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jak burgund pod światło...

Książka ta podejmuje zamiar nie tylko rocznicowego upamiętnie-

nia Zuzanny Ginczanki, ale i faktycznego przywrócenia jej herstorii, 

nie tylko uczynienia z tej ostatniej ważnej części historii literatury, 

ale i fra pującego doświadczenia lekturowego i pamięciowego. 

Przez pryzmat Ginczanki pokazuje zawikłaną kobiecą opowieść 

o XX wieku, o przedwojennej Polsce, o wojnie i Zagładzie, o płci, 

o byciu dziewczynką, dziewczyną i kobietą, o doświadczeniu 

i pracy twórczyni; ale także o pamięci o kobietach, o jej zało-

żeniach, wykluczeniach, opresji, i o próbie jej przekształcania; 

o braku solidarności i o staraniach o solidarność.
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]{ kultury pamięci
memory cultures ]{

Zapisy olśnień, do których sprowokowały autorów redaktorki tomu, 

w znacznym stopniu rozpraszają mrok nieobecności Ginczanki, 

dowodząc, jak ważna może być ta poezja dla współczesnych. Są 

także świadectwem dużego potencjału aktywności akademickiej 

otwartej na eksperymentowanie, sięganie po innowacyjne formy 

badawczych praktyk i wypowiedzi, poprzedzone kompleksowym 

i krytycznym namysłem nad obszarem kultury, który pragnie zro-

zumieć (nieuchronnie go modyfikując).

dr Karina Jarzyńska
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5Ginczanka i Kraków 

Karolina Koprowska 
Sylwia Papier 
Roma Sendyka

Pomysł na upamiętnienie poetki zrodził się dawno temu. W 2010 

roku na Wydziale Polonistyki odbywało się seminarium licencjackie 

dotyczące antropologii rzeczy. Obrusy – szafy – prześcieradła – 

drogocenna pościel – i suknie, jasne suknie. Wiersz *** (Non omnis 

moriar) Zuzanny Ginczanki szybko pojawił się w centrum myśle‑

nia tych kilkunastu osób, które brały udział w zajęciach. Książki 

Agaty Araszkiewicz (Wypowiadam wam moje życie. Melancholia 

Zuzanny Ginczanki z 2001 roku) i Izoldy Kiec (Ginczanka. Życie i twór‑

czość z 1994 roku) uświadomiły nam, że nasze spotkania odby‑

wają się kilkaset metrów od ostatniego krakowskiego mieszkania 

poetki: tuż obok nas było więc miejsce, w którym rozegrały się 

dramatyczne – jak sobie wyobrażaliśmy – wydarzenia. Frustra‑

cja uwięzionej; lęk o życie; niepewność losu partnera; ryzykowna 

działalność w podziemiu męża – nadmiar emocji, które wiązały 

się z adresem na Mikołajskiej kontrastował z pustą ścianą. Nigdzie 

na całej ulicy nie było mowy o długiej przecież obecności poetki 

w Krakowie. Wydawało nam się nie do pomyślenia, że w mieście 

skrupulatnie honorującym poetów możliwe jest takie przeoczenie. 

Ginczanka 
i Kraków



76 Ginczanka i Kraków

Zwłaszcza że 400 metrów dalej, idąc wzdłuż linii Rynku, znaleźć 

można tablicę: Tu mieszkał Goethe w dniach 5–7 września 1790 roku. 

Kontrast dwudniowego noclegu poety (który wart był upamiętnie‑

nia) i wielomiesięcznego ukrywania się poetki (które nie warte było 

wzmianki) stał się dla nas bolesnym przykładem ucieleśniającym 

różnicę historii i herstorii. Wtedy, w 2010 roku, pojawił się nieśmiały 

jeszcze pomysł: kiedyś musi się udać odzyskać miejsce Ginczanki 

w Krakowie. Setna rocznica urodzin w 2017 roku była nieodległym 

horyzontem naszych wstępnych wówczas planów. 

Zainteresowanie poetką, wzmagające się wraz z publikacjami 

wyborów jej poezji, sprzyjało tym zamysłom. W krótkim czasie 

pojawiły się: Krzątanina mglistych pozorów – polsko‑włoski 

tom (w przekładzie Alessandra Amenty, wydany w Austerii w 2011 

roku; Wniebowstąpienie Ziemi w wyborze Tadeusza Dąbrowskiego 

(Biuro Literackie, 2013); Wiersze zebrane w opracowaniu Izoldy Kiec 

(Pogranicze, 2014); O centaurach (przedruk pierwszego tomu poetki 

z 1936 roku wydany przez Muzeum Literatury im. Adama Mickie‑

wicza w 2015 roku); w końcu warszawska wystawa w Muzeum 

Literatury (kuratorami byli: Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak 

i Zuzanna Rosińska‑Waś) i powystawowy tom Zuzanna Ginczanka: 

tylko szczęście jest prawdziwym życiem (pod redakcją Agaty Arasz‑

kiewicz i Joanny Pogorzelskiej, 2015). Wystawa z Warszawy została 

przeniesiona na czas Festiwalu Miłosza do Krakowa w 2016 roku. 

Warto też wspomnieć o niezwykłym projekcie muzyczno‑słow‑

no‑wizualnym Ginczanka. Żar‑Ptak (reż. Gabi von Seltmann), któ‑

rego finałowy koncert odbył się w listopadzie 2017 roku. 

Nie trzeba było już przekonywać, że Zuzanna Ginczanka jest 

ważną postacią polskiej literatury. Między 2010 a 2017 stała się 

legendą. Jej poezja i jej los znalazły swój czas. Weszły w rezonans 

z polską kulturą i – jesteśmy o tym przekonane – tak już zostanie.

Szczególnym kłopotem w umiejscowieniu Ginczanki na mapie 

Krakowa była niepewność co do dokładnego adresu na Mikołajskiej. 

Karolina Koprowska, Sylwia Papier, Roma Sendyka

Gdy w połowie 2015 roku Jarosław Mikołajewski pisał list do władz 

miasta z prośbą o upamiętnienie poetki, to właśnie brak potwier‑

dzenia numeru domu i mieszkania Ginczanki stał na przeszkodzie 

realizacji planu. Szczęśliwy i nieoczekiwany zwrot w tej sytuacji 

nastąpił, gdy zaledwie kilka miesięcy później, w grudniu 2015 

roku, „Gazeta Wyborcza” w dodatku „Ale historia!” opublikowała 

artykuł krakowskiego historyka Ryszarda Kotarby, zatytułowany 

Zuzanna Ginczanka: śmierć poetki. Historia okupacyjna. Dokładne 

badania archiwów IPN pozwoliły zbudować najbardziej prawdo‑

podobną rekonstrukcję ostatnich miesięcy życia poetki. W wyniku 

aresztowań wśród konspirujących przyjaciół został przechwy‑

cony przez Niemców gryps, w którym padł jej okupacyjny adres. 

Została aresztowana w grudniu 1943 roku lub w styczniu 1944 

roku i rozstrzelana zapewne na terenie KL Plaszow w maju 1944 

roku. Lokalizowanie Ginczanki w Krakowie stało się więc dokładne, 

w dodatku podwojone: znaczyło już nie tylko Mikołajska, ale też 

teren byłego obozu. W 2016 roku, w czasie akcji Pamiętaj z nami! 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dotyczącej dawnego KL 

Plaszow, Ginczankę przypomniała akcja uliczna Centaury 1 – ludz‑

ko‑nieludzkie istoty z jej poezji pojawiły się na chodnikach miasta 

pod nogami przechodniów. 

Przygotowanie tablicy na stulecie urodzin poetki było długim 

procesem rozmów (Karoliny Koprowskiej i Sylwii Papier – inicjato‑

rek działań, a także Agaty Araszkiewicz, Romy Sendyki i Jarosława 

1  Akcja odbyła się w ramach projektu Centaury Kolektywu Kuratorskiego (kuratorki: Karolina 
Koprowska i Sylwia Papier). Projekt był próbą zaznaczenia obecności poetki w różnych przestrze‑
niach Krakowa i poprzez różne działania (naukowe, literackie i artystyczne). Zależało nam bowiem 
na pokazaniu niezwykłej postaci Ginczanki oraz jej wielowymiarowej twórczości, próbując tym 
samym przełamać przylegające do niej stereotypy „pięknej Żydówki” czy autorki jednego wiersza 
Non omnis moriar. W ramach projektu zorganizowałyśmy – dzięki nieocenionej pomocy i wsparciu 
Bronisława Maja – 511. Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego poświęcony 
poezji Ginczanki. Podczas Salonu wystąpili: Małgorzata Hajewska‑Krzysztofik, Paulina Kondrak, 
Anna Radwan, Halina Jarczyk, Józef Michalik oraz Michał Wierba. Odbyła się ponadto dyskusja 
panelowa z udziałem Gabi von Seltmann, Jarosława Mikołajewskiego i Ryszarda Kotarby.
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Mikołajewskiego) nad kształtem, materiałem i tekstem upamięt‑

nienia. O długim korowodzie pism, ekspertyz i ustaleń można 

by sporządzić osobny szkic. Podobnie skomplikowana okazała 

się droga ku sformułowaniu treści napisu. Jego pierwsza asce‑

tyczna forma, zaproponowana przez Jarosława Mikołajewskiego 

(Zuzanna Ginczanka /wybitna poetka /języka polskiego /z wyboru), 

przekształciła się w wyniku dyskusji, rozmów wewnętrznych do‑

tyczących kwestii tak odmiennych jak: sprawa lokalizowania losu, 

(chcianej i niechcianej) żydowskiej tożsamości, wagi życia i śmier‑

ci; kompromisów, konsultacji i wskazówek instytucji wydających 

zgody i opiniujących upamiętnienia, w rozbudowany, dwujęzyczny 

przekaz łączący najważniejsze informacje o krakowskim końcu 

drogi poetki. 

Jedna z pierwszych notatek Ewy Axelrad projektujących tablicę

Karolina Koprowska, Sylwia Papier, Roma Sendyka

W 2017 roku przypadała setna rocznica urodzin Zuzanny Gin‑

czanki. By przypomnieć tę niezwykłą postać, kilkuosobowy zespół 

(Roma Sendyka, Sylwia Papier, Karolina Koprowska z Wydziału 

Polonistyki UJ, Agata Araszkiewicz oraz Olga Brzezińska z Fundacji 

Miasto Literatury), przygotował dwudniowe obchody święta poetki, 

wypełnione wydarzeniami naukowymi, literackimi i artystycznymi. 

Kulminacyjnym momentem tego przedsięwzięcia i całego wielo‑

miesięcznego projektu było odsłonięcie upamiętniającej pisarkę 

tablicy na fasadzie budynku przy Mikołajskiej 26. Był to symbolicz‑

ny powrót Ginczanki – w dniu jej urodzin – do miejsca, z którego 

została wyprowadzona na śmierć. Życie i śmierć, ciasno w pasie 

zrośnięte, jak centaur....

Tablica odsłonięta 9 marca 2017 roku w stulecie urodzin poetki, fot. J. Smulski
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Zarówno podczas przygotowań jubileuszu, jak i w trakcie pracy nad 

niniejszą książką wsparło nas grono osób, którym w tym miejscu 

chciałybyśmy serdecznie podziękować. 

Szczególne podziękowania za życzliwość i wsparcie naszej 

inicjatywy kierujemy do Dziekanów Wydziału Polonistyki Uniwersy‑

tetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Renaty Przybylskiej, prof. dr hab. 

Anny Łebkowskiej oraz dr. hab. Jarosława Fazana. Ponadto całe 

wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania i niega‑

snącego optymizmu Olgi Brzezińskiej oraz Beaty Czajkowskiej 

z Fundacji Miasto Literatury.

Poza tym podziękowania składamy: Prezydentowi Miasta 

Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, za objęcie wydarze‑

nia honorowym patronatem, oraz Wiceprezydentowi Krakowa 

ds. kultury i promocji miasta, panu Andrzejowi Kuligowi, za udział 

w uroczystym odsłonięciu tablicy. Dziękujemy Wydziałowi Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa za wsparcie 

finansowe projektu oraz procedowanie prac związanych z po‑

wstaniem tablicy. Szczególne podziękowania należą się: dyrektor 

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krako‑

wa, pani Katarzynie Olesiak, plastyk Urzędu Miasta Krakowa, pani 

Agnieszce Łakomej oraz pani Annie Kurzejowskiej. Nasze prace 

wsparł również szereg instytucji oraz osób prywatnych, wśród 

nich chcemy wspomnieć: Rotary Club Kraków, Samuela Ponczaka 

i Krzysztofa Willmanna.

Upamiętnienie poetki nie byłoby możliwe, gdyby nie przychyl‑

ność właścicielki kamienicy przy ul. Mikołajskiej 26, pani Krystyny 

Podziękowania

Bellini, która od początku wykazywała zainteresowanie dla naszych 

prac oraz wyraziła zgodę na umieszczenie na fasadzie budynku 

tablicy pamiątkowej.

Wyrażamy też wdzięczność pani Marii Marzec za projekt i wyko‑

nanie tablicy. Bez jej zaangażowania i cierpliwości projekt tablicy 

nie zostałby zrealizowany. 

Dziękujemy również właścicielom kawiarni BONA za gościnę 

podczas jubileuszu.

Serdeczne podziękowania należą się wreszcie tym, którzy nas 

inspirowali, motywowali do działania oraz służyli merytorycznym 

wsparciem: Jarosławowi Mikołajewskiemu i Ryszardowi Kotar‑

bie, którzy podobnie jak my zafascynowali się postacią poetki 

i jej historią, a zarazem zachęcili do własnych poszukiwań; Gabi 

von Seltmann za kreatywne pomysły i godziny rozmów; Magdzie 

Heydel za życzliwe porady praktyczne i w końcu Bronisławowi 

Majowi za rozmowy o Ginczance w Prowincji, współtworzenie 

z nami poświęconego poetce Krakowskiego Salonu Poezji i „za‑

raźliwy optymizm”.

Na koniec składamy podziękowania wszystkim uczestnikom 

projektu, Tłumaczkom i Tłumaczom oraz Poetkom i Poetom, którzy 

wzięli udział w spotkaniach oraz umożliwili nam publikację swoich 

utworów; dziękujemy także Małgorzacie Bieli, Tomaszowi Cyzowi 

oraz Marii Dębskiej za współtworzenie obchodów stulecia urodzin 

Ginczanki.
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Tworząca w XX wieku polska poetka żydowskiego pochodzenia. 

Urodziła się jako Zuzanna Polina (Szoszana) Gincburg 9 marca 

1917 roku w Kijowie, wychowywała w Równem Wołyńskim, dokąd 

rodzina przeniosła się uciekając przed rewolucją październiko-

wą. Przyszła poetka uczęszczała do polskiego gimnazjum, w tym 

czasie zadebiutowała na łamach szkolnej gazetki „Echa szkolne” 

utworem Uczta wakacyjna. W wieku 18 lat wyjechała do Warszawy, 

gdzie rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Bardzo szybko wkroczyła w środowisko 

literackie międzywojennej Warszawy – publikowała na łamach 

„Wiadomości Literackich”, „Skamandra” i „Szpilek”; bywała w Małej 

Ziemiańskiej i w Zodiaku. W 1936 roku nakładem prestiżowego 

wydawnictwa J. Przeworskiego ukazał się jej jedyny tom poetycki 

O centaurach.

Gdy wybuchła wojna, Ginczanka była w Równem, gdzie spędza-

ła wakacje u babki. Stamtąd wyjechała do Lwowa i tam przebywała 

w pierwszych dniach wojny. W wyniku donosu złożonego przez 

Chominową (gospodynię kamienicy, w której mieszkała poetka) 

Ginczanka została zmuszona do ucieczki. Wydarzenie to autorka 

opisała w swoim najbardziej znanym wierszu *** (Non omnis moriar). 

Jesienią 1942 roku Ginczanka przedostała się do Krakowa. To tutaj 

ukrywała się w kamienicy przy ulicy Mikołajskiej 26. Tu kończy się jej 

historia/herstoria. Została rozstrzelana w 1944 roku w KL Plaszow.

Zuzanna Ginczanka
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Ryszard Kotarba
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

(…)

Los zaprowadził ją do Krakowa, miejsca niezbyt bezpiecznego, 

a nawet bardziej niebezpiecznego niż inne. Miasto obwołane przez 

Niemców jako „praniemieckie” i ustanowione „stolicą” Generalne‑

go Gubernatorstwa, było w znacznie większym stopniu niż inne 

miasta nasycone hitlerowskimi siłami policyjnymi, wojskiem, ad‑

ministracją cywilną i licznymi osiadłymi tu rodzinami niemieckimi. 

Nie brakowało też konfidentów różnych nacji. Życie codzienne było 

bardzo trudne, zwłaszcza dla ludzi żyjących na nielegalnej stopie, 

konspiratorów, uciekinierów, ukrywających się Żydów. Nieprzypad‑

kowo panowała opinia, że łatwiej było ukryć się i przetrwać w kilka 

razy większej Warszawie.

Jako pierwszy wyjechał ze Lwowa Weinzieher. Miał tak zwane 

lewe dokumenty na nazwisko „Danilewicz”, zdobyte dzięki Woźnia‑

kowskiemu. We wrześniu 1942 r. znalazł się w Krakowie i zamieszkał 

Zuzanna Ginczanka  
w okupacyjnym Krakowie 

(1942–1944)1

1   Prezentujemy fragment tekstu Ryszarda Kotarby, który został wygłoszony podczas konfe‑
rencji Swojskość, obcość, różnorodność. Wokół Zuzanny Ginczanki w dniach 27–28 lutego 2016 
roku zorganizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicz i Fundację Polskiej Sztuki 
Nowoczesnej. Artykuł w całości zostanie wydany w książce pokonferencyjnej.

jako sublokator u państwa Güntnerów przy ul. Zyblikiewicza 5/40. 

Był to (i jest do dziś) monumentalny dom Pracowników Pocztowej 

Kasy Oszczędności projektu Adolfa Szyszko‑Bohusza, mieszczący 

sto kilkadziesiąt mieszkań. W takim budynku łatwiej było usunąć 

się w cień, ale tu zaważyło przede wszystkim przyjazne otoczenie 

patriotycznej, zaangażowanej w działalność podziemną rodziny 

gospodarzy. Dr Mieczysław Güntner, przedwojenny wiceprokura‑

tor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, był oficerem Armii Krajowej, 

zastępcą komendanta inspektoratu AK Kraków‑Powiat. 

Ginczanka jeszcze pozostawała w ukryciu, obawiała się, że zdra‑

dzi ją – jak wtedy mówiono – „zły wygląd”. Lata wojny i przejścia 

lwowskie bardzo ją zmieniły, postarzała się, wychudła, stała się 

nerwowa. W ucieczce ze Lwowa pomógł jej Woźniakowski i sąsiad, 

młody lewicowy poeta Franciszek Gil. Wywieźli ją do Felsztyna 

koło Sambora, „na letnisko”. To był tylko krótki przystanek i je‑

sienią 1942 r. Ginczanka ze swoim wielbicielem Januszem Woź‑

niakowskim przeniosła się do Krakowa, gdzie szukali dogodnego 

miejsca opierając się na jego znajomościach w środowiskach ar‑

tystycznych i lewicowych. Ginczanka na tzw. aryjskich papierach 

występowała jako „Maria”, niby Ormianka. Było zatem możliwe, iż 

czasowo również posługiwała się nazwiskiem „Danilewicz”, lub 

innym podobnie brzmiącym, jakie nosili polscy Ormianie. Począt‑

kowo zamieszkała z mężem u Güntnerów. 

W Krakowie nie było łatwo, przez miasto przechodziły, zwłasz‑

cza od wiosny 1942 r., wielkie fale represji, masowe aresztowania 

w kwietniu i czerwcu, transporty więźniów politycznych do obozu 

oświęcimskiego. Działania policji skierowane były na kręgi kon‑

spiracyjne i przedstawicieli inteligencji. Między innymi w kawiarni 

„Plastyków” aresztowano blisko dwieście osób, które w większo‑

ści rozstrzelano na dziedzińcu bloku 11 w KL Auschwitz. W lecie 

Niemcy zabrali i wymordowali ponad pięciuset pacjentów Zakła‑

du dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Krakowie‑Kobierzynie, 

Zuzanna Ginczanka w okupacyjnym Krakowie (1942–1944)
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w tym samym czasie przeprowadzili w mieście pierwsze publiczne 

egzekucje przez powieszenie. Najtragiczniejszy był los ludności 

żydowskiej. Tego lata Niemcy dokonali likwidacji skupisk żydow‑

skich w pobliżu Krakowa. Wywieziono i zamordowano tysiące ludzi 

z gett w Wieliczce, Skawinie, Dobczycach, Gdowie, Niepołomicach, 

Proszowicach, Skale i innych. W czerwcu i w październiku 1942 r., 

w dwóch wielkich akcjach deportacyjnych, wywieziono z getta 

krakowskiego do Bełżca ponad 10 tysięcy Żydów. Drugie tyle zra‑

nionych, zaszczutych ludzi wegetowało jeszcze w getcie do marca 

następnego roku, kiedy to zapędzono ich do pobliskiego obozu 

w Płaszowie, a prawie dwa tysiące ludzi skierowano na śmierć 

do Auschwitz. Ci, co ocaleli, mogli jeszcze legalnie żyć wyłącznie 

w obozach pracy, wszystkim innym groziła natychmiastowa śmierć. 

Trwały polowania na ludzi, którzy ukrywali się na „aryjskich papie‑

rach”, dla nich przebywanie w mieście było skrajnie niebezpieczne.

Ginczanka po pewnym czasie przeniosła się do Swoszowic, 

uchodzących za bezpieczne i ustronne miejsce, gdzie ukrywało 

się sporo krakowskich Żydów. Swoszowice położone kilka kilo‑

metrów na południe od centrum Krakowa były znanym uzdro‑

wiskiem. Już w czasie pierwszych wysiedleń Żydów z Krakowa 

od połowy 1940 r., właśnie do Swoszowic przybyło wiele rodzin 

żydowskich tworzących społeczność na tyle dużą, że powstała 

rada żydowska (Judenrat). Potem, gdy pod groźbą kary śmierci, 

nie można było już mieszkać poza wyznaczonymi dzielnicami 

(gettami), Żydzi ukrywali się tu, jako niby wypoczywający kura‑

cjusze. Czasowo mogli egzystować na fałszywych dokumentach 

i mających je uwiarygodnić legendach, występowali więc jako: 

„uciekinierzy ze Wschodu”, „rodziny jeńców oflagów” czy „żony ofi‑

cerów zabitych w Katyniu”. W Swoszowicach Ginczanka spotkała 

dawną przyjaciółkę z Równego Blumę Fradis, która również miała 

aryjskie papiery i występowała jako „Bożenka”.

Jednak dla ukrywających się osób pochodzenia żydowskiego, 

żadne miejsce nie było bezpieczne, trzeba było je zmieniać i za‑

cierać za sobą ślady. W obawie przed dekonspiracją, Ginczanka 

sprowadziła się do Krakowa, co miało nastąpić latem lub jesienią 

1943 r. Woźniakowski odwiedzał ją jeszcze w mieszkaniu Günt‑

nerów, a przez swojego przyjaciela ze studiów Andrzeja Stopkę, 

skontaktował ją z Wincentyną Wodzinowską, córką znanego ma‑

larza Wincentego Wodzinowskiego. Stary mistrz już nie żył (zm. 

1940), ale dzięki żonie i córce był to nadal dom otwarty, przyjazny 

ludziom. Wincentyna Wodzinowska, zwana popularnie „Wiculą”, 

była już postacią znaną i szanowaną, w szczególności za swoją po‑

stawę i ratowanie wielu osób od zagrożeń, w tym Żydów. Przez jej 

rodzinny dom przewinęło się mnóstwo ludzi szukających pomocy 

i schronienia. Miedzy innymi ukrywała ona dr Juliana Aleksan‑

drowicza (znanego po wojnie hematologa) i jego rodzinę, po ich 

brawurowej ucieczce kanałami z getta krakowskiego w marcu 

1943 r. Aleksandrowiczowie znaleźli tu pomoc i schronienie, potem 

mieszkali w kolejnych polskich domach w Krakowie i Wieliczce. 

Gdy Aleksandrowicz trafił do partyzantki jako lekarz i oficer AK, jego 

żona i syn mieli zapewnione schronienie i środki na życie dzięki 

wsparciu z pomocy „Żegoty”, podziemnej organizacji pomocy 

Żydom. W swoich powojennych wspomnieniach dr Aleksandro‑

wicz pisał, że w mieszkaniu Wodzinowskich przy ul. Długiej, spo‑

tkał Stopkę i Woźniakowskiego – „aktywistę PPR”2. Woźniakowski 

przed wojną należał do pierwszej „Grupy Krakowskiej” skupiają‑

cej twórców awangardowych, będących w opozycji do metod 

Akademii i komunizujących, Andrzej Stopka (1904‑1973), malarz 

i grafik, po wojnie był wybitnym scenografem. Obaj pomieszki‑

wali w wynajętym pokoju przy ul. Karmelickiej, gdzie fabrykowali 

lewe pieczątki i dokumenty dla PPR. Należy dodać, że zarówno 

 2  J. Aleksandrowicz, Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków‑Wrocław 1983, s. 59–60.
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Wincentyna Wodzinowska‑Stopkowa, jak i jej mąż Andrzej Stopka, 

za ratowanie Żydów otrzymali po wojnie izraelski Medal Sprawie‑

dliwych Wśród Narodów Świata.

W Krakowie Ginczanka spotkała się z serdeczną opieką, „Wicula” 

wiedziała o jej związku z Woźniakowskim, jak wspominała po wojnie, 

„zakochanym bezprzytomnie w prześlicznej Żydówce, wspaniale 

zapowiadającej się młodej poetce”. Wreszcie znalazła dla niej 

lokum. Ginczanka i Fradisówna zamieszkały przy ul. Mikołajskiej 

26 u Elżbiety Mucharskiej, zresztą dawnej znajomej Weinziehera. 

Według relacji, Ginczanka wyglądała na zniszczoną przejściami, 

zaszczutą, żyjącą w ustawicznym strachu. Nikomu nie otwierała 

drzwi i w takim stanie nie wychodziła na miasto, bo byłaby na‑

tychmiast rozpoznana jako Żydówka i zapewne wydana. To był 

jej ostatni adres, krewny gospodyni lokalu wspominał, że miesz‑

kała tam „około miesiąca”. Stąd zabrało ją Gestapo „jesienią, czy 

na początku zimy”, pozostaje kwestia, kiedy nastąpiło aresztowanie 

i co było bezpośrednim powodem?

Aresztowanie

Z tego grona pierwszym aresztowanym był Janusz Woźniakow‑

ski. W dotychczasowych publikacjach przyjmuje się, że miał być 

zatrzymany w ulicznej łapance na początku 1944 r. W relacjach 

brak dokładnych danych, aresztowanie najpewniej nastąpiło 

w końcu grudnia 1943 r. albo w pierwszych dniach stycznia 1944 

roku, na co mogą wskazywać kolejne zdarzenia. Był to czas ma‑

sowych aresztowań ludzi konspiracji i wykonywania publicznych 

egzekucji na ulicach miasta. Tę największą falę prześladowań za‑

początkowało rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa 

Franka „o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy 

w Generalnym Gubernatorstwie” z dnia 2 X 1943 r. Rozporządze‑

nie nie było precyzyjne, a przestępstwem mogło być wszystko, 

co uznano za działanie przeciw władzy. Sprawy podlegały kom‑

petencji policyjnych sądów doraźnych (Standgericht) działających 

przy urzędzie Komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na dystrykt 

krakowski. „Sąd” składał się z trzech wyznaczanych funkcjonariuszy 

policji bezpieczeństwa i orzekał wyłącznie karę śmierci w trybie 

natychmiastowym. Wyroki obwieszczały osławione afisze śmierci 

(Bekanntmachung) rozlepiane na murach Krakowa.

W jakich okolicznościach aresztowano Woźniakowskiego – 

nie wiemy. Późniejsze fakty wcale nie przesądzają o tym, że było 

to aresztowanie przypadkowe, bo mogło nastąpić także w wyniku 

dużej wsypy, jaka miała miejsce wśród krakowskich pepeerowców. 

W tym czasie Gestapo aresztowało wiele osób z tego środowiska, 

między innymi 6 I 1944 r. ujęto Jana Szumca, dowódcę GL w Kra‑

kowie, a zaraz później Stanisława Ziaję, sekretarza IV Obwodu PPR. 

Nie ma żadnych pewnych danych, że Woźniakowski załamał się 

przy pierwszym przesłuchaniu, bo po tym natychmiast zostałby 

aresztowany i Andrzej Stopka, jego przyjaciel i towarzysz w ko‑

munistycznej robocie. Dla Gestapo rozbicie siatki komunistycznej 

było bezwzględnym priorytetem. Woźniakowski został poddany 

dłuższemu śledztwu, „znęcano się nad nim okropnie, w końcu 

nie wytrzymał tortur”. Co dokładnie oznaczają słowa tej niepew‑

nej relacji – nie wiemy, katowany pewnie się załamał i przyznał 

do związków z komunistami, o czym świadczy treść obwieszczenia. 

Wiadomo również, że w celi był nieostrożny i wysyłał grypsy, 

które zostały przechwycone przez władze więzienne. W nich znaj‑

dowały się adresy znajomych, w tym miejsca, gdzie pomagano 

Żydom. Gestapowcy mieli znaleźć przy zatrzymanym Woźnia‑

kowskim adres: Zyblikiewicza 5, dokąd zaraz się udali. Tu zastali 

i zabrali Michała Weinziehera, być może jako nie zameldowa‑

nego. Zachował się meldunek konspiracyjny, który potwierdza 

to aresztowanie i jego datę: 11 stycznia 1944 r. Jest tam mowa 

o zatrzymaniu przy ul. Zyblikiewicza 5 mężczyzny posługującego 
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się nazwiskiem „Danilewski” [tak w oryginale], „zamieszkałego 

w charakterze sublokatora u prokuratora Güntnera”3. Fakt odno‑

towania tego w meldunku konspiracyjnym jest zrozumiały, ponie‑

waż wywiad AK interesował się wszelkimi wypadkami aresztowań 

w mieszkaniach członków organizacji. Jednocześnie znaleziono 

adres mieszkania Wodzinowskich przy ul. Długiej 34, ale tu gesta‑

powców udało się przekupić dzięki przytomności umysłu starszej 

pani Wodzinowskiej4. Jest dość prawdopodobne, że zdarzenie 

to nastąpiło tego samego dnia, jak również – znając gestapowskie 

metody – możemy przypuszczać, że i aresztowanie Ginczanki 

mogło nastąpić 11 stycznia. 

W jednym z grypsów miał być ostatni adres Ginczanki i dra‑

matyczne wołanie, aby jej dopomóc. Najprawdopodobniej ten 

gryps doprowadził do jej kryjówki i aresztowanie miało związek 

z Woźniakowskim, a nie – jak może sądzono i niekiedy do dziś 

powtarza się to bezkrytycznie – na skutek donosu sąsiadów czy 

gospodyni lokalu. Te ostatnie przypuszczenia są niesprawiedliwe 

i niewiarygodne z kilku powodów. Przede wszystkim opierały się 

na przekonaniu, że Ginczankę aresztowano dopiero w grudniu 

1944 r., a więc znacznie później i bez związku z Woźniakowskim, 

wtedy już dawno nieżyjącym. Wówczas spekulacje o przyczynach 

jej aresztowania mogły być różne. Losem Ginczanki zainteresowa‑

nych było duże grono osób i gdyby zaistniały poważne podsta‑

wy do obwinienia gospodyni lokalu, czy nawet sąsiadów, to jako 

osoby znane lub łatwe do ustalenia byłyby z pewnością po wojnie 

ścigane i oskarżone, podobnie jak Chominowa ze Lwowa5. Nadto 

3   S. Dąbrowa‑Kostka, Hitlerowskie afisze śmierci, Kraków 1983, s. 203 (Meldunek O. II sztabu 
komendy Okręgu AK Kraków z 25 I 1944 r. – mikrofilm w zbiorach autora).
4   J. Langier, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, „Echo Krakowa” 251, 23‑26 XII 1983.
5   W materiałach przechowywanych w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie nie występują nazwiska właścicielek lokalu przy Mikołajskiej 26 (Mucharska bądź 
Sierocka). Gdyby osoby te były podejrzane lub oskarżane po wojnie, zapewne znalazłyby się 
w zachowanej dokumentacji aktowej lub przynajmniej w rejestrach i kartotekach.

ujawnienie Ginczanki jako ukrywającej się Żydówki nie musiało 

od razu oznaczać aresztowania czy innych represji wobec wła‑

ścicielki mieszkania. Znamy przypadki, że Niemcy, zwłaszcza pod 

koniec wojny, nie byli tu rygorystyczni, ulegali przekupstwu, sku‑

teczne okazywało się umiejętne tłumaczenie, na przykład niewie‑

dza o pochodzeniu lokatora, jego „dobre” dokumenty itd. 

We wszystkich dotychczasowych publikacjach podawano, że 

Ginczankę i Fradisównę aresztowano w końcu 1944 r., jesienią lub 

zimą, a rozstrzelano tuż przed wyzwoleniem, według różnych wersji 

w obozie w Płaszowie, na dziedzińcu więzienia Montelupich albo 

więzienia przy ul. Czarnieckiego. W świetle powyższego, a także 

odnalezionych dokumentów, nie ulega wątpliwości, że aresztowa‑

nie nastąpiło niedługo po zatrzymaniu Woźniakowskiego, to jest 

w styczniu 1944 r. Tak więc w więzieniu znaleźli się mniej więcej 

w tym samym czasie: Janusz Woźniakowski, Michał Weinzieher 

(Danilewicz), Zuzanna Ginczanka i Bluma Fradis. Dokumentalne 

ślady tego zachowały się po wojnie (z wyjątkiem tych dotyczących 

B. Fradis).

Więzienie

Osoby zatrzymane Gestapo przesłuchiwało w swojej siedzibie 

przy ul. Pomorskiej 2 lub w więzieniu policyjnym przy Montelu‑

pich. Aresztowanych bito, zmuszano do wyjawienia tożsamości 

i przyznania się do zarzutów. Śledztwa dotyczyły działalności kon‑

spiracyjnej, a także ukrywających się osób pochodzenia żydow‑

skiego i zasadniczo osiągały swój cel, o czym świadczą zachowane 

dokumenty.

Woźniakowski i Weinzieher po śledztwie zostali skazani 

na karę śmierci przez sąd doraźny policji bezpieczeństwa i figu‑

rowali na obwieszczeniu dowódcy SS i policji na dystrykt kra‑

kowski, datowanym: Krakau, 6 IV 1944. Pierwszy jako: „grafik 
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ze Lwowa – za przynależność do organizacji komunistycznej 

i sporządzanie fałszywych dowodów” (poz. 5 na obwieszczeniu). 

Ten zapis oznacza, że Woźniakowski przyznał się do swojej tożsa‑

mości i działalności, ale nie ma dowodów, że kogoś wsypał, a już 

na pewno nie Stopkę i Weinziehera. Z kolei Weinzieher występuje 

tam jako: „Danilewicz Michał, historyk sztuki z Krakowa – za popie‑

ranie organizacji wywrotowej przez kolportowanie ulotek” (poz. 104). 

Tu zarzuty były ogólniejsze, być może znaleziono przy nim tylko 

podziemną gazetkę czy ulotkę, ale przede wszystkim widać z treści 

dokumentu, że Weinzieher nie przyznał się do swojego pochodze‑

nia i nie został w Gestapo rozpoznany jako Żyd. Co więcej, w celi 

stworzył sobie legendę, na której ślad można natrafić w aktach 

śledczych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Otóż jeden 

z polskich więźniów aresztowany w końcu listopada 1943 r., po serii 

przesłuchań został umieszczony w celi na Montelupich (był tam 

do 6 marca 1944 r., potem skierowany do KL Gross‑Rosen). Zeznał 

on, że wśród kilkudziesięciu więźniów spotkał: „Danilewicza, który 

był skoczkiem spadochronowym przybyłym z Anglii, a areszto‑

wanym przez Gestapo wspólnie z artystą malarzem o nazwisku 

Woźniakowski”. Jakie były ich dalsze losy, świadek nie wiedział6.

Jest oczywiste, że obaj po skończonym śledztwie i wyrokach 

zostali w krótkim czasie rozstrzelani, najpewniej w obozie koncen‑

tracyjnym w Płaszowie. Dla policji bezpieczeństwa Płaszów był 

stałym miejscem straceń, a także najdogodniejszym ze względu 

na ustronne położenie i niedaleką odległość od miasta. Skaza‑

nych na śmierć przywożono z więzień i natychmiast rozstrzeliwano 

bez notowania w aktach obozowych. Nasilenie takich egzekucji 

przypadło na okres od końca października 1943 r. do lipca 1944 r. 

Wspomniane wyżej obwieszczenie z 6 kwietnia 1944 r. zawierało 

6   Akta Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Krakowie, 
sygn. Ds. 4/67, tom III, k. 142.

najdłuższą listę ofiar, 112 nazwisk, wskazywało też, że Woźniakowski 

i Danilewicz zginęli w dwóch osobnych egzekucjach7. Na podsta‑

wie powojennych ustaleń uważa się, że osoby występujące na tym 

obwieszczeniu zostały między innymi rozstrzelane w obozie pła‑

szowskim. Znana jest tu egzekucja zbiorowa ponad stu Polaków 

w dniu 7 kwietnia 1944 r., w Wielki Piątek, dlatego fakt ten został 

dobrze zapamiętany i występuje w licznych zeznaniach świadków.

