wypracowa³a okre�lon¹ topikê, dlatego te¿ Spólna bacznie przygl¹da
siê, w jaki sposób ta topika funkcjonuje w poezji wspó³czesnej � i kolejno omawia nastê-
puj¹ce toposy: �ubi sunt, qui nate nos fuerunt?�, Horacjañskie �exegi monumentum�, �non
omnis moriar�, motyw zimy i bieli towarzysz¹cy obrzêdom ¿a³obnym, topos �mierci jako
za�niêcia, biologiczne ko³o przemiany wskazuj¹ce na ci¹g³o�æ trwania, sen, spotkanie z umar-
³ym, akwatyczny topos przekroczenia rzeki, odlot duszy z cia³a ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na topos duszyczki.

W nastêpnych partiach pracy Spólna omawia wiersze ¿a³obne, przywo³uj¹ce posta-
cie mitologiczne, biblijne, literackie i tworz¹ce serie tematyczne (badaczka odsy³a do
okre�lenia Janiny Abramowskiej). Odnajduje wiêc wiersze, w których pojawiaj¹ siê na-
wi¹zania do konkretnych postaci zwi¹zanych z tradycj¹ ¿a³obn¹: Niobe, Antygony, Orfe-
usza, Hioba. Autorka recenzowanej ksi¹¿ki nie tylko koncentruje siê na utworach maj¹-
cych jawne odniesienia do okre�lonych gatunków, toposów czy tematyki literatury ¿a³obnej,
lecz próbuje te¿ rozpoznaæ liryczne sytuacje utraty, �mierci, ¿a³oby. Widzi w wierszach ¿a-
³obnych  �zdolno�æ wyra¿ania podstawowych prawd egzystencji� (s. 86), a tak¿e sk³on-
no�æ do ujawniania lêku i stawiania fundamentalnych pytañ o egzystencjê ludzk¹.

Nieco miejsca po�wiêca Spólna poezji holocaustowej w kontek�cie obowi¹zku pa-
miêci historycznej. Badaczka nie zapomina te¿ o poezji bêd¹cej ho³dem dla ofiar PRL-u,
a w koñcowej czê�ci rozdzia³u wskazuje na lirykê rocznicow¹, maj¹c¹ na celu budowanie
wspólnoty poprzez uczestnictwo w zbiorowych rytua³ach pamiêci. W nastêpnym rozdzia-
le dokonuje analizy porównawczej cykli ¿a³obnych, nawi¹zuj¹cych do Trenów Kocha-
nowskiego, ̄ ywicy i Córki bednarza Ludmi³y Marjañskiej, Strzêpu ca³unu Andrzeja Man-
daliana oraz Kamienia pe³nego pokarmu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Badaczka,
pamiêtaj¹c o zró¿nicowanej poetyce tych tomów, wskazuje na odmienn¹ realizacjê cyklu
¿a³obnego przez trójkê twórców. W kolejnych rozdzia³ach poszukuje autorka ironicznego
przekszta³cenia zasad klasycznej poezji funeralnej. W parodii czy ironicznym podej�ciu
do wytworzonych form rozpoznaje nie tyle gest zerwania, ile �wiadome uczestnictwo w tra-
dycji literackiej i ¿ywy z ni¹ dialog.

W orbicie zainteresowañ Spólnej mieszcz¹ siê poeci wyrastaj¹cy z rozmaitych nur-
tów literackich. Przywo³uje ona wiersze chocia¿by Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego,
Zbigniewa Herberta, Mieczys³awa Jastruna, Jaros³awa Marka Rymkiewicza, Tadeusza Ró-
¿ewicza, Krzysztofa Karaska, Urszuli Kozio³, Jacka Podsiad³y, Wojciecha Wencla, Euge-
niusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Mo¿na by zapytaæ o wybór prezentowanych i przywo³y-
wanych utworów, maj¹cy zdecydowanie charakter egzemplifikacyjny � np. badaczka, gdy
pisze o Requiem Karaska, nie wspomina bardzo wa¿nego tekstu tego poety: Deutsches re-
quiem. Takich �zapomnianych� utworów jest znacznie wiêcej. Spólna pomija chocia¿by
wiersz Ró¿ewicza po�wiêcony pamiêci Paula Celana Der Tod ist ein Meister aus Deutsch-
land, uruchamiaj¹cy kilka tradycji pisarstwa ¿a³obnego: spór z �non omnis moriar�, zesta-
wiony z Hölderlinowskim toposem �poety w czasie marnym� � niezwykle wa¿nym dla pol-
skiego autora. Ró¿ewicz w tym wierszu nawi¹zuje tak¿e do Norwidowskich Czarnych kwia-
tów jako konwencji pisania o umieraniu. Zreszt¹ poezja autora Niepokoju mog³aby staæ siê
tematem odrêbnego studium, gdy¿ zasadza siê ona na do�wiadczeniu utraty, nieobecno�ci
i próbie poetyckiej odpowiedzi na �mieræ innego.

