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Wydaje siê, ¿e ustala tak¿e wyra�ne ramy dalszych sporów. Wci¹¿ mo¿emy dyskuto-
waæ nad wierszami poety, �Chrzest ziemi� przekonuje jednak, i¿ warto robiæ to w ramach
istniej¹cej wspólnoty interpretacyjnej.

Wojciech Kudyba
(Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa �
State Higher Vocational School, Nowy S¹cz)

A b s t r a c t

Tomasz Garbol�s book under revision is of a monograph character. It reveals one important
aspect of Zbigniew Herbert�s poetry and in this optic it gives an insight into the poet�s writing. The
main thesis of the book touches upon the recurring presence of the metaphysical motifs in the lyric in
question. The author verifies the many commonplace opinions and suggests new, deeper understan-
ding of Herbert�s message.

G r a ¿ y n a  L e g u t k o, SACRUM W OCZACH REWOLUCJONISTY. O �MARII
MAGDALENIE� GUSTAWA DANI£OWSKIEGO. (Recenzenci: Wojciech Gutowski,
Andrzej Z. Makowiecki). Kielce 2005. Wydawnictwo Akademii �wiêtokrzyskiej, ss. 364.

Najnowsza ksi¹¿ka Gra¿yny Legutko (wcze�niej pisa³a o Zenonie Przesmyckim) jest
rodzajem monografii jednej z powie�ci Gustawa Dani³owskiego � m³odopolskiego proza-
ika, dzia³acza rewolucyjnego i bliskiego, wieloletniego wspó³pracownika Józefa Pi³sud-
skiego. Jest to druga ju¿ w 2005 roku publikacja zwarta, która omawia uobecnienia Biblii
w literaturze M³odej Polski. Wiosn¹ bowiem ukaza³a siê w lubelskim Wydawnictwie UMCS
ksi¹¿ka Dariusza Trze�niowskiego W stronê cz³owieka. �Biblia� w literaturze polskiej
(1863�1918).

Ksi¹¿ka Legutko sk³ada siê z 6 rozdzia³ów, poprzedzonych Wprowadzeniem oraz uzu-
pe³nionych Bibliografi¹. We Wprowadzeniu autorka pokrótce przedstawia biografiê pisa-
rza, okre�la cele pracy, czyni pierwsze, zasadnicze rozpoznania tematu i � jak siê przyjê³o
robiæ � przybli¿a zawarto�æ poszczególnych czê�ci swej ksi¹¿ki. Zapowiada wszechstron-
n¹ analizê powie�ci Dani³owskiego i � co trzeba podkre�liæ � zapowied� tê spe³nia. W efek-
cie, jak pisze w recenzji wydawniczej (zacytowanej na ok³adce) Wojciech Gutowski, ksi¹¿ka
ta �to ambitna charakterystyka wszystkich wa¿niejszych aspektów Marii Magdaleny�.

Legutko jasno i precyzyjnie okre�la przedmiot swej pracy: �zaprezentowana w niniej-
szej ksi¹¿ce interpretacja powie�ci Dani³owskiego ma charakter g³ównie historycznolite-
racki, a nie np. filozoficzny czy teologiczny, i tylko w niewielkim stopniu zorientowana
jest na rekonstrukcjê �wiatopogl¹du pisarza. [...] moja interpretacja Marii Magdaleny do-
tyczy przede wszystkim stosunku tekstu literackiego do jego biblijnego �ród³a (przekazów
ewangelicznych) i jego pó�niejszych modyfikacji. A zatem spraw¹ najwa¿niejsz¹ jest tu
analiza l i t e r a c k i e g o  sposobu przedstawienia w¹tków biblijnych, a nie eksplikacja
czy ocena pogl¹dów religijnych pisarza (lub ich braku)� (s. 12).

Wedle wiêc tej zapowiedzi badania autorki skupi¹ siê na analizie sposobu ujêcia, prze-
tworzenia i transformacji przekazu biblijnego w tekst literacki. Legutko uczyni to, chocia¿
nie spe³ni wszystkich oczekiwañ pok³adanych w tej konkretnej zapowiedzi. W studium
o Marii Magdalenie uwzglêdni szeroki kontekst, podsuwaj¹c wiele wa¿nych, zobiekty-
wizowanych s¹dów o dorobku Dani³owskiego. St¹d drugi recenzent omawianej ksi¹¿ki,
Andrzej Zbigniew Makowiecki, napisa³ (równie¿ zacytowano to na ok³adce), ¿e punktem
wyj�cia jest jeden utwór, �ale analiza i ustalenia odwo³uj¹ siê do tak rozleg³ego kontekstu,
¿e publikacja staje siê studium o ca³ej �wiadomo�ci epoki�. We Wprowadzeniu autorka
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okre�li te¿ swego rodzaju status analizowanego utworu i ju¿ na samym pocz¹tku mono-
grafii napisze, ¿e �powie�æ Dani³owskiego nie jest prost¹, d¹¿¹c¹ do obiektywizmu, ilu-
stracj¹ biblijnej historii, lecz g³êbsz¹, uruchamiaj¹c¹ szereg w¹tpliwo�ci, wewnêtrzn¹ pró-
b¹ pisarza zrozumienia psychiki bohaterów tej historii. Kreuj¹c swoj¹ apokryficzn¹ wersjê
losów biblijnej jawnogrzesznicy, autor nie zamierza³ tworzyæ nowej kroniki historycznej
z dziejów chrze�cijañstwa; nie przy�wieca³y mu te¿ cele parenetyczne czy konsolacyjne.
U podstaw jego zamys³u artystycznego le¿a³y raczej pytania o istotê wiary, sens cierpienia
i jego stosunek do szczê�cia, o motywy zdrady i grzechu, o wzajemn¹ relacjê z³a i dobra,
materii i ducha, o rolê Boga-cz³owieka w dziejach kultury, o naturê jego ludzkiej postaci
itp.� (s. 18).

Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki Gra¿yny Legutko, zatytu³owany Sacrum i eros w twórczo-
�ci Gustawa Dani³owskiego, jest ciekawie przedstawionym kontekstem Marii Magdaleny,
o jakim dot¹d nie pisano, nie licz¹c marginalnych spostrze¿eñ wspó³czesnych jej autorowi
recenzentów. Badaczka przekonuj¹co dowodzi w tym rozdziale, ¿e tre�æ, walory artystyczne
i estetyczne tej powie�ci oraz sensy egzystencjalne i socjalne w niej zawarte s¹ pochodn¹
wyobra�ni twórczej Dani³owskiego � i wszechstronnie na�wietla to zjawisko. Jednym s³o-
wem, wpisuje Mariê Magdalenê w �wiat literackich dokonañ autora. Ta immanentna per-
spektywa badawcza pozwala, jak s¹dzê, lepiej i pe³niej odczytaæ przekaz tego dzie³a. A ¿e
autorka omawianej ksi¹¿ki jak ma³o kto zna dorobek tego twórcy, st¹d wysoka warto�æ jej
s¹dów. Swe spostrze¿enia o spu�ci�nie Dani³owskiego uzupe³ni³a doskonale wkompono-
wan¹ czê�ci¹ po�wiêcon¹ literaturze rewolucyjnej. Uwagi Legutko o powie�ci Dani³ow-
skiego, przedstawione w³a�nie na tym tle, wypadaj¹ po prostu wy�mienicie i �wiadcz¹
o wysokich walorach jej warsztatu naukowego. Kontekst jêzyka i wyobra�ni rewolucyj-
nych broszur i tekstów propagandowych, w których ideologia rewolucyjna wyra¿ana no-
menklatur¹ Dobrej Nowiny jest chlebem powszednim, staje siê w �wietle dowodów autor-
ki nieodzowny i konieczny dla zrozumienia pewnego rodzaju retoryki powie�ci Dani³ow-
skiego. Nadto we wstêpnych rozpoznaniach czwartego podrozdzia³u, Seksualno�æ w obszarze
sacrum, badaczka doskonale dopowiada inny jeszcze, nierozerwalnie wi¹¿¹cy siê z po-
wie�ci¹ Dani³owskiego kontekst. Jest nim wspó³obecno�æ �wiêto�ci i erotyki w sposobie
wyra¿ania komunii miêdzy tym, co przynale¿ne Bogu i transcendentno�ci, a tym, co przy-
nale¿ne cz³owiekowi i materialnemu wymiarowi jego bytu. Sentencjê tej czê�ci pracy Le-
gutko mo¿e stanowiæ fragment: �Wy³aniaj¹cy siê z powie�ci Dani³owskiego ogólny wize-
runek »�wiêtej grzesznicy« jest egzemplifikacj¹ typowo modernistycznej (tak¿e m³odo-
polskiej) tendencji do syntezy przeciwieñstw, wyrazem d¹¿enia do urzeczywistnienia idea³u
ca³o�ciowego � coniunctio oppositiorum � pe³ni jednocz¹cej antynomiczne sprzeczno�ci.
Tragiczna w gruncie rzeczy postaæ tytu³owej bohaterki ³¹czy w sobie dwa wykluczaj¹ce
siê pragnienia: po¿¹danie cia³a (popêd biologiczny) i pragnienie Transcendencji (d¹¿enie
do czysto�ci). Twórca dokonuje w ten sposób dwustronnego zabiegu: erotyzacji sacrum
(profanuj¹c religiê) i sakralizacji erotyzmu (umistyczniaj¹c p³eæ). Dziêki temu osi¹ga syn-
tezê pierwiastka zmys³owego i duchowego, a przede wszystkim mo¿e przeprowadziæ sw¹
bohaterkê drog¹ od ciemno�ci do �wiat³a, od zmys³owo�ci do duchowo�ci, od materii ku
Transcendencji, od erosa do caritas� (s. 80).

Autorka zdaje siê wiêc podsuwaæ jednoznaczn¹ interpretacjê utworu Dani³owskiego,
w którym tytu³owa bohaterka dochodzi do skutecznego zbawczo fina³u ¿ycia. Ponadto
Maria Magdalena jawi siê jako powie�æ w pewnym sensie potwierdzaj¹ca �têsknotê� mo-
dernistów do androgynicznej jedni.

Rozdzia³ drugi, K³opoty z cenzur¹ i recepcja �Marii Magdaleny�, przynosi szereg
wa¿nych ustaleñ edytorskich, rzutuj¹cych w efekcie na interpretacjê utworu. I tu Legutko
zaprezentowa³a wyniki przeprowadzonego �ledztwa filologicznego. Siêgnê³a przy tym do
archiwaliów. Przedstawi³a w wyniku tego ciekaw¹, pe³n¹ dramaturgii historiê wydawni-
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cz¹ powie�ci Dani³owskiego. Dodajmy, i¿ historiê nieznan¹, bo dot¹d przez badaczy nie
analizowan¹. Autorka omawianej publikacji �ledzi wiêc k³opoty pisarza z cenzur¹ i przy-
pomina interwencje parlamentarne w sprawie konfiskaty Marii Magdaleny. Prezentacji
dziejów walki z cenzur¹ obyczajow¹ towarzysz¹ wnikliwe (aczkolwiek pozostawiaj¹ce
pewien niedosyt poznawczy) uwagi na temat edycji fragmentów powie�ci na ³amach cza-
sopism. Kluczowym elementem tego rozdzia³u jest wreszcie analiza (po czê�ci rejestr)
strat i ubytków w tek�cie utworu. Chodzi o autocenzurê Dani³owskiego. Na koñcu pisze
Legutko o recepcji krytycznoliterackiej dzie³a, zamykaj¹c tym samym rozdzia³ o proble-
matyce edytorskiej, w którym przedstawia jednocze�nie pierwsze interpretacje i �rozpo-
znania� oraz oceny powie�ci.

