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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepanek-Guz, 

napisanej pod kierunkiem Prof. KUL dr hab. Zofii Kolbuszewskiej: 

”Contemporary American Poets in the Art Gallery: A Cognitive 

Perspective on Ekphrasis” 

 

Rozprawa mgr Anny Szczepanek przedstawiona do recenzji jest ambitnym podejściem do 

problematyki ekfrazy, gatunku literackiego wywodzącego się ze starożytności, lecz 

rozpatrywanego tu w kontekście współczesnych tekstów i nowej metodologii. Praca liczy 162 

strony i składa się z pięciu rozdziałów (autorka myląco je numeruje – część nazwana  

Wstępem jest już tak naprawdę pełnoprawnym rozdziałem pierwszym), konkluzji i 

dziesięciostronicowej bibliografii. Początkowe dwa rozdziały mają charakter teoretyczny. 

Autorka rozważa w nich kwestie definicyjne oraz wprowadza odpowiedni aparat pojęciowy i 

terminologię, która będzie używana w części analitycznej. Rozprawa wykorzystuje jako 

narzędzia analizy pewne pojęcia i metodologię językoznawstwa kognitywnego, jest jednak 

przede wszystkim studium literackim skupiającym się na twórczości czterech współczesnych 

amerykańskich poetów.  

Na plus zdecydowanie można zaliczyć autorce pracy nowatorskość/oryginalność wybranego 

kilku-elementowego tematu. Sama ekfraza jest dość rzadkim tematem badań, zapewne m.in. 

ze względu na niedookreśloność jej definicji (o czym mówi się sporo we wstępnym rozdziale 

pracy), oraz brak powszechnie akceptowanego instrumentarium analitycznego. Autorka 

podjęła jednak wyzwanie, przy czym postanowiła dokonać analizy utworów 

nieprototypowych – czy to jako utwory poetyckie (proza opisowa Marka Stranda), czy jako 

utwory ekfrastyczne (poezja Aliki Barnstone i Lisel Mueller) – oraz o sporym stopniu 

złożoności formalnej (w przypadku Roberta Wynne’a). Oprócz tego, jej praca jest, by tak 
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rzec, podwójnie interdyscyplinarna: nie dość, że (jak każdy piszący o ekfrazie), musiała się z 

jednej strony posłużyć repertuarem badawczym literaturoznawcy, a z drugiej – wykazać się 

znawstwem w zakresie sztuk wizualnych, to jeszcze zdecydowała, iż w swej analizie sięgnie 

do pojęć wypracowanych pierwotnie przez językoznawstwo kognitywne. Można powiedzieć, 

że autorka zrobiła bardzo wiele, by sama skomplikować sobie zadanie; z pewnością nie jest 

naukowo bojaźliwa (ang. ‘faint-hearted’) ani banalnie ostrożna. Taką postawę trzeba docenić 

– uważam, że jest pożądana u  prawdziwego naukowca.  

Rozprawa jest pewnego rodzaju eksperymentem badawczym. Choć eksperyment ten został 

przeprowadzony trochę chaotycznie (do czego jeszcze powrócę), widać, że niektóre jego 

rezultaty są godne uwagi. Autorce udało się pokazać, że przyjęcie perspektywy kognitywnej 

w opisie tego typu poezji może się dobrze sprawdzić. Składowe szerokiego podejścia 

kognitywnego, takie jak dostrzeganie ikoniczności języka, teoria amalgamatów pojęciowych 

(blending, conceptual integration), teoria metafory pojęciowej, teoria światów tekstowych 

(text world theory), czy teoria prototypów, wraz z zespołami ich pojęć są niewątpliwie bardzo 

przydatnymi instrumentami w takiej analizie. W rozdziale wprowadzającym owe kognitywne 

teorie i pojęcia, autorka słusznie wskazuje na zasadność ich użycia, a w trzech następnych 

rozdziałach pokazuje w pewnym zakresie ich zastosowanie w praktyce. Wspomniana wyżej 

‘nieprototypowość’ analizowanych materiałów pomaga nam zobaczyć, że instrumenty te 

mogą pomóc w opisie nawet ‘trudnych’ tekstów.    

