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Nie ma co ukryw ać: lek tura
Gwiazdy zarannej jest dziś zajęciem rozczarow ują
cym.
Pam iętam y, z jakim  entuzjazm em  przy ję te  były opo
w iadania M arii Dąbrowskiej w 1955 r., kiedy nie
m al jednom yślnie uznano je za najw ażniejsze osiąg
nięcie w  prozie naszej okresu tzw. odw ilży Trzecią 
jesień i Na wsi wesele  powitano nie tylko jako ko
lejne  dokonanie w ybitnej pisarki, ale zarazem  — 
i może właśnie przede wszystkim  — jako świadec
two, iż możliwa jest tu  także w naszych w arunkach 
lite ra tu ra  mówiąca praw dę o współczesnym  życiu:

1 Por. m.in.: J. Andrzejewski: Nowe opowiadania Marii Dąb
rowskiej. „Nowa Kultura” 1955 nr 12; T. Drewnowski: No
ce i dnie trzeciej jesieni. „Nowa Kultura” 1955 nr 42; idem 
w „Roczniku Literackim” 1955, s. 112—1|14; A. Kijowski: 
Opowiadania Marii Dąbrowskiej. „Twórczość” 1955 nr 12, s. 
137—144, przedr. w: Różowe i czarne. Kraków 1957; L. Her- 
degen: «Na wsi wesele» — głosy czytelników. W: Zadania 
domowe. Kraków 1956, s. 83—88; S. Lichański: «Noc ucho
dziła ze świata». „Dziś i Jutro” 1955 nr 42; H. Vogler: Jak 
powstaje literatura. W: Z notatek przemytnika.  Kraków
1957, s. 302—310; J. Iwaszkiewicz: Nocne spotkanie. „Życie 
Warszawy” 1955 nr 235.
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realistyczna a przecież budząca otucihę, nie różowa, 
ale i nie czarna, wolna od doktrynalnej tendencyj
ności — jednakże „słuszna”, daleka od schem atyzm u, 
a jednocześnie m ająca siłę uogólnienia. Na ową praw 
dę, której pozwalały doświadczać u tw ory  D ąbrow
skiej, składać się m iały w  szczególności:
— szacunek dla konkretu  (psychologicznego, obycza
jowego), stowarzyszony z nieufnością wobec tez 
ogólnych, z góry i jednoznacznie porządkujących 
(waloryzujących) świat opowiadany;
— zainteresowanie losami szarego człowieka, do któ
rego wielka historia, zmiany ustrojów , w strząsy spo
łeczne docierają wyłącznie poprzez przesunięcia w 
m aterii codziennego bytow ania — poprzez fakty 
i sytuacje nie rozjaśnione „wyższym ” sensem;
— przedstaw ianie realiów  społecznych Polski powo
jennej w  sposób akceptująco-krytyczny: w yrozum ia
ła zgoda na typ warunków, w  jakich przyszło żyć 
bohaterom, pochwała postaw  świadczących o p rzy
stosowywaniu się do tych warunków , a zarazem 
niepokój i zatroskanie wobec ciem nych stron współ
czesności — uw zględnianych co praw da oględnie, 
głównie w aluzjach i niedopowiedzeniach, ale prze
cież nie przem ilczanych;
— zbliżenie języka narrac ji literackiej do mowy po
tocznej tych środowisk społecznych, k tóre były przez 
pisarkę przedstaw iane.
Dąbrowska w tak im  stopniu sprostała tęsknotom  
ówczesnej kry tyki, że nikom u naw et w  głowie nie 
postało, ażeby opowiadania te przym ierzać do daw 
niejszych jej spełnień. Zrezygnowano z jakże pospo
litego w działaniu krytycznym  określania m iejsca 
nowego utw oru w „ewolucji tw órczej” pisarza 2. Za
bieg taki m usiałby ostudzić nieco entuzjazm  i po-

2 Oddajmy sprawiedliwość Tadeuszowi Drewnowskiemu, 
który przywoływał dawniejsze utwory Dąbrowskiej, nie po 
to jednak, by oceniać nowe, lecz by wskazać na właściwą 
jej twórczości ciągłość problematyki ideowej.

