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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Pawlik-Kopek Rzeczy pierwsze w 

poezji Teresy Ferenc 

 

Uwagi ogólne 

 Dysertacja Aleksandry Pawlik-Kopek jest próbą monografii kontekstowej poezji Teresy 

Ferenc. Autorka deklaruje  zamysł monograficzny wprost: „Należy jednak zaznaczyć, iż do tej 

pory nie zostało podjęte monograficzne ujęcie twórczości Teresy Ferenc, co będzie głównym 

problemem niniejszej pracy” (s. 30); także kilka stron dalej ubolewa nad faktem, iż „nie 

powstała (…) synteza tej twórczości” (s. 32). Tytuł sugeruje jednak podjęcie próby monografii 

(zaledwie) kontekstowej, sama rozprawa, zwieńczona konkluzją z wyliczeniem postulowanych 

tematów badawczych dotyczących Teresy Ferenc, to potwierdza. Być może metarefleksja nad 

samą kategorią monograficzności byłaby tu cenna i mogłaby stanowić podstawę do dyskusji na 

temat, czym dla Doktorantki jest monografia i czy jest tożsama z syntezą (tu ważna książka 

Katarzyny Kasztennej Z dziejów formy niemożliwej, 1995). 

  Tematem przewodnim, tematem, który jak nić Ariadny prowadzi przez meandry 

poetyckie twórczości autorki Wypalonej doliny, mają być - w zamyśle Doktorantki – 

presokratejskie „rzeczy pierwsze” (gr. άρχέ), trafnie, choć enigmatycznie przywołane i 

zdefiniowane w rozdziale wstępnym rozprawy. Są one rozumiane w dysertacji szerzej i 

wielorako, także w związku z losem samej bohaterki pracy doktorskiej, pierwotnie 

dziewięciolatki ocalałej z rzezi (przypomnę: rodzinna wieś Teresy Ferenc -  Sochy – została 

spalona przez Niemców w 1943 roku, zginęli wtedy rodzice i najbliższa rodzina przyszłej 

poetki). Zastanawia mnie od początku, od czasu, gdy  poznałam tytuł rozprawy i kiedy ją 

przed-recenzyjnie wertowałam to, co nazwałabym zagadnieniem decorum wobec 

organizującego konceptu. Nadal, po niejednokrotnej lekturze wierszy Ferenc i po uważnym 

czytaniu samej pracy doktorskiej, nie znajduję właściwej odpowiedzi na moje wątpliwości. 

 Innymi słowy, trapi mnie, czy poetka nie do końca odkryta i przyswojona we 

współczesności, najpierw rozpoznana, a potem zapoznana przez krytykę literacką (w stosunku 

do - w pewnym stopniu - jej pokrewnych: Anny Świrszczyńskiej, Anny Kamieńskiej, Urszuli 
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Kozioł, czy – zwłaszcza – Małgorzaty Hillar), poetka czytana raczej w kontekście poezji 

przymiotnikowo dookreślanej (kobiecej, lokalnej, terapeutycznej, posttraumatycznej, biblijnej, 

rodzinnej – te dwa ostatnie tropy sugeruje zresztą i podejmuje sama Doktorantka), nie zasługuje 

na monografię bezprzymiotnikową? Czy nie można by tej poezji długiego już życia i 

świadomego siebie pisania (lecz przecież objętościowo nie niemożliwego do ogarnięcia) - 

opisać  po prostu monograficznie, poszerzając wywody o wszystkie wymienione tu elementy: 

kobiecość, wymiar miejsca, wątek autoterapii, cechy syndromu posttraumatycznego, fenomen 

rodzinności (poetami w tej rodzinie są mąż Teresy Ferenc – Zbigniew Jankowski, wiersze i 

prozę piszą też córki: Anna Janko i Milena Wieczorek)? Moja wątpliwość ma także swój 

rewers: „rzeczy pierwsze” to bardzo pojemna kategoria, ale także kategoria usytuowana 

wysoko w rejestrze stylistycznym (swego rodzaju analogon aksjomatu w naukach ścisłych). 

Tytułowe „rzeczy pierwsze” odnosiłyby się zatem do tego, co, klasyczne, wybitne, wielkie. A 

tymczasem poezja Teresy Ferenc jest w przedłożonej rozprawie – tym razem w trybie 

historycznoliterackim, po uprzednich cząstkowych diagnozach krytyków – na nowo 

rozpoznawana i interpretowana; ma zatem status dzieła  ważnego i godnego uwagi, jednak nie 

klasycznego i wielkiego. 

 Aleksandra Pawlik-Kopek ma przeczucie, że pełna monografia autorki Starej jak świat 

jest możliwa. Postuluje w zakończeniu konieczność przyjrzenia się genologii i aksjologii 

wierszy Teresy Ferenc (co zresztą cząstkowo czyni!), umieszczenia jej w kontekście tzw. poezji 

rodzinnej (znów ma tu Doktorantka własne zasługi); chciałaby, żeby ktoś inny (pytanie: 

dlaczego nie ona sama?) przeczytał tom Nóż za ptakiem jako jeden z „zapisów stanu 

wojennego” (czyli w zestawieniu z pamiętam Miłobędzkiej albo wierszami Jerzego 

Ficowskiego/Marcina Komięgi, dotyczącymi tamtego czasu), wreszcie domaga się osobnego 

studium na temat Zagłady Żydów w twórczości autorki Bożego pola (analogię między 

spaleniem wsi Sochy i wymordowaniem  jej mieszkańców a Szoa starała się pokazać córka 

Ferenc, Anna Janko w niedawno opublikowanej książce Mała zagłada).  Myślę, że wszystkie 

te postulaty badawcze miałyby szansę zaistnieć u znawczyni tematu, jaką bezsprzecznie jest 

Doktorantka. Miałyby szansę zaistnieć wręcz w tej oto rozprawie, wokół której się zebraliśmy, 

gdyby nie przyjęto wstępnego założenia, iż to monografia, fundamentalnego - to prawda - lecz 

jednego tylko tematu poezji Teresy Ferenc, to swego rodzaju prolegomena. 

