168

RECENZJE

filozofów o boskiej naturze duszy, o jej
krótkiej pielgrzymce przez ziemskie
¿ycie w ciele oraz o jej przeznaczeniu,
jakim jest uwolnienie od cia³a i powrót
do duchowego boskiego istnienia.
Szczególny wyraz znalaz³o to w filozofii pónej staro¿ytnoci, zw³aszcza
u Plotyna. Ten jednak wyranie g³osi³
ucieczkê od wiata, a nie jego udoskonalanie. Wed³ug Plotyna dusza, wiadoma swej boskoci i wiecznoci oraz
swojego pochodzenia ze sfery nadzmys³owej, winna d¹¿yæ do zjednoczenia
z Jedni¹ (zob. s. 267).
ANTONI SIEMIANOWSKI

Mieczys³aw Jag³owski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Toruñ  Olsztyn 2009, ss. 255.
Wspó³czesne meandry hiszpañskiej
myli filozoficznej s¹ w Polsce bardzo
s³abo rozpoznane. Brakuje t³umaczeñ
tekstów, ale i rodzimych opracowañ
monograficznych. Pewnym wyj¹tkiem
jest dzie³o Jose Ortegi y Gasseta 
dysponujemy t³umaczeniem kilku jego
ksi¹¿ek, kilkunastu artyku³ów oraz
licznymi opracowaniami jego myli.
Trud przybli¿enia polskiemu czytelnikowi wielu interesuj¹cych tropów krelonych przez wspó³czesnych mylicieli hiszpañskich podejmuje od wielu lat
m.in. Mieczys³aw Jag³owski, profesor
filozofii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opublikowa³
ksi¹¿ki monograficzne powiêcone filozofii Juliana Mariasa (¯ycie i rozum.

Filozofia racjo witalizmu Juliana Mariasa, Olsztyn 1998), Xaviera Zubiriego (Realizm transcendentalny Xaviera
Zubiriego, Olsztyn 2000), zredagowa³
lub wspó³redagowa³ tomy zbiorowe
powiêcone myli hiszpañskiej (Wokó³
Jose Ortegi y Gasseta, Olsztyn 2006;
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej, Olsztyn 2006; Miêdzy z³otym
a srebrnym wiekiem kultury hiszpañskiej, Olsztyn 2008). Jest autorem wielu hase³ encyklopedycznych, rozpraw
i artyku³ów rekonstruuj¹cych i analizuj¹cych rozmaite aspekty hiszpañskiej
myli filozoficznej (np. wa¿ne studium
pt. Hiszpañski krauzyzm, w: Z filozofii
wspó³czesnej. Rekonstrukcje, interpretacje, polemiki, red. A. Biegalska,
M. Jag³owski, Olsztyn 2009, s. 259-313).
W 2009 roku w toruñskim Wydawnictwie Adam Marsza³ek ukaza³a siê najnowsza ksi¹¿ka M. Jag³owskiego powiêcona filozofii w zasadzie ca³kowicie nieznanej w Polsce1, a bardzo
interesuj¹cej mylicielki hiszpañskiej,
Marii Zambrano (1904-1991). Monografia ta jest w naszym kraju pioniersk¹
prób¹ przedstawienia syntezy najwa¿niejszych w¹tków i tematów jej myli.
W rozbudowanym wstêpie zostaje
przedstawiona sylwetka intelektualna
Poza omawian¹ ksi¹¿k¹ i wczeniejszymi artyku³ami M. Jag³owskiego o Zambrano
pisa³a Judyta Wachowska (Maria Zambrano:
nomadyzm jako przestrzeñ wolnoci, w:
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej. Filozofia, literatura, mistyka, red. M. Jag³owski,
D. Sepczyñka, Olsztyn 2006, s. 189-201).
Dysponujemy te¿ jednym spolszczonym tekstem autora hiszpañskiego M. Moreya
(O Marii Zambrano: refleksja miêdzy jaw¹
a snem, t³um. K. Urbanek, Sztuka i Filozofia nr 20, 2001).
1
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oraz krótki rys biograficzny Zambrano.