Wymiary
prawdy

2
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miarkować superlatyw y. N ikt bowiem m ający bodaj 
odrobinę słuchu literackiego nie byłby w  stanie od
pędzić od siebie myśli, że m a do czynienia z utw o
ram i uderzająco słabszym i od tego, co dotąd liczyło 
się głównie w  twórczości Dąbrow skiej. Ani nawet 
porów nania z bogatą, kunsztow nie stylizow aną gwa
rowo, prozą Ludzi stamtąd. Jakże daleko od sztuki 
narracyjnej początkowych części Nocy i dni. Równie 
daleko od finezji psychologicznej Panny Winczew-  
skiej (ze Znaków życia) — tego arcydziełka polskiej 
nowelistyki. Jednocześnie zaś: jakże blisko do szki
cowego zapisu Domowych progów  — pospiesznego, 
pozbawionego urody, k tórej źródłem  jes t swoboda 
i płynność narracji, m iejscam i wręcz nieudolnego; 
do bezkrw istej prozy ostatnidh tomów Nocy i dni; 
do budujących powiastek dla dzieci i młodzieży. Co
kolwiek powie się o m iejsću opowiadań Dąbrowskiej 
w sytuacji literackiej a.d. 1955, nie ulega w ątpli
wości, że w dorobku pisarki by ły  one świadectwem  
osłabienia sił twórczych, obniżenia lotów w stosun
ku do pułapu ustalonego przez jej osiągnięcia na j
wybitniejsze, że reprezentow ały  „drugi g a rn itu r” 
jej przekazów narracyjnych. Dziś ocena taka w yda
wałaby się czymś najzupełniej oczywistym.
Fakt, że przed osiem nastu la ty  pozostawała poza 
horyzontem  świadomości krytycznoliterackiej, jest 
jednak zrozumiały. Przyznanie, że Trzecia jesień i Na 
wsi wesele są w twórczości Dąbrowskiej pozycjami 
drugorzędnym i, byłoby niezm iernie kłopotliwe z 
punktu  widzenia takiej stra teg ii krytycznej, która 
m iała na celu wykazanie, że stanow ią one wzorcowe 
osiągnięcia w  prozie podejm ującej tem atykę współ
czesną. Tam drugorzędne, tu  nadzwyczajne — na ta 
ką dwuznaczną ocenę nie m ógłby się chyba zdobyć 
żaden z ówczesnych piszących „stróżów kodeksu lite 
ra tu ry ”. Toteż jedni zapewne świadomie, inni bez
wiednie — ale powodowani tą sam ą koniecznością — 
jak  gdyby zapomnieli o najbardziej natu ralnym  kon
tekście, wyznaczającym  perspektyw ę wartościow a
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nia. Usuwając z pola widzenia norm y poziomu usta
lone w  pisarstw ie Dąbrowskiej, mogli już bez za
kłóceń oceniać obydwa opowiadania w kontekście 
„prozy dzisiaj” — w  relacji do wykształconych w 
niej standardów  ideowo-artystycznych. Wiadomo 
zaś, że w sferze w artości w szystko zależy od układu 
odniesienia...
U twory Dąbrowskiej pojaw iły się w momencie, gdy 
świadomość niedogodnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się litera tu ra  tendencyjna, była już czymś powszech
nym. Doświadczenia tzw. powieści produkcyjnej od
czuwano jako wysoce zniechęcające, podobnie — 
mniej jednak od tam tych spek taku larne — doświad
czenia powieści chłopskiej. W prawdzie dalej jeszcze 
na porządku dnia znajdow ały się spraw y „bohatera 
pozytywnego” , „walki nowego ze s ta ry m ”, „typowoś- 
ci” , „rom antyzm u rew olucyjnego”, „sprzeczności 
antagonistycznych i nieantagonistycznych”, ale nie 
roztrząsano ich już z dawną żarliwością — zeszły 
do roli tem atów  obowiązkowych ćwiczeń retorycz
nych. Zaczęły dochodzić do głosu — nieśmiało jesz
cze — drobnoheretyckie poglądy: a to, że pisarz 
m a praw o do filozofii w łasnej, a to, że czarno-białe 
szablony postaci literackich są zbyt prym ityw ne, 
a to, że dopuszczalne jest zainteresow anie dla zja
wisk w yjątkow ych, złożonych, n ie poddających się 
jednoznacznej in terp re tac ji ideologicznej, tragicz
nych., Co najw ażniejsze jednak, uświadomiono so
bie konfliktow e napięcie m iędzy postulatem  realiz
m u a postulatem  tendencyjności, dotąd trak tow a
nych jako zalecenia zgodnie w spółokreślające się n a 
wzajem .
Pogląd, iż rozwiązanie praw dziw ie realistyczne jest 
zawsze w yrw ą dokonaną przez obraz literacki w 
spetryfikow anym  schemacie św iatopoglądowym  czy 
ideologicznym, zburzeniem  stereotypu poznawczego, 
odkryciem  rzeczywistości przedtem  nieznanej, a więc 
zasadniczo nieposłusznej wobec oswojonych ka te 
gorii w yjaśniających — pogląd tak i byłby oczywiś

