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skotliwa w niejednej interpretacji � zawiera te¿ interpretacje dowolne i niekiedy jest po-
wierzchowna. Nie brakuje w niej za szybkich uogólnieñ, nie zawsze opartych na dosta-
tecznej egzemplifikacji. A jednak jest to pozycja znacz¹ca, godna odnotowania jako wa¿-
na w szeroko zakrojonych badaniach nad dzieckiem i dzieciñstwem. Wa¿na dla przysz³ej
monografii tego tematu w literaturze polskiej.

Anna Kubale

K r y s t y n a  K r a l k o w s k a - G ¹ t k o w s k a, CIEÑ TWARZY. SZKICE O TWÓR-
CZO�CI MARII KOMORNICKIEJ. Katowice 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹-
skiego, ss. 244 + errata na wklejce. �Prace Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego w Katowi-
cach�. Nr 2094. Redaktor serii �Historia Literatury Polskiej�: Jerzy Paszek.

Pisarstwo Marii Komornickiej, przez lata funkcjonuj¹ce raczej na marginesie naukowe-
go dyskursu1, sta³o siê ostatnimi czasy przedmiotem kilku wa¿nych ujêæ interpretacyjnych.
Nale¿y do nich z pewno�ci¹ ksi¹¿ka Krystyny Kralkowskiej-G¹tkowskiej Cieñ twarzy, zbiór
szkiców po�wiêconych wybranym aspektom twórczo�ci m³odopolskiej poetki. Autorka
podejmuje próbê wielokierunkowego odczytania dorobku Komornickiej, ukazania go nie
tylko od strony historycznoliterackiej, lecz tak¿e z perspektywy socjologicznej, kulturowej
i filozoficznej. Metodologiê swoj¹ okre�la badaczka jako �zorientowan¹ psychoanalitycz-
nie�, a przy tym nie pozbawion¹ �lekkiego nalotu feministycznego� (s. 10). Formu³a taka,
pojawiaj¹ca siê równie¿ w niektórych wcze�niejszych pracach dotycz¹cych Piotra Odmieñ-
ca W³asta, wydaje siê w pe³ni umotywowana z uwagi na specyfikê analizowanego proble-
mu. Od razu jednak zaznaczyæ trzeba, ¿e propozycja Kralkowskiej-G¹tkowskiej nie ograni-
cza siê wy³¹cznie do lektury genderowej, chocia¿ w¹tkiem spajaj¹cym jej dociekania pozo-
staje kluczowe w przypadku autorki Biesów zagadnienie stosunku artystki do w³asnej
to¿samo�ci p³ciowej. Kwestia ta nie jest wszak¿e rozpatrywana jako kategoria autono-
miczna, lecz stanowi punkt wyj�cia do id¹cych dalej rozwa¿añ, rekonstruuj¹cych skompli-
kowan¹ drogê poetki do samo�wiadomo�ci intelektualnej oraz estetycznej.

Trudno by³oby nie zgodziæ siê z tez¹ Kralkowskiej-G¹tkowskiej, i¿ z twórczo�ci Ko-
mornickiej wy³ania siê �niepowtarzalny wizerunek paradoksalnej emancypantki, która d¹¿¹c
do »ucz³owieczenia« w sobie kobiety, skutecznie st³umi³a i st³amsi³a w swej osobowo�ci
pierwiastek ¿eñski� (s. 43). Metamorfozê tê interpretuje badaczka zarówno w do�æ oczy-
wistym kontek�cie m³odopolskich postaw mizoginicznych, jak i szerzej, poprzez charak-
terystyczne dla �wiatopogl¹du epoki marzenie o wyzwoleniu siê spod dyktatu cielesno�ci.
Ju¿ jednak w rozdziale I ksi¹¿ki, zatytu³owanym �Lepsza� kobieco�æ, podkre�lony zosta³
fakt, i¿ kreowane przez Komornick¹ bohaterki, mimo wyra�nego zmaskulinizowania, nie
potrafi¹ do koñca przezwyciê¿yæ swojej seksualno�ci. Ewoluuj¹c mentalnie ku formie an-
drogynicznej, podlegaj¹ ci¹g³emu oddzia³ywaniu zniewalaj¹cej si³y popêdów i w ostatecz-
nym rozrachunku nie osi¹gaj¹ upragnionego odciele�nienia. Konsekwencj¹ tego s¹ ich we-
wnêtrzne dramaty, tragizm bêd¹cy efektem rozdwojenia miêdzy warto�ciowan¹ dodatnio
sfer¹ spirytualn¹ a uosabianym przez p³ciowo�æ �lepym ¿ywio³em natury. Konflikt ów, jak
pokazuje rozdzia³ �Demon w zadymionych lusterkach�, przeradza siê zwykle w �pe³n¹ po-
dejrzeñ pasjê autoanalityczn¹� (s. 46), czyli obsesyjny introwertyzm, wynikaj¹cy z chêci
przekonania siê o w³asnej wyj¹tkowo�ci. Wywo³uje to poczucie alienacji i sprzyja powsta-
waniu struktur urojeniowych, co z kolei prowadzi do lucyferycznego buntu, wymierzone-

