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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepanek-Guz pt. Contemporary American Poets in

the Art Gallery: A Cognitive Perspective on Ekphrasis

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr Anny Szczepanek-Guz stanowi

próbę przyjrzenia się wybranym praktykom ekfrastycznym we współczesnej poezji amerykańskiej

pod  kątem  zbadania  wzajemnej  relacji  między  sztukami  wizualnymi  a  literaturą  /  poezją  na

przykładzie owych „bieżących” praktyk, traktowanych – jak przypuszczalnie należy zakładać – nie

jako  odizolowane  przypadki  indywidualne,  lecz  jako  reprezentatywne  dla  szerszego  nurtu,

wskazujące  na  nowe  tendencje,  wynikające  z  intesywnie  postępującej  wizualizacji

(postmodernistycznej) kultury amerykańskiej. Pani Szczepanek-Guz kładzie silny nacisk właśnie na

nowatorski  charakter  badanej  poezji  –  stąd  jej  uwaga  w  otwierającym  pracę  „Przedsłowiu”

(„Preface”), że w swojej rozprawie obok omawiania „typowych przykładów ekfrazy” koncentruje

się na analizie „niekanonicznych wierszy ekfrastycznych, które wskazują na odchodzenie [poetów

amerykańskich] od tradycyjnego postrzegania i rozumienia tego gatunku” (3) oraz powtórzenie we

wstępie („Introduction”), iż „skupia się na poezji ekfrastycznej, która odchodzi od tradycyjnych

opisów dzieła sztuki” (24). Co więcej, jak zapowiada Autorka, jej praca „oferuje nowe podejście do

tradycyjnie pojmowanego gatunku ekfrazy za sprawą teoretycznych narzędzi dostarczanych przez

językoznawstwo  kognitywne”  (3;  podkreślenie  moje).  Projekt  badawczy  mgr  Szczepanek-Guz,

zrealizowany w postaci  rozprawy doktorskiej,  jest  zatem zarówno ambitny w zakresie  samego

przedmiotu analizy i  refleksji,  jak również odważny pod względem metodologicznym, gdyż nie

podąża standardowymi ścieżkami krytycznymi, wytyczonymi przez poprzedników zajmujących się

literaturą ekfrastyczną. W takiej sytuacji, przy bądź co bądź niewielkim doświadczeniu naukowym,

trudno ustrzec się popełniania błędów, wynikających z jednej strony z entuzjazmu dla omawianej

poezji, a z drugiej – z wiary w (cudowną) moc stosowanych narzędzi, umożliwiających dotarcie do

najgłębszych warstw i znaczeń, inaczej niedostępnych.  Poczyniwszy te zastrzeżenia, można jednak

uznać, że cel pracy został osiągnięty w  stopniu wystarczającym.

W dalszym ciągu recenzji zajmę się zarówno tymi aspektami dysertacji, które świadczą o jej

niewątpliwej  wartości,  jak i  elementami  budzącymi pytania  i  wątpliwości.  Mimo że  niektóre z

moich zarzutów mają dość duży ciężar gatunkowy, to od razu chciałbym podkreślić, że w moim



przekonaniu walory pracy ostatecznie przeważają nad jej wadami i niedociągnięciami. 

Rozprawa składa się ze wstępu teoretycznego, poświęconego kategorii ekfrazy oraz czterech

rozdziałów.  Rozdział  pierwszy dotyczy stosowanej  w pracy metodologii  –  tj.  pojęć  i  kategorii

zaczerpniętych z językoznawstwa kognitywnego i poetyki kognitywnej. Pozostałe trzy zajmują się

szczegółową prezentacją z elementami analizy tekstualnej ekfrastycznych zbiorów czworga poetek i

poetów, które zostały opublikowane pod koniec XX wieku oraz już w obecnym stuleciu. Są to w

kolejności występowania w pracy (aczkolwiek nie chronologicznej): tomik Museum of Parallel Art

(2008) Roberta Wynne'a; esej krytyczny dotyczący malarstwa Edwarda Hoppera  Hopper (2011),

autorstwa poety Marka Stranda; cykl niepublikowanych dotąd wierszy pt.  Eva's Voice: Poems in

the Voice of an Imaginary Poet udostępnionych Doktorantce przez ich autorkę Aliki Barnstone; oraz

