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Rozdział pierwszy
w którym opowiem o moich trzech spotkaniach z Zuzanną 
Ginczanką i zapowiem spotkanie czwarte. Rozważę, czym 
jest archeologia ruin i konstruowanie biografii zapomnianych 
twórców. Zdradzę, jak próbuję łączyć w całość ślady egzysten-

cji poetki, jej ocalałe z pożogi czasu słowa i własne emocje.

Trzy spotkania z Zuzanną Ginczanką

Jeśli istotnie jest tak, że spotkanie odbywa się nie tylko w cza-
sie, ale również poprzez czas, to Zuzannę Ginczankę spotykałam 
trzykrotnie. Za każdym razem zdziwiona, że ten jej zamknięty mi-
kroświat żyje własnym życiem i nawet po latach, gdy do niego wra-
cam – nie jest ten ani taki sam. Ale to nie on się przecież zmienia. To 
ja – coraz starsza, nieustannie i na rozmaite sposoby doświadczana 
– widzę i wiem co innego, odkrywam w losie oraz w słowach poetki 
więcej: tak o niej, jak i o sobie. W tym sensie są to moje najważniej-
sze spotkania w mikroświatach.

* * *

Przypomnieniem, symbolicznym śladem pierwszego spotkania 
z Ginczanką jest mała książeczka: Zuzanna Ginczanka z miniaturo-
wej serii Czytelnika – Poeci Polscy, wydana w 1980 roku z posło-
wiem Justyny Leo, przygotowana na podstawie jedynej powojennej 
edycji wierszy tragicznie zmarłej autorki: wyboru Jana Śpiewaka 
z 1953 roku.

Próbując odtworzyć dziś to pierwsze objawienie Ginczankowego 
słowa, biorę do ręki zniszczoną broszurkę, która przetrwała wszyst-
kie moje wędrówki i przeprowadzki – zawsze wśród przedmiotów 
ważnych, najcenniejszych. To osobisty bagaż podręczny. Moje punc-
tum. Bo jest w tej książce coś więcej aniżeli wiersze Zuzanny. Jest at-
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mosfera rodzinnego domu, którego już nie ma; ulubionego zakątka 
w dużym pokoju rodziców – w pobliżu biblioteki, gramofonu i radia. 
Jestem ja – nastoletnia.

Książeczka, podobnie jak cała seria, wówczas należała do Mamy. 
Dla mnie była elementem dopiero co odkrywanego świata dorosłej 
literatury, pełnej tajemnic, niezrozumiałych znaczeń i kontekstów, 
czytanych po swojemu, na miarę nastoletnich doświadczeń, oczeki-
wań, przeczuć i wyobrażeń o rzeczywistości; o tym, co nastąpi, co na 
razie migoce blaskiem światełka w tunelu, to jasnego i wyraźnego, 
to ledwie widocznego, niknącego we mgle.

W przypadku Ginczanki w pierwszej chwili dystansowała dziw-
na, staroświecka forma nazwiska. Wywołująca wyobrażenie dys-
tyngowanej damy z odległej od mojego świata epoki. Imię – przed 
renesansem Zuz, Zuzanek i Zuź – przywodziło na myśl starszą sio-
strę mojego Taty, ciotkę Zuzannę, atrakcyjną, pewną siebie, dojrza-
łą kobietę. I taką właśnie Ginczankę odkrywałam w tych wierszach, 
zwłaszcza że posłowie prezentujące poetkę nie weryfikowało moich 
wyobrażeń – beznamiętną narracją przypominało szkolne podręcz-
niki do literatury i historii. Trochę nieufna zatem czytałam te wier-
sze, nieco zazdroszcząc Autorce siły hardego Atlasa (Mitologia rado-
sna), odwagi w ujawnianiu kobiecej biologii (Posucha), umiejętności 
błyskotliwej riposty (Fraszki z pamiętnika). Nie miałam w sobie tej 
radości życia ani pewności siebie. Dlatego też w pojedynczych wer-
sach i stwierdzeniach Obcości, Połowu, Rozprawy i Żar-Ptaka wyszuki-
wałam ważne dla mnie samej wątki. Prawdziwie jednak uwiódł mnie 
wiersz Fizjologia z powtarzanym potem na różne sposoby, w różnych 
odcieniach i z udziałem rozmaitych emocji, zdaniem: „mam w sobie 
śmierć nieuchronną jak igła krążąca w żyłach”; przede wszystkim – 
z rodzącym poczucie identyfikacji stwierdzeniem: „że niby: jestem 
szczęśliwa”. Być może po raz pierwszy tak jasno zdałam sobie spra-
wę z tego, że istnieje rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem o szczęściu 
a poczuciem szczęścia, między szczęściem manifestowanym albo 
narzucanym przez otoczenie młodości i urodzie chociażby, a jego 
dotkliwym brakiem, deficytem spontaniczności i entuzjazmu, skry-
wanymi wstydliwie, kontestowanymi w samotności, tu – w wierszu 
Ginczanki – nazwanymi wprost i objawionymi z całą siłą.



