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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani Mgr Zuzanny Guty

Sonet w polskiej poezji po 1956 roku (Lublin 2015)

Napisana pod kierunkiem Prof. Dr Hab. Edmunda Fiały dysertacja doktorska Pani Mgr

Zuzanny  Guty  nie  jest  bynajmniej  naukowym  debiutem  młodej  uczonej,  która  w

ostatnich  latach  dała  się  już  poznać  jako  autorka  kilku  interesujących  artykułów,

ogłaszanych w czasopiśmie „Nestor”, w „Rocznikach Humanistycznych” oraz w tomach

pokonferencyjnych.  Były  one  owocem jej  prowadzonych  już  od  roku  2011,  szeroko

zakrojonych  studiów  nad  wielorakimi  inkarnacjami  gatunku  sonetowego  w  polskiej

poezji po roku 1956. W pewnym zakresie badania te wyrastały z wcześniejszych jeszcze

zainteresowań fenomenem współczesnego sonetu ludowego (rezultatem tych poszukiwań

stała  się  praca  magisterska  Sonet  w  polskiej  poezji  ludowej,  przygotowana  pod

kierunkiem  Prof.  KUL  dr  hab.  Anrzeja  Tyszczyka),  lecz  należy  podkreślić,  że

recenzowana  rozprawa  doktorska  skupia  się  na  innym  i  nieporównanie  bogatszym

materiale literackim.

Właśnie to bogactwo materiału zdumiewa może najbardziej czytelnika dysertacji

Mgr Zuzanny Guty, zwłaszcza tego średnio – jak pisząca te słowa – zorientowanego w

najnowszej poezji polskiej. Jeśli w dorobku twórców pokolenia „Współczesności” czy

Nowej Fali  lub u poetów programowo neoklasycznych sonety nie zaskakują,  to skala

zainteresowania gatunkiem, jaką manifestują twórcy ostatnich dekad, począwszy od lat

dziewięćdziesiątych, a którą odsłania studium Mgr Guty, wydaje się doprawdy osobliwa i

rzeczywiście domaga się zarówno chrakterystyki, jak i interpretacji. Te właśnie zadania
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stawia  sobie  Autorka  recenzowanej  rozprawy  i  –  dodajmy  od  razu  –  realizuje  je

znakomicie.

Zamysł  dysertacji  wydaje  się  nadzwyczaj  klarowny  –  jest  nim  opis  procesu

ewolucji  sonetu  w  polskiej  poezji  drugiej  połowy  XX  oraz  początku  XXI  wieku,

zmierzający  do  sformułowania  pytań  o  źródła  literackiej  produktywności  gatunku.

Przejrzysta struktura całości poniekąd od razu szkicuje i podpowiada czytelnikowi, jak –

w  przekonaniu  Autorki  –  rysuje  się  „mapa”  współczesnego  sonetu  polskiego.  Po

przedstawieniu  stanu  badań  i  omówieniu  zagadnienia  tradycji  gatunku  (I)  Mgr  Guty

omawia w kolejnych rozdziałach dwa podstawowe dla polskiej poezji współczesnej typy

realizacji gatunku, czyli „modele kultywacji formalnej” (II) i „modele eksperymentalne”

(III), a następnie wywodzący się bezpośrednio z tych ostatnich „model graficzny” (IV).

Opisana  też  zostaje  zaskakująca  na  tle  rodzimej  tradycji  współczesna  kariera  cyklu

sonetowego (V), a podsumowujący analizy rozdział VI podkreśla znamienne dla poezji

współczesnej  interferencje  między  sonetem  a  wierszem  wolnym  i  porządkuje

wcześniejsze spostrzeżenia. Całość dopełnia Aneks, w którym Autorka omawia zjawiska

pograniczne,  jak  np.  kontaminacje  gatunkowe,  sonety  kombinatoryczne  czy

cybernetyczne.  Mgr  Guty  traktuje  sonet  jako  pojęcie  typologiczne  –  stopień

„sonetowości”  okazuje  się  bardzo  różny  w  analizowanych  przez  Autorkę  tekstach  i

często jedynie trudno uchwytne nawiązania dające się wytropić w niektórych realizacjach

ponowoczesnych uzasadniają rozpatrywanie ich w kontekście tradycji gatunku.

