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Powrót Ginczanki w latach 90. XX wieku symbolicznie zapoczątkował pierwszy 
naziemny numer „Czasu Kultury”1 (nr 16 z maja 1990 roku), w którym poznańska 
badaczka Izolda Kiec (autorka wydanej w 1994 roku monografi i Zuzanny Ginczan-
ki2) opracowała specjalny, końcowy aneks, poświęcony poetce. Wydaje się, że od 
tego czasu wiele się zdarzyło. Sama partycypowałam w procesie przeczytania na 
nowo lub przeinterpretowania symbolicznej biografi i Ginczanki, publikując „re-
wizjonistyczną w najlepszym tego słowa znaczeniu”, jak określiła to w recenzji 
w „Gazecie Wyborczej” Krystyna Kłosińska3aa , książkę Wypowiadam wam moje ży-
cie. Melancholia Zuzanny Ginczanki (2001)i 4. W tym roku w serii Biura Literackiego 
44. Polska poezja od nowa, przedstawiającej twórców i twórczynie inspirujących 
współczesnych autorów i autorki, reklamowanej przez wydawnictwo jako seria 
przypominająca klasyków, ukazał się tomik poezji Ginczanki Wniebowstąpienie
Ziemi w opracowaniu poety Tadeusza Dąbrowskiegoi 5. Wrocławski festiwal Port 
Literacki rozpoczyna się w kwietniu projekcją dokumentalnego fi lmu o poetce 
Urwany wiersz. Zuzanna Ginczanka (1917–1944), wyreżyserowanego przez Mary 
Mirkę Milo według scenariusza napisanego wspólnie z Alessandrem Amentą, 
a wyprodukowanego przez włoskiego producenta fi lmów historycznych Light Hi-
story6. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że po latach postanowiliśmy (los zrzą-
dził, że jestem związana z „Czasem Kultury” już ponad dekadę) po raz kolejny po-
święcić odrębne miejsce tej wybitnej, ciągle niedocenionej poetce.

Była piękna, ale pięknem skażonym. „Królowa Złego Wyglądu”. Najpierw w latach 
30. ubiegłego wieku przechodnie z podziwem odwracali się za nią na ulicy. Potem 
podczas okupacji i czarnych lat 40. starała się nie opuszczać swych kryjówek, lecz 
jeśli już musiała wychodzić, ukrywała swoją urodę pod wielkim rondem kapelu-

1 I. Kiec, Trochę wierszy, trochę fotografii, wspomnienia kilku przyjaciół, „Czas Kultury” 16/1990.
2 I. Kiec, Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.
3 „Gazeta Wyborcza”, 29.01.2002. Por. K. Kłosińska, Wieczne teraz, [w:] eadem, Fantazmaty. 

Grabiński-Prus-Zapolska”, Katowice 2004. 
4 A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.
5 Z. Ginczanka, Wniebowstąpienie Ziemi, oprac. i komentarz T. Dąbrowski, Wrocław 2014.
6 Urwany wiersz. Zuzanna Ginczanka (1917–1944), reż. M.M. Milo, scen. A. Amenta i M.M. Milo,

Włochy–Polska 2014. 
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sza. Niezwykła, zjawiskowa twarz; pęknięta – tragiczna biografi a; magnetyczna, 
niedoceniona poezja. Dziś najbardziej znany jest jej ostatni wiersz *** [Non omnis [[
moriar], w którym opisała własną, zarówno egzystencjalną, jak i poetycką, śmierć.

Zuzanna Ginczanka, polska poetka pochodzenia żydowskiego, zginęła w Krakowie 
w grudniu 1944 roku, mając 27 lat. Pochodziła ze zasymilowanej rodziny litwackiej 
z małego miasteczka na Kresach – Równe Wołyńskie (obecnie tereny Ukrainy). 
W domu babcia i matka (która wcześnie zostawiła córkę, przenosząc się z drugim 
mężem do Pampeluny) mówiły po rosyjsku. Wybór języka polskiego, polskiej szkoły 
i fascynacja polską poezją romantyczną były u Zuzanny gestem znaczącym. Chciała 
być polską poetką. Pisała od dziecka bardzo dobre i śmiałe wiersze. Wygrywała kon-
kursy literackie, wcześnie zaczęła publikować, swój pierwszy i jedyny tomik O cen-
taurach wydała w wieku 19 lat w prestiżowym wydawnictwie Przeworskiegoh 7. Niektó-
rym wierszom towarzyszyły legendy. Przyjaciel Ginczanki, poeta Józef Łobodowski 
(Równe było miejscowością letniskową, ale znajdowały się tam także koszary, wielu 
młodych mężczyzn przybywało tam z jednego lub drugiego powodu) pisał o pewnym 
„skandalicznym” wierszu, który młoda poetka posłała Julianowi Tuwimowi8. Uzna-
ny i wielki już wówczas poetycki autorytet „zachował się jednak dyskretnie i także 
nikomu go nie pokazał”. Co mogło być otoczone aż takim tabu? Chodziło o wiersz 
znany jako Bunt piętnastolatków (choć w rękopisach widać ślady ręki zmieniającej w
ostatnie słowo na „piętnastolatek”9), który pierwszy raz został opublikowany dopiero 
po wojnie. Młodziutka autorka w poetycki, przewrotny sposób domagała się konsty-
tucji uwzględniającej seksualne prawa dla kobiet. Tuwim, patron debiutu Ginczanki, 
był współzałożycielem Skamandra, jednej z najważniejszych grup poetyckich dwu-
dziestolecia, lecz stał się także, o czym ciągle się mało mówi, sztandarowym przykła-
dem niechcianej obecności Żyda w literaturze polskiej (z jednej strony, jest jednym 
z najbardziej czytanych do dziś poetów, z drugiej – był ciągle szykanowany przez 
prasę endecką). Jako jeden z niewielu poetów realizujący asymilację w duchu „Wia-