Uwagi na temat czasopi�mienniczych dziejów Marii Magdaleny (chocia¿ bardziej
rozpoznawcze ni¿ analityczne) zadowalaj¹co wprowadzaj¹ w sprawê �rozwijania siê� po-
wie�ci. Dziêki temu fragmentowi recenzowanej ksi¹¿ki mo¿na m.in. zorientowaæ siê w geo-
grafii peregrynacji edytorskiej dzie³a, której trasê wytycza³y osobiste animozje i cenzural-
ne prze�ladowania. Doceniæ te¿ nale¿y wnikliwo�æ, z jak¹ autorka prze�ledzi³a wypowie-
dzi wspó³czesnych Dani³owskiemu recenzentów powie�ci. Wnioski, jakie tu Legutko
podsuwa, s¹ wywa¿one i �wiadcz¹ o g³êbokim przemy�leniu problematyki. Badaczka po-
równa³a dwie krakowskie edycje powie�ci, tj. z 1912 i 1918 roku. Zauwa¿y³a, ¿e w dru-
gim z tych wydañ Dani³owski usun¹³ oko³o 16% tekstu (wyciête fragmenty sygnalizo-
wa³ poprzez wykropkowanie). By³ to, oczywi�cie, akt autocenzury obyczajowej pisarza.
Legutko dokona³a analizy usuniêtego materia³u literackiego i przedstawi³a w tym zakresie
szereg wniosków. Dodajmy tylko, ¿e to nie s¹ jedyne ciêcia w powie�ci. Ju¿ wcze�niej
bowiem, w krakowskiej edycji z 1914 roku, usuniêto pewne partie tekstu. Wyrugowano
mniej ni¿ w edycji z 1918 roku, ale w wydaniu z 1914 roku zabrak³o sporo fragmentów,
których konsekwentnie nie zamieszczono te¿ w wydaniu z 1918 roku. St¹d te¿ informacje
na temat krakowskiej edycji z 1914 roku zawarte w anonimowym artykule w �Zdroju�
(1918, nr 1) i w Nowym Korbucie (t. 13, s. 403) s¹ po prostu ba³amutne. A¿eby zilustro-
waæ, jak zwiêksza³y siê ciêcia w edycjach krakowskich z lat 1914 i 1918, przytoczmy od-
powiednie ustêpy. Oto partie, jakie s¹ w wydaniu krakowskim z 1912 roku, a jakich zabra-
k³o w edycji o 6 lat pó�niejszej. Podkre�lone s¹ zdania, które usuniête zosta³y j u ¿  w wyda-
niu z 1914 roku.

W wydaniu z 1912 roku, na stronicach 37�38, zamieszczony jest nastêpuj¹cy frag-
ment spotkania Judasza z Mari¹ Magdalen¹, pominiêty w edycji z 1918 roku (ustêp pod-
kre�lony lini¹ ci¹g³¹ oznacza fragment, którego nie ma ju¿ w wydaniu z roku 1914):

�Mocne i pa³aj¹ce by³o opasanie jego ramion, niby obrêczy z grzanego ¿elaza, jakoby
bite pieczêcie na piersiach, na ustach, barkach i biodrach p³onê³y porywcze poca³unki,
osza³amia³ wstrz¹saj¹cy pêd rozhulanej krwi, dzikie wybuchy ¿ar³ocznej namiêtno�ci i g³u-
chy, niezrozumia³y, zaborczy i tajemny, niby mowa pierwotna, be³kot poszarpanych wy-
razów, strzêpów pieszczoty, lubie¿y i bezwstydu. Zmóg³ j¹ jak lew jagniê.

Podczas gdy inni nadgryzali ³upinê jej owocu, ró¿ow¹ od szumi¹cej krwi, on j¹ jed-
nym zamachem, jak dorodne jab³ko z drzewa na ziemiê strz¹sn¹³, gwa³townym rumieñ-
cem zapali³ i ociek³¹ sokami rozkoszy, narozcie¿ otwart¹, do zach³y�niêcia, do utraty
pamiêci, w toñ bezdennych wzruszeñ ciê¿arem swoim pogr¹¿y³.

W noce owe gwiezdne, do dreszczu ch³odne i jednocze�nie parne, na zio³ach pachn¹-
cych rozle¿a³a siê i zleni³a, z nim w rozkoszy, staj¹c siê z smag³ej dziewczyny puszyst¹,
ró¿ow¹, o piersiach ob³ych i naprzód wydatnych bujn¹ niewiast¹.

Rozdê³y siê jej ¿y³y krewne i lekkie zmys³owe rozdra¿nienie, niby mu�niêcie delikat-
nych skrzyde³, przewinê³o siê oko³o krzy¿a i bioder.

Mia³ wszystko � jej pierwszy krzyk, ból, wstyd i spazmatyczny dreszcz dziewiczy �
i odszed³ j¹, rzuci³, opu�ci³�.
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I jeszcze jeden przyk³ad, z tego samego, drugiego rozdzia³u powie�ci. Chodzi znów
o fragment przedstawiaj¹cy wizytê Judasza u tytu³owej bohaterki. W wydaniu z 1912 roku
znajduje siê on na stronicach 54�55, ale nie ma go w ca³o�ci w krakowskiej edycji z 1918
roku, a podkre�lonego fragmentu nie mo¿na te¿ znale�æ w edycji z 1914 roku:

�Jêkn¹³ Judasz i pochyli³ siê nad ni¹, a od opoñczy jego zalecia³ j¹ zapach jakby roz-
oranej roli i wysch³ych pokosów siana � przymknê³a oczy i, odpychaj¹c go z lekka, zaga-
da³a nerwowo:

� Szorstki masz p³aszcz, szorstki twój p³aszcz � nie chcê � taki szorstki.
Judasz jednym zamachem zrzuci³ opoñczê i zosta³ w krótkiej z p³ótna tunice, ledwie

siêgaj¹cej do kolan, bez rêkawów, z rozdarciem u ¿ylastej szyi � usta jego dr¿a³y, dysza³y
szybko potê¿ne w³ochate piersi...

Maria sko�nym spod rzês opuszczonych oczu spojrzeniem patrzy³a na jego opalone,
kosmate, strzeliste nogi i dr¿¹ce, jak w febrze muskularne rêce... Drobny dreszcz prze-
bieg³ jej po krzy¿ach � wzdrygnê³y siê uda � zagra³y ró¿owe nozdrza i rozchyli³y, jak dwa
p³atki, p¹sowe usta.

Judasz, be³kocz¹c jej imiê, rozpalonymi rêkami szuka³ pod jej peplonem sprz¹czki,
opaski bioder, palce mu siê trzês³y i b³¹dzi³y jak �lepe, po ca³ym ciele, wreszcie spotka³y siê
z d³oni¹ Marii i wspólnym wysi³kiem rozlu�nili zaci¹gniête rzemyki.

Maria pos³ysza³a trzask rozdartego wzd³u¿ peplonu, g³uchy, podobny do zduszonego
ryku jego jêk, poczu³a zaognienie jego srogich oczu w swych �renicach i potê¿ny ucisk
targanego sza³em, wielkiego cia³a.

� Judaszu! � chcia³a krzykn¹æ, ale g³os jej zwin¹³ siê, zd³awiony nag³ym spazmem
dzikiej rozkoszy...

Dogasa³y knoty w kagankach, ustawia³y siê stra¿e zaranne, mia³o siê ku rozednieniu,
gdy j¹ opu�ci³a senno�æ z lubo�ci¹ siê schodz¹ca�.