Sytuacja
literatury
tendencyjnej

Drobno
heretyckie
poglądy
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cie niem ożliwy w. ram ach ówczesnej świadomości 
estetyczno-ideowej, ponieważ im plikow ał postulaty  
zgoła nieprawom yślne (jednakże realizm , k tó ry  ma 
zasługiwać na własną nazwę, nie może być praw o- 
myślny). M yślano w tedy raczej o konieczności zła
godzenia nastaw ień tendencyjnych w  taki sposób, 
ażeby obejm owały one ogólną koncepcję literackiego 
obrazu współczesności, pozostawiając zarazem  pew 
ną niezależność sposobowi prezentacji realiów  oby
czajowych, charakterystyce psychologicznej bohate
rów, a naw et ocenom m oralnym  ich czynów. Z d ru 
giej strony rozszerzenie aspiracji realistycznych w y
obrażano sobie jako wzmożone zainteresow anie 
drobnym i „spraw am i ludzkim i”, wniknięcie w co
dzienność przeciętnych obyw ateli — w ich życie 
rodzinne, stosunki w  ram ach wspólnot sąsiedzkich, 
troski m aterialne, trudności adaptacyjne, osobiste 
przeżycia, rozczarowania i satysfakcje.
Sukces opowiadań Dąbrowskiej był sukcesem  utw o
rów bezbłędnie trafia jących  w  potrzeby chwili. Jak  
zawsze w  takich razach odpowiedź na oczekiwania 
była zarazem  najlepszą definicją sam ych oczekiwań; 
wydobyła je ze stanu nieokreśloności, uprzytom niła 
oczekującym, czego napraw dę chcą. K ryzys p rak ty 
kowanego w  latach 1949— 1955 m odelu lite ra tu ry  
tendencyjnej zrodził w pierwszej kolejności zapo
trzebowanie na  przedsięwzięcia pisarskie o charak
terze — powiedzmy — reform istycznym : nie burzą
ce podstawowych założeń owego modelu, zdolne jed
nak dokonać w jego obrębie przesunięć ulepszają- 
cydh, przestaw ienia akcentów , elim inacji składników 
zużytych itp. Zm iana system u — także w  procesie 
historycznoliterackim  — nie zachodzi z dnia na 
dzień. Poprzedza ją  zwykle faza gospodarskiej k rzą 
tan iny  wokół renow acji system u — w ysiłek podej
m owany przez rzeczników „reform  p arlam en tar
nych”, niechętnych ryzyku radykalnej odnowy, 
przyw iązanych na swój sposób do tego, co ich nie 
zadowala. Reform izm  może liczyć na powszechne
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powodzenie w czasie chwilowego zrównoważenia dą
żeń: gdy bardziej św iatli obrońcy status quo są już 
skłonni do pewnych koncesji na  rzecz „nowego”, 
zaś zwolennicy zmian nie potrafią  jeszcze m yślą 
wyjść poza ram y rozwiązań istniejących; pierwsi 
upatru ją  w  nim  szansę przetrw ania  tego, co nap ra 
wiane i m odernizowane, drudzy — 'zapowiedź po
żądanego przew rotu. Taka była w  istocie sytuacja 
opowiadań Dąbrowskiej i zarazem  źródło ich  nie
zwykłego powodzenia.
Ale także — z dzisiejszej perspektyw y — przyczyna 
ich słabości myślowych li literackich. A utorka Gwiaz
dy  zarannej pozostawała w  obrębie pola możliwości 
zakreślonego doświadczeniami lite ra tu ry  dydaktycz
nej. Takiej więc, k tó ra  opowiadane historie p rzy 
porządkow uje pouczeniom, dla k tórej postać jest 
postawą, au to r — insty tucją  pedagogiczną, a czytel
n ik  — chętnym  odbiorcą wskazań i pocieszeń. N aj
bliższą tradycję stanowił dla Dąbrowskiej pozyty
w istyczny obrazek rodzajowy z tezą. Pom iędzy w ar
stw ą anegdoty a w arstw ą przesłania przyporządko
wanie było całkowicie jednoznaczne. Nic tu  z nie
pewności znaczeniowej, jakie stw arza symbol czy 
„w ielka m etafora” . P raw dy zasadnicze są podane 
w prost — najczęściej w  dialogach. W Trzeciej jesieni 
powiada W anda Osiecka do Łohojskiego, gdy ten 
otrzym ał nagrodę za upraw ianie ogródka działko
wego:
„I w ie Pan, ja zawsze myślę, że trzeba na nic się nie oglą
dać... niech się ludzie śmieją, niech straszą. Na nic się nie 
oglądać — powtórzyła — tylko robić swoje, pracować i pra
cować. Zawsze w końcu wyjdzie stąd coś dobrego”.