 Układ dysertacji jest adekwatny do zaproponowanego tytułu nadrzędnego: we wstępie 

zwięźle i kompetentnie zreferowano przegląd stanu badań (2), a cel i metodę pracy (3) oraz jej 

kompozycję (4) klarownie przybliżono, tak, że czytelnik dostrzega dojrzały badawczo zamysł 
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Autorki pracy. Fragment rozdziału wprowadzającego, zapowiedź tematu zasadniczego, czyli 

Rzeczy pierwsze w poezji Teresy Ferenc można by uczynić osobnym rozdziałem, w którym 

znalazłoby się miejsce na szerszą historyczną prezentację kategorii „rzeczy pierwszych” i ich 

synonimów (gdzie nie zabrakłoby miejsca dla Metafizyki Arystotelesa), a także głębsze 

wyjaśnienie zasadności użycia tego pojęcia w odniesieniu do autorki Ogniopisu. W przeglądzie 

stanu badań na temat „rzeczy pierwszych” upomniałabym się zresztą także o docenienie 

walorów synonimów tego określenia, takich jak „pierwociny”, „pryncypia” czy „archetypy” i 

wyraźną dystynkcję: odróżnienie „rzeczy pierwszych” od innych formuł, im pokrewnych, lecz 

z nimi nietożsamych, nadałoby pracy cechę większej wiarygodności badawczej.  

 Tytułowe „rzeczy pierwsze” to u Aleksandry Pawlik-Kopek czasem także rzeczy małe, 

skala mikrokosmiczna pojedynczego ludzkiego losu, poetyckie synekdochy wielkiej historii (o 

tej skali pisali bardzo inspirująco w swych tekstach, co warto by wziąć pod uwagę, Ewa 

Domańska  w Mikrohistoriach i Przemysław Czapliński w Mikrologach ze śmiercią). 

Kolejne cztery rozdziały omawianej rozprawy, rozdziały o dominancie interpretacyjnej,  

stanowiące zasadniczy korpus pracy, dotyczą kolejno tematów: domu, matki/Matki, 

natury/Natury oraz podmiotowości. To właśnie one zostały uznane za „rzeczy pierwsze” tej 

poezji, za jej nieredukowalny punkt wyjścia, za właściwe źródło. 

Dom jest pojmowany przez Doktorantkę jako miejsce doświadczenia i miejsce 

doświadczające. Aleksandra Pawlik-Kopek odwołuje się tutaj do ważnej koncepcji lieux de 

mémoire Pierre’a Nory (który pisał jednak raczej o pamięci kolektywnej niż pojedynczej, 

osobistej, jego katalog miejsc pamięci odnosi się właśnie do imaginarium zbiorowego) i do 

ustaleń z zakresu geopoetyki Małgorzaty Czermińskiej, zawartych w artykule pt. Miejsca 

autobiograficzne (2011). Można by odwołać się  również do nowszej książki Joanny Roszak 

Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego (2014), inkarnującej niejako 

możliwość imiennych (w znaczeniu nomina propria) badań nad miejscem w poezji. 

Rozważania zawarte w tym rozdziale są cenne i dobrze umotywowane cytatami z poezji Teresy 

Ferenc, zabrakło mi jednak ogólnej refleksji nad miejscem  (np. zawartych w klasycznym tomie 

Przestrzeń i literatura, a także takich, jak Przestrzenne tematy i wariacje Michała Głowińskiego 

czy Przestrzeń i miejsce Yi-Fu Tuana – u tego ostatniego miejsce jest bezpieczne i zamknięte, 

a przestrzeń – rozległa i niebezpieczna, nieoswojona, co przy analizie domu, nagle i w wyniku 

ekstremalnej interwencji z zewnątrz tracącego walory kulturowo mu przypisane, domu 

przemieniającego się w grób jego mieszkańców, byłoby istotne – tak przecież jest w poezji 

Ferenc). Myślę, że taka refleksja sprzyjałaby uczynieniu bardziej przekonującymi kilku aktów 
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interpretacyjnych (np. na s. 40 albo osłabienie tropu konsolacyjnego na s. 42, czy też 

poszerzenie przestrzeni interpretacyjnej w wierszu Dom z tomu Ciało i płomień, gdzie jedno 

miejsce zarasta drugie, gdzie ogród pojawia się zamiast domu). Pisze Aleksandra Pawlik-

Kopek, że dom w poezji Teresy Ferenc „jest kojarzony z pierwszą szczęśliwością” i dodaje, iż 

powrotem do takiej szczęśliwości byłoby „odbudowane domostwo”, jednak niemożliwe – cały 

Psalm o szczęśliwej mówi o takiej niemożliwości (być może kategoria domu onirycznego czy 

domostwa imaginacyjnego Gastona Bachelarda byłaby tu poręczna interpretacyjnie). To, co 

Doktorantka nazywa „mitologią miejsca” (s. 47) jest przecież także imaginacją miejsca (akt 

imaginacyjny zaś nie musi nieść konsolacji). Dom u Ferenc „rozpada się” na synekdochy – to 

jeden z przejawów jego destrukcji. Jedną z takich synekdoch, którą trafnie przywołuje Autorka 

dysertacji, jest próg, inną są drzwi (w przyp. 174 na s. 47 czytamy, iż „próg i drzwi to leksemy 

szczególnie często powtarzające się w poezji Teresy Ferenc” – ciekawym kontekstem byłoby 

tu więc wykorzystanie rozważań Georga Simmla z eseju tytułowego tomu Most i drzwi). 

Często w tej recenzji polemizuję z Doktorantką bądź domagam się uzupełnień (będzie 

to widoczne jeszcze lepiej w dalszych partiach tekstu), co jest prawem, a może nawet 

obowiązkiem, recenzenta jako „adwokata diabła”, dlatego (czy: także dlatego) przytoczę cały 

akapit pracy, który urzekł mnie swoją urodą interpretacyjną i spostrzegawczością (dotyczy 

wiersza Dziewczynka buduje dom z tomu Pieta): 

W pierwszych wersach wiersza uwagę zwraca cierpliwość i delikatność w działaniu podmiotu. 