1 Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, i¿ zainteresowanie badaczy osob¹ i twórczo�ci¹ Komor-
nickiej zaobserwowaæ daje siê w zasadzie dopiero od lat kilkunastu. Spo�ród nielicznych ujêæ wcze�-
niejszych na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza dwa prekursorskie szkice: M. P o d r a z a - K w i a t k o w-
s k a, Tragiczna wolno�æ. O Marii Komornickiej. W: M³odopolskie harmonie i dysonanse. Warszawa
1969. � M. D e r n a ³ o w i c z, Piotr Odmieniec W³ast. �Twórczo�æ� 1977, nr 3.
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go przeciwko porz¹dkowi �wiata oraz represyjnej obyczajowo�ci spo³ecznej. W postawie
tej dochodz¹ u Komornickiej do g³osu typowe dla ideologii modernizmu akcenty satani-
styczne, pe³ni¹ce wszak¿e wed³ug Kralkowskiej-G¹tkowskiej funkcjê wy³¹cznie symbo-
liczn¹. Demonologiê autorki Biesów traktuje badaczka po prostu jako figurê �dojrzewania
kobiety do cz³owieczeñstwa, [...] do prawa manifestowania podmiotowo�ci, do statusu
genialnego artysty� (s. 88). Inicjacja ta napotyka wiele przeszkód w rzeczywisto�ci zdo-
minowanej przez kulturê patriarchaln¹ i okupiona jest duchowym cierpieniem, które w przy-
padku samej Komornickiej okaza³o siê powodem choroby psychicznej. Do kwestii men-
talnego zniewolenia kobiety w �wiecie mêskich wzorców nawi¹zuje zw³aszcza rozdzia³
Restytucja Androgyna, bêd¹cy w znacznej czê�ci prób¹ odczytania twórczo�ci m³odopol-
skiej poetki w kontek�cie Freudowskiej teorii kompleksu ojca. Dotyka w nim równie¿
Kralkowska-G¹tkowska zagadnienia dwup³ciowo�ci, stanowi¹cej, jej zdaniem, ostatecz-
ny punkt doj�cia wewnêtrznych poszukiwañ artystki. Problematykê ow¹ kontynuuje po-
�rednio rozdzia³ IV, pt. Przeczucia i do�wiadczenia mistyczne, w którym pojawiaj¹cy siê
u Komornickiej w¹tek androgyniczny interpretowany jest jako swoisty przejaw uniwer-
salnej têsknoty metafizycznej. Orientacjê epistemologiczn¹ pisarki wywodzi badaczka
przede wszystkim z filozofii Nietzschego, a konkretnie z witalistycznych koncepcji nie-
mieckiego my�liciela i jego przekonañ dotycz¹cych indywidualizmu. Wp³yw autora Zara-
tustry, jak udowadnia Kralkowska-G¹tkowska, równowa¿ony jest jednak przez tradycjê
chrze�cijañsk¹, co widaæ szczególnie w warstwie symbolicznej tekstów Komornickiej. Oba
te aspekty odegra³y istotn¹ rolê w procesie psychicznego przeobra¿enia Piotra Odmieñca
W³asta, której to transformacji po�wiêcony zosta³ ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki, zatytu³owany
Starcze dziecko w Edenie. Stanowi on próbê rekonstrukcji �wiatopogl¹du Komornickiej
po duchowym prze³omie, postrzeganym jako moment graniczny w jej prywatnej oraz lite-
rackiej biografii. Rozwa¿ania skupi³y siê tutaj wokó³ wybranych wierszy ze zbioru Xiêga
poezji idyllicznej, bêd¹cego wed³ug okre�lenia badaczki swoist¹ �kronik¹ nowego objawie-
nia� (s. 202). Podmiot analizowanych utworów to w rozumieniu autorki Cienia twarzy kre-
acja �podwójna strukturalnie� (s. 219), zawieraj¹ca w sobie pozornie sprzeczne ¿ywio³y,
a ponadto wpisana w teleologiczny ci¹g kolejnych inkarnacji. W postawie filozoficznej Pio-
tra Odmieñca W³asta dostrzega bowiem Kralkowska-G¹tkowska g³ównie element pogodze-
nia i afirmacji, jak równie¿ zwrot ku Bogu oraz d¹¿enie do nadania sensu indywidualnemu
cierpieniu poprzez w³¹czenie go w porz¹dek kosmicznej ewolucji bytu. Obiektem zaintere-
sowania jest tutaj tak¿e kwestia usytuowania ówczesnych pogl¹dów Komornickiej wobec
wielkich systemów my�lowych, a przede wszystkim ich zwi¹zek z tradycj¹ chrze�cijañsk¹
i buddyjsk¹. Integraln¹ czê�æ rozdzia³u stanowi Aneks, zawieraj¹cy polskie przek³ady trzech
nie t³umaczonych wcze�niej liryków z Xiêgi poezji idyllicznej.

