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Rozprawa doktorska Adam Kowalczyka, poświęcona Władysławowi Szlenglowi, 

składa się ze wstępu, trzech stanowiących jej trzon rozdziałów, podsumowania, streszczenia 

w języku angielskim oraz bibliografii. Rozdział pierwszy, najobszerniejszy, dotyczy autora  

i jego tożsamości. Rozdział drugi ujmuje jego dzieło. W trzecim zaś omówiona jest dzieła 

tego recepcja.  

W krótkim, dwustronicowym wstępie mgr Kowalczyk formułuje fundamentalną dla 

tej rozprawy tezę o wzajemnym przenikaniu się kategorii autora, dzieła i publiczności jako 

konsekwencji autokreacji, świadomie realizowanej przez Szlengla wobec odbiorcy. Celem 

pracy, mającej formę klasycznej, przejrzyście uporządkowanej monografii, jest usystematy-

zowanie wiedzy na temat życia i twórczości Szlengla w oparciu o analizę jak największej 

liczby źródeł – nie tylko opracowań naukowych i wypowiedzi o charakterze dokumentarnym, 

których, nawiasem mówiąc, jest niewiele, lecz także wzmianek w różnego typu tekstach. Za-

mierzenie to, jak zaznacza Autor, może wydawać się skromne, w istocie jednak – trudno  

z nim się nie zgodzić – takie nie jest. Dotychczasowa bowiem wiedza na temat Szlengla, 

uznawanego za najwybitniejszego tworzącego w języku polskim poetę warszawskiego getta, 

jest wciąż bardzo skromna. Cenny zatem jest już sam zamysł zebrania i uporządkowania ist-

niejących ustaleń, oczywiście pod warunkiem, że jego realizację cechować będzie rzetelność  

i krytycyzm. Zarówno biografia, jak i twórczość Szlengla kryją w sobie wiele tajemnic, zaga-

dek, każde nowe ustalenie w tym zakresie musi więc mieć, siłą rzeczy, swoją wagę, podobnie 

jak, podjęta przez mgr. Kowalczyka, próba nakreślenia ich recepcji.  

W rozdziale pierwszym rozprawy, zatytułowanym Autor – problematyka tożsamo-

ściowa, Doktorant, nie dysponując (z przyczyn odeń niezależnych) wystarczającym materia-

łem źródłowym dotyczącym biografii Szlengla o charakterze nieartystycznym (innym niż 
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twórczość poety), podejmuje próbę jej rekonstrukcji. Inspirując się pracami Jerzego Jarzęb-

skiego, Jurija Łotmana i Józefa Kozieleckiego, rekonstruuje nie tyle w ścisłym tego słowa 

znaczeniu biografię, ile „model tożsamościowy poety”, uwzględniający aspekty psycholo-

giczny, społeczny, etniczny, polityczny i artystyczny. Oczywiście, mógłbym dodać, że tego 

rodzaju model, a w każdym razie czynnik autokreacji, jest wart uwagi niezależnie od tego, 

czy materiały dotyczące życia i twórczości pisarza są obfite, czy skromne. Dotyczy to zwłasz-

cza autorów, wokół których wytworzyła się, często nie bez ich udziału, legenda literacka
1
. 

Należy do nich bez wątpienia Szlengel, który, co znamienne, w wierszu zatytułowanym 

Ostatnia legenda o Golemie, przybrawszy maskę, „prorokował”: „Będę legendą / zwidą  

i bajdą / szukać mnie będą / ale nie znajdą”. Zamysł mgr. Kowalczyka jest więc cenny i god-

ny uwagi, natomiast nie podobają mi się, wprowadzane przezeń do własnego dyskursu, takie 

terminy (a raczej zbitki słowne), jak przywołany już „model tożsamościowy” (autora, poety, 

Szlengla) czy „model artystyczny twórczości”. Moim zdaniem o interesujących Doktoranta 

kwestiach można pisać zwyczajnie, bez silenia się na „uczoność”. Takie pojęcia, jak autokre-

acja, artystyczna tożsamość czy biografia, która przecież zawsze, podobnie jak autobiografia, 

jest konstruowana, wydają się wystarczająco operatywne i niekontrowersyjne. Autor, czego 

dowody znaleźć można w całej jego pracy, wykazuje predylekcję do udziwniania rzeczy pro-

stych, oczywistych, a w każdym razie już opisanych i dobrze wyjaśnionych. Nadmienia  

o „kwestii tożsamościowej poety” (s. 13) zamiast, zwyczajniej, o kwestii tożsamości poety. 