Rozprawę  Mgr  Guty  czytam  jako  oryginalne  i  uporządkowane  studium

charakteryzujące współczesny sposób istnienia fragmentu tradycji literackiej – od kilku

stuleci  bardzo ważnego w perspektywie europejskiej,  w polskiej  zaś,  jak się okazuje,

nabierającego znaczenia w ciągu ostatnich dwustu lat.  Podkreślam to rozróżnienie,  bo

wydaje mi się znamienne dla współczesnej polskiej recepcji tradycji, w której elementy

rodzime są czytane w kontekście dzisiaj akceptowanego kanonu literatury europejskiej,

nie zaś w kontekście macierzystym. I tak na przykład sonet renesansowy i barokowy,

który  w  wyobraźni  współczesnych  liryków,  zwłaszcza  neoklasycznych,  stanowi

przestrzeń  swoistego  „raju  utraconego”  zdyscyplinowanej  i  harmonijnej  dykcji

poetyckiej, czytany jest przez nich w kontekście Petrarki i jego naśladowców, Marota,

twórców Plejady, Szekspira i Johna Donne’a, których literackie doświadczenie – jakże
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różne  od  staropolskiego  –  bywa  dość  swobodnie  projektowane  na  poetów  dawnej

Rzeczypospolitej. Tymczasem barokowa tradycja sonetu polskiego jest bardzo uboga i w

gruncie rzeczy mało  znacząca,  nawet  jeśli  wziąć pod uwagę,  że sporządzona niegdyś

przez  Władysława  Folkierskiego  antologia  sonetu  (z  której  słusznie  korzysta  także

Doktorantka) mogłaby dzisiaj zostać w swym segmencie staropolskim – dzięki pewnym

odkryciom źródłowym – uzupełniona. 

Trudno Doktorantce  czynić  zarzut  z  tego,  że nieco się poddaje owej  projekcji

dwudziestowiecznych poetów, co wyraża się m.in. w traktowaniu sonetu jako gatunku

„klasycznego”  –  także  w  tradycji  polskiej,  oraz  w  uznawaniu  baroku  za  okres  jego

rozkwitu. Tymczasem owa „klasyczność” wymaga cudzysłowu nawet w odniesieniu do

literatur  romańskich,  a  tym  bardziej  trudno  jej  bronić  względem polskiej.  W historii

literatur  Półwyspu Apenińskiego sonet  pojawia  się  przecież  jako gatunek związany z

dialektami  ludowymi  –  sycylijskim  i  toskańskim  –  staje  się,  by  tak  rzec,  wtórnie

klasyczny dopiero za sprawą Pietra Bemba i jego Prose della volgar lingua pasujących

Petrarkę na mistrza równego starożytnym lirykom, a tym samym czyniących jego język

poetycki  i  związane  z nim formy gatunkowe (z sonetem na czele)  rekomendowanym

przedmiotem imitacji. W Polsce ani Petrarka, ani sonet rangi tej nigdy nie zyskał, gdyż

nie wzbudziła entuzjazmu naszych przodków elitarna kultura romańska, a już zupełnie

nie przychodziło im do głowy, że gatunek ten mógłby być traktowany jako „klasyczny”

czy jakkolwiek kanoniczny.  Milczą  o nim poetyki,  a  młódź  szlachecka  w jezuickich

kolegiach bynajmniej nie uczy się składać sonetów i tak naprawdę dopiero Mickiewicz

nada  mu  w naszej  poezji  wigor  oraz  zainspiruje  rzesze  naśladowców.  Tym  bardziej

wydaje  mi  się  ciekawe,  że  współcześni  „soneciści”  nie  lokują  owego  mitycznego

klasycyzmu w twórczości całkiem dobrze przecież się do tego nadającego Mickiewicza,

ale w baroku.

Właśnie  jednak  nieklasyczność  sonetu  dawała  tym  nielicznym  barokowym

poetom polskim, którzy w ogóle po niego sięgali, swobodę, by nie powiedzieć – skłaniała

do nonszalancji w traktowaniu gatunku, o czym świadczyły stosowane już na przełomie