Czêæ pierwsza ksi¹¿ki pt. Na granicach czasu przedstawia doæ pesymistyczn¹ diagnozê stanu naszej cywilizacji obecn¹ w pismach Zambrano. W¹tki deifikacji historii, odejcia bogów
i sfery sacrum, niszcz¹cego cz³owieczeñstwo racjonalizmu filozoficznego,
to tylko wybrane tematy tej czêci monografii. Czêæ druga (Pobo¿noæ poezji i anamnezy) to propozycja swoistej
terapii na katastrofalny stan naszej cywilizacji. Zambrano proponuje powrót
do bezporedniego zwi¹zku cz³owieka
ze sfer¹ sakraln¹, zast¹pienie rozumu
filozofii idealistycznej rozumem poetyckim, analizê form marzeñ sennych
i pok³adanie nadziei soterycznych w literaturze. W zakoñczeniu M. Jag³owski
osadza koncepcjê Zambrano w szerokim tle nie tylko hiszpañskiej, ale
i wspó³czesnej myli filozoficznej, krel¹c rozmaite tropy filiacyjne. Ta czêæ
wydaje siê kompozycyjnie spóniona
i trochê zbyt ogólnikowa. Rodzi w czytelniku pewien niedosyt. Przyjdzie nam
jeszcze do tego powróciæ.
Maria Zambrano nale¿a³a do licznego grona uczniów Ortegi y Gasseta,
którego pozna³a, studiuj¹c filozofiê na
Uniwersytecie Centralnym w Madrycie. Wp³yw myli mistrza na jej w³asn¹
filozofiê by³ znacz¹cy, choæ obfituj¹cy
w rozliczne spory, polemiki i miejscami radykalne sprzeciwy. W takim klimacie fascynacji i odrzucenia fundamentów racjowitalizmu Ortegi, Zambrano wypracowywa³a zrêby swego
w³asnego, naznaczonego daleko posuniêt¹ oryginalnoci¹, mylenia filozoficznego. Jej ¿ycie by³o dotkniête dramatem wielowiekowej emigracji przymusowej. Zaanga¿owana po stronie
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republikanów w wojnie domowej musia³a opuciæ ojczyznê po zwyciêstwie
gen. Franco w 1939 roku. Przez 45 lat
tu³a³a siê po wielu krajach Ameryki
£aciñskiej (Meksyk, Kuba, Portoryko)
i po 1953 roku Europy (W³ochy, Francja, Szwajcaria), aby w wieku starczym, w roku 1984, bez rodków do
¿ycia powróciæ do Hiszpanii. Wygnanie i tu³aczkê prze¿ywa³a jako duchowe wydziedziczenie i uwiêzienie przez
historiê, owego wszechmocnego demona czasów wspó³czesnych. Wp³yw
traumy emigracyjnej na jej przemylenia i twórczoæ filozoficzn¹ nie ulega
¿adnym w¹tpliwociom. Komentatorzy
dziel¹ jej twórczoæ na kilka okresów.
Pierwszy (1930-1939) mia³ silne zabarwienie ideologiczno-polityczne, które
zniknê³o z twórczoci Zambrano po
opuszczeniu przez ni¹ Hiszpanii.
W swym szczytowym okresie twórczoci od 1939 roku do lat szeædziesi¹tych Zambrano oddala siê od historii
i od faktycznych dziejowych kszta³tów
spo³eczeñstwa, pyta o istotê hiszpañskoci i filozofii hiszpañskiej (myl
hiszpañska nie jest dzieckiem przemocy, lecz jedynie podziwu  cyt. za:
s. 177), o wymiary metafizyczne, mistyczne i religijne. Dokonuje krytyki filozoficznego rozumu dyskursywnego,
buduj¹c jako alternatywê sw¹ koncepcjê rozumu poetyckiego. Zambrano
opublikowa³a ponad 30 ksi¹¿ek, a jej
myl w Hiszpanii doczeka³a siê wielu
opracowañ monograficznych, choæ recepcja jej idei by³a bardzo póna. Od
1987 roku w Velez-Malaga dzia³a Fundacion Maria Zambrano. Klasyfikacja
gatunkowa dzie³ Zambrano nie jest
prosta. Niektórzy widz¹ w nich filozofiê, inni mistykê (jêzyk Zambrano
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w wielu tekstach jest podobny do jêzyka w. Jana od Krzy¿a), jeszcze inni
poezjê eksperymentaln¹. Podkrela siê
wiadomoæ hiszpañskiej mylicielki,
¿e rzeczywistoæ jest bogatsza od mo¿liwoci deskrypcyjnych jêzyka. Dowiadczenie jêzykowej granicy kaza³a
jej szukaæ form wyrazu tak¿e poza dyskursem filozoficznym  w poezji, mistyce, micie.