Nie mniej wątpliwa jest „tożsamość kreowanej persony Szlengla” (s. 46) – o tyle że persona 

jest (z natury rzeczy) kreacją. Te same zastrzeżenia budzi – pleonastyczna – „własna autokre-

acja” (s. 63). Odnoszę wrażenie, że ten „manieryzm” jest efektem nie tylko źle pojętej dążno-

ści do unaukowienia dyskursu (poprzez komplikowanie, a raczej udziwnianie, rzeczy nie-

skomplikowanych), lecz także, bardziej fundamentalnych, kłopotów Autora z klarownym 

wyrażaniem myśli (czego liczne dowody podaję w dalszej części recenzji).  

Przedstawiona przez mgr. Kowalczyka rekonstrukcja biografii Szlengla jawi się  

w każdym razie jako przekonująca. Na podkreślenie zasługuje dokonana przezeń krytyczna 

lektura różnorakich tekstów dotyczących tego poety i artysty scenicznego, skonfrontowanie 

ich ze sobą, wydobycie z nich tego, co wydaje się dziś bezsporne, i uwydatnienie jako spor-

nych niektórych kwestii, które do niedawna wydawały się rozstrzygnięte. Na docenienie za-

sługują zwłaszcza fragmenty dotyczące autokreacji Szlengla jako Żyda (a ściślej wzmacniania 

przezeń, Żyda zasymilowanego, tożsamości etnicznej), jako przekornej reakcji na nasilające 

                                                           
1
 Zaskakujące jest, że autor pomija w swoich rozważaniach dorobek polskich teoretyków komunikacji literackiej  

oraz monografię Andrzeja Z. Makowieckiego Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński.  
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się w Polsce tendencje antysemickie, oraz uwagi odnoszące się do kolaboracji Szlengla,  

tj. jego służby w Żydowskiej Służbie Porządkowej (tzw. policji żydowskiej). Autor Co czyta-

łem umarłym jawi się w efekcie tych ustaleń jako postać dwuznaczna, choć może raczej roz-

darta, a na pewno tragiczna. Magister Kowalczyk komplikuje więc i zarazem wzbogaca jego 

wizerunek. Zaprowadza też w sferze biografii poety pewien porządek; piszę „pewien”, albo-

wiem niestety nie jest on pedantem: wykazuje skłonność do gmatwania rzeczy, które można 

by wyrazić – opowiedzieć – klarownie. Na przykład wywód dotyczący daty urodzenia pisarza 

prowadzi tak, że zrazu wydaje się, że to on odkrył fakty, o których nadmienia. Dopiero  

w dalszej partii tekstu ujawnia, że ustalili je inni autorzy: Piotr J. Flatau, Katarzyna Zimek  

i Tomasz Lerski
2
. Wytwarza więc sugestię dochodzenia do prawdy, dyskutując rzeczy już 

przedyskutowane (co jednak nie znaczy – definitywnie rozstrzygnięte). Korzystając z cudzych 

ustaleń, czyni to czasem niezręcznie. Na przykład argumentuje, że mało prawdopodobne jest, 

aby Szlengel urodził się w roku 1914, oznaczałoby to bowiem, że debiutując wierszem Cjan-

kali, opublikowanym na łamach „Naszego Przeglądu” w 1930 roku, miałby zaledwie szesna-

ście lat. Mógłbym wszak kontrargumentować, że debiut w tym wieku nie wydaje się niemoż-

liwy. Byłby zapewne takim, gdyby Autor nie zapomniał dodać, że Cjankali porusza temat 

aborcji – przez szesnastolatków raczej niepodejmowany. O tym fakcie informuje jednak, 

przywołując ustalenia trójki wspomnianych badaczy, dopiero w dalszej partii wywodu,  

„z opóźnieniem”.  

Magister Kowalczyk w wielu miejscach zarówno tego rozdziału, jak i całej pracy, za-

leca, jako badawczą cnotę, ostrożność w ferowaniu zdecydowanych sądów w kwestiach wąt-

pliwych. W niektórych miejscach zdaje się jednak przesadzać, np. sugerując, że stosowane 

wobec Szlengla określenia „Poeta Getta” i „Kronikarz Tonących” utrudniają przeprowadzenie 

obiektywnych badań nad jego twórczością (s. 8). W innych zaś miejscach sam zalecenia tego 

nie respektuje. W ogóle bywa niekonsekwentny. Z jednej strony przestrzega przed utożsa-

mianiem podmiotu mówiącego z autorem, podejrzliwie odnosząc się do zawartego w wierszu 

Obrachunek z Bogiem (Getto Warszawskie, 1943) zdania: „Mam lat trzydzieści dwa”, z dru-

giej jednak pisze, że gorycz poety, związana z brakiem pomocy ze strony polskich przyjaciół, 

