
Recenzja rozprawy doktorskiej Zuzanny Guty Sonet w polskiej poezji po 1956 roku

Choć  to  dysertacja,  a  nie  dorobek  naukowy  doktorantów  jest  zasadniczym

przedmiotem oceny podczas przewodu doktorskiego, warto zauważyć, że Zuzanna Guty nie

tylko  w  swej  rozprawie  prezentuje  się  jako  badacz  dysponujący  wyraźnym,  dobrze

ukształtowanym  warsztatem  filologa.  W  czasie  studiów  doktoranckich  dała  się  poznać

podczas  konferencji  naukowych,  ogłosiła  także  kilka  artykułów naukowych,  budując  tym

samym solidne  zaplecze  przedłożonej  pracy.  Rozprawa  posiada  wszystkie  konstytutywne

cechy monografii gatunku literackiego; nawiązuje do takich opracowań, jak choćby Oda w

poezji polskiej. Dzieje gatunku pióra Teresy Kostkiewiczowej. Obiektem obserwacji stała się

w niej bowiem forma sonetu, a dostawcą narzędzi analitycznych – umiejętnie wyzyskana i

uzupełniona  tradycja  strukturalizmu.  Autorka  przypomina  ustalenia   Jurija  Tynianowa,

podkreśla jednak, że przyjęty przez nią sposób rozumienia  pojęcia gatunku, przekonanie o

jego  typologicznym  czy  nawet  politypicznym  charakterze,  świadomość  krzyżowania  się

postaci gatunkowych oraz ich nieuchronnej zmienności przekraczają w pewnej mierze ramy

myśli  strukturalistycznej.  Mają  swoje  źródło  w  pracach  badaczy  tworzących  środowisko,

które dziś, z perspektywy czasu chciałoby się nazwać „kulowską szkołą genologiczną”.

 W odróżnieniu wszakże od jej przedstawicieli – pochylonych przede wszystkim nad

twórczością  romantyków – Zuzanna Guty prowadzi  swą wyprawę badawczą przez tereny

poezji współczesnej, zwłaszcza tej, pisanej po 1956r. – aż do dziś. Wypada zauważyć, że nie

stroni od obszarów dziewiczych – nietkniętych porządkującą myślą filologa. Tym bardziej

warto podkreślić,  że troska autorki o precyzję pojęć i  logikę wywodu ma swe szczęśliwe

przedłużenie  właśnie w czynnościach porządkujących ogromny i  bezładny materiał,  który

został  zgromadzony w sposób staranny i  pieczołowity.  Przypomnijmy: zbierając sonetowe

formy w przepastnym lesie  współczesnego wierszopisarstwa,  młoda badaczka podąża  nie

tylko  utartymi  traktami  historii  literatury,  ale  zapuszcza  się  w  jej  peryferia  i  ostępy,

napełniając  bibliograficzną  kobiałkę  także  utworami  autorów  minorem  gentium,  a  nawet

niektórych twórców regionalnych i ludowych. Co więcej: przekracza granice chronologiczne,

poszukując egzemplarzy pierwotnych, antenatycznych wobec sonetów współczesnych głębiej

niż przyzwyczaiły nas do tego dotychczasowe eksploracje. Nic przeto dziwnego, że raz po raz

natrafia  na  okazy  rzadkie  i  smakowite,  jak  choćby  urocza  miniaturka  ks.  Stanisława



Chołoniewskiego – o ponad półwieku wyprzedzająca sławny  Gnój  Leopolda Staffa  – czy

dokonania Tadeusza Micińskiego, antycypujące współczesne eksperymenty formalne. 

Już  zatem  na  etapie  gromadzenia  materiału  podjęty  w  pracy  tok  postępowania

badawczego budzi duże zaufanie. Nie zmniejsza się ono, gdy obserwujemy proces selekcji

utworów, nie uchybiający zasadzie reprezentatywności. Rośnie, gdy obserwujemy sprawność

doktorantki w posługiwaniu się nożykiem analizy genologicznej, oddzielającym zbędne runo

cech  przypadłościowych  poszczególnych  sonetów,  od  tych,  które  dla  pewnych  postaci

gatunku  pozostają  istotne.  Na  szczególny  szacunek  zasługują  zabiegi  zmierzające  do

uchwycenia  prawidłowości  ewolucji  form sonetowych  w  obrębie  poetyk  wypracowanych

przez  wewnętrznie  zróżnicowane,  ale  też  na  swój  sposób  spójne  nurty  poezji  ostatniego

półwiecza.