Autorka nie zaniedbuje analizy literaturoznawczej omawianych utworów, przeprowadza ją 

momentami bardzo wnikliwie, zwracając uwagę na różne uwarunkowania indywidualnej 

tożsamości twórców. Jednak wyjście poza tradycyjne literaturoznawcze podejście do ekfrazy 

dodatkowo wzbogaca i uzupełnia tę analizę. Pojęcia o proweniencji językoznawczej czy 

semiotycznej wydają się zaskakująco dobrze komponować z innymi elementami tworzenia 

interpretacji. Ta trafna decyzja metodologiczna może stanowić inspirację dla przyszłych 

badaczy ekfrazy.  

Innym wzorem dla badaczy ekfrazy, mających dotychczas tendencję do skupiania się na jej 

historii i wciąż tym samym zestawie znanych przykładów, i dużą zaletą rozprawy, jest fakt, że 

autorka podjęła się analizy twórczości poetów współczesnych, ‘świeżych’, niezbyt jeszcze 

znanych (może z wyjątkiem Marka Stranda). Połączenie klasycznego gatunku z najnowszą 

literaturą i nowym podejściem do jej analizy energizuje tę uważaną chyba za trochę nudną i 

zajmującą się ‘starociami’, domenę badań. Rozprawa jasno pokazuje, że twórczość 
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ekfrastyczna rozwija się również prężnie w XXI wieku, a do jej interpretacji można użyć 

nowoczesnych narzędzi.      

Oprócz wspomnianych wyżej zalet pracy, warto też pochwalić erudycję autorki. Wyjściowy 

temat charakteru i definicji ekfrazy został omówiony wyczerpująco z różnych perspektyw. 

Sytuacja w tej dziedzinie jest niezwykle złożona, i nie jest łatwo nawet uchwycić wszystkie 

wątki. Autorka dzielnie walczy na tym froncie.  

Nie będąc formalnie literaturoznawcą, nie chciałabym się wypowiadać kategorycznie o 

literackich aspektach interpretacji utworów, jednak większość z nich przekonuje mnie jako 

czytelnika, i wydaje się zawierać oryginalne i trafne obserwacje, jak w przypadku rozważań 

nad ‘amerykanizacją’ klasyków w poezji Roberta Wynne’a (chociaż dodałabym jeszcze do tej 

dyskusji uwagi na temat opozycji wielka tradycja/ popkulturowy kicz, która jest także, moim 

zdaniem, istotnym komponentem jego optyki). Uzyskałam też wiele ciekawych informacji o 

kontekście, w jakim tworzyły dwie poetki omawiane w ostatnim rozdziale, i o jego wpływie 

na ich twórcze wybory. Widać też, że autorka porusza się swobodnie w dziedzinie sztuki i 

dobrze zna dzieła, do których nawiązują, czasem w dość zawoalowany sposób, omawiane 

utwory. Choć w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego, czy raczej poetyki kognitywnej, 

autorka wydaje się mniej pewna siebie (do czego wrócę poniżej), to jednak, biorąc pod 

uwagę, że jest to dla niej dziedzina, którą dopiero od niedawna odkrywa, i tak należy docenić 

jej znajomość głównych koncepcji i pojęć w tym obszarze.         

Przejdę teraz do uwag krytycznych na temat pracy.    

Wspomniałam wyżej o tym, że wybór perspektywy kognitywnej może być inspiracją dla 

przyszłych badaczy ekfrazy. Owi badacze mogą się niestety uczyć również na błędach 

autorki. Jednym z nich jest błąd zaniechania, czy raczej niewykorzystanych okazji. Czytając 

zaproponowane analizy utworów, często napotykałam miejsca, gdzie odwołanie się w 

dyskusji do wprowadzonych wcześniej przez autorkę kategorii czy instrumentów 

kognitywnych byłoby bardzo naturalne i znacznie ułatwiłoby i wzbogaciło interpretację. 