„odczuwalna jest zwłaszcza w wierszach Okno na tamtą stronę i Telefon” (s. 148). Niekonse-

kwencję znajdujemy także gdzie indziej. Podkreśla np. liczne luki w wiedzy o Szlenglu, po 

czym stwierdza: „nastąpił trzyletni okres, w którym nie publikował wierszy” (s. 21). A prze-

cież nie sposób wykluczyć, że Szlengel ogłaszał wówczas wiersze, tyle że nie zachowały się 

                                                           
2
 Piotr J. Flatau, Katarzyna Zimek, Tomasz Lerski: Wiemy więcej o Szlenglu. Żydowski Instytut Historyczny 

[online], https://www.jhi.pl/blog/2015-09-08-wiemy-wiecej-o-szlenglu [dostęp 13.06.2019] 
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mieszczące je numery czasopism lub drukował je pod pseudonimem. Nieco wcześniej Autor 

pisze: „w niektórych źródłach pojawia się informacja o publikacjach Szlengla na łamach cza-

sopisma «Chochoł», m.in. w tekście Borzymińskiej, jednak brak na to dowodów” (s. 20, 

przyp. 48, podobnie na s. 159). Czyżby Autor – zapytam – przejrzał wszystkie numery, wy-

dawanego we Lwowie, tygodnika satyrycznego „Chochoł”? Nigdzie o tym nie wspomina. 

Gdyby je dokładnie przejrzał, dysponowałby dowodem. Problem w tym, że wedle mojej wie-

dzy (być może się mylę) żadna z polskich bibliotek nie dysponuje kompletem numerów tego 

periodyku. W innym miejscu Autor przywołuje opinię Jerzego Święcha, że Szlengel przyjaź-

nił się z Tuwimem, opatrując ją komentarzem, a właściwie zastrzeżeniem, że „w materiałach 

źródłowych nie ma takich informacji” (s. 33). Zamiast wydawać tak zdecydowany sąd, nale-

żało skontaktować się z prof. Święchem i zapytać go, skąd zaczerpnął tę informację (zresztą 

nie tylko on ją podaje). Być może, pisząc Literaturę polską w latach II wojny światowej, dys-

ponował materiałami, z którymi mgr Kowalczyk nie miał, przygotowując dysertację, styczno-

ści…  

Wątpliwy jest też argument, że podana przez Irenę Maciejewską informacja o ukoń-

czeniu przez Szlengla w 1930 roku warszawskiej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców 

jest nieprawdziwa, ponieważ prof. Marian Fuks, absolwent tej samej szkoły, go nie pamięta 

(s. 19; informację tę zaczerpnął Autor z publikacji trojga przywołanych wyżej badaczy). Mnie 

zaś wydaje się mało prawdopodobne, aby ktoś po kilkudziesięciu latach mógł pamiętać 

wszystkich uczniów ze swojej szkoły, zwłaszcza starszych od niego. Inna rzecz, że w dalszej 

części wywodu Autor uznaje, że Szlengel szkołę tę jednak ukończył. Przejawem gmatwania 

wywodu jest także stwierdzenie, że w szkole tej „nauczano po polsku, więc Szlengel nie mógł 

nauczyć się jidysz w szkole” – sugerujące znajomość tego języka przez poetę, skądinąd nie-

zgodne z wyrażaną przez Autora w innych fragmentach pracy hipotezą, że poeta języka ży-

dowskiego najpewniej nie znał.  

To jeszcze nie koniec uwag krytycznych dotyczących tego rozdziału pracy. Magister 

Kowalczyk, zestawiając ze sobą dwie wersje wiersza Obrachunek z Bogiem (s. 79–80), powi-

nien był wziąć pod uwagę, że druga z nich, podana przez Halinę Birenbaum, różni się od 

pierwszej (Ringelbluma) być może dlatego, że została przywołana z pamięci (Birenbaum, 

uwięziona w warszawskim getcie, recytowała wiersze Szlengla na różnych spotkaniach). Na-

tomiast w rozważaniach dotyczących autora wiersza Cały świat jest dzisiaj niebieski – tego, 

czy jest nim Szlengel, czy Saul Wagman – można było spróbować uwzględnić, jako kryte-

rium identyfikujące, styl pisarza. Natomiast tezę o zasadniczej kontynuacji podczas pobytu  

w getcie wypracowanej wcześniej poetyki (techniki pisarskiej) należałoby uargumentować 
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szerzej, solidniej; wskazanie, że wiersz Rzeczy, „opiera się”, podobnie jak wcześniejszy odeń 

utwór Opuszczone mieszkania, „na motywie animizacji przedmiotów codziennych” (s. 92), to 

stanowczo za mało.  