Charakterystyczny jest skrajnie ambiwalentny stosunek Zambrano do filozofii. Z jednej strony widzi w niej promotora jednostronnej racjonalnoci,
ród³o rozbicia cz³owieka, wyalienowania go, a z drugiej swoist¹ koniecznoæ przypisan¹ do natury cz³owieka.
Jest antyfilozofem i filozofem w jednej
osobie. Jej rozumienie filozofii jest jednak z gruntu presokratyczne. Pisze
Jag³owski: Filozofiê jako zbieranie
w ca³oæ rozproszonych dowiadczeñ
M. Zambrano nazywa m¹droci¹ (el saber), przeciwstawiaj¹c j¹ filozofii jako
myleniu. M¹droæ jest czym otrzymanym; jej zdobycie polega na jej odkryciu jako ju¿ istniej¹cej. Zdobywanie
m¹droci wyklucza metodê, gdy¿ dokonuje siê jako niepowtarzalne dowiadczenie, które mo¿e zostaæ nabyte
w jednym, równie niepowtarzalnym
momencie. M¹droæ  jako otrzymana,
odziedziczona  nie wymaga tak¿e uzasadnienia (s. 21). Zambrano przeciwstawia³a aktywnoæ poznania filozoficznego opartego na metodzie, które
³¹czy siê wed³ug niej zawsze z jak¹
form¹ przemocy wobec rzeczywistoci,
pasywnoci rozumu mistycznego, poetyckiego otwartego na rzeczywistoæ
i obdarowywanego prawd¹ niejako
z zewn¹trz. Jej myl wpisuje siê we
wspó³czesne trendy  zapocz¹tkowane

w XX wieku przez Martina Heideggera,
ale maj¹ce antecedensy w staro¿ytnoci
 na próbê dotarcia do gruntu rzeczywistoci poza wszelkimi zaporedniczeniami  jêzykiem, znakami, histori¹,
uwarunkowaniami kulturowymi etc.
Ten nurt zwany czêsto mistyk¹ naturaln¹ ma cel przede wszystkim terapeutyczny  ma scaliæ rozbitego i popêkanego cz³owieka, pomóc mu w wydobyciu z niezbornych dowiadczeñ
w miarê jednolitego sensu i wyzwoliæ
go z idoli czasów, w których przysz³o
mu ¿yæ. A cz³owiekowi wspó³czesnemu przysz³o ¿yæ w czasach marnych.
Jeli dla Ortegi metafor¹ kondycji
wspó³czesnego cz³owieka jest obraz
rozbitka, to dla Zambrano jest ni¹ obraz suchej pustyni, nie pozwalaj¹cej
z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oæ2. Co
stanowi wskaniki takiej sytuacji
i gdzie szukaæ jej przyczyn? Fundamentalnym wskanikiem jest dla Zambrano deifikacja historii w czasach nowo¿ytnych (g³ównym winowajc¹ by³by
oczywicie Hegel  dzieje nabieraj¹
wszak u niego charakteru boskiego).
Spowodowa³o to odebranie cz³owiekowi jego w³asnego czasu i zast¹pienie go
czasem dziejowym oraz wykorzenienie
go z bezporednich odniesieñ do rzeczywistoci, do fundamentu rzeczywistoci. Historia sta³a siê bowiem czynnikiem zaporedniczaj¹cym wszystkie
ludzkie dowiadczenia. Za tym stoi nowo¿ytna epistemologia, gloryfikuj¹ca
rozum dyskursywny i ciasn¹ koncepcjê
racjonalnoci. Tyrania faktów, obiektywnoci spowodowa³a, ¿e nadesz³a
Por. M. Jag³owski, Przeciw historii. Marii Zambrano wizja rozumu poetyckiego, w:
Wokó³ Jose Ortegi y Gasseta, red. M. Jag³owski, Olsztyn 2006, s. 120.