Amalgamaty pojęciowe, różne konstrukcje tekstowych światów, metafory pojęciowe, czy 

(nie)prototypowe struktury występują, często równolegle, w przypadku praktycznie 

wszystkich omawianych tekstów; jednak autorka używa tych kategorii oszczędnie, tak jakby 

często zapominała o takiej możliwości. Szczególnie rzuca się to w oczy w rozdziale ostatnim, 

najmniej ‘kognitywnym’. W obydwu jego częściach, a zwłaszcza w części poświęconej poezji 
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Lisel Mueller, proporcje przechylają się w stronę skądinąd ciekawego, lecz tradycyjnego 

opisu jej historyczno-psychologicznych uwarunkowań, podczas gdy bardzo mało miejsca 

poświęcono bardziej przyziemnym kwestiom, jak mechanizm konstrukcji znaczenia tych 

utworów. Analiza twórczości obydwu poetek woła wprost o rozległe zastosowanie pojęcia 

przestrzeni mentalnych i zauważenie ich skomplikowanej interakcji.     

Inną niewykorzystaną okazją jest zaledwie śladowa obecność w analizach tzw. wymiarów 

obrazowania, wprowadzonych do językoznawstwa przez Ronalda Langackera, a następnie 

zaadaptowanych jako wręcz podstawowe kategorie poetyki kognitywnej. Autorka co prawda 

wspomina o nich (dość pobieżnie) w rozdziale drugim, poświęconym teorii kognitywnej, 

jednak później wydaje się nie mieć specjalnie pomysłu na ich zastosowanie. Szkoda, gdyż 

takie pojęcia jak perspektywa, punkt widzenia, relacja figura-tło, poziom abstrakcji, 

profilowanie, są jak najbardziej relewantne dla tego tematu, i na pewno uzupełniłyby i 

wzbogaciłyby dyskusję, szczególnie, że mogą być używane zarówno w odniesieniu do 

tekstów, jak i obrazów.                  

Wspomniałam już wyżej, że autorka nie zawsze czuje się pewnie w dziedzinie pojęć 

kognitywnych. Widać to np. w rozdziale trzecim, omawiającym teksty Marka Stranda (nb.  

będące, ściśle rzecz biorąc, krótkimi esejami) na temat obrazów Edwarda Hoppera. Autorka 

podejmuje tu, w zamierzeniu ciekawą, analizę metaforyki światła i ciemności u Hoppera/ 

Stranda, odwołując się do teorii metafory pojęciowej Lakoffa/Johnsona. Niestety, można tu 

napotkać przykłady jej błędnego rozumienia. Autorka nie do końca rozróżnia domenę 

źródłową od docelowej. Rozpoczynając swą analizę, trafnie identyfikuje światło w obrazach 

Hoppera jako domenę źródłową (czyli konkret symbolizujący abstrakcje – takie jak dobro, 

wiedza, czy prawda). Jednak już za chwilę błędnie zapisuje metaforę pojęciową, w której 

domeną źródłową ma być światło, jako LIGHT IS GOOD zamiast GOOD IS LIGHT. 

Następnie przystępuje do rozważań nad naturą czy jakością światła, czyli koncentruje się na 

sytuacji, w której światło nie jest domeną źródłową, lecz docelową – ‘martwych’ już metafor 

(albo w ogóle nie jest pojmowane metaforycznie). Takie rozważania mogą być też 

uprawnione, ale mam wrażenie, że tu są po prostu wynikiem konfuzji co do właściwego 

kierunku analizy. W rezultacie tej konfuzji, wyjaśnianie symboliki światła zostaje zarzucone 

na wczesnym etapie analizy na rzecz znacznie mniej produktywnych spostrzeżeń dotyczących 

skonwencjonalizowanych form językowych.  
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Charakter bardziej już techniczny ma kwestia dość chaotycznej organizacji rozprawy. Choć 

zasadniczy podział na rozdziały jest trafny i logiczny, to już wewnętrzne podziały na sekcje 

(nb. tylko niektóre z ich tytułów znalazły się w spisie treści), a zwłaszcza ustawienie ich 

kolejności, nie zawsze są przekonujące. W efekcie znalazły się w nich powtórzenia czy 