Rozdział drugi rozprawy, Dzieło – strategie kreacji artystycznej, poświęcony jest 

głównie twórczości powstałej w getcie. Składa się z trzech podrozdziałów: Komizm i humor 

transgresyjny, Agresja – mizoteizm Szlengla, Agresja – pozorny masochizm i autoantysemi-

tyzm Szlengla. Omawia w nim Autor nie tyle poetykę, ile przejawiającą się w utworach 

Szlengla strategię artystyczną, której istotnymi składnikami są różne odmiany komizmu oraz, 

będąca niekiedy jego przejawem, agresywna prowokacja. Szczególnie ciekawe wydają się 

tutaj, wiele (może nawet zbyt wiele) zawdzięczające wywodom Friedy W. Aaron, rozważania 

dotyczące wierszy Obrachunek z Bogiem i Już czas, rozpatrywanych w kontekście teologii 

żydowskiej, przez pryzmat tradycji „wadzenia się z Bogiem”. Problematyzują one, jak się 

okazuje, wcale nieoczywisty, radykalizm Szlenglowego obrazoburstwa, większy w przypadku 

odbiorcy zakorzenionego w tradycji chrześcijańskiej (zdaniem Autora bliższej poecie) aniżeli 

odbiorcy Żyda (zwłaszcza wyznawcy judaizmu). W rozdziale tym Doktorant w sposób prze-

konujący wykazuje, że jednym z najsilniej oddziałujących czynników, które kształtowały 

twórczość gettową Szlengla, jest „kompleks potulnej śmierci”, znajdujący wyraz w licznych 

utworach.  

Rozdział trzeci rozprawy, Publiczność – recepcja i problematyka tożsamościowa, któ-

rego celem jest „weryfikacja wybranych materiałów źródłowych i rekonstrukcja obrazu poety 

w perspektywie recepcji powojennej” (s. 153), składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy 

zawiera wykaz publikacji literackich Szlengla do 1939 roku, drugi dotyczy recepcji powojen-

nej (w spisie treści i w samej rozprawie jedna z jego cząstek, poświęcona „recepcji obcej”, 

została wadliwie oznaczona jako „3.2.6.”, zamiast „3.2.5.”), zaś w trzecim Autor omówił od-

działywanie Szlengla na twórczość innych pisarzy.  

Zawarte w początkowej partii tego rozdziału stwierdzenie, że Szlengel „miał rozwinię-

tą świadomość istnienia odbiorcy” (s. 153), zakrawa na banał, każdy bowiem prezentujący 

swój dorobek twórca nią dysponuje. Osobną natomiast kwestią jest planowe sterowanie tymże 

odbiorcą lub spełnianie jego oczekiwań. Zapewne o to właśnie Autorowi chodzi. W każdym 

razie stawia on, niezbyt zręcznie wysłowioną, tezę, że powojenna recepcja twórczości Szlen-

gla „w wielu przypadkach zaczęła utożsamiać wykreowany przez Szlengla obraz własnej 

osoby z rzeczywistą osobą, co doprowadziło niejednokrotnie do uznania informacji fikcyj-

nych za wiarygodne” (s. 153). Teza ta jest, moim zdaniem, nie tylko słuszna, lecz i warta 

szczegółowej eksplikacji, której Autor w dysertacji dokonuje.  
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Niewątpliwym osiągnięciem mgr. Kowalczyka jest odnalezienie w przedwojennej pra-

sie, oraz wskazanie – w pierwszym podrozdziale – kilkunastu wierszy Szlengla. Nigdy dotąd 

ich nie przedrukowano, pominęła je m.in. Magdalena Stańczuk w opublikowanym w 2013 

roku wyborze tekstów poety
3
. Cenne jest ich chronologiczne zestawienie z podaniem dat  

i miejsc ich publikacji. Szkoda tylko, że Autor nie zamieścił tych utworów w swojej rozpra-

wie – w postaci aneksu; uwiarygodniłyby one wywód (notabene, osłabiany m.in. przez niesta-

ranność zapisu, czego przykładem mogą być, zawarte na stronie 158, trzy wzmianki o nieist-

niejącym wierszu Tobór tułaczy; istnieje jedynie Tobół tułaczy).  