Wydają się one konieczne, by na miejscu tak obolałym „lepić następne piętra”. Akt twórczy nie polega 

w tej poezji na wielkich gestach, nie jest ani porywający, ani spektakularny. To wysiłek „kopania”, 

„klejenia”, „lepienia”, łączony z pierwotną potrzebą, by skonstruować schronienie. Jego budulcem nie są 

wytwory człowieka, lecz surowce naturalne takie, jak  glina (Dziewczynka buduje dom), rośliny (Dom z 

tomu Ciało i płomień) czy ślina (Psalm o szczęśliwej z Wypalonej doliny), co świadczy o tym, że 

bohaterka odnajduje bezpieczeństwo nie w cywilizacji, ale w naturze. 

         (s. 50) 

 Mowa tu o materii, którą nestor poznańskiej polonistyki, prof. Tadeusz Witczak, 

mediewista, zwykł określać jako „lepiszcze”. 

Ważne są strony rozprawy, poświęcone – nadal w kontekście tematu domu – 

zagadnieniu codzienności (rozpoznanemu m.in. przez Jolantę Brach-Czainę, co w rozprawie 

odnotowano i twórczo wykorzystano), nazwanej przez Doktorantkę, „codziennością 

uświęconą”. To ciekawa propozycja łącznego czytania sfer sacrum i profanum, nieustannie w 

poezji Teresy Ferenc interferujących. Badań nad codziennością nie wyobrażam sobie dzisiaj – 
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inaczej niż Autorka recenzowanej pracy - bez odwołania do niezwykle inspirującej refleksji 

Michela de Certeau.  

 Dyskutowałabym również nad przedstawioną interpretacją wiersza o incipicie Żuraw 

pije w studni ogień. Wiersz zaczyna się – już od razu - od oksymoronu, od niemożliwego, od 

katachretycznej ambiwalencji żurawia, zatem idylla jest od razu ciemna. Doktorantka zaś 

twierdzi, że „pierwszy wers utworu, nawiązując do czynności nabierania wody, nie zwraca 

uwagi swoją podwójną wymową” (s. 77), że to „idylliczny i niewinny z pozoru obraz” (s. 77). 

Mnie wydaje się wręcz odwrotnie – że pierwszy wers jest jak grom, który spada na czytelnika 

– i od razu wiemy, iż to mówi śmierć: „et in Arcadia ego”. 

 Matka – bohaterka kolejnego dużego rozdziału omawianej dysertacji – to osoba będąca 

przedmiotem działań imaginacyjnych Teresy Ferenc, osoba przedwcześnie utracona, 

mieszcząca się w sferze „między biografią a mitem” (s. 81, może raczej „autobiografią”?), jak 

pisze Aleksandra Pawlik-Kopek.  Pojawia się w kilku odsłonach, rozpatrywana jako inkarnacja 

wartości oraz utraty w kontekście archetypu (a nie-mitu i nie-toposu! - jak pisze Doktorantka) 

Wielkiej Matki, a także figur Matki Ziemi, Matki Boga i tematu (może nawet fantazmatu) 

Ojczyzny. Gdy mowa o porównaniach, mających Marię, Matkę Chrystusa, jako punkt 

odniesienia, warto by pokusić się o przywołanie tropu teologicznego i ikonograficznego com-

passio (współ-męki, współcierpienia) i co-redemptio (współ-zbawienia). Mam wrażenie, że ten 

aspekt jest wielokrotnie przed Doktorantkę opisywany, lecz niestety nie jest nazwany. 

Najwyraźniej wybrzmiewa on w wierszu Czarna Maria ze wsi Sochy (z tomu Nóż za ptakiem): 

 

   Ojcze  

   nie zostałam wniebowzięta 

   Ukrzyżowana spowiadam się 

Tobie 

dzieciom 

wnukom 

 

 Teresa Ferenc napisała bardzo symptomatyczny wiersz pt. Matka Dolorosa (z tomu 

Pieta), który Autorka pracy interpretuje trafnie jako aluzję do łacińskiego hymnu Stabat Mater 

Dolorosa (znanego pod polskim tytułem Żale Matki Boskiej pod Krzyżem), wydaje się jednak, 

że już sam tytuł, będący kaleką kontaminacją łaciny (tradycyjnego języka zachodniego 

katolicyzmu) i polszczyzny (rodzimego języka miejsca, w którym wydarzyła się tragedia 
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osobista poetki), bardzo dobrze anonsuje niebywałą nośność pasyjną tego wiersza. Namysł nad 

tak skonstruowanym tytułem byłby więc pożądany. 

 Kolejny rozdział rozprawy dotyczy Natury, czytanej poprzez cząstki dotyczące 

żywiołów (pojmowanych jako principium istnienia), florarium (zawężone do erotyków), 

należące do najlepiej napisanych fragmentów pracy, bestiarium oraz cząstkę zatytułowaną 

Cielesne, więc metafizyczne (ten tytuł sugeruje – być może? - ukrytą polemikę z 

Arystotelesowskim podziałem świata na „fizyczny” i „metafizyczny”). W cząstce poświęconej 

zwierzętom Doktorantka przywołuje pojęcie sytuacji granicznej, przydatne w praktyce 

interpretacyjnej wielu wierszy Teresy Ferenc, a wprowadzone, jak wiadomo, do refleksji 

humanistycznej, przez Karla Jaspersa, potem zaś podjęte i poszerzone znaczeniowo przez Jacka 

Leociaka w książce o doświadczeniu granicznym (nazwisko Jaspersa pojawia się w bibliografii; 

tytuł książki Leociaka w dysertacji nie pada). 

