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Forma i śmierć. Mówienie o tym. Ten tytuł – tytuł jednej z najbardziej 

tajemniczych wypowiedzi Marii Janion, wyznacza granice tego, co 

mogę tu i teraz powiedzieć o Marii Janion – której nie ma już pośród 

nas. Mówienie o tym jest trudne – najtrudniejsze.  

Popioły, które za chwilę zostaną złożone do ziemi, świadczą, że ciele-

sna, że biologiczna forma znanej nam dobrze, podziwianej, charyzma-

tycznej profesor Marii Janion, została zniweczona przez śmierć, która 

nie ma litości dla nikogo. Inaczej być nie mogło, choć niektórzy z nas, 

jej uczniów, nie wierzyli, że się to kiedykolwiek wydarzy. Ale śmierć 

– jako ostatnia transgresja – nie zakłada powrotu. To droga jednokie-

runkowa, o czym przekonujemy się za każdym razem z tym samym 

zdziwieniem.  

Żałuję dzisiaj, stojąc przy urnie z popiołami Marii Janion, że spośród 

kilkunastu planowanych przez nią przed laty tomów serii wydawni-

czej „Transgresje” nie został zrealizowany ten tom, który miał nosić 

tytuł Umarli. Dzisiaj wiedzielibyśmy może lepiej, w jaki sposób ra-

dzić sobie z faktem jej śmierci. Dowiedzieliśmy się, jak iść do Europy 

z naszymi umarłymi. Czy równie dobrze wiemy, jak żyć w obliczu 

śmierci Marii Janion, jak układać sobie z nią relacje, gdy jej już po-

śród nas nie ma?  

Gdy żyła, wszystko było łatwiejsze. Przez wiele lat, przez kolejne de-

kady swojego życia prowadziła coraz młodsze generacje polonistów, 

badaczek romantyzmu, humanistów, krytyczek współczesności i pisa-
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rzy współczesnych, feministek i genderystów. Przez wiele lat swojego 

życia mówiła do nich (do nas) słowa, które każdy brał do siebie i dla 

siebie – jakby był ich jedynym adresatem. I te jej słowa – te same 

słowa – prowadziły jej uczniów w różne strony świata idei i świata 

społecznego.   

Jak to możliwe? Tylko tak, że była w niej – by tak rzec – boginiczna 

różno-rodność, niebywałe bogactwo myśli i idei, których nie można 

było podporządkować żadnej ideologii czy doraźnej pragmatyce. Dla-

tego wszelkie próby sprowadzenia stworzonej przez Marię Janion in-

telektualnej formy do jednej formuły, tej czy innej, a w konsekwencji 

zawłaszczenia – były (i są) z góry skazane na niepowodzenie.  

O Mickiewiczu powiedziano, że jest poetą przemian. Drogę, którą szła 

Maria Janion, także wyznaczają kolejne zwroty i zmiany, kolejne 

transgresje wynikające z podszeptów czasu, z wyzwań każdorazowej 

teraźniejszości. Doniosłość życia i działalności Marii Janion w sferze 

idei nie polega więc na tym, że tworzyła i głosiła tę czy inną ideę – 

choć przecież uparcie i konsekwentnie to robiła. I to z wielkim zaan-

gażowaniem i głośnymi sukcesami. Przez kilkadziesiąt lat aktywności 

stawała po różnych stronach ideowych sporów. Zawsze jednak w jej 

zaangażowaniach można było odnaleźć rys wspólny – rozpoznawalną 

sygnaturę „Maria Janion”, formę własną, która nie podlega śmierci. 

Jak to się jej udawało – nie potrafię powiedzieć.  

Czy można iść jej śladem. Nie wiem. Z całą pewnością nie jest to ła-

twe. Ale próbować trzeba, zwłaszcza teraz, gdy – jak napisała nie-

dawno w posłaniu dla Kongresu Kultury – „Przed nami trudne lata”.  
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Co do mnie, to przejąłem od Marii Janion mocne przeświadczenie, że 

ład w świecie idei i wartości jest pozorny i chwiejny, że ten świat jest 

nieuchronnie pęknięty, co starają się ukryć mitologie i wszelkie wiary 

(dobre i złe), a także rozmaite propagandy, że bronić się można, wstę-

pując na drogę mistrzów podejrzeń: Nietzschego, Marksa i Freuda. 

Maria Janion na co dzień demonstrowała, co to oznacza w praktyce 

życia humanisty i nie tylko humanisty. Była dla mnie (dla nas) mi-

strzynią podejrzeń. Zaszczepiła we mnie (w nas) nieufność wobec pa-

triotycznego frazesu, kombatanctwa, nietolerancji fałszywie uzasad-

nianej dobrem wspólnoty, wobec polskiego kultu cierpienia, a także 

wobec wszelkich języków przemocy, bo w podobny sposób zniewala-

ją one tych wszystkich, którym przypadło w udziale miejsce słabsze-

go.  

Ostatnie lata profesor Marii Janion były stopniowym wycofywaniem 

się z aktywnego życia, powolnym odchodzeniem. Wiedząc o tym, nie 

szukałem z nią bezpośredniego kontaktu, ale kogo mogłem, pytałem – 

jak się czuje, co robi. Najbardziej wzruszyła mnie opowieść o tym, jak 

bierze do rąk ulubione książki i – zbyt już zmęczona, by je czytać – z 

czułością ich tylko dotyka… 

Pani Profesor, żegnając się z Panią po raz ostatni, wiem, że spotkać 

się możemy w każdej chwili. Wystarczy sięgnąć po Pani książki. I ja 

w to wierzę, co z odważną prostotą napisała Pani w Formie i śmierci: 

„Człowiek umiera, lecz tekst nie umiera”. 