Zastrze¿enia budz¹ tak¿e zbytnie uogólnienia. W czê�ci pracy dotycz¹cej poezji ho-
locaustowej, autorka pisze, i¿ zag³ada prowadzi poetów do �poczucia nieprzystawalno-
�ci jêzyka literatury do do�wiadczeñ, których dotycz¹ ich s³owa [...]. W tym sensie wier-
sze bêd¹ce prób¹ wspó³uczestnictwa w ¿a³obie po Shoah najdobitniej wskazuj¹ na ogra-
niczenia i w¹tpliwo�ci, z jakimi musi zmierzyæ siê poezja funeralna, je�li nie chce byæ
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milczeniem� (s. 99). Tak sformu³owany wniosek nale¿a³oby jednak uzupe³niæ. Pamiêæ
o Holocau�cie � powo³ajmy siê na wypowied� Ankersmita � �musi pozostaæ chorob¹, psy-
chiczn¹ dolegliwo�ci¹, na któr¹ nie mo¿emy nigdy przestaæ cierpieæ� 1. Id¹c tropem Freuda,
Ankersmit przeciwstawia melancholiê ¿a³obie i wskazuje, ¿e to melancholia jest etyczna,
gdy¿ nie pozwala przepracowaæ do�wiadczenia zag³ady. W tym wypadku wszelkie poetyc-
kie rytua³y ¿a³obne okazuj¹ siê praktyk¹ dwuznaczn¹, próbuj¹c¹ z³agodziæ do�wiadczenie
zag³ady. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e literatura Holocaustu wypracowa³a w³asn¹ konstelacjê moty-
wów ¿a³obnych, takich jak popio³y (np. tom Jerzego Ficowskiego Odczytywanie popio³ów),
motyw odmawiania modlitwy za umar³ych (kadisz), obrazy grobów, nawi¹zywanie do ¿y-
dowskich ksi¹g pamiêci. Te wszystkie motywy tworz¹ interesuj¹c¹ sieæ toposów ¿a³ob-
nych wype³niaj¹cych poezjê po Shoah, której warto siê przyjrzeæ.

Szkoda te¿, ¿e autorka nie podjê³a próby analizy fenomenu obecno�ci w polskiej po-
ezji powojennej autoepitafium Rilkego: �Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, / Niemandes
Schlaf zu sein unter soviel / Lindern� � jednego z najs³ynniejszych napisów nagrobnych,
odsy³aj¹cego do Horacjañskiego �non omnis moriar�. Do tego epitafium Rilkego wielo-
krotnie siêgali m.in. Krzysztof Karasek, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Tadeusz
Ró¿ewicz, czêsto polemicznie, nie zgadzaj¹c siê z Rilkego wizj¹ poezji i egzystencji.

W czê�ci drugiej Spólna uruchamia ¿ywio³ analizy i interpretacji. W pierwszym roz-
dziale autorkê interesuje przede wszystkim opresyjny charakter ideologii socrealizmu, za-
w³aszczaj¹cy tak¿e gatunki ¿a³obne. Badaczka zaznacza, ¿e poezja ¿a³obna musia³a zmie-
rzyæ siê z ideologi¹ postêpu i nie�miertelno�ci gospodarzy Partii. Poetyka ¿a³obna reali-
zmu socjalistycznego, jak zauwa¿a Spólna, czerpa³a ze wzorców klasycystycznych,
s³u¿¹cych g³ównie monumentalizacji umar³ych bohaterów socjalizmu. Autorka recenzo-
wanej ksi¹¿ki wskazuje te¿ na wtórno�æ poezji socrealizmu, prowadz¹c¹ niekiedy do �miesz-
no�ci. Bada równie¿ mechanizmy powstawania utworów ¿a³obnych, ich okazjonalno�æ,
hagiograficzno�æ, a tak¿e koncentruje siê na nowomowie przenikaj¹cej poezjê tego okre-
su. Analiza socrealistycznych wierszy ¿a³obnych stanowi rozbudowany kontekst histo-
rycznoliteracki dla interpretacji Anki W³adys³awa Broniewskiego, utworu, któremu jest
po�wiêcony kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki.