Alive Together: New and Selected Poems (1998) Lisy Mueller. Z pewnością należy docenić ten

oryginalny  wybór  materiału  badawczego,  tym  bardziej,  że  chociaż  mamy  tu  do  czynienia  z

twórcami docenionymi i wyróżnianymi prestiżowymi nagrodami literackimi, to te akurat zbiory nie

zostały jak dotychczas poddane gruntownej krytycznej obróbce przez badaczy amerykańskich. Nie

jest jednak dla mnie do końca jasne, jakie kryteria zdecydowały o takiej,  a nie innej kolejności

omawiania  zawartości  tego  zestawu  poezji  ekfrastycznej,  tym  bardziej,  że  dosyć  naturalnym

wydawałoby się np. połączenie refleksji na temat zbiorów Wynne'a i Mueller, dotyczących przecież

obrazów „zmyślonych”. Przydałoby się również dokładne wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru cyklu

Barnstone – co zdecydowało o włączeniu tych wierszy do pracy? Jako że cykl  Eva's Voice nie

ukazał się drukiem w postaci osobnego tomiku, pozostaje poza obiegiem refleksji krytycznej, a

przecież wśród pisarzy amerykańskich nie brakuje w tym samym okresie poetów tak czy inaczej

ekfrastycznych.  Przypuszczam,  że  przyczyną,  dla  której  Doktorantka  zajęła  się  tym cyklem w

swojej dysertacji, jest to, iż Barnstone posłużyła się w nim heteronimem Eva Perera, jednak nie do

końca jest  dla  mnie jasne,  jakie  to ma znaczenie dla  badania samego zjawiska ekfrazy w tych

wierszach. Kwestia ta wymagałaby głębszego umotywowania.

W opisie  nieco  bardziej  szczegółowym  zawartość  pracy  mgr  Szczepanek-Guz  wygląda

następująco: 

Wstęp do pracy stanowi omówienie zjawiska ekfrazy w jego aspektach historycznym oraz

teoretycznym.  Jego zawartość  nie  pozostawia wątpliwości,  że  mgr  Szczepanek-Guz jest  bardzo

dobrze  obeznana  z  omawianą  tu  problematyką,  poruszając  się  w  jej  obrębie  swobodnie  oraz

umiejętnie  selekcjonując  materiał  do  zwięzłej  prezentacji.  Autorka  rozprawy  w  sposób

zdyscyplinowany i  klarowny omawia  funkcjonujące w obiegu ujęcia  i  konceptualizacje  pojęcia

ekfrazy, zręcznie łącząc diachronię z synchronią. Szkicowo przypomina o wywodzących się jeszcze

z kultury klasycznej i renesansu przeciwstawnych ujęciach relacji sztuki wizualnej i literatury – tj.

jako  „sztuk  siostrzanych”,  co  oddaje  sformułowanie  Horacego  ut  pictura  poesis,  oraz  sztuk



pozostających w relacji rywalizacji („paragone” Leonarda da Vinci) oraz sięga po kluczowe dla

debat dotyczących konceptualizacji ekfrazy w epoce nowoczesnej dzieło Lessinga Laokoon, czyli o

granicach malarstwa i poezji. Jednak uwagę swoją słusznie koncentruje na pracach współczesnych

badaczy ekfrazy (głównie Amerykanów, ale nie wyłącznie), umiejętnie je ze sobą zestawiając w

celu wykazania, z jednej strony, z jak złożonym zjawiskiem mamy tu do czynienia, a z drugiej

strony, dla potrzeb dokonania niezbędnych rozróżnień, ustalenia znaczenia oraz granic stosowanych

w dysertacji pojęć i  terminów, od definicji samej ekfrazy począwszy. Doktorantka odwołuje się

zatem między innymi do kanonicznej książki Jamesa Heffernana Museum of Words: the Poetics of

Ekphrasis from Homer to  Ashbery, uzupełniając ustalenia badacza o rozszerzenia dokonane przez

