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Niełatwo  jest  ogarniać  w  naszych  czasach  refleksją  dzieła  literackie  powstałe  w

klasycznej starożytności, która oddala się od ponowoczesnego świata nieledwie z szybkością

światła.  Łudzimy  się,  że  aktualizując  antyczne  teksty  w  filologicznych  opracowaniach,

ocalamy  ich  archetypiczną  moc  scalania  fundamentów  zachodniej  cywilizacji,  jednak  w

istocie  zaczyna  być  to  gra  z  symulakrami  odbijającymi  w  gabinecie  luster  swe  własne

odzwierciedlenia. Może wiec najlepsze, co powinniśmy zrobić, to spróbować zrozumieć jak

antyczne teksty odbijały się same w sobie, co być może per analogiam pozwoli nam pojąć ich

nowa funkcję – wirtualnego zwierciadła ponowoczesności. 

Rozprawa doktorska pana magistra Wojciecha Kopka, pod tytułem:  Teoretyczno- i

krytycznoliteracki  wymiar  metapoezji  w  Carmina Horacego,  podsuwa  taką  właśnie

możliwość.  Jest  bowiem,  obiecującą  w  swym koncepcie  próbą  przejścia  na  druga  stronę

lustra,  w  którym  odbija  się  ono  samo.  Czymże  innym  wszak,  jeśli  nie  teoretyczno-  i

krytycznoliterackim odzwierciedlaniem się tekstu w tekście jest Horacjuszowa metapoezja,

która  autor  rozprawy  uczynił  tematem  swych  rozważań?  Jest  ona  wyrazem  osobliwego

autotematyzmu  poezji  epoki  augustowskiej,  który  acz  dostrzeżony  przez  poprzednie

pokolenia filologów, nie był przecież przez nich traktowany jako prymarna jej dystynkcja.

Jest więc owa  metapoezja  wyrazem poetyckiej samoświadomosci  swoich czasów, ta jak jak

rozprawa Wojciecha Kopka jest  przejawem naszego doświadczania ponowoczesnej kultury

jako samoodbjajacych się w sobie obrazów.  

Nie oznacza to jednak, że autor sięgnął w swych rozważaniach  po wysoce wątpliwe w

przypadku  dzieł  antycznych,  postmodernistyczne  metodologie,  w  rodzaju

dekonstrukcjonizmu. Przeciwnie daleki od metodologicznej prowizorki przemijających mód,

ufundował  on  swą  rozprawę  na  solidnych  teotetycznoliterackich  fundamentach.  Wierny

powołaniu  filologa  klasycznego,  doskonale  wykorzystał  w  rozważaniach  krytyczną  myśl

greckich  i  rzymskich  autorów,  przywołując  ją  jako  swoisty  kamień  probierczy  swoich

nowatorskich konstatacji.  Druga ręką odważnie sięgnął jednak po sprawdzone narzędzia z

arsenału nowożytnej teorii literatury, ostrożnie przykładając je do antycznego materiału. 
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Przejawem tego pietyzmu są bardzo dobrze napisane i z gruntu potrzebne,  drugi i

trzeci podrozdział obszernego, blisko trzydziestostronicowego wstępu, gdzie autor definiuje

metapoezję  i  odnosi  ją  do  hermeneutyki  tekstu,  jako  metodologii  jej  opisu.  To  właśnie

ostrożne  i  trafne  użycie  narzędzi  badawczych,  pozwoliło  mu  nie  tylko  wydobyć  z

Horacjuszowych  Carminae metapoetyckie  treści,  lecz  także  w  analizach  ukazać  je  jako

autorefleksje  poety  nad  naturą  tekstu  odbijającego  się  w  samym  sobie,  co  jest  treścią

rozprawy. Prowadzi to do budującego  dla niejednego badacza  literatury antycznej wniosku,

że śmiałą,  nowatorska tezę,  o dużym stopniu oryginalności da się postawić i  obronić,  nie

ekwilibrystyką nowomodnych teorii, lecz posługując się klasycznymi narzędziami filologii,

dostosowanymi do nowoczesnych badań. 