Pierwszy  rozdział  dysertacji  nie  pozostawia  też  wątpliwości  co  do  głębokiego

wtajemniczenia autorki w arkana wiedzy o formie sonetowej. Odnajdziemy w nim najpierw

drobiazgową relację o stanie polskich badań nad historią i teorią sonetu – nie pozbawioną

dyskusji z tezami, które, zdaniem mgr Guty, wymagają niekiedy korekty lub uzupełnienia.

(Choć  nieczęsto,  polemiczne  spostrzeżenia  pojawiają  się  także  w  dalszych  częściach

dysertacji).  Część  omawianego  rozdziału  stanowi  także  wnikliwy  przegląd  literatury

obcojęzycznej. Badaczka sprawnie posługuje się angielszczyzną – która, chcemy tego czy nie,

została uznana za  lingua franca  współczesnej nauki – nie stroni jednak od przypomnienia

opracowań francuskich i włoskich (a nawet słoweńskich), ciekawie oświetlając m.in. różnice

w definiowaniu i określaniu poszczególnych odmian sonetu w osobnych kręgach językowych.

Warto też zauważyć, że dzielnie opiera się pokusie fetyszyzacji kategorii nowości, odważnie

stawiając przed nami opracowania dawniejsze,  niekiedy dużo bardziej  pożywne niż  wątłe

nowalijki.

Czytelnik  rozprawy  z  satysfakcją  śledzi  również  charakterystyczny  dla  wywodu

Zuzanny  Guty  proces  stopniowego  uogólniania  wniosków  –  bliski  rozumowaniu

indukcyjnemu.  Badaczka  próbuje  uchwycić  sposób  zagospodarowania  formy,

charakterystyczny dla poszczególnych autorów, ale ukazuje też gesty naśladowcze, stygnące

ostatecznie w poetykach charakterystycznych dla poszczególnych nurtów literackich. Pisze

zatem zarówno o indywidualnym modelunku formy, jak i o tym, w jaki sposób konwencje

odciskały  piętno  na  indywidualnych  dokonaniach.  Swe  panoramiczne  ujęcie  kończy



efektowną syntezą pomieszczoną w rozdziale szóstym. Ważną rolę w uprzystępnieniu obrazu

zachodzących zmian pełnią w tej części rozprawy tabele. Mgr Guty stara się przedstawić w

nich  schematy  ewolucji  coraz  to  nowych  postaci  sonetu  na  przestrzeni  XX-go  i  XXI-go

wieku. W końcu pod samym dachem swej solidnej, naukowej budowli umieszcza aneks, który

wydaje się właśnie rodzajem strychu, mieszczącego formy dzikie i osobne, niepoddające się

paradygmatowi ewolucji gatunku.

Praca  Sonet w polskiej poezji po 1956 roku  składa się zatem z sześciu rozdziałów i

aneksu. Wyniki  genologicznych analiz,  wypełniające jej  część centralną,  nie  pozostawiają

wątpliwości,  że  w  ciągu  ostatnich  sześciu  dekad  polskiej  poezji  wśród  nieprzeliczonych

wytworów natchnienia, wzbierających raz po raz falami produkcji o charakterze seryjnym,

można  wytyczyć  trzy  zasadnicze  sposoby  obcowania  z  gatunkową  matrycą  sonetu:

„klasyczny”,  „eksperymentatorski”  i  „postmodernistyczny”.  W drugim rozdziale  dysertacji

natrafimy zatem na opis czegoś, co autorka nazywa modelami kultywacji formalnej. Choć

samo określenie nie wydaje mi się najszczęśliwsze (wrócę do tego problemu nieco dalej), to

warto podkreślić rzetelność rozpoznań dotyczących tego, jakich starań dokładali poszczególni

poeci, by osadzić tradycyjną formę sonetu w nowym, współczesnym środowisku kulturowym.

Działania analityczne autorki zdają się nawet skrywać pewien sens naddany, można odnieść

wrażenie,  że  pozwalają  dostrzec  nie  tylko  różnice  dzielące  autorów,  ale  także  po  części

rozpoznać, czym w istocie różnią się od siebie rozmaite odmiany polskiego neoklasycyzmu –

tego spod znaku Jarosława Marka Rymkiewicza i Jerzego Stanisława Sity aż po ten, który

można  wiązać  z  takimi  autorami  jak  Krzysztof  Koehler,  Anna  Piwkowska  czy  Tomasz

Różycki. W rozdziale poświęconym modelom eksperymentalnym, badaczka sprawnie opisuje

m.in.  wariacje (sonetowe) Stanisława Swena Czachorowskiego i  eksperymenty Stanisława

Barańczaka, analizuje wielowymiarowe gry z tą formą prowadzone przez Rafała Wojaczka, a

także osobliwa ewolucję wspomnianego gatunku w poezji Bohdana Zadury. 

