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Rzeczy pierwsze w poezji Teresy Ferenc

Streszczenie

Celem rozprawy  było  monograficzne  ujęcie  świata  poetyckiego  Teresy  Ferenc  w  ramę

badawczą,  określoną  przez  autorkę  dysertacji  jako  rzeczy  pierwsze.  Za  sprawą  szczególnego

umocowania w szeroko pojętej tradycji należy rozumieć je jako gwarant egzystencji. Pozwalają nie

tylko  na  uporządkowanie  myślenia  o  własnym  istnieniu  czy  miejscu  w świecie,  ale  także  na

zgłębienie, często za sprawą doświadczenia, tworzących go zasad oraz kierujących nim procesów. 

Rzeczy pierwsze pozwalają na analizę strategii twórczej poetki w realizacji podstawowych

motywów oraz ich przemian, które nawet odległe zachowują prymarne cechy motywu nadrzędnego.

W tej twórczości narzucają więc one zarówno topice literackiej, jak i szeroko pojętym elementom

kulturowym wymiar prywatny, określany przez własną symbolikę, wypracowaną na wewnętrznym

gruncie poezji autorki Wypalonej doliny.

Twórczość Teresy Ferenc ma swój początek w doświadczeniu straty najbliższych. W 1943

roku poetka,  wówczas dziewięcioletnia dziewczynka, przeżyła hitlerowską pacyfikację rodzinnej

wsi  Sochy.  W  czasie  tych  dramatycznych  wydarzeń  zamordowano  większość  mieszkańców,

również jej rodziców. 

Kluczowe motywy poezji Teresy Ferenc – rzeczy pierwsze – określają wartości, które od

debiutanckiego zbioru Moje ryżowe poletko (1964) po najnowszy Widok na życie (2012) stanowią

fundament świata przedstawionego. Motyw domu, matki i natury oraz podmiot i podmiotowość,

mimo iż posiadają odmienny status bytowy, to w twórczości poetki postrzegane są jako konstrukty

zbliżone  do  siebie  znaczeniowo  poprzez  nadaną  im  wartość.  Nacechowane  aksjologicznie  w

perspektywie  tak  pozaliterackiej,  jak  i  literackiej,  oddziałują  na  siebie  w  obrębie  świata

poetyckiego.  Sankcjonuje  je  autorytet  podmiotu,  który  budują  zarówno  pozycja  świadka,  jak  i

„namaszczenie” przez samego Boga, co wskazuje na ich autentyczność. One same nie podlegają

definiowaniu, ale jako pierwsze definiują elementy świata przedstawionego. 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, których tytuły wprowadzają rzeczy pierwsze:

Dom, Matka, Natura, Podmiot i podmiotowość.

W pierwszym rozdziale pracy omówiono ujęcie domu jako miejsca wydarzeń tekstowych.

W kolejnych podrozdziałach  dom, przestrzeń najbardziej  intymną,  ukazano w relacji  do świata.



Kwestia  ta  została  pogłębiona  o zagadnienie  transcendentalności  jego materialnego wymiaru  w

perspektywie kluczowego dla tej poezji motywu cierpienia.

W  rozdziale  wykazano,  iż  dom  jest  „obszarem  świętym”  i  „punktem  stałym”.  Jego

odrębność oraz prywatność wyznaczają m.in.: miejsca liminalne, konkretne przedmioty, codzienne

obrzędy.  Chroniony  przed  zagrożeniami  z  zewnątrz,  jednocześnie  jest  „miejscem otwarcia”  na

rzeczywistość  metafizyczną.  Tworzące  go  elementy  umocowane  w tradycji,  w perspektywie

immanentnych dla tej twórczości obrazów, powtarzających się metafor i symboli, obejmują swoim

znaczeniem nowe pola semantyczne.  Do analizy jego funkcji  posłużyły studia z zakresu topiki,

tematologii, poetyki, ale także ujęcia mniej tradycyjne metodologicznie, np. geopoetyka i pokrewne

jej aspekty charakterystyczne dla aktualnej problematyki współczesnego literaturoznawstwa.

