
1 

 

Wojciech Kopek 

nr albumu 092284 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Wydział Nauk Humanistycznych 

Instytut Filologii Klasycznej  

 

 

 

Teoretyczno- i krytycznoliteracki wymiar metapoezji w Carmina 

Horacego 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Celem pracy było sformułowanie podstaw dla funkcji metapoetyki w obrębie 

autorefleksyjnej twórczości Horacego, a także analiza konstrukcji podmiotu-poety 

i podmiotu-krytyka oraz relacji między nimi.  

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym umieszczono wprowadzenie 

do zagadnienia Horacjańskiej krytyki i teorii literatury w kontekście epoki augustowskiej, trzy 

pozostałe są połączeniem interpretacji tekstu z analizą kwestii krytyczno-teoretycznych, 

uwidaczniających się na poziomie metatekstu. Układ ten wynika przede wszystkim z przyjętej 

za Bogusław Bakułą definicji metadzieła jako „obiektu semantycznie dwupoziomowego”. 

Rozdział pierwszy, Horacjański model krytyki i krytyka, podzielony został na cztery 

podstawowe zagadnienia, ujęte w podrozdziałach. Pierwszy z nich traktuje o głównych 

kwestiach krytycznoliterackich, w szczególności o teoretycznych podwalinach twórczości 

augustowskiej w perspektywie wpływu przemian politycznych i społecznych. Punkt wyjścia 

dla dostrzeżenia elementu szerszej tradycji metapoetyckich wypowiedzi w obrębie Carmina 

oraz ukazania podstaw dla podjętej przez Horacego gry z tradycją, konwencją i topiką 

stanowi topos spotkania z bóstwem. Jednakże nie sposób określić poetyki Wenuzyjczyka bez 

odwołania się do ówczesnej sytuacji politycznej. Wybrano zatem trzy najważniejsze dla 

podjętych rozważań kwestie. Jako pierwszą wprowadzono relację między dydaktyzmem 

antycznej poezji a wynikającym z niego dydaktyzmem krytyki, który prowadzi 

do sformułowania dwóch modeli literatury i krytyki. W wypadku literatury są to modele 

elitarny i powszechny, które z kolei wyznaczają dwa modele krytyki – literacki oraz 
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społeczno/filozoficzno-polityczny. Z powyższego wynika funkcja, jaką Horacy wyznacza 

krytykowi. Jest to rola mediatora między dwoma modelami literatury, krytyki i preferencji 

aksjologicznych odbiorcy. W ostatnim podrozdziale wprowadzono koncept perfekcjonizmu 

sztuki, który staje się postulatem stawianym przez krytyka dziełu i poecie oraz strategią 

apologii sztuki w odniesieniu do krytyki, płynącej ze strony społeczności i filozofii, 

w szczególności etyki. 

Rozdział drugi, Metapoezja i metapoziom, poświęcono Horacjańskiej strategii 

konstruowania metapoziomu tekstu w realizacji motywu Bóstwo-Nauczyciel – Poeta-Uczeń, 

co można uznać za literacką teorię ingenium, alternatywną wobec Platońskiego ujęcia mania 

– szaleństwa poetyckiego. Poeta ujmuje powyższe w trzech głównych zakresach: 

nawiązaniach misteryjnych, toposie spotkania z bóstwem, w tym szczególnie z Muzami, 

Dionizosem i Apollonem, oraz teatralizację świata przedstawionego. Współpraca powyższych 

strategii twórczych prowadzi do ujawnienia się w obrębie tekstu podmiotu czynności 

twórczych, który funkcjonując poza światem przedstawionym pozwala na skonstruowanie 

metapoziomu, ukazywanego w analogii do teatru – przestrzeni sceny i tekstowych wydarzeń 

oraz poziomu didaskalosa. 

Zbudowany w ten sposób dystans między tekstem a metatekstem pozwolił Horacemu 

na zutylitaryzowanie, nadanie poezji charakteru teoretycznego i krytycznego, przy 

jednoczesnym zachowaniu jej autonomii, dzięki podkreśleniu ich wewnątrzpoetyckiego 

wymiaru, sankcjonowanego przez poetę, nie zaś polityka, retora czy filozofa. 

 W rozdziale trzecim, Imago a sequi – imitari a iocosus, wprowadzono szereg quasi-

terminów teoretycznoliterackich, rozumianych jako powtarzające się w poszczególnych odach 

Horacego wzorce wyrażeń. Spośród nich najważniejszy jest quasi-termin referre, który 

oznacza koncepcję twórczości – naśladownictwa, idealizacji i typizacji świata 

przedstawionego. Sytuuje to koncepcję referre pomiędzy filozofią Platona, Poetyką 

Arystotelesa a hellenistyczną teorią literatury Neoptolemosa z Parion, w odniesieniu nie tylko 

do mimesis, mania czy triady poiema-poeta-poesis, ale także homoiotes i parodia. 

Stanowiło to podstawę dla sformułowania strategii krytycznoliterackiej w czwartym 

rozdziale pracy, Liryka a elegia. Liryczność a elegijność – agon poetycki. Poświęcono 

go przede wszystkim pieśniom I 5 i III 9, które wprowadzały strategię dystansu wobec 

motywu pathos erotikon. Począwszy od zestawienia definicji elegii i liryki, sformułowano 

koncepcję ich odrębności nie tyle gatunkowej, ile nawet rodzajowej. Następnie w analizie 

warstwy intertekstualnej ukazano proces ujawniania przez Horacego estetycznego wymiaru 
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świata przedstawionego, będącego konstruktem złożonym z hiperbolicznie wykorzystanych 

motywów elegijnych. 

 W odpowiedzi na pytanie o cel tejże hiperbolizacji, nie tylko uwypuklenia danych 

motywów czy elementów tekstu, lecz także zagęszczenia warstwy intertekstualnej, kierującej 

odbiorców ku określonej konwencji elegijnej, odwołano się do figury ironia oraz zabiegu 

parode / parodia. Zarówno figura ironii, jak i parodystyczna strategia naśladowania danego 

gatunku w celu zaznaczenia jego skonwencjonalizowania, przy zredukowanym efekcie 

komicznym, wprowadzają element aksjologiczny i krytyczny. Jednocześnie wychodzą poza 

Ingardenowskie ograniczenie quasi-sądów dzięki ukazaniu konwencji i modelowości czy 

schematyczności poezji, a nie realizowaniu danego tematu. Dwupoziomowa struktura parode 

skłoniła do konkluzji, iż relacja między podmiotem czynności twórczych a podmiotem 

lirycznym staje się analogiczna do relacji między twórcą a dziełem. Podkreśla to fakt 

skonstruowania podmiotu lirycznego przez siłę wyższą – natchnionego przez bóstwo poetę, 

czyli podstawę konstrukcyjną podmiotu czynności twórczych-krytyka. 

 Przeniesienie w „obiektach semantycznie dwupoziomowych” raison d'etre tekstu 

na metatekst oraz położenie nacisku na semantyczny wymiar sposobu realizacji tematu, 

nie zaś na sam temat, łączy znaczenie greckiego terminu parode z krytyczno-teoretycznym 

wymiarem referre w poezji Wenuzyjczyka. W takim ujęciu można stwierdzić, że parode / 

parodia oraz Horacjańskie referre zbliżają się bardziej do współczesnego rozumienia 

metapoezji, niż jej szczególnego wypadku – parodii. Za podstawowy cel zbiegów parodia 

i referre w twórczości Horacego należy uznać zatem nie tyle osiągnięcie efektu komicznego, 

ile wprowadzenie teorii i krytyki sztuki. 