11

Rozdział pierwszy

Zawłaszczałam tę poezję dla siebie, izolując od kontekstu, pyta-
jąc o własne doświadczenie, wpisując słowa poetki w moją, strzeżo-
ną samotnie wewnętrzną historię. Historię niby-szczęścia, uszczel-
niania kokonu, pielęgnowania lęku. Jeśli dobrze pamiętam, nie 
chodziło mi wtedy o drogowskazy umożliwiające wychodzenie ze 
skorupki, a jedynie o potwierdzenie własnego, nastoletniego stanu 
świadomości. Nie chodziło o Zuzannę, ale o mnie.

* * * 

Ani w szkole, ani podczas polonistycznych studiów oficjalnie – 
w czasie lekcji, wykładów, seminariów – nie spotkałam Ginczanki. 
Pojawiała się w tle, ukradkiem, na marginesie Wielkiej Historii Li-
teratury, w odnajdywanych na półkach bibliotek wspomnieniach 
i zawartych w nich anegdotach utrwalających obraz przedwojennej 
warszawskiej cyganerii. Przypominała znajomość sprzed lat, odkry-
wając swoje nowe oblicze: młodej, wybitnie zdolnej poetki, pięknej 
Kresowianki, rosyjskiej Żydówki zafascynowanej polską literaturą, 
królującej na warszawskich salonach, ulubienicy zarówno Juliana 
Tuwima, jak i Witolda Gombrowicza. Zabrzmi to naiwnie – ale wte-
dy bardzo chciałam zobaczyć tę urodziwą dziewczynę, bo już wie-
działam, że nie była staroświecka i nie mogła przypominać ciotki 
Zuzanny. Była moją, dwudziestoparoletnią rówieśnicą.

Szczęśliwie Profesor Jerzy Ziomek, mój nauczyciel, opiekun 
naukowy i autorytet, nie sprzeciwiał się, gdy wyraziłam chęć po-
święcenia kilku lat pracy nad doktoratem odkrywaniu Zuzanny Gin-
czanki: to miała być praca na stopień, a jednocześnie przywracanie 
historii literatury zapomnianej poetki i może coś więcej jeszcze – 
bo pokazanie tych utworów czytelnikom. Podskórnym impulsem 
owego wyboru były emocje, osobista chęć przeżycia spotkania z za-
pomnianą autorką, tworzenie mojej – prywatnej, nawet intymnej 
historii. Nie przypadkiem napisałam to zdanie w kontekście przy-
wołanego dopiero co nazwiska Profesora Ziomka, mojego – i Gin-
czanki – promotora. Bo chciałabym przy tej okazji powiedzieć coś 
jeszcze, coś, czego brakuje bardzo w naszych wyobrażeniach wybit-
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nych uczonych, erudytów i mistrzów: ich osobistych gustów, więcej 
– jednostkowych doświadczeń, dziecięcych lekturowych emocji, ran, 
ukłuć i  euforii albo wzruszenia identyfikacji. A Profesor tym nas, 
swoich uczniów, ujmował i inspirował. Takim go zapamiętałam, gdy 
na dźwięk nazwiska: Ginczanka, zacytował bez zastanowienia i bez 
najmniejszej pomyłki wiersz Zdrada: 

Nie upilnuje mnie nikt.
Grzech z zamszu i nietoperzy
zawisł na strychach strachu półmysią głową w dół –
O zmierzchu wymknę się z wieży, z warownej ucieknę wieży
przez cięcie ostrych os,
przez zasiek zatrutych ziół –

Ciężko powstaną z rumowisk tłoczące turnie przykazań
dwadzieścia piekieł Wedy,
płomienie,
wycie
i świst,
noc fanatyczna zagrozi, zakamieniuje gwiazdami,
Rtęcią wyślizgnę się z palców.
Nie upilnuje mnie nic.