Anka jest dla badaczki przede wszystkim udramatyzowanym monologiem: podmiot
tych wierszy zwraca siê do umar³ej wobec umar³ej, co ujawnia prozopopeja � podstawowa
figura dyskursu ¿a³obnego. A sama utrata ukochanej córki wyzwala nostalgiczny ci¹g
wspomnieñ, oswajaj¹cy �mieræ dziecka. Dwa tryby: nostalgiczny � realizuj¹cy siê w ide-
alizuj¹cym wspomnieniu � oraz �wiatopogl¹dowy, buduj¹ rytua³ ¿a³obny wierszy Bro-
niewskiego. W ich trybie ogólnorefleksyjnym pojawia siê kategoria Fatum (Spólna po-
równuje tê kategoriê do �to� Mi³osza), subtelne nawi¹zania do etosu filozofii stoickiej,
który zostaje � podobnie zreszt¹ jak u Kochanowskiego � podany w w¹tpliwo�æ, a tak¿e
odrzucenie pocieszenia religijnego. Jak zauwa¿a Spólna, cykl Broniewskiego nie odtwa-
rza wiernie schematu epicedialnego, jak te¿ nie stanowi zapisu �wybuchu uczuæ�. Wed³ug
niej � poeta �Raczej kreuje, ni¿ wiernie przetwarza przebieg wewnêtrznej ¿a³oby� (s. 220).
W cyklu tym komploracja i konsolacja funkcjonuj¹ na zasadzie parabazy, st¹d wywodzi
autorka tezê o �wiadomo�ci ironicznej twórcy Anki. Szkoda, ¿e tej propozycji interpreta-
cyjnej Spólna nie rozwija, ogranicza siê do niej tylko w przypisie (s. 245). Przypomnijmy,
¿e dla Paula de Mana, na którego powo³uje siê badaczka, ironia niweczy ci¹g³o�æ narracji,
prowadzi do ponownego podejmowania w¹tku. W rozumieniu de Mana ironia romantycz-

1 F. A n k e r s m i t, Pamiêtaj¹c Holocaust: ¿a³oba i melancholia. Prze³. A. A s c h t e t,
A. K u b i s, J. R e g u l s k a. W: Narracja, reprezentacja, do�wiadczenie. Studia z teorii historiogra-
fii. Red., wstêp E. D o m a ñ s k a. Kraków 2004, s. 425.
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na wskazuje, i¿ ka¿da autorefleksja ma tak¿e charakter narracyjny i alegoryczny, co wie-
dzie do ci¹g³ego rozbijania iluzji spójno�ci. Zgodnie z logik¹ s³ynnego dekonstrukcjonisty
ironia romantyczna to �oddalenie siê JA w stosunku do twórczo�ci samego pisarza, taki
radykalny dystans (radykalna negacja samego siebie) w stosunku do w³asnego dzie³a� 2.
W tej perspektywie epicedium urasta do ironicznej formu³y, niemo¿liwo�ci przepraco-
wania utraty, przywrócenia spójno�ci �ja�. Ironia by³aby w tym wypadku form¹ ¿a³obni-
cz¹, pamiêci¹ o nieusuwalnej utracie. Wydaje siê, ¿e wykorzystanie konceptów de Mana
przeczy rozwa¿aniom o epifaniczno�ci (tutaj autorka pod¹¿a za Ryszardem Nyczem)
tych wierszy Broniewskiego, w których dochodzi do emfatycznych rozpoznañ obecno-
�ci zmar³ej. W tym wypadku s³owa przywo³ywane przez Spóln¹: �Powietrze � to ona�
(z wiersza O�wiêcim), by³yby nie tyle epifanijnym doznaniem obecno�ci, ile znakiem
performatywno�ci jêzyka, jego tropologicznego uwik³ania.

W odmienny sposób realizowany jest wzór poezji ¿a³obnej w Bia³ym rêkopisie Anny
Kamieñskiej. Spólna traktuje ten tom wierszy jako zapowiadaj¹cy prze³om �wiatopogl¹-
dowy i estetyczny poetki. Dla badaczki Bia³y rêkopis to �wiadectwo otwarcia na transcen-
dencjê, poszukiwan¹ poprzez cierpienie i ból � nieprzypadkowo jednym z ulubionych bo-
haterów poetki jest Hiob. Nie powiela ona jednak ustalonych wzorców poezji ¿a³obnej.
Jak zauwa¿a Spólna, poetka �znacznie przeformu³owa³a topikê funeraln¹� (s. 288). Wiersze
Kamieñskiej pe³ni¹ rolê swoistego rytua³u ¿a³oby, czerpi¹ z motywów ludowych obrzê-
dów (ujawniaj¹cych siê chocia¿by w magicznym przywo³ywania umar³ego mê¿a) oraz
biblijnych i �redniowiecznych motywów mater dolorosa oraz Hioba. U Kamieñskiej
�mieræ nie jest w stanie przezwyciê¿yæ wiêzi mi³osnej. Poetka tworzy swoist¹ mitologiê
mi³o�ci silniejszej ni¿ �mieræ (ten motyw wystêpuje tak¿e we wcze�niejszych wierszach
po�wiêconych umar³ej matce). Bia³y rêkopis jest wiêc nie tylko zapisem utraty ukochane-
go, ale równie¿ potwierdzaniem wiêzi mi³osnej miêdzy ma³¿onkami, swoistym dyskur-
sem mi³osnym.