Tymczasem Ginczanka i Fradisówna zostały umieszczone 

na oddziale kobiecym więzienia Montelupich w budynku przy 

ul. Helclów i po zakończeniu śledztwa przeniesione do więzienia 

przy ul. Czarnieckiego. Więzienie Montelupich było przepełnione, 

nadto w końcu listopada 1943 r. na jednym z pięter wszczęto bunt, 

po alarmie strażnicy wymordowali więźniów z otwartych cel. Zaraz 

po tych wydarzeniach wybuchła w więzieniu epidemia tyfusu, 

w związku z tym wstrzymano przesłuchania i ograniczono przyj‑

mowanie nowych aresztantów, a przede wszystkim zadecydowano 

o przeniesieniu części więźniów do obiektu przy ul. Czarnieckiego. 

To więzienie, notabene mieszczące się na obszarze dawnego getta 

krakowskiego, było filią więzienia przy ul. Senackiej 3, zwanego 

popularnie „Św. Michała” i podlegało władzom sądowym, a nie 

policji bezpieczeństwa, jak Montelupich. Osadzano tu przeważnie 

więźniów pospolitych, z wyrokami. 

Komendant policji bezpieczeństwa w razie potrzeby wyko‑

rzystywał inne więzienia podlegające resortowi sprawiedliwości 

i właśnie wtedy, wobec niedawno zaszłych zdarzeń na Montelu‑

pich w dniu 3 lutego 1944 r., przejął więzienie przy ul. Czarnieckie‑

go. Więźniów sądowych przeniesiono do „Św. Michała” i jeszcze 

w lutym 1944 r. na Czarnieckiego było około 70 do 130 więźniów 

7   Woźniakowski występuje na obwieszczeniu wśród rozstrzelanych od razu (pozycje na obwiesz‑
czeniu: 1‑33), natomiast Danilewicz (poz. 104) jest notowany w aktach Polko jeszcze w końcu 
kwietnia 1944 r. i zginął prawdopodobnie w maju lub czerwcu 1944 r.

Zuzanna Ginczanka w okupacyjnym Krakowie (1942–1944)



2524 Ryszard Kotarba

politycznych. Warunki tu były znośniejsze, a strażnicy, w większości 

Polacy, dość liberalni. W więzieniu Ginczanka spotkała Krystynę 

Brezę, siostrę znanego pisarza. Według niej Ginczanka była bardzo 

dzielna w śledztwie, ale „jej własna twarz ją zdradziła, jej piękna 

twarz”. Jak wspominała, „ciągnęli ją po ziemi za włosy, krzyczała 

okropnie, ale wytrzymała i w ogóle nie przyznała się, że jest Żydów‑

ką”. Uważano, że to Bluma Fradis załamała się i przez to „wydała 

wyrok na obie”8. Niewątpliwe jest jednak, że w toku przesłuchań 

Ginczanka przyznała się do pochodzenia żydowskiego i podała 

rodowe nazwisko, w zachowanych dokumentach więziennych 

występuje jako Zuzanna Gincburg.

Jaka była sytuacja więźniów? Zachowane są bardzo liczne opisy 

przeżyć więziennych, trwogi, cierpień, męczeństwa. Nadzieję przy‑

nosiły listy i grypsy. Więźniowie nie mogli korespondować bezpo‑

średnio z rodzinami czy znajomymi, a jedynie za pośrednictwem 

Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków‑Miasto, tzw. Patronatu, 

agendy oficjalnej Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), działającej 

za zgodą władz okupacyjnych. W krakowskim Archiwum Naro‑

dowym zachowała się spora dokumentacja tej akcji pomocowej, 

rejestruje ona tysiące nazwisk więźniów. Są to oryginalne druki 

zapotrzebowań na paczki i drobna korespondencja, wykazy zapo‑

trzebowań, dostarczonych paczek, spisy więzionych i inne. Poetka 

występuje tu wielokrotnie, notowana jest mianowicie na kartach 

datowanych: 18 lutego, 3, 14, 17, 21 i 29 marca, 4, 14 i 18 kwietnia 

1944 roku9. 

8   I. Kiec, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994, s. 163.
9   Zuzanna Gincburg występuje w następujących dokumentach Archiwum Narodowego w Kra‑
kowie (ANKr), zespół Polski Komitet Opiekuńczy Kraków‑Miasto (Polko Kr): Polko Kr 174 (Spisy 
zapotrzebowań na paczki): karta 629 (18 II 1944, pozycja 16), k. 649 (17 III 1944, poz. 16), k. 651 
(21 III 1944, poz. 12), k. 653 (29 III 1944, poz. 10), k. 663 (3 III 1944, poz. 19), k. 667 (4 IV 1944, poz. 8), 
k. 669 (14 IV 1944, poz. 10), k. 671 (18 IV 1944, poz. 9); Polko Kr 175 (Zapotrzebowania na paczki): 
k. 117‑118 (21 III 1944), k. 119‑120 (28 III 1944), k. 121‑122 (14 IV 1944), k. 123‑124 (18 IV 1944); Polko 
Kr 173a (Wykaz paczek wydanych): k. 479 (14 III 1944).

Zapotrzebowania adresowała do RGO, a w dwóch wypadkach 

do Marii Sierockiej w Krakowie, ul. Mikołajska 26. Warto przywołać 

niektóre dokumenty. W zapotrzebowaniu skierowanym do RGO 

21 marca 1944 r. Ginczanka prosiła o dostarczenie następujących 

rzeczy: „grzebień gęsty, igły do cerowania, lignina, tłuszcze, cukier, 

ciepły szalik”. 28 marca 1944 r. wymieniała: „żywność, tłuszcze, 

cukier, cebrjon, redokson”10. Kolejne zapotrzebowanie z 14 kwiet‑

nia 1944 r. to: „pasta do butów jasna, wełniane skarpetki, cebrjon, 

żywność, szpilki i spinki do włosów” – tu z dopiskiem: „otrzymała 

paczkę”, a 18 kwietnia 1944 r. prosiła o: „żywność, ocet sabady‑

lowy11, jabłka, pantofle na podeszwie sznurkowej nr 38”. To ostat‑

nia, wzruszająca prośba i być może ostatnie zapisane jej ręką 

słowa. Na kolejnym spisie z 5 maja 1944 r. w którym występują 

w większości poprzednio umieszczane nazwiska więźniów, nie 

ma już Zuzanny Gincburg. Należy tu dodać, że w opisywanych do‑

kumentach więziennych notowani są od lutego do kwietnia 1944 r. 

także Woźniakowski, Danilewicz i Krystyna Breza. Nie odnaleziono 

natomiast zapisów o Fradisównie, brak również w spisach z tego 

okresu osoby o imieniu „Bożena” lub innej kobiety o nazwisku, które 

wskazywałoby na pochodzenie żydowskie.

Śmierć

Jak wspomniano, od końca 1943 r. do lata 1944 r. w Krakowie nastą‑

piła eskalacja zbrodni okupanta, trwały aresztowania i egzekucje, 

publiczne i utajone. Istotną rolę odgrywał tu obóz w Płaszowie, 

położony zaledwie o parę kilometrów od rynku krakowskiego12. 

10  Właśc. cebion i redokson – preparaty witaminy C.
11   Środek przeciw wszom.
12   Szerzej o obozie płaszowskim zob. R. Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942‑1945, War‑
szawa‑Kraków 2009.
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Początkowo był to obóz pracy przymusowej dla Żydów podlegają‑

cy dowódcy SS i policji na dystrykt krakowski (Zwangsarbeitslager 

Plaszow des SS‑ und Polizeiführers im Distrikt Krakau). W lipcu 1943 r. 

zaczęto umieszczać w nim pierwszych Polaków. Gdy w styczniu 

1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny (Konzen‑

trationslager Plaszow bei Krakau), ustała samowola SS i zabijanie 

ludzi bez żadnej kontroli, przyjęto rygory panujące we wszystkich 

kacetach, a na egzekucje więźniów musiała być zgoda Berlina. 

Jednocześnie Gestapo przywoziło tu i rozstrzeliwało „swoich” więź‑

niów, przede wszystkim Polaków skazanych na śmierć przez sądy 

doraźne policji bezpieczeństwa. Działo się to poza kompetencjami 

komendanta obozu. Wśród ofiar byli również Żydzi ukrywający się 

po „aryjskiej” stronie, którzy w różnych okolicznościach wpadli 

w ręce policji. Główną przyczyną były tu denuncjacje do władz 

policyjnych i niestety takie fakty nie należały do rzadkości. Ludzi 

tych po śledztwie odsyłano do aresztu żydowskiej służby porząd‑

kowej (Ordnungsdienst), który działał jeszcze po likwidacji getta, 

bo do grudnia 1943 r. Był to zwykle ostatni przystanek przed Pła‑

szowem, gdzie przywiezione ofiary zaraz rozstrzeliwano.

Sprawa wyjaśnienia samych okoliczności śmierci Ginczanki jest 

trudna. Brak tu dostatecznych i pewnych informacji, zachowały 

się świadectwa pośrednie, relacje, przypuszczenia, także plotki nie 

do zweryfikowania. Według nich Ginczanka w więzieniu liczyła, że 

może wywiozą ją do Płaszowa, a potem do Oświęcimia, co dawało 

iskierkę nadziei. Rzeczywiście takie rachuby były jeszcze możli‑

we wiosną, natomiast w końcu 1944 r., kiedy Ginczanka miałaby 

tam rzekomo trafić, szanse były znikome. Obóz w Płaszowie już 

wówczas nie przyjmował więźniów i był w stanie likwidacji, rozbie‑

rano baraki i wywożono rzeczy do Niemiec, panowała atmosfera 

wyczekiwania na szybkie wkroczenie Rosjan. O aresztowanych 

w Krakowie w grudniu 1944 r. pozostało niewiele informacji, byli 

to ludzie konspiracji, uchodźcy z Warszawy, spora grupa kupców 

krakowskich. Wszystkich umieszczano w więzieniu Montelupich 

i w styczniu 1945 r. wywieziono do KL Gross‑Rosen lub na roboty 

przymusowe. Nie wiadomo też skąd wzięła się wersja o rozstrze‑

laniu Ginczanki i jej towarzyszki „na dziedzińcu więzienia” przy 

ul. Czarnieckiego i to „na kilka dni przed zakończeniem wojny”. 

Pomijając, że więzienie już wtedy nie funkcjonowało, bo zostało 

zlikwidowane w maju 1944 r., to w ogóle nieznane są przypadki 

rozstrzeliwania tam więźniów. Takie fakty zdarzały się na dziedzińcu 

więzienia policyjnego przy Montelupich.

Sumując, po zakończeniu śledztwa w Gestapo los więźnia był 

przesądzony, oczekiwał on tylko na ostateczne rozstrzygnięcie: 

kara śmierci albo obóz koncentracyjny. Nie było potrzeby prze‑

trzymywania więźnia dłużej w celi. Owszem, znane są przypadki, 

że po zakończeniu śledztwa, a nawet skazaniu na śmierć i opu‑

blikowaniu nazwiska na obwieszczeniu, więźnia nadal trzymano 

w dyspozycji, bo był potrzebny do innej prowadzonej sprawy, mógł 

być np. wykorzystany do konfrontacji. W ten sposób dochodziło 

do przypadków, że skazany siedział w więzieniu, zdarzało się, że 

był wysyłany do obozu koncentracyjnego, a nawet przeżył wojnę. 

Takie nieliczne przypadki są udokumentowane w powojennych 

śledztwach, ale nigdy nie dotyczyły Żydów. Trzeba przyjąć, że 

Ginczanka i jej przyjaciółka, jako ukrywające się Żydówki, miały 

minimalne szanse na ocalenie, a opisane okoliczności wskazują, 

że zostały rozstrzelane w pierwszej połowie 1944 roku, najpewniej 

w końcu kwietnia lub na początku maja. Takie osoby zwykle kiero‑

wano na egzekucje do obozu w Płaszowie, to była stała praktyka 

Gestapo. Warto jeszcze dodać uwagę, że spośród Żydów przy‑

wożonych na egzekucję przez Gestapo, wyjątkowo zdarzało się, 

że pozostawiano w obozie poszukiwanych fachowców. Wobec 

kobiet tej praktyki prawie nie stosowano. Gdyby nawet jakimś 

cudem Ginczankę wyłączono z egzekucji i umieszczono w obozie, 

to z pewnością zostałaby dostrzeżona i zapamiętana przez innych 
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więźniów. To nie był wielki obóz, ludzie coś znaczący, bardziej roz‑

poznawalni, musieli być zauważeni i ślad po nich zostawał w licz‑

nych powojennych relacjach płaszowiaków, których stosunkowo 

wielu przetrwało wojnę.

Ostatnia wiadomość o poetce pochodzi z 18 kwietnia 1944 r., 

a w początku maja więzienie przy ul. Czarnieckiego było likwi‑

dowane. W tym kontekście można przywołać udokumentowany 

fakt przywiezienia do Płaszowa 5 maja 1944 r. dość licznej grupy 

więźniów żydowskich, przeważnie kobiet. W Izraelu zachowany jest 

szczególny dokument, zapiski w jidysz na skrawkach papieru pa‑

kunkowego sporządzone przez więźnia Płaszowa Romana Bosaka 

(zm. w KL Mauthausen, 1945). Bosak 5 maja zapisał: „Czarny dzień. 

Sprowadzono z miasta 25 Żydów, wśród nich 2 dzieci, 5 męż‑

czyzn, reszta kobiety. Wszystkich rozstrzelano i spalono razem 

z 2 zmarłymi w baraku chorych”13. Przypuszczenie, że w tej właśnie 

egzekucji zginęła Zuzanna Ginczanka i Bluma Fradisówna, wydaje 

się dość prawdopodobne.

13  Dziennik Abrahama Romana Bosaka po wojnie przechowywany i przetłumaczony na język 
polski przez bratanka, p. Józefa Bosaka (1919‑2016) z Tel Awiwu. Udostępniony autorowi w roku 
2011.
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Jest mało prawdopodobne, by Zuzanna Ginczanka miała w ręku 

album The horror of it. Camera records of war’s gruesome glo‑

ries, zawierający makabryczne zdjęcia z frontów I wojny świa‑

towej. Został on przygotowany przez Frederica Arthura Barbera 

i wydany w Nowym Jorku w 1932 roku. Wstępem poprzedziły go 

tuzy amerykańskiego życia publicznego: Carrie Chapman Catt – 

jedna z najsłynniejszych sufrażystek, przewodnicząca National 

American Woman Suffrage Association, która wywalczyła wpro‑

wadzenie XIX poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

gwarantującej prawa wyborcze dla kobiet; oraz Harry Emerson 

Fosdick – znany ze swych liberalnych poglądów pastor. W albu‑

mie Barbera połączył ich żarliwy pacyfizm. Publikacja ta stała 

się ważnym elementem pacyfistycznej kampanii prowadzonej 

w latach 30. XX wieku. Wojenna makabra, ukazana w sposób 

niesłychanie drastyczny i w całej swojej potworności, miała wy‑

wołać szok i wzmocnić w społeczeństwie antywojenne posta‑

wy. Reklamowany szeroko przez środowiska pacyfistyczne oraz 

włączony przez National Council of Teachers of English do listy 

wyrzucim z siebie jelita – 
wokół jednej frazy z wiersza 

Ginczanki

lektur zalecanych w antywojennej edukacji, odegrał ważną, choć 

ograniczoną do kręgów postępowej inteligencji, rolę1. Kosztował 

wówczas 25 centów, dziś – nie doczekawszy się wznowienia czy 

drugiego wydania – ta niewielka 111‑stronicowa publikacja stała 

się białym krukiem, osiągającym na aukcjach internetowych cenę 

350 $2.

Album Barbera wyszedł rok przed napisaniem wiersza Drogi, 

o którym chcę mówić. Wydobywam z poezji Ginczanki nić czarną, 

niemal niewidoczną, schowaną pod gęstą tkaniną słów. Chodzi 

mi o frontową makabrę i jej antywojenny wymiar, motywy silnie 

obecne w europejskiej sztuce i literaturze okresu międzywojen‑

nego, również w postaci groteski makabrycznej (by wspomnieć 

takich malarzy jak: Otto Dix, George Grosz czy pisarzy jak: Erich 

Maria Remarque, Henry Barbusse oraz liczne świadectwa opisują‑

ce doświadczenie okopów; w polskiej literaturze wskażmy Józefa 

Wittlina, Kazimierza Wierzyńskiego, Andrzeja Struga, Stanisława 

Rembeka). Dzisiejsza lektura Ginczanki w narzucającej się siłą 

rzeczy perspektywie holokaustowej wydobywa z tego motywu 

nutę przeczucia, projekcji, kasandrycznego proroctwa.

Wiersz Drogi jest datowany bardzo precyzyjnie: 5 grudnia 1933 

roku. Ginczanka miała wtedy niespełna siedemnaście lat i miesz‑

kała w Równem Wołyńskim. Niecałe dwa lata wcześniej debiu‑

towała w uczniowskim „Echu Szkolnym”3. Przywołam ten utwór 

w całości:

1   News and Notes, „The English Journal” 1934, t. 23, nr 2, s. 161–168.
2   THE HORROR OF IT 1932 Post WWI graphic book, http://www.collectorsweekly.com/sto‑
ries/43353‑the‑horror‑of‑it‑1932‑post‑wwi‑graphic‑b, [dostęp: 20.07.2017].
3   Izolda Kiec wyłącza jednak Drogi z wyróżnionej przez siebie grupy juweniliów, uznając 
je tym samym za twórczość już dojrzałą. Zob. Z. Ginczanka, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, 
Sejny–Warszawa 2014.
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DROGI4

Szczęście nigdy nie jest wspaniałe

(A. Huxley)

1. Sonata patetyczna

Życie, serdeczne życie wspaniale jest kulką skończyć – 

serce, najżywsze serce duma wzbiera jak nów – 

„życie oddamy, życie” za rację każdej z ojczyzn,

serca nam wrosły, serca w słowa ojczystych mów; – 

na liniach drutów kolczastych „kroplami krwi” trza wyznaczyć

jak szopenowską nutą – terkot armatnich sonat – 

nie ma da capo al fine, lecz „to nas nie odstraszy”,

wyrzucim z siebie jelita, gdy przyjdzie akordem konać – 

więc głupią, cichutką rozpacz skreślamy „powitań ogromem”

i gestem patetycznym jak strumień krwi, lub wykrzyknik!

Został nam krzyk wspaniały poświęceń purpurowych

i wielkość dudniących imion, co „przetrwa i nie zniknie”.

2. Zacisze

Za płotem szemrze o czymś

rozrosły jak baba jesion —

a ja mam niebieskie oczy

tonie słonecznych jezior —

wśród głuszy bobowej drzemie

ogrodu warzywna radość —

a ty masz oczy ciemne, 

w które się można zapaść.

Boże! — masz oczy ciemne,

a ja mam oczy niebieskie…

będziemy mieli pewnie

cudowne szczęście jak dziecko. —

     (5 grudnia 1933)

W części Sonata patetyczna rzucają się w oczy dwa motywy 

charakterystyczne dla literatury podejmującej temat doświadczeń 

I wojny światowej: makabryczne realia frontowe (z drastycznym 

„wyrzucim z siebie jelita, gdy przyjdzie akordem konać”) oraz dez‑

iluzja – odarcie wojny z romantycznych, patriotycznych i pate‑

tycznych szat, odsłonięcie całego horroru w jego monstrualnym 

i odrażającym, fizjologicznym wymiarze.

Dziewiętnastoletni Roland Leighton zgłosił się do wojska 

na ochotnika już w sierpniu 1914 roku, ale został przyjęty dopiero 

w październiku w Norwich. Walczył najpierw w czwartym regi‑

mencie z Norfolk, potem w siódmym regimencie z Worcestershire. 

Zginął 22 grudnia 1915, na dwa dni przed świątecznym urlopem, 

postrzelony w nocy na „ziemi niczyjej” podczas naprawiania za‑

sieków z drutu. W chwili śmierci był trzy lata starszy od Ginczanki 

tworzącej Drogi. 11 września 1915 roku pisał do swojej przyjaciółki 

Very Brittain z okopów we Francji:

Schrony były niemal całkowicie wysadzone w powietrze, zasieki 

z drutu kolczastego doszczętnie zniszczone, a wśród tego chaosu 

poskręcanego żelaza, rozłupanego drewna i bezkształtnych mas ziemi 

walały się odarte z ciała, poczerniałe kości zwykłych ludzi, którzy wylali 

[tu] czerwone, słodkie wino swej nieświadomej niczego młodości 

za coś tak ulotnego jak Honor czy Chwała Ojczyzny, lub czyjaś Żądza 

Władzy. Niechaj ten, który myśli, że Wojna jest czymś wspaniałym; 

który uwielbia powtarzać do znudzenia słowa zachęty, powołując 

się na Honor, Dumę, Męstwo i Miłość Ojczyzny z tą ślepą i żarliwą 

wiarą, z jaką kapłani Baala wzywali swe uśpione bóstwo; niech spojrzy 

tylko na skrawek przemoczonych, szarych szmat pokrywający połowę 

czaszki i piszczel oraz to, co mogłoby być żebrem; albo na leżący obok 

szkielet, spoczywający tak jak padł – w przykurczu, wsparty na jednej 

4   Tamże, s. 151–152.
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ręce, niemal doskonały, gdyby nie brak głowy i resztki poszarpanego 

ubrania wokół pustej szyi. Niechaj uświadomi sobie, jak wielką i chwa‑

lebną jest rzeczą przemienić całą Młodość i Radość i Życie w kupę 

odrażającej zgnilizny. Kim jest ten, kto wiedząc i widząc to wszystko 

może powiedzieć, że Zwycięstwo warte jest śmierci choćby jednego 

spośród nich? 5 

Taką samą figurę drapieżnej, ironicznej deziluzji zastosował an‑

gielski poeta Wilfred Owen, który zaciągnął się do wojska i został 

zaprzysiężony niemal dokładnie rok po Rolandzie Leightonie – 21 

października 1915, a zginął 4 listopada 1918 podczas odbywają‑

cej się pod ogniem artyleryjskim przeprawy przez Sambre Canal. 

To on szlachetną antyczną sentencję „Dulce et decorum est pro 

patria mori” nazwał w wierszu pod tym właśnie tytułem „starym 

kłamstwem”6.

Te wypływające z rozprutego brzucha jelita zdają się być u Gin‑

czanki czymś niezwykłym i szokującym. Wrażenie estetycznego 

zgrzytu potęguje zestawienie tego obrazu z delikatnym liryzmem 

drugiej części wiersza pt. Zacisze. Ale poetka wydobywa tutaj je‑

dynie okruch wojennej makabry. Musiała widzieć jakieś zdjęcia 

z okopów, musiała czytać jakieś książki (Ogień. Pamiętnik od‑

działu w okopach Barbusse’go w polskim przekładzie ukazał się 

we Lwowie w 1919 roku; Na Zachodzie bez zmian Remarque’a uka‑

zało się w 1930 roku w warszawskim „Roju”, w tłumaczeniu Stefana 

Napierskiego). Okruch makabry u Ginczanki zostaje wchłonięty 

przez całe morze makabry wojennej tamtego czasu. Parę przy‑

kładów z tysięcy: 

5   Letters from a Lost Generation. First World War Letters of Vera Brittain and Four Friends: Roland 
Leighton, Edward Brittain, Victor Richardson, Geoffrey Thurlow, ed. A. Bishop and M. Bostridge, 
Abacus 1999, s. 165 [tłum. moje – JL].
6   Zob. Poeci języka angielskiego, t. 3, wybór i oprac. H. Krzeczkowski, J.S. Sito, J. Żuławski, przeł. 
J.A. Ihnatowicz, Warszawa 1974, s. 333.

Ernst Jünger: 

Słodkawa woń i wiszący w zasiekach tłumok zwróciły moją uwagę. 

Wyskoczyłem wśród porannej mgły z rowu i stanąłem przed skurczo‑

nymi zwłokami jakiegoś Francuza. Rybie zgniłe mięso prześwitywało 

bladą zielenią z poszarpanego uniformu. Odwracając się runąłem 

przerażony do tyłu: obok mnie siedziała w kucki przy drzewie jakaś 

postać. Miała na sobie nowiutkie, francuskie pasy, a na plecach wyła‑

dowany tornister z menażką na szczycie jak z koroną. Puste oczodoły 

i kilka kępek włosów na czarnobrązowej czaszce zdradzały, że nie 

mam do czynienia z żywym człowiekiem. Inny jeszcze siedział z tu‑

łowiem załamującym się nad nogami, jakby dopiero co padł. Wokół 

leżały dziesiątki zwłok zgniłych, zwapnionych, zasuszonych jak mumie, 

znieruchomiałych odrętwieniem niesamowitego tańca śmierci 7. 

List francuskiego żołnierza z frontu:

Kochana matko, czy kiedykolwiek zdołam wypowiedzieć te niewypo‑

wiedziane rzeczy, jakie musiałem tu oglądać? (…) Przez pięć dni moje 

buty ślizgały się w ludzkim mózgu, brodziłem pośród płuc, pośród 

wnętrzności. Ludzie jedli to, co mieli do jedzenia, siedząc na trupach 8.

Robert Graves opisuje scenę zbierania poległych z „ziemi niczyjej”:

Po kilku dniach zwłoki zaczynały się wzdymać i cuchnąć. (…) Trupy, 

które wisiały na drutach niemieckich, puchły do chwili, gdy pękały im 

brzuchy, same z siebie lub trafione kulą. (…) Twarze trupów, z początku 

białe, stawały się stopniowo brudnożółte, sine, fioletowe, zielonkawe, 

czarne, muliste 9.

7   E. Jünger, W stalowych burzach, przeł. W. Kunicki, Warszawa 1999, s. 24.
8   Cyt. za: Letters from the Front 1914–1918, wybór i opracowanie: J. Laffin, London 1973, s. 25 
[tłum. moje – JL].
9   R. Graves, Wszystkiemu do widzenia, przeł. T. Wyżyński, Warszawa 1991, s. 140.
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Okruch makabry z wiersza Drogi łączy poetyckim przęsłem pierw‑

szą wojnę światową z wojną drugą i z Zagładą, która pochłonęła 

Ginczankę. „Skamander” opublikował w 1939 roku fragment jej 

poematu Krajobrazy. Jest w nim ten katastroficzny oddech, znany 

z polskiej poezji tamtego czasu:

Chór pierwszy:

(…)

Spalone są wszystkie promy, zwalone wszystkie pomosty,

zdarzenie burzy zdarzenie, trawa porasta ślad.

(…)

Biesiadnicy:

Drżący czekaliśmy męża i każdy trzykroć go wzywał

aż wreszcie nadszedł spóźniony. Lecz czy nie myli nas słuch?

Wykrętny jest jego język, a mowa jest kłamliwa,

jedna jest bowiem prawda pośród objawień dwóch.

Czerw o chłonnych dwu żądłach słowa od wewnątrz wytoczył.

Więc odrzucamy je milcząc.

I odwracamy oczy10.

Mamy tu więc przejście od fizjologii makabry („jelita”) do zatrutej 

kłamstwem mowy. Czerw, który toczył gnijące na „ziemi niczyjej” 

trupy, teraz dobiera się do słów, wyżerając z nich sens i zostawiając 

pustą skorupę.

W ostatnim wierszu Ginczanki znów pojawią się biesiadnicy, 

którzy będą rozpruwać poduszki i materace w poszukiwaniu „cen‑

nych kamieni i złota”11. I podobnie jak w wierszu Wilfreda Owena 

dumne „Dulce et decorum est pro patria mori” rozpadnie się 

10   Z. Ginczanka, dz. cyt., s. 376–377.
11    Zob. wiersz tejże, *** (Non omnis moriar – moje dumne włości), [w:] tejże, dz. cyt., s. 392–393.

w proch, tak u Zuzanny Ginczanki horacjańskie „Non omnis moriar” 

okaże się szyderstwem.
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Niewiele jest postaci w literaturze polskiej, które jaśnieją tak wielkim 

blaskiem jak Zuzanna Ginczanka. Jej jedyny tomik O Centaurach 

(1936), a także utwory rozproszone w czasopismach i rękopisach 

stanowią wyjątkowy, przejmujący, zapis kreacyjnej siły witalnej oraz 

oporu zarówno wobec wykluczających mechanizmów kultury, jak 

i tragizmu historii. Pragnę podkreślić tutaj „kobiecy rodowód” jej 

poezji jako specjalne źródło pulsującej mocy, porywające czytają‑

cych w nowy projekt przewartościowania znaczeń. „Całe pokolenia 

niewyżytych kobiet wykrzyczały się w tych wierszach” – pisał Jan 

Śpiewak, szkolny kolega Ginczanki z Równego Wołyńskiego2. Ale 

też dodawał, że w owym czasie istniało, znane na całą Polskę 

powiedzenie: „Taka młoda, a już z Równego”… Rozseksualizowana 

atmosfera kresowego miasta idzie w parze z ambiwalencją kobie‑

cej seksualności. „Panna R., córka z dobrego domu, energicznymi 

Broń naostrzona – zmysły – 
przewartościowywanie znaczeń 

Zuzanny Ginczanki 1 

1   Specjalne podziękowania kieruję do Marty Deskur, Margot Sputo i Małgorzaty Szczurek 
za wspólną lekturę mego tekstu podczas krakowskiej sesji.
2   Zob. J. Śpiewak, Zuzanna, gawęda tragiczna, [w:] tegoż, Przyjaźnie i animozje, Warszawa 
1965, s. 196.
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krokami podąża do koszar. Wszyscy wiedzą. Dwie siostry ani takie 

młode, ani urodziwe, są łase na chłopów. Pani doktorowa – po‑

wiadają – ma chorą macicę”3. Był to świat, od którego można się 

tylko odciąć. Matka Zuzanny i jej siostra, „eleganckie, dowcipne, 

ze śladami urody, żądne życia i przygód” („cechy dość typowe 

dla pewnego typu kobiet kresowych” – pisał Śpiewak4), wybrały 

ucieczkę z tego miejsca. Seksualność kobiet kresowych nie daje 

się podporządkować ani powstrzymać. Śpiewak podkreśla, że 

Ginczanka mówi w imieniu wielu pokoleń, przemielonych przez 

życie kobiet. Śladem matki opuszcza Równe, ale się od niego nie 

odcina. Niesie ze sobą manifest emancypacji i ocalenia kobiecej 

kondycji. Można powiedzieć, że w swym pisaniu przenosi kobiecą 

seksualność i problemy z nią związane z peryferium, marginesu – 

kresu – w samo centrum kultury. 

W międzywojennej Warszawie uroda Ginczanki była legendarna 

i kultowa. Mówiono o niej „Gwiazda Syjonu”, „Sulamita”, porówny‑

wano ją samą i jej poezję do zmysłowej „kaskady perskiej”. Seksu‑

alizująca lektura jej wierszy, która zawsze towarzyszyła poetce, bez 

wątpienia zawiera echo kliszy „pięknej Żydówki”, której uosobie‑

niem mimowolnie stała się Ginczanka. Im bardziej owa egzotyczna 

klisza próbuje ją uchwycić, tym bardziej ona się jej wymyka. Młodej 

studentce w dobie narastających antysemickich nagonek na uni‑

wersytecie pozostaje tylko literackie życie kawiarniane. Jednak 

Zuzanna nie do końca wchodzi w męskie scenariusze literackich 

gier. Do dziś wstrząsa opis jednej z towarzyskich zabaw, w których 

panowie poeci żartują: „a może zgwałcimy Ginczankę?”5. W od‑

powiedzi na to poetka pozostaje odosobniona. To sztuka, ubrana 

w rymy polska mowa, miała ją wyzwolić. Pozostawały jej tylko 

3   Tamże, s. 205.
4    Tamże.
5   T. Wittlin, Ostatnia cyganeria, Warszawa 1989, s. 241–246.
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wiersze, owe „słowa ciałem porosłe” (Treść). Ich śpiewna melo‑

dyjność budzi nieokreślone pragnienia, ich obrazowanie zmusza 

do refleksji, ich zmysłowa metaforyka odwraca i burzy tradycyjne 

skojarzenia. Józef Łobodowski wspomina o pewnym „skandalicz‑

nym” wierszu, który Zuzanna, „młodziutka, ale w pełnym rozkwicie 

pysznej, egzotycznej urody”, jeszcze jako uczennica przysłała Tu‑

wimowi – ten zaś schował go do szuflady6. Zastanawiające prze‑

ciwieństwo: dojrzała sensualnie, „pyszna” do kontemplacji kobieta 

i jej niedojrzały tekst. Ten antagonizm ciała i tekstu Ginczanki, 

zdominuje całkowicie jej odbiór w środowisku literackim. Z jednej 

strony mamy do czynienia z pięknym ciałem kobiety, które przy‑

ćmiewa tekst albo każe mu brzmieć fałszywie, z drugiej z prawie 

niesłyszalnym tekstem, zwróconym w stronę pragnienia przemiany 

znaczeń ciała oraz zniesienia hierarchii dualizmu (fundującego 

przeżycia męskiej cyganerii międzywojennej)7. Można powiedzieć, 

że współcześni o wiele chętniej czytali „tekst jej ciała” niż „ciało jej 

tekstu”. Wiersz, o którym mowa to Bunt piętnastolatek, napisany 

przez 16‑letnią dziewczynę: 

A jest rokwit przekosmatych sasanek

My chcemy konstytucji, my chcemy swego prawa, 

(...) że wolno nam już wiedzieć mężczyzna to nie eunuch,(…)

że wolno nam nie chować pod stos różowych wstążek

biologicznych – prawd! –8

Niemożliwość przyswojenia tego wiersza podkreśla fakt, że 

do czasów obecnych funkcjonował on jako Bunt piętnastolatków, 

6   J. Łobodowski, Pamięci Sulamity, Toronto 1986, s. 9.
7   Szerzej analizuję ten wątek w rozdziałach „Piękno i piętno” oraz „Królowa Złego Wyglądu” 
w książce Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.
8   Z. Ginczanka, Bunt piętnastolatek, [w:] Mądrość jak rozkosz, wybór i posłowie A. Araszkiewicz, 
Warszawa 2017, s. 38–39.

pomimo tego, że w rękopisie tytuł ten został przekreślony i za‑

mieniony. Zważywszy na treść wiersza – a „piętnastolatki” wydają 

się jego uprawnionymi bohaterkami – powinniśmy uszanować 

afirmującą kobiece samostanowienie zmianę poetki. Podobna sy‑

tuacja dotyczy wiersza W skwar – sceny pierwotnej filozoficznego 

projektu Ginczanki. W scenerii melancholijnej acedii przy studni 

prorok pyta dziewczynę o duszę – dotychczasowe transkrypcje 

utworu podawały, że „w smaglącym się żeńsko tonie” dziewczyna 

nie przyjęła Boga. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się rękopisowi 

widać wyraźnie coś zupełnie innego:

W studni odbłysk kwitło zarzewiem (…)

– i obejrzała dziewczyna siebie

i nie miała o sobie znaku,

zagubiła się cała w sobie,

w własnych piersiach, udach i nogach

i w smaglącym się żeńsko łonie9

nie pojęła, nie przyjęła Boga –

„Nierozplotem, bezrozłąką lśniło słońce w (…) studni (jak w dziew‑

czynie, jak w dziewczynie)” – pisze poetka, wpisując ciało w tekst 

i odwracając, a nawet znosząc tradycyjny dualizm duszy i ciała. 

Ten manifest scalania tradycyjnych ambiwalencji wybrzmi najsilniej 

w jej ikonicznym wierszu O Centaurach. W poezji Ginczanki figurą 

androgynii – scalającej dwoistość ciała i tekstu – są „goniące 

ku pełni”, „męsko‑żeńskie”, „ludzko‑zwierzęce” centaury. To one 

wybrane zostały na nazwę jej tomiku i stały się godłem poetki, 

jej osobistym odbiciem, noszącym ślady namiętności, pragnienia 

pojednania wyzwolonego ciała, zmysłów, radości z duchowością, 

9   Taką transkrypcję utworu na podstawie rękopisu stosuję po raz pierwszy w opracowanym 
przeze mnie wyborze wierszy Ginczanki Mądrość jak rozkosz, Warszawa 2017, s. 73–74.
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intelektem, wzniosłością. To androgynia próbująca znaleźć sposób 

artykulacji dla nieuznanej kobiecej wrażliwości: 

Oto głoszę namiętność i mądrość 

Ciasno w pasie zrośnięte

Jak centaur. –

Wyznaję dostojną harmonię męskiego torsu i głowy

Z rozrosłym ciałem ogiera i cienką pęciną nogi –

– do żeńskich chłodnych policzków

I kłębów okrągłych kobył

Galopują wspaniałe centaury

(…)

Ich namiętność skupioną i mądrą

i ich mądrość płomienną jak rozkosz

odnalazłam w dostojnej harmonii

i stopiłam w pasie i sercu10

Ginczanka konsekwentnie odnosi się w swych utworach do to‑

posów i mitów kobiecości, przepracowuje je i prze‑pisuje (pisze 

od nowa). W micie poznania, gdzie bohaterem jest Adam i Ewa, 

stawia między nimi znak równości i pokazuje wzajemną współ‑

zależność (Poznanie). W słynnej biblijnej trawestacji Pieśni nad 

pieśniami wydobywa niemożliwość kobiecego pożądania – Ob‑

lubieniec wcale nie czeka na wybrankę (Canticum canticorum). 