W drugim podrozdziale mgr Kowalczyk omawia recepcję Szlengla – osoby i dzieła, 

wskazując jako istotną w tym obszarze cezurę rok 1977, w którym Irena Maciejewska opubli-

kowała zbiór wierszy poety, opatrując go tytułem Co czytałem umarłym. Zbiór ten, a ściślej, 

jego dwie edycje (druga, uzupełniona i poprawiona, ukazała się w 1979 roku), Autor omawia 

dość szczegółowo i krytycznie, wskazując m.in. na manipulowanie przez Maciejewską opinią  

o Szlenglu, jaką pozostawił Ringelblum (dotyczącą nikłej wartości artystycznej jego „pie-

śni”), a także wykazując niedoskonałości jej pracy redaktorskiej, co jest o tyle istotne, że 

przez długi czas Maciejewska uchodziła i zasadniczo nadal uchodzi za autorytet w kwestiach 

związanych ze Szlenglem i jego dorobkiem. Autor nadmienia też, że tom Co czytałem umar-

łym został przyjęty przez czytelników z entuzjazmem (s. 164) – z czym należy się zgodzić, 

skoro dwa lata później pojawiło się jego drugie wydanie, i to w nakładzie wyraźnie zwięk-

szonym w stosunku do poprzedniego. Innym przejawem powodzenia tej książki są jej recen-

zje. Magister Kowalczyk przywołuje i komentuje omówienia autorstwa Zdzisław Umińskie-

go, Marka Zielińskiego i Tadeusza J. Żółcińskiego, niestety pomijając, z przyczyn dla mnie 

niezrozumiałych, inne omówienia, w tym tak zacnych krytyków i literatów, jak Erwin Kruk, 

Tadeusz Nyczek, Aleksander Wirpsza czy Wiktor Woroszylski (dodam, że nie odnotował ich 

także w bibliografii). W podrozdziale tym Autor rozważa ponadto dyskutowaną przez kryty-

ków kwestię „skamandryckości” Szlengla. Moim zdaniem niepotrzebnie czyni tutaj (za, jak 

pisze, „współczesnymi interpretatorami”) wyraźne rozgraniczenie między ewentualnymi 

wpływami skamandryckimi a, ujmowaną przezeń osobno, biegunowo, tradycją kabaretowo- 

-satyryczną; wszak Julian Tuwim, jeden z przedstawicieli Skamandra, był jednocześnie poetą 

i autorem tekstów dla kabaretu. Autor Balu w Operze, któremu Szlengel jako poeta i „tek-

ściarz”, z pewnością niejedno zawdzięczał, łączył przy tym w swoich utworach z lat trzydzie-

                                                           
3
 Nawiasem mówiąc, określenie tej książki mianem „zbiorku Szlengla pod red. Magdaleny Stańczuk” (s. 154, 

przyp. 428) jest niewłaściwe, jako że jest to zbiór obszerny, poza tym jest to nie zbiór Szlengla, lecz zbiór utwo-

rów Szlengla – odnalezionych, zebranych i zredagowanych przez Stańczuk. 
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stych poetyki uznawane, nie tylko przeze mgr. Kowalczyka, za biegunowo odmienne: poety-

kę skamandrycką i katastroficzną. W chyba dość niezręcznie zatytułowanym segmencie 

omawianego podrozdziału – Recepcja obca (lepiej brzmiałoby: zagraniczna) – Autor omawia 

dotyczące Szlengla teksty napisane głównie w języku angielskim, a także wymienia przekłady 

jego poezji. Omawiając recepcję Szlengla w Izraelu, pominął niestety recenzje tomu Co czy-

tałem umarłym drukowane w czasopismach „Al-Hamiszmar”, „Iton” i „Maariv” (wykazane  

w Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1978 i 1979). Nie wspomina też o recenzji opubli-

kowanej przez Thomasa Eekmana na łamach amerykańskiego czasopisma „World Literature 

Today” (1979, nr 1). Myli się ponadto, pisząc, że zapowiedziana przez Jeana-Yves’a Potela  

6 kwietnia 3012 [sic!] roku francuska (dwujęzyczna) edycja wierszy Szlengla nie doszła do 

skutku (s. 197). Otóż ukazała się ona (wprawdzie bez wersji oryginalnych) w oficynie Circé 

w 2017 roku, opatrzona tytułem Ce que je lisais aux morts. Poèmes du ghetto de Varsovie.  

W podrozdziale trzecim mgr Kowalczyk omawia obecność Szlengla (jako osoby i jako 

wykreowanej persony) oraz jego twórczości w utworach literatury polskiej. Został on niezbyt 

fortunnie zatytułowany: Wpływ Szlengla na twórczość artystyczną innych pisarzy. Słowo „ar-

tystyczną” wydaje się bowiem zbędne, ponadto zamiast o wpływie należałoby mówić, co wy-

nika z dalszych rozważań Autora, o inspiracjach i nawiązaniach (a tym samym – o recepcji)
4
. 

