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poezji Szymborskiej, Wojciecha Ligêzy (Kraków). Jego artyku³ Natural History Accor-
ding to Wis³awa Szymborska (Historia naturalna wed³ug Wis³awy Szymborskiej) wskazu-
je na paradoksy poetyckiej antropologii. Ligêza okre�la wyobra�niê autorki Wo³ania do
Yeti jako archeologiczn¹, ewolucjonistyczn¹, antropologiczn¹ i ekologiczn¹, ale zwraca
uwagê, ¿e rodzi ona wizje ewolucji heretyckie, zak³adaj¹ce, i¿ rodzaj ludzki narusza po-
rz¹dek natury, przekraczaj¹c wyznaczone mu przez ni¹ granice, a �cz³owieczeñstwo�,
wydobyte z form ni¿szych przyrody, ujawnia zamiast postêpu regres.

Krzysztof Stala (Kopenhaga) w artykule Wis³awa Szymborska and her Negative Anth-
ropology: the Quest of Identity (Wis³awa Szymborska i jej antropologia negatywna: po-
szukiwanie to¿samo�ci) podejmuje jedno z najczê�ciej roztrz¹sanych zagadnieñ w opra-
cowaniach polskich, ale czyni to w oparciu o dziwnie zawê¿on¹ literaturê przedmiotu.
Badacz rozpoczyna swój wywód od problemu jukstapozycji, zwracaj¹c uwagê, ¿e poja-
wiaj¹ce siê w wierszach zestawienia odmiennych ujêæ tego samego przedmiotu nie wy-
kluczaj¹ siê wzajemnie, ale ukazuj¹ go w odmiennym �wietle, co niekoniecznie oznacza
ironiê. Mo¿e jednak dziwiæ, ¿e autor pisz¹c o spotkaniach z innymi formami ¿ycia (�inno-
bytami�) jako ze �wiatem niedostêpnym i niezrozumia³ym, który tworzy kontrastowe t³o
dla definicji istoty cz³owieczeñstwa, podobnie jak perspektywa �boska� i kosmiczna, od-
wo³uje siê jedynie do szkicu Mariana Stali, pomijaj¹c fundamentalne prace na ten temat,
m.in. Artura Sandauera i Stanis³awa Balbusa.

W kilku artyku³ach prawdopodobnie s³aba orientacja niektórych referentów w pol-
skiej bibliografii przedmiotu sprawi³a, ¿e nieuniknione siê sta³y powtórne �odkrycia Ame-
ryki�, choæ dokonane czasem now¹ tras¹. Jest to zjawisko zrozumia³e, ale w jego tle mo¿-
na dostrzec symptomy regu³y funkcjonuj¹cej w ca³ej miêdzynarodowej humanistyce: na-
wet gdy siê pisze o poetce z Krakowa, czêsto za najwa¿niejsze przyj¹æ trzeba to, co napisano
o niej w jêzyku Szekspira, a nie Kochanowskiego.

Przegl¹d ca³ego zbioru, bêd¹cego mozaik¹ o zró¿nicowanej warto�ci merytorycznej,
prowadzi jednak do wniosku optymistycznego. Niezale¿nie od paru uwag krytycznych,
zg³oszonych tu wobec niektórych tekstów, omówiony tom dokona³ bowiem istotnego prze-
³omu w odbiorze twórczo�ci swej bohaterki � jako pierwsza anglojêzyczna i zarazem w ogó-
le obcojêzyczna ksi¹¿ka o Szymborskiej.

Piotr Micha³owski
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A b s t r a c t
The review is a presentation of a series of articles collected in a volume which is issued

as proceedings of a conference on Wis³awa Szymborska organized in Stockholm. Since contributors
to the volume in question are Polish literary researchers and foreign Slavicists, the articles reveal
different approaches to the subject matter and are of dissimilar scopes, from deep studies to in-
vestigations and general analyses, and from to scientific explorations to papers of a popularizing
character.