Niestety w tym miejscu musze podnieść kwestię, która kładzie się pewnym cieniem na

tej,  ogólnie  aprobatywnej  ocenie  podejścia  młodego  autora  do  zastanego  stanu  badań.

Ubolewam, że omawiając bogatą, także obcojęzyczną literaturę przedmiotu, nie odniósł się on

głębszą refleksją do wydanej w Poznaniu, w 1978 roku, monografii Andrzeja Wójcika pt.

Problematyka literacka w twórczości Horacego. Podkreślam, że nie chodzi mi o  wytykanie

braku  w  bibliografii,   lecz  o  wiele  istotniejsze  zagadnienie  tematycznego  podobieństwa

przekazanej  mi  do  recenzji  dysertacji  z  książką  jednego  z  najwybitniejszych  znawców

horacjańskiej poezji. 

Tak się złożyło, ze profesor Andrzej Wójcik był jednym z mistrzów mojej młodości,

wiec z pewnym brakiem skromności powiem, że dość dobrze znam jego twórczość, osobliwie

zaś poświęconą Horacemu. Mogę zatem stwierdzić, że ujęcie problematyki literackiej zwarte

w  jego  wybitnej  książce  istotnie  różni  się  od  podejścia  zaprezentowanego  przez  pana

Wojciecha  Kopka.  Podkreślam,  wiec  że  nie  zachodzi  tu  przypadek wyważania  otwartych

wcześniej drzwi – niemniej oczekuję, że w odpowiedzi na  na niniejszą recenzję, doktorant

sam wykaże odmienność swych celów badawczych i  metody. Tym bardziej,  że twórczość

naukowa Andrzeja Wójcika nie jest mu obca, skoro w swych rozważaniach sięgnął po inne

jego dzieło, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986.   

Abstrahując  od  tej  kwestii,  należy  stwierdzić,  że  tytuł  nadany  dysertacji  dobrze

definiuje podjęte przez autora zagadnienie i trafnie oddaje jego podejście. Ujawnia  bowiem

zamiar  monograficznego  ujęcia  Horacjuszowej  metapoezji,  odzwierciedlonej  się  w

teoretyczno-  i  krytycznoliterackim  lustrze jego  Carmina.  Tak  zakreślona  zaś  strategia

badawcza  czyni  z  nich  zarówno  źródło  ekscerpcji  poglądów  Wenuzyjczyka  na  kwestie

metatekstowe, jak i ogniskuje ich autorskie interpretacje, pozwalając doktorantowi zachować

jednorodność  wywodu,  przy  wieloaspektowym  ujęciu  tematu.  Znamionuje  to  dyscyplinę
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intelektualną i dobre opanowanie prze pana Wojciecha Kopka warsztatu badawczego, które

umożliwiły mu precyzyjną artykulację stawianych tez i jasną, przekonującą ich eksplikację. 

O ile więc inventio rozprawy budzi nie tylko zainteresowanie i aprobatę dla podjętego

tematu,  właściwego doboru źródeł i  ambicji  ich dogłębnego naświetlenia,  o tyle  także jej

dyspozycję  uznać  należy  za  trafną  z  punktu  widzenia  ogólnego  zamysłu.  Rozplanowanie

tekstu dobrze bowiem artykułuje strukturę dywagacji, porządek myśli i wnioskowania oraz

właściwie porządkuje tok argumentacji. 

Autor podzielił swą, liczącą 371 stron, dysertację na cztery główne rozdziały, opatrując

je  wspomnianym  kilkudziesięciostronicowym  wstępem  i  zawartym  na  32  stronach

zakończeniem,  które  stanowią  merytoryczną  ramę  zasadniczych  wywodów.  Tradycyjnie

uzupełniają je spis  treści,  bibliografia,  zabrakło jedynie spisu ilustracji,  które – mimo,  że

nieliczne – powinny jednak zostać ujęte.  Każda z podstawowych części rozprawy składa się z

kilku (od 4 do 7) podrozdziałów o precyzyjnie sformułowanych śródtytułach. Pozwalają one

czytelnikowi  nie  tylko  zorientować  się  w  zawartości  danej  części  pracy  lecz  także

nakierowują  uwagę  na  myśli  przewodnie.  Pewnym przeoczeniem jest  jedynie  błędna  ich

numeracja w rozdziale IV, gdzie po 2 podrozdziale pojawia się od razu 5 – zarówno w tekście

rozprawy, jak i w spisie treści.  