‘niechronologiczna’ argumentacja. Jednym z przykładów mogą być sekcje w rozdziale 

wstępnym poświęcone kwestii ekfrazy we współczesnej kulturze, niepotrzebnie rozdzielone 

rozważaniami na zupełnie inne tematy. Także czytając rozdział poświęcony kognitywizmowi, 

czytelnik ma wrażenie braku systematycznego uporządkowania poruszanych w nim 

zagadnień. Nie pomaga tu fakt, że autorka zdaje się nie rozróżniać różnych odłamów, czy 

rodzajów kognitywizmu. Wbrew pozorom, nie jest on jednolitym modelem, jego nurty 

znacznie się od siebie różnią. Autorzy koncepcji kognitywnych wprowadzani są jakby 

mimochodem, brak jasnego ustalenia chronologii i wskazania na najważniejsze nazwiska w 

tym obszarze badań.   

Inny przykład niezbyt przemyślanej organizacji można znaleźć w rozdziale dotyczącym 

poezji Roberta Wynne’a. Poeta ten skonstruował swoje wiersze, i cały tomik, według dość 

skomplikowanych reguł. Autorka co prawda wyjaśnia te reguły, jednak wyjaśnienia te są  

dokonywane fragmentami, rozrzucone w tekście jak fragmenty układanki, którą czytelnik 

musi z niemałym trudem zrekonstruować.   

Bibliografia rozprawy jest dość obszerna, jednak brak w niej niektórych pozycji istotnych dla 

tego tematu, by wymienić tylko Cognitive Poetics: An Introduction Petera Stockwella; 

Cognitive Poetics in Practice pod red. Joanny Gavins i Gerarda Steena; Cognitive Stylistics: 

Language and Cognition in Text Analysis pod red. Eleny Semino i Jonathana Culpepera, czy 

starszej publikacji More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor Lakoffa i 

Turnera. Tematowi ekfrazy poświęcona jest (co prawda nie-kognitywistyczna) niedawna 

rozprawa Jerzego Jarniewicza Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon, czy wreszcie (już w 

ujęciu kognitywnym) mój artykuł pt. “Representing the represented: verbal variations on 

Vincent’s Bedroom in Arles” w również godnym uwagi tomie Cognitive Grammar in 

Literature, pod redakcją Chloe Harrison i in.   

Ksiażkę Cognitive Grammar. A Basic Introduction przez nieuwagę przypisano niewłaściwym 

autorom. Materiały pochodzące z internetu powinny być datowane, podobnie jak materiały 

drukowane.    
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Przed oddaniem rozprawy do biblioteki autorka zdecydowanie powinna również dopracować 

jej edycję techniczną – tekst zawiera wiele literówek, niezgodności gramatycznych (osób, 

czasów) itd., rzuca się także w oczy niekonsekwencja w użyciu czcionek (różne wielkości i 

rodzaje) w tytułach rozdziałów i sekcji, niekonsekwentne użycie kursywy, odstępów, wcięć 

akapitów, konwencji odnośników.   

Podsumowując, koncepcja tej rozprawy jest znacznie bardziej godna pochwały niż jej 

wykonanie. Część jego niedostatków zdaje się niestety wynikać z nieuwagi czy pośpiechu. 

Jednak trzeba też wziąć pod uwagę fakt, wspomniany na początku tej recenzji, że autorka nie 

ułatwiała sobie zadania, odważnie podejmując ambitny eksperyment z trafnie wybraną, lecz 

nową w tej domenie metodologią. W znacznej części okazał się on udany, a ponieważ wierzę, 

że także błędy takich pionierskich przedsięwzięć mogą być cenną inspiracją dla kolejnych 

badaczy (lub też dla kolejnych badań samej autorki), prowokując chęć ich naprawy, należy 

docenić jego wartość.    

Mimo wyrażonych wyżej zastrzeżeń, przyjmuję więc rozprawę oraz wnoszę o dopuszczenie 

mgr Anny Szczepanek-Guz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.             

 

 

Prof. zw. dr hab. Alina Kwiatkowska 

Łódź, dn. 30.08.2016 r. 

  


