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Praca doktorska p. mgr Estery Gancarz-Jurek poświęcona jest analizie twórczości Denise 

Levertov, w szczególności zaś elementom mistycznym – chasydzkim i chrześcijańskim w jej 

twórczości. Praca składa się z rozdziału wstępnego (“Introduction”) oraz trzech rozdziałów 

analitycznych, konkluzji, oraz bibliografii (zawierającej ok. 80 pozycji cytowanych, nie 

wliczając w to tekstów źródłowych).    

 W rozdziale wprowadzającym Autorka przedstawia życiorys poetki, zwracając 

szczególną uwagę na czynniki, które ukształtowały ją i wpłynęły na jej twórczość – jej 

pochodzenie, zaangażowanie religijne, zainteresowania polityczne. Podkreśla rolę korzeni 

żydowskich, chrześcijańskich i celtyckich. W tym kontekście uzasadnia wybór tematu – brak 

w krytyce literackiej całościowego podejścia do twórczości Levertov, które obejmowałoby 

aspekty jej życiorysu jako czynniki wpływające na jej poezję. Celem pracy jest zatem 

uzupełnienie tej luki i przeanalizowanie, w jaki sposób elementy mistycyzmu chasydzkiego i 

chrześcijańskiego zdeterminowały i ukształtowały poezję Denise Levertov. 

 W rozdziale wstępnym Doktorantka przedstawia wieloaspektowy przegląd krytyki 

poświęconej Levertov. Jak zauważa, twórczość poetki omawiana była przez krytyków z 

punktu widzenia związków z tradycją poezji romantycznej, z perspektywy społeczno-

politycznej, feministycznej, a także ze względu na występowanie elementów magicznych i 

mitycznych, których korzeni można poszukiwać w tradycji judeochrześcijańskiej. Ponadto, 

zainteresowanie krytyków i badaczy skupiało się na problemach rozwoju duchowego, 

znajdujących odzwierciedlenie w utworach, wynikających z zainteresowania poetki pismami 

mistyków i duchownych katolickich tj. Juliana z Norwich, Thomas Merton, Oscar Romero. 

Chociaż wcześniej badacze omawiali wpływy chasydzkie i chrześcijańskie w twórczości 

Levertov, to jednak, jak stwierdza kilkakrotnie mgr Gancarz-Jurek, nie traktowano do tej pory 

twórczości Levertov całościowo z perspektywy tych wpływów. Zaznaczyć jednak należy, iż o 



wpływach chasydzkich i chrześcijańskich pisali krytycy poetki. Na przykład Avis Hewitt w 

artykule z 1998 roku powołuje się na Lindę Wagner-Martin, która stwierdza w zbiorze esejów 

z 1991 roku, że Levertov łączy przekonania chrześcijańskie i chasydzkie w jej wierze w 

radość otaczającego świata [“Linda Wagner-Martin, in her 1991 Collection of Critical Essays 

on Denise Levertov, attests that ‘Levertov has revealed her fused Christian and Hasidic beliefs 

in the joys of the immediate world’” (196).]. Można więc uznać, że praca Estery Gancarz-

Jurek wpisuje się w ten nurt krytyczny, a jej zaletą jest to, że twórczość Levertov traktuje 

przekrojowo. O ile więc teza pracy nie jest całkiem nowa, zaletą rozprawy jest zakres 

opracowanego materiału.  

 Praca, oprócz rozdziału wprowadzającego składa się z trzech rozdziałów 

analitycznych.  

 Rozdział pierwszy koncentruje się na motywie poszukiwania (quest) i życia jako 

pielgrzymki, a także przedstawia Levertov jako poetkę-pielgrzyma. W rozdziale wyróżnione 

zostały dwa rodzaje pielgrzymowania – pielgrzymowanie świeckie i religijne – duchowe. 