Trzecia czê�æ tego rozdzia³u jest wszechstronn¹ analiz¹ wspó³czesnych Dani³owskie-
mu g³osów krytycznych o powie�ci Maria Magdalena. Zbadawszy je wnikliwie, Legutko
podsuwa szereg istotnych spostrze¿eñ. W�ród nich przypomnijmy tu uwagê na temat nie-
zrozumienia przez ówczesnych recenzentów struktury narracji w powie�ci. Skutkowa³o to
nieporozumieniami interpretacyjnymi i w ogóle opacznym pojmowaniem niektórych frag-
mentów utworu. Autorka skonstatowa³a wiêc:

�Brak namys³u nad perspektyw¹ narracyjn¹ prowadzi³ nie tylko do naiwnych uprosz-
czeñ interpretacyjnych, ale tak¿e do wzajemnych sprzeczno�ci stanowisk krytycznych.

[...] niewielu komentatorów zajmowa³o siê zagadnieniem ukszta³towania powie�cio-
wej narracji w  o g ó l e, nie tylko w zwi¹zku z prezentacj¹ kontrowersyjnej sceny ukrzy-
¿owania tytu³owej bohaterki� (s. 120).

Trzeci rozdzia³, �Maria Magdalena� w �wietle literatury erotycznej doby moderni-
zmu, przynosi w efekcie penetracjê modernistycznej literatury erotycznej. Najpierw napi-
sze Legutko o �kontek�cie europejskim�, rozwinie �w¹tek prostytucji i safizmu�, by na
koniec tego rozdzia³u przedstawiæ odniesienia do literatury m³odopolskiej.

Refleksja nad powie�ci¹ Dani³owskiego pozwoli³a autorce recenzowanej ksi¹¿ki od-
kryæ wa¿ne, jak dot¹d, nie u�wiadamiane przez badaczy konteksty literackie i � szerzej �
kulturowe dla sformu³owanych w Marii Magdalenie wyobra¿eñ o cz³owieku i otaczaj¹-
cym go �wiecie. Dla niektórych scen i wyobra¿eñ z powie�ci Dani³owskiego znajduje Le-
gutko czytelne �t³o� w dorobku literackim Théophile�a Gautiera, Gustave�a Flauberta, jak
te¿ w malarstwie Feliciena Ropsa. W estetyce erotyki powie�ci Dani³owskiego dostrzega
te¿ badaczka wp³yw d�Annunzia. Subtelne interpretacje autorki ksi¹¿ki pozwoli³y jej na
konkluzjê: �Dani³owski mia³ [...] siê do kogo odwo³ywaæ i na kim wzorowaæ, tworz¹c sw¹
powie�æ o s³ynnej z rozwi¹z³o�ci jerozolimskiej heterze. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e
wielojêzyczna literatura europejska tworzy³a pewn¹ niepodzieln¹ ca³o�æ, w której obrêbie
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widoczne s¹ wyraziste zale¿no�ci i zwi¹zki, zauwa¿alne zw³aszcza w okresie modernizmu,
kiedy wymiana warto�ci literackich by³a bardzo o¿ywiona, a pojêcie Europy literackiej jako
wspólnoty bod�ców artystycznych nie funkcjonowa³o jako pusty d�wiêk� (s. 151).

Bada te¿ Legutko (w ostatniej czê�ci tego rozdzia³u) miejsce analizowanej powie�ci
Dani³owskiego w nurcie literatury erotycznej M³odej Polski. Przypomina tu zasadnicze ce-
chy tej twórczo�ci, klasyfikuje j¹ i prezentuje najbardziej charakterystyczne dla poszczegól-
nych jej �odmian� teksty. W efekcie dochodzi do wniosku, ¿e Maria Magdalena, �rozpatry-
wana w kontek�cie m³odopolskiej literatury erotycznej, wykazuje zwi¹zek z wieloma utrwa-
lanymi przez epokê mitami mi³o�ci. Postaæ tytu³owej bohaterki uwik³ana jest zarówno
w m³odopolski mit chuci, w którym p³eæ (seks) wystêpuje jako si³a fatalna, determinuj¹ca
¿ycie jednostki, jak i w modernistyczny hedonizm � mit intensywnej chwili, podczas któ-
rej prze¿ycie fizyczne jest zmys³ow¹ namiastk¹ kontaktu z Absolutem� (s. 189). A dalej
Legutko dodaje, ¿e zawarta w tej powie�ci koncepcja mi³o�ci jest w swym synkretyzmie
oryginalna:

�Jej istot¹ jest tragiczno�æ, ale pojmowana inaczej ni¿ w prozie Przybyszewskiego, bo
maj¹ca zgo³a odmienn¹ motywacjê. Mi³o�æ w Marii Magdalenie z pewno�ci¹ nie jest ko-
smiczn¹ »chuci¹«. Nie ma te¿ wymowy mizoandrycznej, jak u Zapolskiej, ani nie jest
postrzegana jako szaleñstwo czy modernistyczna poza, jak u Kisielewskiego. Nie jest rów-
nie¿ si³¹ destrukcyjn¹ i g³ównie biologiczn¹, jak w wypadku Reymontowskiej Jagny. Nie
mo¿na jej tak¿e uto¿samiæ z czyst¹ perwersj¹, gr¹ mi³osn¹ i demitologizuj¹c¹ g³êbokie
uczucie, jak w utworze Srokowskiego.

Mi³o�æ w Marii Magdalenie jest przede wszystkim tragiczn¹ prób¹ przezwyciê¿enia
samotno�ci, prób¹, która koñczy siê fiaskiem w wymiarze rzeczywisto�ci ziemskiej� (s. 190).

W kolejnym rozdziale, dotycz¹cym samej postaci i jej w¹tku, autorka zaprezentuje
inny jeszcze, bliski kontekst dla analizowanej powie�ci Dani³owskiego. Tak wiêc na po-
cz¹tku Legutko przywo³a �wiadectwa w tradycji chrze�cijañskiej, potem nadmieni o �Ma-
rii Magdalenie� w ujêciu ezoterycznym i neognostyckim, by na koñcu przedstawiæ �w¹tek
»�wiêtej grzesznicy« w literaturze polskiej�. W tym ostatnim najwiêcej miejsca po�wiêci,
rzecz jasna, ujêciom m³odopolskim.