 Ostatni z rozdziałów w porządku interpretacyjnym zatytułowano Podmiot i 

podmiotowość. Otwiera go cząstka pt. Ocalała, co pokazuje dużą świadomość współczesnego 

mówienia o eksterminacji nazistowskiej  (w odniesieniu do tych Żydów, którym udało się ujść 

Zagładzie używa się dziś konsekwentnie słowa  „ocalały”, ocalała”, a nie „ocalony”, „ocalona”, 

wskazując na pewną niedokonaność, a zarazem respektując zagrożenia syndromu 

posttraumatycznego i niebezpieczeństwa postpamięci). Ocalała z wierszy Ferenc jest kimś 

innym niż tytułowy Ocalony z wiersza Tadeusza Różewicza (do którego sama poetka czyni 

czytelną aluzję w wierszu Psalm prowadzonej na rzeź i co dostrzega, a następnie analizuje 

Autorka dysertacji). Mnie przypomina, zwłaszcza po lekturze wiersza Mundury i dzieci 2, 

przytoczonego na s. 183, podmiot mówiący w wierszu Artura Rimbaud Le dormeur du val 

(znanego po polsku jako Śpiący w dolinie albo Śpiący w kotlinie), napisany przez poetę z 

Charleville podczas wojny francusko-pruskiej.  

 W cząstce poświęconej starości, którą czyta się bardzo dobrze (nie wiem, w jakiej 

kolejności Aleksandra Pawlik-Kopek pisała rozdziały swojej pracy doktorskiej, ale w tym 

rozdziale mam wrażenie, że sama praca „dojrzała”), pojawia się klasyczny topos dziewczynki-

staruszki i temat przemijania z jego wanitatywną melancholią. Oczywiście, i tu chętnie 

wtrąciłabym swoje trzy grosze bibliograficzne, takie jak znakomita książka Agnieszki Czyżak 

Na starość; sugerowałabym też podejrzewaną aluzję do tomu Małgorzaty Hillar Czekanie na 

Dawida w cytowanym na s. 207 Powrocie jesionu. I dodałabym, że kapelusik dziewczynki z 

Patrzącej (z tomu Boże pole) jest „markizetowy”, a nie „markizowy” (s. 204). Pisanie o poezji 

Teresy Ferenc i jej przepisywanie to dobra szkoła niuansu. 
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 Mam pewien problem z cząstką dotyczącą autotematyzmu. Rzeczywiście jest on 

ważnym tematem u Ferenc i rzeczywiście, jeśli gdzieś go należało podjąć, to w rozdziale 

dotyczącym podmiotowości, a jednocześnie sądzę, iż należałoby go mocniej spleść z 

kategoriami pamięciowymi, z  „sobą pisaniem” czy „ego-historią”. 

 Wnioski zapisane w Zakończeniu są nader enigmatyczne. Znalazł się w nim komponent 

klasycznego podsumowania, refleksje syntetyzujące, próba nazwania kolejnych postulatów 

badawczych. Mowa jest o zbiorach ostatnich Teresy Ferenc, choć ostrożniej byłoby mówić o 

seniliach, wierszach późnych czy tomach najnowszych (nigdy nie wiadomo, póki autor /autorka  

żyją, który tom będzie tym ostatnim).  

 Bibliografia jest obszerna, rzetelna, z nielicznymi brakami, sygnalizowanymi przeze 

mnie poniżej w uwagach szczegółowych, Aneks zaś – to znów otwarta pochwała, do których 

nie bywam skora – przerósł on moje oczekiwania, czytałam go z ogromnym zainteresowaniem 

(jest elementem poezji żywej – żyjącej wśród nas w osobie poetki). 

 

Uwagi  szczegółowe 

 Autorka słusznie podkreśla, iż debiutancki, niezwykle odważny, wiersz Teresy Ferenc 

pt. Poród z 1962 roku (który „stał się pierwszym poetyckim świadectwem opisującym fenomen 

porodu”, s. 5), wyprzedza chronologicznie opisy rzeczywistego, fizjologicznego doświadczenia 

porodu z tomów Małgorzaty Hillar (Czekanie na Dawida, 1967), Anny Świrszczyńskiej (Wiatr, 

1970) czy Krystyny Miłobędzkiej (Pokrewne, 1970). Sądzę, że jest to ważne odkrycie 

Aleksandry Pawlik-Kopek, która tę chronologię ujawniania granicznych doznań porodowych 

uważnie, porównawczo prześledziła. Warto by jednak – przynajmniej w przypisie - odnotować, 

że temat ten interesował prozaiczki (zaznaczam, nie poetki) już w  międzywojniu, by wymienić 

tylko słynne Przymierze z dzieckiem (1928) Marii Kuncewiczowej. 

 Pawlik-Kopek referuje badania nad pamięcią kulturową, pomijając bardzo ważną i 

stosunkowo nową pozycję bibliograficzną, czyli Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci 

(2014), zredagowany przez Magdalenę Saryusz-Wolską i Roberta Trabę (są tam między 

przydatne hasła: „ego-historia”, „figury pamięci”, „odpominanie”, „postpamięć”, „solidarność 

anamnetyczna”, „zła pamięć” i inne). Kwestia odwoływania się do nowych kompendiów albo 

do ich najnowszych wydań (uzupełnionych i poszerzonych), to zresztą poważniejszy problem 

w omawianej rozprawie:  Doktorantka odwołuje się np do wydania Słownika terminów 
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literackich (pod red. Janusza Sławińskiego) z 1976 roku, podczas gdy istnieje wydanie z 1998 

roku, zaktualizowane bibliograficzne i z wieloma nowymi hasłami. 

 Gdy mowa o gatunku, jakim jest psalm, warto by odwołać się do najnowszych 

opracowań Psalmów Dawidowych (najwyższa, godność królewska podmiotu mówiącego 

byłaby ciekawym kontekstem interpretacyjnym poezji Teresy Ferenc), a także do Polskiego 

słownika judaistycznego, niestety nieobecnego jako kompendium w bibliografii omawianej 

pracy. Z kolei refleksja na trenem jako gatunkiem sensu largo i w odniesieniu do poezji autorki 

Godności natury (ze względu na główną bohaterkę tej twórczości) – odnalazłaby znakomite 

pendant w cyklu trenologicznym Anny Kamieńskiej Dobranoc matce, a dopełnienie badawcze 

(bo mamy do czynienia z liryką autobiograficzną) w fundamentalnym dla dociekań w tym 

zakresie artykule Jerzego Ziomka Autobiografizm jako hipoteza konieczna („Treny” Jana 

Kochanowskiego), co może uporządkowałoby nie do końca jasne dla mnie rozważania o iluzji 

identyfikacji biograficznej, zawarte na s. 15 omawianej dysertacji. Skądinąd ważne wydaje się 

rozróżnienie między terminami „biografizm” i „autobiografizm” oraz ich konsekwentne 

stosowanie (np. w zdaniu ze s. 30: „Decyzja ta wynika z usytuowania biografizmu w poezji 

autorki Wypalonej doliny w podwójnej perspektywie; (…)” – Doktorantka ma, jak sądzę, na 

myśli „autobiografizm”). 

