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Recenzja rozprawy doktorskiej 

p. mgr Aleksandry Pawlik-Kopek

Historyk  literatury  najnowszej  stoi  w  sytuacji  szczególnej:  nie  będąc

krytykiem  literackim,  powinien  jednak  dysponować  jego  umiejętnościami;

pozbawiony – najczęściej – bardziej czy mniej licznych prac poprzedzających

jego dzieło (tematycznie, a bywa że i metodologicznie) musi dokonać czynności

porządkujących, wybrać „półki” i „szuflady” odpowiednie dla jego przedmiotu

badań.

P.  Aleksandra  Pawlik-Kopek  stanęła  w  takiej  właśnie  sytuacji,  jej

rozprawa,  poza  tym,  że  uzewnętrznia  jasną  świadomość  wspomnianych

uwarunkowań, zawiera w sobie wyraźną pamięć cezury Borowego, Ingardena,

świadomość konieczności  uprzedzającego opis historycznoliteracki zaistnienia

fazy empirycznej, tzn. autentycznego obcowania z dziełem sztuki słowa, można

powiedzieć jeszcze inaczej – fazy krytycznej.

A  przecież  nawet  po  wspomnianej  cezurze  fakt  ten  nie  stał  się

oczywistością w badaniach nad literaturą. Na odwrót; obserwujemy aktualnie

liczebny  przerost  prac,  które  od  rzeczywistości  tekstu  literackiego  zdają  się

abstrahować, albo nieabstrahują bardzo wybiórczo. Mam na uwadze oczywiście

takie  rozprawy,  które  z  założenia  niejako  podejmują  wyzwania  nauki  o

konkretnych  dziełach  literackich.  Interesujący  staje  się  skrawek  tematu,

narzucone odgórnie nastawienie metodologiczne, interdyscyplinarne.

Na tym tle  postawa  badawcza  p.  Aleksandry  Pawlik-Kopek rysuje  się

bardzo  pozytywnie;  Autorka  rozprawy  o  poezji  Teresy  Ferenc,  skupiona  na

tekście poetyckim, nie pozwala się raczej uwieść pokusom spoza tekstu. Jest tu
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bardzo konsekwentna, zarówno jeśli spojrzeć na ogólny konspekt całej rozprawy

(Dom, Matka,  Natura,  Podmiot)  – poszczególne  części  wyrastają  logicznie z

refleksyjnego  objęcia  pełni  lirycznego  „ja”  poetki  –  jak  i  interpretacje

poszczególnych wierszy; najczęściej skupione, rozrastające się symetrycznie do

znaczeń i form właściwych danemu utworowi. 

Zatem  na  szczególne,  pozytywne  podkreślenie  zasługuje  postawa

badawcza przyjęta wobec poezji i – w dalszych konsekwencjach – sprawność

interpretacyjna, do poszczególnych analiz jeszcze wrócę w kolejnych częściach

recenzji.

Pisanie  o  poezji  wymaga  jeszcze  słuchu  aksjologicznego;  myślę  tu  o

wartości  artystycznej  (estetycznej)  tekstu;  i  tu  Doktorantka  zasługuje  na

szczególne  uznanie;  czytałam  właściwie  tę  rozprawę  przemieszczając  się

dwiema ścieżkami: duktem naukowej narracji p. Aleksandry Pawlik-Kopek – i

duktem wierszy  Teresy  Ferenc  –  dobranych  znakomicie,  wyróżniających  się

„skutecznością” poetyckiego języka, przejmującym czasami pięknem metafory.

Doktorantka  dostrzega  te  walory  liryki,  jest  ich  cały  czas  świadoma.  Myśl

interpretatora  porusza  się  tu  zazwyczaj  bardzo precyzyjnie  w konfiguracjach

wyznaczanych  przez  wiersz,  albo  bardziej  pośrednio  odbija  jego  charakter.

Aksjologiczne ucho p. mgr Pawlik sporadycznie tylko zawodzi w końcowych

częściach  pracy,  jakby  Autorka  zmęczyła  się  intensywnym  obcowaniem  z

wierszami.