7 Z. Ginczanka, O centaurach, Warszawa 1936. 
8 J. Łobodowski, Pamięci Sulamity, Toronto 1986. 
9 Spostrzeżenie Alessandra Amenty, poczynione podczas przegłądania manuskryptów

w warszawskim Muzeum Literatury w trakcie przygotowań do filmu. 

kadry z filmu Urwany wiersz. Zuzanna Ginczanka (1917–1944), realizacja: Alessandro Amenta i Mary Mirka Milo
[s. 99, 115, 118, 122]
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domości Literackich” (czyli bez specjalnego podkreślania żydowskiej odrębności), 
głównego literackiego pisma epoki, tematyzował jednak swoją żydowskość w poezji. 
Jak pisze Bożena Umińska w książce Postać z cieniem. Portrety Żydówek w literaturze 
polskiej10, Ginczanka jest prawdopodobnie jedyną kobietą-autorką dwudziestolecia, 
która jako piszący podmiot stematyzowała swoją żydowskość w pisaniu – zwłaszcza 
w ostatnim wierszu. Wymagało to wyjątkowej, sejsmografi cznej wręcz odwagi, ale 
poetka wykazała się nią nie tylko w obliczu Zagłady. Archeologią tej odwagi są czasy 
pokoju, gdy powstawały piękne wywrotowe wiersze, przepisujące kobiecą genealo-
gię: mit stworzenia („ciało stało się słowem” – Proces), postać biblijnej Ewy – patronki 
poznania (Poznanie(( ), obrazy odwracające hierarchię duszy i ciała (W skwar). Dużo 
w tych wierszach jest swego rodzaju „metafi zyki” zmysłowości, organiczności, jakieś 
zanurzenie w tym, co cielesne i fi zjologiczne i co zostaje przenicowane, ale nie w stro-
nę duchową, lecz jakiegoś innego połączenia inteligencji i materialności. Mogą to 
oddawać takie wersy, jak: „płynie białe mleko jak wieczność / w macierzyńskiej piersi 
świątyniach” (Dziewictwo(( ), „nie jestem niczym innym jak mądrą odmianą zwierząt /
i niczym innym nie jestem jak czujną odmianą ludzi” (Deklaracja(( ), „nie powstałam /
z prochu / i nie obrócę się / w proch [...] / jestem sama niebem / tak jak szklisty strop. / 
Jestem sama ziemią / tak jak rodna gleba” (Wyjaśnienie na marginesie) czy choćby ty-
tuł wiersza Wniebowstąpienie Ziemi. Dokonuje się tu także swoista dekonstrukcja ko-
biecości jako rodzaju „uwikłania po szyję w sukienkę”, projektowana na całą kulturę, 
i wskazywanie sposobów jej przekroczenia. „Całe pokolenia niewyżytych kobiet wy-
krzyczały się w tych wierszach” – pisał inny przyjaciel poetki Jan Śpiewak11. Własna 
wersja Pieśni nad pieśniami oraz poetycka interpretacja wielu mitologicznych wąt-i
ków i postaci, stale powracające obrazy zagrożenia i niepokoju, rozpraw sądowych 
i oskarżeń – to próby spierania się z męskocentryczną tradycją historyczno-literacką. 
Apologii zmysłów towarzyszy zawsze czujność wobec śmierci. „O, futro rozwianych 
mych wiosen, / sypkie, kosmate futro, / bez mięsa, / kośćca / i krwi” – pisała poetka.

Jednak ten młodzieńczy i kobiecy gest heroiczny – wpisujący się zarówno w „fe-
minizację” kultury, o której pisała Grażyna Borkowska12, rekonstruując silną tra-
dycję świadomych siebie i wyemancypowanych polskich pisarek dwudziestolecia 
(Nałkowska, Wielopolska), jak i we właściwy epoce gynezyjski proces „wpisywania 
kobiety w tekst”, w fi lozofi cznym sensie, jaki mu nadała Alice Jardine w książce Gy-
nésis. Confi guration de la femme et de la modernité13 – i niezinterpretowany bardzo 
długo pozostawał niedostrzeżony. Powrotowi Ginczanki po 1989 roku, gdy wspo-
mniana już Izolda Kiec za namową Eryka Lipińskiego wydała tomik wierszy (Udźwi-
gnąć własne szczęście, 1991) oraz monografi czną książkę zawierającą publikowane 
po raz pierwszy utwory z brulionów (Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość(( , 1994), 
towarzyszy zachwyt nad rozumianą w tradycyjny sposób poetycką „zmysłowością”. 