Rozdział  czwarty  wypełniają  obserwacje  zmierzające  do  uchwycenia  cech  takiej

postaci gatunkowej, którą słusznie nazwano w pracy sonetem postmodernistycznym. Choć

trudno  odmówić  innowacyjności  wcześniejszym rozdziałom,  akurat  w tym ma  ona  wagę

szczególną. Autorka rzetelnie bada bowiem – jako pierwsza u nas – nie tylko rozpoznane już

(m.in. przez Piotra Michałowskiego) zjawisko ponowoczesnej sonetomanii, ale też odsłania

mechanizmy mimetyczne: uległość młodych autorów wobec wzorów, ostatecznie więc także



siłę ustalonych na naszych oczach konwencji sonetu graficznego – wcale nie słabszych niż  te,

które zdawały się zobowiązywać autorów dawniej. 

Piąty,  niewielki   rozdział  został  poświęcony  cyklom sonetowym.   Czy jest  on  w

dysertacji  koniecznie  potrzebny?  Wśród  argumentów  na  „nie”  wymieniłbym  jego  luźny

związek z zasadniczą w pracy linią obserwacji ewolucji pojedynczych egzemplarzy gatunku,

pewną skrótowość i  schematyczność obserwacji  oraz ich nieuchronne zapośredniczenie w

wynikach  badań  Wiesławy Wantuch,  konsekwentnie,  choć  chyba  niefortunnie  zwanej  na

kilku stronach Wisławą (por. s.170, 174, 229). 

Wśród argumentów na „tak” jestem w stanie wskazać tylko jeden: pulsującą w całej pracy

pasję poznawczą, która każe piszącej nie ustawać w wysiłkach uchwycenia całości badanego

obszaru,  łącznie  z  jego peryferiami.  W ten  sposób autorka  zapewne broniłaby aneksu,  w

którym  pojawia się  wiele  ciekawych pytań  o sonetomanię w poezji  ludowej  XX wieku.

Przywołany  przykład  białych  sonetów  Hanki  Nowobilskiej  nie  wskazuje  bowiem  –  jak

słusznie zauważono – na głębszą recepcję utworów Rafała Wojaczka. Wydaje się raczej, że

świadczy o osobliwym przenikanie się ludowej kultury literackiej z tą, której wyrazem jest

wiersz  wolny.  Nowobilska  publikowała  w  ogólnopolskich  pismach  literackich  (m.in.  w

lubelskiej  „Kamenie”),  wydaje się że starała  się przekroczyć wąski  krąg poezji  ludowej i

dbała o to, by nadać swoim wierszom szerszy rozmach.

 Skoro padła już uwaga dotycząc języka przedłożonej dysertacji, to warto podkreślić

ogromną dbałość mgr Guty o klarowność wywodu i przejrzystość analiz. Wspomniana pasja

poznawcza  odciska  swe  zacne  piętno  także  w  stylu  i  języku  wywodu,  pozwalając

czytelnikowi wędrować bez zmęczenia także poprzez zawiłości schematów wersyfikacyjnych

i układów rymów. Uderza w pracy znikoma obecność literówek, które są przecież prawdziwą

zmorą  komputeropisów, niewiele  odnajdziemy także uchybień  innego rodzaju.  W jednym

przypadku  chodziłoby  o  pisownię  nazwiska  Andres  (na  s.75  pojawia  się  błędny  zapis:

Anders) w innym o odmianę. Norma fleksyjna nakazuje odmienić nazwisko Mallarmé bez

apostrofu  ze  względu  na  akcentowane  ‘é’  w  wygłosie,  a  więc  dopełniacz  miałby  postać

Mallarmégo (s. 36). Wydaje się również, że rzeczownik ‘skojarzenia’ łączy się z przyimkiem

‘z’, a nie z przyimkiem ‘o’ (s.140). Można też zastanawiać się, czy w zdanie Micińskiego:

„wtem, jakby światy mi roztęczył się w oczach” nie wkradł się chochlik drukarski. Miara

wierszowa   jedenastozgłoskowca  i  elementarne  wymogi  składni  nakazywałyby  bowiem

umieścić w nim słowo ‘świat’ w liczbie pojedynczej: „wtem, jakby świat mi roztęczył się w



oczach”  (s.82). W innym miejscu wątpliwości budzi odczytanie semantyki nazwy własnej.

