
Streszczenie pracy doktorskiej mgr Zuzanny Guty Sonet w polskiej poezji po 1956 roku
napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Fiały

Rozprawa  doktorska  Sonet  w  polskiej  poezji  po  1956  roku  ma  charakter

teoretycznoliteracki.  Jej  celem jest  próba  stworzenia  monografii  gatunku literackiego,  zaś

głównym założeniem wskazanie dwóch linii gatunkowych oraz trzech modeli typologicznych.

Pierwszą  z  tych  linii  określiłam  jako  sonet  kultywacji  formalnej,  rozumianego  jako

podtrzymanie tradycji tej formy. Drugi natomiast stanowi linia negacji, na którą składają się

dwa modele  –  sonet  eksperymentalny oraz  graficzny.  Na poszczególne  modele  wpływają

określone  prądy  literackie  –  klasycyzm,  awangardyzm  oraz  postmodernizm.  Podstawą

metodologiczną okazała się teoria ewolucji literackiej oraz prace strukturalistów uzupełnione

o rozważania „kulowskiej szkoły genologicznej”.

 Praca  składa  się  sześciu  rozdziałów poprzedzonych  wstępem i  stanem badań.  W

pierwszym  rozdziale  dysertacji  zatytułowanym  Z  podstawowych  problemów  badań  nad

sonetem podjęłam trzy ważne problemy związane ze sposobem istnienia tej formy w poezji

europejskiej.  Po  pierwsze,  jego  wariantywności  (włoski,  francuski  i  angielskie  –

szekspirowski  i  spenserowski).  Po drugie,  podstawowych modyfikacji  (sonety odwrócone,

podwojone, skrócone oraz łączenia w postaci cyklów – wieńce sonetowe, poematy opisowe).

Po trzecie,  próbowałam uchwycić  samą istotę  sonetu  jako gatunku i  układu stroficznego,

odrzucając, że jest to strofa. Wskazałam, iż wbrew powszechnej próbie opisywania formy

poprzez pryzmat założenia o niezmienności w poetykach, jest raczej dynamiczna.

Rozdział  drugi  poświęciłam opisowi linia  sonetu kultywacji  formalnej.  Dokonałam

podziału  na:  sonet  kodyfikatorów nurtu,  sonet  klasyczny oraz  sonet  nowego klasycyzmu.

Kodyfikatorami nurtu określiłam autorów manifestów neoklasycznych lat sześćdziesiątych:

Jarosława  Marka  Rymkiewicza,  Jerzego  Stanisława  Sity  oraz  Witolda  Maja  i  Bohdana

Zadury. Sonety Rymkiewicza uznałam za transpozycje tematyczne wzorców barokowych. W

analizach dzieł Sity wskazałam na postawę redukcjonistyczną. Z kolei dzieła Witolda Maja

zostały  zanalizowane  jako  stylizacje  barokowe.  Niewielkie  różnice  można  zauważyć  w

przypadku  poetów klasycyzujących  –  Stanisława  Grochowiaka  i  Ernesta  Brylla.  Podjęcie

form klasycznych przez Grochowiaka wiąże  się  ze stylizacyjnym zwrotem w jego liryce.

Bryll przyjmuje postawę redukcjonistyczną wobec gatunku. 
Kolejno  opisałam  różne  postaci  aktualizacji  klasycznej  w  poezji  po  1989  roku.

Wszelkie  dotychczasowe  rozróżnienia  zaproponowane  w  obrębie  tego  nurtu  okazały  się

nieprzydatne  w  analizach  formy  sonetu.  Nawet  na  klasyczne  realizacje  wpływa  prąd



postmodernistyczny.  Oscylują  one  wokół  biegunów  kontynuacji  zasad  formalnych  i  ich

redukcjonizmu.  W ramach  tych  postaw dokonałam rozróżnienia  wynikającego  z  różnych

sposobów  rozumienia  terminu  klasycyzm  zaproponowanych  przez  Władysława

Tatarkiewicza:  „harmonia  struktury  i  stylu”  –  dzieła  Anny  Piwkowskiej,  Cezarego

Sikorskiego,  Mariusza  Kalandyka,  Wojciecha  Wencla  i  Tomasza  Majerana,  „harmonia

struktury” – w przypadku Jacka Dehnela i Dariusza Suski, którzy modyfikują nade wszystko

układ  stroficzny,  wbudowując  w  strukturę  sonetu  każdy  typu  przerzutni  jako  środka

systemowego.  W  tych  realizacjach  ujawnia  się  również  tzw.  idiom  codzienności  i

konwersacyjność.  Wyróżniona  w  ramach  tej  typologii  harmonia  stylu  cechuje  dzieła

Jarosława Klejnockiego,  Krzysztofa  Koehlera  i  Jacka  Gutorowa.  Poeci  redukują  strukturę

sonetu  do  kształtu  graficznego,  jednocześnie  odwołując  się  do  tradycji  literackiej  z

założeniem kultywacji,  nigdy pastiszu czy parodii.  Jako osobny nurt  analizowałam dzieła

poetów tzw. ośmielonej wyobraźni – Radosława Kobierskiego, Romana Honeta i Tomasza

Różyckiego.  Taka  decyzja  była  podyktowana  jednolitą  poetyką,  opierającą  się  na

wielopiętrowych  metaforach,  ostrej  przerzutni,  wizyjności  i  niedookreśleniu.  Nie  jest  to

jednolita  postawa  wobec  sonetu  –  dzieła  Różyckiego  są  zbliżone  do  założeń  „harmonii

struktury”, zaś Honeta i Kobierskiego – „harmonii stylu”. 

