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K a t o w i c e  

O to"samo#ci Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

Beata Morzy$ska-Wrzosek, 2013, „…i na pi kno!", i na wyczyn burzy”.  
Proces kszta#towania !wiadomo!ci w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ss. 402. 

Studium Beaty Morzy skiej-Wrzosek to monograficzne uj!cie twórczo"ci 

lirycznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, problematyzuj#ce proces 

kszta$towania to%samo"ci w poezji „polskiej Safony”. Praca jest imponuj#-
cym efektem wieloletnich zainteresowa  badaczki t# twórczo"ci#, "wiadec-

twem bardzo dobrej znajomo"ci przedmiotu bada  oraz rozleg$ej erudycji 

pozwalaj#cej na wykorzystywanie w procesie lektury ró%norodnych, interdy-

scyplinarnych kontekstów. Warto zauwa%y&, %e krystalizacj! zasadniczego 

uj!cia problemowego monografii, zwi#zanego z kategori# to%samo"ci, po-

przedzi$y podejmowane przez autork! studia interpretacyjne po"wi!cone 

ró%nym aspektom twórczo"ci Pawlikowskiej, zw$aszcza jej wyobra'ni i meta-

foryce. Nie zosta$y one w$#czone do ksi#%ki, lecz stopniowo przybli%a$y ba-

daczk! do analizy poetyckiego projektu podmiotowo"ci, a w ko cu do wy-

boru zagadnienia to%samo"ci jako nadrz!dnej kategorii porz#dkuj#cej nau-

kow# refleksj! nad poezj# autorki Wachlarza. Propozycja przyj!cia takiej 

perspektywy badawczej jest niew#tpliwie oryginalnym uj!ciem ca$o"ciowym 

ksi#%ki Morzy skiej-Wrzosek, pozwalaj#cym opisa& na nowo twórczo"& naj-

wybitniejszej poetki dwudziestolecia. 

Monografi! otwiera obszerne Wprowadzenie, które przynosi rzetelny, synte-

tyczny przegl#d stanu bada  nad twórczo"ci# autorki Poca unków, poprzedza-

j#cy omówienie przyj!tej przez Morzy sk#-Wrzosek metody badania i opisu 



258 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 1 (17) 

tej poezji, metody wypracowanej na podstawie gruntownego rozpoznania 

rozleg$ej literatury z zakresu antropologii literackiej, a tak%e stanowi#cych jej 

podstawy dyscyplin: antropologii filozoficznej i literaturoznawstwa. Celem 

ksi#%ki – jak podkre"la autorka – nie jest polemika z ustaleniami poprzedni-

ków, lecz takie przeformu$owanie niektórych z dotychczasowych uj!&, by 

„zaprezentowa& odczytanie liryki przez uobecniony w niej proces kszta$to-

wania to%samo"ci” (s. 13). Trzeba przyzna&, %e z zastan# literatur# przedmio-

tu w ca$o"ci prowadzonego dyskursu Morzy ska-Wrzosek utrzymuje sta$y, 
aktywny kontakt, skrupulatnie odnotowuj#c jej obecno"& w przypisach. 

Autork! monografii interesuje nade wszystko odkrywanie w literackim 

przekazie „zasad konstruowania podmiotowego prze%ywania "wiata, subiek-

tywnego, jednostkowego konstytuowania si! w nim, poznawania i warto-

"ciowania tego, co sta$e i zmienne, zewn!trzne i wewn!trzne, bliskie i dale-

kie, znane i obce” (s. 17), dla owej k o n s t r u k c j i  za" niezwykle istotne 

oka%e si! skupienie uwagi na „dookre"leniu poetyki tekstów, g$ównych poj!& 
i cech ich struktury, oraz zinterpretowanie wyró%nionych elementów pod 

k#tem poetyckiego uobecniania ludzkiego do"wiadczenia” (s. 17). Poezja 

Pawlikowskiej nie jest zatem w rozprawie traktowana jako "wiadectwo autor-

skiego "wiatopogl#du, artystyczny wyraz pewnego sposobu my"lenia i prze-

%ywania, nie zostaje te% u%yta jako powód rekonstrukcji okre"lonego kultu-

rowego kontekstu. (ci"le wyznaczone regu$y antropologizuj#cego ogl#du 

skutecznie dystansuj# w tek"cie rozprawy dotychczas najcz!"ciej wykorzy-

stywane w omówieniach twórczo"ci autorki Poca unków perspektywy: auto-

biograficzn#, historycznoliterack# czy estetyczn#. Przyj!te we Wprowadzeniu 

ustalenia dotycz#ce metody bada  w pracy Morzy skiej-Wrzosek s# niezwy-

kle istotne i brzemienne w skutki, poniewa% projektuj# rzadko spotykan# 
dyscyplin! metodologiczn# dyskursu, zakre"laj# badawczy horyzont do pod-

stawowych kategorii determinuj#cych kszta$towanie to%samo"ci, takich jak 

„kontekst, inno"&, ustanawianie relacji, konkretyzowanie zachowa  wobec 

przemian, wybór, zjawisko identyfikacji i wyodr!bnienia, zainteresowanie 

horyzontem istnienia wyznaczonym cia$em, jego biologiczn# rzeczywisto-

"ci#” (s. 19), decyduj# te% o konsekwentnie stosowanym, jednorodnym j!zy-

ku naukowego opisu. 