Ty w wilka się zmienisz, ja w pliszkę –
ty w orła, ja w kręte dziwy – –
nieprzeniknionym zamysłem uprzedzę każdy twój pościg.
Nie upilnuje mnie świat,
o luby – o drogi – o miły,
jeśli nie zechcę
sama
słodkiej majowej
wierności1. 

To był „jego” utwór, znak osobistego przeżycia, ważnego wspo-
mnienia, utrwalonego dzięki słowom Ginczanki, ale też aktualizują-
cego jej, wypowiadane kilkadziesiąt lat wcześniej wyznanie, wpisu-

1 Z. Ginczanka, Zdrada, w: tejże, Poezje zebrane (1931-1944), wstęp i oprac. 
I. Kiec, Warszawa 2019, s. 302. Wszystkie przywołane w książce utwory Ginczanki 
pochodzą z tego tomu; po cytacie umieszczam w nawiasie numer strony, na której 
znajduje się dany tekst. 
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jącego je w nowy kontekst, nadającego mu nowe znaczenie i rangę. 
Nowe życie.

Z tym samym błyskiem w oku, który towarzyszył recytacji Zdra-
dy, oczekiwał profesor Ziomek na relacje z moich poszukiwań, spo-
tkań i kwerend. Gdy zatem wreszcie zobaczyłam Ginczankę – na 
fotografii, którą przysłał mi z Paryża Kazimierz Brandys – natych-
miast podzieliłam się tym odkryciem z Profesorem. Pamiętam jego 
zachwyt nad urodą poetki, anegdotę przywołaną mimochodem – bo 
na zdjęciu była też Marysia Zenowicz (później Brandysowa), dobra 
znajoma mojego promotora – i wreszcie zaskakującą prośbę o poży-
czenie na jeden dzień tej fotografii, którą bardzo chciał pokazać bli-
skiej osobie. Profesor prawdziwie się cieszył z tego typu drobiazgów, 
co więcej – umiał dzielić się tą radością i zarażać nią otoczenie. Dla-
tego między innymi książkę o życiu i twórczości Zuzanny Ginczanki 
poświęciłam Jego – Profesora Jerzego Ziomka – pamięci.

O poszukiwaniu śladów poetki opowiedziałam w tej właśnie 
monografii oraz w artykułach – również tych dedykowanych przy-
jaciołom Zuzanny Ginczanki, których miałam szczęście i zaszczyt 
poznać oraz wysłuchać. Wielokrotnie dziękowałam tym wszystkim, 
z pomocą których udało się zrekonstruować los autorki, opubliko-
wać jej rękopisy i fotografie. Dzisiaj, choć wszyscy już odeszli, dzię-
kuję ponownie. Także za coś więcej. Za uświadomienie, że historia 
Zuzanny, tak jak historie jej odnalezionych znajomych oraz przy-
jaciół, ale również moja historia – składają się z okruchów, a cza-
sem i  fundamentów, historii wszystkich tych, których spotykamy 
w drodze, którym – tak jak sobie – pozwalamy nie tylko na słowa, 
ale i na milczenie, przemilczanie, niedopowiedzenia, subiektywizm, 
a nawet zniekształcanie obrazu zdarzeń. Dzisiaj uświadamiam so-
bie jaśniej niż wówczas, jak bardzo świat Ginczanki – i jej przyja-
ciół – uformował moją rzeczywistość. Chowałam się w przestrzeni 
należącej do „mojej” poetki, mościłam w niej sobie własne miejsce, 
chroniąc swoje ja i wybierając strategię maski – ukrywania za cu-
dzym losem i słowem. Będąc równolatką Zuzanny, na nowo czyta-
łam jej wiersze. To, co wcześniej było przeczuciem bądź niewiado-
mą, stawało się i moim doświadczeniem. Obie miałyśmy przed sobą 
wszystko. I owo „wszystko” oznaczało przede wszystkim wielość 
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możliwości, ale też świadomość wagi wyborów. Teraźniejszość ofe-
rowała zachwyt salonu i zgiełk popularności. Przyszłość – doświad-
czenie Minerwy, lecz i dojmującą samotność. Decyzja wcale nie była 
łatwa, zwłaszcza że ideał centaura („oto głoszę namiętność i mą-
drość / ciasno w pasie zrośnięte / jak centaur”, O centaurach, 277) 
został przez samą Zuzannę przeniesiony w sferę literackiej mito-
logii. Niby-szczęście, uświadomione tak jasno podczas pierwszego 
mojego spotkania z Ginczanką, dotyczyło teraz nas obu. Z każdą 
lekturą znanych mi już sprzed lat oraz wyszperanych teraz z rękopi-
sów i przedwojennych czasopism wierszy Zuzanny odkrywałam pod 
zasłoną uśmiechu zakładniczkę urody, talentu, pierwszego sukcesu 
i towarzyskiej gry. Zakładniczkę pozorów. Świadomą inności, obco-
ści, zewsząd wyłaniających się barykad niezrozumienia, projektują-
cą pożegnanie i ucieczkę, ale lękającą się głównie siebie – niegotowej 
wciąż na rezygnację z uciech barwnego ogrodu, na samotność, na jej 
rozważną akceptację i radość z niej płynącą.