XVI  i  XVII  wieku  przerzutnie  międzystroficzne,  metrum  trzynastozgłoskowe,

eksperymenty rymowe itp. Współcześni soneciści nie tyle więc nawiązują do tej tradycji,

ile ją raczej  (nieświadomie)  powtarzają,  choć obraz barokowego sonetu,  z którym się
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zmagają  i  który  wielorako  destruują  w  swych  wierszach,  niewiele  ma  w  istocie

wspólnego  z  tradycją  rodzimego  sonetu  polskiego.  Podkreślić  też  w  tym  kontekście

wypada,  że  niekanoniczność  i  nieklasyczność  sonetu  była  oczywista  dla  wszystkich

właściwie  poetów  wczesnonowożytnych  północnej  Europy,  w  tym  nawet,  mimo

wystąpienia Bemba, dla włoskich, co umożliwiło postępującą dywersyfikację gatunku i

formowanie się odmian – o których Doktorantka pisze bardzo kompetentnie zwłaszcza w

rozdziale I swej pracy.

Powyższy wywód pojawia się w tej recenzji na prawach dygresji i komentarza

raczej  do analizowanej  przez Mgr Guty poezji  niż do jej  własnej dysertacji,  w której

Autorka  tę  właśnie  twórczość  analizuje  i  porządkuje.  Niezwykle  ważne  się  okazuje

podstawowe  założenie  rozprawy –  dla  historyka  literatury  dawnej  dość  oczywiste,  a

przecież, jak się okazuje, podlegające kontestacji w niektórych współczesnych poetykach

polskich  –  czyli  uznanie  sonetu  za  gatunek  liryczny,  nie  zaś  za  strofę.  Stanowisko

Doktorantki w tej kwestii ma oparcie w głównym europejskim dyskursie teoretyczno- i

historycznoliterackim dotyczącym statusu sonetu (zob. np. Davida Fishelova Metaphors

of Genre  czy Alastaira Fowlera  Kinds of Literature, choć Autorka nie odwołuje się do

tych prac); w pewnym sensie umacnia je również tak obfity i analizowany przez Mgr

Guty współczesny materiał  literacki.  „Gry sonetowe” w poezji  XX i  XXI wieku nie

czynią  przecież  punktem odniesienia  jakiejś  powtarzalnej  struktury  metrycznej  (czyli

strofy) i można nawet uznać, że ta właśnie interesuje poetów najmniej; odnoszą się oni

raczej do sonetu jako ustablilizowanej kulturowo ramy interpretacyjnej, która ewokuje

określony typ wartości. Gdyby sonet miał być strofą, rozmaite „sonety graficzne”, „po

siatce” itp. nie byłyby w istocie możliwe ani też nie miałyby literackiego sensu – strofa

nie ma przecież wystarczającej  autonomii ontologicznej.  Sonet zaś miał ją zarówno u

początków swej kariery, gdy na przykład tzw. petrarkiści duchowni podejmowali grę z

tradycją ustabilizowaną w  Canzoniere, miał ją w wieku XIX, gdy Ralph W. Emerson

pisał swój „sonet prozą” Woods, gdy Baudelaire komponował sonety złożone z kupletów,

wersów różnej długości itp., ma ją i teraz. Może się wydać „klasyczny” i „kanoniczny”

tylko z perspektywy kanonu szkolnego i takie, niestety, horyzonty literackich odniesień

widoczne są w wielu współczesnych polskich wierszach cytowanych w świetnej skądinąd

pracy Mgr Guty.

4



Jej  lektura  skłania  jednak  czytelnika  do  ogólniejszej  refleksji  nad  funkcją

gatunków, zwłaszcza obecnie, gdy współczesne nurty teoretyczne, konfrontowane zresztą

z dynamiczną rzeczywistością słowa, zdecydowanie odchodzą od tradycyjnej taksonomii

literackiej,  kierując  się  w  stronę  retorycznej  teorii  gatunków,  i  podkreślają  przede

wszystkim ich wymiar  społeczny oraz komunikacyjny.  W tej  perspektywie gatunki,  a

więc  także  sonet,  stają  się  narzędziami  orientowania  dyskursu  bądź  też  po  prostu

typowymi „akcjami retorycznymi”  określonymi względem jakichś ustrukturyzowanych

sytuacji  społecznych,  swoistymi  strategiami  komunikacyjnymi.  Wydaje  się  to  bardzo

jasne w odniesieniu do takich gatunków, jak choćby oda, elegia lub na przykład formy

literatury  okolicznościowej  –  czy  i  jak  wykorzystać  można  tę  refleksję  w przypadku

sonetu? U jego źródeł bez wątpienia leży retoryczna tradycja poezji epideiktycznej; może

warto  zapytać,  w jakiej  mierze  zachowuje  ona  ważność we współczesnych  sonetach.