Pielgrzymowanie religijne to wędrówka do świętego miejsca i poszukiwanie obecności Boga 

(“a pilgrimage is associated with a religious act of travelling to a holy place to seek the 

presence of God” str. 17), pielgrzymowanie w świeckim znaczeniu tego słowa wyraża się w 

kulcie natury, dążeniu do samo-rozwoju i w poszukiwaniu utraconej tożsamości (“a secular 

pilgrimage worships nature, self-development or seeks for ‘the lost self’.” str. 17). 

„Pielgrzymowanie świeckie”, jak wyjaśnia Doktorantka, dominowało we wcześniejszej fazie 

twórczości Levertov, zanim poetka odkryła katolicyzm. Postrzega ona siebie jako wędrowca 

samotnie poszukującego inspiracji i doświadczeń twórczych. Jej poszukiwania zaprowadzą ją 

przez zainteresowanie mitologią, mitem jako źródłem natchnienia do odkrycia religii. W 

otaczającym świecie, w mistycznym kontakcie z przyrodą, odnajdzie ona świętość. Jak 

wskazuje w swych analizach Doktorantka “the reader of Levertov’s poety cannot resist the 

conclusion that the landscape is sacred for the poet and ‘nature mysticism’ is one of the stages 

of her mystical pilgrimages and the mountain is the supreme symbol of it” (str. 33). 

Nawiasem mówiąc, motyw góry występujący w utworach Levertov jest wpomniany w pracy 

kilkakrotnie. Doktorantka stwierdza, że motyw „drogi w górę” jest charakterystyczny dla 

twórczości poetki i zauważa, zaś motyw góry może łączyć się z mistycyzmem natury, który 

wiąże krajobraz (czyli to, co widzimy na ziemi, z tym, co boskie (“This particular admiration 

of natural environment, in particular the mountains might involve ‘nature mysticism’” which 

connects landscape with the divinity.” str. 32).  



  Również na str. 53 mowa o wspinaniu się. Autorka dostrzega nagromadzenie 

motywów wskazujących na ruch ku górze / wznoszenie się i warto byłoby dodać, iż jest to 

kierunek nacechowany dodatnio, symbolizujący, jak to ujmuje Janina 

Abramowska,„oczyszczenie, oświecenie, szczęście, […] punkty położone najwyżej to 

zarazem miejsca najsilniej nacechowane dodatnio” (Abramowska str. 139). W rozdziale tym 

Doktorantka łączy analizę wybranych utworów poetyckich z odniesieniem do esejów 

Levertov, znajdując w nich potwierdzenie dla myśli zawartych w poezji. 

 Nie do końca jasne jest dla mnie stwierdzenie “quest is usually connected with the 

idea of passing time and memory.” (38) Czy dlatego, że wszystko ma swój kres, a  

poszukiwanie i ruch są nieodłączne od  wymiaru czasowego, czy są może powody, które 

można znaleźć w utworach Levertov, pozwalające na taką deklarację? W rozdziale tym 

zabrakło mi  odniesienia do znanego i wspomnianego powyżej artykułu Janiny Abramowskiej 

pt. „Peregrynacja” z tomu Przestrzeń i literatura pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry 

Okopień-Sławińskiej (Wrocław: Ossolineum, 1976). Wiele obserwacji tam przedstawionych 

mogłoby pomóc Autorce w analizach motywu pielgrzymki u Levertov. M. in. mowa tam o 

roli, jaką odgrywają wektory kierunkowe w „uporządkowaniu przestrzeni alegorycznej” (str. 

139). Ta część artykułu Abramowskiej byłaby przydatna przy omawianiu motywu 

pielgrzymki, a także wyjaśnianiu znaczenia symboliki motywu góry i wspinania się, tak 

ważnego w tej części pracy.             