2
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ciemna noc tego, co ludzkie (s. 34).
Cz³owiek skrywa siê za mask¹,
a wiat ponownie staje siê niezamieszka³y (tam¿e). Cz³owiek oderwa³ siê od
Transcendencji, doprowadzi³ do agonii
swoj¹ nadziejê, utraci³ to¿samoæ i rozbi³ siê na dziesi¹tki niezbornych kawa³ków, pogr¹¿y³ siê w samotnoci, powiêci³ siebie i sw¹ moralnoæ dla idola historii, ¿yje bez  a nawet przeciw
 Bogu. Pisze Jag³owski: brak Boga
w dowiadczeniu wspó³czesnego Europejczyka oznacza odrealnienie cz³owieka oraz utratê przezeñ wolnoci, a kryzys zachodniej kultury i zachodniego
cz³owieka sprowadza siê do niemo¿noci dowiadczenia sacrum (s. 56). Dla
Zambrano istnieje nieusuwalny zwi¹zek pomiêdzy kultur¹ a sacrum i religi¹. Na gruncie polskim takie tezy g³osi³ z innych perspektyw Leszek Ko³akowski. Redukcja Boga do idei, do
przedmiotu mylenia przez filozofiê to
ród³o kryzysu religii, a tym samym
cz³owieka i kultury. Bóg filozofów nie
wzbudza religijnej emocji, nie mo¿e
byæ gwarantem zbawienia. Ludzka egzystencja nie odnosi siê do tak rozumianego Boga. Staje siê On martwy 
Nietzsche jawi siê wyranie jako ten,
który to obwieszcza. Ateizm jest jednak dla Zambrano przede wszystkim
aktem samobójstwa cz³owieka, jego
autodestrukcj¹. Zreszt¹ mieræ Boga
poci¹gnê³a za sob¹ choæby w strukturalizmie francuskim ideê mierci cz³owieka (choæby u Michela Foucault).
Problem teodycei jest dla Zambrano
w perspektywie ateizmu naszych czasów pozbawiony sensu  cz³owiek siebie i zdeifikowan¹ przez siebie historiê
powinien pytaæ o z³o  wszak to on zaj¹³ miejsce Boga. W perspektywach
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zniszczenia kontaktu cz³owieka z sacrum, odniesienia do Boga, zlaicyzowana myl filozoficzna przyst¹piæ musia³a do zbudowania jakiej nowej podstawy moralnoci i etyki. Dzie³a tego
podj¹³ siê myliciel, który ubóstwi³ rozum, Immanuel Kant. Stworzona przez
niego etyka jest dla Zambrano ród³em
moralnego spustoszenia: zosta³o wykreowane co zimnego, racjonalnego,
wyzwolonego z wszelkiej pasji i pragnienia; co skoñczenie ascetycznego.
A by³a to moralnoæ liberalna, moralnoæ ludzka, krzepka moralnoæ obowi¹zku (s. 103). To moralnoæ dla
specyficznych elit, cz³owiek masowy
zawsze szuka moralnoci religijnej obdarzonej jak¹ witalnoci¹.
Ratowaæ cz³owieka przed rozp³yniêciem siê w dziejach, procesach spo³ecznych, zobiektywizowanych substratach
kultury  oto soteryczny i poniek¹d jedyny cel myli Zambrano, która nie ma
wobec filozofii ¿adnych oczekiwañ
teoretycznych, lecz wy³¹cznie praktyczne. I te w³anie próbowa³a realizowaæ we w³asnym dziele. Powróciæ do
religijnych korzeni wraz z ca³¹ Europ¹
to obudziæ siê ze snu historycznego,
narodziæ siê ponownie dla siebie, dla
swoich w³asnych, rzeczywistych celów,
nie narzucanych przez ¿adne demagogiczne ideologie (s. 111). Cz³owiek
jest w stanie przeciwstawiæ siê okolicznociom próbuj¹cym okrelaæ kszta³t
jego dzia³ania, jego ¿ycia. W imiê bycia sob¹ cz³owiek musi przeciwstawiæ
siê jednostronnoci racjonalizmu, który
odci¹³ go od najwa¿niejszego wymiaru
jego ¿ycia  od podstawy, od Sacrum
i od Transcendencji. Pierwotne, pobo¿ne i bezporednie odczucie wiêtoci
zosta³o wszak zast¹pione przez rozum
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filozoficzny szerokim spektrum spekulacji, nijak nieodnosz¹cych siê do ¿ycia. Pisze, rekapituluj¹c metafilozoficzn¹ myl Zambrano, Jag³owski: Filozofii i jej ideom brakuje pobo¿noci: s¹
one wolnym tworem mylenia, pozbawionym wiêzi z rzeczywistoci¹ wobec
niego zewnêtrznej. Coraz czystsza
wiadomoæ nie pozwala sobie na «pobo¿noæ», na to, by w jej granice wkroczy³o to, co realne i wiête, bez czego
¿ycie ludzkie staje siê u³ud¹3.