Zasługą Doktorantki jest również to, czego nie zrobiła, a zrobić mogła,

jeśli  postanowiłaby,  pod  naporem  ekspansywnych  i  obowiązujących  we

współczesnej humanistyce tendencji i mód; nie weszła w szerokie konteksty i

literaturę  przedmiotu  dotyczących  tzw.  poezji  kobiecej,  świadoma  chyba,  że

chodzi o wydobycie walorów poezji w ogóle, poezji ważnej ze względu na nią

samą, chociaż pozwoliła, żeby te tendencje zaważyły czasami na jej języku (do

tej  sprawy  wrócę  później).  Nie  rozbudowała  również  wątków związanych  z

Zagładą, Holocaustem; zapowiedziała je jedynie w finale pracy jako możliwość
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kolejnej rozprawy dotyczącej Ferenc. Inne rozwiązanie zaburzyłoby delikatną

„homeostazę”  interpretacji,  zachowującą  wewnętrzną  naturę  i  proporcje

analizowanej  poezji.  Mogłoby  również  zniweczyć  „sprawiedliwy”,

zrównoważony  opis  poezji  jako  poezji,  legitymujący  się  kształtem,  poprzez

który możliwe jest dosięgnięcie egzystencji.

Zatem raz jeszcze  podkreślam sprawność i  wyczucie interpretacyjne p.

Pawlik;  umiejętność  skoncentrowania  się  na  tej  sferze  czynności  z

przeświadczeniem,  że  jest  to  jedyna  droga  do  rozjaśniania  poezji  i  to  jej

charakter dyktuje sposób postępowania badacza czyli implikuje metodę.

Tytuł rozprawy – znaczący – może zbyt wiele znaczący, promieniuje w

stronę potencjalnej tautologii. Któryż poeta, zwłaszcza dobry i ważny poeta, nie

pisze o „rzeczach pierwszych”? Jednakże w trakcie lektury rozprawy okazuje się

często, że decyzja była właściwa, broni jej sposób ekspozycji dokonanej przez

Ferenc określonych postaw, obrazów, problemów. Te „rzeczy pierwsze” nieco

inaczej znaczą (funkcjonują) w poszczególnych rozdziałach: raz korespondują

raczej  z  filozoficznymi  poszukiwaniami  eleatów,  innym  razem  stoją  bliżej

Bachelardowskiego  rozumienia  żywiołów,  ich  transpozycji  w  poetyckim

obrazowaniu. Jednak poczucie ewentualnej nazewniczej niekoherencji rozmywa

się  dopiero  na  ostatnich  stronach  Zakończenia,  gdzie  Autorka  gromadzi

zacytowania z Ferenc, w których pojawia się ta formuła („rzeczy pierwszych”).

Wówczas  okazuje  się  ostatecznie,  że  „rzeczy  pierwsze”  są  „niefikcjonalną,

leksykalną i semantyczną domeną tej poezji”, w ten sposób uzasadniona zostaje

decyzja p. Pawlik-Kopek.

„Rzeczy  pierwsze”  to  również  obszar  intensywnie  zużywany  i  zużyty

przez  poetów,  piszących  o  sprawach  egzystencjalnie  najważniejszych,  zatem

miara  poety może być wyznaczona przez nowe odsłony, odkrywczość ujęć i

rozpoznań świata. Nie ukrywam, że podczas lektury rozprawy towarzyszyło mi

pytanie  o  poezję  pierwszorzędną;  pytanie  aksjologiczne.  Czy  praca  p.

Aleksandry  Pawlik-Kopek  przekonała  mnie  do  poezji  Teresy  Ferenc?  Czy
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wybór  tej  twórczości  przez  Doktorantkę  był  właściwy?  Bo  przecież  liczba

wcześniejszych tekstów krytycznych dotyczących poetki, sama liczba, nie musi

jeszcze przekonywać. Historyk literatury powinien wykonać pracę i głębszą, i

bardziej uporządkowaną…

I  tu  chciałabym,  zanim  przejdę  do  wypunktowania  słabszych  stron

rozprawy,  pozostać  na  obszarze  współmyślenia i  –  w  tym  trybie  –  pytań

kierowanych do jej Autorki.

–  Czy  znakomita  „materia  poetycka”  Ferenc  –  zawrotna  często,  jeśli

chodzi o jakość, obrazowanie, metaforyzowanie świata i własnych doświadczeń,

nie zatrzymuje się na poziomie ich kontemplacji (o czym zresztą Doktorantka

wspomina) o charakterze powiedziałabym „zamkniętym”, „trwającym”, nie ma

natomiast charakteru „odsłaniającego”, nie prowadzi odbiorcy w rzeczywistość,

która  byłaby  dla  czytelnika  rzeczywistością  nieznaną?  Ferenc  potwierdza

istnienie, które jest, wydaje mi się, że często brak tu wyprowadzenia, wyjścia

poza metaforę;  emocje,  wedle np.  i  Bergsona,  i  Rilkego,  i  Eliota,  i  Ortwina

stanowią  punkt  wyjścia  procesu  twórczego  prowadzącego  ostatecznie  do

poznania, tutaj, u Ferenc, jakby zatrzymują się na samych sobie. Czy element

świadectwa – takiego świadectwa – starcza tu za wszystko, czego oczekujemy

od poezji? Czy Miłoszowe „poeta pamięta” wyczerpuje misję, naturę poezji?