Najpierw wiêc przypomni autorka postaci z Nowego Testamentu, które synkretycznie
po³¹czy³ w jedno Dani³owski. Chodzi bowiem o to, i¿ wykorzystuj¹c tradycjê zachodni¹,
pisarz w jednej postaci skoncentrowa³ cechy charakterystyczne, do�wiadczenia i biografiê
kilku kobiet znanych z kart Ewangelii. Legutko rzetelnie wykorzysta szereg opracowañ na
temat postaci biblijnych (np. S³ownik � konkordancje osób �Nowego Testamentu� w opra-
cowaniu Piusa Czes³awa Bosaka). Przypomni informacje i usystematyzuje wiedzê na te-
mat kilku nowotestamentowych postaci kobiecych, co ma fundamentalne znaczenie tak
dla zrozumienia materii biblijnej, z jakiej konstruowa³ Dani³owski sw¹ postaæ, jak te¿ dla
interpretacji powie�ci. Autorka recenzowanej ksi¹¿ki wiêcej o ka¿dej z nich napisze w szcze-
gólnie wa¿nym, pi¹tym rozdziale. Ale ju¿ w tym miejscu potrzeba drobnych sprostowañ.
Tak wiêc Legutko wyra�nie odró¿nia, id¹c, zdaje siê, tropem Wilfrida Johna Harringtona,
postaæ, która nama�ci³a Chrystusa drogim olejkiem w Betanii, tu¿ przed wydarzeniami
paschalnymi, od tej, która dokonaæ tego mia³a wcze�niej, a któr¹ Chrystus, ku zgorszeniu
zebranych, publicznie rozgrzeszy³. Tê ostatni¹ nazywa autorka �b e z i m i e n n ¹  s k r u-
s z o n ¹  g r z e s z n i c ¹� (s. 198). Przeoczeniem wydaje siê okre�lenie w recenzowanej
ksi¹¿ce miejsca sympozjonu £ukaszowego jako wydarzenia w domu Szymona Trêdowa-
tego (u niego odby³a siê inna uczta � w Betanii, w czasie której Maria nama�ci³a Chrystu-
sa, co symbolizowaæ mia³o Jego rych³¹ �mieræ � zob.: Mt 26, 6�13; Mk 14, 3�9; J 12, 1�
11). Chodzi bowiem o bli¿ej nieznanego Szymona, zwanego Faryzeuszem. Dodajmy te¿,
¿e przedstawiona u £ukasza, w siódmym rozdziale, sytuacja mia³a miejsce tu¿ po wyda-
rzeniu w Naim, st¹d niektórzy zwali wspomnian¹ kobietê �grzesznic¹ z Naim�. Z kolei
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przypominaj¹c postaæ ze sceny z namaszczenia w Betanii, pomija autorka przekaz Jano-
wy, nadmieniaj¹c jedynie o dwóch synoptykach � Marku i Mateuszu. Przy okazji warto
zaznaczyæ, ¿e zestawienia synoptyków kojarz¹ oba wydarzenia (u Szymona Faryzeusza
i w Betanii u Szymona Trêdowatego), traktuj¹c je jako jedno. Zastrzec równocze�nie trze-
ba, i¿ kwesti¹ sporn¹ pozostaje, czy przekaz £ukaszowy (7, 36�50) jest tym samym co
pozosta³e opowiadania 1.

Skrupulatnie odtwarza Legutko apokryficzne przedstawienia synkretycznie �z³o¿o-
nej� postaci Marii Magdaleny. Przypomina przy tym fakt, i¿ w pierwszych latach XX wie-
ku, kiedy Dani³owski pracowa³ nad powie�ci¹, mia³ miejsce swego rodzaju rekonesans
badañ nad apokryfami. Wymienia przy tej okazji przek³ady prac ks. Constanta Henriego
Fouarda, publikacje Aleksandra Brücknera, ks. Jana Fija³ka i Ignacego Radliñskiego. Wspo-
mniani przez Legutko autorzy rzeczywi�cie wiele wnie�li do wiedzy o tekstach apokry-
ficznych, ale nie nale¿y przeceniaæ wk³adu ich wszystkich w tym konkretnym zakresie.
O ile fundamentalne prace Fouarda by³y na owe czasy wspania³ym osi¹gniêciem badañ na
temat pierwotnego chrze�cijañstwa, o tyle trudno o nich powiedzieæ, ¿e podaj¹ w ca³o�ci
lub w obszernych fragmentach teksty apokryficzne lub je w znacznym stopniu populary-
zuj¹. W monografiach Fouarda o Piotrze, Pawle i Janie s¹ cytowane, a nawet omawiane
niektóre tre�ci pism apokryficznych, niemniej publikacje te nie mog¹ s³u¿yæ jako �ród³o
tekstów pisarzy staro¿ytnych, których dzie³a nie wesz³y do kanonu biblijnego. Po tym
przypomnieniu Legutko przybli¿a apokryficzne wizerunki Marii Magdaleny m.in. w Ewan-
gelii Piotra, Li�cie Tyberiusza do Pi³ata, Ewangelii gruziñskiej, Ewangelii Filipa. Pro-
blemem otwartym pozostaje, które z tych tekstów mog³y byæ znane polskiemu czytelni-
kowi w czasach Dani³owskiego. Czy wiêc, a je�li tak, to w jakim stopniu, wp³ynê³y one
na jego dzie³o. Wedle pisz¹cego te s³owa autorka chcia³a przedstawiæ tu tylko potrzebne
t³o literatury apokryficznej, która zawiera zró¿nicowany wizerunek Marii Magdaleny,
a nie rozstrzygaæ, jaki ma to zwi¹zek z tre�ci¹ powie�ci i wyobra¿eniem jej autora o tej
postaci. Nie ma bowiem w dalszych wywodach Legutko ¿adnych na ten temat uzasad-
nieñ czy �ledztw.

Bogaty materia³ i komentarz historycznoliteracki przynosi ostatni podrozdzia³, w któ-
rym na niemal 39 stronicach autorka pisze o kreacjach ��wiêtej grzesznicy� w literaturze
polskiej. Penetracji tego w¹tku nikt dot¹d nie dokona³, Legutko jest pierwsza w jego ca³o-
�ciowym (doprowadzonym do koñca okresu M³odej Polski) omówieniu. Zaznacza przy
tym: �Tropi¹c [...] w¹tek Marii Magdaleny w literaturze polskiej, chcia³abym nie tylko
wskazaæ potencjalne �ród³a pomys³u Dani³owskiego, stwierdziæ istniej¹ce podobieñstwa
(albo wydobyæ ró¿nice), ale przede wszystkim przyporz¹dkowaæ wyobra�niê m³odopol-
skiego pisarza do okre�lonego krêgu tekstów literackich czerpi¹cych inspiracje z Biblii,
które ³¹czy podobny stosunek do religii, prawd wiary chrze�cijañskiej czy analogiczne
pod jakim� wzglêdem spojrzenie na postaæ »�wiêtej grzesznicy«� (s. 213).