10 B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w literaturze polskiej, Warszawa 2001. 
11 J. Śpiewak, Zuzanna, gawęda tragiczna, [w:] idem, Przyjaźnie i animozje, Warszawa 1965. 
12 G. Borkowska, Cudzoziemki, Warszawa 1996. 
13 A. Jardine, Gynésis. Configuration de la femme et de la modernité, Paris 1993. 
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Wydaje się, że istotniejsza byłaby tutaj reinterpretacja tej poezji oparta na rekon-
strukcji specyfi cznego miejsca Ginczanki jako kobiety i jako Żydówki w literaturze 
polskiej. W swej książce próbowałam wykonać podobny gest, znajdując zarówno 
dla twórczości, jak i biografi i symbolicznej estetyczną i egzystencjalną klamrę me-
lancholii. Ginczanka jest dla mnie „melancholiczką” nie tylko zamiast „apologetki 
zmysłów”. Jest „melancholiczką”, która umiera zamordowana i której melancholia 
odbija historyczne i ideologiczne fundamenty jej kondycji.

Choć przedwojenna emancypacja literacka kobiety często była emancypacją do 
wspólnoty mężczyzn (można to także powiedzieć o samej autorce Drugiej płci Simo-i
ne de Beauvoir), Ginczanka, bywając jedyną damą pośród poetów, o czym mówią 
wspomnienia, zachowała swą literacką suwerenność. Jednak współcześni byli bar-
dziej pod wrażeniem jej orientalnej urody niż tekstu, i to także przetrwało w opo-
wieściach. „Oczy gazeli”, „gwiazda Syjonu”, „kaskada perska” – tak określano tę 
gwiazdę życia literackiego przedwojennej Warszawy, które kwitło pełną parą jakby 
w przeczuciu katastrofy. Z początku jej wyraźna semickość była tylko osobliwością, 
odmiennym wyglądem. Ale im bliżej wojny, tym bardziej to piękno – jak wspomina 
Maria Brandysowa – stawało się „piętnem, trochę zasypywanym, bagatelizowanym”. 
Jest też takie wspomnienie powrotu z kawiarni Zuzanny i jej przyjaciół, w którym 
Eryk Lipiński (ten sam, który potem po wybuchu wojny likwidował jej pokój w War-
szawie i przechowywał bruliony przez cały okres komunizmu, główny inicjator po-
wrotu Ginczanki w latach 90.) mówi do dwóch innych poetów: „Słuchajcie! A może 
byśmy tak zgwałcili Ginczankę? Odegralibyśmy w ten sposób żywy obraz Cnot-
liwa Zuzanna i starcy”yy 14. W pełnej jawnego podniecenia, „zabawnej” atmosfe-
rze tego opisu kryje się jeszcze jedno napiętnowanie Ginczanki. Z jednej strony, 
realna i symboliczna przemoc przedwojennego antysemityzmu (bojówki na uli-
cach, getto ławkowe i numerus clausus na uniwersytecie), z drugiej zaś – skrajna s
seksualizacja: „gwałt” jako metafora relacji z mężczyznami (zabawa w kawiarni 
według ofi cjalnego scenariusza, zakładającego, że to panowie się bawią, a panie 
towarzyszą). Im bardziej nasila się wykluczenie z realnego życia, tym bardziej 
wzrasta i nabiera wyrazistości mit „pięknej Żydówki”. Rachela, Sulamita, Zuzan-
na i starcy – to wszystko przezwiska Ginczanki, ale i skrajnie useksualnione klisze 
kobiecości, które – jak wskazuje Christa von Braun15 – umacniają się na przełomie
wieków, gdy przekonania, mentalność, a nawet teorie naukowe odmówiły kobiecie 
człowieczeństwa, odbierając jej prawo do własnych przeżyć i życia intymnego.

Pseudonimy poetki, która tak histerycznie zawłaszczyła seksualną wyobraź-
nię swych rówieśników poetów, uzupełniłam o innego literackiego sobowtóra,
wykorzystując pseudonim „Gina” nadany jej przez Gombrowicza, przy któ-

14 T. Wittlin, Ostatnia cyganeria, Warszawa 1989. 
15 Ch. von Braun, „Le juif” et „la femme”: deux stereotypes de „l’autre” dans l’antisemitisme

allmends du XIXe siècle, „Revue Germanique Internationale” 5/1996.
+



102

rego kawiarnianym stoliku była „pierwszą damą dworu”, jak pisano. Mówię
o postaci fi ndesièclowej malarki z wczesnej powieści Zofi i Nałkowskiej Kobie-
ty z 1905 roku, którą autorka tak opisała: „Nazywają ją Gina, z greckiego y gyne, 
gdyż jest rzeczywiście uosobieniem kobiecości. […] W ruchach swej smukłej, 
elastycznej postaci ma jakąś wężową prężność, pełną nerwowej, prawie boles-
nej, ukrytej jak przyczajona pantera, namiętności. Oczy jej – długie i wąskie […], 
usta szerokie i płaskie – jakby zgniecione pocałunkami […] i pokrwawione. A przy 
tym jest w niej coś z kapłanki”. Ta Gina jest wyobcowana, ale obcością związa-
ną z rodzącym się w kulturze nowym typem kobiecej podmiotowości, co zresztą 
sama ogłasza: „Dążymy do tego, by abstrakcyjny typ kobiety, dokonawszy się zagi-
nął, jak zaginął oderwany typ mężczyzny. – Z tego poziomu zaczniemy się razem 
z nimi rozwijać – jako ludzie... Szamotanie się, walka żywiołów – nowe stawanie 
się, tylko już nie w ciasnej sferze kobiecości, która nas przecież trochę dusi”16. 
Sytuacja egzystencjalna Ginczanki była przecież podobna.