Autorka  dysertacji  wskazuje  na  inwazję  „niskiego”,  mieszanie  trywialności  ze

wzniosłością  oraz  związki  z  tekstami  popkultury  jako  znamienne  cechy  sonetów

przełomu  XX  i  XXI  w.  Niewykluczone,  że  kategoria  epideiktyczności  (obejmująca

przecież zarówno pochwałę,  jak i  naganę,  implikująca pewną ostentację)  mogłaby się

okazać przydatna w tej analizie. Namawiałabym Autorkę do pełniejszego wykorzystania

instrumentarium retorycznej teorii gatunków, gdy przystępować będzie do ostatecznego

opracowania swej dysertacji i przygotowania jej do druku.

Z drugiej  jednak strony warto zauważyć,  że liczne spośród omawianych przez

Mgr Guty tekstów przemiotem owej „ostentacji” czynią samą „sonetowość”, tematyzują

gatunek,  uprzedmiatawiają,  stają  się  nie  tyle  sonetami,  ile  ich  reprezentacjami,

przechodząc  raczej  na  poziom  metaliteracki,  a  może  w  niektórych  wypadkach

parodystyczny  –  tak  czytam  zwłaszcza  charakteryzowane  interesująco  przez  Autorkę

„sonety  graficzne”  i  ich  ponowoczesne  potomstwo.  Myślę,  że  klucz  „pojęcia

typologicznego”  czy  gatunkowej  transgresji  nie  wystarcza  już  w ich  opisie  –  sonetu

właściwie  nie  ma,  pozostaje  jedynie  makieta,  reprezentacja  gatunku,  który  przecież

traktowany  był  w  tradycji  jako  kwintesencja  poetyckości,  mającej  doskonalić  i

transformować mowę codzienności – „to purify the dialect of the tribe”, by użyć słów

T.S.  Eliota.  Puste  miejsce  po  sonecie  –  opatrywane  zresztą  odpowiednimi  tytułami

ewokującymi  nazwę  gatunku,  niczym  uroczyste  epitafia  –  staje  się  zarazem  pustym
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miejscem po poetach, którzy kiedykolwiek żywili  podobne aspiracje. Właśnie tak, jak

napisał Bohdan Zadura: „wiersz się nie składa/ Wedle dawnej składni Bo wedle dawnej

składni/ Nie składa się świat”.

Lektura rozprawy Mgr Zuzanny Guty dostarcza czytelnikowi wielkiej satysfakcji

To dysertacja znakomicie i klarownie skomponowana, napisana poprawnie i precyzyjnie,

logiczna  i  wyrazista  zarówno  w  formułowanych  tezach,  jak  i  na  poziomie  doboru

argumentów.  Jej  materia  wymagała  bardzo  rozległej  kwerendy  materiałowej  i

znakomitego  rozeznania  w  poezji  najnowszej,  lecz  także  znaczących  kompetencji

historycznoliterackich,  dużej  świadomości  teoretycznej.  Autorka  stworzyła  przejrzystą

„mapę”  najważniejszych  tendencji  przemian  gatunku  sonetowego  w  poezji  polskiej,

przedstawiła  proces  wielorakich  interefrencji  i  przenikania  się  tej  najbardziej

zdyscyplinowanej  formy  lirycznej  z  propozycjami  poetyckimi  nowoczesności  oraz

ponowoczesności.  Budzi  podziw skrupulatność tej  analizy,  przenikliwość i  subtelność

interpretacji. Rozprawa ujawnia również godną szacunku erudycję Doktorantki, odwagę

w  formułowaniu  własnych  tez,  równoważoną  wszakże  przez  szacunek  dla  tradycji

badawczej. Autorka tej interesującej dysertacji to niewątpliwie uczona wyróżniająca się

dyscypliną  i  dojrzałością  intelektualną,  wnikliwością  analityczną,  wrażliwością,  a

zarazem  powściągliwością  formułowanych  sądów.  Z  głębokim  przekonaniem

stwierdzam,  że  recenzowana  rozprawa  w  pełni  odpowiada  wymogom  stawianym

rozprawom doktorskim oraz zasługuje na wyróżnienie, o które wnioskuję, podobnie jak o

dopuszczenie Mgr Zuzanny Guty do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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