Gdzie indziej ironicznie podważa podział na „Salome i Beatrycze” 

(„dziewki i madonny”), który, jak powiedział jej pewien ukraiński 

poeta, obejmuje wszystkie kobiety (To jedno). Już najwcześniejszy, 

napisany przez kilkunastolatkę i zachowany w rękopisie wieloczę‑

ściowy utwór Chińskie bajki o La‑licie polemizuje z Pigmalionowym, 

męskim mitem stworzenia. Tytułowa La‑lita – lalka ulepiona z gliny 

 10  Z. Ginczanka, O centaurach, [w:] Mądrość jak rozkosz, dz. cyt., s. 90.

przez mężczyznę – ożywiona, ucieka w świat, by odnaleźć, niestety 

na próżno, własną tożsamość. Tę przemyślaną poetycką propozy‑

cję, w której „[treść] rozsadza chłonne skrzepy (…) /I przelewa się 

bulgotem w chłonność warg” (Poznanie), powinniśmy traktować 

dzisiaj jak konsekwentny filozoficzny projekt nowego materiali‑

zmu, gdzie zmysłowość i intelekt wchodzą w nie‑hierarchiczne 

i nie‑antagonistyczne relacje. Ta nowa mapa sensualnego, ale 

i epistemologicznego materializmu (cielesności upodmiotowionej 

czy podmiotowości ukontekstowionej) ukazuje dzieło Ginczanki 

jako wyrazistą i odmienną propozycję w literaturze dwudziestolecia, 

której pozycja, wywracająca dotychczasowe hierarchie literackie, 

powinna zostać jako taka na stałe utrwalona. 

„Zuzanna, tu jeden ze starców” – zwykł mawiać Tuwim, gdy 

do niej telefonował. Podkreślał tym samym owo ambiwalentne 

wrażenie, jakie wywierała na mężczyznach, ale też wpływ, jaki 

miała na niego jej poezja. Ciągle atakowany Tuwim, a zarazem 

jeden z najlepszych polskich poetów XX wieku – to właśnie jego 

figura jeszcze lepiej definiuje los pięknej Zuzanny, wybitnej polskiej 

poetki, ale bez polskiego paszportu, poetki, która ciało chciała 

wpisać w tekst i tym samym zmienić swoją kondycję. Afirmację 

„ojczyzny‑polszczyzny” Tuwima, ową euforyczną możliwość za‑

mieszkania w języku Maria Janion zderza z zabiegiem Ginczanki, 

który określa jako „ciało‑polszczyznę”11. Język miał zmienić nie tylko 

kobiece ciało Ginczanki, ocalić je od stygmatyzujących, ćwiartują‑

cych klisz. Miał też okazać się tworem prawdziwie rewolucyjnym – 

otworzyć się na nowe tożsamości, zakwestionować i powielić, miał 

w końcu przestać wykluczać, a zamiast tego wskazywać drogę 

do utopii różnorodności.

11   Zob. M. Janion, „Prze‑pisać” los Ginczanki, [w:] A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie. 
Melancholia Zuzanny Ginczanki, dz. cyt., s. 10.
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Joanna Szewczyk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wołyńska Sulamita, biblijna Zuzanna, Judyta, Miriam, Debora – 

to kilka z imion, którymi przyzywa Zuzannę Ginczankę Józef Ło‑

bodowski w poświęconym jej tomie Pamięci Sulamity, będącym 

swoistą nagrobną inskrypcją twórczyni wiersza Non omnis moriar. 

Nie ulega wątpliwości, że ten nawiązujący do tradycji trenów cykl 

jest świadectwem wielkiej fascynacji postacią poetki, odzwiercie‑

dleniem nierozerwalnego splotu jej życia i twórczości1. Ale jest on 

również powieleniem kulturowego konstruktu „pięknej Żydówki”, 

hołdem złożonym przede wszystkim jej urodzie, naznaczeniem 

Ginczanki piętnem orientalnej obcości, schwytaniem w pułapkę 

męskiego spojrzenia, które unieruchamia poetkę jako doskonały 

obiekt pożądania:

Poeci izraelscy, którzyście nie poznali Zuzanny

jej urodę wraz ze mną uczcijcie2.

Lityczna La‑lita. 
O figurze losu Zuzanny 

Ginczanki

1   M. Janion, „Prze‑pisać” los Ginczanki, [w:] A. Araszkiewicz, „Wypowiadam wam moje życie”. 
Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001, s. 6.
2   J. Łobodowski, Pannie zamordowanej, [w:] Z. Ginczanka, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, 
Warszawa 2014, s. 437.



4746 Lityczna La‑lita. O figurze losu Zuzanny GinczankiJoanna Szewczyk

Ten „thanatoerotyczny” lament nad Zuzanną Ginczanką wpisuje 

się także w moim przekonaniu w mitologię kobiecości rozumia‑

nej jako zbiór mitów i kulturowych klisz, wyobrażeń estetycznych 

i symbolicznych tradycyjnie łączonych z kobietami, odnoszącymi 

się do nich bądź im przypisywanych, ujawniających zarazem swój 

podwójny, opresyjno‑demaskatorski potencjał. Tak odczytywany 

tom Pamięci Sulamity stanowi maskę, która nie skrywa jednak 

twarzy Zuzanny Ginczanki, lecz staje się przesłoną literackiej kon‑

wencji i retoryczności („Kto poznał wołyńską Sulamitę, poznał że 

nie panną lecz biblijnym mitem”3). Można zatem zadać pytanie, 

w jaki sposób mitologię kobiecości kreuje Józef Łobodowski, w jaki 

zaś sposób autorka tomu O centaurach „wykrada”4 mit i co tak 

naprawdę okazuje się stawką tego gestu?

Już w swych młodzieńczych utworach poetyckich Zuzanna 

Ginczanka sięgała do rozmaitych tekstów kultury – m.in. do mi‑

tologii, poszukując w niej sobowtórów dla swojego poetyckiego 

„ja”. Moją uwagę szczególnie przykuwa bohaterka cyklu Chińskie 

bajki o La‑licie, ulepiona z gliny gejsza powołana do życia przez 

Chińczyka Fa‑jo:

(…) Białe dziewczę wyrzeźbił z swoich marzeń i gliny,

gdy mu raz było tęskno za kochaniem dziewczyny.

(…)

Potem przyniósł stos pereł i korali z wybrzeży,

chryzantemy złociste wplótł w zagięcia odzieży –

najpiękniejsze jej imię w noc wykochał: La‑lita,

by mu tylko ożyła w lśniący jedwab spowita – 

3   Tamże, s. 437.
4   Na temat feministycznych stanowisk wobec mitu inspirowanych teorią Rolanda Barthe‑
s’a pisze Kazimiera Szczuka w studium Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, 
Kraków 2001.

lecz mu ożyć nie mogła, ni mu szeptać: Jedyny! – 

przecież serce jej rzeźbił z rzecznych mułów i gliny,

(…)5.

Wykorzystujące dalekowschodnie motywy wiersze o La‑licie 

stanowią przede wszystkim rewokację mitu Pigmaliona i Galatei, 

powołanej do życia w akcie twórczym przez genialnego rzeźbia‑

rza. Czy jednak ów cykl poetycki jest jedynie konwencjonalnym 

powtórzeniem mitologicznego motywu, typowym dla literackich 

juweniliów? W moim odczytaniu postać La‑lity obdarzonej po‑

dwójnym, paradoksalnym statusem glinianej rzeźby‑kobiety sta‑

nowi poetyckie alter ego Zuzanny Ginczanki. Jest figurą losu poetki 

w porządku symbolicznym, walczącej o ukonstytuowanie swej 

twórczej podmiotowości i uchwyconej przez męskie spojrzenie 

jako przedmiot pożądania. Postać La‑lity wpisuje się bowiem w tak 

zwaną mitologię lityczną (lub inaczej petryfikalną), czyli skupioną 

wokół mitograficznych motywów ożywienia martwej materii bądź 

jej przemiany, gestu rzeźbienia – kreowania rzeczywistości, oraz 

ponownego przeistoczenia w materię nieożywioną jako ekwiwalen‑

tu śmierci i obrócenia w nicość. Tak pojmowana mitologia lityczna 

stanowi odzwierciedlenie kulturowej reifikacji kobiety i postrze‑

gania jej jako przedmiotu uzależnionego od stwarzającego lub 

unicestwiającego spojrzenia. Zarazem jednak mitologia ta ujawnia 

swój podwójny opresyjno‑demaskatorski potencjał, umożliwiający 

transgresyjny ruch znaczeń. 

Odczytywany w tej perspektywie wiersz Narodziny z cyklu Chiń‑

skie bajki o La‑licie to swoisty mit fundacyjny ukazujący początek 

konstytuowania się kobiecej podmiotowości6, ale również pre‑

zentujący kulturowe wcielanie się kobiety w przedmiot pożądania 

5    Z. Ginczanka, Narodziny, [w:] tejże, Wiersze zebrane, dz. cyt., s. 57.
6   Kwestie te omawia szerzej Agata Araszkiewicz w swej interesującej interpretacji młodzień‑
czego cyklu poetyckiego Ginczanki. Por. A. Araszkiewicz, dz. cyt., s. 72–73.
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i dzieło sztuki. Chińczyk Fa‑jo poprzez swój kreacyjny gest po‑

wołuje La‑litę do istnienia – najpierw nadając jej imię, następnie 

zaś rozcinając swą pierś i oddając glinianej gejszy własne serce, 

oczekując za to jej miłości. Przepisany przez Ginczankę mit ulega 

jednak załamaniu, gdyż La‑lita w odróżnieniu od Galatei nie za‑

mierza związać losu ze swym stwórcą, odchodzi, by poznawać 

świat wszystkimi zmysłami: „tyle przeżyć – tyle zobaczyć – tyle 

posiąść – tyle zwyciężyć!”7. Gest odejścia La‑lity, wykpienia mistrza 

Fa‑jo, przywołuje na myśl opowieść o Vivianie i Merlinie, odsyłającą 

do innej niż w micie o Pigmalionie i Galatei relacji między płciami. 

Według legendy czarodziejka Viviana przekonała zakochanego 

w niej i pragnącego ją posiąść Merlina, aby przekazał jej całą swą 

wiedzę, którą następnie obróciła przeciw niemu. Ten mitograficzny 

schemat posiada jednak wyraźną feministyczną wykładnię, wy‑

eksplikowaną niegdyś przez Brigitte Gautier. Zdaniem badaczki 

legenda Viviany wyraża kobiece dążenie do uzyskania wiedzy oraz 

władzy nad własnym życiem i biografią, a także bunt i pragnienie 

wyzwolenia się spod męskiej dominacji8.

Mitograficzny schemat Viviany i Merlina, któremu bliska jest po‑

etycka opowieść Ginczanki o losach La‑lity i mistrza Fa‑jo, otwiera 

zatem przestrzeń kobiecej transgresji. Stworzona na wzór ideal‑

nych wyobrażeń Chińczyka ożywiona gliniana gejsza wyruszająca 

na podbój świata naznaczona jest jednak trwale podwójnym statu‑

sem kobiety‑dziecka i ożywionego posągu. Początkowo bohaterka 

poetyckiego cyklu jawi się jako infantylna kobieta narcystyczna9, 

niezależna od swego stwórcy, jednak spotkanie z „dziwną wariatką” 

rozpamiętującą utraconą miłość uzmysławia La‑licie naznaczający 

7   Z. Ginczanka, La‑lita zdobywa świat, dz. cyt, s. 60.
8   Zob. B. Gautier, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, [w:] Krytyka femini‑
styczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000, s. 153.
9   W tym kontekście szczególnie ironiczny wydźwięk posiada pierwszy triumf La‑lity, który 
bohaterka obwieszcza światu: „– O, mali – żółci ludzie – spojrzyjcie na me męstwo/zdobyłam 
rój motyli! – to pierwsze me zwycięstwo!”. Z. Ginczanka, La‑lita zdobywa świat, dz. cyt., s. 60.

ją brak serca, będący przyczyną niemożności uzgodnienia jej ide‑

alnego i rzeczywistego „ja”. Obdarzona sercem Fa‑jo La‑lita ska‑

zana jest na postrzeganie siebie przez pryzmat idealnych męskich 

projekcji. W rzeczywistości może być ona jedynie bytem‑ku‑sobie 

lub – odrzucając narcystyczną miłość – bytem‑dla, co w jednako‑

wym stopniu niweczy kształtowanie się kobiecej podmiotowości 

i skazuje ją na porażkę. Dlatego też w wierszu La‑lita szuka swego 

serca refrenicznie powraca obraz cienia towarzyszącego tułaczce 

glinianej gejszy, „cień wydłużony, szary i smutny”10, niczym zwier‑

ciadlana figura jej rozdwojonej tożsamości, niemożności poznania 

„ja” i zwiastun śmierci.

Na próżno szukając swego serca, oszukana i rozczarowa‑

na La‑lita powraca do swego stwórcy i ginie w odmętach rzeki. 

Stworzona z gliny i rzecznego mułu łączy się na powrót z materią, 

która w poetyckim cyklu Zuzanny Ginczanki odsyła do męskiego 

gestu tworzenia, lecz zarazem jest materią śmierci, nagrobnej 

inskrypcji. Klęska nie unieważnia jednak transgresji bohaterki – 

w epilogu losów glinianej gejszy syn chińskiego mędrca wyznaje, 

że śmierć była dla niej chwilą zdobycia świata na własność, którą 

La‑lita zdołała „w wieczność zolbrzymić i przekreślić nią resztę 

bez słowa”11. Śmierć wiąże się tu zatem z płynnym przenikaniem 

się sensów, narodzin i unicestwienia – jest przekształceniem rze‑

czywistości, u(nie)śmiertelnieniem kobiety‑posągu. Stanowi akt 

graniczny, konieczny dla ukonstytuowania indywidualności La‑lity, 

a zarazem jest rozpuszczeniem się kobiecej podmiotowości w ży‑

wiole uznawanym za par excellence kobiecy12. Wreszcie zaś jest 

ceną „wykradzenia mitu”. Przyswojony przez Ginczankę w Chińskich 

bajkach o La‑licie kompleks Ofelii naznacza w moim odczyta‑

niu „delikatne odchylenie” znaczeń, gdyż topiąc się, bohaterka 

10  Tejże, La‑lita szuka serca, dz. cyt., s. 62.
11   Tejże, Ostatnia bajka o La‑licie, dz. cyt., s. 69.
12   Por. A. Araszkiewicz, dz. cyt., s. 73–75.
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poetyckiego cyklu wprawdzie pogrąża się i niknie w tanatycznym 

żywiole i rozpaczy, jednak unicestwiając niemożliwe do ustano‑

wienia „ja”, wybiera swój własny los, sprzeciwiając się przypisanej 

jej kondycji. Tej migotliwości sensów pozbawiony jest natomiast 

fantazmat pięknej topielicy, pojawiający się w wierszu Łobodow‑

skiego Zuzanna w kąpieli, gdzie pożądliwe oko mężczyzny dotyka 

biernego ciała kobiety jak „rzeźbiarz dotyka marmurowego arcy‑

dzieła”13, rozpaczliwie je przywołując i próbując uobecnić, zapeł‑

niając jego brak nadmiarem słów. Niezgoda na śmierć poetki jest 

tu niezgodą na unicestwienie jej ciała, powracającego refrenicznie 

jako miłosny fantazmat14. Naznaczona piętnem Erosa i Tanatosa 

Zuzanna ulega swoistej mitologizacji/ofelizacji15 jako nieżyjąca 

panna w zamkniętym ogrodzie zmysłów. Wcielająca „wieczystą 

kobiecość”16, oscyluje między męskim wyobrażeniem czystej dzie‑

wicy i demonicznej femme fatale.

Dlaczego zatem lityczna La‑lita może być figurą losu Zuzanny 

Ginczanki? Gdyż wymykając się transgresyjnie jednoznacznym 

odczytaniom, wyraża niezgodę na przypisaną jej w porządku 

13   J. Łobodowski, Zuzanna w kąpieli, dz. cyt, s. 439.
14   Pisząc o literaturze „thanatoerotycznej” Ryszard Koziołek zauważa, że „jak w każdej literatu‑
rze elegijnej, źródłem cierpienia i dzieła o cierpieniu jest to samo doświadczenie nieobecności 
darzonego miłością obiektu, nieobecności ciała, po prostu. Podmiot elegijny narracji lub liryki 
wie, że obiekt raz stracony jest stracony na zawsze, ale tej zatracie rzuca wyzwanie; przeciwstawia 
jej swą czułą pamięć oraz dzieło, które jest tego wspominania zapisem, a częściej konstrukcją. 
Słowo elegijne cechuje zwykle pewien histeryczny nadmiar, gorliwe zapewnienie o żywej obec‑
ności zmarłego w pamięci żyjących”. R. Koziołek, Tren Chozroesa, [w:] Tajemnice „Słowa i ciała”. 
Szkice o powieści Teodora Parnickiego, red. T. Markiewka, K. Uniłowski, Katowice 2008, s. 136.
15   Analizując kompleks Ofelii, Gaston Bachelard podkreślał, iż tak naprawdę szekspirowska 
bohaterka nie została nigdy pochowana, powracając nieustannie w poetyckich obrazach. Także 
wiersz Łobodowskiego Zuzanna w kąpieli z cyklu Pamięci Sulamity rozpięty jest między kreacją 
poetki jako ofelicznej topielicy otoczonej kwiatami („Zuzanno, z tej rzeki już nie wypłyniesz, /
na zawsze w niej utonęły twoje lilie i róże”) a negowaniem jej śmierci: „Zuzanno, to nieprawda, że 
cię zamordowano!/Nadal wychodzisz kąpać się w każde znojne rano /zanurzać w nurcie srebrne 
narcyzy i lilie, /(…) To nieprawda, co mi o twoim zgonie naopowiadano! /Że żyjesz, /pozwól uwierzyć, 
choć przez jedną chwilę!” – J. Łobodowski, Zuzanna w kąpieli, dz. cyt., s. 439–440.
16   Por. Z. Mikołejko, Śmierć, zmysły, szaleństwo (i lustro czarnej wody), [w:] Spektakle zmysłów, 
red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk‑Romanowska, Warszawa 2010, s. 131–147.

symbolicznym kondycję pięknego obiektu, ucieleśnienie orien‑

talistycznej fantazji o innej kobiecie, pragnie władzy nad własnym 

losem i rzuca wyzwanie temu, który w kreacyjnym geście powo‑

łuje ją do istnienia, projektując na nią swe wyobrażenia i wpisując 

w mitologię kobiecości. Wreszcie symbolicznie znika w odmętach 

rzeki, tak jak poetka, autorka własnej nagrobnej inskrypcji znika 

za horyzontem „thanatoerotycznych” elegii Łobodowskiego, który 

w narcystycznym zachwycie nad własnym dumnym słowem pró‑

buje ją unieśmiertelnić męskim wyobrażeniem:

Zuzanno, nieżyjąca panno żydowska,

ten wiersz pod twoje ukamienowane nogi!

Nie żałuj niczego, ani się nie troskaj…

Zuzanno,

już cię tym wierszem wprowadziłem

do krainy nieśmiertelnej mitologii17.

17   J. Łobodowski, Zuzanna w kąpieli, dz. cyt, s. 440.



5352

Bibliografia

Araszkiewicz A., „Wypowiadam wam moje życie”. Melancholia Zuzanny Ginczanki, 

Warszawa 2001.

Bachelard G., Kompleks Charona i kompleks Ofelii, [w:] tegoż, Wyobraźnia po‑

etycka. Wybór pism, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński, 

Warszawa 1975.

Gautier B., Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, [w:] Kryty‑

ka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, 

Warszawa 2000.

Ginczanka Z., Chińskie bajki o La‑licie, [w:] tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, 

Warszawa 2014.

Janion M., „Prze‑pisać” los Ginczanki, [w:] A. Araszkiewicz, „Wypowiadam wam 

moje życie”. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.

Koziołek R., Tren Chozroesa, [w:] Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora 

Parnickiego, red. T. Markiewka, K. Uniłowski, Katowice 2008.

Łobodowski J., Pamięci Sulamity, [w:] Z. Ginczanka, Wiersze zebrane, oprac. I. 

Kiec, Warszawa 2014.

Mikołejko Z., Śmierć, zmysły, szaleństwo (i lustro czarnej wody), [w:] Spektakle 

zmysłów, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk‑Romanowska, Warszawa 2010.

Showalter E., Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki femini‑

stycznej, przeł. K. Kujawska‑Courtney, W. Ostrowski, „Teksty Drugie” 1997, nr 4.

Szczuka K., Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2001.

Karolina Wawer
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poproszono nas, by podzielić się olśnieniem wyłuskanym z poezji 

Zuzanny Ginczanki. Odejście od oczekiwanej rezerwy badacza 

wobec przedmiotu badań wydało mi się właściwe dla twórczyni, 

która w swej poezji redukowała dystans, a z przeżycia – angażu‑

jącego umysł i ciało, z biologii napędzającej literacką techné – 

uczyniła centrum poetyckiego świata. Kategoria olśnienia może 

również stanowić metaforyczną formę postrzegania i rozumienia 

życia poetki – rozbłysłego literackim talentem i przedwcześnie 

zgasłego – a także komentarz dla spuścizny poetki, powracającej 

współcześnie, coraz silniej ugruntowanej w głównym nurcie historii 

literatury dzięki pionierskim pracom naukowym badaczek, nowym 

edycjom wierszy i projektom kulturalnym przypominającym osobę 

i twórczość Ginczanki. 

Moje olśnienie postacią poetki i jej kobiecym pismem będzie 

opowieścią o rozmowie między dwoma tekstami, oddalonymi 

od siebie czasem, estetyką, optyką, i wcale niepowiązanych 

bezpośrednią relacją intertekstualności. A jednak dzięki Gin‑

czance, jej biografii i legendzie, ale także pośredniczkom do niej 

Wcielenia Dziewictwa 
Ginczanki. O rozmowie 

między tekstami

Wcielenia Dziewictwa Ginczanki. O rozmowie między tekstami
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prowadzącym – myślę o lekturze Postaci z cieniem Bożeny Umiń‑

skiej1, studium, którego patronką i ucieleśnieniem owego cienia 

staje się właśnie polsko‑żydowska poetka – udało mi się dotrzeć 

do innej fikcjonalnej postaci – do Sulki z Widnokręgu Wiesława 

Myśliwskiego2. Drugoplanowa bohaterka powieści stanowi figurę 

podwójnej obcości. Po pierwsze etnicznej i kulturowej, tym silniej 

odczuwanej, że pokazywanej poprzez (niechętnie przez autora 

ujawniane) uprzedzenia klasy wiejskiej. Po drugie – wypartej, tłu‑

mionej seksualności kobiecej w realiach przedwojennych. Postać 

Sulki zbudowana jest wokół stereotypu „pięknej Żydówki”, który 

to eksploruje i narusza. Jest Sulka zatem – zgodnie z czytelni‑

czymi oczekiwaniami – biblijną oblubienicą, dziewiczą wyrocznią, 

a także Sulamit o spopielonych włosach. Wyróżnia ją rys obycza‑

jowej rewolucjonistki, i choć obrane przez nią sposoby sprzeci‑

wu wobec patriarchatu wydają się niegroźne (przede wszystkim 

zwyczaj niezakładania bielizny ku utrapieniu porządnego ojca, 

ale także bulwersująca deklaracja woli „pójścia do burdelu”, gdy 

tylko znajdzie się w sandomierskim getcie), nabierają zupełnie 

nowego, ponurego znaczenia w odniesieniu do rzeczywistości 

pozatekstowej, a także unikatowych badań Joanny Ostrowskiej 

nad wyparciem figury prostytutki w dyskursie poholokaustowym3. 

Odkrycie – błysk – w jakim dostrzegłam echa autentycznego głosu 

Ginczanki w anarchistycznym światopoglądzie Sulki – jest jedną 

z tych przygód, które stanowią o sensie zawodu krytyka i badacza 

literatury. Tymczasem chcę mówić o wierszu, który jest przedmio‑

tem porozumienia, arką przymierza między dwiema postaciami. 

1   Zob. rozdział Postać z cieniem. Zuzanna Ginczanka, [w:] B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety 
Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa 2001.
2   W. Myśliwski, Widnokrąg, Warszawa 1997.
3   J. Ostrowska, Zapomniane ofiary nazizmu – figura prostytutki obozowej i jej wyparcie w dys‑
kursie poholokaustowym, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. 
P. Trojański, Oświęcim 2008.

Dziewictwo to poetycka eksplozja, manifest seksualnej, biologicz‑

nej, witalnej siły kobiet i zarazem ostry komentarz na temat ról 

społecznych w przedwojniu, żeby nie powiedzieć: bomba podło‑

żona z potrzeby rozsadzenia tychże sztywnych ról.

DZIEWICTWO

My... 

Chaos leszczyn rozchełstanych po deszczu 

pachnie tłustych orzechów miazgą, 

krowy rodzą w parnym powietrzu 

po oborach płonących jak gwiazdy. – 

O porzeczki i zboża źrałe 

soczystości wzbierająca w wylew, 

o wilczyce karmiące małe, 

oczy wilczyc słodkie jak lilie! 

Ścieka żywic miodna pasieczność, 

wymię kozie ciąży jak dynia – 

– płynie białe mleko jak wieczność 

w macierzyńskiej piersi świątyniach.

A my......w hermetycznych 

jak stalowy termos 

sześcianikach tapet brzoskwiniowych 

uwikłane po szyję w sukienki 

prowadzimy 

kulturalne 

rozmowy4.

4   Z. Ginczanka, Dziewictwo [w:] Wniebowstąpienie ziemi, wybór i posłowie T. Dąbrowski, Wro‑
cław 2013, s. 33.
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Wyodrębniono w wierszu dwa światy odgrodzone nienaruszalną 

barierą. Świat zwierzęcy to sfera zdominowana przez biologię. 

Regulują go popęd seksualny oraz instynkt macierzyński, prze‑

dłużenia gatunku. Biologizm dominujący w tej przestrzeni został 

wyrażony za pomocą bogatego obrazowania, odwołującego się 

jednocześnie do wielu zmysłów, w tym najsilniej oddziałującego 

na zmysł dotyku. Dobór leksyki, konstrukcja epitetów i porównań 

(tłuste orzechy, ściekanie żywicy, ciążenie wymienia jak dyni) wpły‑

nęły na efekt nadmiaru, ciężkości, obfitości, współgrając przez 

to z brzemiennością i porodem, doświadczanymi przez zwierzęta. 

Stan ciąży, właściwy samicom, rozprzestrzenia się na całą naturę, 

nawet tę roślinną oraz nieożywioną, kosmiczną (obory porówna‑

ne do płonących gwiazd). Rozbuchana, niepodlegająca racjom 

rozumu (jak pokazano w przyjemnie brzmiącym epitecie wyko‑

rzystującym aliterację: „chaos rozchełstanych leszczyn”) przy‑

roda otacza (i osacza) drugi świat – będący domeną człowieka. 

Kobiety są w nim od natury bezpiecznie odgrodzone, żyją poza 

jej ramami, być może nawet nieświadome jej istnienia. Izolacja 

postrzegana jest w wierszu jako dotkliwe uwięzienie. Przekazują ów 

stan metafory: hermetycznie zamknięty termos, sześcian tapety, 

uwikłanie w uwierający kołnierzyk lub gorset sukienki. Podczas 

gdy natura egzekwuje swoje prawa, kobiety prowadzą w salo‑

nie „kulturalne rozmowy”. Autorka dystansuje się od sztuczności 

form wytyczanych przez kulturę – z pozoru niegroźne brzoskwi‑

niowe tapety i niewygodne, choć pewnie eleganckie sukienki, są 

znakami opresji. Zmiana schematu wersyfikacyjnego, zwłaszcza 

rozłamanie frazy na samoistne jednostki znaczące w finale, ozna‑

czają konieczność nagłego zwolnienia tempa czytania, swoiste 

wybicie z rytmu. Poprzez ten zabieg poetka wyraża wytracenie 

pędu życiowego, Bergsonowskiego élan vital. W kobietach, które 

przesiadują zamknięte w sześcianikach bawialni niczym manekiny, 

zasycha i kurczy się życie.

Tytuł wiersza (Dziewictwo) służy tu jako wskazówka interpreta‑

cyjna. Ginczanka zdaje się mówić, że salonowa edukacja panien 

na niewiele zda się w rzeczywistości, która będzie domagała się 

od kobiety realizacji jej samiczych, biologicznych ról. Simone de 

Beauvoir w Drugiej płci pisze o traumie inicjacji seksualnej przeży‑

wanej przez młode mężatki, które mając nikłe pojęcie o męskiej 

anatomii i o przebiegu stosunku płciowego, nie były do nocy po‑

ślubnej ani intelektualnie, ani emocjonalnie przygotowane5. Wta‑

jemniczenie seksualne, ciąża i poród, opieka nad noworodkiem 

– w ich wymiarze fizjologicznym – zostały w kulturze objęte tabu, 

podczas gdy w świecie zwierzęcym są zjawiskami naturalnymi, 

rozpoznawanymi instynktownie.

Ginczanka wyraźnie opowiada się po stronie żywiołu biolo‑

gii, choć jest to wybór wstydliwy, wymaga odwagi przełamania 

wewnętrznej cenzury, a tym samym jest nieuchronnie związany 

ze stygmatyzacją społeczną. Jej cenę zapłaciły obie kobiety – 

ta rzeczywista (Ginczanka), i ta będąca wytworem fikcji (Sulka). 

Sulka jest jednym z nielicznych śladów przenikania się światów 

polskiego i żydowskiego w twórczości Myśliwskiego – świadka 

rozpadu dwudziestowiecznego ładu. Nie(do)powiedzenie przez 

niego historii tragedii jest, jak sądzę, gestem znaczącym. Pisarz nie 

czuje się dyspozytorem tej opowieści, może umieścić się jedynie 

w pozycji – odległego – obserwatora, ale także nosiciela pamięci. 

Postawa ta, zawieszona między empatią a obojętnością, wyraża 

ambiwalencję właściwą dla świadomości pokolenia współczesne‑

go autorowi. Powracające świadectwo Ginczanki jest konieczne, 

by zasypać wyrwę znaczącego niedopowiedzenia.

5   Zob. S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2003, s. 477.

Wcielenia Dziewictwa Ginczanki. O rozmowie między tekstami
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Dorota Wojda
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Co łączy Zuzannę Ginczankę i Emily Dickinson? Obie zmarły przed‑

wcześnie i za życia nie zostały uznane za wybitne pisarki, obie 

kreowały poetykę milczenia, inwencyjnie posługując się negacja‑

mi oraz interpunkcją, obie też tworzyły wiersze, w których razem 

z ironią występuje wyznanie liryczne, niekiedy pseudonimowane 

figurą listu1. Sztuce Dickinson poświęcono już sporo komentarzy 

dotyczących obecnego w niej motywu korespondencji, swego 

rodzaju epistolarnej formy tej poezji oraz poetyckości listów autorki 

wiersza To jest mój list do Świata…, uznającej pisanie za cyrkulację 

daru2. Liryka Ginczanki, ciągle niedoceniana, jeszcze nie zyskała 

odczytań uwzględniających wątek listownej ekspresji, dlatego 

List nienapisany 
do Zuzanny Ginczanki

This is my letter to the World,

That never wrote to Me – 

Emily Dickinson

1   Zob. D. Piestrzyńska, Wstęp, [w:] E. Dickinson, List do świata, wybór, przekład, wstęp i opra‑
cowanie D. Piestrzyńska, Kraków 1994.
2   Zob. P. Crumbley, Correspondence and the Politics of Gift‑Based Circulation, [w:] Reading Emily 
Dickinson’s Letters: Critical Essays, red. J. Donahue Eberwein, C. MacKenzie, Amherst–Boston 2009; 
w tej samej książce: C. MacKenzie, “This is my letter to the World”: Emily Dickinson’s Epistolary 
Poetics; E.L. Hart, Alliteration, Emphasis, and Spatial Prosody in Dickinson’s Manuscript Letters.
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chciałabym go podjąć, aby ukazać, jak tworzy on zdarzenia literac‑

kie, wiążąc się z poetyką milczenia i negacji, a ponadto ze znakami 

interpunkcyjnymi kształtującymi szczególną prozodię.

Pierwszy w pisarstwie Ginczanki tekst rozwijający tematykę 

porozumiewania się w listach to pozostający do niedawna w ręko‑

pisie, datowany na 25 marca 1933 roku wiersz Listy, gdzie czytamy:

Czasem wie się, że nic nie kryją białe listy pachnące drogą,

choć się trzyma je nieotwarte, by przeczucie zabarwić w błogość 

– (…)

Przemilczając beztreścią słowa, lub haftując treścią milczenie,

mogą wmówić oczekiwanie, lub odżegnać miłość znudzeniem, (…)

w życiu mieszczą się tak najzwyklej, niby w jego torbie skórzanej,

nie umieją pleść z losu zdarzeń i zamieniać w burze niezdarzeń

Lecz jest jeden – taki czekany – nie spodziewam się go z daleka

na miliony tych spodziewanych, których przecie nigdy nie czekam.

Jest ten jeden nienapisany – na miliony milionów jeden (…)

Gdyby przyszedł – (w milczącej ziemi śpi fijołków wonna szczęśliwość)

gdyby przyszedł – (w szemrzących sosnach drzemie jeszcze jasne

igliwo)

gdyby przyszedł – (ludzkie uśmiechy kwitną jeszcze na ustach blado)

Trzymasz w dłoniach pąk nowej wiosny, nierozkwitły, jak moja radość

(Listy, W 109)3.

W liryku tym dominują przeczenia: „nic nie kryją białe listy”, „nie‑

otwarte”, „beztreścią”, „nie umieją”, „niezdarzeń”, „nie spodziewam 

się”, „nigdy nie czekam”, „nienapisany”, „nierozkwitły” – i z pomi‑

niętych w cytacie fragmentów – „bezkresny” oraz „beztęskno‑

ty”. W konwencjonalnych zwrotach i w neologizmach negację 

3   Cytaty z pisarstwa Zuzanny Ginczanki podaję za: Z. Ginczanka, Wiersze zebrane, opracowanie 
I. Kiec, Sejny 2014, oznaczam ten zbiór skrótem W i odnotowuję w nawiasach numery stronic.

wprowadzają tu zaimki nieokreślone „nic”, „nigdy”, partykuła 

„nie” albo inne wyrażenia nazywające brak: tryb przypuszczający 

„gdyby”, słowa „przemilczając”, „milczenie”, „milczącej” oraz formy 

prywatywne, z prefiksem „bez”. Taki styl zbliża wiersz Ginczanki 

do poezji Bolesława Leśmiana, która – jak stwierdza Michał Gło‑

wiński – „ustanawia swój świat (…) przez użycie przeczeń, owego (…) 

cudu języka, cudu jakże paradoksalnego, skoro tworzy on rzeczy, 

konstatując ich nieobecność”4. W tekście o listach za sprawą 

negacji powołany zostaje do istnienia „ten jeden nienapisany”, 

przez co liryka pełni funkcję ekspresywną – wyrażając tęsknotę 

i pragnienie otrzymania od ukochanego wiadomości – a zarazem 

sprawczą, przyzywając niejako list do nadejścia oraz ewokując 

uczucia, jakie by on wzbudził. Związana z negacją hipotetyczność 

(jeśli coś może się stać, to jeszcze tego nie ma) prowadzi do wizji 

urzeczywistniającej marzenie: „mógłby przybyć w dużej kopercie 

ubarwionej w jasną rezedę”. Czyniąc wiersz zdarzeniem literackim 

uobecniającym list, a wraz z nim potencjalnego nadawcę, Gin‑

czanka wydobywa cechy wypowiedzi epistolarnej decydujące 

o szczególności tego aktu mowy, w taki sposób charakteryzowa‑

nego przez Stefanię Skwarczyńską:

(…) zwraca uwagę forma pisemna listu; nie ma listu niepisanego (…); 

żaden rodzaj nie traci nic ze swej istoty (oczywiście teoretycznie), o ile 

nie zetknął się z pismem, z wyjątkiem listu. (…) Dalszą cechą listu jest 

nieobecność korespondenta, (…) stosunek dwojga osób ma charakter 

psychicznej nieobecności, która jest zresztą conditio sine qua non 

listu. (…) Adresat jest biernym współautorem listu (…). List wreszcie, 

4   M. Głowiński, Poezja przeczenia, [w:] tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. 4: Zaświat przed‑
stawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998, s 154. Badacz zauważa ponadto: 
„Znaczące, że współczesne wiersze o nicości i niebycie wywodzą się na ogół właśnie z Leśmiana. 
Myślę o pięknym liryku Wisławy Szymborskiej, zaczynającym się od słów: Nicość przenicowała 
się także i dla mnie (…) oraz o wierszu J.M. Rymkiewicza Heidegger: Sein zum Tode” (tamże, s. 133).
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dążąc do celów pozaliterackich i z nich wypływając, tworzy wartości 

czysto życiowe, układając się z nimi, wrośnięty w nierzeczywistą 

całość, która może i powinna być także rozpatrywana pod kątem 

widzenia estetyki 5.

Używając przeczeń, poetka uwypukla właśnie pisemny kształt 

listu i nieobecność jego twórcy, by sytuować pełen środków arty‑

stycznych tekst, zakończony utrzymaną w prywatnym tonie apo‑

strofą, pomiędzy literaturą a życiem. Najciekawsze jest w wierszu 

zobrazowanie relacji łączącej nadawcę z odbiorcą, zamienione 

bowiem zostają ich role – z braku listu, a więc i osoby autora, 

persona liryczna sama pisze, przyznając milczącej postaci status 

adresata swego przekazu. Milczenie owego „ty” jest motywacją 

i naczelną figurą całości komunikatu, rozplenioną na środki z róż‑

nych poziomów stylistycznych: metaforę oczekiwania na słowa jak 

na przebudzenie wiosny: „w milczącej ziemi śpi fijołków wonna 

szczęśliwość” bądź synestezję zespoloną z instrumentacją zgło‑

skową: „Czasem lila, albo różowe wróżą ciszą zachody słońca”. 