Tak myślałam wtedy, tak sądzę i dzisiaj – że dramat Zuzanny 
Ginczanki polegał także (a może przede wszystkim?) na odebraniu 
jej możliwości decydowania – o własnej ucieczce, o samotności i wy-
obcowaniu. Tę decyzję – niesprawiedliwie – podjęła za nią Historia.

W chwili, gdy sobie to  uświadomiłam, zrozumiałam również, że 
oto najwyższa pora, by się rozstać, by opuścić ten fascynujący, ale 
już nie-mój świat. Ja musiałam dokonać wyborów, które Ginczanka 
jedynie przeczuwała; zaznać tego, czego jej nie było dane przeżyć. 
Niby-szczęście spróbować przekuć na szczęście prawdziwe, a choćby 
– na jego namiastkę.

* * *

Minęło ponad dwadzieścia lat od tamtego spotkania. W tym cza-
sie rzadziej sięgałam po poezję Ginczanki. Z oddali, lecz z prawdzi-
wą radością obserwowałam jej pojawienie się w refleksji badawczej 
i w działaniach artystów. Gdy jednak kilka lat temu profesor Piotr 
Mitzner zaproponował mi przygotowanie edycji wierszy zebranych 
Ginczanki – nie wahałam się ani chwili. Byłam ciekawa tego kolejne-
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go spotkania z Zuzanną i niecierpliwie przeglądałam stare notatki 
oraz dawno pisane listy, głównie – czytałam wiersze, przypominając 
sobie zarówno ich autorkę, jak i siebie sprzed lat. I uświadamiałam 
sobie przede wszystkim to, jak bardzo podzieliły nas moje doświad-
czenia: macierzyństwa, odkrywania uroków codzienności, szczelin 
istnienia i przezroczystości, tej, która jasnym czyni – przemijanie. 
Myślałam o wszystkim tym, czego nie zaznała Zuzanna. Zadawa-
łam mnóstwo pytań. Czy i jaką byłaby matką? Jak reagowałaby na 
upływ czasu, który zmienia i zabiera najbliższych, zaciera obrazy, 
selekcjonuje wspomnienia, ale odbiera też urodę, a z nią podziw 
otoczenia? Czy próbowałaby ułożyć się z czasem? Ile byłoby w niej 
buntu? Ile rezygnacji? Ile wyrozumiałości? Tak dla zmieniającej się 
rzeczywistości, jak i dla siebie w niej, tym razem jednak naprawdę 
trochę staroświeckiej… Czy akceptowałaby nowe wzorce kobiecości 
i młode, pewne siebie poetki? Jak zmieniałyby się jej wiersze wo-
bec kolejnych literackich mód i odświeżanych poetyckich stylistyk? 
Odczuwam ogromny żal, że Zuzanna nie doświadczyła wszystkiego 
tego – uspokojenia, szczęścia, ale też zniechęcenia, zawodu i cier-
pienia. Skoro jednak zadaję te pytania, to być może i odpowiedzi na 
nie są właśnie tam – wpisane w jej dramatyczną biografię, w coraz 
bardziej ważone, z namysłem wypowiadane słowa, wreszcie – w jej 
dojmujące milczenie… Zapewne zbiorę się kiedyś na odwagę i spró-
buję odnaleźć między słowami i pod maską pięknego uśmiechu 
starszą, coraz bardziej dojrzałą, wciąż doświadczaną Zuzannę… To 
będzie nasze kolejne, czwarte, może już ostatnie spotkanie.