Autorka podzieli$a monografi! na dwie zasadnicze cz!"ci, s$usznie wyko-

rzystuj#c powszechnie przyj!t#, tradycyjn# periodyzacj! twórczo"ci poetki. 

Cz!"& pierwsza, po"wi!cona mi!dzywojennej poezji Pawlikowskiej, propo-

nuje opis formowania to%samo"ci w liryce w dwóch podstawowych wymia-

rach, dookre"lonych przez autork! jako afirmacja wspólnoty i sytuacja od-
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mowy. Rozdzia$ po"wi!cony afirmacji wspólnoty traktuje o kszta$towaniu 

to%samo"ci jednostki w procesie konfrontacji z uprzywilejowanymi obiekta-

mi zewn!trznego "wiata, intensywnego otwarcia si! na intymn# blisko"& 
w sytuacji mi$osnego spe$nienia oraz w pe$nym satysfakcji, fascynuj#cym 

kontakcie z natur#. Liryczne sytuacje afirmatywne charakteryzuj# si! mo%li-
wo"ci# dokonywania wyboru, g$!bokim zaanga%owaniem podmiotu, prze-

%ywaniem blisko"ci, bezpiecze stwa i przynale%no"ci do "wiata, a tak%e po-

szukiwaniem zewn!trznego $adu, w którym podmiot z powodzeniem odnaj-

duje swoje miejsce. Analiza wczesnych liryków erotycznych oraz wierszy 

i fragmentów Szkicownika poetyckiego afirmuj#cych pi!kno i bogactwo natury 

wskazuje nade wszystko na intensywno"& sensualnej i wyobra'niowej per-

cepcji "wiata, skupienie podmiotu na kontemplacji siebie w ulotnej, niepo-

wtarzalnej chwili bezpo"redniej z nim blisko"ci oraz nieustann# czujno"& 
w odkrywaniu siebie w relacji z tym, co, cho& bliskie, jest jednak wobec jed-

nostki odr!bne. Aktywno"& podmiotu w relacji z afirmowanym „Innym” 

oznacza jego zdolno"& do koncentracji na kruchym, chwilowym doznaniu, 

realizowane pragnienie celebrowania chwili, uruchomione procesy estetyzacji 

"wiata i tworz#ce szczególn# z nim $#czno"& zabiegi identyfikacyjne, a tak%e 

budowanie samoakceptacji, istotnej, pozytywnej podstawy do"wiadczania 

siebie. 

Zupe$nie inaczej przebiega natomiast proces kszta$towania to%samo"ci 

w sytuacji odmowy, rozumianej przez autork! monografii jako rozdzielenie, 

prze%ywanie braku, do"wiadczenie utraty, o czym traktuje drugi rozdzia$ 
pracy. Sytuacj! odmowy w mi!dzywojennej twórczo"ci Pawlikowskiej Mo-

rzy ska-Wrzosek charakteryzuje w dwojaki sposób. Mówi zatem o odmowie 

wspó$uczestnictwa, do"wiadczeniu odej"cia bliskiej osoby, uniewa%nienia blisko-

"ci i intymno"ci, konieczno"ci skupienia uwagi na sobie w poczuciu odrzuce-

nia, opuszczenia i dojmuj#cego smutku. Reakcje podmiotu na tak rozumian# 
odmow! wzajemno"ci "ledzi autorka w interpretacyjnej lekturze dwóch to-

mów poetyckich, Pary!a i Poca unków. Drugi aspekt odmowy, nazwany tu 

odmow# zgody, kieruje uwag! interpretatora i czytelnika ku wierszom 

i fragmentom poetyckiej prozy eksponuj#cym temat starzej#cego si! cia$a, 

tematyczn# obsesj! Pawlikowskiej, która w zaproponowanej w ksi#%ce per-

spektywie lektury staje si! istotnym elementem ustalania relacji podmiotu 

z sob# samym. 

„W sytuacji, gdy bliski odmawia podmiotowi swojej obecno"ci, gdy radykal-

nej przemianie ulega "wiat »ja«, pojawiaj# si! rozmaite modyfikacje sposobu 

rozumienia siebie” (s. 127) – zauwa%a autorka studium i ta "wiadomo"& nie-



260 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 1 (17) 

ustannej zmiany zachodz#cej zarówno w "wiecie zewn!trznym, jak i w sa-

mym do"wiadczaj#cym go podmiocie jest w przyj!tym w monografii modelu 

czytania i interpretacji niezwykle wa%nym czynnikiem aktywizuj#cym proce-

sy kszta$towania i ocalania to%samo"ci, warunkiem intensyfikuj#cym mo%li-
wo"& do"wiadczania, poznawania i rozumienia siebie w procesie naznaczo-

nym nieuchronn# utrat# i konieczno"ci# szukania sposobów odzyskiwania 

równowagi. 