Nie widzê potrzeby, aby w tym miejscu streszczaæ ustalenia badawcze Legutko, lepiej
odes³aæ do lektury omawianej ksi¹¿ki. Pragnê jedynie zaznaczyæ, i¿ autorka ze znawstwem
i zwiê�le przedstawia wyniki analiz obrazu Marii Magdaleny Dani³owskiego z kreacjami
tej postaci dokonanymi przez innych twórców m³odopolskich. Doskonale przy tym lokali-
zuje najbli¿sze omawianej powie�ci �rodowisko intelektualne. Pisze te¿ o ujêciach rady-
kalnych, jak choæby Marii Jehanne Wielopolskiej, które ró¿ni¹ siê od kreacji Dani³owskie-
go. Interpretacje Legutko s¹ wywa¿one i pog³êbione. Stara siê ona przywo³aæ mo¿liwie
najszerszy wachlarz utworów m³odopolskich, by w ich kontek�cie odnale�æ miejsce dla
bohaterki powie�ci. Stara siê jednocze�nie w swym studium nie zacieraæ �ladów religijnej
wizji postaci �magdalenicznej�. Omawiana praca przynosi w efekcie ciekawe ujêcie m³o-

1 Zob. Synopsa czterech �Ewangelii� w nowym przek³adzie polskim. Prze³., oprac. M. Wo j -
c i ec h o w s k i. Warszawa 1997, s. 137, 311, 381.
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dopolskich wariantów postaci Marii Magdaleny, konkuruj¹ce w pewnym sensie z innymi
propozycjami historycznoliterackiego namys³u nad t¹ postaci¹.

Z recenzenckiego obowi¹zku dodajmy tylko, ¿e mo¿na w refleksji nad tematem m³o-
dopolskich kreacji Marii Magdaleny wykorzystaæ jeszcze szereg tekstów. Ale od razu za-
znaczmy, i¿ ich uwzglêdnienie nie zmieni³oby podstawowych, a przy tym nadzwyczaj traf-
nych ujêæ Legutko. Tak wiêc w interesuj¹cym nas okresie ukaza³y siê dwa przek³ady pro-
zatorskie. W 1908 roku, bez ujawnienia t³umacza, pojawi³a siê powie�æ Marie Reynes-
-Monlaur Promieñ, gdzie dostrzec mo¿na ciekawe ujêcie nawrócenia grzesznej kobiety.
Powie�æ ta przesz³a bez echa, a warto siê jej bli¿ej przyjrzeæ, zw³aszcza ¿e swym pozio-
mem intelektualnym i wnikliwo�ci¹ obserwacji zdaje siê przewy¿szaæ utwór Dani³ow-
skiego. Nie wykluczam te¿ jakiego� rodzaju wp³ywu przywo³anej powie�ci na polskiego
autora, chocia¿ sam go nie dostrzegam. Z kolei w roku 1915 w przek³adzie Anny Jasiñ-
skiej-Szottowej wydana zosta³a w Warszawie powie�æ Auguste�a Lefranca Maria z Mag-
dali. I tu autor wnikliwie obserwuje proces (!) nawrócenia tytu³owej postaci. I nie s¹ to
tylko uproszczone przedstawienia rodem z ko�cielnej kruchty. O wiele ubo¿sze psycholo-
gicznie, ale te¿ w jakim� sensie traktuj¹ce o problemie magdalenicznym, jest ujêcie Mi-
ko³aja Czernego. Chodzi o wydan¹ w 1902 roku w ramach �Biblioteki Dzie³ Wyborowych�
jego powie�æ Pro Christo. Problem nawrócenia Magdaleny, jako kontynuacjê religijnego
uproszczenia pastoralnego, odnale�æ mo¿na w poemacie biblijnym ks. Witolda Nowakow-
skiego Jezus Mesjasz (Poznañ 1914). Utwór ten, przeznaczony dla ludu jako rodzaj wier-
szowanego Nowego Testamentu i jako tekst o repetycyjnej teologii, warty jest przypomnie-
nia choæby ze wzglêdu na to, ¿e mo¿e wyra¿aæ swego rodzaju têsknotê za eposem religij-
nym (jak pominiêta przez bibliografów Nowego Korbuta mesjada Karola Chrzczonowicza
z 1861 roku). Z pomniejszych (z wielu powodów) utworów wymieñmy poemat Adama
Cehaka Jawnogrzesznica. Ujêciem tematu i postaci oraz sposobem wyra¿ania wewnêtrz-
nych prze¿yæ i do�wiadczeñ przypomina ten utwór poemat Józefa Andrzeja Teslara Rabbi
Johanan, jak te¿ Kasprowiczowsk¹ Mariê Egipcjankê. Powielenia postaci nawróconej
Magdaleny znajd¹ siê te¿ w pojedynczych wierszach dawno zapomnianych autorów.
W utworach tych nie tyle realizuje siê pog³êbienie interpretacyjne, co raczej powiela siê
ikonê grzesznicy nawróconej, uosabiaj¹cej po³¹czenie zmys³owej cielesno�ci z równocze-
snym duchowym do�wiadczeniem niewyra¿alnego. Mam tu na my�li drobne wiersze Zyg-
munta Ró¿yckiego, Jana Pietrzyckiego, Franciszka Jerzego Galiñskiego czy mikropoemat
Janiny Górskiej. Wymienieni autorzy, tak jak na�ladowaæ bêd¹ z lepszym lub gorszym
skutkiem warsztat poetycki znanych i uznanych, tak samo bêd¹ powtarzaæ ujêcie na-
wróconej grzesznicy. Bli¿szy ogl¹d przypomnianych tu tekstów wiele by wprawdzie nie
wniós³ do m³odopolskiego wizerunku Magdaleny, jednak¿e przyda³by kolorytu tej �synte-
zie postaci�.