 Intrygujące jest dla mnie użycie formuły „liryki demetrejskiej” (s. 21) –  w odniesieniu 

do tomu Zalążnia i myślę, że byłoby z korzyścią dla całej rozprawy, gdyby tę formułę 

poszerzyć, uczynić jednym z wątków przewodnich. Refleksja nad Demeter łączy się z topiką 

ziemi (a nie toposem ziemi, gdyż - zgodnie z definicją Janiny Abramowskiej z artykułu Topos 

i niektóre miejsca wspólne badań literackich - topos zawiera pewną półgotową rozpoznawalną 

formę językową; można więc mówić o topice ogrodu jako o grupie topoi skupionych wokół 

tego samego zjawiska, ale tylko o toposie ogrodu zamkniętego lub toposie zawiedzionego 

ogrodnika). Taki błąd pojawia się na s. 35, gdzie jest mowa o „toposie Wielkiej Matki oraz 

Matki Boskiej i Ojczyzny”, podczas gdy trzeba by mówić o topice maryjnej i topice 

ojczyźnianej (ewentualnie o archetypie Wielkiej Matki). Podobnie topika i symbolika ogrodu 

zyskałaby niewątpliwie na odwołaniach do ustaleń Jarosława Marka Rymkiewicza czy Joanny 

Maleszyńskiej. 

 Przegląd stanu badań, zwłaszcza dotyczący reakcji krytyków na poezję Teresy Ferenc, 

został przeprowadzony solennie, wydaje się jednak, iż czasami można by się pokusić o wnioski 

wyciągane z mniej licznych głosów niechętnych poetce czy niżej oceniających jej dokonania. 

Takim klasycznym przykładem jest skrajnie krytyczna recenzja Jana Gondowicza pt. W 
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słodkich więzach natury z 1974 roku. Krytyk, zarzucający autorce Zalążni wtórność i brak 

oryginalności, skądinąd wyjątkowy w polskiej krytyce literackiej erudyta o wyrafinowanych 

gustach, zaświadcza także o pewnym symptomatycznym typie lektury (jego głos, streszczony  

krytycznie w pracy, mógłby spowodować twórczą polemikę i pomóc rozbudować Doktorantce 

własne konteksty interpretacyjne). Ten ton symptomatyczny, może patriarchalny, może 

paternalistyczny, pojawia się również w próbie przeciwstawienia przez Zbigniewa 

Bieńkowskiego „naturalnie kobiecej” poezji Teresy Ferenc „babizmowi” (czytaj: 

feminizmowi) Anny Świrszczyńskiej. Można by więc poczynić pewną, szerzej zakrojoną, 

refleksję nad poetyką odbioru tekstów mniej i bardziej radykalnych. 

 W wielu miejscach wywodu Doktorantka przywołuje psalmy, lamentacje i inne gatunki 

wyrosłe z Biblii, a także pewien typ refleksji eschatologicznej,  używając przymiotnika 

„chrześcijański”. Sądzę, że precyzyjne byłoby określenie „judeo-chrześcijański” albo 

„biblijny” (i analogicznie bardziej neutralna aksjologicznie: Biblia Hebrajska, a nie Stary 

Testament). 

 Osobne strony chciałabym przeznaczyć na omówienie sposobów przytaczania cytatów 

poetyckich w recenzowanej pracy doktorskiej. Są to sposoby osobliwe: kiedy wiersz nie jest 

przytaczany w całości, brakuje odautorskiej informacji na ten temat - zawsze albo prawie 

zawsze nie ma takiego oznaczenia (…). Co gorsza, czasami strofy czy wersy, których nie 

odnotowano, zmieniałyby (gdyby były zacytowane) wymowę interpretowanego utworu. 

Podam przykład: na s. 68 zacytowano fragment (bez zaznaczenia, że to fragment) wiersza Dwa 

razy jedno z tomu Godność natury. To, co czytamy, przekonuje, że poetka czyni aluzję do słów 

z Księgi Rodzaju (2,18) – jak podpowiada Aleksandra Pawlik-Kopek – „nie jest dobrze, ażeby 

człowiek był sam”. Gdy jednak sięgnąć do oryginału, do wiersza w tomiku, okazuje się, że ma 

on pierwszą strofę (pominiętą w rozprawie), która brzmi jak rewersowa wobec Pieśni nad 

pieśniami enumeracja wad mężczyzny: 

   Nie jesteś piękny 

   Nie jesteś miły 

   Niezliczone są twoje przywary 

 

Brakuje też (bez śladu po niej) wygłosowej strofy,  będącej trudną zgody na codzienność 

dwojga ludzi z gliny: 

   Tak się miłujemy 
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   uczciwie wypaleni  

w garncarskim piecu 

 

Normy cytowania poezji – w pracach naukowych – przewidują jednak, iż nie można 

„przykrawać” wiersza do własnej koncepcji interpretacyjnej, a nawet jeśli to się nie zdarza 

zawsze, sam zabieg cytowania fragmentu wiersza (nie zaś jego całości) powinien być czytelnie 

sygnalizowany. Wiersz jest bowiem integralny semantycznie. I tak pomyłka dotycząca niuansu 

bywa brzemienna w skutkach interpretacyjnych (albo w braku tych skutków). Na s. 71-72 

Doktorantka cytuje wiersz z cyklu Modlitwa za bliskich z tomu Moje ryżowe poletko:  

Klęcząc, 

wymawiam czarną różę zmierzchu. 