Jednak ze wspomnień o tej walczącej, by stać się polską poetką, żydowskiej mło-
dej kobiecie wyłania się inna obcość. Pięknej Żydówki, której asymilacja jest 
mile widziana, pod warunkiem że nigdy nie stanie się całkowita. Pociągającej 
swą egzotyką i uosabiającej dla nieżydowskich mężczyzn coś niepokojącego 
i obiecującego zarazem. Coś w tej pięknej twarzy, której tyle zawdzięczała, aż 
w końcu stała się więźniarką wypisanej na niej historii. „Twarz obcego płonie 
ze szczęścia. Przede wszystkim jej wyjątkowość go więzi: te oczy, wargi, policzki, 
skóra, inna od wszystkich, wyróżniają go i przypominają: uwaga, tutaj  k t o ś jest” 
– pisała Kristeva17. Twarz Obcego płonie ze szczęścia, o które bardzo zabiegał. 
Na jego twarzy widoczny jest ślad oparzenia. „Ale to była uroda semicka – mówiła 
Maria Brandysowa – taka jak na zdjęciu: ciemna brunetka z ciemną cerą. Wtedy 
to był wygląd, za który się biło. Otóż ona była Królową Złego Wyglądu. Ta piękność 
taka biblijna. Zdawała sobie z tego sprawę. Mówiła do mnie: wiesz, ja jestem jak 
Murzyn. To było coś, co ją znowu odosabniało”18.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał wiersz *** [Non omnis moriar[[ ]. Po wybuchu
wojny poetka już nie wróciła do Warszawy, lecz wyjechała do Lwowa, gdzie ukry-
wała się do 1942 roku. Wtedy doniesiono na nią po raz pierwszy. Jednak udało jej
się uciec i jako Ormianka przedostała się do Krakowa. Tu doniesiono na nią po raz
drugi i gestapo zabrało ją do więzienia. Po prawie pięciu latach ukrywania się zosta-
ła rozstrzelana w drodze do Oświęcimia pod pretekstem powiązań z lwowskimi ko-
munistami, na parę miesięcy przed wyzwoleniem. Wiersz ten jako zwiniętą kulkę
papieru przechowały jej współwięźniarki. Wydarzenia w nim opisane odnoszą się
jednak do Lwowa. Tekst, w którym opisała własną śmierć, towarzyszył jej prawdopo-

16 Z. Nałkowska, Kobiety, Warszawa 1967. 
17 J. Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Paris 1988.
18 Cytat pochodzi z rozmowy, którą autorka odbyła z Marią Brandysową w 1997 roku w Oborach.
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dobnie w ucieczkach i myleniu pogoni przez ostatnie lata. Stał się dosłownie tekstem tułaczym – wła-
śnie tułaczka, ukrywanie się przed Zagładą to typowy los tekstu żydowskiego, jak pisze Jacek Leociak 
w książce Tekst wobec Zagłady19yy . „Za każdą plamą, rozdarciem czy rozerwaniem stoi osobny dramat, 
osobna historia”. Z literki „ż” trzeba się było domyślać przymiotnika „żydowskie” – wspominają pierw-

19 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wrocław 1997. 
+

Zuzanna Ginczanka (1938), autor fot. nieznany, ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
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si powojenni edytorzy. Jest równocześnie najbardziej autobiografi cznym wier-
szem, wierszem-dokumentem, jak nazwał świadectwa Zagłady Czesław Miłosz. 
Często są one wstrząsające, lecz nie dbają o formę. Ostatni wiersz Ginczanki jest 
formalnym arcydziełem, osiąga status „piękna rany”. Jaka jest cena tego miejsca?

„Zapisane karty przesiąknięte są bólem, cierpi więc nawet sam tekst” – pisze 
Leociak. O swym pierwszym zetknięciu z wierszem Ginczanki poeta Julian 
Przyboś i pierwszy wydawca pisał: „Nie mogę się otrząsnąć z tego wrażenia. Te-
stament mój Ginczanki boli jak nie zagojona rana”j 20. Poprzez sparafrazowanie 
horacjańskiego non omnis moriar oraz jednego z najsłynniejszych polskich r
wierszy romantycznych Juliusza Słowackiego Testament mój, którego więk-
szość dzieci do dziś uczy się na pamięć w szkole, poetka nie tylko dokonuje za-
machu na męskocentryczne uposągowienie wiersza, ale także daje świadectwo 
przemocy języka polskiego, który obiecywał „wyniesienie i piękno”, a tymcza-
sem nigdy nie przyjął jej za swoją21ąą . Romantyczna poezja Słowackiego miała 
dać schronienie Polakom bez ojczyzny, ale „mieszkańcom” języka polskiego. 
Ten język właśnie miał im zapewnić „anielskość” i wieczne trwanie. Tymcza-
sem ona w nim napisała wiersz śmierci, przez który „umrze cała”. To z jej krwi 
i z pierzyn prutych kołder poetki – która „nie zostawiła dziedzica”, lecz „jasne suk-
nie” i „rzeczy żydowskie”22 – urosną im skrzydła. Polskie anioły Słowackiego na-
prawdę staną się nagle dziedzicami Ginczanki, tyle że naznaczonymi zbrodnią.