W zakoñczeniu tego rozdzia³u Legutko podsuwa szereg istotnych uwag. Istotne m.in.
wydaje siê spostrze¿enie autorki: �Przetworzenia w¹tku Marii Magdaleny w literaturze
polskiej � ogl¹dane w porz¹dku chronologicznym � ujawniaj¹ charakterystyczn¹ ewolu-
cjê: rozpoczyna siê ona od prezentacji ma³o zindywidualizowanego wizerunku �wiêtej,
poprzez utrwalenie w jej biografii rysów pokutniczych, do prób ods³oniêcia istoty grzechu
i wydobycia przede wszystkim cech nierz¹dnicy� (s. 249).

Pi¹ty rozdzia³ swej publikacji zatytu³owa³a Legutko Dialog z w¹tkami biblijnymi
w �Marii Magdalenie�. Ów dialog rozpatruje, weryfikuj¹c powie�ciow¹ �wersjê� Chry-
stusa, Judasza i na koniec Magdaleny z nowotestamentowymi przekazami kanonicznymi.
Pisz¹c o powie�ciowej sylwetce Chrystusa, serwuje Legutko dwojakiego rodzaju weryfi-
kacje. Najpierw prezentuje ujêcie chronologiczne, poprzedzone tez¹ o renanowskiej pro-
weniencji kreacji Zbawiciela w powie�ci Dani³owskiego, z czym trzeba siê bezwzglêdnie
zgodziæ. W tej czê�ci analiz autorka celowo unikaæ bêdzie zestawienia historycznej dzia-
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³alno�ci publicznej Chrystusa z jej ujêciem w powie�ci. Legutko w jednym akapicie za-
znaczy ten temat, wskazuj¹c na wa¿ne epizody z publicznej dzia³alno�ci Jezusa, o jakich
wiadomo z przekazów ewangelijnych, a jakie Dani³owski pomie�ci³ w fabularnej tkance
powie�ci. Jest tak dlatego, ¿e w dziejach Jezusowego nauczania i dzia³ania autorka nie
poszukuje sensów zbawczej historii i chronologicznie u³o¿onego dope³nienia proroctwa
o Mesjaszu. A nie czyni tego, bo � jak wolno siê domy�laæ � nie ma w Marii Magdalenie
materii do interpretacji teologicznej. Skupi siê Legutko na tym, jak postrzegaj¹ Jezusa
wybrane postaci powie�ci, np. Judasz, Magdalena, Marta, Szymon Trêdowaty. To pozwala
zauwa¿yæ autorce, jak i dlaczego zró¿nicowany jest wizerunek Jezusa w powie�ci Dani-
³owskiego. Przy okazji nie szkodzi dodaæ, i¿ mo¿liwa jest inna perspektywa ogl¹du: chro-
nologiczna. Analiza tego, co z synoptycznie odczytywanego ¿ywota i dzia³alno�ci Jezusa
oraz w jakim uk³adzie autor powie�ci pomie�ci³ w swym dziele � mo¿e daæ odpowied� na
fundamentalne pytanie o tre�ci kerygmatyczne oraz sensy teologiczne interpretowanego
utworu literackiego.

W dalszej czê�ci tego rozdzia³u przedmiotem swej obserwacji Legutko czyni Judasza.
Odtwarza powie�ciowy jego wizerunek, odczytuje motywacjê jego zdrady, podsuniêt¹ przez
Dani³owskiego. Autorka zdaje siê dostrzegaæ, i¿ sensom teologicznym, jakie zwi¹zane s¹
z osob¹ Iskarioty, nada³ powie�ciopisarz znaczenie historyczne, a wiêc istotne dla kon-
strukcji fabu³y. Umie�ciwszy swe uwagi o Judaszu miêdzy analizami powie�ciowych wi-
zerunków Jezusa i Magdaleny, badaczka wyra�nie sugeruje miejsce, jakie zajê³a nieszczê-
�liwa postaæ Iskarioty w splocie miêdzyosobowych relacji. Uwagi owe przynosz¹ w efek-
cie dok³adn¹ obserwacjê Dani³owskiego wersji Judasza, zw³aszcza ¿e towarzyszy temu
kontekst innych m³odopolskich ujêæ tej postaci.

W ostatniej czê�ci rozdzia³u poddaje Legutko swym literaturoznawczym analizom po-
staæ Magdaleny. Przypomina wiêc, jakich niewiast biografie po³¹czy³ Dani³owski w osobie
tytu³owej bohaterki, weryfikuj¹c przy tym fakty znane z przekazów ewangelijnych. Do�æ
nie�mia³o wskazuje autorka na szersz¹ perspektywê biblijn¹ postaci Magdaleny. W tej per-
spektywie odnajduje Ewê. Ta figuratywna odpowiednio�æ jest dla badaczki wa¿n¹ motywa-
cj¹ poszukiwania przez bohaterkê Dani³owskiego tego, co nieskazitelne, co przynale¿ne do-
skona³o�ci, Bogu. Nie znajduj¹c za� w dalszych losach tytu³owej postaci powie�ci w¹tków
znanych z Nowego Testamentu, tylko z legend, Legutko stara siê poddaæ weryfikacji wa¿ny
aspekt wystêpuj¹cy w pismach nowotestamentowych i biografii bohaterki Dani³owskiego.
Tym problemem jest �wiêto�æ. Odwo³uj¹c siê do nauczania Paw³owego, autorka recenzowa-
nej ksi¹¿ki podsuwa �wie¿¹, dot¹d nie podjêt¹ przez badaczy interpretacjê poszukiwañ Mag-
daleny i jej d¹¿eñ do �wiêto�ci w perspektywie nauczania apostolskiego. I efekt jest wy-
�mienity, bo wynika z uwag Legutko jedno: Dani³owski wykreowa³ postaæ, która �wiêto�æ
zdobywa, stale i wytrwale do niej d¹¿y, inaczej ni¿ w dewocyjnych ujêciach, w których �wiê-
to�æ jest dana. Przytoczmy fragment konkluzji autorki: �Twórca nie umo¿liwia swej bohater-
ce ³atwej (sp³ycaj¹cej problem) ucieczki od materii w sferê »czystego ducha« czy w metafi-
zyczne obcowanie z Absolutem »na wysoko�ciach«. Przeciwnie, konsekwentnie podkre�la
jej silny zwi¹zek z instynktami biologicznymi i w³asn¹ cielesno�ci¹. Prowadzi j¹ ku �wiêto-
�ci nie drog¹ ucieczki od materialnego �wiata czy pokus zmys³owych, ale poprzez trudy
pokonywania ludzkich s³abo�ci. Pisarz zdaje siê manifestowaæ tym samym przekonanie, ¿e
Bóg, bêd¹cy �ród³em ¿ycia duchowego wszystkich, którzy weñ wierz¹, udziela Swojego
Ducha ludziom z³o¿onym z cia³a i duszy. W zamiarach Boskich nie chodzi zapewne o ode-
rwanie duszy od cia³a, uwolnienie jej z cielesno�ci, ale raczej o u�wiêcenie obu stron istoty
ludzkiej, przebóstwienie ca³ego cz³owieka [...]� (s. 275).