 

Ćma sfrunęła nad lampę  

za blisko 

poparzonym kołem 

zatoczyła się. 

 

Wymówiłam twoje imię 

za blisko 

 

Wiersz jest oparty na koncepcie powtórzenia, co pozwoliłam sobie zaakcentować 

pogrubieniem: „za blisko” (w 4. i w ostatnim wersie), zaś w 2. wersie „wymawiałam” –  i w 

przedostatnim wersie (symetrycznie) – „wymówiłam” (napięcie tworzy się pomiędzy 

świadomym poetyckim użyciem czasownika w aspekcie niedokonanym, a następnie – w 

dokonanym, pod warunkiem, że cytuje się uważnie: w wierszu jest wymawiałam, a przepisano 

to jako wymawiam). „Ćmę” w tym wierszu – dodam na marginesie - potraktowano jako 

metaforę (s. 72), a jest raczej symbolem (Ricoeurowskie rozróżnienie metafory i symbolu to 

podpowiada); podobnie jak „czarna róża zmierzchu” to – według określenia Doktorantki – 

„wyrażenie”, a przecież to klasyczna metafora interakcyjna (zgodnie z terminologią M. 

Blacka). 

 Gdy mowa w rozprawie o ikonie (dzieje się to w kontekście obrazu matki w poezji 

Ferenc), pojawiają się odwołania bibliograficzne do Wąchockiej i Quenot, a brakuje takich 

nazwisk jak Florenski, Jewdokimow czy Nowosielski. Ciekawi mnie, dlaczego. Czy refleksje 

zawarte w ich pismach nie były przydatne w kontekście tej poezji?  
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 Tematem, którego nie będę osobno poruszać, a który w wielu miejscach domagałby się 

uważnej redakcji, jest kwestia cytowania zapisów poetyckich zgodnie z układem wersów w 

tomach oraz kwestia wielkich i małych liter na początku kolejnych wersów (pracowicie 

poprawiłam to na przesłanym mi wydruku, ale tak naprawdę to nie recenzentka powinna 

redagować pracę). Interwencji jest naprawdę dużo. Podobnie rzecz ma się z interpunkcją. 

 Zajmę się wyłącznie miejscami naruszonymi – poprzez błędne cytowanie wierszy – 

semantycznie. W utworze Matka ze mną z tomu Wypalona dolina czytamy: 

 

   Siedzę sobie na krześle 

   pod oknem jasnym 

   krzesło drąży mnie popiołem 

   Wiąże drewnem ciasnym, 

 

podczas gdy Doktorantka pisze „jasnym” (sugerując rym tautologiczny, którego to rodzaju 

Teresa Ferenc chyba nigdy nie używa). 

 W tym samym wierszu – cytowanym na s. 94 - pojawia się obraz: 

   Płatkami cię otulam 

   ogarniam grudą ziemi 

   Krwawię porodem 

   Niemym 

 

W wydaniach, którymi dysponuję (Poezje wybrane, 1984, s. 206; Ogniopis. Wybór wierszy, 

2009, s. 86), pierwszy wers brzmi „Ptakami cię otulam”, tymczasem na formule „Płatkami 

cię otulam” Aleksandra Pawlik-Kopek buduje interpretację zacytowanego wiersza (co prawda, 

w innym miejscu Doktorantka pokazuje, jak Teresa Ferenc zmienia miejscowo, czasem 

kilkakrotnie, brzmienie swoich wierszy, ale jednocześnie nie sygnalizuje, że to właśnie ten 

przypadek). Skądinąd trzeba dodać, iż metafora „ptakami cię otulam” jest o wiele ciekawsza i 

bardziej odkrywcza poetycko; nieuważne przepisywanie skutkuje więc bardziej 

przewidywalnym wersem (właściwie dosłownym, niemetaforycznym). 

 W cytacie z wiersza Biedronka (z tomu Widok na życie) wers wygłosowy brzmi: „Kładę 

palec na ustach”, podczas gdy Autorka rozprawy cytuje „Kładę palce na ustach” (s. 96). W 

wierszu o incipicie [I będę mieć…] pojawia się przeinaczenie w wersach „Niech się odbędą 
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mączne dziwy, / kartoflane wesele” [w rozprawie doktorskiej jest: kartofle weselne, s. 98] i 

w tym samym wierszu w wersie przedostatnim powinno być „na nosek kroplę”, a jest „na 

nosek kropelkę”. Na s. 108 dysertacji  pojawia się dwuwers z wiersza Matka, matka (z tomu 

Ciało i płomień) w brzmieniu „Matko / mojego ojca wyfrunęłaś spiesznie”, podczas gdy w 

moim wydaniu (Poezje wybrane, 1984, s. 131) brzmi to „Matko / mojego ojca uwinęłaś 

spiesznie”; na tej samej stronie jest cytowany Psalm dla córki z tomu Wypalona dolina: 

 

   Twoja babka  

obudzi się nocą 

skrzypiąc korzeniem  

swojej starej szuflady 

Białą koszulą zasłoni sobie 

twarz szaloną 

 

Przez skrzypiącą szafę 

przez białą koszulę się przewleczesz 

 

W wydaniach, którymi dysponuję (Poezje wybrane, 1984, s. 192; Ogniopis, 2009, 76) jest 

dwukrotnie w zaznaczonych miejscach „szafy”. 108 - to strona rekordowa, znalazłam na niej 

jeszcze jeden błąd, także w Psalmie dla córki: w wersie „wpiszesz mu psalm na plecach” 

powinno być – „wypiszesz”. 