W każdym razie z analiz Doktoranta wynika, że pisarze przedstawiają Szlengla pozytywnie, 

dowartościowując i mityzując rolę, jaką pełnił on w warszawskim getcie, a zwłaszcza w życiu 

kulturalnym tego szczególnego więzienia. Magister Kowalczyk omawia tutaj, niezbyt wni-

kliwie, nie pomijając jednak żadnego istotnego utworu, wiersze: Retoryczne pytanie Henryka 

Grynberga, Dlaczego? Krzysztofa Boczkowskiego, Park Krasińskich Piotra Mitznera, Roz-

mowa z dzieckiem Irit Amiel, dramaty: Gwiazda pod murem Jacka Stanisława Burasa i Kaba-

ret po tamtej stronie Henryka Grynberga, a także opowiadanie Złote okna Adolfa Rudnickie-

go (notabene, mylnie sądzi, że jego pierwodruk miał miejsce w 1974 roku; ukazało się ono  

w 1955 roku w drugim, rozszerzonym wydaniu tomu Żywe i martwe morze).  

Dość niezręcznie jest mi o tym nadmieniać, jednak wszystkie te utwory, z wyjątkiem 

tekstu Burasa, wymieniłem i omówiłem w kontekście rozważań o legendzie Szlengla, a więc 

w kontekście recepcji tej postaci i jej dzieła, w opublikowanym w 2015 roku na łamach „Tek-

stualiów” artykule Szlengel w Parku Krasińskich. Autor wprawdzie odwołuje się do niego  

w rozdziale pierwszym, w związku z okolicznościami śmierci poety, tutaj jednak, w kontek-

                                                           
4
 Pisze Autor: „Wpływ tożsamości kreowanej Szlengla widoczny jest nie tylko w powojennej recepcji jego twór-

czości, ale również u pisarzy, którzy dokonywali różnego rodzaju modyfikacji utrwalonego obrazu poety”  

(s. 199). Te „modyfikacje” są świadectwami odbioru, przejawami recepcji – zob. Michał Głowiński: Świadectwa 

i style odbioru. „Teksty” 1975, nr 3, s. 9–28. 
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ście recepcji nie czyni o nim nawet wzmianki. Jeśli uznaje go za bezwartościowy, to jednak, 

traktując o recepcji, powinien był go przynajmniej odnotować. Szkoda, że nie uwzględnił  

w swojej pracy także kilku innych świadectw odbioru. Mam na myśli nie tylko przywołane 

wyżej recenzje i artykuły, do których można by dodać teksty Karoliny Koprowskiej (Do-

świadczenia zapisane w rzeczach. O kilku wierszach Władysława Szlengla. „Ruch Literacki” 

2016, z. 3) i Beaty Przymuszały (Skaza żydowskości. Problem tożsamości etnicznej w tekstach 

poetyckich z czasów Zagłady. „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 9 [2011]), lecz także 

wieczór literacki poświęcony twórczości poety, zorganizowany przez PEN-Club w Warsza-

wie 13 kwietnia 1978 roku w 35. rocznicę powstania w warszawskim getcie, piosenkę zespo-

łu Krieger Telus Band pod tytułem Rzeczy (do słów Szlengla i muzyki Romualda Kriegera  

i Jacka Telusa) z płyty Biała Warszawa – ballada o polskich poetach żydowskich (wydanej  

w 2014 roku) oraz wyreżyserowany przez Artura Hofmana (oparty na jego scenariuszu) spek-

takl telewizyjny Okno na tamtą stronę, wyemitowany 23 kwietnia 2018 roku przez Telewizję 

Polską na kanale TVP1. 

Rozprawa mgr. Kowalczyka zawiera niestety więcej uchybień. Aby nie być gołosłow-

nym, wymienię najważniejsze z nich, a raczej ich (poparte przykładami) rodzaje. Zdarzają się, 

na szczęście zupełnie wyjątkowo, błędy ortograficzne: „z resztą” (s. 32) zamiast „zresztą”, 

„Riggs’a” (s. 191) zamiast „Riggsa”. Liczniejsze są błędy interpunkcyjne, a zwłaszcza lite-

rówki (i inne przejawy niestaranności). Oto przykłady zaczerpnięte z jednej tylko strony: 

„Władysławow Szlengel”, Rzeczy i Cylinder” (mowa tu o dwóch różnych utworach), „czy-

utelnika”, „Taafnie”, „losowi. w przypadku” (s. 190). Nadzwyczaj często zdarza się Autorowi 

rozpoczynać zdanie małą literą. Trafiają mu się także wykolejenia stylistyczne i logiczne: 