Zarysowana  w  ten  sposób  formalna  struktura  rozprawy  stwarza  interesującą

perspektywę poznawczą, w której główne rozdziały ukazują teoretyczno- i krytycznoliteracki

wymiar  metapoezji  uwidaczniający  w  Carmina.  W  pierwszym  z  nich,  zatytułowanym

Horacjański  model  krytyki  i  krytyka (s.  33-64),  autor  rozpoczyna  swe  rozważania  od

przyjrzenia się przemianom statusu poezji w Rzymie.  Następnie wskazuje główne kwestie

krytycznoliterackie  w  okresie  augustowskim,  by  potem  skoncentrować  się  na  kwestiach

dydaktyzmu poezji  i  dydaktyzmie krytyki.  Kończy tę część swych rozważań omówieniem

konceptu krytyka oraz poety i sztuki wyłaniających się z tekstów  Horacego. 

Takie  nastawienie  ostrości  na  najważniejsze  problemy  analizowane  w  dalszych

częściach  pracy  pozwala  czytelnikowi  zogniskować  uwagę  na  anatomii  zagadnienia,  co

sprzyja  śledzeniu  dalszych  wywodów autora,  tyczących  funkcjonowania  tego  systemu na

poziomie  metatekstowym.  Zgadzając  się  zasadniczo z  taki  podejściem i  traktując  je  jako

uzasadnione,  upomniałbym  się  jedynie  o  zwrócenie  większej  uwagi  na  kontekstualność

makrosytuacji  komunikacyjnej,  która  w  procesie  odbioru  dzieła  literackiego  odgrywa

niebagatelna rolę.  Pozwoliło by to  stworzyć responsywne tło  dla  badanych potem kwestii

komunikacji wewnątrztekstowej na poziomie metapoetyckim. 
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Tym właśnie zagadnieniom doktorant poświęcił drugi rozdział rozprawy, zatytułowany

Metapoezja i  metapoziom (s.  65-144).  Dokonał  tego sięgając po wybrane pieśni  (głównie

Carmen I 1; I 9; II 19; III 25), podając je gruntownej analizie filologicznej z elementami

cennego, interdyscyplinarnego podejścia. Mam tu na myśli między innymi odwołanie się w

argumentacji do świadectw dzieł sztuki antycznej, tworzącej naturalny, lecz często pomijany

kontekst  kulturowy tekstów literackich.  Jego uwzględnienie  pozwoliło  autorowi  nie  tylko

poszerzyć perspektywę badawczą, lecz przede wszystkim w nowatorski sposób wykorzystać

artefakty w dowodzeniu tez stawianych na gruncie filologii. 

Wnioski do których doszedł w tym rozdziale nie budzą wątpliwości, że jest to świeże w

istocie  odczytanie  tekstów,  które  wielokroć  były  już  przecież  analizowane  i  poddawane

drobiazgowej egzegezie przez niezliczone grono badaczy. Ponowiona przez pana Wojciecha

Kopka ich lektura przywiodła go bowiem do stwierdzenia, że strategia konstruowania przez

Horacego metapoziomu tekstu poetyckiego zasadzała się na, „…realizacji motywu Bóstwo-

Nauczyciel-Poeta-Uczeń, co  można uznać za literacka teorię ingenium, alternatywną wobec

Platońskiego ujęcia  mania – szaleństwa poetyckiego” (s. 347). Autor rozprawy uchwycił w

tym  sformułowaniu  istotę  dystansu  krytycznoliterackiego,  pozwalającego  Horacemu

wystawić owo zwierciadło, w którym odbija się w jego twórczości zarówno ona sama, jak i

poeta próbujący zrozumieć własną poezję.  