Ju¿ z dokonanej rekapitulacji wynika, i¿ Cieñ twarzy to praca podejmuj¹ca tak wiele
wa¿nych w¹tków interpretacyjnych, ¿e bez ryzyka uznaæ j¹ mo¿na za ujêcie najpe³niejsze
spo�ród dotychczasowych omówieñ twórczo�ci Komornickiej. W rozwa¿aniach swych
uwzglêdnia Kralkowska-G¹tkowska istniej¹c¹ literaturê przedmiotu, siêgaj¹c, z jednej stro-
ny, do pozycji takich, jak Modernistyczny dramat cia³a Edwarda Bonieckiego czy rozpra-
wy Marii Janion �Gdzie jest Lemañska?!� oraz Maria Komornicka, in memoriam2, z dru-
giej natomiast do typowo genderowych esejów Germana Ritza i Izabeli Filipiak3. Solidna

2 E. B o n i e c k i, Modernistyczny dramat cia³a. Maria Komornicka. Warszawa 1998. �
M. J a n i o n: �Gdzie jest Lemañska?!� W zb.: Odmieñcy. Wybór, oprac. i red. M. J a n i o n,
Z. M a j c h r o w s k i. Gdañsk 1982; Maria Komornicka, in memoriam. W: Kobiety i duch inno�ci.
Warszawa 1996.

3 G. R i t z, Transgresja p³ciowa jako forma krytyki spod znaku gender i transformacja dys-
kursu. W zb.: Nowa �wiadomo�æ p³ci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej
i rosyjskiej u schy³ku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000. � I. F i l i-
p i a k, W. + M. = M. W. W: jw.
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podbudowa erudycyjna nie przes³oni³a wszak¿e badaczce tekstów samej Komornickiej
ani te¿ nie przeszkodzi³a jej w odnalezieniu w³asnej metody ich czytania. W zbyt ma³ym
chyba stopniu wykorzystane zosta³o ciekawe studium Bonieckiego, które ukaza³o siê jed-
nak ju¿ w momencie przygotowywania ksi¹¿ki do druku (zob. s. 8�9). Wydaje siê zreszt¹,
¿e drobny ów mankament nie wp³yn¹³ znacz¹co na jako�æ wywodów, których merytorycz-
ny oraz warsztatowy poziom nie mo¿e raczej budziæ powa¿niejszych zastrze¿eñ.

Tom szkiców Krystyny Kralkowskiej-G¹tkowskiej to bez w¹tpienia przedsiêwziêcie
cenne i stanowi¹ce istotne ogniwo w procesie ponownego odkrywania dorobku artystyczne-
go m³odopolskiej poetki. Jako druga obok rozprawy Bonieckiego ksi¹¿ka w ca³o�ci po�wiê-
cona pisarstwu Komornickiej � jest Cieñ twarzy kolejnym �wiadectwem wzrastaj¹cego w ostat-
nich latach zainteresowania osob¹ Piotra Odmieñca W³asta. I choæ wbrew pierwotnym za-
mierzeniom nie uda³o siê badaczce stworzyæ monografii (zob. s. 11), to i tak propozycjê jej
uznaæ nale¿y za wydarzenie naukowe, którego donios³o�ci przeceniæ nie sposób.