W poezji Ginczanki kropka i przecinek zastępowane są pauzami, 

wprowadzającymi epifrazy, rozwinięcia myśli po ich zawieszeniu: 

„by przeczucie zabarwić w błogość – /Czasem lila, albo różowe”, 

lub aposjopezy, urwania wypowiedzi: „Gdyby przeszedł –”. Ob‑

jaśniając rolę podobnej prozodii w liryce Emily Dickinson, Beth 

Maclay Doriani wskazuje, że równoznaczna z milczeniem pauza 

„spaja wersy logicznie i rytmicznie, by drugi wtórował pierwszemu, 

kontrastował z nim albo był jego przedłużeniem”, co ustanawia 

„synonimiczny oraz antytetyczny paralelizm”6. Tego rodzaju forma 

w tekstach obu pisarek związana jest z dialektyką mowy i milczenia, 

5   S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali E. Feliksiak 
i M. Leś, Białystok 2006, s. 50–52.
6   B. Maclay Doriani, Emily Dickinson: Daughter of Prophecy, Amherst 1996, s. 111.

jak również z wymiennością pozycji nadawcy i odbiorcy, właściwą 

epistolografii, lecz w tych kreacjach przydawaną poezji. 

Słowa i ich brak, „ja” i „ty”, zwykła i wyjątkowa komunikacja 

prezentowane są w liryku Ginczanki mnogością przeciwstawień, 

uznawanych przez Głowińskiego za jedne z najważniejszych 

środków konstruowania negacji7. Ta właśnie figura dzieli wiersz 

na pół, w części pierwszej obrazując powszednie listy, „miliony tych 

spodziewanych”, w drugiej zaś – „ten jeden nienapisany – na mi‑

liony milionów jeden”. Służy tutaj ona nie tylko skontrastowaniu, 

ale także charakterystyce – jak powiedziałby Jacques Derrida – 

idiomu dzięki pozytywności wynikającej z przeczeń odnoszących 

się do powtórzeń8. Według tej zasady zdanie „Czasem wie się, że 

nic nie kryją białe listy pachnące drogą” ukazuje, że jednostkowa 

sygnatura, konkretny list niesie w sobie coś ważnego. Z kolei wersy 

„Przemilczając beztreścią słowa, lub haftując treścią milczenie, 

/mogą wmówić oczekiwanie, lub odżegnać miłość znudzeniem” 

zawierają przekaz, iż dla tuzinkowych listów znamienne jest łu‑

dzenie pozorami – ukrywanie prawdy w przemilczeniach albo ma‑

skowanie jej niewypowiadania mową. W przeciwieństwie do takiej 

korespondencji list, na który się czeka, byłby autentycznym poro‑

zumieniem. Za jego pośrednictwem spełniałoby się przeznaczenie 

oraz dzięki niemu fakty niezrealizowane czy marginalne zyskiwały‑

by wagę, co sugerują negacje w opisie zwyczajnych listów, które 

„nie umieją pleść z losu zdarzeń i zamieniać w burze niezdarzeń”.

W partii wprost dotyczącej nienapisanego listu zaprzecze‑

nia nadal występują, choć w nowym kształcie – jako presupo‑

zycje zawarte w emfatycznej, trzykrotnej frazie warunkowej: 

„Gdyby przeszedł –”, „gdyby przyszedł –”, „gdyby przyszedł –” oraz 

7   Zob. M. Głowiński, Poezja przeczenia, dz. cyt., s. 125–129.
8   Zob. J. Derrida, Sygnatura Zdarzenie Kontekst, przeł. B. Banasiak, [w:] tegoż, Pismo filozofii, 
wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, Kraków 1993, s. 272–280.
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w nawiasowych wtrąceniach, zbudowanych z nawarstwiających 

się przemilczeń. Trybem przypuszczającym i aposjopezami ob‑

razuje poetka równocześnie brak listu, nadzieję na otrzymanie 

go i obawę, że nigdy on nie przyjdzie, a zarazem niejako zaklina 

odbiorcę, by stał się nadawcą. Każdorazowo następujące po myśl‑

nikach parentezy podtrzymują tę performatywną ekspresję, ale 

inaczej – słowa „w milczącej ziemi śpi fijołków wonna szczęśliwość” 

oznaczają przez negację i metaforę to, iż choć nie nadszedł upra‑

gniony list, jednak istnieje on, w uśpieniu, w oczekiwaniu na szczę‑

ście, jakie wzbudzi. Kolejne sugerowane zaprzeczenia uwydatniają 

niepewność korespondencji partykułą „jeszcze” („drzemie jeszcze 

jasne igliwo”, „uśmiechy kwitną jeszcze blado”), która wskazuje 

na wciąż niedokonane spełnienie. W ostatniej linijce po raz pierw‑

szy pojawia się apostrofa, tak materializująca w literackiej wizji 

list, że unaocznia się kluczowy dla epistolografii paradoks braku 

i obecności: „Trzymasz w dłoniach pąk nowej wiosny, nierozkwitły, 

jak moja radość”. Istota owego paradoksu polega na tym, iż wy‑

powiedź listowna wypływa z oddalenia od drugiej osoby i właśnie 

przeciwko swemu źródłu się zwraca, uobecniając nadawcę i adre‑

sata w krążącej między nimi korespondencji. Jak pisze Arne Mel‑

berg, „listy odmierzają dystans czasowy i przestrzenny, a zarazem 

dobitnie wyrażają potrzebę bliskości, tożsamości i równoczesności, 

a więc także potrzebę miłości”9. Poświęcając wiersz listowi niena‑

pisanemu, poniekąd kreując go negacjami, Ginczanka uzmysławia, 

że w tym interwale, w którym czeka się na czyjeś słowa, istnieją one 

potencjalnie przez brak („Trzymasz w dłoniach pąk nowej wiosny”), 

jednocześnie zaś nie ma ich przecież, co powstrzymuje szczęście 

(„pąk nowej wiosny, nierozkwitły, jak moja radość”). 

Listy charakteryzują nie tylko epistolografię, ale i samą negację, 

ujawniając tę jej zasadniczą cechę, że „zakłada rzeczywistość (…). 

9   A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja, przeł. J. Balbierz, Kraków 2002, s. 10.

Nie zawiera w sobie tak”10. W tym wypadku obraz nienapisanego 

listu ewokuje znaczenia, które miałby list napisany, przez co poezja 

negacji i przemilczeń staje się performatywna – kończąc monolog 

słowami „Trzymasz w dłoniach pąk nowej wiosny”, persona liryczna 

przekazuje list adresatowi. Podobny wymiar ma inny utwór Gin‑

czanki podejmujący wątek epistolarny – wiersz Zamiast różowego 

listu, w pierwotnej wersji, nic nie mówiącej o listach, zatytułowany 

Moje malutkie miasto i mający takie warianty pierwszych linijek:

Moje malutkie miasto ma za dużo uliczek 

(nie mogę Cię zobaczyć) 

chyba wszystkich nie zliczę; 

moje malutkie miasto ma uliczek za mało – 

nie ma w niej takiej jednej, by się dwoje spotkało.

(Moje malutkie miasto, W 84).

Moje malutkie miasto ma zbyt wiele uliczek –

(nie mogę ciebie spotkać, choć co dnia wszystkie liczę).

Moje malutkie miasto ma uliczek za mało –

(nie ma w niej takiej jednej, by się dwoje spotkało).

(Zamiast różowego listu, W 275).

Przygotowując tekst do publikacji w zbiorze O centaurach, Gin‑

czanka połączyła wers drugi z trzecim, dodała pauzę, wprowadziła 

dużą literę na początku anafory „Moje malutkie miasto”, a także 

ujęła w nawias ostatnią linijkę, przez co wzmocniła symetrię i pa‑

ralelizm składniowy. Zmieniła też apostrofę „nie mogę Cię zoba‑

czyć” na „nie mogę ciebie spotkać” i odebrała jej znaczącą rolę 

jedynej w liryku parentezy nawiasowej. Ograniczyło to idiomaty‑

kę tekstu – zatarło zwracanie się do konkretnego adresata, lecz 

10   W. Stróżewski, Aksjologiczny aspekt negacji, [w:] tegoż, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 283.
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za to w nowej wersji pojawił się tytuł Zamiast różowego listu. Tak 

jak we wcześniej komentowanym utworze, pisarka wprowadza 

negację, zastępując wierszem list, który nie powstał, a jest to liryk 

już w pierwotnym kształcie obfitujący w przeczenia: „nie mogę”, 

„nie zliczę”, „za mało”, „nie ma”, „byłaby cisza”. Stanowi on przykład 

praktyki, zgodnie z którą autorska decyzja o zmianie tytułu nadaje 

tekstowi różny od pierwotnego status, tutaj lirykę opisową prze‑

obraża w performatywną poezję – w zdarzenie kreujące rzeczywi‑

stość, jakiej nie ma, bo nie istnieje „różowy list”. Jednocześnie tym 

gestem Ginczanka przenosi znaczenia z obrębu wiersza na listow‑

ną komunikację, co sprawia, że okazuje się ona niezrealizowanym 

„świętem spotkania”: 

Moje malutkie miasto ma uliczek za mało –

(nie ma w niej takiej jednej, by się dwoje spotkało). (…)

– a każda co dzień inna pełna twego kochania

mogła święto spotkania na tych domach wydzwaniać

(Zamiast różowego listu, W 275).

Podobnie jak w Listach, modalność hipotetyczna utrzymuje tek‑

stową realność w sprzecznej postaci, gdyż ukazuje się tu świat, 

który mógłby istnieć, ale którego nie ma. Taką poetykę negatywną 

wyodrębnił Artur Sandauer: „»Nieprzyjazd mój do miasta N. odbył 

się punktualnie. /Zostałeś uprzedzony niewysłanym listem« – pisze 

Szymborska. (…) Utwór tego rodzaju, mówiąc o przedmiocie, po‑

zostawia mu jego cechy realne, lecz zarazem uprzedza o jego 

nieistnieniu”11. Jeśli w pierwszej wersji utworu Ginczanki tak dwo‑

iste bytowo są miasto i miłość, to w drugiej antytetyczną naturę 

odsłania też list, co zgadza się z obserwacją Skwarczyńskiej, że 

11   A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje, Warszawa 1968, s. 165–166.

ma on „charakter zastępczy. (…) nie istniałby, gdyby istniała zawsze 

możność bezpośredniego kontaktu”12. Autorka Zamiast różowego 

listu demonstruje, że tak jak nierealne jest miłosne zjednoczenie, 

tak nie da się stworzyć korespondencji unieważniającej dystans 

oddzielający nadawcę od adresata – „moje malutkie miasto” nigdy 

nie będzie ulicą „jedną jedyną”, list nie doprowadzi do „święta spo‑

tkania”, i wiersz powstanie tylko „zamiast listu”. W innym tekście 

negacja ogarnia również dom, pozostający w związku z miłością 

i listem:

puste mieszkanie:

mysz – –

pajęczyna – –

w kącie zwiędłe narcyzy –

przeznaczenie –? –

zapomniany tom –

zgubiony list: wróć do mnie –

pośpiech przebaczenia – –

ktoś kochał ogromnie – –

pajęczyna –

mysz –

(Dom, W 129).

Prozodia tego utworu wyraźnie już przypomina poezję Dickinson, 

gdzie czytamy: „Odchodząc – nie wie się, że się odchodzi – /Nie 

na serio Drzwi za sobą przymykamy – /Los – tymczasem – zatrza‑

skuje rygle – /Bezpowrotnie – za naszymi plecami –”13. Pocięcie 

wiersza na jukstapozycje, podkreślone pauzami, obrazuje w liryku 

12   S. Skwarczyńska, Teoria listu, dz. cyt., s. 109.
13   E. Dickinson, „Odchodząc – nie wie się, że się odchodzi –…”, [w:] tejże, Wiersze wybrane, przeł. 
S. Barańczak, wyd. 2, Kraków 2016, s. 245.
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Ginczanki unicestwienie domu, jego przemianę w puste mieszkanie. 

Temu samemu celowi służą przeczenia, wprowadzane symbolicz‑

nie: „mysz”, „pajęczyna” (więc nie: zamieszkujący dom ludzie), pre‑

supozycjami: „zwiędłe narcyzy”, „zapomniany tom”, „zgubiony list” 

albo czasem przeszłym. Wątek epistolarny ma tutaj funkcję per‑

formatywną jako ukryta podwójna negacja – wyróżnione kursywą 

słowa wróć do mnie wyglądają na cytat z listu, ale są też wykracza‑

jącym poza literaturę apelem, by wskrzesić dom, zaprzeczyć jego 

destrukcji. Ma on tym większą wagę, iż obraz pustego mieszkania 

jest ostatnią z paru wizji zanegowania domu, takich na przykład: 

„chłopiec: /stancja na przyszły rok”, „małżeństwo: /(…) ona milczy 

i patrzy w cichą, pustą kołyskę” (W 128). Także i w tym liryku wy‑

stępuje motyw milczenia: „słowa umieją milczeć – cisze umieją 

dźwięczeć –”, który jest autotematyczny, wskazuje bowiem figurą 

chiazmu, że negacjami pisarka nie dopowiada wszystkiego, ale 

i przekazuje więcej niż wprost powiedziane.

W poetyce negatywnej rozpoznał Sandauer nowoczesną formę 

ironii, zespalającą przeczenie z afirmacją, wywodzącą się zaś 

z romantycznego ujęcia tego tropu, jakie z filozofii zaadaptował 

do literatury Heinrich Heine14. Do tego właśnie twórcy odwołuje 

się Ginczanka w jeszcze jednym wierszu o nienapisanym liście:

Dzień nas nie wiąże, ni noc; usnął nam las, – zadrzemał,

nie łączy nas żaden list – ni to, że przecież go nie ma;

taki już jest nasz wieczór z heinowsko cichych odlotów

i tylko czasem jest motyw:

daleki – gwizd – lokomotyw – –

(Heine, W 150).

14   Zob. A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa…, dz. cyt., ss. 35, 150.

W tym elegijnym liryku sytuuje autorka na pierwszym planie 

te związane z listem wątki, jakimi są rozstanie oraz przestrzenny 

dystans: „i taki już jest nasz wieczór, że ma na imię: odjazdy –”, 

„trzeba odejść: – daleko”. Interpunkcja wyznacza tutaj milczenie 

i paralelizmy, a także zmienny rytm, co w prozodii odzwierciedla 

semantykę tekstu: „po to jest zmienność dni, by rytmy przemiany 

nucić”. Urzeczywistnieniu w poezji listu, tak więc poetyce afirmacji 

i negowania, odpowiada jeszcze jedna metamorfoza – przejście 

od afektywności do ironii, zachodzące w puencie utworu: „i tylko 

czasem jest motyw: /daleki – gwizd – lokomotyw – –”. Komiczna 

homonimia rymu i trójkowe frazowanie przełamują sentymentalną 

tonację, zbliżając się do stylu wierszy Heinego, które – jak twierdzi 

Sandauer za Jeanem Paulem – „»oblewają czytelnika po ciepłej 

kąpieli uczucia zimną wodą ironii« i w zakończeniu zadają kłam 

swej początkowej egzaltacji”15. Taką technikę przerywania nastroju 

stosowała też Dickinson, pisząc na przykład: „Radość – to kiedy 

blask Jutrzenki /Jest Bramą w Dzień rozległy – /Radość – to kiedy 

Ptak ma dla nas /Cokolwiek – prócz Elegii!”16

Obie autorki używały środków cechujących epistolografię także 

wówczas, gdy nie była ona tematem wierszy, a przy tym ukazywały 

te zabiegi jako szczególne dla poezji, co oznaczało uznanie listu 

za tekst par excellence literacki. Z tej perspektywy sztuka pisarska 

okazywała się kreacją, w której istotne są: oddalenie nadawcy 

od adresata oraz wymienność ich ról; pisemna forma wypowiedzi, 

tak jednak interpunkcją i wielkością liter kształtowana, by wywołać 

wrażenie bezpośredniej mowy; różnego typu sposoby uobecniania 

odbiorcy i angażowania go w komunikację, ujmowaną jako ciągłe 

krążenie przekazu; tematyzacja i obrazowanie stylem dystansu, 

15   Zob. tamże, s. 150.
16   E. Dickinson, Skazanym – blask Jutrzenki sprawia…, [w:] tejże, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 65. 
Zob. K.T. Burnett, Emily Dickinson and Romantic Irony, Boise 1997.
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braku oraz pragnienia bliskości; poetyka ironii, milczenia i negacji, 

demonstrująca paradoks przenikania się obecności z nieobecno‑

ścią; wreszcie – postrzeganie literatury jako integralnie związanej 

z życiem i obdarzonej mocą performatywną. Dla Ginczanki, tak 

jak dla Dickinson, poezja była odpowiedzią na nienapisany list 

i wezwaniem czytelnika, by sam na nią odpowiedział: „Trzymasz 

w dłoniach pąk nowej wiosny, nierozkwitły, jak moja radość”.
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Tadeusz Dąbrowski w niedługim, ale rzeczowym, posłowiu 

do Wniebowstąpienia ziemi napisał, że poezja Zuzanny Ginczanki 

była świadectwem niemożliwego samopoznania, intensywnej 

ciekawości, raz po raz podejmowanych prób zrozumienia kim/

jakim się jest/chce się być1, prób zamykanych w mniej lub bardziej 

rozbudowanych lirycznych formach. To gest nie tylko stricte arty‑

styczny, lecz także (auto)biograficzny. Podobnie, jak w przypadku 

autobiografii, po napisaniu wiersza jest się już kimś innym. Osoba 

pisząca nie jest tożsama z osobą, która zapisuje ostatnie zdanie/

wers, stawia kropkę. Poetka nie stroniła również od pytań o to, kim/

jacy są inni, czego (od niej) oczekują, co, jeśli w ogóle cokolwiek, 

sami mają do zaoferowania. 

Mając na uwadze (tylko pozornie oczywistą) konstatację Dą‑

browskiego, chcę zastanowić się, jak owa tożsamościowa lekcja, 

rozkładana na wyraźnie nostalgiczne, ale i głęboko melancholijne 

raty, została wkomponowana w Wieści od obcych ludzi, interesu‑

jący, wyjątkowo konsekwentnie rozplanowany wiersz, w którym 

istotne są nie tylko rym, rytm, powtórzenia dłuższych lub krót‑

szych fraz, lecz także zapis graficzny – od wersów układających 

się w werbalne zarysy doświadczanej przestrzeni aż po kursywę 

oznaczającą szczególną wartość zapisanego nią słowa. Słowa 

nigdy nie będącego tylko tworzywem poezji2. Ginczanka trakto‑

wała je jak drogocenny przedmiot – o czym świadczy choćby po‑

czątek i koniec wiersza pt. Gramatyka – oglądany uważnie z każdej 

strony, delikatnie obrabiany, by przybrał nowy, bardziej przydatny 

poetce kształt. Słowo każdorazowo wywołuje zachwyt, cieka‑

wość połączoną z niemalże miłosną fascynacją, oznaczającą też 

odpowiedzialność: 

(– więc weź tylko słowo do ręki

i obejrzyj jak burgund pod światło,

a wrosnąć w słowa tak radośnie,

a pokochać słowa tak łatwo –)3.

Odpowiedzialność za słowo przekłada się na czuwanie nad per‑

formatywną siłą języka, nieuchwytnego, a jednocześnie niemalże 

materialnego. Prostota radosnego obcowania ze słowami bywa 

obarczona sporym ryzykiem – bezproblemowy zachwyt okazuje 

się początkiem poważnego zaangażowania w świat jako taki, nie 

tylko tekstowy. Całościowe spojrzenie na twórczość poetki każe 

upatrywać w tych lirycznych zabiegach zalążków poetyckiej filo‑

zofii słowa, której nie było dane Ginczance w pełni rozwinąć ani 

pogłębić, widać jednakowoż, że wyraźny trybut spłaciła Julianowi 

Anna Pekaniec 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zrozumieć, usłyszeć, dostrzec. 
Wieści od obcych ludzi  

Zuzanny Ginczanki

1    Por. T. Dąbrowski, Na marginesie, [w:] Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie ziemi, wybór i posłowie 
T. Dąbrowski, Wrocław 2013, s. 75.

2    Co wskazała też Agata Araszkiewicz, umieszczając rozważania o języku poezji Ginczanki 
w perspektywie mowy melancholii w ujęciu np. Julii Kristevej. Por. A. Araszkiewicz, Wypowiadam 
wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001, s. 110–112.
3    Z. Ginczanka, Gramatyka, [w:] tamże, s. 35.
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Tuwimowi, czyniąc z języka niemalże ekwiwalent opisywanego 

świata.

Dość długi, przejrzysty, precyzyjnie rozplanowany liryk Wieści 

od obcych ludzi, inspirowany jest sceną zaczerpniętą z powieści 

Ewy Szelburg‑Zarembiny4 pt. Chusta Weroniki 5 – chodzi o boha‑

terkę, Nikę, obserwującą ludzi z okiem pociągu. Ginczanka pró‑

buje zrekonstruować tok jej myśli. W starannie zdyscyplinowanym 

tekście dostrzegalne są odblaski poetyk skamandryckiej i awan‑

gardowej, słyszalne są echa uważnych lektur poezji Bolesława 

Leśmiana. Przywoływany wiersz to słowno‑graficzny (kojarzący 

się z typograficznymi rozwiązaniami stosowanymi przez Tytusa 

Czyżewskiego czy Aleksandra Wata6) zapis mierzenia się pod‑

miotu lirycznego z wielopostaciową (nie)wiedzą o świecie, czy 

(nie)znanych, mijanych ludziach. Jako że wiersz należy do grupy 

utworów, które stanowią swoiste wprawki do dojrzalszej twór‑

czości, podkreślić należy misterność budowy, równocześnie nie 

zapominając, iż jest pojemnym naczyniem na liczne, twórcze, ale 

jednak zapożyczenia od kolegów (rzadziej koleżanek7) po piórze.

Wieści od obcych ludzi to sprawozdanie z przyglądania się 

światu, zapisanym nazwiskom, twarzom przechodniów, anonimo‑

wych, szybko zapominanych, jedynie przez przypadek stykających 

się na krótki moment z dociekliwym podmiotem lirycznym. Tekst 

podzielony jest na trzy części, wyznaczane przez wewnętrznie 

zrytmizowane, rymowane strofy o pierścieniowej budowie, tworzą‑

ce symploke. O wyjątkowości tego wiersza decydują paralelizmy 

składniowe, leksykalne (nota bene – powtórzenia są immanentną 

cechą języka kobiecej melancholii, nieustająco walczącej z mil‑

czeniem8) wyznaczające nie tylko granice zwrotek, otwierające 

i zamykające konkretne uwagi/stwierdzenia, ale też będące sil‑

nymi sygnałami wprowadzania, rozwijania, a przede wszystkim 

przyrastania kolejnych znaczeń/uwag/sensów.

Inicjalna strofa, ośmiowersowa, rozpada się na dwie części. 

W pierwszej wyliczane są podpisy w księgach handlowych, nieczy‑

tane (pomijane) i nieczytelne (zatarte? źle wydrukowane?) nazwiska 

z książek telefonicznych, zapisane na marginesach książek imiona, 

ogłoszenia w dziennikach (których w domyśle, nikt nie czyta, sku‑

piając się na artykułach). Rzeczy i nazwiska nie znaczą nic, nie 

odsyłają do konkretów. To rejestr notacji niemających żadnego 4    Autorka m.in. Dziewczyny z zimorodkiem była żoną dyrektora gimnazjum w Równem, gdzie 
przecież spędziła dzieciństwo Ginczanka. Czytała powieści Zarembiny i umiejętnie wykorzy‑
stywała zaczerpnięte z nich motywy czy wątki we własnej twórczości poetyckiej. Zob. I. Kiec, 
Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.
5    Akcentuje owo powinowactwo Izolda Kiec. Por. I. Kiec, Zuzanna..., dz. cyt., ss. 51–53, 166–167. 
Biografię Ewy Szelburg‑Zarembiny zrekonstruowała Anna Marchewka w Śladach nieobecności. 
Poszukiwanie Ireny Szelburg (Kraków 2014).
6  Zob. I. Kiec, Zuzanna…, dz. cyt., s. 168.
7   Agata Zawiszewska w obszernej pracy poświęconej poezji kobiet od Młodej Polski do awan‑
gardy, przyporządkowała Ginczankę do drugiego, obok czerpiącego z młodopolskich wzorców, 
popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym, nurtu poezji z kobiecą sygnaturą: „Drugim 
modelem poezjowania, do którego sięgały poetki międzywojenne, był model wypracowany 
przez grupę poetycką Skamander. W literaturze przedmiotu uznaje się, że najwybitniejsze poetki 
dwudziestolecia międzywojennego – Maria Pawlikowska‑Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna 
i Zuzanna Ginczanka – pozostawały w kręgu poetyckiego oddziaływania tej grupy. Skamandryci 
łączyli elementy tradycji romantycznej i modernistycznej, tendencje ludyczne, nastrój radości, 
poetykę codzienności, elementy języka potocznego; propagowali wzorzec poety uczestnika życia 
codziennego lub obserwatora wydarzeń opisywanych w wierszach. Do najbardziej rozpoznawal‑
nych cech poetyki skamandryckiej należały: wiersz toniczny, melodyjność, skłonność do anegdoty, 
tendencje do zamykania utworu pointą, co było sprzeczne z propozycjami awangardowymi: 

wierszem wolnym, uznaniem metafory za podstawowy środek poetycki, układami rozkwitającymi, 
wstydliwością uczuć”. A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety 
piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2015, s. 239. Warto pamiętać, iż 
Anna Legeżyńska, a niedawno Joanna Grądziel‑Wójcik wspominały o autorce wiersza pt. W skwar, 
rozważając zagadnienie cielesności w dwudziestowiecznej poezji kobiet, starając się jednocześnie 
wskazać, na ile była ona efektem skutecznej asymilacji poetyk nowoczesności, a na ile udało się 
autorkom wypracować idiomatyczne rozwiązania. Zob. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki. 
Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009; J. Grądziel‑Wójcik, Przymiarki do istnienia. 
Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Poznań 2016. Próby usytuowania Ginczanki na mapie 
liryki kobiet z dwudziestolecia międzywojennego i czasów II wojny światowej podjęły również 
autorki dwóch tekstów zamieszczonych w antologii Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Zob. A. 
Kwiatkowska, Między tradycją a nowoczesnością. O polskiej liryce kobiet w XX wieku, [w:] Polskie 
pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Kraskowska i B. Kaniewska, 
Poznań 2015; S. Karolak, Pisarka polska wobec II wojny światowej i Zagłady, [w:] Tamże.
8    Por. A. Araszkiewicz, Wypowiadam…, dz. cyt.; J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, 
przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M.P. Markowski, Kraków 2007.
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pokrycia w rzeczywistości, ciąg liter bez desygnatów. W drugiej 

części strofy, ujawnia się podmiot liryczny: 

W teatrach patrzę bezwiednie na twarze, które zapomnę,

w tramwajach spotykam ludzi, którzy nie wiedzą nic o mnie9.

Błądzenie wśród obcych nie skłania, by ich poznać. Liczy się tylko 

ta, która patrzy, idealnie nieprzejrzysta, nie chcąca/mogąca za‑

pamiętać tych, z którymi się styka. Sytuacja wyjściowa zmieni się, 

gdy to, co zewnętrzne zacznie domagać się uwagi.

Kolejną strofę wiersza otwiera stwierdzenie: „Czasami w pocią‑

gu zbędność przeznaczeń się szasta” (WO, s. 224) – wers zapisany 

tak, że litery układają się w kształt tuneli kolejowych. Tym razem 

podmiot liryczny (nie identyfikujący się genderowo; nie będzie 

nadużyciem uznanie, że jest kobietą, skoro jest wzorowany na bo‑

haterce z powieści Szelburg) opowiada o swoistym przymusie 

śnienia o mijanych podczas jazdy pociągiem miastach, o ludziach, 

którzy znaleźli się w jej życiu zaledwie na chwilę „swe drogi i szlaki 

nieskrzyżnie z mymi ukuli” (WO, s. 224). Wśród nocnych rozważań 

pojawia się zalążek buntu – a gdyby tak oszukać los zdecydowa‑

nym działaniem?:

można los zmienić na opak, jeśli się targnie hamulec,

bo przecież przeznaczeniem niektórych jest przeznaczeniu nie ulec. 

(WO, s. 224)

Przeznaczenie nie jest definitywne – mało tego, jest „zbędne”, 

„szasta się”, czyli kojarzy się z czymś energicznym, nie do końca 

przemyślanym, zbyt hojnym. „Szastać się” oznacza także bez‑

potrzebnie udawać się w podróż, jechać/iść do różnych miejsc 

bez celu. Można tu uchwycić wewnętrzną sprzeczność, para‑

doksalność, często goszczącą w wierszach Ginczanki. Istnieje 

przymus, wytyczona droga, ale jest też szansa wyrwania się spod 

jego dyktatu. Obie są traktowane równoważnie, choć wyznaczają 

przeciwstawne ciągi dalsze.

W ostatniej strofie rozbrzmiewa wyraźny głos bohaterki lirycznej 

„samotnej anteny (tu znów ważna rola zapisu – pionowego tym 

razem) – prowadzącej nasłuch wieści od obcych ludzi, pozosta‑

wionych lub pozostawianych za sobą, podobnie jak ona marzą‑

cym o latach (nie dowiadujemy się, jakich). Bohaterka porzucając 

marzenia, nasłuchuje. Stara się wychwycić z kakofonii dźwięków, 

napływających informacji tę jedyną, upragnioną wiadomość (WO, 

s. 225). Persona liryczna (pożyczam termin od Anny Nasiłowskiej) 

przemieszcza się – pieszo, tramwajem bądź pociągiem, wśród 

nieprzeniknionej magmy mało lub wcale niezrozumiałych, stale na‑

pływających sygnałów; bohaterka działa, nie jest bierną obserwa‑

torką. Równocześnie odważnie zmaga się z natrętnym poczuciem 

zbędności, pewnej przypadkowości istnienia, mając świadomość, 

że nie da się tych emocji/nastrojów wyrugować, dlatego trzeba 

samotnie10 trwać pośród natłoku informacji. Można je próbować 

oswoić, zaakceptować, a nawet pokochać („i wszystkie pragnę 

upieścić” (WO, s. 225)), aczkolwiek nie da się z ich wielości wyłuskać 

9   I. Kiec, Zuzanna…, dz. cyt., wiersz pt. Wieści od obcych ludzi, s. 224. Dalej cytaty oznaczane 
skrótem WO.

10   Samotność Ginczanki rozumianą wręcz jako kondycja egzystencjalna podkreśliła Krystyna 
Kłosińska: „»Żydowska gazela«, »Sulamita«, »Gwiazda Syjonu« – w tych na pozór pochlebnych 
określeniach, które powtarzają się w opisach Zuzanny Ginczanki, czai się dramat – ulukrowana 
legenda podszyta jest ambiwalencją. To właśnie ten fakt odsłania nową twarz Ginczanki. Źródła 
jej twórczości to samotność dojrzewającej dziewczyny, która staje się impulsem do swoistej 
ucieczki w poezję –w przestrzeń wolności i autonomii. Samotność jednak będzie zawsze”. K. 
Kłosińska, Dramat czaru, [w:] Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życie, red. A. 
Araszkiewicz i J. Pogorzelska, Warszawa 2015, s. 57.
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tej najważniejszej wiadomości. Jakiej? Od kogo? Konkretna od‑

powiedź jest niemożliwa11. 

W przywołanym wierszu z całą siłą ujawnia się jedna z waż‑

niejszych, według mnie, cech poezji Ginczanki, czyli przemożne 

pragnienie poznania świata, a przede wszystkim, samej siebie. 

Autonomicznej12, niezależnej, hardej, czujnej, skoncentrowanej 

na sensualnym doświadczaniu rzeczywistości. Tożsamość poetki/

podmiotu lirycznego kształtuje się w konfrontacji z innymi, świa‑

tem, własnymi oczekiwaniami. 

Rytmiczna, metodyczna wyliczanka z Wieści od obcych ludzi 

pozornie jest nieco melancholijną, dynamiczną, impresyjną, ale 

i ekspresyjną mikroopowieścią o samotności wśród ludzi, o chęci 

takiego uczestnictwa w świecie, które oznaczałoby nie tylko roz‑

szyfrowanie go, ale także bycie przez niego zrozumianą, a przynaj‑

mniej nie postrzeganą jako radykalnie inna. Zanim tak się stanie, 

podmiot liryczny/młoda kobieta usiłuje zrozumieć gdzie, z kim, 

jaki jest. Uważnie patrzy, pilnie słucha, by dowiedzieć się co może 

pomóc wypracować tak potrzebny niezależny ogląd rzeczywisto‑

ści. Receptywna, chłonie wiedzę, kolekcjonuje wrażenia. Z jednej 

strony, jest zaangażowana, chce być w środku życia, w środku 

zdarzeń, z drugiej umiejętnie buduje dystans, ponieważ jedynie 

taka strategia umożliwia jak najpełniejszą ocenę sytuacji, uwraż‑

liwia, pozwala na płynne przenikanie perspektywy jednostkowej 

i zbiorowej. Triada – zrozumieć, usłyszeć, dostrzec – niekoniecz‑

nie musi być ujmowana w tej kolejności – od finału do począt‑

ku, od celu z powrotem do środków do jego osiągnięcia. Można 

odwrócić kolejność – dostrzec (obraz), usłyszeć (głos), zrozumieć 

(tekst). Zmieni się wtedy w postulat interpretacyjny: by nie tylko wi‑

dzieć piękną dziewczynę, lecz usłyszeć wybrzmiewający w lirykach, 

także tych wcześniejszych, jej silny głos. Głos zdolnej uczennicy, 

która z dostępnych wówczas poetyckich kontekstów, stopniowo, 

powoli, misternie wykuwała własną dykcję – tę z jedynego wyda‑

nego tomu wierszy O centaurach (1936).

11   Kusząca wydaje się możliwość odczytania jej zgodnie z konceptami zaproponowanymi przez 
Agatę Araszkiewicz, tj. jako tęsknotę za utraconą Rzeczą, jednością z matką (co ważne – Ginczanka 
była wychowywana przez babkę, Sanę Sandberg, matka wyjechała i nie utrzymywała kontaktów 
z córką). Zerwana raz więź staje się źródłem niemożliwej do przepracowania melancholii, sprzyja 
nasłuchiwaniu, czy aby nie się usłyszeć głosu tej, która odeszła: „na druty myśli mych chwytam 
dalekie – dalekie wieści” (WO, s. 225). Zob. A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam…, dz. cyt., ss. 31, 87.
12  Nie tylko w sensie egzystencjalnym, ale też artystycznym. Badacze i badaczki twórczości 
Ginczanki wielokrotnie podkreślali, że nie było to łatwe: „Kobieca droga do autonomii twórczej 
okazała się również dla Ginczanki bardziej skomplikowana. Już sama seksualizacja lektury jej 
wierszy bez wątpienia zawiera echo kliszy „pięknej Żydówki”, której poetka mimowolnie stała 
się uosobieniem”. A. Araszkiewicz, Ginczanka, czyli nasza historia, [w:] Zuzanna Ginczanka. Tylko 
szczęście…, dz. cyt., s. 19.
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Aleksandra Byrska
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W poezji Zuzanny Ginczanki bardzo interesującym motywem jest 

obecność zwierząt oraz szeroko pojętej natury. Wszystko, co zwią‑

zane z przyrodą symbolizuje w jej wierszach bogactwo życia i ła‑

godność – to gibkie jelenie, koty stworzone do pieszczot, a nawet 

wilczyce o oczach jak lilie. Jak pisze: „Zwierzęta o szorstkich ję‑

zykach poznały zaprawdę smak. Wilki miłosne i głodne pełne są 

wiedzy i doznań”1. Opisy pojawiających się tutaj zwierząt nieustan‑

nie oddziałują na zmysły czytelnika – szorstkie języki, miękkie futra. 

Podobnie jest z przyrodą nieożywioną. To w krzaku bzu poetka 

z zachwytem odnajduje Boga (Panteistyczne). Ginczanka jest nie‑

zwykle świadoma biologicznej rzeczywistości, która ją otacza – 

dostrzega czas zastygły „w znikąd wyrosłych krzemieniach” oraz 

krążący w atmosferze niczym krew w tętnicy azot2.

Szorstkie języki, 
miękkie futra, azot, 

krzemienie, 
krzak bzu

1   Z. Ginczanka, Deklaracja, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, oprac. T. Dąbrowski, Wrocław 
2013, s. 25.
2    Tejże, Panteistyczne, tamże, s. 14.
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Jestem przekonana, że warto spojrzeć na jej poezję nie tylko 

pod kątem niezwykłej zmysłowości zwierzęcych i roślinnych me‑

tafor, ale również ciągle poszukiwanej w literaturze polskiej tradycji 

pisania bio‑ czy też ekokrytycznego postrzegania człowieka jako 

jednego ze stworzeń świata, jako cząstki wielkiego strumienia pły‑

nącej krwi, tlenu i azotu. Wiersze Ginczanki można czytać w świetle 

ekopoetyckich rozważań Julii Fiedorczuk i Gerarda Beltrána, dla 

których: 

Poezja może stanowić sposób na doświadczenie stanów wzmożonej 

intensywności percepcji, ukazuje bowiem wzajemne przenikanie się 

wszystkich rzeczy: materialnych i psychicznych, ludzkich i nie‑ludzkich, 

ożywionych i nieożywionych. Intensywność ekspresji poetyckiej prze‑

ciwstawia się egocentryzmowi i antropocentryzmowi oraz prowadzi 

do kontestowania skostniałych sposobów myślenia i form wiedzy (…) 3.