Tymczasem jednak odkrywam kilka najwcześniejszych wierszy 
nastoletniej Zuzanny Gincburżanki, opublikowanych w gimnazjal-
nym pisemku „Echa Szkolne”, wydawanym na początku lat trzydzie-
stych ubiegłego wieku w Równem Wołyńskim. Czytam te wiersze 
z dziesięcioletnią córką, która dostrzega w nich swój świat: zadumy 
nad lekturą, klasówek, nauki geometrii i ortografii, podróży inspiro-
wanych studiowaniem mapy, koleżeńskich sympatii i sporów. To są 
teraz jej wiersze. Jej i Ginczanki. A ja – jestem mamą Dagmary z Vc 
i Sanki z Vb. I myślę o tym, co przed nimi.



Szoszana znaczy Niewinna

16

Spotkanie czwarte

Powyższe słowa napisałam w 2015 roku, do katalogu poświęco-
nej Ginczance wystawy w Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie2. W czasie, jaki upłynął od tamtej chwili, roz-
ważałam – jak. Jak pisać znów o Zuzannie, jak przygotować się do 
kolejnego z nią spotkania, by reprezentacji nie uczynić przywilejem 
władzy: mojej nad Ginczanki teraźniejszością; mojej wyobraźni nad 
jej doświadczeniem; mojego współczucia i mojej empatii nad jej au-
tentycznym – niewyobrażalnym, na nic nieprzekładalnym – cierpie-
niem; mojego słowa nad jej milczeniem.

Niewyobrażalne – tak, powiedziałam to, oczywiście, powiedzia-
łam to jak Georges Didi-Huberman, jak wszyscy. Przekroczyłam więc 
bramę tego, co było kiedyś piekłem, a w niedzielny poranek okazało 
się tak spokojne i ciche3. Po gehennie, po męczeńskiej śmierci Zu-
zanny Ginczanki nie pozostało ani jedno słowo, nie pozostał grób, 
a nawet pewność, że to właśnie tam, w Płaszowie, 5 maja 1944 roku, 
rozstrzelano i spalono dwudziestoparoletnią poetkę wraz z kilkuna-
stoma innymi Żydówkami, pięcioma Żydami i dwójką żydowskich 
dzieci4. Pewność, także pewność siebie historyków literatury, in-
terpretatorów i łowców akademickich oraz publicystycznych karier 
rozpoczyna się o krok dalej, w ów niedzielny poranek, gdy w spokoju 
i ciszy smakują niezwykłej urody poezję… Nie wiedząc, nie pamięta-

2 Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem, red. A. Arasz-
kiewicz, J. Pogorzelska, Warszawa 2015. Dziękuję Panu Profesorowi Jarosławowi 
Klejnockiemu, Dyrektorowi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warsza-
wie, za wyrażenie zgody na wykorzystanie tego tekstu w niniejszej książce.

3 W akapicie powyższym parafrazuję relację Georges’a Didi-Hubermana z wi-
zyty w obozie w Auschwitz: „Przeszedłem więc bramę tego, co było kiedyś piekłem, 
a w niedzielny poranek okazało się tak spokojne i ciche. Wszedłem na główną 
wartownię. Sfotografowałem okno wychodzące na rampę selekcji. Mój przyjaciel 
Henri, który mi towarzyszył – i którego łagodny upór skłonił mnie do odbycia tej 
podróży – twierdzi, że powiedziałem: «To niewyobrażalne». Powiedziałem to, oczy-
wiście, powiedziałem to jak wszyscy”, G. Didi-Huberman, Kora, przekł. T. Swobo-
da, Gdańsk 2013, s. 36.

4 Zob. R. Kotarba, Zuzanna Ginczanka w okupacyjnym Krakowie (1942-1944), 
w: jak burgund pod światło… Szkice o Zuzannie Ginczance, red. K. Koprowska, S. Pa-
pier, R. Sendyka, Kraków 2018, s. 28.
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jąc albo nie chcąc wiedzieć i pamiętać o tym, że przedsionkiem bądź 
epilogiem tej pełnej spokoju i ciszy lektury jest brama piekła.

Tak, zatem powiedziałam to, konstatując doświadczenie, a może 
po prostu wygodę (albo lenistwo – jak dosadnie rzecz ujmuje fran-
cuski filozof i teoretyk sztuki) niewyobrażalności.

Jeśli jednak mam dalej pisać – podążam nadal za myślą Didi-Hubermana – 
patrzeć, kadrować, fotografować, wywoływać zdjęcia i myśleć o tym wszyst-
kim, to właśnie po to, aby uczynić to zdanie niepełnym. Należałoby raczej 
powiedzieć: „To niewyobrażalne, więc muszę to wyobrazić mimo wszystko”. 
Żeby przynajmniej coś przedstawić, przy minimum tego, co możemy o tym 
wiedzieć5.