Wydaje się,  że  ‘gwiazda betlejemska’  w wierszu Krzysztofa  Koehlera to  najpierw nazwa

rośliny, a potem dopiero symbol ciała niebieskiego i znaku danego „mędrcom ze Wschodu”

(s.73).  Drobnym, łatwym do usunięcia nieporozumieniem wydaje mi się też umieszczenie

wśród współczesnych autorów Hieronima Kajsiewicza, który pisał swe utwory w latach 30.

dziewiętnastego  stulecia  (s.  192).  Warto  również  podać  pełny  tytuł  zbioru  Tadeusza

Frańczaka: Sonety duszy tęskniącej do osób, miejsc i zdarzeń niezwykłych (s. 192).

Nieco inne refleksje budzi pojawiający się w kilku miejscach pracy leksem ‘dzieło’.

Internetowy Słownik Języka polskiego wśród „mocnych”, definicyjnych znaczeń tego wyrazu

na pierwszym miejscu wymienia następujące: ‘utwór artystyczny, literacki lub naukowy o

dużej wartości’.  Dopiero jako trzecie pojawia się następujące: ‘efekt jakichś procesów lub

czyjejś pracy’. Nie jest jasne, jakie znaczenia ma na myśli autorka, gdy pisze o „dziełach”

Bohdana Zadury (s. 7), Andrzeja Sosnowskiego (s. 17), Jacka Dehnela (s. 68) czy Marcina

Barana  (s.  141).  Jeśli  pierwsze,  to  stawiając  ich  drobiazgi  wobec  potężnych  dokonań

arcymistrzów, wydaje się krzywdzić wspomnianych autorów sądem niesprawiedliwym lub co

najmniej arbitralnym. Jeśli trzecie, to tym bardziej zachęca do refleksji nad nieuchronnym

aksjologicznym nacechowaniem języka badań literackich i niemożnością ucieczki od sądów

wartościujących. Tak czy inaczej, ów niepozorny wyraz każe pochylić się nad problemem

obecności lub nieobecności gestów aksjologicznych w całej dysertacji. Zgodnie z obyczajami

przyjętymi  w  pracach  genologicznych  autorka  zdaje  się  bowiem  unikać  wyraźnych

wartościowań. Broni co prawda niektórych neoklasycystów przed etykietą „stylizatorstwa”,

wydaje się jednak, że wartość ich dokonań lepiej podkreślałaby formuła „dialogu z tradycją”

niż użyty w tytule rozdziału zwrot „modele kultywacji formalnej”. Można też zastanawiać się

czy  to,  co  w  muzyce  popularnej  określa  się  jako  sample,  cover czy  remiks,  można

bezkrytycznie  przenieść  w  obszarze  literatury  wysokiej  pomijając  takie  zjawisko  jak

komercjalizacja  poezji,  syndrom  artystycznego  wypalenia  czy  po  prostu  autoplagiat.

Podobnych pytań nasuwa się więcej. Rozdział o eksperymentach każe postawić pytanie o ich

granice. Czy w wyniku podobnych działań nie powstają niekiedy sonety, które mieszczą się w

obszarze artystycznego kiczu? Obserwowane przez autorkę fale sonetomanii skłaniają zaś do

pytań w historii literatury najbardziej elementarnych: czy efektem podobnych mód zawsze

były utwory artystycznie  udane?  Czytelnik  rozprawy wielokrotnie  zastanawia  się  czy nie

warto by było choćby w przypisach wprowadzić takie pojęcia jak epigonizm i wtórność? Te i

podobne  pytania  są  o  tyle  ważne,  o  ile  dzieje  form gatunkowych  pozostają  uwikłane  w



nieuchronne procesy porządkowania, a więc także: budowania hierarchii zjawisk literackich.

Wydaje się w każdym razie, że kryterium nowości – czyli śmiałości w przekraczaniu ram

gatunkowych  –  nawet  w  pracy  o  historii  sonetu  nie  powinno  być  jedynym,  które  służy

wartościowaniu utworów literackich.

Powyższe uwagi nie zmieniają jednak mojego przekonania, że dysertacja Zuzanny

Guty  jest  ogromnie  wartościowa  i  potrzebna.  Wydaje  się,  że  zapełnia  istotną  lukę  w

badaniach poświęconych współczesnej nam poezji i ze względu na swe walory powinna

doczekać  się  druku.  Zostały  one  wymienione,  pozostaje  mi  więc  jedynie  wnieść  o

dopuszczenie Zuzanny Guty do dalszych części przewodu doktorskiego, co niniejszym z

satysfakcją czynię,

Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba
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