Rozdział trzeci został poświęcony modelom eksperymentalnym. Pierwszy typ sonetu

linii negacji jest związany z kategorią eksperymentu rozumianego jako programowe narzędzie

odnowy języka i formy. Eksperymentalna okazuje się ta poetyka, w której modyfikacje są

posunięte  o  krok  dalej  od  przyjętych  wcześniej  przeobrażeń,  by  posłużyć  się  formułą

Stephana  Burta,  jednego  z  ważniejszych  współczesnych  teoretyków  sonetu.  Do  prób

tworzenia  modelu  eksperymentalnego  dochodzi  w  twórczości  Tadeusza  Micińskiego,

Stanisława Swena Czachorowskiego, Stanisława Barańczaka, Rafała Wojaczka oraz Bohdana

Zadury.  Każdy  z  wymienionych  poetów  realizuje  swoje  założenia  w  inny  sposób.

Eksperymenty Micińskiego  polegały na  próbie  tworzenia  wiersza  wolnego  emocyjnych o

czternastowersowej  strukturze  (Sen)  oraz  cuoplet  sonnet  (Lamentacje).  Innowacyjność

utworów  Czachorowski  polega  na  wprowadzaniu  elementów  programu  Wyzwolonej

wyobraźni Jana Brzękowskiego i gwarowych przy zachowaniu klasycznych zasad struktury

oraz  poprzez  tworzenie  pierwszych  na  gruncie  polskim  sonetów  białych  i  „sonetów

modzonych”. Wyjątkowość propozycji Wojaczka wynika z multiplikowania różnych postaci

–  sonet  wolny  graficzny,  sonet  dystychiczny,  sonet  wolny  stychiczny  oraz  klasyczny  z

niewielkimi  modyfikacjami.  Stanisław Barańczak  z  kolei  eksperymentuje  z  formą  sonetu

poprzez  wprowadzenie  przerzutni  międzystroficznej  łamiącej  każdą  część  sonetu  (Sonety



łamane). Ostatnią propozycją eksperymentalną okazuje się poetyka Bohdana Zadury. Poeta

wprowadza  w  ramach  programu  poetyckiego  sonety  „po  sitce”.  Utwory  Zadury  zostały

poddane analizie od neoklasycznych po utwory „po siatce”. 
Rozdział  czwarty  został  poświęcony  nowemu  modelowi  –  sonetu  graficznemu.

Zdefiniowana w niniejszej rozprawie odmiana wyrasta z liryki Rafała Wojaczka i Bohdana

Zadury, jest kontynuowana w poezji po 1989 roku. Podjęłam próbę nazwania tej „foremki”

sonetowej. Nie zdecydowałam się ze względu na powtarzalność tego projektu określić go

niby-sonetem czy utworem sonetoidalnym,  jak  uczynił  to  Piotr  Michałowski.  Ostatecznie

poddałam  w  wątpliwość  kategorię  sonet  ponowoczesny  i  przyjęłam  własne  rozumienie

terminu  w  oparciu  formułę  wiersza  ponowoczesnego,  stworzoną  przez  Karola

Maliszewskiego. Opierając się o te założenia, przyjęłam, że u podłoża sonetu graficznego leży

negacja  zasad  gatunkowych.  Za  drugi  element  konieczny uznałam grę  z  wykorzystaniem

technik  intertekstualnych  takich  jak:  aluzja  literacka,  cytat,  kryptocytat,  parodia,  a  także

nowych,  zapożyczonych  –  cover,  remiks  czy sample.  Wszystkie  te  techniki  wiążą  się  ze

zmianą funkcji gatunku, akcentowaną przez  Jurija Tynianowa. 

Rozdział piąty dysertacji został poświęcony cyklom sonetowym w polskiej poezji po

1956  roku.  Cykl  liryczny,  w  tym  sonetowy  rozumie  się  tu  jako  kompozycję  rozpiętą

pomiędzy  dwoma  biegunami:  dążnością  do  zamknięcia  i  ujawnienia  specyficznych

właściwości  struktury.  Podążając  za  rozwiązaniami  zaproponowanymi  przez  Wiesławę

Wantuch,  wyróżniłam  trzy  typy  cyklu  lirycznego:  koncentryczny  (wieńce  sonetowe),

łańcuchowy  (poematy  opisowe)  i  pierścieniowy  (niejednolite  formalnie).  Podstawowa

konkluzja oparta o typologię wiąże się z założeniem, że formalne wyznaczniki cyklu nie są

zbyt  często  przekształcane  w  poezji  powojennej.  Rozpad  jego  spójności  jest  zjawiskiem

marginalnym, wiąże się z fragmentaryzacją oraz zacieraniem podmiotowości – przykładem są

cykle Bohdana Zadury i Zbigniewa Sajnóga. 
Finalnym punktem tej rozprawy stało się przedstawienie ewolucji sonetu w polskiej

poezji  XX  wieku.  Odbywało  się  to  poprzez  odniesienia  do  wiersza  wolnego.  Forma  ta

wpływa bowiem na sonet jako „koronna”, powodując liczne rozluźnienia struktury, a także

odrzucanie  ważnych  konstytuujących  go  cech.  Tym samym zostaje  zburzony antagonizm

forma konwencjonalna – forma wolna. Wyznaczono trzy ciągi gatunkowe – linie kultywacji

formalnej,  negacji  oraz  linię  sonetu  małego,  w  ramach  których  umieszczono  wszystkich

twórców pojawiających się w pracy.