Clausa Clüvera w eseju „Quotation, Energeia, and the Function of Ekphrasis” (choć cytowany, jest

pominięty  w  bibliografii,  mimo  że  zbiór  pod  red.  Robillard,  w  którym  został  zamieszczony,

znajduje się w zestawie literatury przedmiotu); kilku prac W. J. T. Mitchella, w tym oczywiście do

jego  przełomowej  książki  Picture  Theory;  oraz  bardzo  ważnych  z  punktu  widzenia  precyzji

stosowanych kategorii: artykułu Valerie Robillard „In Pursuit of Ekphrasis” i pracy  The Gazer's

Spirit Johna Hollandera (również niewymienione w bibliografii!); by wymienić tylko najważniejsze

przywoływane prace krytyczne. Sama Doktorantka opowiada się za bardziej otwartym sposobem

myślenia  o  ekfrazie,  zaproponowanym  przez  Scholtza,  który  postrzega  ją  jako  „złożone,

wielowymiarowe,  niejednorodne  zjawisko  semiotyczne”  (25),  zbliżając  się  w  ten  sposób  do

myślenia charakterystycznego dla lingwistyki kognitywnej (26). Jednocześnie mgr Szczepanek-Guz

nie rozwija tego wątku, a jedyny przywołany przez nią artykuł krytyczny dotyczący wykorzystania

tej metodologii dla potrzeb badań nad ekfrazą – „Painting, Poetry, Parallelism: Ekphrasis, Stylistics

and Cognitive Poetics” Petera Verdonka – nie zostaje szczegółowo omówiony (21). 

Istotne wydaje się natomiast zwrócenie przez Doktorantkę uwagi na znaczenie kontekstu, w

jakim usytuowana jest obecnie ekfraza oraz wynikające z tego konsekwencje: ze względu na fakt,

że  wpółczesna  poezja  ekfrastyczna  funcjonuje  w  warunkach,  które  Autorka  określa  mianem

„czasów wizualnej świadomości” (oryg. „the visually conscious period”, choć osobiście bym wolał

określenie  „the  visually  obsessed  period”)  i  reaguje  na  nie,  staje  się  jednocześnie  narzędziem

poznania i interpretacji sztuk wizualnych (22), a zatem siłą rzeczy dochodzi do intensyfikacji jej

funkcji  epistemologicznej  i  krytycznej.  W  świetle  takiej   uwagi  pewien  niedosyt  pozostawia

naskórkowe jedynie (16/17) dotknięcie ekfrazy w kontekście funcjonowania kobiet i mniejszości

seksualnych w kulturze Zachodu oraz zupełne pominięcie kwestii rasowych. Być może przyczyna

tkwi w tym, że tytuł rozdziału nie znajduje odzwierciedlenia w jego zawartości – w treści nie ma w

ogóle  mowy o  „ekfrazie  i  wizualności  w poezji  amerykańskiej  XXI wieku”,  nie  padają  żadne

nazwiska ani tytuły zbiorów lub pojedynczych wierszy.

Rozdział  pierwszy  dotyczy  zastosowanej  metodologii:  wprowadza,  opisuje  i  wyjaśnia



pojęcia i terminologię z zakresu językoznawstwa kognitywnego. Prezentacja zagadnienia oparta jest

na  pracach  Marka  Turnera,  Lakoffa  i  Johnsona,  Langackera,  Freeman,  Hogana  i  innych

najważniejszych dla tej dziedziny badaczy. W następujących po sobie podrozdziałach objaśnione

zostają  takie  pojęcia  jak  „poetyka  kognitywna”,  kognitywistyczna  koncepcja  „znaczenia”,

„ucieleśnienie”,  „tło  i  figura”,  „integracja  konceptualna”,  „amalgamat”,  „teoria  możliwych

światów”  (nietożsama  z  identycznie  brzmiącą  kategorią  z  zakresu  logiki),  „teoria  przestrzeni

mentalnych”, „teoria ramy kontekstualnej”, „teoria świata tekstowego”, „metafora pojęciowa”. Mgr