Wielokontekstowa, wnikliwa lektura Pary!a tropi postawy podmiotu na-

znaczone poddaniem si! do"wiadczeniu opuszczenia i utraty, analizuje do-

tkliw# samotno"& i poczucie obco"ci w przestrzeni miejskiej, podkre"la per-

spektyw! przybysza i przechodnia ca$kowicie oboj!tnego wobec zmys$owe-

go bogactwa Pary%a, skupionego na wzmo%onym prze%ywaniu pustki. 

W tomie Poca unki natomiast, w drobiazgowych analizach odkrywaj#cych 

niejednokrotnie nowe sensy powszechnie znanych i wielokrotnie komento-

wanych poetyckich miniatur (czego przyk$adem jest chocia%by inspiruj#ca 

interpretacja Fotografii), autorka podkre"la nade wszystko strategi! oswajania 

odmowy, dostrzegan# w podejmowanych próbach dystansowania si! wobec 

uczu& i do"wiadcze , w dyscyplinie konstrukcji miniatury, w dyskrecji i wyci-

szeniu emocji. Interesuj#cym pomys$em interpretacyjnym, od"wie%aj#cym 

lektur! Poca unków, jest przywo$anie kategorii fading, zaczerpni!tej z Fragmen-

tów dyskursu mi osnego Barthes’a, i propozycja czytania tomu jako wygasania 

intensywno"ci emocji podmiotu. Z kolei interpretacja motywu staro"ci 

w wierszach i prozie poetyckiej Pawlikowskiej, ukierunkowana na odkrywa-

nie przejawów kszta$towania to%samo"ci w relacji do w$asnego, starzej#cego 

si! cia$a, podkre"la ambiwalentn# postaw! podmiotu, nacechowan# z jednej 

strony buntem, z drugiej za" dystansem i konieczno"ci# zachowania w$asnej 

ci#g$o"ci. 

Poezja wojenna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – jak zgodnie przyj-

muj# badacze – stanowi ca$kowicie odr!bny rozdzia$ w twórczo"ci poetki 

i wskazaniu tej odr!bno"ci towarzyszy równie zgodna ocena warto"ci emi-

gracyjnych wierszy na tle wcze"niejszych dokona  autorki Poca unków. Nie 

bacz#c na te opinie, Beata Morzy ska-Wrzosek po"wi!ci$a wojennej liryce 

bardzo wiele uwagi w obszernej drugiej cz!"ci monografii. Sytuacja wygna-

nia, charakteryzowana jako utrata i jako przymus, z perspektywy kszta$towa-

nia to%samo"ci stanowi niebywale istotn# okoliczno"& zmuszaj#c# podmiot 

do ponownego, ca$o"ciowego zdefiniowania siebie wobec "wiata w stanie 

totalnej katastrofy. Dla podmiotu wojna i przymusowa emigracja oznacza tu 

radykaln# zmian!, zerwan# ci#g$o"& z dotychczasowym %yciem i z sob# nale-
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%#cym ju% do przesz$o"ci. W sytuacji zwielokrotnionej utraty do"wiadczaniu 

siebie towarzyszy pokusa nieoswojenia, odwrócenie uwagi od tera'niejszo"ci, 

rezygnacja z mo%liwo"ci zadomowienia po to, by ocali& siebie, zintensyfiko-

wa& mechanizmy s$u%#ce zachowaniu siebie-dla-siebie. Relacje z emigracyj-

nym "wiatem dobrze t$umaczy powracaj#ca w wojennej liryce Pawlikowskiej 

kategoria black-out, metafora zaciemnienia "wiata, oddalenia warto"ci i po-

gr#%enia podmiotu w stanie wewn!trznego parali%u. W redefiniowaniu to%-
samo"ci du%# rol! odgrywaj# natomiast pami!& i wyobra'nia, pozwalaj#ce na 

zachowanie ci#g$o"ci w$asnego „ja”, rodzaj wewn!trznej rekompensaty wo-

bec nieakceptowanej rzeczywisto"ci. 

Monografia Beaty Morzy skiej-Wrzosek jest ca$o"ciowym, spójnym i kon-

sekwentnym opisaniem procesu kszta$towania to%samo"ci w poezji Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Interesuj#ce, dociekliwe analizy wierszy, 

wzbogacone o bogate, wielokierunkowe konteksty interpretacyjne towarzy-

sz# w niej porz#dkowi wywodu d#%#cemu do zbudowania pe$nego opisu za-

gadnienia, którego ramy i podstawy metodologiczne precyzyjnie okre"la 

Wprowadzenie do rozprawy. Przyj!ta w ksi#%ce perspektywa lektury pozwala 

na nowe spojrzenie na wybrane aspekty liryki twórczyni Poca unków. 