Słowa, które miały przynieść ocalenie, wyparły ją same z siebie. Jej wiersz sam 
z siebie drwi i szydzi. Jego doskonałość formalna jest drwiną z doskonałości 
formy, która może pomieścić tak bezwstydną treść. Bo oto Obca wypowiada się 
z samego środka tej formy będącej spuścizną wysokiej, niezbrukanej kultury kla-
sycznej. Wypowiada się w języku polskim przeciwko Swoim – fi gurom polskości, 
stwarzającej iluzję i wypierającej się jej w chwili zagrożenia. Boleśnie, bo inaczej 
niż dotąd. Nie udaje, że jej inność da się pomieścić we wnętrzu Tego Samego. Wy-
powiada się jako Inna właśnie z wnętrza Tego Samego – wbijając sobie nóż w samo 
serce, z samego serca poezji polskiej i europejskiej. Staje się ekstatyczną nicością, 
przechodzi w stronę niewyrażalnego, niewyrażonego dotąd w języku polskim 
z taką siłą doświadczenia: bycia dziedziczką wyklętą, antydziedziczką, odartą 
z przeszłości anty-Polką i anty-Europejką. Kobietą, Żydówką, poetką, bez domu, 
w którym był język, nie wiadomo: swój czy nie swój; bez ciała, którym była etykieta 

20 J. Przyboś, Ostatni wiersz Ginczanki, „Odrodzenie” 13/1946.
21 Znamienny wydaje się tu fakt, że wiersz *** [Non omnis moriar], w którym poetka nominalnie

wskazuje osobę, która ją wydała (dozorczynię domu przy ul. Jabłonowskich we Lwowie), stał się po 
wojnie dowodem oskarżenia w sądowej sprawie Chominowej, por. A. Haska, „Znałam tylko jedną 

żydóweczkę ukrywającą się”: sprawa Zofii i Mariana Chominów, „Zagłada Żydów: Studia i
Materiały” 4/2008.

22 Interesującą analizę wiersza z perspektywy „rzeczy żydowskich” przedstawiła Bożena Shallcross w 
książce Rzeczy i Zagłada, Kraków 2010 (wyd. amerykańskie: The Holocaust Objects in Polish

and Polish-Jewish Culture, Bloomington 2011). 
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„pięknej Żydówki”, nie wiadomo: własna czy nie własna. Na tym polega właśnie 
tajemnica Ginczanki. Na widmowym trwaniu w tej ekstatycznej nicości. 

„To jedno z moich świętych widm, które mnie nawiedzają. Żydowska uroda i śpiew-
na poezja, oczy sarny, żydowskie ucieczki i kryjówki…” – pisał żyjący w Paryżu polski 
pisarz Kazimierz Brandys23. Do dziś pozostaje poetką nieznaną z podręczników, 
ale której poezją zarażają się ludzie. Polski kanon trudno znosi tę podwójną obcość: 
kobiety i Żydówki. Jej biografi a i doświadczenie nie są przyswojone (gdyby zestawić 
je na przykład z losem Anny Frank). To, że chciała być polską poetką, nie posiadając 
polskiego obywatelstwa. To, że żydowska uroda przysparzała jej wielbicieli, mnożąc 
również prześladowców. To, że męczeńska śmierć uczyniła z niej autorkę jednego 
wiersza (w najlepszym razie, bo są i tacy, którzy i to lekceważą ze względu na czy-
stość ideologiczną poetki we Lwowie, gdzie w 1940 roku przetłumaczyła parę ko-
munistycznych wierszy – i tak np. Jerzy Święch, autor monumentalnej monografi i 
akademickiej wydanej w 2000 roku Literatura polska w latach II wojny światowej24jj , 
nic o tym wierszu nie wspomina!), a tym samym skazała niejako na pogrzebanie tej 
„ciemnej twarzy”, o której mówią wspomnienia.

A jednak „zarażenie poezją” przynosi swoje efekty. W 2004 roku w „Wyso-
kich Obcasach” ukazał się duży dwuczęściowy artykuł zatytułowany Zły wy-
gląd pióra poety Jarosława Mikołajewskiegod 25, jednego z „zarażonych”. Au-
tor, stylizując swój tekst na listy do włoskiego wydawcy, a zarazem przyjaciela, 
piętnuje pominięcie poetki przez historię polskiej literatury, oddaje napięcie 
między kodem zmysłowym a kliszą pięknej Żydówki, między wyborem pol-
skiej poezji i języka polskiego a napisaniem w nim autoironicznego wiersza 
o śmierci. Jarosław Mikołajewski przez długie lata był dyrektorem Instytutu 
Polskiego w Rzymie. „Zarażenie” ma to do siebie, że nosi w sobie potencjał 
ciągłej aktywności, promieniuje na innych, nie pozostawia ich obojętnymi, 
aż w końcu oni sami stają się jego „agentami”. Nietrudno zgadnąć, dlaczego 
przedostatni, obszerny wybór poezji Ginczanki, który ukazał się w wersji pol-
sko-włoskiej w wydawnictwie Austeria26aa , został opracowany przez włoskiego 
polonistę Alessandra Amentę27. Niedawno w jednej z ulicznych sond,  przepro-
wadzonych przez warszawską stację radiową i dotyczących popularności poezji 
wśród młodzieży, Ginczanka miała bardzo wysoką rozpoznawalność. W ostat-
nich latach jej wiersz *** [Non omnis moriar] stał się nawet jednym z tematów 