W trzecim z rozdziałów, Imaga a sequi – imitari a iocosus (s. 145-256),  autor dorabia

do  swojej  teorii  szereg  kluczy,  czyli  „…quasi-terminów  teoretycznoliterackich,  istotnych

elementów znaczeniowych powyższej strategii konstruowania metapoziomu” (s. 348). Są to

pojęcia: imago, sequi, imitari, iocosus, fingere i referre, które traktować należy w podwójnej

niejako  ich  artykulacji.  Z  pierwszym  poziomie  jako  narzędzia  metapoetyckiej  strategii

samego Horacego, na drugim zaś jako swoiste instrumentarium badacza-filologa, sięgającego

po nie, by zrozumieć z kolei krytycznoliteracki zamysł poety. To kolejna gra zwierciadlanych

odbić, które proponuje w swej rozprawie Wojciech Kopek, skłaniające do akceptacji nowego

postrzegania  metapoezji,  tak  w  relacjach  wewnątrztekstowych,  jaki  i  w  odniesieniu  do

zewnętrznej,  pozatekstowej  sytuacji  komunikacyjnej.  To  ciekawa  perspektywa,  warta

dalszych dociekań, nie tylko zresztą w poezji Horacego. 

Ostatnią,  czwartą  część  dysertacji,  pan  Wojciech  Kopek  w dużej  mierze  poświęcił

elegii, co w odniesieniu do twórczości Horacego, a także zasadniczego tematu rozprawy może

nieco zaskakiwać. Rozdział ów nosi bowiem tytuł: Liryka a elegia. Liryczność a elegijność –

poetycki agon (s. 257-333). W istocie jest to jednak wysoce przemyślany zabieg pozwalający

autorowi, idąc za tropem myśli Wenuzyjczyka, ukazać szerszy i ogólniejszy zarazem  zakres
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jego teoretycznoliterackiej refleksji. Potwierdza to to także przydatność narzędziową pojęć,

zaproponowanych w trzecim rozdziale rozprawy, których  użycie pozwala znaleźć klucz do

wyjaśnienia  poetyckiej  strategii  dystansu  wobec  motywu  pathos  erotikon.  Pozwoliło  to

doktorantowi  ukazać  „…proces  ujawniania  przez  Horacego  estetycznego  wymiaru  świata

przedstawionego,  będącego  konstruktem  złożonym  z  hiperbolicznie  wykorzystywanych

motywów elegijnych” (s. 349). 

Wyłaniająca  się  z  powyższych  konstatacji  wysoka  merytoryczna  wartość  dysertacji

pana  Wojciecha  Kopka,  znajduje  swoje  potwierdzenie  także  w  walorach  narracyjnych  i

elokucyjnych  tekstu.  Autor  posługuje  się  bowiem  zdyscyplinowanym  i  precyzyjnym

językiem opisu, ułatwiającym rozumienie wywodu. Jego naukowa polszczyzna jest bogata i

zbilansowana, co sprawia, że podejmowane zagadnienia zyskują właściwą klarowność i wagę.

Ta  niewątpliwa  zaleta  stylu  sprawdza  się  zwłaszcza  w  sytuacjach,  gdy  autor  sięga  po

interdyscyplinarną metodologię, zmuszającą do łączenia ze sobą dyskursu filologicznego z

filozoficznym, a niekiedy także z religioznawczym i właściwym historii sztuki. 

Większych wątpliwości nie wzbudza też adiustacja i redakcja tekstu, choć w niektórych

miejscach  przydałaby się  uważniejsza  korekta.  Zdarzające  się  w rozprawie  potknięcia  są

jednak  zazwyczaj  zwykłymi  przeoczeniami,  w  rodzaju  wspomnianej  wyżej  pomyłki  w

numeracji podrozdziałów. Nie uprzykrzają one lektury i  w żadnej mierze nie zakłócają toku

wypowiedzi na tyle, by wypaczać jej sens lub uczynić niezrozumiałą. 