 Rozdział drugi analizuje motywy i symbole typowe dla mistycyzmu chasydzkiego 

występujące w utworach Levertov. Rozdział ten w znacznym stopniu odnosi się do życiorysu 

poetki, jej genealogii chasydzko-chrześcijańskiej. Mgr Gancarz-Jurek wielokrotnie podkreśla, 

że trudno odczytywać poezję Levertov bez odnoszenia się do jej korzeni – matki Walijki i 

ojca – rosyjskiego Żyda, który przyjął chrześcijaństwo i został duchownym Kościoła 

anglikańskiego. Szczególną rolę, zwraca uwagę mgr Gancarz-Jurek, odegrały w 

kształtowaniu poezji Levertov opowieści chasydzkie – Tales  of the Hasidim  Martina Bubera, 

krewnego jej ojca, a które dobrze znała i które stały się źródłem inspiracji, w szczególności, 

gdy powstawały utwory z tomu The Jacob’s Ladder. W rozdziale tym wiele miejsca 

poświęcono głównym cechom chasydyzmu, które w pracach na temat poezji Levertov, 

zdaniem Doktorantki, nie otrzymały do tej pory wystarczająco wnikliwej analizy. Fascynacja 

chasydyzmem stanowi pewien etap w rozwoju duchowości Levertov. Zwracając uwagę na 

wpływ mistycyzmu chasydzkiego jako czynnika kształtującego twórczość poetki, 

Doktorantka wskazuje na takie elementy, jak radość, afirmacja życia i natury, a także język i 

muzykę. Ważną obserwacją jest ta, że „chociaż poetka nie należała do żadnej kongregacji 



przez większość życia, połączenie tego, co święte z tym co świeckie [sacrum i profanum] w 

połączeniu z pielgrzymowaniem są oczywiste w jej poezji. Motywy żydowskie i 

chrześcijańskie przeplatają się z kwestiami społecznymi i ekologicznymi.” (“Although the 

poet did not belong to any religious congregation for most of her life, the fusion of the sacred 

and the profane together with the ‘sense of pilgrimage’ are evident in her poetry. The motives 

of Jewish and later on Christian ideas interweave with social and ecological issues” (str. 66-

67). Poezja Levertov łączy romantyczną tradycję, przejętą od matki, z pełną radości 

intelektualną chasydzką tradycją przejętą od ojca. Chasydyzm i chrześcijaństwo mają dla niej 

wspólny mianownik, który przejawia się w miłości i szacunku dla Bożego stworzenia. 

Dodatkowo w twórczości Levertov dostrzega się ścisły związek z naturą, mający swoje 

korzenie w romantycznym panteizmie – podobnym do tego, jaki znajdujemy w poezji 

Williama Wordswortha. Poetycka refleksja nad naturą w połączeniu z fascynacją 

chasydyzmem są ważne na tym etapie rozwoju duchowego poetki, ponieważ pomagają jej 

odkrywać wiarę na nowo.  

 W analizach w tej części rozprawy zabrakło mi egzemplifikacji kilku ważnych 

stwierdzeń. Np. na str. 105 przy okazji omawiania utworu pt. “A Tree Telling of Orpheus” 

czytamy: “The choice of words shapes the poem and enables many interpretations.” Pytanie, 

jakie się tu nasuwa to, jakie interpretacje ma na myśli Doktorantka. Być może warto byłoby 

wspomnieć o nich. Podobnie, na tej samej stronie dowiadujemy się, że “Language − and to be 

more specific words − are important to the Hasidic teachings from the point of their power of 

creation. Hebrew is a language which leaves a wide opportunity for interpretation. Its lack of 

vowels has significance because it excludes synonymy, leaving the root of words in its 

original vagueness, thus open to new, different interpretations.” Myślę, że praca zyskałaby, 

gdyby stwierdzenia tego typu – nie w pełni jasne – zostały wyjaśnione w kontekście analizy 

utworu/ów.  