Skoro nazistowski system zagłady zbudowany był na niewy-
obrażalności, miałby być bezkarnym? Skazanym na milczenie? 
Otóż, nie. Gdy chcę pisać, mówić, pamiętać o Zuzannie Ginczance, 
nie mogę przejść tej bramy zbyt pospiesznie. Nie wolno mi odwra-
cać wzroku. W tym przypadku – być może warto, więcej – trzeba, 
pokonać lenistwo badacza, zrezygnować z ortodoksji metodologa, 
obecność docenić w równym stopniu co uobecnienie i przyznać jak 
Wacław Oszajca, wrażliwy, uważny czytelnik wydanego w 1991 
roku, po latach zapomnienia, tomiku wierszy wybranych Ginczanki 
Udźwignąć własne szczęście6:

Uważam, że wiersz powinien żyć swoim życiem i że znajomość biografii poety 
raczej przeszkadza w obcowaniu z wierszem. Krytyka literacka posiada prze-
cież sobie właściwe sposoby poznawania i oceniania. […] Ale wiersze zebrane 
Ginczanki to jednak coś więcej niż tylko jeszcze jeden tom poezji. Tak, wier-
szy Zuzanny Ginczanki nie wolno odrywać od losu poetki, gdyż ten los bez 
wierszy…7

Jednocześnie przecież potrzeba odwagi, by w obliczu wiedzy 
o skom plikowanych mechanizmach pamięci, wspominania i zapo -
minania (nazywanej memory studies, pamięciologią lub pamięcio-

5 G. Didi-Huberman, dz. cyt., s. 37.
6 Z. Ginczanka, Udźwignąć własne szczęście. Poezje, wstęp i oprac. I. Kiec, Po-

znań 1991.
7 Z wypowiedzi Wacława Oszajcy SJ podczas spotkania autorskiego w Colle-

gium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w styczniu 1992 
roku. Zapis w posiadaniu autorki.
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znawstwem8, a może ładniej, bo metaforycznie i literacko – ar-
cheologią pamięci, nawet – archeologią ruin9) podejmować trud 
poszukiwań, wykopalisk, rekonstrukcji, budowania historycznej 
(tu: biograficznej) narracji. Podejmować rolę poręczyciela, tego, któ-
ry daje rękojmię – prawdy przeszłości, nie-własnego doświadczenia, 
cudzego losu.

Być może odwagi jeszcze większej trzeba, by opuścić bezpiecz-
ną przestrzeń gabinetu badacza, zrezygnować z przywileju profe-
sjonalnego egzegety słów. I sięgnąć do własnego doświadczenia 
przeszłości, swojej, najbardziej indywidualnej historii, odtwarzania 
z pamięci okruchów codzienności, zdziwienia ponowną lekturą i od-
nawianiem dawnych znaczeń. Wreszcie – by rozpoznać i zaakcepto-
wać pułapkę nostalgii.

* * *

Oto bowiem w poszukiwaniu śladów Zuzanny Ginczanki do-
tykam ściany milczenia albo przemilczeń, niepamięci, kreacji i od-
kształceń, obcuję z obrazem i anegdotą – archeologicznym fragmen-
tem, pozbawionym narracyjnej ciągłości. Nieustannie przekonuję 
się o niewczesności własnych pytań i prób rozszyfrowania tropów, 
o zaniedbaniu i opóźnieniu – przecież nie jedynym – nas, history-
ków literatury, zajętych rozważaniem metodologii, teorii, konwen-
cji i struktur, zajętych uniwersytecką krzątaniną – niespiesznych 
kochać zapomnianych, porzuconych poetów...

8 Zob. między innymi: M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie, w: Pamięć zbiorowa 
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 
2009; S. Radstone, Memory Studies: For and Against, „Memory Studies” 2008, z. 1; 
M. Napiórkowski, Epidemia pamięci, w: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór 
tekstów, oprac. R. Chymkowski, P. Dobrosielski, P. Majewski i in., wstęp i red. P. Ma-
jewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018; K. Kończal, J. Wawrzyniak, Polskie ba-
dania pamięcioznawcze: tradycje, koncepcje, (nie)ciągłości, „Kultura i Społeczeństwo” 
2011, nr 4; P. Nora, Realms of Memory, Nowy Jork 1998; A. Assmann, Między histo-
rią a pamięcią. Antologia, przekł. i red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

9 Zob. E. Donato, Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe, 
przekł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 3.