„bardzo agresywna twórczość artystyczna” (s. 4), „przedział lat 1910–1914 jako możliwy dla 

narodzin Szlengla” (s. 11), „Łamy czasopisma nie byłyby odpowiednią sceną do prezentacji 

tworzonej przez Szlengla tożsamości społecznej i artystycznej” (s. 21), „Bardzo zauważalny 

jest” (s. 22), „powierzchniowo orientował się” (s. 24), „Szlengla, który pisał na początku 

wiersza” (s. 112). Zdarzają się i kolokwializmy, np.: „Koncepcje […] wpasowują się w roz-

ważania” (s. 7). Autor zdecydowanie nadużywa, a często niewłaściwie używa, wyrazu „pew-

ne”, pisze np.: „manifestacje Szlengla stają się pewnego rodzaju działaniami transgresyjnymi, 

ponieważ artysta świadomie przekraczał pewną ustaloną granicę społeczną” (s. 42). 

Językowe, stylistyczne i redakcyjne niedbalstwo czyni niekiedy wypowiedź Autora 

niewiarygodną, budzącą wątpliwości; dotyczy to zwłaszcza cytowania. Przykładem może 

być, przywołany (na s. 36) in extenso, artykuł Niezwykły proces o kradzież słuchowiska ra-

diowego, w którym mgr Kowalczyk nie wyróżnia tytułów utworów (w oryginale podanych  
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w cudzysłowie), fragment tekstu zapisuje czcionką pogrubioną (nie uzasadniając tego ani nie 

zaznaczając, że autorem wyróżnienia jest on sam). Wiersze Szlengla Autor zapisuje zwykle, 

zgodnie z oryginałem, w ten sposób, że wers mieści się w linijce tekstu, zdarza mu się jednak 

w tak przywoływanych utworach umieszczać w jednej linijce dwa wersy (oddzielone ukośni-

kiem). Wiersz Bardzo przepraszam został skopiowany z internetu, co nie jest niczym zdroż-

nym, szkoda jednak, że Autor zapomniał (?) wyczyścić odnośniki przypisu, mamy więc:  

„w roli Pinkerta1 / al[bo] Gepnera2”
5
. Przytoczywszy wiersz Buick i skoda, Doktorant zapo-

mniał (?) podać jego źródło. A jest to informacja nieodzowna, zważywszy że wersja tak zaty-

tułowanego wiersza zawarta (przedrukowana) w tomie Władysław Szlengel. Poeta nieznany  

w istotny sposób różni się od wersji zacytowanej (zapewne in extenso) w rozprawie; inna 

rzecz, że Autor przytacza ją, jak się zdaje, niedokładnie, a w każdym razie nie zaznacza rażą-

cych omyłek (czyżby własnych?). Czytamy tutaj np.: „żar miłości mojej zginał” (s. 30), choć 

powinno być „zginął” (jeśli był to błąd w druku, to należało to zaznaczyć!). Z całą pewnością 

mgr Kowalczyk nie mógłby być edytorem. 

Idźmy dalej. W cytatach z eseju Co czytałem umarłym (s. 78–79) należało dodać przy-

pis, że mianem gestapowców Szlengel określa żydowskich kolaborantów, nie zaś niemieckich 

funkcjonariuszy tajnej policji politycznej Trzeciej Rzeszy (to specyficzne znaczenie wyrazu 

„gestapowiec” Autor odnotowuje dopiero na s. 121). Na stronie 95 (przyp. 264) mgr Kowal-

czyk wspomina Rubinsteina, niestety nie podając jego imienia, trzeba się zatem domyślać,  

o kogo chodzi (z kontekstu wynika, że o Leopolda, muzyka i śpiewaka warszawskiego getta). 

Z kolei niepotrzebnie podaje przy nazwiskach autorów publikacji ich stopnie naukowe (s. 11, 

przyp. 18), niepotrzebnie też wylicza w adresie bibliograficznym (s. 18, przyp. 40) wszyst-

kich siedmiu tłumaczy odnotowanej tutaj książki. Podobną „nadgorliwość” wykazuje w zapi-

sie niektórych wydawnictw, np. uwzględniając ich status formalny i prawny (SA; Sp. z o.o., 

Ltd.). Zdarzają się przy tym adresy nieprecyzyjnie, bez numeru strony (np. s. 25, przyp. 61). 