23 K. Brandys, Zapamiętane, „Zeszyty Literackie” 49/1995.
24 J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997. 
25 J. Mikołajewski, Zły wygląd, „Wysokie Obcasy” 43 i 45/2004.
26 Z. Ginczanka, Krzątanina mglistych pozorów, oprac. i komentarz A. Amenta, Kraków–Budapeszt

2011. 
27 Alessandro Amenta zwrócił mi również uwagę na nagrany w 2009 roku instrumentalny, ponad 

20-minutowy utwór Not all of me will die brytyjskiego muzyka neofolkowego Tony’ego Wakeforda, 
inspirowany wierszem Zuzanny Ginczanki. To pierwsza kompozycja z albumu o tym samym tytule.
Por. http://tonywakeford.bandcamp.com/track/2 (27.03.2014)

+
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matury próbnej z języka polskiego. Czy Ginczanka staje się na naszych oczach klasykiem?
W 2007 roku warszawski Teatr Dramatyczny wystawił znaną sztukę Witolda Gombrowicza Iwona, 
księżniczka Burgunda – jeden z najważniejszych autorów dwudziestolecia i jeden z najważniej-
szych autorów polskich XX wieku zawarł w niej rodzaj studium kobiecej alienacji. Na plakatach
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reklamujących sztukę, rozlepionych w całej Warszawie, znalazło się zdjęcie Gin-
czanki. Jej roześmiana twarz, widoczna zza rozbitej szyby, zdobiła okładkę pro-
gramu teatralnego, w którym zamieszczono, prócz pięknego eseju Izoldy Kiec 
Gina28, słynne *** [Non omnis moriar], a także jedną z ironicznych satyr politycz-
nych z lat 30., Łowy, o endeckim piętnowaniu semickich korzeni – antysemickim yy
polowaniu na babkę-Żydówkę. Ze świadectw wiemy, że Gombrowicz był przywią-
zany do Ginczanki, niepokoił się jej losem; jak wspominała Maria Brandysowa, 
„czuł w niej” coś, co go bardzo zajmowało – jakąś „nerwowość”, rodzaj niepew-
ności i lęku. Motto do programu, cytat z Iwony, brzmiało: „widocznie, żeby po-yy
znać swoją lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo gorszego...”. Czy rzeczy-
wiście Gombrowicz, pisząc Iwonę, miał na myśli Ginę (Iwona, Gina – te imiona 
jak symetryczne echa pojawiają się na kartach – tytułowej i kolejnej – programu)? 
Czy rzeczywiście ten zapośredniczony przekaz przełamuje dziwną obecność-
-nieobecność Ginczanki w pamięci literatury polskiej? Nie cała umrę i nie cała 
ocaleję – jak prafarazuje tytuł ostatniego wiersza Leszek Szaruga29aa  w eseju towa-
rzyszącym najnowszemu wydaniu tomiku poezji Ginczanki. Czy jeśli Gombro-
wiczowska Iwona – kryptonim kobiecego „kozła ofi arnego” – staje się kolejnym 
pseudonimem poetki, to jest to pseudonim „niewinny”? Czy ta lekcja w pamięci 
literatury polskiej zostanie kiedyś przemyślana i przyswojona na zawsze?

Aneks
Jak to często ma miejsce w paradoksalnej logice dziejów – po latach nieobecno-
ści przychodzą lata koniunktury, w tym wypadku przynajmniej koniunktury na-
kręcanej przez wydawniczą promocję. Wydawca tomiku Tadeusza Dąbrowskiego 
reklamuje książkę jako jedyny dostępny na rynku tomik Ginczanki. Miłośnicy po-
etki zapewne będą jednak wdzięczni za przypomnienie, że dostępna jest również 
polsko-włoska antologia Krzątanina mglistych pozorów, opracowana przez Ales-
sandra Amentę, o której wspomniałam i w której znajduje się jeden z nieznanych 
wierszy poetki Słoneczny mit. W swoim posłowiu Tadeusz Dąbrowski informuje, że
do swego (autorskiego) wyboru dołącza cztery nieopublikowane dotąd utwory: Ko-
niugacja, Zygfryd, Sklepik boski i i Laurka noworoczna (co również stało się elemen-
tem reklamującym tomik). Ponieważ w wywiadzie zamieszczonym w tym wydaniu 
„Czasu Kultury” nie udało nam się wrócić do tego tematu, nie znam dokładnych 
powodów takiej decyzji, gdyż niezbitym faktem jest, że wiersze te zostały już wcze-
śniej opublikowane (podczas przeprowadzania wywiadu nie zdawałam sobie spra-
wy ze znacznie od siebie odbiegających, zwłaszcza w przypadku jednego wiersza, 
sposobów zapisu utworów) . Miało to miejsce w aneksie do monografi i Izoldy Kiec 
Zuzanna Ginczanka. Życie i twóczość (1994) pod tytułemć Rękopisy z lat 1932–1934. 