Szczepanek-Guz porusza się w tym obszarze swobodnie, co świadczy o bardzo dobrej znajomości

rzeczy na poziomie merytorycznym. Ponownie należy też pochwalić Doktorantkę za dyscyplinę i

klarowność wywodu. Jednak, choć argumentuje ona, że „[p]rzyłożenie modelu kognitywistycznego

do poezji ekfrastycznej może (…) pomóc usystematyzować (…) studia nad ekfrazą” i, szerzej, że

„brak sztywnych, sztucznych granic w modelu kognitywistycznym pozwala na rozszerzenie tego

modelu i włączenie doń nowych całości” (59), to stwierdzenia te  wydają się być zarówno ze sobą

sprzeczne, jak też wciąż na tyle ogólne, że nie przekonują bezwarunkowo do badania utworów

literackich przy pomocy narzędzi wypożyczonych z językoznawstwa kognitywnego. Z rozdziałem

tym, podobnie zresztą jak z podtytułem dysertacji („a cognitive perspective on ekphrasis”) mam też

problem  innej  nieco  natury.  Chodzi  mi  mianowicie  o  zawężenie  pojęcia  „kognitywistyka”  i

utożsamienie  go  z  „językoznawstwem  kognitywnym”.  Tymczasem  w  najnowszych  pracach

dotyczących  literaturoznawstwa  kognitywnego  takich  jak  Cognitive  Literary  Studies:  Current

Themes and New Directions (2013) czy The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies (2015)

nieustannie  podkreślana  jest  jego  otwartość  na  wpływ  i  wymianę  z  różnorodnymi  –  by  nie

powiedzieć  wszystkimi  bez  wyjątku  –  dziedzinami  wiedzy,  w  tym  ze  szkołami  badań

literaturoznawczych, a w rezultacie traktowanie go jako kategorii niezwykle pojemnej i nad wyraz

chętnej na wszelkie interakcje. Jak piszą Isabel Jaen i Julien J. Simon, już na początku tego stulecia

odczuwalna  była  potrzeba  „odejścia  od  językoznawczo  zakorzenionej  analizy”,  a  „kognitywne

studia literaturoznawcze pozostają obecnie w dialogu z szerokim spektrum dyscyplin, takich jak:

psychologia  rozwojowa  i  ewolucyjna,  neuronauka,  psychiatria,  językoznawstwo  kognitywne,

antropologia  i  filozofia”.  W  konsekwencji  są  one  postrzegane  jako  w  swej  istocie  studia

interdyscyplinarne,  które  są,  jak  zauważa Alan  Richardson,  „luźno ze  sobą  powiązane  poprzez

wspólne zainteresowania badawcze (…), nie  stanowiąc spójnej  dyscypliny,  którą łączą wspólne

paradygmaty  czy  metodologie”.  Z  kolei  Lisa  Zunshine  podkreśla  „pragmatyczne  podejście”

literaturoznawców  kognitywnych  do  nauk  kognitywnych,  co  pozwala  mówić  o  pojawieniu  się

takich dyscyplin jak np. „narratologia kognitywistyczna”, „ekokrytyka kognitywistyczna”, „studia

nad nową nieświadomością”, czy „kognitywistyczne podejście do poststrukturalizmu i feminizmu”.

Oczywiście nie chodzi mi to, że Doktorantka powinna była przedstawić pełny przegląd i opis tego



złożonego zjawiska,  ale  choćby o  ślad  świadomości,  że  zorientowana kognitywistycznie  oferta

literaturoznawcza jest obecnie bardzo bogata.  Takie szersze spojrzenie być może pozwoliłoby mgr

Sczepanek-Guz dokładniej uzasadnić swój wybór językoznawstwa kognitywnego jako „właściwej

metodologii” do badań nad poezją ekfrastyczną.

Kolejne  trzy  rozdziały  to  część  demonstrująca,  jak  wybrane  narzędzia  teoretyczne

sprawdzają się w praktyce. I tu, niestety, muszę skonstatować, że Doktorantka najwyraźniej lepiej

się odnajduje w opisywaniu i porządkowaniu zagadnień teoretycznych, niż w literaturoznawczej

pracy u podstaw – tj. w działaniach analityczno-interpretacyjnych. Ze względu na to, że zarówno

moje pozywne, jak i negatywne uwagi mają we wszystkich trzech przypadkach podobny charakter,

pozwalam sobie wszystkie rozdziały badawcze potraktować zbiorczo. 