 Na s. 115 w cytacie z wiersza Matrioszka z tomu Małżeństwo wers brzmi „ręce 

rozszczep”, a powinien brzmieć „ręce rozczep”. Na s. 118 w wierszu Pramatka z tomu 

Wypalona dolina pojawia się wers „uczy prapisania”, który naprawdę brzmi „uczy 

prapisma”. Na s.118 pojawia się znów literówka w przepisaniu wiersza, mająca reperkusje 

znaczeniowe: 

 

   Ziemio 

   do mnie spiętrzeniem przypływasz 

   piaskiem sypiąc i w twarz 

 

- tam, gdzie zapisano „i” powinno być „mi”.  
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 Na stronach 143-144 pojawia się stychiczny zapis wiersza Erotyk nad morzem z tomu 

Małżeństwo, podczas gdy w tomiku jest to zapis z podziałem na strofy (podobną wadę ma zapis 

Psalmu z ciałem na s. 179). Na domiar złego cytat wieńczy zupełnie zmieniony porządek 

wersowy (zamiast trzech wersów pojawiają się cztery, zaprzepaszczony jest koncept 

przerzutniowy, retardowany dzięki porównaniu). Podaję obie wersje. 

Ferenc: 

   spóźniona o jeden 

   jak na skobel zaparty 

   dech 

 

Pawlik-Kopek: 

   spóźniona 

   o jeden 

   jak na skobel 

   zaparty dech 

 

 Na s. 145 w wierszu Poprzez materię (z tomu Małżeństwo) pojawiają się dwa błędy: 

 

   Życie wschodzi i zachodzi 

   nad zaoraną do białości 

do czerwieni ziemią 

 

(powinno być: „zoraną”) i 

 

   a wytańczę znów 

   życia ponowny ogień 

   wykrzyczę go z kamiennego pyska 

 

(powinno być: „wykrzeszę”). 

 Na s. 154  w cytacie z wiersza Medytacja z tomu Widok na życie czytamy wers „i 

wokół” (Teresa Ferenc wybrała jednak zapis zgodny ze świętym prawem poetów do odrębnej 

i znaczącej ortografii: „i w okół”). W tym wypadku licentia poetica nie została dostrzeżona, a 

szkoda. 
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 Na s. 166 w wersie „Aż wyrosłam w samą siebie” powinno być „wrosłam”. 

 W cytowanym na s. 175-176 wierszu Jestem żywa z tomu Małżeństwo we wszystkich 

miejscach, w których Pawlik-Kopek używa słowa „przez” (pięciokrotnie) powinno być 

„poprzez”. Jest to bowiem słowo konstrukcyjne tego wiersza. 

 Na s. 198 w wierszu Żywa (z tomu Widok na życie) pomyłka jest tym bardziej znacząca, 

że ważki odgrywają istotną rolę w poezji dotyczącej Zagłady i nagłej śmierci (np. u Jerzego 

Ficowskiego czy u Dariusza Suski): 

   Od ściany do ściany 

   od okna do okna 

   jak ważna w pajęczynie kroplówek 

 

Na koniec odnotuję przejęzyczenie w przytoczeniu autotematycznym (kto chce powiedzieć „ja” 

– mówi w poezji „on/ona”; Rimbaud dał temu wyraz w Liście jasnowidza, a Eliot w formule 

korelatu obiektywnego): 

 

   Kto pisze wiersze  

   jak ubogi król 

   nosi za ciasną koronę 

 

   jak kleszcze opasuje mu skroń 

 

Tak jest poprawnie, Ferenc odrabia lekcję Rimbauda i Eliota; Pawlik-Kopek pisze jednak „mi” 

i to jest nie tylko błąd, ale odkrycie ukrytego „ja” (jak sądzę, bezwiedne). 

 

Najważniejsze dostrzeżone błędy i uchybienia (przecinki i nie mające wpływu na 

semantykę literówki oraz potknięcia stylistyczne zaznaczam jedynie na wydruku pracy) 

Błędy te są istotne, gdyż badaczkę poezji obowiązuje – to kwestia warsztatu - precyzja w 

używaniu słów i uważność dotycząca niuansu. 

W całej pracy Doktorantka nadużywa słowa „motyw” w odniesieniu do zjawisk, które 

należałoby nazwać precyzyjnie raczej wątkami, toposami albo tematami (na s. 89 pojawia się 

np. jednocześnie „topos pustyni” zamiast „topiki pustyni” i „motyw miejsca”, podczas gdy 
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można by – za Yi-Fu Tuanem – pustynię postrzegać jako przestrzeń w opozycji do domu-

miejsca). Często pojawia się również nieostre i nie zawsze adekwatne do desygnatu 

zastosowanie określeń: termin, pojęcie i kategoria. Bywa, że te dwa ciągi się mieszają (np. na 

s. 33 mowa jest o „kategorii domu”, podczas gdy dom jest, oczywiście, tematem; przy okazji 

zaznaczę, że brak teoretycznej refleksji tematologicznej i odróżnienia tematologii od krytyki 

tematycznej, pozostawia pewien niedosyt i, co ważniejsze, skutkuje brakiem precyzji Autorki 

pracy). 

Całej pracy towarzyszy niekonsekwencja w zapisie tytułów czasopism (jak np. na s. 23 w przyp. 

83 – „Głos Koszaliński” jest raz zapisany poprawnie, a raz jako „Głos koszaliński”); podobne 

błędy rozsiane są w przypisach i bibliografii. Zdarza się też zupełny brak tytułu czasopisma 

(tak jest np. w przyp. 106 na s. 26; zapis brzmi: P. Szewc, Świadectwo ciągłych narodzin. 1984, 

nr 41, s. 7, zapis ten nie jest skorygowany w bibliografii) 

s. 5, w. 10/11 od góry – niezręczność stylistyczna oraz zbędny przecinek – powinno być: 

„Witalność oraz biologiczną radość istnienia, można łączyć w tej poezji z jej wielkim tematem, 

który wyraża obraz matki”. 

s. 6, przypis 9: tom Nóż za ptakiem jest datowany na rok 1987, podczas gdy w bibliografii 

podmiotowej – s. 256, pozycja 15 – na rok 1988; 

s. 8, przypis 22: błąd rzeczowy, który się wielokrotnie później powtarza; jest: M. Sarnysz-