Te wnioski nie zakoñcz¹ jeszcze dokonywanych przez Legutko interpretacji postaci
Magdaleny. Fina³em tych dociekañ bêdzie rozbudowana, precyzyjnie przeprowadzona in-
terpretacja symboliki barw, jakie w obrazie tej postaci dominuj¹. Uwagi o wymiarze sym-
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bolicznym czerwieni, bieli i s³oneczno�ci (z³ocisto�ci) dope³ni¹ niejako kr¹g analiz Legut-
ko. Od przedstawieñ historycznych, poprzez weryfikacje duchowo�ci Marii Magdaleny,
dojdzie autorka do symboliki sensów uobecnionych w kreacji powie�ciowej bohaterki Da-
ni³owskiego. W ostateczno�ci konkluzjê swych penetracji wyrazi w zakoñczeniu rozdzia-
³u, gdzie m.in. czytamy: ��mieræ »�wiêtej grzesznicy« jest nie tylko zwyciêstwem chrze-
�cijañskiej caritas nad pogañsk¹ chuci¹, ale równie¿ triumfem wiary bohaterki, bo prze-
cie¿ uczucie Marii do Chrystusa ma te¿, poza zmys³owym, wymiar religijny � jest
�wiadectwem odwiecznej ludzkiej têsknoty do dobra i nieskoñczono�ci, pragnieniem prze-
zwyciê¿enia �wiata materii i powrotu do Boskiego �ród³a. Cierpienie umieraj¹cej na krzy-
¿u Magdaleny interpretowane w kontek�cie ewangelicznego cierpienia Chrystusa zyskuje
szersz¹ perspektywê etyczn¹ ni¿ cierpienie interpretowane w kategoriach subiektywnego
li tylko prze¿ycia wewnêtrznego. Zawiera buduj¹ce przes³anie, ¿e w istotê cz³owieka wpi-
sane jest dobro i niezale¿no�æ, ¿e nie jest on bezwoln¹ marionetk¹ poruszan¹ przez �lepy
los czy zasilan¹ chaotyczn¹ energi¹ chuci; ma bowiem wolny wybór, w której przestrzeni
chce przebywaæ: sacrum czy profanum� (s. 295).

W ten sposób to, co przed niemal 100 laty by³o przedmiotem obrazy i zaciek³ej walki
cenzury obyczajowej, staje siê czym� bliskim chrze�cijañskiemu wyobra¿eniu o d¹¿eniu
do �wiêto�ci, tyle ¿e wyra¿onym intensywnym jêzykiem.

Ostatni rozdzia³, Perspektywy interpretacyjne powie�ci, przes¹dza o otwartym cha-
rakterze tej ksi¹¿ki. Legutko bowiem nie uwa¿a swych studiów za wyczerpuj¹ce i tym
samym zamkniête kompendium wiedzy o powie�ci Dani³owskiego Maria Magdalena. Dla-
tego idzie niejako dalej ni¿ dyktuje to wyra¿ony zamiar oraz przyjêta dyscyplina ksi¹¿ki
i podsuwa 3 propozycje: perspektywê interpretacji w duchu teologii feministycznej, zbli-
¿enia powie�ci do literatury popularnej i wreszcie odczytania tego dzie³a jako powie�ci
politycznej. W tym ostatnim zdaje siê Legutko nawi¹zywaæ do podjêtych wcze�niej analiz
osadzaj¹cych Mariê Magdalenê w kontek�cie twórczo�ci Dani³owskiego i literatury zaan-
ga¿owanej politycznie w³a�nie. Zaproponowane tu perspektywy interpretacyjne otwieraj¹
dyskusjê na temat analizowanej powie�ci. Autorka proponuje 3 z wielu mo¿liwych ujêæ
interpretacyjnych i ocen dzie³a. Tym samym zdaje siê podpowiadaæ, ¿e dyskusja na temat
jego tre�ci i sensów daleka jest od wyczerpania. Ze swej strony mogê dodaæ, i¿ powie�æ ta
stwarza te¿ mo¿liwo�ci interpretacji eklezjalnej. Studium nad ow¹ powie�ci¹ jako nad
literack¹ wersj¹ relacji o pocz¹tkach chrze�cijañstwa nie by³oby pozbawione podstaw,
zw³aszcza je�li przywo³aæ ówczesne polemiki na temat petryzmu i paulinizmu.

Lektura ksi¹¿ki Gra¿yny Legutko Sacrum w oczach rewolucjonisty daje spor¹ satys-
fakcjê poznawcz¹ i przynosi po¿ytek w badaniach nad literatur¹ m³odopolsk¹. Autorka
wytrawnie i dociekliwie podda³a swym obserwacjom powie�æ Dani³owskiego Maria Mag-
dalena, dokonuj¹c jej wnikliwej interpretacji w ró¿nych kontekstach. Okaza³a siê dosko-
na³¹ znawczyni¹ dorobku autora Jaskó³ki, epoki, której �dzieciêciem� jest analizowana
przez ni¹ powie�æ, problematyki erotycznej, religijno-biblijnej jak te¿ rewolucyjnej, które
stanowi¹ trwa³e komponenty dorobku literackiego M³odej Polski. Sacrum w oczach rewo-
lucjonisty to nie tylko studium jednego utworu, ale te¿ panorama i wnikliwa interpretacja
niemal wszystkich wa¿niejszych zagadnieñ M³odej Polski. S¹dzê, ¿e recenzowana pozy-
cja zajmie sta³e miejsce w historiografii epoki i twórcy powie�ci � Dani³owskiego.

Edward Jakiel
(Uniwersytet Gdañski �
University of Gdansk)

A b s t r a c t

Gra¿yna Legutko�s book in question is a valuable study in the literary history contributing as
much to Young Poland literature and Gustaw Dani³owski as to the recognition of the Bible literary
reception.