– Sprawa kontekstów: pisałam wcześniej, że dobrze się stało, iż Autorka

rozprawy  nie  grzęźnie  w  zbyt  rozległą,  „wybrzuszającą”  naukową  narrację,

rozległą  literaturę  przedmiotu,  dotyczącą  wybranych,  a  nośnych  aktualnie  w

dyskursie  literaturoznawczym tematów,  ale… może  jednak  pewne  konteksty

„wewnętrzne”,  historycznopoetyckie,  sprzyjające  specyfikacji  omawianej

twórczości, narzucają się same?

Czytam przywoływane i interpretowane przez Doktorantkę fragmenty:

O tej porze

muzyka srebrzy zbożem
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w kłosach lato zaczyna się chwiać.

I nie wiadomo co lżejsze,

sypki piach

czy płacz.  (s. 40)

  Matko fajerka zsunięta

  garnek leci z pieca

  do żywego wykrzyczą

  ten dzień twoje dzieci  

  Złotym liściem

  powleka się dom

  złote liście głodne jak otchłań

  Błogosław szepcze żywa jeszcze matka (s. 41)

  

  Córka urośnie zaraz

  stanie przy matce jak drzewo:

  matka moja rodzona

  dziecko

  ledwo się zajęłaś śmiercią

  jak czarną smołą

  ciałem moim cię obrastam

  żytem wokoło 
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Chyba żaden czytelnik  poezji  nie  ma  wątpliwości,  że  Ferenc  mówi  tu

Czechowiczem: obrazowanie, sposób słownej aktualizacji tego co metafizyczne,

przenikanie  się  obrazów  (rola  rzeczownika),  dukt  i  nastrojenie  –  to  tylko

niektóre sytuacje kierujące na ten trop. I oczywiście nie chodzi o to, czy Ferenc

czytała, czy był to poeta dla niej ważny, chodzi o niezależny wierszowy fakt.

Nie  znaczy  to  również,  że  to  podobieństwo  dotyka  podmiotowej  głębi  obu

poezji, jego wychwycenie może pomóc w specyfikacji.

Jeśli  p.  Pawlik-Kopek  przywołuje  Lenartowicza  (s.  66),  jeżeli  te

wewnętrzne  konteksty  są  zauważalne,  to  być  może  i  ten  narzucający  się,

Czechowiczowski  pozwoliłby  na  wyizolowanie  indywidualności  Ferenc.  A

może  tu  właśnie  byłoby  miejsce  na  geopoetykę  (próbuje  ją  Doktorantka  w

innym  momencie  uruchomić),  geopoetykę  głęboką,  wyjaśniającą  może

specyficzny  rytm  obrazowania  czy  skłonności  leksykalne  poetki.  Wszak  i

Czechowicz, i Ferenc, to Polska wschodnio-południowa…  

Z  poziomu  zasadniczych  dyskusji  merytorycznych,  których  przedmiot

pozostaje  kwestia  otwartą  do dalszych prac  nad poezją  Ferenc,  recenzenckie

powinności każą mi przejść do spraw mniej ważnych.

W pierwszym rzędzie jeszcze drobne problemy interpretacyjne i nie tylko

problemy czy mankamenty:

–  na  początku  rozprawy  jej  Autorka,  zakładając  małą  przydatność

określonych ram interpretacyjnych,  gotowych (zewnętrznych)  metod,  pojęć z

zakresu antropologii  i  filozofii,  jednak „na wszelki  wypadek” je wprowadza,

trochę odgórnie.

Czy wszystkie były tak samo przydatne? Na s. 59 ujawnia się chyba, jak

niewiele  wnosi  np.  geopoetyka  (o  której  wcześniej  w  innych  kontekstach

wspominałam).  Mam wrażenie,  że  Autorka trochę wbrew najlepszym swoim
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intuicjom naukowym usiłuje dostosować się do współczesności;  może wbrew

przedmiotowi badań?