Tadeusz Dąbrowski jako autor wyboru wierszy Ginczanki wydanych 

w Biurze Literackim, zatytułowanego zresztą znacząco Wniebo‑

wstąpienie ziemi, pisze w posłowiu, że: 

Panteizm Ginczanki jest radykalny i ostateczny, jej materialne niebo 

to pracująca niestrudzenie – albo właśnie strudzenie – maszyneria 

do przemiału żywego w martwe oraz syntezy pierwiastków w bujne 

byty 4. 

Posługuje się również drugą bardzo istotną metaforą, przyrównując 

język i rzeczywistość w tej poezji do dwóch splecionych nitek kodu 

genetycznego, który „pozwala światu twórczo się odtwarzać”5.  

3   J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics, Warszawa 2015, s. 89–90.
4   T. Dąbrowski, Na marginesie, [w:] Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, s. 76.
5   Tamże, s. 77.

Te dwie metafory sięgają do źródła twórczości Ginczanki, mającej 

swoją własną, niezwykle nowoczesną perspektywę egzystencjalną, 

wobec której podziały na klasyczne opozycje binarne tracą jakąkol‑

wiek zasadność. W jej wierszach wyraźnie obecne jest zniesienie 

dualizmów, takich jak ciało i dusza. Dąbrowski słusznie zauważa, 

że w tym przypadku: „Konfrontacja z językiem jest równocześnie 

konfrontacją z własną cielesnością”6. Dziewczyna‑poetka odczuwa 

psychosomatyczną całością, nie jest w stanie rozdzielić wrażeń. 

Zarówno człowiek jak i zwierzę to ciało − mózg jest tylko kawałkiem 

mięsa, który można „kroić w płaty jak szynkę”7, język jest wytwa‑

rzany przez organizm, nie pochodzi z zewnątrz, jest tylko jednym 

z produktów wytwarzanych przez ciało − podobnie jak skóra czy 

sierść. Poetka pisze o sobie: „Nie jestem niczym innym jak mądrą 

odmianą zwierząt (…) czujną odmianą ludzi”8. W jej spojrzeniu 

na świat rysuje się odczuwanie szczególnej wspólnoty – zarów‑

no ze zwierzętami jak i roślinami. Cały świat nabrzmiewa życiem, 

eksploduje płodnością i ma te same pragnienia, łączące ponad‑

gatunkowo tęskniącą dziewczynę i sosny czekające na deszcz9.

Wyjątkowa wyobraźnia Ginczanki, która zakłada niesamowitą 

świadomość równoczesności procesów zachodzących w świe‑

cie (takich jak pulsowanie krwi, rozkwitanie roślin czy ciągły ruch 

atomów) to coś więcej niż oryginalna metaforyka. To wyjątkowa 

wrażliwość na świat, praktykowanie uważności, wzmożona in‑

tensywność percepcji. Brenda Hillman pisała, że „poezja umoż‑

liwia umysłowi bezpośredni kontakt z niewiarygodną dziwnością 

świata”10. I taka perspektywa wydaje się bliska poezji autorki Wnie‑

bowstąpienia ziemi, w której próbuje się zmieścić cała biologiczna 

6   Tamże.
7    Z. Ginczanka, Koniugacja, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, s. 38.
8   Tejże, Deklaracja, tamże, s. 26.
9    Zob. Posucha, tamże, s. 20–21.
10   J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics, tamże, s. 11.
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historia świata – „gleba się warstwi po słoju, /miocen naciera 

czołgiem w majestatycznym podboju, /i rozdział jest między 

wodą /a ziemią paproci i brzezin”, przetaczają się „bystre rzeki 

białka” i „węglowe zwały”, „azot parzy się w lawie”11. Ginczanka 

asystuje chwili, stara się nie pominąć żadnego etapu wydarzeń 

dziejących się w świecie, z perspektywy niemal kosmicznej ob‑

serwuje planety i gwiazdy – Ziemię i Słońce:

Zwierzęta o szorstkich językach poznały zaprawdę smak.

Wilki miłosne i głodne pełne są wiedzy i doznań.

Oto jest chwila obecna:

Owady drążą ją w bzach,

Osy o żądłach ostrych wwierciły się w słodycz do dna.

Na rożnie obraca się ziemia – wonna jelenia pieczeń.

Słońce smolnym ogniskiem rumieni przypieka znak12.

I w tym samym wierszu, zatytułowanym Deklaracja, przeciwstawia 

mądrość zwierząt człowiekowi o zwiotczałych mięśniach, który 

zna tylko posmak i przedsmak, podczas gdy zwierzęta znają esen‑

cję smaku. Poetka jest krytyczna wobec działalności człowieka 

na ziemi i jej konsekwencji, które symbolizuje powracający pusty 

oczodół oraz metafora wymarłych ogrodów. W wierszu Agonia 

Europa zostaje wprost nazwana lądem, który „wyżłopał wolność” 

i „przeżarł się, stara kanalia, miodem rozgrzanych kwiatów”13. 

Sama poezja Ginczanki wydaje się elementem natury biolo‑

gicznie wyrastającym – niczym za sprawą fotosyntezy – z samej 

poetki, biorącym udział we wszystkich tajemniczych procesach 

11   Zob. Z. Ginczanka, Proces, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, str. 6−7; Przebudzenie, 
tamże, s. 65–66.
12   Tejże, Deklaracja, tamże, s. 25.
13   Tejże, Agonia, tamże, s. 28.

zachodzących w świecie. Język należy do ciała, należy więc 

do świata przyrody. Poezja wrasta w słowa, a poetka jest żyzną 

glebą i kwitnącym drzewem. „Słowa są niby lasy”14. Szukając swojej 

tożsamości, młoda poetka zwraca się w stronę kobiecości i natury, 

nierozłącznie splątanych w płodności i pragnieniu. Mówi o sobie: 

„jestem sama ziemią tak jak rodna gleba”15, „muszę siebie odnaleźć 

w zwapnieniu skał i płucu wiatru”16.

Według Williama Rueckerta: 

Wiersze nie są martwymi językowymi artefaktami, lecz należą do życia. 

Poezja jest tworzeniem (poiesis), podobnie jak dzika natura jest two‑

rzeniem (autopoiesis), na przykład w procesie fotosyntezy. Rueckert 

pisze: wiersze to „zielone rośliny wyrastające pośród nas17. 

Tadeusz Dąbrowski zauważył natomiast, że w poezji Ginczanki: 

„(…) słowo nie tyle chce przylgnąć do rzeczy, co w nią wrosnąć, być 

jak słój drzewny albo żyłka w marmurze”18.

W wierszu Przebudzenie Ginczanka pisze: 

(…) Przeszłość w przyszłość spływa 

i ciągłość łączy wszystkie ze sobą ogniwa. 

O radości biegnąca z rzeczy zrozumiałych! 

O bystre rzeki białka! O węglowe zwały! 

O słodyczy poznania! Mgła opada, znika. 

Szumią białe strumienie, błyszczy drobna mika 

i drzewa smukłe rosną na lądach odkrytych. 

Patrzę w gwiazdy. Rozumiem. I płonę z zachwytu19. 

14  Tejże, Zawiłość, tamże, s. 39.
15  Tejże, Wyjaśnienie na marginesie, tamże, s. 5.
16  Tamże.
17   J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015, s. 126.
18  T. Dąbrowski, Na marginesie, [w:] Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, s. 76.
19   Z. Ginczanka, Przebudzenie, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, s. 66.
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I mam wrażenie, że jest to bardzo bliskie temu, co Fiedorczuk i Bel‑

trán opisują w Ekopoetyce: 

Potraktowanie ludzkiego języka jako elementu natury, jednego z wielu 

aktorów w procesie wyłaniania się świata, oznacza odejście od my‑

ślenia w kategoriach ludzkiej wyjątkowości. W konsekwencji opozycja 

natura/kultura traci wszelki sens 20.

Właśnie wyłanianie się świata to bardzo ważne określenie – w wier‑

szach Ginczanki wszystko wydarza się teraz, na naszych oczach – 

litery łączą się jak pierwiastki, powstaje sens, rodzą się i mieszają 

ze sobą atomy, tkanki, słowa i znaczenia. Wszystko jest jednością 

i współuczestnictwem. Świat jest całością zbudowaną z materii, 

która jest zdolna do współodczuwania – te same procesy zachodzą 

w roślinie, zwierzęciu i człowieku.

Kolejne pytanie, które nasuwa się w kontekście tych rozważań, 

wiąże się z kwestią panteizmu. Poetka tytułując jeden ze swoich 

wierszy Panteistyczne i opisując dziewczynę‑radosnego proroka 

odnajdującą boga w krzaku bzu, dała interpretatorom podstawę 

do rozwijania tej hipotezy. Nieprzypadkowo twórczość Ginczanki 

bywa porównywana do poezji Bolesława Leśmiana − możliwe 

zatem, że odnosi się do niej również fragment, w którym Zofia Za‑

rębianka nakreśla ideę poezji natury i obecności Boga w światach 

stworzonych przez Leśmiana: 

Idea „poezji natury” daje się rozumieć w ten sposób, iż poeta jest 

wyrazicielem najbardziej pierwotnych i najbardziej elementarnych 

żywiołów składających się na tkankę życia w całej jego złożoności. 

Mam wrażenie, iż tego rodzaju wizja jest o wiele bardziej adekwatna 

w stosunku do Leśmiana niż operowanie pojęciem „sacrum”, zawsze 

20  J. Fiedorczuk, G. Beltrán, Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics, tamże, s. 57.

w jakiś sposób sztucznym i wygenerowanym w drodze intelektualnej 

spekulacji. Oczywiście, nie znaczy to, iż w tej twórczości nie ma od‑

niesień do pojęcia Boga, bo przecież poezja Leśmiana jest jedną 

z najbardziej nasyconych metafizycznie w całej literaturze polskiej 

dwudziestego wieku. Tyle, że nie są to odniesienia ani jednorodne, 

ani oczywiste, ani – tym bardziej – ortodoksyjne 21.

Problem w tym, że w przypadku Ginczanki „bóg” pojawia się 

w bardzo przyziemnym, materialnym kontekście, a nawet jest 

pisany małą literą. Wiersz Panteistyczne koncentruje się wokół 

cudów natury, upojenia światem, który jest przeciwstawiany sta‑

rotestamentowemu Bogu przemawiającemu w gorejącym krzewie. 

Bóg u poetki to „bóg, który wiatru mi natrząsł /i ptaków – /wpłynął 

we mnie życiodajny bóg krwią czerwoną, co płynie bez trudu”22. 

Mistyka występuje w opozycji do materialności, w tej perspektywie 

w świecie natury nie ma miejsca na sacrum. Założenie istnienia 

absolutu wykluczałoby bowiem obecność panteizmu w wierszach 

Ginczanki23.

Czy ekopoetyka wystarczy do opisania tego, co jest zawar‑

te w poezji autorki Wniebowstąpienia ziemi? Oczywiście – nie. 

21  W twórczości Leśmiana występuje swoisty panenteizm – rozmowa z prof. Z. Zarębianką, „Teologia 
Polityczna Co Tydzień”, nr 42: Leśmian – poeta (nie)współczesny, http://www.teologiapolityczna.pl/
prof‑zofia‑zarebianka‑w‑tworczosci‑lesmiana‑obowiazuje‑swoisty‑panteizm‑tpct‑42‑/Wydrukuj 
[dostęp: 14.04.2017].
22  Z. Ginczanka, Panteistyczne, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, tamże, s. 15.
23  Ks. Stanisław Kowalczyk w „Collectanea Theologica” pisze tak: „W pojęciu panteizmu 
występują dwa istotne elementy doktrynalne: a. monizm − cała rzeczywistość jest pojmowana 
jako jedna kosmiczna substancja; b. specyficzna odmiana teizmu − źródłem ontycznej jedności 
świata jest wszechogarniające bóstwo. Wykluczenie jednego z tych elementów sprawia, że 
panteizm zanika, natomiast mamy do czynienia bądź z materialistycznym monizmem, bądź 
z metafizyką pokrewną teizmowi. W naszym przekonaniu panteizm przyjmuje substancjalną 
jedność Boga i świata, choć zarazem nie przeczy różnorodności ich natur. W panteizmie istotną 
rolę odgrywa identyfikacja absolutu i szeroko rozumianej natury: nie ma świata bez Boga (świat 
swą substancjalną bytowość posiada w Bogu), ani nie ma Boga bez świata (nie ma bowiem 
substancjonalnego podłoża bez przypadłości ani przyczyny bez skutków). Zob. S. Kowalczyk, 
Czym jest panteizm?, „Collectanea Theologica” 1977, nr 47/1, s. 65–81.
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Warto jednak zwrócić uwagę na ten zaskakujący – biorąc pod 

uwagę czas, w którym żyła – aspekt jej twórczości. To, co wydaje 

się tutaj najważniejsze, to opisywana przez Fiedorczuk i Beltrana, 

a wspomniana wcześniej, „wzmożona intensywność percepcji”, 

która ewidentnie napędzała pisarstwo Ginczanki. Poezja jednak 

zawsze jest o krok dalej niż teoria. W ekopoetyce można wskazać 

słabe punkty, o których pisał w „Wakacie” Dawid Kujawa24, zarzu‑

cając badaczom przyjmowanie prostego podziału na idealizowaną 

naturę oraz pasożytniczą kulturę. Tych dychotomii nie ma z kolei 

we wcześniejszych od teorii o kilkadziesiąt lat wierszach Ginczanki, 

która intuicyjnie rozpoznaje przynależność człowieka do natury 

jako stan oczywisty i nieustannie celebruje swoją i świata zwie‑

rzęcość oraz materialność, mając świadomość, że kultura jest 

tworem w pewnym sensie również biologicznym.
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Sylwia Papier
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tekst ten traktuje o moich spotkaniach „oko w oko” z Zuzanną 

Ginczanką i jej twórczością. Nigdy wcześniej nie pomyślałam, że 

na tak długo się w nią zapatrzę. Jest bowiem w Ginczance coś, 

co hipnotyzuje i nie pozwala jej tak po prostu porzucić.

Ewa Kuryluk tłumaczyła, że „sztuka powinna być unikatową 

odbitką jednostkowego losu: nie tyle tworzeniem, co utrwalaniem 

na czułej kliszy (…) ziarnistości naskórka, gestu ręki, rytmu serca 

i własnego cienia w ostrym słońcu”2. Według mnie to właśnie jest 

istotą tak życia Ginczanki, jak i jej twórczości – jednostkowe do‑

świadczenie, które z charakterystyczną dla poetki przeszywającą 

wrażliwością, wdziękiem i nader rozwiniętym zmysłem obserwacji 

pielęgnowała i przelewała na słowa kolejnych utworów poetyc‑

kich. Zuzanna Ginczanka była cętką, barwną plamką na tle mię‑

dzywojennej elity kulturalno‑literackiej. Tym, co wyróżnia poetkę, 

jest bez wątpienia umiejętność stawiania trafnych diagnoz oraz 

Kiedy ci mówię wzrokiem… 
patrzysz mi w oczy  

jak w szklane szyby 1

1   Z. Ginczanka, Zza barykad, [w:] tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Sejny 2014, s. 32.
2   Zob. D. Krzemień, W rytmie konturu serca, http://www.czytelniasztuki.pl/?p=804, dostęp: 
07.02.2017.

Kiedy ci mówię wzrokiem... patrzysz mi w oczy jak w szklane szyby
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przyciągająca uwagę czytelnika dosadność i bujność opisów. Jej 

„poezja jest zachłanna, nienasycona, buntuje się przeciwko za‑

stanej rzeczywistości (…), bolą ją systemy i normy, każde wielkie 

słowo ogląda pod światło, gardzi złotymi radami i zapożyczonym 

doświadczeniem, poznaje przez dotyk, przez ciało i krew”3. Poezja 

Ginczanki jest niezwykle cielesna, sensualna i szczera.

oto jestem po prostu tętnicą,

którą krąży jak krew 

w świecie

azot –4

– deklarowała poetka. Przepuszczała przez siebie świat (a może 

to świat przez nią przepływał), jak światło przez soczewkę, rozpra‑

szając się w nieskończoność kierunków i barw. „Zachwycał poetkę 

sam fakt życia, poświadczony przez proces oddychania, w który 

próbuje się wsłuchać i który chce zmysłowo poznać”5. Nawołuje:

Odetchnij szeroko – szeroko i pomyśl

(...) 

ile oddechów niebo może zmieścić6.

Ginczanka jawi się jako postać wielobarwna, zagadkowa, delikatna, 

która jednocześnie dźwigała „hardo na barkach siną przestrzeń”7 

3   T. Dąbrowski, Na marginesie, [w:] Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie Ziemi, wyb. i posł. 
T. Dąbrowski, Wrocław 2016, s. 75.
4   Z. Ginczanka, Panteistyczne, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 14.
5   K. Koprowska, „Tuwim w spódnicy”? Poetyka Skamandra w twórczości Zuzanny Ginczanki, 

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2014, nr 5, s. 83.
6   Z. Ginczanka, Dwa październiki, [w:] tejże, Mądrość jak rozkosz, Wiersze wybrane, wybór 
A. Araszkiewicz, Warszawa 2017, s. 30. Wiele miejsca poetka poświęcała również kwestii zestro‑
jonych oddechów. W tym przejmującym zawołaniu oddech zdaje się być splotem przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości.
7   Z. Ginczanka, Mitologia radosna, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 9.

swojego życia. Łykająca dzisiejszość, zapatrzona w nią8, ale rów‑

nocześnie pełna niepokojów związanych tak z przeszłością, jak 

i z przyszłością. „Poczucie szczęścia odnajduje w niezauważalnych 

przejawach życia, a także w jego prostocie oraz możliwości zadzi‑

wienia nad zwykłymi i najmniejszymi elementami rzeczywistości”9. 

W wierszu Przebudzenie poetka konstatowała: „Świat – gęstwa 

niepojęta i zlepek obrazów – migotał pytaniami”10. Ginczanka ni‑

czemu nie wierzy na słowo, zawsze musi wszystko sama zbadać 

i sprawdzić11, najlepiej zmysłowo:

Ostrość. Czujność. I baczność.: broń naostrzona – zmysły (...)12

W proces poznania angażuje Ginczanka wszystkie zmysły. Optycz‑

na, haptyczna i olfaktoryczna to trzy, mogłoby się wydawać, 

równoprawne techniki poznania świata według poetki. Jednak 

po bliższym przyjrzeniu się jej tekstom, można postawić tezę, iż 

– w przypadku Gincznaki – na szczycie tej triady lokuje się wzrok.

Wrogość. Zaciętość. Skrytość.

Oczy, które chcą nieuchwytne chwytać – ‑13 

Dominantą twórczości Ginczanki są właśnie metafory wzroko‑

centryczne. Tak, jak współcześni jej literaci i ludzie kultury zwracali 

uwagę na kombinację kolorystyczną jej oczu14, tak ja zwracam 

8   O zapatrzeniu w teraźniejszość pisze Ginczanka w wierszu Fajka zapatrzeń. Zob. Z. Ginczanka, 
Fajka zapatrzeń, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 42.
9   K. Koprowska, „Tuwim w spódnicy”?…, dz. cyt., s. 83.
10   Z. Ginczanka, Przebudzenie, [w:] tejże, Wiersze zebrane…, dz. cyt., s. 387.
11   Por. I. Kiec, „Ten los bez wierszy…” O Zuzannie Ginczance i jej poezji, [w:] tejże, s. 25.
12   Z. Ginczanka, Fizjologia, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 30.
13   Z. Ginczanka, Spojrzenia, [w:] tejże, Wiersze zebrane, tejże, Wiersze…, dz. cyt., s. 131.

Kiedy ci mówię wzrokiem... patrzysz mi w oczy jak w szklane szyby
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uwagę na oczy tej samej Zuzanny, tyle że w poetyckim zapisie – 

być może oczy prawdziwsze? W jednym z artykułów Karolina Ko‑

prowska zauważa, że kolor oczu określa niejako naturę poznania 

w utworach Ginczanki. W analizie wiersza Pycha autorka zwraca 

uwagę między innymi na symboliczne znaczenie „barwy niebieskiej 

związanej z marzeniami i snami, która ukazuje poznanie świata 

w sferze utopijnej, wyobrażeniowej”15. Jednakże przywołaną przez 

badaczkę kolorystykę można dopełnić jeszcze innymi kolorami 

oczu, pojawiającymi się w wierszach Ginczanki: zielonym (na‑

dzieja, życie, natura), ciemnym – czarnym (barwa nocy, ascezy, 

tęsknoty i obumierania), czy piwnym, złotym (wiedza, poznanie). 

Dopiero przywołanie ich wszystkich zdaje się uzmysławiać, czym 

obarczone jest spojrzenie w jej poezji, co konotuje i jaki ładunek 

afektywny za sobą pociąga.

Spojrzenie to „darowany klejnot”, „niestenografowana rozmowa 

świata” – pisała Ginczanka w wierszu Spojrzenia16. Towarzyszy ono 

słowu lub je zastępuje. Może być porozumiewawcze, zdradzieckie 

lub tajemnicze. Można nim kogoś obdarować, ale również pozwala 

14  W liście do Silvana De Fantiego Jarosław Mikołajewski pisze: „Jedno miała zielone, drugie 
niebieskie, uśmiechające się i ironiczne. Jedno smutne, a drugie kpiące. To ciekawe z tymi oczami 
i z podwójną osobowością”. W tym samym liście Mikołajewski powołuje się na Eryka Lipińskiego, 
który napisał: „Była bardzo inteligentna i dowcipna. Bardzo ładna i elegancka. Zwracały uwagę 
jej oczy – jedno zielone, drugie niebieskie”. Jan Kott z kolei wspominał: „Miała jedno oko tak 
czarne, że aż tęczówka zdawała się przesłaniać źrenicę, a drugie brązowe z tęczówką w złote 
plamki”; Halina Cetnarowicz: „jedno piwne, a drugie… No właśnie – słyszę, że drugie miała nie‑
bieskie. O ile ja pamiętam, to było chyba zielonkawe. A raczej jedno oko miała ciemnopiwne, 
a drugie jasnopiwne, złote”. Z tego dychotomicznego opisu oczu poetki można wyprowadzić 
początek całej rozpisywanej później dualistycznej natury jej życia i twórczości. Porządków, między 
którymi balansowała, starając się połączyć je w jedno”. Cyt. za: J. Mikołajewski, Listy do przy‑
jaciela o Zuzannie Ginczance, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie‑obcasy/1,96856,2359047.
html?disableRedirects=true, dostęp: 11.11.2016; M. Gliński, Sana, Saneczka, Gina – piękno i piętno 
Zuzanny Ginczanki, http://culture.pl/pl/artykul/sana‑saneczka‑gina‑piekno‑i‑pietno‑zuzanny‑gin
czanki, dostęp: 15.02.2015. Por. S. Papier, Pełna sprzeczności – Zuzanna Ginczanka – polska poetka 
żydowskiego pochodzenia, „Magazyn antropologiczno‑społeczno‑kulturowy MASKA” 2017, nr 35.
15  K. Koprowska, „Pycha” Zuzanny Ginczanki – doświadczenie dojrzewania, „Konteksty Kultury” 
2014, z. 1, s. 39.
16  Zob. Z. Ginczanka, Spojrzenia, [w:] tejże, Wiersze…, dz. cyt., s. 130.

na nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Można czegoś szukać 

wzrokiem, ale też oceniać, kierować swój wzrok na coś lub kogoś, 

zaglądać, obserwować, zerkać czy obejmować wzrokiem. Jako 

najdoskonalszy ze zmysłów poznania, jest on kluczowy w odnaj‑

dywaniu się, kształtowaniu i różnicowaniu przez Ginczankę literac‑

kiego i realnego świata. Wzrok pojawia się bowiem w jej utworach 

we wszystkich wspomnianych powyżej przejawach i kombinacjach:

Widzenie poprzedza słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje, zanim nauczy 

się mówić. Widzenie jednak poprzedza słowa również w innym sensie. 

To widzenie ustala nasze miejsce w otaczającym świecie (…). Nasze 

widzenie cechuje nieustanna aktywność, nieustanna ruchliwość, 

nieustanne włączanie do kręgu wokół niego rzeczy, które obejmuje 

swym zasięgiem, konstytuowanie tego, co jest naszą rzeczywistością 

w danym momencie 17.

Między innymi dlatego spojrzenie oraz oczy są tak ważne dla 

Ginczanki i stanowią centralny punkt jej twórczości. Jej wiersze 

wyrażają „obsesję patrzenia”, która wszystko ustanawia. Jak pisze 

w utworze Fizjologia:

Oczami jak agrafkami

ostro wpięłam się w świat

żółto strzelony promień

w źrenicę wwiercił się jak świder –

znienacka srebrzystym dyskiem

blask w odbłysk tęczówki wpadł,

znienacka w przymknięciu powiek

wzrok z chwytu świata się wydarł –18

Kiedy ci mówię wzrokiem... patrzysz mi w oczy jak w szklane szyby
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Przywołany tu batalistyczny opis wskazuje na ciągłe ścieranie się 

podmiotu z zewnętrznymi względem niego czynnikami. Spojrze‑

nie nierozerwalnie związane jest u poetki z otaczającym światem. 

Pozwala się jej w tym świecie (ostro, brutalnie, wręcz przemocą) 

zakotwiczyć, poprzez nie absorbuje otaczającą rzeczywistość, 

z której za pomocą przymknięcia powiek może jedynie próbo‑

wać się wydrzeć („w przymknięciu powiek /wzrok z chwytu świata 

się wydarł”19). Spoglądanie w głąb swoich oczu, w ich odbicie, 

w oczy drugiej osoby czy zwierzęcia (źrenice kocie) – to jedynie 

niektóre z rodzajów patrzenia, wymienionych tu na podstawie 

literackiego dorobku Ginczanki. Jednakże spojrzenie to nie zawsze 

wiąże się z zachwytem, często okupione jest cierpieniem związa‑

nym z przedmiotem poznania. Niejednokrotnie „natura dokonuje 

odwetu, broni się przed ludzką ingerencją”20.

(…) zielone, – niebieskie, – fiołkowe, – – piwne, – czarne, oczy w pu‑

łapce oczu. Trwożne źrenice, które uciekają i spokojne, ciepłe, które 

wtapiają się i topią. Tęczówki bezsensownie krzykliwe i milcząco 

wymowne. Spojrzenia witające, pożegnalne, wieczornie nieskoń‑

czone i nigdy niespotkane21.

– wymienia i różnicuje poetka występujące „rodzaje oczu”. „Oczy 

w pułapce oczu” to stwierdzenie, które niejednokrotnie, w różnych 

kontekstach powraca w utworach Ginczanki22. Oczy są zarówno 

narzędziem wyzwalającym podmiot, jak i jego więzieniem, za‑

sadzką czy potrzaskiem.

18   Z. Ginczanka, Fizjologia, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 30.
19   Tamże, s. 30.
20   K. Koprowska, Tuwim w spódnicy…, dz. cyt., s. 84.
21   Z. Ginczanka, Spojrzenia, [w:] tejże, Wiersze…, dz. cyt., s. 130.
22   Poza wierszem Spojrzenia to określenie pojawia się również w wierszu Miłość najzwyklejsza. 
Zob. Z. Ginczanka, Miłość najzwyklejsza, [w:] tejże, Mądrość jak rozkosz, dz. cyt., s. 106.

Doznania zmysłowe rysują się w poezji Ginczanki wyjątkowo 

plastycznie. Odwołanie do sensualnego poznania oraz gotowości 

zmysłów na nowe doświadczenia pojawia się niemal w każdym jej 

słowie, czego wyrazem są wysublimowane metafory, epitety, enu‑

meracje, rozbudowane synestezje, porównania czy echolalie. Jed‑

nakże niejednokrotnie temu pięknu poznania przeciwstawiony jest 

ból i strach, który z niego wynika. Odnosząc się do samego spoj‑

rzenia, tym, co szczególnie niepokoi, jest jednak fakt, że w utwo‑

rach Ginczanki w kontrze do pięknych palących oczu23, w których 

się ziszczają codzienne zachwyty, obok tak witalistycznego opisu 

lśniących oczu poetki, obrazujących je bujnych metafor, pojawiają 

się również: „milczące tęczówki”, „trwożne źrenice” lub – co gorsza – 

„pusty jak zero oczodół”24. Oczodół, który straszy, to omen śmierci 

i zapomnienia. Zapomnienia, na które przez ostatnich kilkadziesiąt 

lat Ginczanka była skazana.

23  Z. Ginczanka, La‑lita szuka serca, [w:] tejże, Wiersze…, dz. cyt., s. 64.
24  Tejże, Fizjologia, [w:] tejże, Wniebowstąpienie…, dz. cyt., s. 31.

Kiedy ci mówię wzrokiem... patrzysz mi w oczy jak w szklane szyby
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Przemysław Koniuszy
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W niniejszej analizie chciałbym wykazać ciągłość tematyczną 

dwóch wierszy Zuzanny Ginczanki, o jednakowo brzmiących ty‑

tułach – Poznanie. Łączy je w moim przekonaniu charakter for‑

matywny, który dzięki ich zestawieniu ujawnia jeden ze sposobów, 

jaki poetka wykorzystywała w poszukiwaniu swej poetyckiej an‑

tropologii. Wcześniejszy1 z nich odznacza się skoncentrowaniem 

na pierwszym kontakcie ze światem, który odradza się wciąż 

na nowo w niepowtarzalnej formie. Wypowiadający się w nim 

podmiot twierdzi bowiem, że epifaniczne akty, które składają się 

na poezję tożsamą z życiem, pozostają ciągle in statu nascendi, 

a tym samym również uniwersum poetyckie jest zawsze w trakcie 

kreacji niemożliwej do zakończenia. Już inicjalne wersy:

Narodziłam się teraz oto, teraz oto

niepodzielną, 

Myślenie i poznawanie. 
Poezjowanie i filozofowanie. 

O dwóch poznaniach  
Zuzanny Ginczanki

1    Z. Ginczanka, Poznanie, [w:] tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Sejny 2014, s. 166–167. 
Przywoływane w tekście fragmenty utworu podaję za tym wydaniem.



9998 Myślenie i poznawanie. Poezjowanie i filozofowanie. O dwóch poznaniach  Zuzanny GinczankiPrzemysław Koniuszy

mają na celu, między innymi na prawie adynatonu, wykazać czytel‑

nikowi, że oto teraz, w tym wierszu, dokona się coś absurdalnego 

i niemożliwego. Utwór ten staje się w takim sensie studium pod‑

miotu poetyckiego, który – jak pokazuje Ginczanka – jest wrzucony 

w świat, pokonuje kolejne absurdy i wyłania się z nieprzeniknionej 

tajemnicy, a więc jego świadomość przypomina niezapisaną ta‑

blicę i każdorazowo – w myśl aposterioryzmu – jest zapełniany 

kolejnymi sądami, konstytuującymi całą sytuację liryczną. Pozna‑

nie jest więc przez poetkę charakteryzowane jako uzewnętrznienie 

wrodzonej energii, która stymulowana jest przez ciekawość świata. 

W taki sposób Ginczanka sprzeciwia się pasywnemu podejściu 

do poezji i włącza się w propagowanie aktywizmu.

Jeżeli przyjmiemy te rozpoznania za słuszne, to wówczas wers 

„sama w sobie nie potrafię się zmieścić”, który jeszcze bardziej po‑

tęguje wrażenie obcowania z poezją przeistaczającą niemożliwe 

w możliwe, stawałby się z kolei aluzją do ekwiwalentyzacji przez 

to wszystko, co po nim następuje, poszczególnych składników 

konstrukcji wypowiadającego się w Poznaniu „ja”. Innymi słowy, 

byłby to wiersz autotematyczny, a więc traktujący o tym, jak pod‑

miot staje się medium dla wszystkiego, co poprzez utwór poetycki 

autor chce przekazać. W ten sposób ciąg chwytów, demaskują‑

cych naturę poetyckiego kunsztu i zarazem jeszcze bardziej zasnu‑

wający go aurą zagadkowości, doprowadza do powstania źródła 

kolejnych napięć semantycznych w dwóch parach wersów, których 

ważność zasygnalizowana jest graficznym wcięciem i każdorazo‑

wym wprowadzeniem przez słowo „już”. Wydaje się, że rolą tego za‑

biegu jest obrazowe uszczegółowienie i zegzemplifikowanie tego, 

co opisane wcześniej. Ginczanka chce tu wpłynąć na czytelnika 

za pośrednictwem hypotypozy, aby uwierzył w to, że wszystko jest 

w tym tekście relacjonowane na gorąco i nie ma w Poznaniu miej‑

sca na anamnezę, czyli odtworzenie przez podmiot tego, co w nim 

zakorzenione za sprawą instancji autorskiej. Stąd zaakcentowanie 

nieoswojonego charakteru przestrzeni, do której „ja” trafiło, i szcze‑

gólne zorientowanie percepcji odbiorcy na fluktuacyjności znaczeń, 

które „przelewają się bulgotem w chłonność warg”. Tak Ginczanka 

włącza swą twórczość poetycką w kwestie związane z biologią 

i sensualizmem. Jej podmiot staje się brzemienny w prawdę, która 

w konsekwencji pozwala mu anektować nowe światy, jak czytamy 

w wierszu:

oto rozkosz: na bezpańskich cudach wysp

zatknąć sztandar – triumfującą biel.

Dzięki temu pierwszą część utworu zamyka wizja poezji, która 

jednoczy, „zbawia” i krzewi pacyfistyczne idee. W świetle całej 

twórczości Ginczanki równie ważne w Poznaniu jest to, że liryka 

oddala od codzienności, nadaje życiu cudowny wymiar, wzbogaca 

je o sens i kierunek, w którym warto zmierzać. Wysoce zaawanso‑

wana eksplozywność pojawiających się tutaj iluminacji, czyli aktów 

wejrzenia w prawdę o nieprzeniknioności materiału, który ma po‑

służyć za katalizator liryki, pokazuje, że Ginczanka dążyła do spro‑

blematyzowania, czym jest polimorfizm w świecie i co nowego 

o nas samych może powiedzieć metempsychoza. Można uznać, 

że właśnie o tym ostatnim mówi ten wiersz – o sposobie zaprzę‑

gnięcia w ramy lirycznego uzewnętrznienia się kogoś, kto jest rów‑

nocześnie ontologicznie wolny (np. dzięki heraklitejskiej jedności 

przeciwieństw) i epistemologicznie zniewolony w „ucieczce naj‑

celowniej kołowrotnej”, czyli niespokojnym wcielaniu się w nowe 

formy i cierpieniu z powodu tych, które zostały już utracone.

Wobec tego tytuł pierwszego z omawianych tu wierszy zdaje 

się równocześnie odnosić do kompulsywnego i chaotycznego 

zdobywania przez podmiot samowiedzy oraz pieczołowitego 

komponowania utworu poetyckiego z efemerycznych doznań. 

By zobrazować to ostatnie, tę pełną euforii pracę, Ginczanka daje 
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dowód tego, jak bardzo skomplikowaną formę może przybrać jej 

licentia poetica. Przede wszystkim korzysta ze średniówki. W taki 

sposób podkreśla, że wiersz jest swoistym mechanizmem i wszyst‑

ko w jego ramach musi ze sobą korespondować, dlatego każdy 

z wersów traktujący o kreacji poetyckiej jest tak podzielony, aby 

dwa powstałe w ten sposób człony odpowiadały sobie jak w dialo‑

gu. Najwyraźniej widać to w wersie: „głód, niedosyt – zdobywanie 

– myśli obieg – myśli powrót”, gdzie pierwsza część stawia wstępne 

rozpoznanie tylko po to, aby druga odsłoniła prawdę o tym, co się 

w istocie dzieje. Warto także odnotować to, co rzuca się w oczy 

nawet w powyższym cytacie, w którym miejsce spójników na pra‑

wach asyndetonu zajęły myślniki. Spiętrzanie tropów w poezji 

Ginczanki wyjaśnia jej odnoszenie się do „wahadła” jako najbardziej 

wymownego symbolu poznawania tożsamego z filozofowaniem. 

Okazuje się bowiem, że postulowana przez Skamandrytów wolność 

twórcza może być utopijna, gdyż powstawanie każdego wiersza 

implikuje powielenie konkretnego schematu. Nie zawsze można 

sprostać wymogowi oryginalności, ponieważ poeta‑kreator swój 

podmiot wciąż na nowo sytuuje w wierszu, który zawsze przypo‑

mina „wahadło”. Tak jak po wzniesieniu się musi nastąpić upadek, 

tak w Poznaniu podmiot ciągle tkwi w tym samym świecie, który 

okazuje się ciągle czymś nowym i nieznanym: „dziwem, dziwowi‑

skiem”. Tym, jak sądzę, można wyjaśnić, dlaczego podmiot, który 

sugeruje nam swą niewinność poznawczą, tak naprawdę bardzo 

dużo wie o mechanizmach rządzących jego byciem.

Można zaryzykować stwierdzenie, że w pierwszym Poznaniu Zu‑

zanny Ginczanki pobrzmiewają echa pierwszych filozofów, których 

zapamiętała nasza cywilizacja. „Odradzanie” się „w nieustanności 

przemian” odsyła do wariabilizmu Heraklita i infinityzmu Anak‑

sagorasa, „ostateczna wiedza legendarnego drzewa” zdaje się 

mieć związek z „korzeniami wszechrzeczy” Empedoklesa, a niedo‑

określone, kojarzące się z jakąś baśniowo‑mityczną przestrzenią, 

„siódma góra” i „siódma rzeka” zdają się powiązane z pojęciem 

apeironu Anaksymandra2. To hipotetyczne pogodzenie ze sobą 

przez poetkę antagonistycznych głosów z odległej przeszłości 

znajduje swe zwieńczenie w dwóch wersach, które pojawiają się 

w wygłosie utworu: 

tyle mam jeszcze poznań – i tyle mam dociekań;

idę po swoje życie, po swoją rzeczywistość.