P arę  stron dalej w  innej rozmowie tychże osób:

„Pan nie ma pojęcia, jaka to przyjemność, że trafił Pan 
wreszcie na swoją szansę.
— Ja to sobie tłumaczę po swojemu. W dobrym gospodar
stwie każdy rupieć się przyda — Łohojski powtórzył ulu
bione przysłowie. — I przydałem się. Może nawet przestanę 
być rupieciem — zabłysnął młodym uśmiechem”.

W polu 
dydaktyki

Niepewność 
sensu — 
wykluczona
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I wreszcie w  m dław ym  — jak  ze szkolnej czytan- 
ki — zakończeniu:
„Łohojski otrzeźwiał, usiadł, pomyślał, że trzeba się roz- 
dziewać, i rzekł półgłosem jak człowiek wzwyczajony do 
rozmawiania ze sobą:
— To ja tyy-le lat sziedłem, szedłem... A może dopiero teraz... 
doszedłem... bez szczęścia już... ale doszedłem...
— i cokolwiek zdziwiony, wyszeptał: — do ojczyzny”.

W tych trzech sform ułow aniach m am y wyłożoną bez 
niedomówień główną m yśl utw oru, rację  jego fa
buły: naw et najbardziej błahe zajęcie, jeśli jest w y
konywane z gorliwością i oddaniem, m a głęboki 
sens — czyni człowieka użytecznym  dla społeczeń
stwa, pozwala mu w yjść z odosobnienia i odnaleźć 
swe m iejsce w zbiorowości. Nie m niej ostentacyjnie 
uzew nętrzniona została teza w Na wsi wesele, gdzie 
jednak znacznie obfitszy i bardziej różnorodny niż 
w  poprzednim  opowiadaniu zasób szczegółowych ob
serw acji społeczno-obyczajowych przesłaniał nieco 
intencję ideową pisarki. Trudno byłoby wszakże na
rzekać na brak  bezpośrednich wysłowień owej in
tencji; znam ienne jest pod tym  względem zwłaszcza 
zakończenie utw oru, zaw ierające podsumowanie za
sadniczych treści ideowych. F inalna rozmowa M ał
gorzaty Jasnociny z bratem , M ichałem Boguskim, 
jest wręcz przykładow ym  — z punktu  w idzenia poe
tyki dydaktyzm u literackiego — w prowadzeniem  do 
opowieści uogólniającej form uły jej sensu.
„A wyście tych ze spółdzielni na wesele nie zapraszali? 
Nikogo?
— Nikogo — brzmi krótka i węzłowata odpowiedź.
— A ten Stępień od tych stawów rybnych nie przyszedł?
— A nie przyszedł. Ja od razu mówiłam, że nie przyjdzie.
I spółdzielniacy by nie przyszli. Bo to takie jest... bo to...
— Inny świat — podpowiada Michał Boguski.
— Inny świat — zgadza się niepewnie Małgorzata.
— A czy świat był kiedy jednaki? Każdego dnia jest inny
— rzecze Michał. — Że coś jest inne, to nie musi zaraz 
być złe.
— To nie o to — poskarży się Małgorzata. — Tylko że czas 
jest jakiś niedobry. Wszyscy tacy się zrobili zdenerwowani, 
bojący. I żeby to złe ludzie tak się bały, ale nie, złe ludzie
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niczego się nie boją. Przecie tak zabijają, mordują, oszu
kują, kradną, jak jeszcze chyba nigdy nie bywało. Nawet 
i w  gazetach o tym się czyta. A dobrzy ludzie to chodzą 
teraz tacy nieszczęśliwi albo się boją. Ludzie ludzi się teraz 
boją, a miało być nie tak... I tych spółdzielni to się też tak 
boją, jakby to była jaka choroba. Czemu to tak jest, żeby 
mi kto wytłumaczył?
Michał Boguski westchnął i rzekł z namysłem.
— Spółdzielnie... Podług mojego rozumu życie to jest na przy
kład jakby droga. Coś uszła, to już twoje, to już tego nie 
stracisz. O to już nie masz się co bać. Ale co przed tobą, 
to możesz stracić, o to musisz się bać. Pobłąkasz się, nie 
dojdziesz, przegapisz. A gdzie tą drogą życia idziesz? W 
przyszłość idziesz. To trzeba na tę drogę do przyszłych 
czasów uważać, żeby się z lęku nie pobłąkać, żeby przy
szłości nie stracić, nie przegapić... Chodźmy prędzej, ko
chana, ja nie mogę się spóźnić.
— Już blisko. Znów będzie ładny dzień — uśmiechnęła się 
Małgorzata.
Noc uchodziła ze świata. Na bladym czystym niebie tuż 
nad chałupą Jasnotów świeciła gwiazda zaranna”.