Także  aparat  krytyczny rozprawy sporządzony został  z  należyta  troską o  rzetelność

przypisów i odsyłaczy, które doktorant zredagował wedle klasycznego ich wzorca. Nie tylko

odsyłają one do źródeł cytatów i zaczerpniętych z literatury przedmiotu poglądów, lecz także

mieszczą uzupełnienia zasadniczego wywodu, a nierzadko przytoczenia fragmentów tekstów,

rzucających  dodatkowe  światło  na  omawiany  problem.  Autor  sprawnie  wykorzystuje  to

instrumentarium  do  nadania  swej  pracy  szerokiego  erudycyjnego  rozmachu,

nieprzytłaczającego  wszelako  nadmiarem  niepotrzebnych  treści.  Dzięki  temu  czytelnik

wynosi korzyści zarówno ze spójności niezakłóconej narracji, jak i z bogactwa dodatkowych

informacji, które czerpać może z rozbudowanego aparatu.

W  tym  ostatnim  kontekście  pomocna  okazuje  się  także  załączona  „Bibliografia”

podzielona na osobne części, zawierające edycje tekstów źródłowych, spis cytowanych przez

autora  polskich  przekładów autorów antycznych  oraz  wykaz  wykorzystanych  opracowań.

Zwłaszcza ten ostatni imponuje  bogactwem literatury przedmiotu, pochodzącej  z różnych

okresów i reprezentującej najrozmaitsze szkoły badawcze. Ich zgromadzenie i wyzyskanie

samo w sobie jest budzącym respekt przedsięwzięciem, zważywszy, że doktorant przywołał w
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swej dysertacji ponad 400 pozycji. W olbrzymiej większości są to prace  anglojęzyczne, nowe

i najnowsze, nie tylko z zakresu filologii klasycznej i teorii literatury, lecz także z obocznych

dziedzin, co dowodzi bardzo dobrej znajomości stanu badań i nieprzeciętnej erudycji autora. 

Reasumując, nie mam wątpliwości, że rozprawa doktorska pana Wojciecha Kopka jest

pracą  wartościową,  zarówno  ze  względu  trafność  podjętego  tematu,  rzetelność

przeprowadzonych  badań,  jak  i  wyniki,  w  istotny  sposób  wzbogacające  wiedzę  o  poezji

Horacego. Dowodzi ona, że dzieła antycznych pisarzy, choć z różnych przyczyn osłabł ich

formatujący zachodnią cywilizację wpływ, to niezmiennie stanowią klucz do  zrozumienia

kondycji  ludzkiej,  wciąż  wyraziście  odbijającej  się  w  zwierciadle  grecko-rzymskiego

dziedzictwa Zachodu.  Niewłaściwe użycie tego klucza czyni z zeń wszelako wytrych, który

tylko pozornie otwiera drzwi do prawdy, w istocie zaś zaprzepaszcza szansę jej  odkrycia.

Dlatego  wkładając  go  do  zamka  zyskać  można  zarówno  głęboki  wgląd  w  istotę  naszej

cywilizacji,  jak  i  przeciwnie,  odkryć  fałszywy  jej  obraz,  chybiony  zarówno  w  swej

perspektywie,  jak  i  istocie  samej  rzeczy.  Zależy  to  w  największej  mierze  od  trafności

zastosowanej metody, a także od kompetencji i akrybii podejmującego to ryzyko badacza. 

Autor przedstawionej mi do recenzji rozprawy dobrze potrafił  użyć tego klucza,  nie

tylko, by powiedzieć coś ważnego o nim samym, lecz także by dając go do ręki czytelnikowi,

skłonić  go  do  przejrzenia  się  odbitemu  w  antycznym  lustrze  obrazowi  ponowoczesnego

świata. Dlatego z całym przekonaniem stawiam zatem wniosek do dopuszczenia pana mgr

Wojciecha Kopka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Poznań, dn. 2 maja 2016 r.
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