W miejsce rozumu filozoficznego
Zambrano proponuje now¹ racjonalnoæ w postaci integralnie rozumianego
rozumu poetyckiego, pasywnie otwartego poznawczo na przestrzenie metafizyczne i mistyczne, na uchwytywanie
najbardziej immanentnej cechy rzeczywistoci  wiêtoci. Poszukuj¹c ród³owych dowiadczeñ, które ods³aniaj¹
cz³owiekowi j¹dro rzeczywistoci, Zambrano wskazuje na strukturê ejdetyczn¹
snów, marzeñ sennych. Przestrzenie
oniryczne wszak s¹ terenami ca³kowitej pasywnoci wiadomoci ludzkiej,
pozbawionej myli  tu wszystko rozgrywa siê poza czasem. Prawda udziela siê tu sama, wychodzi nam naprzeciw  nie musimy jej poszukiwaæ na
drodze poznania wyznaczanego przez
metodê. Czysta aprehensja daje nam
prawdê o rzeczywistoci i to w sposób
pewny, absolutny, nie podlegaj¹cy w¹tpieniu. Apriorycznoæ Husserla Zambrano zastêpuje aprehensj¹ dokonuj¹c¹
siê we nie. Fenomenologia snów zdaje siê byæ podstaw¹ teorii filozoficznych hiszpañskiej mylicielki.
Straty dokonane w naturze cz³owieka przez filozofiê mog¹ byæ odbudowa3

Tam¿e, s. 123.

ne przez literaturê, w której pobrzmiewaj¹ wiête s³owa zakorzenione w ród³owej wiêtoci samej rzeczywistoci.
To literatura kreuje poetyckie kategorie ludzkiego ¿ycia, swoiste wzory
i typy egzystencji. To ona jest w³adna
przywróciæ cz³owiekowi dowiadczenie realnoci. Oddaj¹c myl Zambrano
pisze Jag³owski: Poezja i muzyka,
przywieraj¹ce do «pierwotnego raju»,
s¹ zdolne do najwierniejszego wyra¿enia jednoci naszego bytu, naszej «utraconej wietlistej intymnoci», a tak¿e 
zw³aszcza poezja  maj¹ moc ustanawiania jednoci elementów heterogenicznych, pochodz¹cych z odmiennych
róde³ i czasów (s. 168). ród³em literatury jest przestrzeñ onirycznoci 
wiele dzie³ literackich to opowiedziane
sny. Esencj¹ literackoci jest poezja.
Pisa³a Zambrano: jeli filozofia jest t¹,
która pyta, poezja jest t¹, która znajduje4. Niemniej sama poezja nie wystarcza  musi ona zostaæ cile zwi¹zana
z filozofi¹. Zambrano d¹¿y do cilejszej relacji filozofii z poezj¹ ni¿ ta, która istnia³a w czasach presokratycznych,
a zosta³a ku zgubie cywilizacji zachodniej rozerwana przez Platona i jego nastêpców. Tylko na tej drodze powtórnej
reintegracji, poetycko-filozoficznego
dowiadczenia i mówienia o rzeczywistoci mo¿na myleæ o scaleniu cz³owieka, o realizacji jego istoty, jego
cz³owieczeñstwa.
Myl Marii Zambrano zaskakuje odwag¹ stawiania problemów, oryginalnoci¹ wielu sformu³owañ, trafnoci¹
niejednej diagnozy, ostroci¹ widzenia
opisywanych kwestii. Sk³ania do przemyleñ, refleksji, stawiania na nowo
4

Cyt. za: tam¿e, s. 130.