Zbiegają się tu  dwie podstawowe melodie ideowe 
utw oru. Jedna, k tórą można by określić jako „ileż 
trosk, kłopotów, niepewności i lęków zatruw a naszą, 
skądinąd pomyślną, codzienność” (główne z nich 
k rysta lizu ją  się — jak  pam iętam y — wokół paro
kro tn ie  wprowadzonego m otyw u kolektywizacji 
wsi), i druga: „ale mimo wszystko trzeba ufnie, choć 
uważnie, zdążać w  przyszłość, nie zgubić drogi do 
niej prowadzącej, nie traktow ać jako drogowskazów 
doświadczeń negatyw nych” (oparciem dla nadziei 
je s t w  toku opowiadania przede wszystkim  m otyw 
aw ansu socjalnego ludzi ze wsi). Żeby już nie było 
żadnych wątpliwości co do znaczenia m orału — w 
zam ykających u tw ór zdaniach narracyjnych  zostaje 
n a trę tn ie  włączony banalny obraz alegoryczny: ustę
pow anie m roków nocy i narastan ie dnia, gwiazda 
zaranna jako zapowiedź pogody.
Nad obydwom a opowiadaniami zaciążyła nieprze
p a rta  potrzeba dopowiadania sensu, a więc — co na 
jedno  wychodzi — niew iara w  wymowność m ate
ria łu  fabularnego. Z innego punktu  widzenia ozna

Alegoryczna
pointa

Potrzeba
dopowiedzenia



J A N U S Z  S Ł A W I Ń S K I 2 4

Wyobraźmy
sobie...