Mateusz Bourkane

A n i e l a  K s i ¹ ¿ e k - S z c z e p a n i k o w a, �OTWIERANIE� �WESELA� STANI-
S£AWA WYSPIAÑSKIEGO. UCZESTNICTWO ODBIORCY W �¯YCIU TEKSTU� �
OD EPISTEMOLOGII DO ONTOLOGII. (Szczecin 2003). (Wydawnictwo Ottonianum),
ss. 330.

Tytu³ studium Anieli Ksi¹¿ek-Szczepanikowej sugeruje, ¿e podjêta w nim zosta³a próba
analizy Wesela i jego recepcji �w �wietle najnowszych teorii tekstologicznych� (s. 9). Ba-
daczka wyra¿a przekonanie, i¿ dramat Wyspiañskiego za spraw¹ ró¿norakich interpretacji
sta³ siê dzie³em otwartym � w sensie nadanym temu terminowi przez Umberta Eco. Z ko-
lei wywody Briana McHale�a o XX-wiecznej powie�ci maj¹ wspieraæ tezê, ¿e Wesele jest
�w jakim� sensie dzie³em prekursorskim postmodernizmu� (s. 26). Dokona³o siê w nim
jakoby przej�cie �od modernistycznej poetyki epistemologii ku postmodernistycznej po-
etyce ontologii� (s. 302). Jednak ¿adnego z obu tych tyle¿ efektownych, co w¹tpliwych
twierdzeñ autorka nie jest w stanie poprzeæ przekonuj¹cymi dowodami.

W istocie bowiem Ksi¹¿ek-Szczepanikowa przygotowa³a chaotyczn¹ kompilacjê kil-
ku tekstów o Weselu, Wyspiañskim i polskim modernizmie. Rozdzia³ pierwszy (Poszuki-
wanie odbiorczych szlaków) otwiera prezentacja �wypowiedzi m³odzie¿y licealnej i aka-
demickiej z lat 1995�1999� (s. 23, przypis 4), maj¹ca unaoczniæ k³opoty ze wspó³czesnym
rozumieniem Wesela. Nastêpnie autorka nieoczekiwanie przechodzi do omówienia Listów
zebranych Wyspiañskiego, przy okazji przypominaj¹c przyjête przez edytorów zasady ich
wydawania (s. 38�39, przypis 27). Po czym charakteryzuje epokê w oparciu o Literaturê
M³odej Polski (Warszawa 1992) Marii Podrazy-Kwiatkowskiej oraz referuje kontrowersje
wokó³ jej nazwy i granic czasowych (s. 66�81), pos³uguj¹c siê z kolei prac¹ Ryszarda
Nycza Jêzyk modernizmu (Wroc³aw 1997). W rozdziale drugim (Perspektywa zbli¿enia)
badaczka streszcza list Lucjana Rydla zawieraj¹cy relacjê ze �lubu, a nastêpnie omawia
Plotkê o �Weselu� Tadeusza Boya-¯eleñskiego. Si³¹ rozpêdu prezentuje te¿ wstêp Stani-
s³awa Witolda Balickiego do wyboru tekstów Boya O Wyspiañskim (Kraków 1973). Przy-
wo³uje równie¿ kilka wspomnieñ z antologii Leona P³oszewskiego Wyspiañski w oczach
wspó³czesnych (Kraków 1971). Pod koniec rozdzia³u powraca jeszcze do listów artysty,
skupiaj¹c siê tym razem na zawartych w nich opisach katedr. S¹dzi bowiem, ¿e �multime-
dialny [!] �wiat �wi¹tyñ� (s. 152) ukszta³towa³ Wyspiañskiego jako dramatopisarza. Roz-
dzia³ trzeci (�Rysowanie przedmiotu nieokre�lonego�) wype³niaj¹ drobiazgowe streszcze-
nia studiów Anieli £empickiej O �Weselu� Wyspiañskiego (1961), Stanis³awa Pigonia
Go�cie z za�wiata na Weselu (1947), Kazimierza Wyki Legenda i prawda �Wesela� (1950),
prezentacja rozproszonych rozwa¿añ Stanis³awa Brzozowskiego o twórczo�ci Wyspiañ-