Spośród postaci obecnych w świecie przedstawionym najistotniejsza jest matka, której obraz

oscyluje  między  biografią  a  mityzacją  postaci.  Stąd  rozdział  drugi  został  poświęcony

najważniejszym odsłonom obrazu matki głównie w nawiązaniu do prac Mircei Eliadego i Grażyny

Pietruszewskiej-Kobieli,  która podkreślała rolę mitu w poezji Teresy Ferenc oraz opartą na nim

relację matki z dzieckiem. Wychodząc od zagadnienia autobiografii, autorka rozprawy podkreśliła

poetycki wymiar obrazu matki. Skonstruowany na wzorcu matczynej miłości, stanowi model do

budowania  kolejnych  postaci  matek,  od  wizerunku  matki  opartego  na  wspomnieniu  o  własnej

matce,  po matkę rodzącą,  Matkę Ziemię,  Matkę Boską i Ojczyznę.  Dlatego tragiczne przeżycia

wojenne,  będące  stałym  kontekstem  dla  wymienionych  przedstawień,  m.in.  za  sprawą  jej

nieokreślonego statusu ontycznego,  obejmują kolejne kręgi wartości. W ten sposób obraz matki

sytuowany w obrębie rzeczy pierwszych nie tylko wykorzystuje kontekst siły płodności, ale zostaje

skupiony  na  wyobrażeniu  matki  jako  „grobu  i  kołyski”,  uruchamiając  zagadnienie  czasu

cyklicznego, opartego na skonstruowanym wewnątrz świata przedstawionego „micie” wiecznego

początku.

W  rozdziale  trzecim  oś  tematyczną  wyznaczyła  natura.  Interpretacji  zostały  poddane

zarówno jej  przejawy,  jak i  zjawiska oraz procesy.  Służyły one ukazaniu ważnej  dla  tej  poezji

problematyki: fenomenu rodzenia i przemiany oraz sposobu myślenia o Bogu. Energia przyrody,

niepohamowany wzrost oraz pęd ku życiu stają się głównymi jego zasadami. Mimo iż poetka nie

wskazuje wprost na konkretne szkoły filozoficzne,  to dostrzegalne jest  podobieństwo pomiędzy

postawą podmiotu  wobec natury  a  sposobem wyjaśniania  jej  praw przez  pierwszych  filozofów

przyrody, poszukujących arche.

O ile jednak natura stanowi zasadę poetyckiej  mitologii Ferenc, to istotą tego świata jest

Bóg.  Obecny  m.in.  w  postaci  żywiołów,  stanowi  On  „tchnienie  życia”.  Stąd  świat  natury;

żywiołów, roślin, zwierząt i ciała człowieka; nieustanny rozrost oraz przemiana, potwierdzają Jego

miłość do stworzenia i wszechobecność, co poetka ukazuje, wykorzystując topikę biblijną. Zatem



Boska Obecność przenikając rzeczy pierwsze tej  poezji,  sankcjonuje ich niedefiniowalność oraz

miejsce w świecie przedstawionym. 

W rozdziale czwartym ujęto koncepcje oraz sposoby konstrukcji podmiotu i podmiotowości.

Dotyczyły  one  przede  wszystkim motywu  ocalenia,  starości,  relacji  do  Boga  i autotematyzmu.

Podmiot,  zwracając  się  do  Boga  w  kontakcie  osobowym,  podejmuje  problematykę  rzeczy

pierwszych; pyta o nie, szuka dla nich wyjaśnienia, zastanawia się nad ich relacjami do siebie i

mówi o własnej relacji do nich. Wychodząc niejednokrotnie od tego, co pomijane i lekceważone,

kieruje się ku transcendencji.  W rozdziale  tym wzięto pod uwagę tropy autobiograficzne,  ale z

zastrzeżeniem odrębności porządku autentycznych przeżyć oraz porządku postaci wykreowanej w

obrębie  świata  przedstawionego.  Stąd  zasadne  okazało  się  ujęcie  koncepcji  doświadczenia

podmiotu w hermeneutycznej kategorii wiarygodności.

Waga  zachowanego  w  pamięci  autentycznego  miejsca,  które  zostało  poetycko

skonstruowane, wpłynęła na charakter rzeczy pierwszych jako kategorii opisu i interpretacji. Nie

stanowią one zatem jedynie przydatnego narzędzia, służącego ujęciu świata przedstawionego. Ich

ciężar  semantyczny  kieruje  w  stronę  cech  określających  najważniejsze  elementy  tej  poezji:

godności, powadze, autonomii i prymarności, zasad istnienia tychże rzeczy. Motyw domu, obraz

matki, żywioł natury, ale również kolejne realizacje podmiotu nieprzerwanie „stają się”. Proces ten

polega przede wszystkim na odradzaniu się bytów, pędzie ku życiu, gwałtownej sile oddzielania się,

łączenia i przenikania, co ma na celu zwalczenie tragizmu ludzkiej egzystencji.

Rozprawa  jako  próba  pierwszego  synoptycznego  ujęcia  twórczości  Teresy  Ferenc,  jest

wstępem  do  badań  nad  jej  poezją.  Kategoria  rzeczy  pierwszych  stanowi  autorskie  ujęcie

najważniejszych motywów twórczości poetki w oparciu o zbiory wydawane w latach 1964-2012, z

uwzględnieniem  ich  przemian  i  rozwoju.  Dysertację  kończy  aneks  –  wywiad  autorki  z Teresą

Ferenc.