Decydowało
odniesienie

czało to brak  zaufania do czytelnika jako partnera , 
k tó ry  na w łasną odpowiedzialność może scalać i in
terpretow ać znaczenia przekazu. N astaw ienia te łą
czyły Dąbrowską ze stra teg ią  literacko^dydaktyczną 
socrealizmu. Opinia taka zdaje się pozostawać w cał
kowitej sprzeczności z tym  rozum ieniem  Gwiazdy  
zarannej, k tóre pojawiło się w in terp re tac jach  k ry
tycznych przed osiem nastu laty. Książkę tę przecież 
potraktow ano właśnie jako udane wyjście poza ka
nony socrealizmu, jako przezwyciężenie schem atyz
m u i propagandowości. Sprzeczność to jednak pozor
na. Opowiadania Dąbrowskiej m ogły być tak in te r
pretow ane, ponieważ rozpoznano w nich realizację 
typologicznie pokrew ną tym  doświadczeniom lite
rackim, k tó re  przekraczały. W yobraźm y sobie przez 
chwilę, że w  1955 r. pojaw iają się takie dzieła jak 
Sennik współczesny, Bramy raju  czy Dziecko przez  
ptaka przyniesione. Czy można przypuścić, że ktokol
wiek uznałby je w tedy za uwieńczone powodzeniem 
przełam anie ograniczeń ówczesnej lite ra tu ry  tenden
cyjnej? Oczywisty absurd. B yłyby to dokonania dzi
wacznie odosobnione, nie dopasowane do kontekstu: 
ani podobne do czegokolwiek, ani pozostające w 
uchw ytnej opozycji. Stanow iłyby nowości nieporów
nyw alne (a więc zapewne i niezrozumiałe). Zupełnie 
inaczej z Dąbrowską. Je j utw ory mogły być uznane 
za takie przełam anie, ponieważ były porównywalne, 
z p rak tyką pisarską, tworzącą ich tło negatyw ne. Oba 
człony opozycji mieściły się w  tym  sam ym  uniw er- 
sum  literackim , odpowiadały wspólnemu typowi 
nadrzędnem u — literaturze dydaktycznej. 
Dąbrowska nie chciała, ozy nie potrafiła, wyjść poza 
ram y tej elem entarnej w spólnoty założeń; w kon
sekwencji więc była zmuszona orientować swój 
wysiłek pisarski względem poznawczego i ideologicz
nego horyzontu socrealizmu. O znaczeniu i wartości 
jej dokonania decydowało odniesienie  do kanonu  
prozy narracyjnej, k tó ry  pragnęła doskonalić, czy
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naw et poddać w wątpliwość. Dając u tw ory  „dopisa
ne” — w  kry tyczny sposób — do niechcianego wzor
ca lite ra tu ry  współczesnej, m usiała się do niego 
przym ierzać. M ały realizm  mógł być uznany za pro
pozycję am bitną tylko w w arunkach dom inacji jało
wego schem atyzm u. Łohojski upraw iający  ogródek 
działkowy ku pożytkowi społeczeństwa stał się ak
ceptowanym  bohaterem  pozytyw nym  jedynie d late
go, że — jako konstrukcja literacka — stanow ił od
powiedź na plakatow y wzór osobowy Jana  Gugały, 
przekraczającego norm y produkcyjne i walczącego 
z rodzimą reakcją  i sabotażystam i. Pochw ała m ini- 
m alizm u życiowego, postaw pasyw nych i przystoso
wawczych — budziła sympatię, ponieważ przeciw 
staw iała się grom kim  wezwaniom do zaangażowania 
i wysiłku w imię ideałów form ułow anych w  sposób 
tyleż abstrakcyjny, co agresywny.
A kcenty m iarkowanego i ogólnikowego krytycyzm u 
wobec epoki „błędów i  w ypaczeń”, dram atyzujące 
optymizm , m ogły być świadectwem  niezwykłej śmia
łości lite ra tu ry  jedynie w okolicznościach, gdy myśl 
k ry tyczna była wyłączona a lite ra tu rę  obowiązywał 
hurraoptym izm . Przyjęcie „obywatelskiego” punktu  
w idzenia wobec współczesnych przem ian było pocią
gające w takim  stopniu, w jakim  stanowiło replikę 
na wyłączność „klasowego” punktu  widzenia. Dy
dak tyka  m oralizatorska upraw iana w  perspektyw ie 
„spraw  ludzkich” m iała ożywczy sens jako dopełnie
nie (i zarazem  przezwyciężenie) dydaktyki upraw ia
nej wyłącznie w interesie działania politycznego. 
I tak  dalej, i tak dalej.
Słowem: opowiadania Dąbrowskiej są skazane na 
lekturę relacyjną. Ich wartości bowiem spełniają się 
jedyn ie  w odniesieniu do m acierzystego kontekstu 
historycznoliterackiego. Stanowią swego rodzaju 
aneks do system u lite ra tu ry  tendencyjnej lat 1949— 
1955. Tkwią bez reszty  w przestrzeni (myślowej, 
estetycznej...) przez system  ten zorganizowanej. Tam 
zostały unieruchom ione.

Konieczność
przymiarek

Tylko
aneks
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Któż może sobie pozwolić na luksus czytania dzieł 
przeszłości łącznie z ich kontekstem , genezą, m oty
wacjam i i przym usam i, którym  podlegały? Jakże 
szybko Gwiazda zaranna s ta ła  się dokum entem  mo
gącym liczyć wyłącznie na rozum ienie i w yrozum ia
łość h istoryka litera tu ry . Tylko zawodowa gorliwość 
badacza pozwoli książkę tę  czytać dziś bez zniechę
cenia.