Wolska, powinno być: M. Saryusz-Wolska; 

s. 9, przypis 26, błędnie podano tytuł mojej książki – pojawia się tylko podtytuł, a nie ma tytułu 

właściwego, który zresztą we wstępie do książki obszernie objaśniam (tak jest w całej pracy 

oraz w bibliografii); pełen i właściwy tytuł brzmi: „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty 

poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych; 

s. 10, przypis 28, błędnie podano podtytuł książki zbiorowej Stosowność i forma. Jak 

opowiadać o Zagładzie [w rozprawie doktorskiej jest „opowiedzieć”, zamiast „opowiadać”] 

oraz zredukowano redakcję do jednej osoby, pomimo że jest czworo redaktorów; 

s. 10, przypis 32, błędnie podano tytuł kompendium (jest tylko podtytuł, brak tytułu 

właściwego), z którego pochodzi hasło „psalm”, opracowane przez Jerzego Ziomka; powinno 

być: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (brak także miejsca, daty wydania oraz 

oznaczenia numeru tomu); 
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s. 11, w. 8 od góry; jest: „Rzecz” rozumiana jako jedna z „transcendentaliów filozoficznych”; 

powinno być: „Rzecz” rozumiana jako jedno z „transcendentaliów filozoficznych”; 

s. 17, w. 14-16 od góry; błąd rzeczowy i/albo logiczny w zdaniu: „W ten sposób dom, poprzez 

dojmujące doświadczenie cierpienia mieszkańców, sam w procesie animizacji zyskuje status 

„osobowy”. [jeśli mowa o animizacji/ożywieniu, to status osoby wydaje się nadmierny, chyba 

że Autorka miała na myśli personifikację/uosobienie]; 

s. 21, w. 15-17 od góry; po raz pierwszy pojawia się konstrukcja składniowa „o tyle – o ile”, 

wielokrotnie nadużywana w pracy (występuje kilkadziesiąt razy, nie zawsze adekwatnie do 

przekazywanej treści), tak że można ją uznać za manierę stylistyczną Autorki; 

s. 25, w. 2 od dołu; s. 33, w. 1 od dołu – słowo „wiodący” jest rusyzmem, lepiej używać 

synonimu „przewodni”; 

s. 31, w. 11 od góry – błąd logiczny w zdaniu „Recenzenci i badacze niejednokrotnie wpadają 

w pułapkę nie tyle identyfikacji czy utożsamienia podmiotu z autorem, lecz całkowitego 

pominięcia figury podmiotu” [„identyfikacja” i „utożsamienie” to synonimy]; 

s. 39, w. 1-2 od dołu – błąd frazeologiczny (kontaminacja): „dom (…) nie pełni wreszcie 

podrzędnej roli w stosunku do podmiotu czy bohaterów wierszy” [rolę się gra, a funkcję się 

pełni] – analogiczny błąd na s. 52, w. 10 od góry: „Antropomorfizacja przestrzeni to tylko 

początkowy etap pracy nad kształtowaniem autonomii domu, gdyż nie pełni on już służebnej 

roli exemplum”; 

s. 64, w. 3 od góry – błąd frazeologiczny (rekcja): „przydaje znaczenie” zamiast „przydaje 

znaczenia”; 

s. 67, w. 2-3 od dołu – błąd frazeologiczny: „dowartościowanie codzienności u Ferenc wynika 

nie tylko ze szczególnej wrażliwości i szacunku do wszelkich przejawów istnienia” [powinno 

być  „wobec”]; 

s. 70, w. 2-3 od dołu – błąd frazeologiczny: „a w imiesłowie (rozkwitająca) można upatrywać  

gotowość uformowanego bytu do wydania plonu” [powinno być: gotowości]; 

s. 128, w. 8 od dołu – błąd składniowy (różne podmioty): „Chcąc ustanowić pewną 

„hierarchię” postaci, Matka będzie zawsze podrzędna względem Niego, zarówno jako ta, która 

spowiada się, jak i jako będące jedynie „szczapą” z drzewa Jego krzyża”; 

s. 139, w. 2 od góry – błąd leksykalny: jest „paralelność” – powinna być: „analogia”; 
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s. 151, przypis 388 – literówka z nazwisku: jest „Liberta” – powinno być: „Lieberta”; 

s. 163, wers 10 od dołu – rym niepotrzebny: „Ferenc sięgnęła po kulturowy obraz krowy”. 

s. 267, pozycja 167 w bibliografii – nazwisko autora Form pamięci brzmi Marek Zaleski (nie: 

Zalewski) 

 

Konkluzja 

 Uwagi recenzenckie czasami, z konieczności, są aptekarskie. Gdy materią badań jest 

poezja, nigdy nie dość ważenia niuansów, uważności w przytaczaniu tekstów i konstruowaniu 

interpretacji. Wymogiem koniecznym wydaje się również solidne zaplecze erudycyjne, 

sprzymierzone z czytaniem wiersza z bliska. Wrażliwości na poezję Doktorantce nie brakuje, z 

zapleczem erudycyjnym bywało w tej pracy różnie. Ostatni obowiązek czytelnika oceniającego 

to położyć walory i wady pracy na szali i je także – zważyć. Rozpoznanie istotnego tematu, 

detaliczna znajomość poezji Teresy Ferenc, to, co nazwałabym inteligencją badawczą, dobra 

kompozycja rozprawy, sam zamysł monograficzny, wiele stron interpretacyjnie 

przekonujących, obszerna bibliografia, zwłaszcza podmiotowa, oczytanie w poezji 

powinowatej autorce Starej jak świat (zwłaszcza kobiecej i rodzinnej), Aneks, czyli obszerna 

rozmowa przeprowadzona z Teresą Ferenc w kwietniu 2015 roku (który jest nie tylko cennym 

uzupełnieniem pracy, ale i wartością samą w sobie) – z jednej strony. Liczne błędy 

merytoryczne i językowe, niekonsekwencje warsztatowe, nieuważność, punktowe braki w 

odwołaniach do dzieł kluczowych dla danego zagadnienia, poniechanie niektórych kwestii, 

które sama Autorka wskazuje jako ważne w odniesieniu do badanego tematu – z drugiej strony.  

 Uważam, że rozprawa Doktorantki spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim i 

wnioskuję o dopuszczenie pani magister Aleksandry Pawlik-Kopek do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

        Katarzyna Kuczyńska-Koschany 

 

Poznań, 16 września 2016 

 