28 I. Kiec, Gina, program teatralny do Iwony, księżniczki Burgunda w reż. P. Cieślaka, Teatr 
Dramatyczny, Warszawa 2007

29 L. Szaruga, Czytać bez litości, Port Literacki, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/czytac-bez-litosci/ 
(24.02.2014). 
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Mogę domniemywać, że Dąbrowskiemu chodziło o to, iż wiersze te nie znajdują 
się w żadnym oddzielnym tomiku poza tym, który opracował on sam (niemniej, jak 
podkreślam, zostały już opublikowane). Utwory dekryptował z rękopisów, o czym 
świadczy odmienny gdzieniegdzie zapis słów. Najmniej różnic występuje w utwo-
rze Laurka noworoczna: Izolda Kiec rozbija go na dwie strofy, a Dąbrowski stosuje 
zapis ciągły. Ponadto w drugiej części wiersza określenie „niespisane prawa” u Dą-
browskiego, Kiec rozbija na „nie spisane prawa”, a „jeszczebyś mógł” na „byś jesz-
cze mógł”. Dąbrowski konsekwentnie nie aktualizuje przedwojennej pisowni (np. 
„melancholję”, u Kiec – „melancholię”). Podobne zasady występują w pozostałych 
wierszach, w Koniugacji: „niema granic, niema prawd” i „najkrwawszą litanję”, 
u Kiec – „nie ma granic, nie ma prawd” i „najkrwawszą litanię”; w Zygfrydzie: „ani 
mojem, ani twojem, ani niczyjem”, u Kiec – „ani moim, ani twoim, ani niczyim”. 
Najważniejsza różnica w Laurce noworocznej jest taka, że w trzecim wersie od dołu j
używa przymiotnika „pogańczo” (u Kiec – „pogańsko”). Więcej istotnych różnic 
jest w Koniugacji. Zapis Kiec: „idę słowem jak chlebem się sycić” u Dąbrowskiego 
brzmi: „idę słońcem jak chlebem się sycić”, co w wierszu o „ojczyźnie-polszczyź-
nie” ma kolosalne znaczenie – przytoczmy jego początek: „Czyż koniecznie trzeba 
coś wybrać, / czyż nie można niczego nie wyznać – / kiełkujący kłączami wyraz / 
wtragnął we mnie, wrósł jak ojczyzna; / mowa moja jest dla mnie krajem / urodzaj-
nym, skibnym i dobrym – / Czyż koniecznie mam ją pokrajać / w kwadratowy  – jak 
sztandar – program?”. Pozostałe różnice to: u Dąbrowskiego przecinek po słowie 
„ojczyzna”, u Kiec średnik (jak zacytowałam to powyżej), u Dąbrowskiego „serce 
w płacz ujedwabia”, u Kiec „serce w płacz ojedwabia”, u Dąbrowskiego „my mamy 
rację”, u Kiec pisane jest z dużej litery, jak w pozostałych wersach Koniugacji koń-i
czących poszczególne zwrotki („Ja mam rację”, „Ty masz rację” itd.).  Przedostat-
nia część wiersza przynosi najwięcej różnic – u Dąbrowskiego: „na wykrzykników 
harcach”, u Kiec: „na wykrzykników hakach”, dalej u Dąbrowskiego: „słowa, co 
mają lśnić klingą”, u Kiec: „słowa, co mają być klingą” i „mięsień wkuć w pracę”, 
u Kiec: „mięsień wrzuć w pracę”. Dąbrowski oddziela – w odróżnieniu od Kiec – 
ostatnią zwrotkę. W Zygfrydzie – u Dąbrowskiego: „bajki, w złotorzecznej, ciepłej 
Burgundii”, u Kiec jako „bajki, w słonecznej, ciepłej Burgundii”, „lękom i śmiercią 
spitym miastom” u Kiec jako „łąkom i śmiercią spitym miastom”, w ostatniej zwrot-
ce: „W obliczu zszarzałych tapet, w złysiałym aksamicie”, u Kiec jako „W obliczu 
wyblakłych tapet, w złysiałym aksamicie”. Jednak zdumiewająca różnica występu-
je w zapisie wiersza Sklepik boski, poniżej przytaczam obie wersje. Zaznaczyłam 
różnice w zakończeniu wiersza, jako że w opracowaniu Dąbrowskiego w Sklepiku 
boskim znalazł się ... fragment wiersza m Fizjologia, który przytaczam na kolejnych
stronach.
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Sklepik boski

[w opracowaniu Izoldy Kiec]

A liczyło się pieniążki? – Liczyło.

Rachunki się pisało? – Pisało.

Za coś kupił, o panie, moja miłość?

Za mą własną, o pani, – czyż to mało?

Szedł handelek na monetki, na serduszka,

znakomicie prosperował interesik,

(zatarł ręce pan Bóg, chytry staruszek,

szyldzik sobie – modre niebo, zawiesił –

wytrysnęły żarówkami ostro gwiazdy,

błyskotkami, wybłyskami świetlnych reklam)

tęsknotami się płaciło za odjazdy,

a za spełnień cud – bilonem długich czekań

Zaręczało się wierność? – Zaręczało.