Interesuj¹co rysuje siê analiza tomu Matka odchodzi Tadeusza Ró¿ewicza � poety, któ-
rego twórczo�æ, jak pisze autorka recenzowanej ksi¹¿ki, jest �od pocz¹tku naznaczona obse-
sj¹ utraty� (s. 297). Wed³ug Spólnej dzie³o to pokazuje �konsekwentne d¹¿enie poety do
obna¿enia martwoty tradycyjnego jêzyka poezji ¿alu� (s. 306), wyra¿aj¹ce siê w przenico-
waniu toposów funeralnych. W tym wypadku tom Matka odchodzi by³by prób¹ przekrocze-
nia granic dyskursu literackiego. Ciekawe w perspektywie przyjêtej w omawianej tu pracy
s¹ rozwa¿ania dotycz¹ce obrazu matki Ró¿ewicza, która dla poety jest nauczycielk¹ upra-
wiania ¿a³oby. Spólna analizuje te¿ wp³ywy Norwida na twórczo�æ Ró¿ewicza, ujawniaj¹ce
siê w poszukiwaniu jêzyka literatury pozbawianego retorycznych ozdobników, jak najbar-
dziej zbli¿onego do do�wiadczenia ¿ycia codziennego, a tak¿e �mierci. Badaczka du¿o miej-
sca po�wiêca figurze ojca, próbie odzyskiwania przez poetkê pamiêci o ojcu.

Spólna, zajmuj¹c siê sylwiczno�ci¹ tomu Ró¿ewicza, nie próbuje umie�ciæ tej ksi¹¿ki
w kontek�cie innych zapisów diarystycznych autora P³askorze�by, uk³adaj¹cych siê w od-
rêbne cykle: dziennik choroby, dziennik artysty, dziennik wojenny, a tak¿e dziennik pod-
ró¿y. Matka odchodzi wpisuje siê równie¿ w pewien projekt autobiograficzny i memorial-
ny, konsekwentnie realizowany szczególnie w pó�nej twórczo�ci Ró¿ewicza, zwi¹zany
z problemem konstruowania podmiotu wobec matki. Matka dla tego poety wi¹¿e siê te¿ ze
sfer¹ cia³a, mocy twórczej � w przeciwieñstwie do symboliki ojca, uruchamianej tak¿e
przez figury mistrza, Boga, motywu zimnego, bezdusznego spojrzenia (np. Biedny August
von Goethe, Regio). Nieprzypadkowo Ró¿ewicz stwierdzi w opowiadaniu Przerwany eg-
zamin: �Piszê wiersze. Czujê siê od tego czasu matk¹� 3.

2 P. d e  M a n, Pojêcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Prze³. A. P r z y b y s ³ a w s k i. Gdañsk
2000, s. 28.

3 T. R ó ¿ e w i c z, Przerwany egzamin. W: Proza. T. 1. Kraków 1990, s. 233.
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Poczynione tu uwagi nie maj¹ na celu umniejszenia warto�ci omawianej pracy. Ksi¹¿-
ka Anny Spólnej stanowi wa¿n¹ pozycjê dotycz¹c¹ dialogu wspó³czesnej poezji z tradycj¹
literack¹.

Dariusz Szczukowski
(Uniwersytet Gdañski � University of Gdañsk)

A b s t r a c t
The review discusses Anna Spólna�s book on the Polish funeral poetry seen from the

perspective of the poetry�s intertextual dialogue with literary tradition. The author attempts to syste-
matise the funeral motifs in contemporary literature. To do it, she analyses pieces of funeral literature
composed in the era of socialist realism and scrutinizes W³adys³aw Broniewski�s Anka, Anna Ka-
mieñska�s White Manuscript (Bia³y rêkopis) and Tadeusz Ró¿ewicz�s collection Mother Departs
(Matka odchodzi).