Na stronie 99 (przyp. 274) brakuje nazwiska tłumacza. Na stronie 94 (przyp. 263) imię autora 

publikacji (nawiasem mówiąc, jest ono błędnie zapisane: Frida zamiast Frieda) umieszcza, 

wbrew zwyczajowi, po nazwisku. Niepotrzebnie w zapisie utworów opublikowanych na ła-

mach czasopism Autor poprzedza tytuł periodyku przyimkiem „w”. Zdarza mu się też niewła-

ściwie lokalizować przypisy, a w konsekwencji stwarzać sugestię, że przywołana publikacja 

traktuje o omawianej przez niego kwestii; przypisy 278 (s. 99) i 637 (s. 207) sugerują, że Je-

rzy Jarzębski w książce Powieść jako autokreacja omawia twórczość Szlengla (czego prze-

                                                           
5
 Por. http://www.zchor.org/szlengel/poems4.htm#bardzo [dostęp 17.06.2019]. 
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cież nie czyni!). Z kolei gdzie indziej przytacza opinię Jerzego Kwiatkowskiego dotyczącą 

wiersza Już czas (s. 120), nie poświadczając jej przypisem. Za nieuzasadnione uważam uj-

mowanie w bibliografii osobno publikacji drukowanych (książek i artykułów), osobno zaś 

internetowych. Istotniejszy byłby podział, którego Autor niestety nie dokonał, na bibliografię 

podmiotową i przedmiotową. Zamiast wyodrębniać źródła prasowe – w większości są to nu-

mery czasopism, w których ukazały się utwory Szlengla – należało wyodrębnić wszystkie, 

znane Autorowi (i nauce), utwory poety (dodam jeszcze, że numery poszczególnych czaso-

pism wymienione są w bibliografii bez jakiegokolwiek porządku!).  

Mam jeszcze kilka uwag wykraczających poza kwestię wysłowienia i zapisu. Bohate-

rowie wiersza Szlengla, reb Załman i Chawa, wywodzą się nie z „marginesu społecznego”  

(s. 48), lecz ze społecznych nizin. Autor stwierdza, zapewne wskutek roztargnienia, iż wiersz 

Do generała Haininga stanowi „apel o łaskę dla generała Haininga” (s. 64), tymczasem jest 

on apelem adresowanym do (!) generała. Gdzie indziej wspomina (to niewątpliwy skutek nie-

dbałości) o „antologii Borowicza” (s. 84), tymczasem chodzi o antologię Borwicza (Pieśń 

ujdzie cało…). Nazwisko Icchaka Kacenelsona błędnie zapisuje jako Katzenelson (np. s. 113), 

czyniąc tak zapewne za anglojęzyczną książką Friedy W. Aaron. Podobnie, zadomowionego 

w polskim literaturoznawstwie, Abrahama Suckewera czyni Sutzkeverem. Obóz ewokowany 

w wierszu Mała stacji Treblinki jest obozem zagłady, nie zaś, jak pisze Autor (s. 81), koncen-

tracyjnym; poza tym narzędziem mordu był tutaj nie cyklon B (s. 109), lecz gazy spalinowe. 

Nazywanie zbrojnego oporu, podjętego w styczniu 1943 roku przez uwięzionych w warszaw-

skim getcie Żydów, mianem powstania styczniowego (np. na s. 81 i 125), jest nieporozumie-

niem (mimo że używają go, przywoływani przez Autora, Natan Gross i Marian Kisiel), po-

dobnie jak – notabene, z tego powodu Autor czyni wyrzut Evanowi Penningtonowi (s. 193) – 

używanie w stosunku do powstania w getcie warszawskim określenia „powstanie warszaw-

skie”. Zdarza się Doktorantowi niepotrzebnie powtarzać informacje, np. tę, że Szlengel po-

chodził nie z Łodzi (jak mniemał Ringelblum), lecz z Warszawy. Rażący jest ponadto, wi-

doczny w pracy, przerost uwag metatekstowych. Zbędne jest tłumaczenie czytelnikowi, czym 

są dane biograficzne (s. 9). Nie ma też sensu wspieranie twierdzenia, że Szlengel stał się jed-

nym z wytwórców przemysłu kulturalnego, poprzez przywoływanie aż Dialektyki oświecenia 

Horkheimera i Adorna (s. 32 i 99), a już zwłaszcza bez podania strony lub zakresu stron tego 

dzieła. Wspomnę jeszcze o dwóch przypadkach nadinterpretacji. W związku z wierszem 

Szlengla K.O., Doktorant pisze o „ataku artysty na Schmelinga” (s. 55). Utwór ten, owszem, 

jest jawnie antynazistowski, jednak nie jest wymierzony we wspomnianego tu niemieckiego 

boksera. Natomiast symbolikę czerwieni, zawartą w wierszu List, napisanym w okupowanym 