 Duchowość Levertov pogłębia się wraz z jej poznawaniem  symboli chasydzkich, zaś 

prawdziwe odrodzenie duchowe, jak zapowiada w podsumowaniu rozdziału drugiego 

Doktorantka, nastąpi dopiero w doświadczaniu przez poetkę chrześcijaństwa i poznawaniu 

jego symboliki. Tym zagadnieniom poświęcony jest rozdział trzeci dysertacji. W rozdziale 

tym mgr Gancarz-Jurek zwraca uwagę na wpływ postaci świętych i mistyków takich, jak 

Caedmon, Juliana z Norwich, Brother  Lawrence,  Arcybiskup Romero, św. Tomasz 

Didymos, na duchowość poetki. Jej zainteresowanie naturą, wiara w obecność Boga, 

wpływają na jej troskę o naturę, o otaczający świat, którego przyszłość jest zagrożona i którą 

widzi w kategoriach apokaliptycznych. Natura dla niej jest lepszym miejscem do składania 



czci Bogu niż świątynia. Analizując utwór “In Whom We Live and Move and Have Our 

Being” Doktorantka zwraca uwagę na biblijną symbolikę wiatru, nie dostrzega jednak roli, 

jaką odgrywa tu nawiązanie w tytule do Dziejów Apostolskich – tytuł utworu jest 

odniesieniem do rozdziału 17, werset 28: „Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak 

też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: ‘Jesteśmy bowiem z jego rodu.’”.  (“’For For in 

him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his 

offspring.’”) Wydaje się, iż spojrzenie na ten utwór w kontekście tego fragmentu biblijnego 

być może pozwoliłoby na dotarcie do jego głębszego sensu. Podobnie w innym utworze: 

“That Day” z ostatniego zbioru poezji Levertov, zatytułowanego This Great Unknowing, 

poetka cytuje drugi werset z Księgi Rodzaju: “The Spirit of God Moving Upon the Face of 

the Waters”! („A tchnienie boże unosiło się nad wodami.”). W analizie Doktorantka nie 

wspomina jednak o tym, podobnie nie znajdziemy tu odniesienia do Blake’a, którego 

nazwisko Levertov wymienia w swym wierszu.  

 Na stronie 140 znajdujemy następujący passus: “Love also appears in many medieval 

writings like Richard Rolle’s The Cloud of Unknowing and in the writings of Walter Hilton or 

Margery Kempe − and Julian was familiar with all of them. An anonymous author of The 

Cloud of Unknowing, as the name suggests, emphasized the importance of love of God over 

knowing Him, a man should be courageous enough to surrender his mind and ego to the realm 

of ‘unknowingness,’ at which point a person begins to glimpse the true nature of God.” Cytuję 

ten dość długi fragment, ponieważ chciałabym zwrócić uwagę Doktorantki na brak precyzji w 

jej tekście. Autor The Cloud of Unknowing (Chmura niewiedzy) pozostaje nieznany, zaś w 

przytoczonym tekście czytelnik otrzymuje sprzeczne informacje. Richard Rolle – to 

czternastowieczny mistyk, nie jest on jednak autorem wspomnianego utworu.  

 Pisząc o poezji ze zbioru Breathing the Water Doktorantka zwraca uwagę na  utwór 

“Caedmon” i przywołuje słynny “Hymn of Creation” staroangielskiego poety. Zastanowiło 

mnie stwierdzenie: “In her [Levertov’s] poem Caedmon experiences mystical vision of an 

angel, who with the help of ‘forest of torches’ unties his tongue” ( str. 148). Można by 

wyciągnąć wniosek, że mistyczna wizja, jakiej doświadcza Caedmon, jest pomysłem 

Levertov na poetyckie przedstawienie autora “Hymn of Creation” w jej wierszu. Tymczasem 

Levertov wykorzystuje anegdotyczną historię Bedy Czcigodnego, aby opisać wizję 

Caedmona w swym utworze. Na marginesie – o związku między hymnem Caedmona a 

utworem Levertov pisze Chris Jones w rozdziale 17 The Cambridge Companion to Old 

English Literature pt. “Old English after 1066.” 



 Pracę kończy krótkie podsumowanie i  bibliografia. Sposób zestawienia bibliografii 

jest dość nietypowy. Po każdym rozdziale znajdujemy alfabetyczne zestawienie prac 

cytowanych w nim. Końcowa bibliografia podzielona jest na teksty źródłowe  (Primary 

souorces) i opracowania (Secondary sources – część ta, jak sądzę, zawiera wszystkie prace 

cytowane w rozprawie – ok. 80 pozycji). Ten niekonwencjonalny sposób zestawienia 

bibliografii nie jest ułatwieniem dla czytelnika. Należy dodać jednak, iż dobór źródeł jest 

prawidłowy i wystarczający do realizacji tematu. 