–  miejsca  odbijające  wrażliwość  p.  Pawlik-Kopek  na  tekst  poetycki

odnajdujemy na licznych stronach; między wieloma innymi w komentarzu do

wiersza [I będę mieć…] (s. 99) bardzo trafne i wiele mówiące wyniesienie nad

pozostałe  treści  tego  tekstu  wersu  „na  nosek  kropelkę”  świadczy  o  słuchu

literackim interpretatora;

– ale nie zawsze; np. na s. 155 przeinterpretowany został motyw ognia;

słusznie  odniesiony  do  sceny  ze  Starego  Testamentu,  nie  ma  jednak

uzasadnienia w odniesieniu do zesłania Ducha Świętego;

– na s.159/8 czytamy bardzo serio przedstawioną interpretację  wiersza

Ciało i płomień, a jest to – jeśli lektura mnie nie zawodzi – bardzo słaby wiersz

pośród wielu świetnych;

– na s. 161, kiedy pisze p. Pawlik-Kopek o tekście  Kobieta i mężczyzna

wydaje się, że bardzo ciekawym zagadnieniem (i pierwszorzędnym) jest rodzaj

szyfrowania  sytuacji  erotycznej.  Może  dobrze  byłoby  tu  zatrzymać  się  nad

formalno-językowymi środkami tego szyfrowania. Wszak Ferenc czyni z niego

poezję;

–  jeśli  chodzi  o  pierwsze  zdanie  komentarza  do  tego  wiersza  wypada

zaprotestować; trudno zgodzić się ze zdaniem, że w Pieśni nad Pieśniami można

mówić o walce jako (jak zrozumiałam) rodzaju dialogu miłosnego. To nie jest

chyba dobre słowo; odwodzi ono od sensów biblijnej Księgi;
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– na s.  174 pierwsze  zdanie  mówi,  iż  „ciało w poezji  Ferenc stanowi

pierwszy i podstawowy gwarant istnienia”. Czy rzeczywiście u Ferenc, czy nie

jest  to  oczywistość  od najodleglejszej  w czasie  filozofii  przez  św.  Tomasza,

Norwida, Mandelsztama i setki innych filozofów i poetów? Pamiętamy piękne

Mandelsztamowe „dano mi ciało/ co mam czynić z nim?”

– na s. 187-188 z kolei, gdzie pojawia się wiersz Psalm prowadzonej na

rzeź i  p.  Pawlik-Kopek  podejmuje  konstruktywnie  polemikę  z  Józefem

Bachórzem  i  Anną  Legeżyńską  (sprawa  destrukcji  tożsamości;  ten  sąd

Legeżyńskiej słusznie Doktorantka rozbraja), ale szkoda, że w dalszym ciągu

najbliższa jest p. Pawlik sprawa podobieństwa do wiersza Różewicza, podczas

kiedy  znów  oczywistą  ramą  tego  wątku  jest  po  prostu  świadomy  dialog,

dyskusja  poetycka  z  Różewiczem.  Wydaje  się,  że  w  ten  sposób  stawiając

problem, Autorka rozprawy uzyskałaby znacznie więcej;

–  osobną  kwestią  są  wiersze  zagospodarowane  przez  pamięć,

wspomnienie.  Pod  koniec  pracy  jej  Autorka  wyprowadza  ten  problem  w

związku  z  tożsamością.  Wielokrotnie  również  wracają  różnorakie  kategorie

genologiczne, posługuje się nimi p. Pawlik-Kopek z dużą swobodą; a przecież

pamięć w liryce wywołuje  w sposób niemal  oczywisty kategorię elegijności;

pamięć  implikuje  ten  jeden  z  najważniejszych  gatunków  lirycznych.  Czy

zupełnie nie ma takiego problemu genologicznego w twórczości Teresy Ferenc?

Np. na s. 203, w odniesieniu do wierszy  Wciąż zanurzam się, W głębi ogrodu

dziewczynka, bardzo brakuje tej istotnie dookreślającej kategorii;

–  pod  koniec  pracy,  jako  jej  czytelnik,  odnotowuję  pewien  niedosyt

interpretacyjny.  Komentarz  do  przepięknego  wiersza  z  wersami  „Piękne  są

dusze  starców  /  jak  białe  obłoki  /  wędrują  z  ławki  na  ławkę”  budzi  takie
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odczucia. Bez nadinterpretacji, dla „różnicowania”, i kontekst lozański byłby tu

niezwykle na miejscu;

–  mówiłam  wcześniej,  że  p.  Pawlik-Kopek  jest  bardzo  dobrą

interpretatorką poezji, rozumie, że jest ona – ta poezja – ważna ze względu na

swą jakość, poza weryfikacją tematyczną, poza uwikłaniem w społeczne trendy.