(nie splajtuje przysięga i weksel)

a w jaśminach od tęsknoty się mdlało

(: nikt nie czyta ogłoszenia za tekstem)

Bardzo mętny był interes dusz z zaświatem,

Gdy odurzał zmysły przepych letnich

wystaw;

Zachęcało lato klombem jak plakatem:

„korzyść z kupna szczęścia w czerwcu – 

oczywista”

Kupię sobie – dla ciebie – zachwyt jasny,

Kupię tobie – dla siebie – słowa dzwony:

tylko życie mam w tym życiu na własność,

chyba wolno mi je szczodrze roztrwonić!

Sklepik boski 

[w opracowaniu Tadeusza Dąbrowskiego]

(nieczytelne)

A liczyło się pieniążki? – Liczyło.

Rachunki się pisało? – Pisało.

Za coś kupił, o panie, moja miłość?

Za mą własną, o pani, – czyż to mało?

Szedł handelek na monetki, na serduszka,

znakomicie prosperował interesik,

(zatarł ręce pan Bóg, chytry staruszek,

szyldzik sobie – modre niebo, zawiesił –

wytrysnęły żarówkami ostro gwiazdy,

błyskotkami, wybłyskami świetlnych reklam)

tęsknotami się płaciło za odjazdy,

a za spełnień cud – bilonem długich czekań

Zaręczało się wierność? – Zaręczało.

(nie splajtuje przysięga i weksel)

a w jaśminach od tęsknoty się mdlało

(: nikt nie czyta ogłoszenia za tekstem)

W walce z dniem, co jest dzisiaj

zdobywam następny dzień –

Zgrzyt żwiru, ziarna i żaren

jest widny tajnym domysłem

a łupem jest to i tamto

i wszystko, wszystko, co wiem

Walko, tania konkurencjo

w której „zwycięstwo jest klęską”

w której zdobywam kwadranse

któreś właściwie już oddał

pod lśniącą klingą – źrenicą

wiszącą ostro i gęsto

wyczuwam twarde obrzeże –

pusty jak zero oczodół. –
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Pod opalonym naskórkiem krew podrażniona boli –

w krętych opętlach tętnic życie wylewa wisłą,

w cienki nabłonek wargi ciśnie się krwawo półkolem,

rumieńcem zgrzanych policzków w manifest chce mi wytrysnąć –

cieszę się: życie! (wykrzyknik); oddechom daję posłuch,

że niby: lat siedemnaście,

że niby: jestem szczęśliwa,

a przecież jestem nadziana na pal, na własny kręgosłup

(mam w sobie śmierć nieuchronną jak igła krążąca w żyłach)

to nie da się przekabacić,

i nie da się przeżebrać:

w prześwicie słońca przez dłonie mogę pięć kości dostrzec –

pod pomarańczą piersi jest suche jak gałąź żebro

a pod gibkimi mięśniami jest sztywno chruściasty kościec –

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 –

pamiętasz jaki ma znak

w dwa serca rozcięta grusza –

i jaki na wargach smak

zostawia jabłeczny rozgryz?

soczysty wytrysk czereśni,

gdy podniebieniem ją zdusisz

jest zwiastowaniem bolesnym

i lipca chrzestem szczodrym –
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Ostrość. Czujność. I baczność.

: broń naostrzona – zmysły

w walce z dniem, co jest dzisiaj

zdobywam następny dzień –

zgrzyt żwiru, żarna i żużlu

jest wiedzy tajnym domysłem

a łupem jest to i tamto

i wszystko, wszystko, co wiem.

Walko, tania sentencjo,

w której zwycięstwo jest klęską,

w której zdobywasz kwadranse,

któreś właściwie już oddał;

pod lśniącą klingą – źrenicą,

siekącą ostro i gęsto

wyczuwam twarde obrzeże –

pusty jak zero oczodół. –

Niekiedy poetka używała podobnych wersów w dwóch wierszach, co można 
tlumaczyć tym, że znaczna ich część nie była publikowana, znamy je z rękopi-
sów, a więc przed ostatecznym wygładzeniem. Rekonstruuję powyższe różnice 
bez wglądu w rękopisy zdeponowane w Muzeum Literatury, trudno więc usta-
lić – w przypadku poszczególnych słów – która wersja jest bardziej zbliżona do 
oryginału. Trudno nie oprzeć się mimo wszystko wrażeniu, że zapis Sklepiku 
boskiego Tadeusza Dąbrowskiego wydaje się nieprawdopodobny. Mimo że 
czuję się zmuszona do wyrażenia niniejszej obawy, warto podkreślić, iż tomik 
Wniebowstąpienie Ziemi w opracowaniu Dąbrowskiego jest interesującym (zu-i
pełnie odmiennym od mojego) sposobem rozumienia zarówno dzieła poetki, 
jak i jego funkcjonowania w dzisiejszym odbiorze, który wiele wnosi do poświę-
conych jej studiów i refl eksji.          

Uaktualniona wersja tekstu, pierwotnie opublikowanego po francusku 
w Minorités littérraires (et autres) en Pologne, pod red. A.Grudzińskiej i K. Siatkowskiej-Callebat, 
Culture d’Europe Centrale, Institut d’Etudes Slaves, Hors-série 8/2012 