Tym wyznaniem poetka pokazuje z kolei, że bliska jest jej myśl 

Demokryta8. Atomizm „ja” z Poznania miałby jednak zastosowanie 

wyłącznie w sferze syntetyzowania postrzeżeń, które przez swą 

nieprzeniknioną naturę oferują podmiotowi tylko „przedsmak”. 

Jest on zapowiedzią momentu, w którym wszystko uformuje się 

w coś bardziej stabilnego, kiedy to rzeczywistość będzie naprawdę 

przynależna osobie wypowiadającej się w utworze i kiedy samo 

„ja” z podmiotu słabego, podatnego na presję i bezwolnie oddają‑

cego się ekstatycznemu poznaniu przeistoczy się w podmiot silny, 

dynamiczny, autonomiczny i autorytarnie narzucający warunki 

temu, co mu podległe.

Podmiot Poznania wyznaje panteizm, dzięki czemu jego pamięć 

sensoryczna pozwala mu dopatrzyć się racji istnienia w poszcze‑

gólnych bodźcach i hierofaniach. Wyartykułowanie pragnienia kon‑

taktu z „ostateczną wiedzą legendarnego drzewa” jednoznacznie 

wskazuje na naturę „ja”, które widzi swoje przeznaczenie w odnale‑

zieniu złotego środka pomiędzy zachłyśnięciem się wielopostacio‑

wym światem a koniecznością stania się kimś wchłoniętym przez 

ten zaborczy quasi‑organizm. W taki sposób Zuzanna Ginczanka 

dokonuje emancypacji tych sfer duchowości człowieka, które 

dotychczas były utajone. Powoływane przez nią do istnienia „ja” 

2  Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 2009, 
ss. 26–34, 42–49.
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widzi bowiem w iluzorycznej prostocie zakorzenienia człowie‑

ka w codzienności przebłyski jakiejś niepojętej na pierwszy rzut 

oka magii – sygnały istnienia światów alternatywnych, w których 

każdy dostanie to, co mu przeznaczone lub niegdyś odebrane. Z tej 

perspektywy Poznanie jawi się jako wiersz o pragnieniu stania się 

wyzwaniem dla świata. Podmiot nie podporządkowuje się regu‑

łom przestrzeni, w której egzystuje, choć nie dokonuje także ich 

kontestacji. Odstępuje jedynie od tego, co wypada, aby opowie‑

dzieć się za tym, co dyktuje mu natura, a więc za sensualnością 

i horacjańskim carpe diem. Motyw ucieczki, jaki później zinten‑

syfikuje się w twórczości Ginczanki, w Poznaniu przyjmuje formę 

dość wyważoną, by ostatecznie zostać sprowadzony do poziomu 

rozdarcia pomiędzy pragnieniem stania się medium transcenden‑

cji i jakości metafizycznych a tęsknotą za tym, co ziemskie, czyli 

połowiczne i temporalne. Gdyby trójdzielny schemat wynikowy 

wyznania lirycznego, niekiedy wykorzystywany przez poetkę, spró‑

bować zastosować w omawianym wierszu, wówczas okazałoby 

się, że jego determinanty (procesualność, migotliwość znaczeń 

i wyeksponowanie konieczności przewrócenia na nice obecnego 

porządku w celu realizacji postulatów „ja”) tak naprawdę prowadzą 

do uznania, że owe nieco arkadyjskie „legendarne drzewo” będzie 

osiągalne dopiero wtedy, gdy jako cywilizacja powrócimy do aktów 

afirmacji świata, które będą autentyczne, a nie wystudiowane.

Tym samym wygłos tego wiersza ze stycznia 1934 roku, traktu‑

jący o poszukiwaniu intymnej, prywatnej Arkadii, odsyła do drugie‑

go Poznania 3, powstałego niespełna pół roku później. Ten utwór, 

czytany w bezpośredniej korelacji ze swym poprzednikiem, wydaje 

się równocześnie jego kontynuacją i potwierdzeniem. W nim po‑

dobnie szuka się równowagi pomiędzy nihilizmem i witalizmem, 

choć – jak się wydaje – przewaga jest tu ponownie po bardziej 

3   Z. Ginczanka, Poznanie, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 230–231. Przywoływane w tekście 
fragmenty utworu podaję za tym wydaniem.

entuzjastycznej, pozytywnie waloryzowanej stronie, gdyż wypo‑

wiadający się tam Adam także widzi remedium na głęboko nie‑

pokojący go brak jakiejś znaczącej cząstki swojej podmiotowości. 

Dla niego miejsce, w którym będzie można sobie wszystko wyna‑

grodzić, sytuuje się już nie za „siódmą górą” i „siódmą rzeką”, ale 

tam, gdzie przebywa Ewa. To ona zespala w sobie omnipotencję 

matki Natury, zapowiedź ukojenia oraz odnalezienie odpowiedzi 

na wszystkie pytania swojej „drugiej połówki”. W tym Poznaniu Gin‑

czanka w sposób o wiele bardziej zasadniczy odwołuje się do me‑

chanizmów rządzących przyrodą. Wybuchowość i burzliwość łąki 

już na samym początku wskazują, że w tym przypadku tytułowy 

proces ma przebiegać nieco inaczej. Poetka skupia się na wysnu‑

waniu pewnych i niepodważalnych wniosków na temat tego, jaki 

tak naprawdę jest świat, bazując wyłącznie na przesłankach, które 

nawet jej pośrednik, a więc wypowiadający się tu Adam, uznaje 

za nie do końca adekwatne i możliwe do rozpatrzenia. Jak mówi:

jedno mam tylko

serce,

a ty masz oczu dwoje –

jedne mam tylko

usta,

a ty masz dłonie dwie.

Introspekcja, jaka miała miejsce w Poznaniu ze stycznia 1934 roku, 

kierowała lekturę wyłącznie w stronę rozważań, które prędzej czy 

później zawsze sprowadzały się do pytania o status ontologiczny 

wypowiadającej się w wierszu osoby. Obecny tam podmiot z za‑

pałem czerpał z rzeczywistości, a wszystko, co zdobyte, skwapli‑

wie i nieco nieudolnie umiejscawiał wewnątrz siebie. Tym samym 

tamto „ja” przeistoczyło się w mikroświat. Można nawet powiedzieć, 

że za każdym razem, gdy była mowa o tym, co zewnętrzne, tak 
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naprawdę wszystkie uwagi odnosiły się do osoby, która je arty‑

kułowała. Wspomniana afirmatywność byłaby więc kamuflażem 

dla antropocentryzacji.

W późniejszym o kilka miesięcy Poznaniu punkt ciężkości poło‑

żony jest na poszukiwanie powiązań pomiędzy epistemologiczny‑

mi realiami bycia, czy percepcyjnymi uwarunkowaniami ludzkiego 

ego, a tym, co tradycja i kultura mówi o antropogenezie. Adam 

jest więc tutaj nastawiony na eksterioryzację. Istnieje nie tyle po to, 

by coś zbadać, ile właściwie wyłącznie po to, by wyartykułować 

konkretne rozpoznania odnośnie tego, kim jest Ewa. W gruncie 

rzeczy charakteryzuje siebie w sposób negatywny, wyróżniając 

swe braki (choć bardzo znaczące jest to, że to on jest posiadaczem 

serca i ust). Może wtórnie wypowiadać swoje myśli oraz dawać 

świadectwo stanowi rzeczy a priori, już w pełni jasnemu w tym 

poetyckim świecie. Za to Ewa posiada oczy i dłonie. Zatem ona 

może już zweryfikować to, co mówi jej współtowarzysz i przede 

wszystkim realnie wpływać na otaczającą ich przestrzeń. W ten 

sposób ona uobecnia praxis, a on teorię. W świetle tego intere‑

sujące są wersy ujęte w nawias:

(korzeni, które zsychają

poznałem prosty niedosyt,

łączę z nimi w przekopie

dłonie

od głodu chore).

Można uznać, że Adam podziela los podmiotu z wcześniejszego 

Poznania. Jego świadomość jest nieomal pusta, stanowi swego 

rodzaju niezapisaną kartę, która zacznie funkcjonować dopiero 

dzięki pozytywnym impulsom. W ramach zastosowanej tu metafo‑

ryki mogłyby prawdopodobnie posłużyć za nie krople wody, które 

ożywiają korzenie roślin, pozwalają im egzystować i czerpać sole 

mineralne z ziemi. Zamykająca to Poznanie odpowiedź Ewy, która 

podkreśla jeszcze raz jej przedziwne spokrewnienie z siłami kon‑

stytuującymi życie ziemskie („siostrzę się rodnie i sytnie z soczystą 

jak dynia ziemią”), pokazuje, że w świecie poetyckim Ginczanki 

kobiecość jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co chce żyć 

w sposób niezawłaszczający i pełny. Dlatego też uobecniająca 

siły witalne Ewa jest tutaj instancją władzy, ale też niedziałającą 

deterministycznie czy wbrew komukolwiek. Ona jest „żywną od‑

powiedzią” na „głodne pytanie”, a więc naturalną i niewymuszoną 

reakcją na ruch materii we wszechświecie, którego wymaganiom 

podmioty nie zawsze są w stanie sprostać.

Trudno z niepodważalną pewnością stwierdzić, czy ta zbieżność 

tytułów wierszy miała dla samej Zuzanny Ginczanki jakieś znacze‑

nie, czy też obmyśliła je ona jako zupełnie odmienne, niemniej 

jednak w nieco dogłębniejszej lekturze współbrzmiące ze sobą 

głosy w gruncie rzeczy współtworzą tę samą linię tematyczną. 

Mimo wszystko ta paralela nie jest w jej twórczości przypadkiem 

odosobnionym, podobnie rzecz się ma bowiem z dwoma utworami 

opatrzonymi tytułem Pycha.

Chciałbym zwrócić uwagę, że te dwa omówione przeze mnie 

Poznania najbardziej są wobec siebie analogiczne, szczególnie 

gdy uruchomimy w ich recepcji fakt przenikania się filozofii z lite‑

raturą. O tym zjawisku pisał ostatnio bardzo przekonująco George 

Steiner, który stwierdza, że „nie ma literackiego tekstu” pozba‑

wionego „metafizycznych współrzędnych, aksjomatów logicz‑

nych, czy śladów epistemologii”12. Tym samym owe dwa Poznania  

okazują się jednomyślnie kierować lirykę Ginczanki w stronę – jak 

ujmuje to wspomniany Steiner w Poezji myślenia – „instauracji  

myśli pierwszego kalibru”13, a więc rekonstrukcji pierwotnego za‑

chwytu nad światem, który w swej uczciwości byłby nieskazitelny.

12   G. Steiner, Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celana, Warszawa 2016, s. 210.
13   Tamże, s. 12.



107106

Bibliografia

Araszkiewicz A., Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, 

Warszawa 2001.

Ginczanka Z., Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Sejny 2014.

Kiec I., Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.

Steiner G., Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celana, Warszawa 2016.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 

2009.

Joanna Kulczyńska‑Kruk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Definiując satyrę, Tomasz Stępień przypomina, że obok aktual‑

ności tematycznej jedną z jej zasadniczych cech jest perswa‑

zyjność. Gatunek ten zaliczany jest do literatury dydaktycznej, 

której funkcje pragmatyczne obejmują naukę krytycznie traktu‑

jącą o rzeczywistości, pozbawioną jednak przykładowych wzorów 

postępowania wobec zaobserwowanych problemów. Wypowiedź 

satyryczna pełni także funkcję ludyczną dominującą w utworach 

rozrywkowych1.

Satyry Ginczanki spełniają założenia gatunkowe, dotyczą ak‑

tualiów, uczą i bawią. Cechuje je błyskotliwa refleksja odzwiercie‑

dlająca wrażliwość wobec rzeczywistości oraz humor świadczący 

o życzliwym nastawieniu do ludzi. W utworze Damskie kłopoty 

poetka zwierza się z problemów twórczych, jakie wynikają z ogra‑

niczeń kulturowych:

O zjawisku manipulacji 
w satyrze Mętne historie  

Zuzanny Ginczanki

1   Por. T. Stępień, O satyrze, [w:] tegoż, Zabawa – poetyka – polityka, Katowice 2002, ss. 34, 
58–60; tegoż, Zabawa i polityka w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] tamże, s. 58–59.
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Niełatwo pisać rzecz satyryczną

z ostrym posmakiem aktualności

i być złośliwą i napastliwą

i nie zatracić cech kobiecości2.

Świadoma roli, jaką w utworach innych satyryków pełnią kolo‑

kwializmy i „nieskromne słówka”, poetka we własnych tekstach 

z nich nie korzysta, posługuje się natomiast zrytmizowaną oraz 

rymowaną grą słów.

Bez względu na formę wypowiedzi Ginczanka pozostaje wierna 

przekonaniu o znaczeniu i walorach słowa. W liryku Gramatyka 

pisze o przyjemności tworzenia i emocjonalnym stosunku do słow‑

nego instrumentarium zawierającego wszystkie możliwe formy, 

barwy i dźwięki świata:

(– a wrosnąć w słowa tak radośnie, 

a pokochać słowa tak łatwo –

trzeba tylko wziąć je do ręki i obejrzeć jak burgund pod światło)3.

Za pomocą słów opisujemy rzeczywistość, nazywamy i nadaje‑

my jej sensy, komunikujemy się z innymi ludźmi, wyrażamy myśli 

i emocje. Refleksja nad potencjałem materii werbalnej jest po‑

wiązana ze sferą sztuki, ale również dotyka kwestii związanych 

z etyką słowa. To właśnie w utworach satyrycznych Ginczanka 

wskazuje na nierzadko partykularne wykorzystywanie mowy przez 

osoby reprezentujące instytucje polityczne i społeczne, jak również 

środowiska dziennikarskie pośredniczące w przekazie informacji.

2   Z. Ginczanka, Damskie kłopoty, [w:] tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Warszawa 2014, 
s. 291. Wszystkie utwory Zuzanny Ginczanki, przywoływane w artykule, cytowane są za tą edycją.
3   Z. Ginczanka, Gramatyka, [w:] tejże, dz. cyt., s. 263–266. Wielokrotnie cytowana fraza przy‑
pomina znaną z twórczości Juliana Tuwima fascynację słowem, którego swoistą filozofię tworzą 

„trzy aspekty: 1) brzmienie, 2) znaczenie, 3) wcielenie”. Cytat pochodzi z fragmentu listu Juliana 
Tuwima do siostry Ireny z dnia 1 IX 1942. Por. P. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2008, s. 26.

Mętne historie należą do grupy utworów opublikowanych przez 

Zuzannę Ginczankę w 1936 roku w tygodniku satyrycznym „Szpil‑

ki”4. Tematycznie tekst ten koresponduje z innymi satyrami poetki, 

takimi jak: Słówka, w której krytykowane jest odstąpienie przez 

urzędników państwowych od demokratycznych wartości sym‑

bolizowanych przez hasło Rewolucji Francuskiej (wolność – rów‑

ność – braterstwo)5; Słowa na wiatr, będące sprzeciwem wobec 

nierzetelności środowisk deklarujących wsparcie finansowe dla 

bezdomnych i bezrobotnych podczas akcji pomocy zimowej6; 

Prasa i Bez komentarzy (o zwyczajach panów dziennikarzy), w których 

krytykowana jest brukowa prasa zawierająca błahe informacje, 

plotki i sensacyjne doniesienia7.

Izolda Kiec interpretuje Mętne historie jako utwór paraboliczny, 

w którym „rozpoznano mechanizmy rządzące rzeczywistością 

społeczną, będącą zagrożeniem dla wewnętrznego, prywatnego 

świata”8. Mechanizmy, na które Ginczanka zwróciła uwagę w wier‑

szu, stanowią zbiór cech właściwych dla zjawiska manipulacji 

w procesie komunikacji językowej, którym badacze w Polsce zaj‑

mują się dopiero od lat 70. minionego wieku9. Poetka bezpośrednio 

4   Z. Ginczanka, Mętne historie, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 295–296 (pierwodruk „Szpilki” 
1936, nr 47, s. 5).
5   Z. Ginczanka, Słówka, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 329–331.
6    Z. Ginczanka, Słowa na wiatr, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 336–337. Akcję pomocy zimowej 
dla bezrobotnych propagowano w prasie, por. m.in. Pomoc zimowa, „Ilustrowany Kurjer Codzienny”, 
nr 343, 10 grudnia 1936, s. 8; Pomoc zimowa, „Ilustrowany Kurjer Codzienny”, nr 360, 29 grudnia 
1936, s. 7; Pomoc zimowa, „Kurjer Warszawski”, nr 313, 14 listopada 1936, wydanie wieczorne, s. 8. 
Podczas akcji charytatywnej z poetyckim apelem o pomoc zwrócił się do czytelników Tadeusz 
Hollender, por. tegoż, Serce i ręka, „Droga do Zdrowia”, nr 1, styczeń 1937, s. 7. Por. Sprawozdanie 
z akcji pomocy zimowej 1936/1937, Warszawa 1937, http://www.sbc.org.pl/dlibra/docconten‑
t?id=62293, dostęp: 18.03.2017.
7   Z. Ginczanka, Prasa, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 321; Tejże, Bez komentarzy (o zwyczajach 
panów dziennikarzy), [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 310–311.
8   I. Kiec, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994, s. 114–115.
9   Pojęcie manipulacji nie było wówczas jawnie używane, ale wchodziło w zakres studiów 
na temat socjotechniki. Por. M. Kliś, Kształtowanie się znaczenia pojęcia „manipulacja”, [w:] 
Manipulacja: pedagogiczno‑społeczne aspekty. Część I. Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, 
red. J. Aksman, Kraków 2010, s. 23–32 (tam dalsza bibliografia na temat historii badań nad 
zjawiskiem manipulacji).
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krytykuje często stosowaną w życiu społecznym negatywną prak‑

tykę komunikacyjną, wskazując pośrednio wzorzec pozytywny, któ‑

rego istotą jest prawda, obiektywizm i rzetelny przekaz. Dodatkowo 

niewątpliwym walorem omawianego utworu jest jego aktualność.

Według definicji Adama Lepy manipulacja jest celowym i ukry‑

tym działaniem zmierzającym do narzucenia odbiorcom fałszy‑

wego obrazu pewnej rzeczywistości10. W satyrze Mętne historie 

Ginczanka z wyjątkową trafnością ukazała działania polegają‑

ce m.in. na ukryciu celu manipulacji oraz funkcję, jaką pełni w niej 

jej podstawowe narzędzie, czyli odpowiednio spreparowane słowo. 

Osobna kwestia dotyczy zdemaskowania systemu, w którym 

jedna manipulacja wspiera kolejną, tworząc tzw. „manipulację 

wielką”. O sukcesie tego typu poczynań decyduje warunek skryto‑

ści, sprzyja im też nieświadomość11. Dlatego w wierszu Ginczanki 

nie poznajemy dysponenta tej specyficznej gry bez zasad. Nie 

znamy też ostatecznego celu planowanego działania. Pozostaje on 

w sferze sugestii i domysłów. A więc, tak jak podmiot wiersza, któ‑

rego określić można mianem demaskatora, bierzemy udział w grze 

zainicjowanej przez dysponenta. Celem demaskatora będzie jej 

wykazanie poprzez ujawnienie technik i środków właściwych dla 

niej. O koniecznym dla dokonania manipulacji warunku skrytości 

Ginczanka pisze w pierwszych strofach wiersza:

Niewiadomy nie byle kto, 

nawet trudno uwierzyć w to,

po kryjomu, pro sua domo,

robi coś, a co nie wiadomo –

10   Por. A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 23.
11   Tamże, s. 24–32, 39–40.

i nie tylko, nie tylko on,

ale wszyscy ze wszystkich stron

nie wiadomo jak i dlaczego

robią to lub coś całkiem innego.

Żaden akt ich nie wyda ni skrypt

i nie zdradzi przed nikim nikt,

że to w bardzo poważnej mierze

robią nie tak, jak się należy12.

Skrytość wyrażona została w słowie określającym bohatera 

mianem „niewiadomego”, czyli nieznanego, ale co ważne, zna‑

czącego. Istotnym elementem tego konstruktu jest nadanie „spra‑

wie” znaczenia poprzez uwikłanie w nią „pewnych” autorytetów. 

Przypuszczenie i skrytość obejmuje także działania, o których 

„wiadomo” jedynie, że czynione są dla własnej korzyści. Kolejnym 

elementem manipulacji jest sugestia o postępowaniu niezgodnym 

z nieokreślonym kodeksem prawnym lub etycznym. Nieznane 

są zatem obowiązujące normy. Enigmatyczne są też przyczyny 

i sposób realizacji nieokreślonych działań. Postawienie zarzu‑

tu działania wbrew regule dotyczyć może jakiejkolwiek sprawy. 

Wszystko okazuje się tajemnicą, której dysponentem jest osoba 

bez tożsamości.

Dysponent może podać w wątpliwość każdą prawdę, dąży 

do dezinformacji i pragnie wywrzeć wpływ na odbiorcę komuni‑

katu. Dla manipulatora nie mają znaczenia szkody, jakich doznaje 

osoba manipulowana. Nadawca informacji działa wyłącznie, jak 

pisze autorka wiersza, pro sua domo. Manipulacja może dotyczyć 

różnych sfer życia jednostki czy zbiorowości. Może też oddziały‑

wać na przebieg zdarzeń o rozmaitym charakterze: osobistym, 

12  Z. Ginczanka, Mętne historie, [w:] tamże, Wiersze..., dz. cyt., s. 295.
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instytucjonalnym, politycznym. Działania manipulatorskie budują 

swoistą opowieść, ową „mętną historię”, niejasną, fałszującą rze‑

czywistość. Są sposobem kreowania ciągu zdarzeń zaplanowanych 

przez dysponenta, z wykorzystaniem przekształcania, maskowania 

lub dyskredytowania faktów. Działania te podważają autorytety 

i wartości. Kłopotliwe w odbiorze, wywołują u odbiorcy chaos 

emocjonalny i mentalny.

W tworzeniu „mętnych historii” wykorzystywane są najczę‑

ściej konstrukcje, takie jak: stereotyp, mit i kamuflaż, jak również, 

wskazana w wierszu Ginczanki, plotka, niesprawdzona informacja 

przekazywana z „ust do ust”, często szkodliwa dla osób, które są 

jej tematem13.

Odwoływanie się do powszechnie akceptowanych przekonań, 

obiegowych sądów, ukrywanie prawdziwych intencji odbywa się 

za pośrednictwem sugestii oraz insynuacji. Niejednoznaczne komu‑

nikaty, niepełne czy też zniekształcone informacje czynią adresata 

podatnym na dalsze oddziaływanie manipulatorskie. W wierszu 

sugeruje się, że uczestników mętnej sprawy jest wielu. Mogą być 

nimi „wszyscy”. Adresat ulega sugestiom i wątpi we własną per‑

cepcję. Traci zaufanie i z łatwością wchodzi w rolę medium.

Mówiąc o manipulacji, należy zwrócić uwagę na jej wielopo‑

ziomowość, skutkującą przekształcaniem się manipulacji małej 

w wielką. Bardzo często techniki manipulatorskie stosowane są 

w propagandzie politycznej14. Podmiot wiersza wskazuje na zna‑

czącą rolę prasy jako medium, za którego pośrednictwem zma‑

nipulowane słowo trafia do szerokiego kręgu odbiorców. Nie 

trzeba wyjaśniać, jak ważne dla poczytności pism są sensacyjne 

13   Por. A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 60–63; Por. tegoż, Manipulowanie człowiekiem jako 
problem współczesnej pedagogiki, „Ethos” 1992, nr 1, s. 77 nn.; K. Thiele‑Dohrmann, Psychologia 
plotki, przeł. i wstępem opatrzył A. Krzemiński, Warszawa 1980.
14   Por. A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., ss. 34, 39–43, 52, 80–83; Por. tegoż, Media masowe 
nośnikiem manipulacji, [w:] Człowiek w zagrożeniu, red. M. Miller, Łódź 1991, s. 45–47.

wiadomości. Powszechne zainteresowanie emocjonującymi infor‑

macjami sprawia, że manipulujący świadomie korzystają z łamów 

prasowych:

Kiedyś później pewnego dnia,

wszystko nagle wystrzeli, jak z pnia –

co za zgroza! co za ohyda!

wszystko nagle na jaw się wyda – 

wtedy krzyk się podniesie, że skąd,

że wprowadził na pewno ktoś w błąd, 

zapytany o owe rzeczy,

energicznie każdy zaprzeczy;

lecz ktoś inny dowiedzie, że fakt,

nagle dowód się znajdzie i akt

i wymyślą zmyślne półgłówki

sensacyjne bardzo nagłówki15.

Krzykliwy tytuł prasowy (czy też nagłówek) zachęcając czytel‑

nika do lektury artykułu, reklamuje, streszcza, niekiedy ujawnia 

stanowisko autora lub redakcji w sprawie, której tekst dotyczy. 

Pełni więc funkcję nominatywną, deskryptywną oraz pragmatycz‑

ną o charakterze perswazyjnym i ekspresywnym16. O specyfice 

języka prasowego użytego w manipulowaniu opinią publiczną 

pisali w latach międzywojennych także Julian Tuwim, np. w parodii  

15  Z. Ginczanka, Mętne historie, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 295–296.
16  Por. M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Przegląd Prasoznawczy” 2008, t. 2, s. 117–126, 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Prasoznawczy/Rocznik_Prasoznawczy‑r2008‑t2/
Rocznik_Prasoznawczy‑r2008‑t2‑s117‑126/Rocznik_Prasoznawczy‑r2008‑t2‑s117ñ126.pdf, 
dostęp: 05.02.2017; S. Gajda, Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów), [w:] 
Socjolingwistyka, red. W. Lubaś, t. 6, Warszawa–Kraków 1987, s. 83; W. Pisarek, Poznać prasę 
po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967, s. 47.
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Zbrodnia Hilarego Pęcikowskiego w oświetleniu pięciu pism war‑

szawskich17, i Czesław Miłosz – w poetyckim komentarzu procesu 

Juliana Blachowskiego pod tytułem Przeciw nim18. W obu przy‑

kładach przekaz dziennikarski nie służy obiektywnemu przedsta‑

wieniu faktów, tylko subiektywizacji zdarzeń i podporządkowaniu 

ich politycznym racjom.

Demaskatorskie działanie podmiotu wiersza ujawnia, jak ważne 

w manipulacji jest konsekwentne spełnianie warunku skrytości, 

co Ginczanka podkreśla kilkakrotnie, także w zakończeniu utworu:

Z wymienionych powyżej spraw

jeszcze żadna nie wyszła na jaw,

teraz jeszcze wszystko na pieńku

po cicheńku i pomaleńku –

teraz jeszcze o wszystkim – cyt

i posądzać doprawdy wstyd – 

kiedy skandal jak piorun trzaśnie,

wtedy wszystko dokładniej wyjaśnię19.

Satyra Mętne historie jest przykładem utworu dydaktycznego, 

w którym ujawniono typowe techniki manipulatorskie. Jest również 

formą sprzeciwu wobec utylitarnego wykorzystywania słowa. Ma‑

nipulacja, będąca formą kłamstwa, jest krzywdząca. Bez względu 

na zakres jej oddziaływania – mały, obejmujący niewielkie grupy 

(kręgi rodzinne, koleżeńskie, zawodowe), czy też wielki, do któ‑

rego zaliczyć można duże grupy społeczne20. Wykorzystywana 

17   Por. A. Węgrzyniak, Poezja i mass media, [w:] tejże, Ja głosów świata imitator. Studia o poezji 
Juliana Tuwima, Katowice 2005, ss. 66–67, 71 (przypisy 97–99), 72–73.
18   Cz. Miłosz, Przeciw nim (Poemat o czasie zastygłym, 1933), [w:] Wiersze wszystkie, Kraków 
2011, s. 11–12.
19   Z. Ginczanka, Mętne historie, [w:] tejże, Wiersze..., dz. cyt., s. 296.
20  Por. A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 39–45.

w propagandzie intelektualnej i emocjonalnej może mieć też 

wpływ na rozwój wydarzeń o wymiarze historycznym. Zuzanna 

Ginczanka uwrażliwia na znaczenie słowa i ujawnia potencjalną 

szkodliwość jego oddziaływania na nieświadomego odbiorcę. Jak 

każde narzędzie, słowo może zostać użyte przeciw człowiekowi, 

może wprowadzać w błąd, czynić szkody w każdej sferze życia 

prywatnego i społecznego. Skuteczne reagowanie na manipula‑

cję polega nie tylko na jej ujawnieniu, ale i solidarnym, publicznie 

formułowanym wobec niej sprzeciwie oraz krytycznym, zracjona‑

lizowanym odbiorze dostarczanych treści.
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gdzie wszystko się przetapia w zdania –

tam nie ma nic, prócz nas –

(…) prawo ciążenia nas nie trzyma

łypiących oczami w konstelacje,

bo prawdą jest tam ósmy wymiar

i to, że my –

– – My mamy rację1.

Punktem wyjścia rozważań nad statusem języka i jego „prawem 

ciążenia” w twórczości Zuzanny Ginczanki, na przykładzie trzech 

jej tekstów: Procesu, Labiryntu obłąkanych i Deklaracji, będzie mi‑

niatura Franza Kafki Przed prawem (Vor dem Gesetz) oraz jedno 

z jej odczytań – autorstwa Jacques’a Derridy. 

Zdaniem francuskiego myśliciela Kafka w swojej paraboli po‑

traktował pojęcie prawa synonimicznie do literatury pojmowanej 

Ginczanka 
przed prawem języka

1    Z. Ginczanka, Koniugacja, [w:] tejże, Wniebowstąpienie ziemi, wybór i posłowie T. Dąbrowski, 
Wrocław 2013, s. 37.
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jako instytucja nieustannie znosząca własną instytucjonalność – 

opowieść broniąca się przed własną narracyjnością, historia, która 

„nie toleruje własnej historii”2, pragnie ją zamazać i stać się „białą 

mitologią”3 czy „mitologią radosną”4. Prawo to także w tym ujęciu 

język doprowadzony ad extremum w swoich lękach z jednej strony 

przed referencjalnością, z drugiej przed nieuniknionym osadzeniem 

w dyskursie, konwencji, normie, topologii. Krótko mówiąc − język 

dążący do tego „abyś [ty, czytelniku – S.B.] był spokojny”5. Według 

autora Pisma i różnicy Kafkowskie bycie‑przed‑prawem to wy‑

znacznik egzystencji przed‑językiem, bytowania w ciągłym stanie 

„jeszcze nie”6 w języku, będącego zaprzeczeniem przebywania 

w językowej sferze komfortu (właściwego codziennej, bezpiecznej, 

wolnej od niepokojów komunikacji7, w której to „my mamy rację”). 

W prawie rozgrywa się także nierozstrzygalny konflikt między idio‑

synkratycznością doświadczenia, jego jednostkową artykulacją 

(tym, co przeznaczone „tylko dla ciebie”8) a przestrzenią języka po‑

wszechnie dostępnego, obowiązującego wszystkich użytkowników 

danego systemu praw. Tym natomiast nie przysługuje jakakolwiek 

nadzieja dotarcia do istoty prawa − jest nią wszak, na zasadach 

swoistej tautologii, samo prawo. Stąd kontakt człowieka z literą 

prawa musi odbywać się na dystans, w wiecznym niedoczasie, 

w anachronicznym trybie odwlekania, koniecznego opóźnienia, 

2   J. Derrida, Przed prawem, przeł. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. 
A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006, s. 422.
3   Tegoż, Biała mitologia. Metafizyka w tekście filozoficznym, przeł. J. Margański, [w:] tegoż, 
Marginesy filozofii, Warszawa 2002.
4   Z. Ginczanka, Mitologia radosna, [w:] tejże, Wniebowstąpienie..., dz. cyt., s. 9.
5   F. Kafka, Przed prawem, przeł. J. Kydryński, [w:] tegoż, Opowieści i przypowieści, Warszawa 
2016, s. 222.
6   Owo określenie cechuje język zarówno Derridy, jak i Kafki; oznacza ono permanentny stan 
odwlekania zaistnienia konkretnego stanu w rzeczywistości, nieukonstytuowania się w stałej 
formie sensu, języka, głosu, poczucia egzystencjalnego niepokoju, nienasycenia (zob. Nienasy‑
cenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011).
7   Zob. Heideggerowskie rozróżnienie na mowę autentyczną i „gadaninę” (należącą do domeny 
Man): M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2010, s. 218–241.
8   F. Kafka, dz. cyt., s. 223.

nieodzownych powtórzeń9. Imienia własnego, jakby to określił 

Derrida, właściwej nazwy rzeczy nie da się posiąść. Można jedynie 

próbować tę rzecz, tę nazwę „studiować”, jak czyni to z postacią 

strażnika bohater prozy Kafki.

Zuzanna Ginczanka w utworze Proces problematyzuje kwestię 

powstawania, a raczej stawania się języka, fingując pragnienie 

poznania jego genealogii. Tworzy bajkę na wzór Nietzscheańskich 

opowiastek10, ustanawia prawo, dzięki któremu w ogóle możliwe 

jest zaistnienie opowieści o języku. W jej fikcji miesza się ze sobą, 

jak w Joyce’owskich „chaosmosach”, genezyjska historia biblijna 

i naukowy (geologiczno‑biologiczny) mit o początkach świata. 

Logiczna kategoria prawdy i fałszu oraz dogmat religijny zostają 

zastąpione przez inną władzę – bezwzględne prawo poetyckiej 

wyobraźni, której naczelną predyspozycją jest zdolność do kompo‑

nowania konfiguracji gotowych (zawsze już jakoś sformatowanych) 

elementów, nie zaś do tworzenia ex nihilo 11:

Na początku było niebo i ziemia

i jelonki,

i jelenie płowe.

No, a dalej bieg się odmienia:

oto ciało

stało się słowem12.

Proces Ginczanki to nie tylko nazwa permanentnego stanu in statu 

nascendi, w którym znajduje się język, którego prawo obowiązuje 

tylko w danym miejscu i czasie, dotyczy konkretnych jednostek, 

9   Zob. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997
10   Zob. P. Lacoue‑Labarthe, Bajka (Literatura i filozofia), przeł. A. Leśniak, „Principia” 2003, t. XXXIV.
11   Zob. G. Deleuze, F. Guattari, Percept, afekt i pojęcie, [w:] tychże, Co to jest filozofia?, przeł. 
P. Pieniążek, Gdańsk 2000, s. 217–218.
12   Z. Ginczanka, Proces, [w:] tejże, Wniebowstąpienie..., dz. cyt., s. 7.
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istnieje efemerycznie, nie będąc nigdy bytem na zawsze ukon‑

stytuowanym i wszechmocnym. To także określenie procesu, 

któremu, nolens volens, poddaje się człowiek. Giorgio Agamben 

w eseju poświęconym Kafce stwierdza: „Każdy człowiek wdraża 

oszczerczy proces przeciwko sobie”13. Stawką w tym procesie nie 

jest jednak ani wina, ani kara bądź wyrok, lecz oskarżenie – ściślej 

mówiąc − egzystowanie w kondycji nieustannego samooskar‑

żenia. Do tego zaś przymusza człowieka konieczność mówienia, 

zarazem poczucie obowiązku wobec języka, obowiązku poszu‑

kiwania jego prawdy poprzez ciągle powielaną, z góry nieudaną 

próbę dotarcia do jądra, genezy, „cząstek elementarnych” mowy/

rzeczy. Ginczanka, konstruując wizję odcieleśniania się świata 

i jego rematerializacji w słowie, stawia się przed prawem języka, 

buduje nieprzekraczalną granicę poprzez jej radykalne narusze‑

nie. Ukazuje jednocześnie fiasko poszukiwań „pierwszej zasady”, 

podstawowego prawa rzeczywistości, obnaża nieunikniony proces 

autodestrukcji, pułapkę, w której każdy człowiek tkwi od urodzenia, 

od pierwszego wypowiedzianego słowa14. 

Poetyckim idiomem tej pułapki jest „labirynt”, ogołocony z kon‑

wencjonalnego symbolizmu i naiwnej metaforyczności, funkcjo‑

nujący jako figura prawa języka par excellence:

Tysiąc tysięcy niedrzwi – drzwi, przez które muszę iść, choć nie chcę,

groteską swych bezzębnych paszcz świadomość progów swych 

wychłepce;

(…) a jednak chcę na każdy cios w boleści w przód się rwać wieczyście,

miast czekać w mgle ogłuchłych cisz, aż samo do mnie przyjdzie 

wyjście15.

13   G. Agamben, K., przeł. S. Kasprzysiak, [w:] Nienasycenie: filozofowie o Kafce, dz. cyt, s. 370.
14   Por. z problematem grzechu pierworodnego: tamże, s. 374.
15   Z. Ginczanka, Labirynt obłędny, [w:] tejże, Wniebowstąpienie..., dz. cyt., s. 24.