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starych pytañ. Oczywicie wzbudza te¿
sprzeciw, niedosyt, w¹tpliwoci. Pytanie o status sacrum, o istnienie Boga,
koncepcjê Transcendencji, o bli¿sz¹
charakterystykê rozumu poetyckiego to
tylko niektóre z nich. Jag³owski omawia myl hiszpañskiej filozofki krytycznie, dystansuj¹c siê od wielu jej
propozycji i stawiaj¹c znaki zapytania
nad wieloma jej tezami. Robi to z pe³nym profesjonalizmem  dyskretnie, by
nie przes³aniaæ swoim widzeniem
spraw myli Zambrano. Rodz¹ siê tak¿e w trakcie lektury pytania o zale¿noæ koncepcji Zambrano od ró¿nych
pr¹dów filozofii XX-wiecznej  przede
wszystkim od mylenia Heideggera,
szczególnie pónego po Kehre. Jag³owski w ostatniej czêci swej ksi¹¿ki podejmuje próbê odpowiedzi na te pytania i jako wytrawny historyk filozofii
kreli konteksty filozoficzne, mapê zale¿noci i wp³ywów rozmaitych systemów mylowych na filozofiê Zambrano. Ortega y Gasset, Unamuno, w.
Augustyn, mistycy hiszpañscy, Husserl,
Heidegger Mo¿na zg³aszaæ rozmaite
uwagi i w¹tpliwoci  czy nie brakuje
Kierkegaarda, Lévinasa, czy analogia
miêdzy widzeniem funkcji literatury
w czasach wspó³czesnych przez Zambrano i przez Rortyego nie jest cis³a?
Wydaje siê jednak, ¿e najistotniejsze
w tej czêci ksi¹¿ki jest co innego 
Autor zdaje siê nie doceniaæ g³êbi
wp³ywu myli Heideggera na Zambrano. Wydaje siê, ¿e tak w warstwie krytyki wspó³czesnej cywilizacji, racjonalnoci dyskursywnej, odejcia bogów,
zerwania przez cz³owieka relacji z sam¹ rzeczywistoci¹, jak i w warstwie
terapeutycznej  szukaniu pomocy
w poezji, bezporednim niezaporedni-
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czonym dowiadczeniu j¹dra rzeczywistoci, wp³ywu tego przeceniæ siê nie
da. Przywi¹zanie do tradycji myli presokratycznej, do tezy o zapomnieniu
przez cywilizacjê tego, co najwa¿niejsze, widzenie w poezji domostwa bycia, widzenie cz³owieka przez pryzmat
autentycznoci, bycia u siebie, bycia
sob¹, bycia nie u siebie, podkrelanie
pasywnego charakteru poznania prawdy etc.  czy¿ nie widaæ tu nie tylko
wp³ywu, ale wrêcz repetycji pónego
Heideggera? Sama Zambrano do tych
zale¿noci w³aciwie siê nie przyznawa³a, co tym bardziej ka¿e sprawê szerzej zbadaæ. Zreszt¹ hiszpañscy komentatorzy jej myli s¹ tego wiadomi (np.
A. Bundgaard czy J.L.L. Aranguren),
o czym Jag³owski informuje w jednym
z przypisów. Próba pokazania tych zale¿noci podjêta przez autora omawianej ksi¹¿ki jest jednak niewystarczaj¹ca. Generalnie zreszt¹, zarysowania
siatki wp³ywów na myl Zambrano
czytelnik spodziewa³by siê bardziej
w pierwszej czêci ksi¹¿ki ni¿ w zakoñczeniu. Wydaje siê, ¿e ta niedogodnoæ kompozycyjna jest bardzo istotna
i w lekturze uci¹¿liwa. Oczywicie, nawet uwzglêdniaj¹c wp³yw Heideggera
na Zambrano widaæ jej oryginalnoæ
i w zasadzie nie umniejsza to wartoci
dorobku hiszpañskiej fenomenolo¿ki.
To istotny g³os w sporze o cz³owieka
wspó³czesnego i wa¿ka myl filozoficzna. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e jej pisma zostan¹, przynajmniej w jakim
wyborze antologicznym, przyswojone
polskiemu czytelnikowi.
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