 Rozprawa z pewnością zyskałaby, gdyby została poddana starannej korekcie 

językowej – udałoby się wyeliminować i skorygować błędy natury gramatycznej, 

interpunkcyjnej i stylistycznej.  (Przykłady usterek językowych w załączeniu.) 

 

 Wnioski końcowe: W swej rozprawie doktorskiej mgr Estera Gancarz-Jurek 

przeanalizowała obszerny materiał literacki, zaproponowała spójną interpretację utworów 

Denise Levertov. Uważam, że praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim 

i wnioskuję o dopuszczenie p. mgr Gancarz-Jurek do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  
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Błędy gramatyczne/ stylistyczne/ leksykalne: 

Str. 6.  Denise Levertov’s poetry and her essays have become read and commented by 

literary critics 

Str. 7. Among her biographers the most recent is Dana Greene’s Denise Levertov: A 

Poet’s Life. 

Str. 21. Similar situation happens in “The Well” and then again in “The Illustration”, 

which is the sequel to the first “The Well”.  

Str. 25. Levertov implies that she is lost between now and the past, which, haunts her with 

fiery visions. 

Str. 27. These lines emphasize the fact that only when an artist becomes him/herself, 

he/she becomes genuine. 

Str. 28. Eventually, Levertov’s interest in world’s issues will led her to liberation theology. 

Str. 30. author’s interest with myth 

Str. 32. This particular admiration of natural environment, in particular the mountains might 

involve “nature mysticism” which connects landscape with the divinity 

Str. 36. Undoubtedly, Levertov noticed the stimulus of myth and dream on her creative 

development. 

Str. 44. This might suggests the burden and equivocation of the gift the poet is carrying. 

Str. 51. but this time the author is able to speak with her an ancestor who is a young boy 

Str. 70. Fervor, eloquence and need for knowledge were also characteristic for Levertov’s 

attitude 

Str. 82. As far as people are concerned, the poet comments on humans’ arrogance 

towards the environment. Since men consider themselves as masters 

Str. 80. Only after death there appears the union of all parts  

Str. 86. The author presents herself as a self-conscious artist, fully aware of her abilities. (self-

confident?) 

Str. 87. It is also worth pointing out that, the tradition of insight can be also traced back to 

Emerson and Thoreau, 

Str. 90. mainly thanks to the ability to finding positive aspects 

Str. 98. It is not surprising, that in her poems, Levertov often refers to the music and dancing    

(interpunkcja) 

Str. 102. The teachings advice is to: 

Str. 102. Therefore, these themes pervade her poetry and serve many essentials symbols.” 

Str. 103 this natural symbols 

              Therefore, one of the most interesting combination of music 

str. 108. As it was mention above 

str. 113. the role of song and dance in human’s life 

str. 126. when God’s anger will make people judged for their deeds 

str. 127. Levertov not only wrote to enhance the awareness of her publicity (audience?) 

str. 130. That is why she assumes responsibility over active enlightenment of her readers, 

mainly because she sees rescue in it, and in the long run beliefs that good would overcome 

evil. 

Str. 134. The critic claims that in case of an artist and a mystic  

Str. 137. Levertov wanted to grasp the idea of faith therefore, she looked for answers. 



Str. 140. Love also appears in many medieval writings like Richard Rolle’s The Cloud of 

Unknowing and in the writings of Walter Hilton or Margery Kempe − and Julian was familiar 

with all of them. An anonymous author of The Cloud of Unknowing, as the name suggests, 

emphasized the importance of love of God over knowing Him, a man should be courageous 

enough to surrender his mind and ego to the realm of "unknowingness," at which point a 

person begins to glimpse the true nature of God. 

 

Niepoprawne wielokrotne użycie słowa „fragment” w znaczeniu: „quotation”, „passage”, 

„excerpt”. 

 