W Labiryncie obłędnym głównym przedmiotem refleksji staje się 

sama możliwość działania, która jest zarówno niemożnością ruchu 

(zamilknięciem), jak i siłą popychającą do czynu (próbą wydoby‑

cia z siebie głosu). To opis sytuacji skazańca, który – jak w Kolonii 

karnej – doświadcza wyroku na swoim ciele bez możliwości po‑

znania go, będąc pasywnym świadkiem‑uczestnikiem własnego 

procesu, nieświadomym swojej winy. Tę bowiem stanowi sama 

partycypacja w procesie życia, a zatem również posługiwanie się 

językiem. Wszelka wolicjonalna aktywność, mająca prowadzić 

do uwolnienia się spod działania tortur maszynerii prawa, to czysta 

potencjalność, złudzenie, na którym opiera się istnienie literatury 

w ogóle. Błądzenie i obłęd, poszukiwanie wyjścia i świadomość 

pustki czekającej za „niedrzwiami – drzwiami”, optymizm poznaw‑

czy i epistemologiczna próżnia to dwie zerujące się jakości two‑

rzące egzystencjalną strategię, jaką proponuje poetka. Jest nią 

projekt wytworzenia w języku, a raczej przed nim (bo do języka 

nie ma dostępu), sfery neutrum16, w której literatura nakłada się 

na rzeczywistość, zastępując ją i zarazem negując swoje autono‑

miczne, antyreferencjalne istnienie, ukazując siebie jako instytucję, 

której jedynym prawem funkcjonowania jest fakt, iż sama jest dla 

siebie prawem − swoistym „prawem praw”17.

W Deklaracji Ginczanka daje próbkę możliwości języka aspiru‑

jącego do miana totalnego wzoru rzeczywistości. Posługuje się 

jedną ze sztuczek filozofii – Heglowską dialektyką, zestawieniem 

paradoksalnych antynomii (władze poznawcze człowieka przeciw‑

stawione zdolnościom zwierząt) – by wydestylować quasi‑syntezę: 

„Nie jestem niczym innym, jak mądrą odmianą zwierząt, /i niczym 

16   „(…) Ta różnicująca topika (topique différantielle) jest odraczana, strażnik po strażniku, i pod‑
lega dychotomii wysokości i niskości, dalekości i bliskości (fort/da), teraźniejszości i późniejszości. 
Ta sama topika bez własnego miejsca, ta sama atopika (atopique), to samo szaleństwo odracza 
prawo jako takie nic, które siebie zakazuje, i rodzaj nijaki, który niweluje przeciwieństwa”. J. Derrida, 
Przed prawem, dz. cyt., s. 434.
17   Tamże, s. 420.
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innym nie jestem, jak czujną odmianą ludzi”18. „Posmak” i „przed‑

smak” − „historie starców” i „łuny proroków”, którymi dysponuje 

ludzkość, w konfrontacji z wiedzą daną zwierzętom zespalają się 

i neutralizują w swoistym „sądzie smaku” – na wskroś estetycz‑

nym, należącym do domeny poezji, języka świadomego swojego 

statusu meta19 – uwikłania w prawo (przymus) bycia niczym więcej 

niż językiem. Ludzkie poznanie jest tedy zawsze albo spóźnione, 

albo przedwczesne wobec prawa natury, może być jedynie suple‑

mentem, „wyjaśnieniem na marginesie”20. To naturalne prawo nie 

stanowi jednak żadnej pierwotnej istoty rzeczy, tajemnicy stworze‑

nia niedostępnej językowi, lecz prawo tuszujące swą sztuczność, 

skrywające, iż jest tylko prawem, że istnieje tylko prawo – fikcja, 

wrażenie, posmak prawdy, opowieść o prawdzie, deklaracja nie‑

wiedzy. Hybris człowieka i russoistyczny mit o niewinnej naturze 

zostają równocześnie unieważnione. 

„Prawo bowiem to zakaz(ane) (…) jest zakazanym miejscem”21, 

stwierdza Derrida. Po lekturze wierszy Ginczanki można dojść 

do podobnych wniosków. Filozofia języka, jaką uprawia poetka, 

to specyficzny poetycki nominalizm, „dramat nazywania”, który 

jest zarazem krytyką języka i jego afirmacją, nade wszystko zaś 

metapoetycką ekspozycją. Prawem języka okazuje się sam język 

jako jedyne prawo życia i jedyne prawo literatury. Poezja jest zaś 

tym miejscem, w którym usytuowanie się wobec prawa staje 

się w ogóle możliwe. To „branie‑miary”22 bywa mimo wszystko 

18   Z. Ginczanka, Deklaracja, [w:] tejże, Wniebowstąpienie..., dz. cyt., s. 26
19   Metaliterackość, metafikcyjność czy metakrytyczność (objawiająca się m.in. w tytułach 
nawiązujących do konkretnych gatunków literackich/nieliterackich, konwencji, pojęć filozo‑
ficznych itp.) to jeden z wyróżników pisarstwa Ginczanki. Zob. m.in. Wyjaśnienie na marginesie; 
Poznanie; Gramatyka; Koniugacja; Przepis na prostotę życia; Laurka noworoczna; Uwagi o trzecich 
osobach; Przypowieść; Wiersz, z którego wynika, że należy poświęcać dachom więcej uwagi.
20  Zob. Z. Ginczanka, Wyjaśnienie na marginesie, [w:] tejże, Wniebowstąpienie..., dz. cyt., s. 5.
21   J. Derrida, dz. cyt., s. 429–430.
22   M. Heidegger, „…poetycko mieszka człowiek…”, [w:] tegoż, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, 
Kraków 2002, s. 193.

wyzwalające. Siła tej wolności tkwi w samoświadomości ograni‑

czeń języka oraz niesłabnącej woli transgresji, przekraczania praw, 

jakimi rządzą się możliwości.
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Karolina Koprowska
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Moją uwagę ku marginesom zwróciła sama Ginczanka. W wier‑

szu Wyjaśnienie na marginesie w przestrzeń marginesową – po‑

boczną, pełniącą rolę dodatku do tekstu czy świata, niezapisaną 

(a więc otwierającą nieskończenie wiele możliwości) – poetka 

wpisuje „siebie”: własne poszukiwania tożsamościowe, niepokoje, 

deklaracje i (autotematyczne) komentarze. W geście tym nie idzie 

bynajmniej o umniejszanie wartości i znaczenia prowadzonych 

rozważań, ile o samą formę marginesu, która wymaga wyrazistości 

myśli, uważności, treściwego konkretu.

Nie powstałam 

z prochu, 

nie obrócę się 

w proch1.

„Do luftu! Z.G.” – 
uwagi Ginczanki 

na marginesach wierszy

1   Z. Ginczanka, Wyjaśnienie na marginesie, [w:] tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Sejny 
2014, s. 271. Wszystkie cytowane bądź przywoływane fragmenty utworów Ginczanki podaję 
za tym wydaniem.

Kolejne cząstki znaczeniowe oddzielone przerzutniami stają się 

dobitne, niosą w sobie siłę performatywów. Margines – istniejący 

„w relacji do” – byłby zatem przestrzenią konstytuowania się sensów 

i negocjowania znaczeń. W planie tożsamościowym „wyjaśnienie 

na marginesie” oznaczałoby zajmowanie konkretnego stanowiska 

w relacji do rzeczywistości, świata, natury, drugiego człowieka… 

W odniesieniu do samego tekstu poetyckiego margines odsłania 

dynamikę powstawania utworu z wszystkimi trudnościami, niekon‑

sekwencjami, wątpliwościami czy momentami olśnień. 

Poezji Ginczanki przyglądam się przez pryzmat zapisków, ko‑

mentarzy i skreśleń – a więc tego, co jest śladem procesu „tek‑

stotwórczego”, tego, w czym ujawnia się gest i obecność autorki. 

W zapiskach Ginczanki na marginesach można wyróżnić dwie 

strategie: krytyczno‑wartościującą oraz autotematyczno‑teksto‑

twórczą. W tej pierwszej poetka przyjmuje rolę krytyka swoich 

wierszy. W rękopisie utworu Ucieczka autorka pozostawia tylko 

pierwszą i trzecią strofę, pozostałe przekreśla i zapisuje surową 

ocenę: „Do luftu! Z.G.” (s. 220–222). Bardziej radykalnego gestu 

dokonuje jednak w innym wierszu zatytułowanym Twierdzenie 

o niebieskich migdałach, który w całości przekreśla, a na marginesie 

bezpardonowo dopisuje: „Najgłupszy wiersz, jak stwierdzam. Z.G.” 

(s. 215–217). Skreślenia i dopiski w obu przypadkach paradoksalnie 

nie dyskredytują ontologii utworów – umieszczają je natomiast 

w nowej konfiguracji znaczeniowej i aksjologicznej. Jako „wiersze 

do luftu” stanowią wyraz autoironicznego przyznania własnego 

niepowodzenia. W szczególny sposób odsyłają więc do samej 

autorki jako twórczyni pewnej konstrukcji artystycznej. Jak pod‑

kreśla Olga Dawidowicz‑Chymkowska analizująca bruliony dzieł 

literackich:
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Specyficzna wiedza dotycząca relacji autor‑dzieło, do której dają 

dostęp uporządkowane chronologicznie redakcje brulionowe tekstu 

literackiego, wiąże się natomiast z rozpoznaniem metod pracy nad 

tekstem. Brulion daje w znacznie większym stopniu, niż to jest możliwe 

w przypadku gotowego utworu, bezpośrednie informacje o decyzjach 

artystycznych autora 2.

„Wierszy do luftu” Ginczanka nie niszczy, nie wyrzuca, ani też nie 

zmienia. Jest do nich przywiązana, gdyż każdy z nich rejestruje jej 

osobiste, intymne doświadczenia; jej wiersze zawierają cząstki jej 

samej. Jak postuluje Izolda Kiec, utworów Ginczanki nie można 

traktować oddzielnie od jej losu – tak silnie życie i twórczość poetki 

ze sobą korespondują3. Obecność poetki legitymizuje również 

sygnatura „Z.G.”, za pomocą której Ginczanka przeważnie podpi‑

suje swoje notatki na marginesach. Sygnatura – jak udowadniał 

Jacques Derrida – ma paradoksalny charakter – z definicji zakłada 

ona aktualną i empiryczną nie‑obecność sygnatariusza, zarazem 

jednak odsyła nieuchronnie do konkretnego, obecnego niegdyś 

źródła. „Można by jednak powiedzieć, że również znamionuje ona 

i zachowuje jego przeszłe bycie kimś obecnym w jakimś przeszłym 

teraz, które pozostanie pewnym przyszłym teraz, a zatem w ogóle, 

w transcendentnej postaci teraźniejszości”4. Sygnatura stanowi 

znak potwierdzający „ja” utworu, jednostkowy wymiar wypowie‑

dzi‑zdarzenia5. Zapiski na marginesach wierszy stają się zatem 

dodatkową legitymizacją indywidualnego idiomu poezji Ginczanki.

2   O. Dawidowicz‑Chymkowska, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego 
w brulionach dzieł literackich, Warszawa 2007, s. 22.
3   Zob. I. Kiec, „Ten los, bez wierszy…” O Zuzannie Ginczance i jej poezji, [w:] Z. Ginczanka, Wiersze 
zebrane, dz. cyt, s. 8. Por. I. Kiec, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.
4   J. Derrida, Sygnatura Zdarzenie Kontekst, przeł. B. Banasiak, [w:] tegoż, Pismo filozofii, Kraków 
1992, s. 16.
5   Zob. D. Attridge, Ta dziwna instytucja zwana literaturą (rozmowa z J. Derridą), przeł. M.P. Mar‑
kowski, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 64.

Druga wyróżniona przeze mnie strategia ma charakter auto‑

tematyczny w takiej mierze, w jakiej wskazuje na ewolucję tek‑

stotwórczą, pozwala na rekonstruowanie (choćby połowiczne) 

procesu tworzenia utworu. W tej perspektywie zmienia się również 

status tekstu – nie tyle stanowi on gotowe i skończone dzieło czy 

konkretny efekt pisania, ile funkcjonuje in statu nascendi – w cią‑

głym toku tworzenia i przekształcania. Strategia autotematycz‑

no‑tekstotwórcza obejmowałaby takie zabiegi edytorskie, jak: 

przekreślenia poszczególnych wersów (w wierszu Miłość najzwy‑

klejsza, s. 78–79), zmiany w tytułach (np. pierwotny tytuł wiersza 

Mój dom został zamieniony na Klechda o moim domu, s. 82–83), 

dopisywanie alternatywnych form wersów (np. w utworze Gra‑

matyka, s. 263–266) lub dodawanie tekstu (np. w wierszu Miłość 

ostatnia część zatytułowana Powietrze w rękopisie zostaje opa‑

trzona późniejszym dopiskiem w formie motta: „Jeśli zapyta ciebie 

ktoś, czy wierzysz w nią, odpowiedz, że wierzysz w tlen, który jest 

w powietrzu”, s. 144). Zmian tego rodzaju nie jest jednak wiele 

– świadczą one więc nie tyle o intensywnej pracy poetki nad tek‑

stami, ale raczej o ukształtowanych koncepcjach wierszy, które 

w niewielkim stopniu podlegają późniejszym modyfikacjom. W za‑

piskach na marginesach wierszy Ginczanka ujawnia się również 

jako poetka ambitna, która stara się za pierwszym napisaniem 

osiągnąć właściwy, zgodny z jej zamiarem efekt. Wydaje się zatem, 

że wiersze noszą w sobie intencję uchwytywania danego momentu 

twórczego i zapisania konkretnych doznań i wrażeń, zachowując 

tym samym swego rodzaju „tekstową auratyczność”, ślad auten‑

tycznego procesu pisania. 

Na marginesach Ginczanka pozostawia również dla siebie 

„wskazówki”. Wiersz Zmysły w rękopisie zostaje przekreślony, 

na marginesie znajduje się natomiast następująca adnotacja: 

„Do wykorzystania gdzie indziej” (s. 200). Poszczególne strofy 

bądź wersy w zmienionych formach zostają przepisane i włączone 
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do innych wypowiedzi poetyckich, np. Fizjologii (s. 206) czy Połowu 

(s. 277). W przywołanych utworach powtarza się np. w prawie nie‑

zmienionej postaci fraza „oczami jak agrafkami ostro wpięłam się 

w świat”. I jeszcze jeden przykład: przy wersach z utworu Jałowo 

(„jakże bardzo, /jakże bardzo się krocę”) autorka zapisuje pierwszą 

strofę z wiersza Ucieczka:

Nie odrąbię się od siebie całym światem 

i nie wyprę się korzeni jak sosna – 

o milcząca własnych bezsił aprobato, 

jakże zwykłam się ze sobą, jakże zrosłam! 

(s. 220).

Te marginesowe notatki sytuują wiersze w układzie międzyteksto‑

wym; sugerują, że nie są one autonomicznymi jednostkami, lecz 

istnieją w relacji do innych – wzajemnie się komentują, oświetlają 

i prowadzą swoisty dialog. Stają się „węzłami sieci relacji”6, związa‑

nymi z określonym kontekstem, z warunkami aktu wypowiedzenia, 

który tekst tworzy i reprezentuje7.

Margines – zgodnie z jednym ze znaczeń podanych w Słowniku 

Języka Polskiego – oznacza „przewidywaną możliwość zaistnienia 

czegoś”. Marginesy ujawniają inne możliwe formy oraz różnorod‑

ne warianty utworów Ginczanki. Więcej nawet – spojrzenie na jej 

wiersze z perspektywy marginesów pozwala zobaczyć poezję Gin‑

czanki jako sieć znaczeniowych odniesień i powiązań, jako projekt 

niedomkniętej całości. Projekt sygnowany inicjałami „Z.G.”.

6   R. Nycz, W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium, „Teksty Drugie” 2013, 
nr 1–2, s. 248.
7    Zob. D. Maingueneau, Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący, przeł. H. Konicka, „Teksty 
Drugie” 2009, nr 4.
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Zuzanna Lipińska

W 1946 roku moi rodzice, Eryk Lipiński – ówczesny redaktor „Szpi‑

lek” i Anna Gosławska – rysowniczka znana pod pseudonimem 

Ha‑Ga, nadali swemu dziecku imię Zuzanna. Trudno uwierzyć, że 

imię to było wtedy niezwykle rzadkie. Dzisiaj jest w Polsce jednym 

z trzech najpopularniejszych imion dla dziewczynek. Sama znam 

kilkanaście małych Zuź, wnuczek moich przyjaciół.

A ja byłam jedyna. I nie byłam Zuzią. Zwracano się do mnie 

zawsze pełną formą imienia. Dopiero jako dorosła osoba zaczęłam 

czasami używać zdrobnienia Zuzka, ale dla większości znajomych 

jestem Zuzanną.

Wiedziałam, że jest na świecie jeszcze jedna Zuzanna. Zuzanna 

Łapicka, córka aktora Andrzeja Łapickiego, młodsza ode mnie. 

Rodzice twierdzili, że Łapiccy ściągnęli pomysł od nich.

Jako dziecko bardzo nie lubiłam swojego imienia, nie lubiłam 

się wyróżniać. Moje koleżanki w szkole miały świętych patronów, 

Dlaczego  
mam na imię  

Zuzanna1

1   Artykuł ukazał się w książce towarzyszącej wystawie Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest 
prawdziwym życiem, red. A. Araszkiewicz i J. Pogorzelska, wyd. Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza i Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2015. Publikujemy go dzięki 
uprzejmości redaktorek i za zgodą autorki.

obchodziły imieniny. Ja wychowywałam się bez żadnej religii. 

„Jak dorośniesz, to sama sobie wybierzesz religię – mówili rodzi‑

ce – a patronkę myśmy ci wybrali. Twoją patronką jest Zuzan‑

na Ginczanka”. Nie podobało mi się, że moja patronka nie była 

znaną świętą, nikt w szkole nie wiedział kto to. „Twoja patronka 

była niezwykła – mówił ojciec – każde jej oko było innego koloru 

i pisała piękne wiersze. Była Żydówką, jej imię, po hebrajsku Szo‑

szana, znaczy Róża”. Nie rozumiałam wtedy, co to znaczyło, że 

była Żydówką, nie wiedziałam, dlaczego to ma znaczenie, że jej – 

moje imię – to po hebrajsku Szoszana. Przecież ona żyła w Polsce, 

a nie tam, gdzie mówi się po hebrajsku. „No właśnie – tłumaczył 

ojciec – dlatego nazywała się Zuzanna”. 

Niewiele rozumiałam. Miałam w zapasie jeszcze dwa imiona – 

Anna i Maria. Po moim urodzeniu ojciec, szalenie zajęty obowiązka‑

mi redaktora naczelnego „Szpilek”, poprosił woźnego, aby dokonał 

rejestracji urodzin córki i zaopatrzył go w karteczkę, na której napi‑

sane było „ZUZANNA”. Ku jego wielkiemu zdumieniu woźny przy‑

niósł metrykę, na której widniały dodatkowe dwa imiona. „Córka 

pana redaktora nie może mieć tylko jednego imienia, w dodatku 

TAKIEGO – oświadczył – pomyślałem, że najbezpieczniej będzie 

wziąć Matkę Boską i Matkę Matki Boskiej…” 

Gdy troszkę podrosłam, zaczęłam dopytywać się, co się stało 

z moją patronką. Dowiedziałam się, że pod koniec wojny została 

zamordowana przez Niemców. Ukrywała się i ktoś doniósł. Po‑

dobno zanim zginęła, dała w twarz gestapowcowi. Nigdzie póź‑

niej nie znalazłam potwierdzenia tego faktu, ale taką wersję jej 

śmierci przedstawiali mi rodzice. O ukrywaniu wiedziałam. Prawie 

przez całą okupację rodzice ukrywali swoich żydowskich przyjaciół. 

Opowiadali mi o tym. Wiedziałam, że groziła im w każdej chwili 

kara śmierci i podziwiałam ich odwagę. „Dlaczego to wy jej nie 

ukrywaliście? – pytałam. – Mieliście takie świetne schowki w domu. 

Wszyscy przeżyli”.

Dlaczego mam na imię Zuzanna
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Jako nastolatka zafascynowana byłam opowiadaniami ro‑

dziców o przedwojennych czasach, o tym, jak kawiarnia była ich 

drugim domem, o rozmowach, jakie się toczyły, o ludziach, których 

znali. Często mówili o Zuzannie, stawała mi się coraz bardziej bliska. 

Panował w naszej rodzinie kult Zuzanny Ginczanki. Oglądałam 

czarno‑białe zdjęcia, żałowałam, że nie mogę zobaczyć koloru jej 

oczu. Wiedziałam, że po wojnie ojciec miał u siebie w domu jej 

spuściznę, potem przekazał wszystko Muzeum Literatury. Żałowa‑

łam, że nie mogę tego zobaczyć, przeczytać. W opowiadaniach 

rodziców o ich przedwojennej Warszawie najczęściej pojawiała się 

Zuzanna i Gombrowicz. W szkole nikt o nich nie słyszał. 

Zaczęłam poznawać lepiej jej twórczość. Pamiętam, że spodo‑

bał mi się bardzo wiersz Słówka. Uczyłam się go na pamięć i de‑

klamowałam, starając się starannie wymawiać francuskie słowa. 

Rodzice byli zachwyceni. Do szkoły zaniosłam króciutki wierszyk 

Medytacje:

Pegaz dziś się na mnie dąsa 

i beze mnie zwiał w zaświaty, 

jestem sama i roztrząsam

świata tego problematy –

uwikłałam się w oploty

scholastycznych wątpliwości:

czy miłuję cię z głupoty, 

czy głupieję od miłości. 

Zrobił w mojej klasie furorę. Każda z nas – piętnastolatek – od‑

najdywała się w tym wierszu. 

Chodziłam do szkoły w Zakopanem i tam poznałam kiedyś 

Lusię Stauber, mamę mojej koleżanki Marysi. Wiedziałam, że była 

z Zuzanną zaprzyjaźniona. Miałam wiele pytań, ale nie odważyłam 

się ich zadać. Dzisiaj trudno mi to zrozumieć, ale wtedy byłam 

bardzo nieśmiała. Potem mama mówiła, że trzeba było, że Lusia 

mogła mi powiedzieć tyle ciekawych rzeczy. Pocieszała mnie, że 

na pewno będzie jeszcze okazja. Niestety nie było, ale mam ciągle 

nadzieję, że będzie. Od tamtego spotkania minęło pięćdziesiąt lat.

Już jako dorosła osoba przeczytałam wszystkie dostępne wier‑

sze Ginczanki. Zachwyciły mnie. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego 

jest tak mało znana. Dzieliłam się jej poezją z przyjaciółmi, chcia‑

łam, żeby wszyscy ją poznali, mówiłam dumnie: „To moja patronka”.

Portret‑karykatura Zuzanny z dedykacją mojego ojca wisi 

w moim londyńskim domu i przyciąga uwagę wszystkich gości. 

Anglikom tłumaczę, kim jest kobieta na portrecie, a Polakom 

natychmiast ją przedstawiam jako swoją patronkę, przyno‑

szę do przeczytania jej wiersze i pokazuję zdjęcia w Internecie. 

Moje małe wnuki patrzą na portret na ścianie i wiedzą, że ta pani 

ma na imię Zuzanna, tak jak ich babcia, że pisała piękne wiersze. 

Mam nadzieję, że poznają ją kiedyś lepiej i podtrzymają w rodzinie 

jej legendę.

Dlaczego mam na imię Zuzanna
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Maria Stauber

Na Mikołajskiej Zuzanna Ginczanka mieszkała zaledwie miesiąc. 

Zatrzymała się u Elżbiety Mucharskiej, która – sama będąc Żydów‑

ką – w jednym pokoju czasowo ukrywała przed Niemcami kilka 

osób. Zuza nigdy nie otwierała drzwi, żyła w nieustannym strachu. 

Zaszczuta, wyniszczona, nie wychodziła sama na ulicę, była bardzo 

ostrożna. Nawet Marysi Güntherowej, swojej bliskiej znajomej, nie 

podała swojego adresu − tylko Blumka Fradis wpadała do niej dość 

często. Dziesięcioletni Jerzy Tomczak, wnuk Mucharskiej, nauczo‑

ny był, że gdy wracał do domu, głośno tupał i gwizdał skoczną 

melodię, żeby zasygnalizować swój powrót. 

Któregoś styczniowego popołudnia, kiedy jak zwykle pogwiz‑

dywał, na schody wybiegła ich sąsiadka, pani Krzeszowska, która 

ostrzegła go: „są u was” i kazała mu się wycofać. Stanął w bramie 

domu po przeciwnej stronie ulicy, obserwował drzwi wejściowe, 

Litera „Ż”1

1   Tekst stanowi fragment mojej książki pt. Musisz tam wrócić. W jego przygotowaniu posłu‑
żyłam się danymi zawartymi w Wikipedii oraz na stronie Wirtualny Sztetl; artykułem Ryszarda 
Kotarby pt. Zuzanna Ginczanka: Śmierć poetki. Historia okupacyjna opublikowanym w „Gazecie 
Wyborczej” oraz jego książką Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945, a także monografią Izoldy 
Kiec (zob. tejże, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994).

Litera „Ż”

przez które jakieś pół godziny później wyprowadzono Zuzę i Blumkę, 

która akurat przyszła z wizytą. Po wyjściu gestapowców z ulicy Dłu‑

giej Wicula Stopkowa pobiegła natychmiast na Mikołajską, żeby 

ostrzec Ginczankę. Otworzyła jej drzwi spłakana Mucharska. „Już 

ją wzięli! Krzyczała, pluła na nich” – wykrztusiła z siebie Muchar‑

ska. Wicula pobiegła pod inne adresy, niestety wszędzie było już 

po aresztowaniach. 

Styczeń 1944 roku. Pozostał rok do końca wojny. Policyjna suka 

zawiozła Zuzannę i Blumkę Fradis do ponurego krakowskiego wię‑

zienia Policji Bezpieczeństwa Sicherheitspolizei na Montelupich 

przy ulicy Helclów. Kiedy prowadzili je do celi, zewsząd rozległy 

się krzyki więźniarek. Cele były przepełnione. Strażnik wskazał im 

prycze w dużej izbie, gdzie przebywało około piętnaście kobiet, 

ostrzegł, że w więzieniu panuje tyfus. W celi znajdowały się Polki 

oraz Żydówki, które próbowały się ukrywać po aryjskiej stronie. 

Na noc na niepomalowanej podłodze rozkładano sienniki ze słomą, 

bez pościeli. Ponieważ nie było ich wystarczająco dużo, jedna 

z więźniarek, Krysia rozłożyła swój płaszcz i zaprosiła Zuzannę, 

żeby położyły się razem. Sieczka z siennika kłuła je w plecy, ale 

spały nie najgorzej. Nazajutrz do Krysi przyszła paczka od siostry. 

To istny cud! Kobiety wyciągnęły wielki bochen chleba, jeszcze 

posypany przyprószoną mąką, a w nim ukryty boczek. Zuzanna 

dostrzegła kątem oka nazwisko Krysi – Brezówna. „Znam Tadeusza 

Brezę, pisarza. To może twoja rodzina?” – zapytała. „Tak, to mój 

brat” – odpowiedziała Krysia. Wówczas Zuzanna opowiedziała jej 

o sobie, o tym, jak przyszli po nią i Blumkę. Wtedy jeszcze nic nie 

wiedziała o kompromitujących grypsach Woźniakowskiego. Krysia 

tłumaczyła, że nastały teraz takie nieludzkie czasy, kiedy jedni, 

uważani za porządnych i uczciwych, gubią drugich ze strachu, dla 

pieniędzy lub chcąc ratować bliskich. 

Powoli mijały dni w więzieniu. Od strony podwórka coraz czę‑

ściej dochodziły odgłosy wystrzałów. Nad ranem słychać turkot 
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samochodów i widać przez kraty, jak prowadzą związanych 

mężczyzn i ładują ich do ciężarówek. Jedna z więźniarek, która 

miała kontakty z ruchem oporu, poinformowała, że wywożeni są 

do obozów koncentracyjnych – do pobliskiego Płaszowa, a na‑

stępnie do Oświęcimia albo do Gross‑Rosen. Coraz częściej prze‑

słuchiwano Zuzę i Blumkę. Gestapowcy szarpali Zuzę za jej czarne, 

długie włosy, wyrywali je, ciągnęli ją po ziemi. Ona krzyczała, choć 

wolała to niż bicie. Najbardziej bała się bicia. W końcu przyznała 

się, że nie jest żadną Marysią Danilewicz, że urodziła się w Kijowie 

w roku 1917 jako Szoszana Gincburg. Blumka również przyznała się, 

że nie jest Bożenką, ale Blumą Fradisówną z Kiszyniowa, z Besa‑

rabii, rok urodzenia 1916. 

Śledztwo zostało zakończone. Żydówki złapane. Gestapowcy 

przestali ciągnąć je za włosy. „Przewieźć je do oddziału na Czar‑

nieckiego” – padła komenda. Co to znaczy? Ulica Czarnieckiego 

to teren dawnego getta. Dawnego, bo getto krakowskie zosta‑

ło już zlikwidowane. Krystyna Brezówna dała koleżance ciepłą 

bieliznę i jedzenie ze swojej paczki. Co dalej z nimi będzie? Czy 

wywiozą je do obozu? Jak wytrzymają do końca wojny? Może się 

uda. W oddziale na Czarnieckiego, który podlegał władzom są‑

downiczym, można było pisać listy do rodzin via Polski Komitet 

Opiekuńczy. Kraków‑Miasto, Kanonicza 18 – organizacja pomocy 

więźniom. Tylko do jakich rodzin? Rodzin już nie miały. Zginęły 

w Równem. Babcia Zuzy, właścicielka apteki, Chaja Sandberg, 

ich liczni kuzyni, matka Blumki – Tauba, jej babcia Szacowa. Nie 

zachowały się podania o pomoc Blumki Fradis. Czy Blumka leżała 

załamana w kącie celi? Czy jeszcze w ogóle żyła? Natomiast Zu‑

zanna Gincburg wielokrotnie zwracała się do Komitetu o pomoc, 

wypełniała bardzo starannie blankiety zapotrzebowania − zarówno 

w języku polskim jak i niemieckim. Wysyłała je w marcu i w kwiet‑

niu 1944 roku. Te ostatnie słowa zapisane jej ręką skierowane były 

albo do Patronatu, albo do niejakiej Marii Sierockiej zamieszkałej 

w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 26, tam, gdzie Zuza się ukrywała. 

Czy może i do niej skierowała zmięty w kulkę gryps z wierszem *** 

(Non omnis moriar) – swoim testamentem. Napisała go jeszcze 

we Lwowie, w więzieniu zapisywała go z pamięci, unikając sta‑

rannie słowa „żydowskie”, które zastąpiła literą „ż”. 

Non omnis moriar – moje dumne włości, 

Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,

Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel 

I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.

Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica, 

Niech więc rzeczy ż… twoja dłoń wyszpera, 

Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla, 

Donosicielko chyża, matko folksdojczera. 

Zuzanna chciała żyć. Miała zaledwie 27 lat. Nadal dbała o siebie, 

prosiła o gęsty grzebień do rozczesywania włosów, które wtedy 

nosiła rozpuszczone, bo brakowało jej spinek. Przydałby się też 

środek przeciw wszom – ocet sabadylowy, taka nalewka na wsza‑

wicę, bo te wszy w więzieniu to prawdziwa zaraza, chowały się w jej 

czarnych długich włosach, stale trzeba było iskać. Prosiła też o igły, 

szpilki i nici, bo jej sukienka była podarta, a o elegancję zawsze 

dbała. Potrzebowała wełny do cerowania, gdyż sweter przetarł 

się na łokciach, i wełnianych skarpetek. Prosiła o koszulę, chustki 

do nosa, reformy i ciepły szalik, bo jeszcze trwały przymrozki, a cele 

były nieogrzewane. „Paczkę otrzymała” – odnotowano na mar‑

ginesie. Z żywności brakowało jej jabłek, tłuszczu, cukru, prosiła 

o bochen chleba, do tego trochę marmolady, niezbędna była też 

lignina, mydło, jasna pasta do butów i lekarstwa: witamina C, ce‑

brjon i redokson, bo bardzo schudła, pobladła, była wymęczona. 

Za zakratowanym oknem na Czarnieckiego widać już pąki 

na drzewach. Zuza poprosiła więc o buty, wiosenne pantofle 

Litera „Ż”
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na podeszwie sznurkowej, numer 38. To jej ostatnia prośba dato‑

wana na 18 kwietnia 1944 roku. Na kolejnym spisie z 5 maja 1944 

roku Zuzanna Gincburg już nie figurowała. Nie było też już więcej 

podań Janusza Woźniakowskiego i Michała Danilewicza, którzy 

siedzieli w męskich celach. Czy próbowali nawiązać z Zuzanną 

jakąś łączność? Czy jej mężczyźni wiedzieli, że siedziała tuż obok? 

Michał Weinzieher Danilewicz, mąż Zuzanny, opowiadał współ‑

więźniom w celi, że należy do angielskiego desantu spadochro‑

nowego. Ta wersja życiorysu pozwoliła mu uniknąć kłopotliwych 

pytań o przeszłość. Żyd Michał Weinzieher nie został w więzieniu 

rozpoznany. 

Szóstego kwietnia 1944 roku rozwieszono w Krakowie kolejne 

obwieszczenie dowódcy SS i policji na dystrykt krakowski z listą 112 

osób skazanych przez Sąd Doraźny na karę śmierci. Pod numerem 

5. figuruje: „Janusz Woźniakowski – grafik ze Lwowa – za przyna‑

leżność do organizacji komunistycznej i sporządzenie fałszywych 

dowodów”, pod numerem 104.: „Danilewicz Michał − historyk sztuki 

z Krakowa – za popieranie organizacji wywrotowej przez kolpor‑

towanie ulotek”. 

Obóz Płaszów posiadał kilka filii umiejscowionych przy więk‑

szych zakładach produkcyjnych. Jedną z nich była należąca 

do Oskara Schindlera Fabryka Naczyń Emaliowanych przy ul. Li‑

powej. Więźniowie pracowali również w pobliskiej fabryce kabli, 

w cegielni w Bonarce, na lotnisku w Rakowicach i w kilku innych 

firmach. Cztery razy w tygodniu do obozu w Płaszowie przywożono 

ciężarówkami więźniów z Montelupich i Czarnieckiego, przezna‑

czonych do egzekucji. Egzekucji dokonywano na wzgórzu „Hujowa 

Górka”, nazwanym tak od nazwiska esesmana, który nadzorował 

egzekucje, niejakiego Alberta Hujara. Takie wulgarne żarty pozwa‑

lały więźniom przeżyć koszmar obozu koncentracyjnego. Jeden 

z dowódców obozu − Ferdinand Glaser − zabawiał się dodatkowo, 

ustawiając więźniów przed rozstrzelaniem w figury geometryczne, 

co niezwykle podobało się komendantowi obozu, którym był 

SS‑Hauptsturmführer, słynny Amon Göth, znany ze strzelania 

do więźniów jak do kaczek z balkonu swojej willi. W ten sposób 

zabił osobiście około 500 osób.

Skazańcy na rozkaz esesmana skakali z ciężarówki, składali 

z boku swoje ubrania i nadzy schodzili do przygotowanego uprzed‑

nio rowu, kładąc się na przemian twarzą do ziemi. Wtedy otrzymy‑

wali strzał w kark. Następni kładli się na nich. Po egzekucji technik 

dentystyczny wyrywał im złote zęby, następnie ciała przysypywano 

cienką warstwą ziemi. Egzekucje na Hujowej Górce przeprowadza‑

no do połowy lutego 1944 roku. Od 15 lutego 1944 roku egzekucje 

w Płaszowie przeprowadzano na drugim szańcu obozu – FS‑22, 

300 metrów na zachód – nazwanym „Cipowym Dołkiem”. Google 

Maps nazywa te miejsca „H‑ Górką” i „C‑Dołkiem”. Dzisiaj w tym 

miejscu stoi pomnik ku czci ofiar obozu w Płaszowie nazwany 

„Ludzie z wydartymi sercami”.

Weinzieher‑Danilewicz, tak jak wcześniej Janusz Woźniakow‑

ski, został tam stracony najpewniej w Wielki Piątek, 7 kwietnia 

1944 roku, kiedy rozstrzelano około stu Polaków. W maju 1944 roku 

z Czarnieckiego Niemcy wywieźli wszystkich więźniów, bo wię‑

zienie miało zostać zlikwidowane. 5 maja 1944 roku przywieziono 

do Płaszowa większą grupę osób, również Żydówki, część z nich 

zatrzymano w obozie. Z warsztatów obozu płaszowskiego wy‑

starczyło podnieść głowę, by przez zaparowane okienka dojrzeć 

na miejscu straceń − C‑dołku − rozebrane, krzyczące kobiety, które 

natychmiast rozstrzeliwano. To z pewnością w tej grupie znalazła 

się Zuzanna Ginczanka. 

Latem 1944 roku, w związku ze zbliżającym się frontem, Niemcy 

przystąpili do systematycznego zacierania śladów swoich zbrodni, 

przeprowadzając ekshumację zwłok z Hujowej Górki i Cipowego 

Dołka. Wtedy otwarto masowe groby i palono systematycznie 

ciała pomordowanych, polewając je benzyną. Więźniowie Żydzi 

Litera „Ż”
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z tzw. Ausgrabenkommando, pracujący przy ekshumacji i paleniu 

zwłok, otrzymywali dodatkowe racje żywnościowe oraz przydział 

wódki. Do nadzoru nad układaniem zwłok w stosy Amon Göth wy‑

znaczył Niemców skazanych za przestępstwa kryminalne. Podczas 

ekshumacji dochodziło do profanowania ciał, wyrywania palców 

z pierścionkami, złotych zębów… Akcja trwała dwa miesiące. Sie‑

demnaście wozów ludzkich popiołów rozsypano na wzgórzach 

dawnego obozu, wśród nich prochy Janusza Woźniakowskiego, 

Michała Weinziehera, Blumki Fradis i Zuzanny Ginczanki.