Dlatego zwracają uwagę sytuacje, kiedy wchodzi w język chyba obcy jej jako

badaczce. Myślę tu o izolującym myśleniu o Ferenc w  ramach „kobiety jako

pisarki”, „kobiety jako autorki”. Przyznam, że rażą mnie zdania w rodzaju (s.

156): „Zbiór wyróżnia się na tle XX-wiecznej polskiej poezji kobiet”. Powtórzę

zbanalizowane: „poezja jest albo jej nie ma”, i znów banał – bez względu na to,

czy  pisze  ją  kobieta,  czy  mężczyzna.  Nieco  inną  sprawą  jest  specyficzność

doświadczeń właściwych konkretnej płci, ale kiedy znajdujemy się na obszarze

sztuki, podobne określenia  (jak zacytowane zdanie) są jednak deprecjonujące.

Sama  Doktorantka  na  s.  22  zauważa:  „chociaż  ciągle  pisano  o  niej  w

perspektywie „poezji kobiecej”, to kategoria ta przestawała być nadrzędna”.

Te  podpowiedzi  recenzenta  nie  zmieniają  jednakże  wyjściowej  oceny

całej rozprawy, która stanowi ważne osiągnięcie w historycznoliterackim opisie

poezji Teresy Ferenc, poetki bardzo ważnej, a dotąd prawie – jednak – nieznanej

szerszemu  ogółowi.  Nie  zmieni  tej  oceny  pracy  wykonanej  przez  p.  Pawlik

również krótka i wybiórcza lista rozmaitej natury potknięć Doktorantki, na które

należy zwrócić uwagę podczas redakcji (a taka jest niezbędna) pracy w trakcie

przygotowywania jej do druku. 

Niestety,  Autorka  nie  zdołała  zapanować  do  końca  nad  stylistyczno-

formalnym wymiarem rozprawy. Na przykład:

– sporo w niej literówek (np. Max Scheler pisany przez dwa „l„– Scheller,

Marek  Zaleski  przez  „w”  –  Marek  Zalewski;  tak  to  wygląda  nawet  w

bibliografii);
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– dość  częste  frazy  tautologiczne,  albo  przypominające  tautologie  (np.

„psalm w poezji Teresy Ferenc staje się nie tyle wyznacznikiem gatunkowym,

ile formułą określającą rolę podmiotu wobec świata i Stwórcy” s. 12;

–  na  s.  13  przywołane  zostaje  hasło  „Tren”  za  Słownikiem  terminów

literackich  Sławińskiego, ale już nie mówi się, kto jest jego autorem. W tym

wypadku należałoby to jednak uwzględnić;

–  niemożność  uwolnienia  się  od  stylu  urzędniczego  (bardzo  częste

zwroty: niniejsze, powyższe, poniższe etc);

– jeżeli używamy formuły „powaga prostoty”, „powaga etyczna”, może

dobrze byłoby pamiętać, że kariera podobnych zwrotów zaczęła się od szkicu

Zgorzelskiego  o  powadze etycznej  w twórczości  Mickiewicza.  Znaczyła  ona

tam dość konkretnie i pamięć źródła może okazać się przydatna w modulowaniu

sensów;

–  nadużywanie  słowa  „istota”  (np.  „istota  jednolitości  świata

przedstawionego” s. 144);

–  na  s.  154  pojawia  się  zdanie  mówiące  o  tym,  że  medytacja  jest

„wyzbyciem  się  aktywności  umysłowej”,  zdanie  fałszywe,  taka  jest  raczej

kontemplacja, medytacja zakłada jednak ruch myśli.

Od strony redakcyjnej rozprawa wymaga uważnego przepracowania, co

nie zmienia faktu, że  oceniam ją wysoko jako pionierską próbę ogarnięcia

całego  zjawiska  poezji  Teresy  Ferenc.  Nasuwające  się  pytania  w  toku

lektury  recenzenta  poświadczają  naukową  wagę  wykonanej  przez

Doktorantkę pracy, prowokują i przewidują kolejne zadania badawcze.

Wnioskuję o dopuszczenie p. Aleksandry Pawlik-Kopek do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.   

                                              prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
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