GLOSA O KSI¥¯CE EL¯BIETY JANICKIEJ PT. �SZTUKA CZY NARÓD?
MONOGRAFIA PISARSKA ANDRZEJA TRZEBIÑSKIEGO�

Ksi¹¿kê El¿biety Janickiej uwa¿am za znakomit¹, napisan¹ ze znajomo�ci¹ faktów,
z wielkim talentem narracyjnym, z niepowszedni¹ umiejêtno�ci¹ badawcz¹. Jest to p i e r w-
s z a  monograficzna ksi¹¿ka o m³odzieñcu, który by³ ol�niewaj¹cym pisarzem, a wpad³
w rêce rodzimych falangistów; to nie on powinien byæ ofiar¹ milczenia; to jemu wyrz¹-
dzono krzywdê zapomnienia albo � co jeszcze gorzej � fa³szu; to o niego na swój sposób
walczy autorka � rzeczowo, rzetelnie, ¿arliwie, nie kryj¹c przera¿enia z³em, w jakie wpl¹-
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tali siê dwudziestolatkowie ze �Sztuki i Narodu�. W toku wojny niemal¿e wszyscy oni
zginêli, zamordowani przez nazistów. Niemal ¿aden z nich nie do¿y³ nawet 25 lat, a nade
wszystko nie doczeka³ wolno�ci, o któr¹ walczy³. Uwiêzieni w �mierci � jak celnie napisa³
o nich Stanis³aw Bere� w monografii o Gajcym.

El¿bieta Janicka nie bawi siê w hagiografiê cz³owieka, pisarza, dzia³acza. Jest do bólu
prawdomówna w sprawach faktów. A zarazem to ona pierwsza, odwa¿nie i uwa¿nie, uka-
zuje spl¹tan¹ grozê okupacyjnych wyborów ideologicznych narzucon¹, z a s t a w i o n ¹
jak sid³a na dwudziestolatków gotowych do walki.

Trzebiñski wart jest ksi¹¿ki prawdomównej. Ten przyjaciel/przeciwnik Borowskiego
od niego w³a�nie, najwcze�niej, doczeka³ siê szkicu na swoj¹ miarê. Czas najwy¿szy, by
ukaza³a siê ksi¹¿ka, która bada artystyczn¹ i �wiatopogl¹dow¹ genealogiê Andrzeja Trze-
biñskiego, ucznia Stanis³awa Adamczewskiego, mi³o�nika Jacoba i Prousta, Mallarmégo
i Rilkego, Witkacego i Gombrowicza, Schulza, Przybosia, Czechowicza. I Mi³osza, który
zabra³ mu Annê. A potem � entuzjasty Brzozowskiego: ten zaszczepi³ w nim rozdzieraj¹-
cy �niepokój, ¿e bez czynu cz³owiek jest niedostateczny�.

Ksi¹¿ka El¿biety Janickiej tropi dynamikê sprzeczno�ci dramatycznie dojrzewaj¹ce-
go pisarstwa, analizuje bynajmniej nie oczywiste, mo¿e nawet samobójczo niszczyciel-
skie relacje Trzebiñskiego z programem Konfederacji Narodu i jej przywódc¹, Piaseckim.
Ujawnia tragiczn¹ samotno�æ twórcy � w�ród najbli¿szych jego sercu i �sprawie�, bada
jego bezlitosn¹, dla siebie samego zw³aszcza, ponadto niespe³nion¹, d¹¿no�æ do samowie-
dzy. Wszystkim tym zadaniom badawczym autorka � jak nikt inny i nigdy przed ni¹ �
próbuje, i zwyciêsko, sprostaæ. Ta ksi¹¿ka jest rewelacj¹ nie tylko dlatego, ¿e prawdo-
mównie operuje olbrzymim materia³em �róde³ dokumentalnych i bibliografi¹ stricte lite-
rack¹. Jest rewelacj¹ tak¿e z uwagi na umiejêtno�ci interpretacyjne, jakie wykazuje autor-
ka, umiejêtno�ci niezrównane zw³aszcza w szczegó³owych, subtelnych charakterystykach
tekstów Andrzeja Trzebiñskiego, przeznaczonych do druku i osobistych. W wykonaniu
autorki close reading, �wietna orientacja w technikach literackich, znakomicie zespala siê
z wiedz¹ o twórcy i znajomo�ci¹ szerokich kontekstów. Charakteryzuj¹ca ksi¹¿kê Janic-
kiej wiedza o literaturze ojczystej, pi�miennictwach europejskich, o tradycjach refleksji
filozoficznej i z³owrogich mitach imperialnych � s¹ wspólnie gwarancj¹ odkrywczo�ci jej
badañ.

Ksi¹¿ka ta powsta³a w imiê wierno�ci sztuce, w imiê pragnienia prawdy. Jeste�my tê
ksi¹¿kê winni zarówno Andrzejowi Trzebiñskiemu, jak naszej w³asnej �wiadomo�ci: kim
byli�my, kim jeste�my, dok¹d chcemy zmierzaæ.
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A b s t r a c t

The text in question is a gloss to the book by El¿bieta Janicka on a Polish writer Andrzej Trze-
biñski.