W styczniu 1945 roku wchodzisz do mieszkania na Mikołajskiej, 

Lusiu, mamo moja. Mówią ci tam, że Zuzę i Blumkę zabrali i dają 

ci jej wiersz zwinięty w kulkę. Czy był to gryps z więzienia, czy 

może wiersz przechował się gdzieś w kąciku i pani Elżbieta 

Mucharska znalazła go, sprzątając mieszkanie? W każdym 

razie tobie go, Lusiu, wręczono, sądząc, że będziesz wiedziała, 

co z nim zrobić. Miałaś przecież znajomości w literackich krę‑

gach. Oddałaś wiersz Karolowi Kurylukowi do „Odrodzenia”. 

Opublikowano go w numerze dwunastym w roku 1946 ze wstę‑

pem Juliana Przybosia, w którym ten pisze: „Wiersz odczytaliśmy 

ze zmiętej i podartej kartki zapisanej przez poetkę ołówkiem. 

Z kartki jak gryps więzienny szyfrowanej w niebezpiecznym 

miejscu. Z litery »ż« można było domyślić się przymiotnika »ży‑

dowskie«”. W ten sposób uratował się jedyny wojenny wiersz 

Zuzanny Ginczanki, nazywany słowami Horacego – Non omnis 

moriar. „Nie wszystek umarłeś”, bo Horacy sądził, że poeta prze‑

cież nie umiera zupełnie, pozostaje jego dzieło. 

9 marca 2017 roku po zakończeniu konferencji w setną rocznicę 
urodzin Ginczanki złożyliśmy po raz pierwszy hołd w miejscu jej 
stracenia − „Cipowym dołku” na terenie KL Plaszow.

Olga Brzezińska
Fundacja Miasto Literatury

Setna rocznica urodzin Zuzanny Ginczanki stała się znakomitą 

okazją do przypomnienia postaci i twórczości polskiej poetki 

żydowskiego pochodzenia, której wielki talent i dramatyczna 

biografia poruszają kolejne pokolenia. Ginczanka była jedną 

z najzdolniejszych kobiet piszących w dwudziestoleciu między‑

wojennym, a jednocześnie wciąż pozostaje niedoceniona, wciąż 

dopomina się o swoje miejsce w polskiej kulturze i historii. Gin‑

czanka zajmuje specyficzną pozycję w historii literatury – choć 

odczytaniom jej poezji towarzyszą frenetyczne zachwyty, nadal 

funkcjonuje poza kanonem, na marginesie pamięci. Za życia opu‑

blikowała tylko jeden tomik, O centaurach – wydany w 1936 roku. 

Nim wojna i Holokaust tragicznie i przedwcześnie przerwały jej 

życie, utalentowana młoda poetka intensywnie uczestniczyła 

w życiu literackim i była gwiazdą warszawskiej bohemy. Jej twór‑

czość to symbol różnorodności dwudziestolecia międzywojennego, 

ale znajdziemy w niej także świadectwo dramatycznych czasów, 

w jakich przyszło żyć Ginczance – stygmat obcości Żydówki, piętno 

piękna, tułaczkę, koszmar wojny i Zagłady, która ostatecznie przy‑

niosła tragiczną śmierć. 

Przywracanie pamięci
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Przywracanie pamięci o Ginczance to proces, który jest wyni‑

kiem pracy i fascynacji wielu osób i instytucji. Po wojnie, w 1953 

roku, Jan Śpiewak przygotował pierwszy wybór jej wierszy (wzno‑

wiony w 1980 roku). Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesią‑

tych nazwisko Ginczanki zaczęło pojawiać się coraz częściej. Nie 

sposób tu nie podkreślić zasług Izoldy Kiec, której zawdzięcza‑

my wybór wierszy Ginczanki (Udźwignąć własne szczęście) oraz 

monografię poetki, która „Pozostawiła po sobie niewiele: jeden 

tomik poezji, trochę wierszy w czasopismach i rękopisach, trochę 

fotografii... I kilku przyjaciół, którzy nie mogli jej pomóc”. Zatarte 

ślady po poetce tropi Agata Araszkiewicz w książce Wypowiadam 

wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, znakomitej pozycji 

opowiadającej o zmaganiach poetki ze stereotypami, problema‑

mi tożsamości, emancypacji i kulturowej asymilacji. Ginczanka 

pojawia się również w książce Bożeny Umińskiej Postać z cieniem. 

Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 

roku, w której autorka poddaje analizie specyficzne podwójne 

uwikłanie tożsamościowe Żydówek. Poetce poświęcone są też 

dwa filmy dokumentalne: Sana Joanny Strzemiecznej (1996) oraz 

Urwany wiersz. Zuzanna Ginczanka (1917–1944) Mary Mirki Milo 

(2013). W latach dwutysięcznych ukazują się kolejne wybory wier‑

szy Ginczanki – polsko‑włoski zbiór Krzątanina mglistych pozorów 

Alessandra Amenty, Wniebowstąpienie Ziemi przygotowany przez 

Tadeusza Dąbrowskiego, Wiersze zebrane wydane przez Fundację 

Pogranicze czy wybór dokonany przez Agatę Araszkiewicz Mą‑

drość jak rozkosz. Wielkie zasługi oddał Ginczance poeta Jarosław 

Mikołajewski, publikując artykuły o niej i jej wiersze. Mikołajewski 

jest także autorem słuchowiska Zuzanna albo beżowe, czarne, po‑

marańczowe. Ryszard Kotarba – historyk krakowskiego oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej – wykonał detaliczną pracę, śledząc 

ostatnie tropy Ginczanki, weryfikując dokumenty, by przybliżyć 

nas do prawdy o jej tragicznej śmierci. Szerokim echem odbiła 

się wystawa Tylko szczęście jest prawdziwym życiem przygotowa‑

na przez Muzeum Literatury w Warszawie w 2015 roku, a w 2016 

goszcząca w Krakowie na zaproszenie Fundacji Miasto Literatury 

jako wydarzenie towarzyszące Festiwalu Miłosza. Wystawa była 

kolejną próbą wytropienia śladów myśli i twórczości Ginczanki 

i zestawienia ich z dziełami artystów współczesnych. Pozwoliło 

to pokazać, jak żywe i aktualne jest słowo poetki, jak niewyczer‑

panym źródłem inspiracji jest dla współczesnych twórców. 

Stulecie urodzin Ginczanki skłoniło do refleksji nad sensem 

pamiętania i upamiętniania. O treść. Mówiąc o przeszłości, nie 

mówimy tylko o tym, co wczoraj, mówimy o naszym dziś. Pytamy 

o powracające duchy przeszłości. Można o tym rozmawiać 

na lekcji historii, ale można też wykorzystywać sztukę, która staje 

się medium dla ważnych treści, a nie zahaczając o tony moraliza‑

torskie, nie traci mocy rażenia. Nie zapomni o Ginczance ten, kto 

miał okazję wziąć udział w Pokoju Ginczanki, poetyckim perfor‑

mansie według koncepcji Tomasza Cyza. Performans był szcze‑

gólnym spotkaniem z poezją – odwiedzający pojedynczo wchodzili 

do pokoju, gdzie czekała na nich aktorka (Maria Dębska). Każdy 

uczestnik usłyszał jeden wiersz, wybrany i przeczytany specjalnie 

dla niego. W Pokoju nie pada żadne inne słowo niż to napisane 

przez poetkę. Trudne do opisania, intymne doświadczenie. 

Specyficzny portret Ginczanki wyłania się ze słuchowiska Zu‑

zanna albo beżowe, czarne, pomarańczowe autorstwa wspomnia‑

nego już Jarosława Mikołajewskiego, którego fascynacja postacią, 

losami i poezją poetki zawiodła do ludzi, którzy ją znali, z którymi 

się przyjaźniła, którzy ją pamiętają. Do miejsc, w których była, żyła, 

gdzie Mikołajewski zdaje się wykrywać jej subtelną obecność. 

Wydaje się, że pierwszy kontakt z poezją Ginczanki jest jak ze‑

tknięcie z wirusem – zostaje już z tobą, nawiedza, powraca, nie daje 

spokoju. Utyka w pamięci, jak pisał Jerzy Andrzejewski: „Niewiele 

twarzy z dalekiej przeszłości tak wyraźnie do dzisiaj widzę, jak 
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smagłą, z dużymi wilgotnymi oczami twarz ciemnowłosej Zu‑

zanny”. Ale pozostawia też coś bolesnego, jak ujął to Kazimierz 

Brandys: „To jedno z moich świętych widm, które mnie nawiedzają”. 

Życzmy sobie, by Zuzanna i jej śpiewna poezja nawiedzały nas jak 

najczęściej.

W swoim najsłynniejszym, niezwykle poruszającym wierszu, 

***(Non omnis moriar), pisała Ginczanka gorzko: Nie zostawiłam tutaj 

żadnego dziedzica – któż miałby więc zadbać o jej spuściznę? Kto 

miałby ocalić ją od zapomnienia? Otóż każdy, kto sięgnie po jej 

wiersze, odwiedzając wystawę jej poświęconą, może mieć wkład 

w dopisanie rozdziału do tego pięknego, przejmującego i przed‑

wcześnie przerwanego życia.

Radosław Kobierski

Wysoka, pięciokondygnacyjna kamienica przy Szpitalnej. Ruchliwe 

centrum miasta. Z pokoju Sany nie widać okazałej reklamy Che‑

vroleta ani banerów Głosu Prawdy i Gazety Polskiej. Pokój Sany 

jest zupełnym przeciwieństwem rodzinnej graciarni w Równem. 

Nie ma mowy o dostojnej harmonii, kiedy żyje się na walizkach. 

Dopiero co opuściła klitkę na Królewskiej, a wcześniej była jeszcze 

Chmielna. Oto jest prosty stół, etażerka z politurą, nieruchomość 

szafy, tapczan, dwa krzesła, na ścianie portret Berthy Morisot 

Alfreda Stevensa, który Hemar przywiózł z Włoch i podarował 

Sanie na 19. urodziny. Jest Eryk Lipiński. Wniósł ze sobą zapach 

ryb, list i ostatni numer „Szpilek”. Nikt prócz Eryka nie ma klucza 

do jej pokoju. Kluczy nie zostawia się kochankom. Zwłaszcza nie‑

platonicznym. Od razu rozpoznaje pismo. Eryk opowiada jakąś za‑

bawną historię z Zodiaka, do którego zaszedł z Adasiem Nowickim, 

ale Sana tym razem nie reaguje ani ciętą ripostą, ani subtelnym 

sarkazmem; w ogóle nie reaguje, bowiem cała zajęta jest lekturą 

zdania, którego nieodparta zagadkowość jest tożsama z całkowitą 

pewnością, że w domu Klary Sandberg musiało wydarzyć się coś 

Sana
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złego. „Srazu prijezżaj, ocień ważno”. Pismo Klary i jej język. Nie 

przestała do niej mówić rosyjskim nawet wówczas, gdy przywiozła 

jej Centaury wydane po polsku.

Nie domyśla się, bo niby skąd miałaby się domyślać, roli Eryka 

w całej tej historii. Najbardziej niebezpieczni są ci, którzy swoją 

adorację trzymają w ukryciu. Można im zawdzięczać wszystko, 

łącznie z życiem i do końca życia o tym nie wiedzieć. Lipiński 

od przyjazdu Sany do Warszawy wysyła Cecylii Roth wycinki 

z prasy endeckiej, z „Myśli Narodowej”, „Wiem wszystko”, obszer‑

nie opisuje zajścia na Uniwersytecie. Błaga ją, żeby zabrała Sanę 

do Hiszpanii. Wszystkie jego działania pozostają bez odpowiedzi.

Niemniej, telegram udający list i wyjazd Sany do Równego jest 

właśnie odpowiedzią. W składzie aptecznym uwijają się subiekci, 

sobór Zmartwychwstania Pańskiego rzuca długi i głęboki cień, 

który sięga niemal domu Kohnów, witryna sklepu znów przypomina 

jakąś odległą historię z dzieciństwa. Zapach ziół i przypraw obecny 

jest w całym domu. Za stołem w pokoju na półpiętrze i w półmroku 

siedzi matka Sany, walizka z ciemnej bydlęcej skóry tuli się do jej 

popielatej pończochy. Dziesięć lat nieobecności Cecylii w życiu 

Sany przekłada się na długie minuty milczenia. Nieobecne słowo 

stężone w ciało.

Próbuję wyobrazić sobie strukturę intrygi, skalę przebiegłości, 

rodzaj argumentów, które miałyby Sanę przekonać do wakacyjne‑

go wyjazdu za granicę. Lipiec w Warszawie trudno znieść. Plano‑

wała wybrać się z Tadziem Hollendrem na wieś do Otwocka, ale 

Szwajcaria, Trydent, może nawet Burgundia – musiała to przyznać – 

brzmiały znacznie lepiej niż Otwock. Cecylia wcale nie chce grać 

matki, która nagle odzyskała uczucia, albo co gorsza – kieruje nią 

poczucie winy. Jest opanowana. Potrafi nieźle manipulować. Kiedyś 

te fakty wyjdą na jaw, ale wtedy Sana będzie daleko od tego piekła.

Wyobraźmy sobie teraz taką sekwencję zdarzeń. Kobiety w po‑

dróży (po kilku dniach podróży i wielu latach rozłąki, która nikomu 

nie wyrządziła krzywdy) łapią kontakt. Sana odkrywa to, na co nie 

mógł sobie pozwolić neurotyczny Bruno Schulz. Przyjemność pły‑

nącą z oddalania się od domu. Jadą do Prowansji, zatrzymują się 

na kilka dni w dolinie Rodanu. Sana zaczyna pisać dziennik podróży. 

Dalsza część intrygi polega na tym, że Walther Roth, ojczym Sany, 

ma ich zawrócić z francusko‑hiszpańskiej granicy przedstawiwszy 

dramatyczne wieści z rozruchów w Pampelunie. Jest źle, ale nie 

aż tak – Navarra od roku jest w rękach nacjonalistów Franco, ale 

Sana nie musi o tym wiedzieć. W Biarritz we trójkę okrętują się 

na statku duńskich linii oceanicznych i płyną do Nowego Jorku. 

Na statku Cecylia przekazuje Sanie listy od Szymona Gincburga, 

jej ojca, który w Queens prowadzi warsztat jubilerski. Z początkiem 

sierpnia 1937 roku rodzina przechodzi kwarantannę na Ellis Island. 

W życiu Sany jest to moment przełomowy. Jest czujna. Jest czujną 

odmianą człowieka. Zaczyna wątpić w serie przypadków, zdaje 

sobie sprawę, że została wmanewrowana w historię, która nie chce 

być jej własną historią, pragnie wrócić do Europy. Między córką 

i matką dochodzi do sprzeczki, potem awantury. Na Ellis Island 

drogi tych kobiet rozchodzą się na zawsze, drogi innych kobiet 

na zawsze się ze sobą schodzą. W bloku szpitalnym Sana poznaję 

Hildę Levy, niemiecką Żydówkę, która uciekła przed prześladowa‑

niami do Rotterdamu. Hilda opowiada o dramatycznym losie jej 

rodziny i masowej emigracji Żydów do Ameryki. Stopniowo ucisza 

w Sanie pragnienie powrotu. Zresztą kolejne fale imigrantów po‑

twierdzają to, co wszyscy wiedzą lub tylko przeczuwają. Sana uczy 

się angielskiego i przyjmuje się do stałej pracy na bloku. Ciągle 

prowadzi dziennik. Pod datą 24 listopada, trzy miesiące po przyby‑

ciu Levy na wyspę i dwa tygodnie po jej długiej rekonwalescencji 

i otrzymaniu azylu w Ameryce, notuje: „Nie chcę wyobrażać sobie 

życia bez Hildy”.

Wyspę opuszcza zaraz na początku 1940 roku, jedzie na zachód. 

W walizce matki przechowuje listy od babci Klary, Tuwima, 
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Śpiewaka, Czechowicza, depesze od Eryka Lipińskiego, pięć 

zeszytów zapisanych krwią, poczuciem winy, spełnieniem i nie‑

spełnieniem, i szkice wierszy, które dwanaście lat później ukażą 

się w zbiorze Dusk over Ellis Island w ‘garażowym’ jeszcze wów‑

czas wydawnictwie Lawrence’a Ferlinghettiego. Zresztą to dzięki 

Lawrence’owi Sana pozna Joan Wollmer, na krótko znajdzie się 

w kręgu bitników (podobno postać Sany pojawia się w wątku ka‑

lifornijskim w jednej z wielu wersji powieści Kerouaca, tak twierdził 

Ginsberg). Po wielu latach poszukiwań, odnajduje wreszcie Hildę 

Levy w Newark. Pomaga jej przejść trudny okres po rozwodzie. 

Decydują się zamieszkać razem. Hilda wraca do pracy na lotni‑

sku, Sana z doświadczeniem pielęgniarskim najmuje się w nowo 

otwartym Gracie Square Hospital, na oddziale pediatrycznym. 

W tym samym czasie wydaje tom Songs of Return, głęboko za‑

inspirowany wierszami Larkina z The Lass Deceived, w którym, 

paradoksalnie, rozstaje się przeszłością, możliwością powrotu 

i romantyczną wyobraźnią, oraz pisze Up to her Neck in Woman’s 

Dress – jedną z najgłośniejszych książek lat sześćdziesiątych, która 

o trzy dekady wyprzedzi Gender trouble Judith Butler.

DIALOGI POETYCKIE
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STO LAT DLA ZUZANNY GINCZANKI  

W WIGILIĘ JEJ SETNYCH URODZIN

 

nie powinno się składać życzeń

w wigilię urodzin

 

jubilatowi 

to przynosi pecha

 

ale tylko żywemu

 

martwego 

utrzymuje przy życiu 

przed życiem

 

jeszcze przez dzień tylko 

mogą jej nie zrobić tego 

co zrobili 

 

stąd to moje już dzisiejsze sto lat niech żyje

nam

 

8 marca 2017

Jarosław Mikołajewski

W ciężkim powietrzu tego niespokojnego lata, przez zgiełk

udręczonego miasta, idzie: w luźnej spódnicy, jasnej bluzce,

jakie nosi tego roku tyle dziewcząt – dlaczego jest taka

inna: patrzy nie dostrzegając nas i nasze spojrzenia też jej

nie mogą dotknąć; jej dumne białe czoło, podniesione,

jej pewne i spokojne ruchy, niepochwytna, odrębna: struga

chłodnego deszczu w dusznej tłocznej ulicy, nieskazitelnie

czysta. Ale jest w mieście

ktoś, kto dobrze zna jej łzy i zmęczenie,

jej dumne białe

piersi, nagie.

***

Bronisław Maj
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ESKALACJA

to nie jest byle jakie światło szara grudko ziemi. zapomniałam już jak  

       cierpko pachniesz, 

że byłaś wilgotnym i zielonym głosem. lasem.

pomruku wiosny robi się coraz parniej 

albo nagła suchość – tu nie da się żyć. 

weź mnie gdzie toną budynki odbarwiają się wodorosty drzewa zamie‑

niają się w syf. szara grudko – mój gorący wiatr uderza we wszystko 

co staje na jego drodze. kiedy cichnie gleba znów wyciąga ramiona 

potrafisz tak?

albo się odwróć. nie będzie raziło.

Hanna Janczak

*** (ACH, MOJA UŚPIONA FORMO…)

Ach, moja uśpiona formo sztywna resztko kobiecości ukryta pod błotem,

w płytkim stawie pełnym słodkiej trucizny, w którą nieroztropnie 

zapomniałam się zaopatrzyć, bujam się, w strzępkach krwi,

na skrzypiącym lodzie. Tylko spójrz na te podłużne kryształki 

w rękach niesfornego dziecka, którego imię jak beztroska pozostanie 

obce. Bawią się przepysznie: w ciszę, w nimfę (to zawiązki skrzydeł?).

Ejże nie myśl, nie czekają nas tu blaski. Raczej śmierć 

niż czułość. Tyle mam z podziurawionej sukienki.

O, akwarele poranków, tłuste oleje południ,

senne pastele wieczorów i nocy głębokich węgle!

Mogłabym Wam coś dać ale leżę tuż przy dnie. 

I nie strzyżcie tak uszami moje czujne siostry, 

które przychodzicie do mnie jak do wodopoju! 

Lećcie do gromnicznych madonn o skórze z dotyku i wosku

do miodnego środka gdzie z grzmotem przelewa się życie.

Macie moje rzęsy! Smagłą skórę! Moje gibkie formy!

Hanna Janczak
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ARLEKIN

Pożytek z dziewic jest zawrotny. Samo słowo

budzi w nas żądzę, by zaprzeczyć, zdeptać

tę twarz, którą tak wielbimy. Sam obiekt

jest niezgrabny, ledwo co wyszedł z łóżka,

nie ma twarzy, ma tylko płeć, ma tylko wiek,

ma tylko sprawę w sądzie. Wybaczmy Jezusowi,

zjedzmy ten Karmel próśb, niech nam ktoś odda

drzewo, na którym siedzą te dziewczyny, kompletnie

(jak się zdaje) niezainteresowane życiem. Jest

czas, jest pomadka, wszystko zajdzie, o co ta cała

perturbacja?, jakość wymogu warunkuje antrakt,

a w nim Arlekin płacze, siedząc na sedesie.

Warszawa, 30.6.13

Adam Wiedemann

MAŁPKA

Na wszystko trzeba tyle czekać. Jest mi tak dobrze z sobą,

że po co zaraz uzda i hej w zaświaty, jestem raczej krową,

gryzę, przeżuwam, co więcej?, małpkę wybrał los,

no to niech rozwesela, niech się trudzi na tronie, niech umiera

w obliczu sakramentów. Twoją czaszkę, małpko,

mam na stole i piję z niej twojego grzańca. Domagam się

nowych stołów, nowego pogaństwa, jestem bzdurą,

o której usłyszycie, sam sobie obwieszczam wiadomości,

a komu mnie zabrakło, ten ma dla mnie soczek. Kultowa

niemoc, gromady jacków‑placków i nic tylko żreć,

zabawa sama w sobie, główny nurt, inteligentny podryw,

strzała z żaby, parkiecik, monitoring niezupełności, nabój.

Warszawa, 30.6.13

Adam Wiedemann
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SIERŚĆ

Nie jestem niczem innem, jak mądrą odmianą zwierząt

i niczem innem nie jestem jak czujną odmianą ludzi.

Zuzanna Ginczanka

Wzięłam prosto z ulicy nieodpowiedzialnie

jak psa nie przygarnąć kiedy podszedł do mnie

czuć było rozpaczą 

jak brud

głód do głodu lgnie

żrący mróz stroszy sierść

Wzięłam bezmyślnie z ulicy wyglądał mi niczyj

niemieckiego owczarka co zęby starł gryząc kamienie

będzie mi zawsze wierny zawsze trochę smutny

ani mój 

ani tam gdzie miał być 

zaganiać

Jak niby ciebie mogłabym zostawić 

no chodź tu jestem twoją panią

owcą i wilkiem wzgórzem i pasterzem 

kijem ciężkim od wody i rudoczerwonym

ścierwem sarny w rzece zwarzonego mleka 

Joanna Oparek Bawię się z tobą w psa

w zaspokojenie głodu i radość powitań 

Człowiekowi wszystko można wszczekać

Człowiek musi kochać człowieka 

jak pies

jak psa

żeby wyć ze szczęścia na czworakach 

ty i ja

jak te psy 

spuszczamy łby

Pachnie jak mokra sierść

ludzka miłość na nas
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PRZYPŁYW

Rzuciło mi morze czarną ośmiornicę 

to lato w sepii uda się zapisać

ale słowa jak muszle otwarte są już puste

Ramiona ośmiornicy mają myśli osobne

nie muszą słuchać mózgu złączone i wolne

osiem różnych sprężystych intencji jedną staje się w obliczu głodu 

Piję jak wodę z solą moje dni zamknięcia

morze w strużkę się zwija sącząca się ciemność

jest czułym atramentem i żrącą trucizną

Tulę do siebie niesforną czarną ośmornicę

zbuntowaną gwiazdę

która w wodę wpadła jak kamień 

żeby oczami świecić na dnie i pod płaszczem

w ukryciu rosnąć 

Łowiłam ryby rozgryzałam muszle teraz to łóżko jest całą moją plażą

sama dla siebie jestem

widokiem i powierzem

Opieram stopy na wzburzonych falach 

czarnoczerwone morze krzyczy od nadmiaru 

Joanna Oparek drażnię ostrym ołówkiem

ośmiornicę amulet o papuzim dziobie

mój egzotyczny kwiat co barwę zmienia

i jak mój los odwrócony znak wiecznego istnienia

żylasty kawałek mięsa w którym trzy serca biją

Trzymam ją

w wazonie

Tamtego lata dostałam jeszcze kwiaty niejadalne i ładne powiem tylko

że morze śni się do końca

kiedy rybak i ryba kość i ość na słońcu

i kiedy nieskonczoność przekwita i opada

a każde z ośmiu błogosławieństw

przekleństwem staje się

hebrajskim słowem

brzmiącym jak jęk kochanków

ośmioramiennych

śmiertelnych 

słonych

utrwalonych w sobie
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POD WEZWANIEM 

   dla g.b.

kiedy śpisz, dotykam twojego ciała. leżę z otwartymi oczami, 

potem wstaję. patrzę na pogrążonych we śnie mieszkańców,

szukają w ciemności czyjejś ręki albo urny z prochem. 

długo czekali na miłość. gdzie jest, gdzie jest. 

wychodzę nad ranem przed dom. słońce oślepia,

zasłaniam twarz. rozmawiam z psem, który wlecze

tylne łapy. tak cię pokarało, mówię. 

poranek pachnie targiem i rybami przywiezionymi 

na sprzedaż. ktoś przywiąże do drzewa psa i odejdzie.

Inspiracja: 

Wybrałam wiersz Zuzanny Ginczanki zatytułowany Futro, ponieważ 

porusza mnie jego cielesność. Martwe zwierzęta, ale też ludzie stają 

się częścią tego samego – ziemi, przyrody. Finalnie przemieniamy się 

w to samo – w nic. 

Urszula Honek

CZERWIEC: KREW

zastaję siostrę w kuchni z głową pochyloną nad zlewem

z nosa cieknie jej gęsta krew czerwona linia prowadzi

przez deski podłogi do wersalki odchylam jej czoło

ścierką przecieram usta

do sieni wchodzi ojciec z pokrwawionym zającem

bierze w dłonie twarz mojej siostry widzę jak krew

zwierzęcia i krew mojej siostry mieszają się

Wiersz pochodzi z tomu Matecznik (WBPiCAK, Poznań 2016).

Inspiracja: 

Wiersz Deklaracja był dla mnie wielkim odkryciem. Bliskie jest mi przy‑

glądanie się człowiekowi poprzez kategorię zwierzęcości. Myśl o byciu 

częścią tej wielkiej rodziny uwiodła mnie już na początku drogi poetyc‑

kiej. W wierszu Zuzanny Ginczanki odkryłam to pokrewieństwo spoj‑

rzenia. Mój wiersz czerwiec: krew, przeczytany po owym wierszu, miał 

podkreślić siłę tego podobieństwa. Poetka w zakończeniu pisze “Nie 

jestem niczem innem, jak mądrą odmianą zwierząt /i niczem innem 

nie jestem jak czujną odmianą ludzi”. Myślę, że szczególnie teraz warto 

te słowa przypominać.

Małgorzata Lebda



TŁUMACZENIA
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JUSTIFIED IN THE MARGINS

WYJAŚNIENIE NA MARGINESIE 

I did not come

from dust,

so I won’t go back

to dust.

I did not come

from heaven

so I am not heaven‑bound.

I myself am heaven,

a sky of purest glass.

And earth itself am I,

a child of native ground.

I did not run

at all,

so I won’t be running

back.

Apart from my own self, all else is unconfined.

My lungs bellowing wind

all sediments do crack

and I, fragmented,

here

now myself

must

find.

Tłum. Marek Kazmierski

VIRGINITY 

DZIEWICTWO

We...

Hazel woods dishevelled by rains,

aromatic nut oils trapped in jars,

hot airs choke bovine labour pains

in barns on wild fire like stars. —

Ripened fields of berries and shrubs

raging red like galloping fillies,

she‑wolves feeding lupine cubs,

wolfish eyes as disarming as lilies!

Honeyed paths of resinous apiary,

udders heaving like wedding chests —

— pure white milk streams an eternity

in the temples of maternal breasts.

And we...... in air‑tight

peach‑walled rooms,

our heads propping up tasteful hats,

collars choking our necks while we swoon

concocting

cultural

chats.

Tłum. Marek Kazmierski
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SENSES 

ZMYSŁY 

With eyes like safety pins

I safely pinned myself onto the world,

the beam shot yellow

penetrated the pupils like a drill—

out of the blue with a silver discus

whose sparkle fell into the reflection of the iris

out of the blue with the closing of eyelids

sight tore itself from the grip of the world—

 as in a child’s dream

 in which hands branch out into a poster:

 a day coarse as a chestnut

 collapsed under the fingers in its roughness

 in the expansive seashell of my hands

 the second day vanished after the first one

 Easter‑like as a catkin’s bud

 silky as silk—

the first poked

 the second stroked

 the third caressed

 the fourth slashed—

 I recognize each by touch

 through the impenetrable shell of my hands—

I cunningly sniff with my nostrils 

the hare’s trail of happiness,

through the traces of moist meadow

I chase faraway prey

until some day in March springs up

from under the earth the fragrant bunch:

in the maiden blossom of primrose

I reach rapture and sweetness—

 what do you know about gravel and cinder?

—that they grind 

about the husk of a crashing wave?

—that it will break

about the scythe that glistens through the hay?

—that it is sated

about the glistening of lips and song?

—that it is being dreamt

what do you know about sudden swoons?

 —that they fog over

about gray noise and murmuring?

—that they are found in silence

about the heart’s far off rumble?

—that it is loud.

and how do you know the secrets of riddles?

—I hear them— 

do you recall the sign

of a pear sliced into two hearts

the taste that is left on your lips 

by the crunch of an apple?

the juicy explosion of cherries

when crushed against the palate

it is a painful annunciation of July

and its generous baptism

Tłum. Joanna Trzeciak Huss
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FUR COAT 

FUTRO

O wildcats, lynxes and pumas, stuffed to the fluffmost, 

foxes with yellow lining and yellow glass eyes

spread out fleece, stretched flat and sly

spread out mornings,

stretched tightly over a dream;

o spongy lupine forest floor fur of a fir,

chaos of bear bristle,

disarray of muddled days—

—I comb you with sharp disdain

O fur of my windblown years,

without meat

bones

or blood. 

Tłum. Joanna Trzeciak Huss

CHASSE AU GROS GIBIER

ŁOWY 

Dans les fourrés du passé, dans l’histoire lointaine,

Dans les forêts, les repaires obscurs et menaçants,

La main crispée sur le harnais et la crinière,

De noirs chasseurs filent sur leurs chevaux.

Narines dilatées, buste courbé, 

Bouche haineuse, regard tendu,

Ils filent tels des ouragans en un noir galop

Poursuivant une fragile trace, une mince piste

Quelle est cette ardeur qui écarquille leurs yeux?

Qui cherchent‑ils? Quel fauve sauvage?

Digne d’un chevalier et digne d’un honnête homme,

Quel est cet élan qui leur raidit le torse?

Des chasseurs filent dans l’histoire lointaine, 

où la trace s’étend et la piste noircit,

Dans les fourrés du passé avec l’entêtement de la fourmi

Ils cherchent l’aïeule, l’aïeule juive,

l’aïeule juive de leur prochain,

De l’ennemi enragé, du bon camarade,

Et quand ils auront flairé l’aïeule telle une biche,

Clairons, trompes, cors et orchestre!
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O, les belles chasses! o, les fières chasses

Dans le secret et l’intimité des alcôves!

O, les grandes, arrogantes et sublimes traques,

Dignes d’un chevalier et dignes d’un chant!

Tłum. Agnieszka Grudzińska

NON OMNIS MORIAR

Non omnis moriar – mes fières propriétés, 

Mes nappes comme des prés, mes armoires, citadelles imprenables 

Mes draps étendus, ma literie précieuse, 

Il restera de moi aussi mes robes claires. 

Je n’ai laissé ici aucun héritier, 

Que ta main déniche‑donc toutes les affaires juives, 

Madame Chomin, de Lvov, brave femme d’un mouchard, 

Prompte dénonciatrice, Mère d’un volksdeutsch, 

Qu’elles te servent à toi, aux tiens, car aux autres pourquoi. 

Mes proches – ce mot n’est pas un luth, pas un nom vide. 

Je me souviens de vous, et vous, quand des schupos venaient, 

vous vous souveniez de moi aussi, vous vous êtes souvenus de moi.

Que mes amis se mettent à table autour d’une coupe

Qu’ils boivent à mon enterrement, et à leur richesse.

Kilimi, tapisseries, plats et chandeliers – 

Qu’ils boivent toute la nuit et, au lever du jour 

Qu’ils se mettent à chercher les pierres précieuses et l’or 

Dans les canapés, matelas, couvertures et tapis. 

Oh, ils travailleront si vite, que leurs mains s’enflammeront,

Des pelotes de crin de cheval, du varech, 

Des nuages de plumes d’oreillers transpercés, 

S’attacheront à leur mains, les changeront en ailes; 

C’est mon sang qui collera l’étoupe au duvet frais 

Et transformera en Anges, ces personnages aîlés.

Tłum. Joanna Grudzińska
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Non omnis moriar — мої володіння величні,
Луки моїх скатертин, фортеці шаф неприступних,
Розлогі простирадла, дорогоцінна постіль
І сукні, ясне сукні по мені зостануть.
Не залишила тут жодного спадкоємця,
То ж нехай речі єврейські твоя долонь копирсає.
Хоміново, львів’янко, достойна дружино шпига,
Донощиця хижа, матір фольксдойчера.
Тобі, твоїм нехай служать, бо для чого ж чужим?
Рідні мої — не лютня то, не порожнє ім’я,
Пам’ятаю про вас, бо ви ж, як йшли гестапівці,
Теж пам’ятали про мене. Нагадали й мені.
Нехай друзі мої сядуть за чарою
І зап’ють мій погреб, і власне багатство:
Килими й гобелени, полумиски, підсвічники.
Нехай п’ють цілу ніч, а перед світанком —
Нехай беруться шукати цінних каменів та золота
В канапах, матрасах, ковдрах та килимах.
О‑о, як же горітиме в їхніх руках ця робота,
Клуби кінського волосся й сіна морського,
Хмари роздертих подушок і оболоки перин
До їхніх рук прилине, в крила оберне руки обидві:
То кров моя віхті з пухом зліпить свіжим
І окрилених, раптом, оберне їх на янголів.

Tłum. Olga Tsekhmestruk

NON OMNIS MORIAR

NON OMNIS MORIAR

Tłum. Hana Herzig
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 CONTEMPORANEITÀ

WSPÓŁCZESNOŚĆ 

Guarda le tolde in frantumi, guarda l’equipaggio incapace:

scienziati bizzarri come granchi che fissano in estati il radio,

un giovane col tizzo del vessillo che è appena barcollato e caduto,

profeti che annunciano la terra da fragili navi che affondano,

poeti ridotti al silenzio da un gelido secolo a loro imposto

che di nuovo li ha depredati dell’eternità tempestata di stelle,

da fragili navi che affondano hanno visto dinnanzi la riva:

rigogliosa è la vegetazione e dolce è l’acqua di fonte.

E guarda quell’altra torma, la barca spavalda e robusta:

si è spaccata una botte di vino con un boato come una bomba,

un vecchio si strappa la barba e minaccia col dito i pianeti,

e Odoacre, capo degli Eruli, farfuglia un discorso infuocato,

ad aquile nere di rochi anatemi, a volti avvizziti di monaci invasati

le meretrici lanciano stridule stormi svolazzanti di sghignazzi.

L’assordante trambusto d’uccelli volteggia arrochito e oscuro,

impigliato in un caos ubriaco, in un vibrante straziante sghignazzo.

Ormai sai che periranno le navi su ingannevoli lidi schiantate,

che perirà la barca spavalda senza scorgere la riva ospitale,

dove l’acqua di fonte è dolce e l’erba è profumata e fresca

e dove scorrono latte e miele.

    Ecco ti confido le nostre speranze. 

1937

 Tłum. Alessandro Amenta
Tłumaczenie ukazało się w antologii polsko‑włoskiej Krzątanina mglistych pozorów. 
Wiersze wybrane /Un viavai di brumose apparenze. Poesie Scelte (opracowanie, wstęp 
i przekład: Alessandro Amenta).
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8 marca 2017 r.

14:00 – 17:00 

jak burgund pod światło… sesja naukowa o Zuzannie Ginczance

Projekcja filmu Zuza i Lusia (reż. Marcin Latałło)

18.00 – 19.00
Zuzanna albo beżowe, czarne, pomarańczowe. 

Słuchowisko o Zuzannie Ginczance (reż. Tomasz Cyz)

9 marca 2017 r.

11:30
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

14.30 – 15.45
Poeci i Poetki dla Ginczanki

Lektura wierszy Ginczanki w tłumaczeniach

16:00 – 17:45
Pokój Ginczanki (poetycki performans), wyk. Maria Dębska

18.00 – 20.00
Pokaz materiałów filmowych z dokumentów poświęconych 

poetce oraz diaporamy Marii Stauber

Dyskusja Zuzanna Ginczanka – jak dzisiaj obecna?

Promocja tomu Zuzanny Ginczanki Mądrość jak rozkosz  

w opracowaniu Agaty Araszkiewicz
8 marca 2017 r., 14:00 – 17:00 
jak burgund pod światło… sesja naukowa o Zuzannie Ginczance
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9 marca 2017 r., 11:30
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
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9 marca 2017 r., 14.30 – 15.45
Poeci i Poetki dla Ginczanki
Lektura wierszy Ginczanki w tłumaczeniach

Proj. Elżbieta Szurpicka
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