Po stronie pozytywów należy zauważyć, że z pewnością mgr Szczepanek-Guz skrupulatnie

zapoznała  się  z  zawartością  omawianych  zbiorków  oraz  że  posiada  wiedzę  pozwalającą  jej

poprawnie  identyfikować  konteksty  i  odniesienia  do  konkretnych  dzieł  malarskich  obecne  w

wierszach Wynne'a,  Barnstone i  Mueller oraz w eseju krytycznym Stranda na temat twórczości

Hoppera.  Potrafi  również  zaproponować  kategorie  badawcze,  służące  porządkowaniu  materiału

literackiego  (np.  „bi-focal  ekphrasis”,  podział  na  wiersze  „amerykańskie”  i  „obce”  Roberta

Wynne'a, „remasterowanie dawnych mistrzów” czy „imaginary paintings” Mueller). 

Jednak w miejsce gruntownej analizy i wszechstronnej interpretacji otrzymujemy tu raczej

katalog, opisujący zawartość omawianych wierszy i dostarczający informacji na temat obrazów, do

których  się  one  odnoszą.  Autorka  woli  popełniać  „herezję  parafrazy”  zamiast  zacytować

obszerniejsze fragmenty i poddawać je szczegółowej literaturoznawczej obróbce. Gdy pojawiają się

analizy,  są  one  nad  wyraz  ostrożne  i  lapidarne,  konkluzje  cząstkowe niejednokrotnie  są  dosyć

ogólnikowe, a czasem nawet ocierają się o banał (np.  72).  Na pewno zadania nie ułatwiał mgr

Szczepanek-Guz fakt, że z racji braku krytyki na temat omawianych wierszy, nie mogła pisać w

dialogu z innymi badaczami, zdana była wyłącznie na siebie – z własnego doświadczenia wiem, że

nie  musi  to  być  sytuacja  komfortowa.  Omawiając  poszczególne  wiersze,  Doktorantka  stosuje

wprawdzie  terminy  i  kategorie  należące  do  zestawu  narzędzi,  którymi  posługuje  się

językoznawstwo  kognitywne  (np.  „amalgamat”,   „metafora  pojęciowa”  czy  „integracja

konceptualna”), ale stosuje je w bardzo nierównym stopniu – od godnych pochwały obszernych

fragmentów pracy (np. podrozdziały  „Iconicity and blending in poetry” w rozdziale o wierszach

Wynna,  czy  „Konceptualizacja  światła  u  Hoppera”),  aż  po  momenty,  gdy  Autorka  zdaje  się

zapominać na dłuższy czas (np. str. 95-105), jaką wybrała metodologię – nie twierdzę wprawdzie,

że takie fragmenty nie są interesujące czy całkiem bewartościowe, jednak bezsprzecznie świadczą o

braku dyscypliny, a po części świadomości badawczej. Również kategorie i rozróżnienia  przyjęte

w badaniach nad ekfrazą, stosowane są nad wyraz skromnie. Jak się wydaje, częściowo winę za to



ponosi fakt, że rozdziały pozbawione są własnych wstępów, akapitów początkowych formułujących

tezę,  stawiających  określony  cel  badawczy  i  informujących  krótko  o  metodzie,  stosowanych

pojęciach,  używanych terminach i  narzędziach.  Zamiast tego Doktorantka przedstawia skrótowe

biografie poetów.

Na koniec muszę też poświecić kilka uwag niedociągnięciom językowym i formalnym. W

rozprawie nietrudno znaleźć błędy językowe i usterki, co świadczy co najmniej o braku gruntownej

korekty oraz uważnego sczytania pracy przed jej złożeniem do recenzji. Pod względem formalnym

również  rozprawa  w  obecnym  kształcie  daleka  jest  od  doskonałości.  Oprócz  wspomnianych

wcześniej  pominięć  cytowanych  pozycji  w  bibliografii,  uderzają:  niechlujnie  sporządzony  spis

treści,  w  którym  brakuje  kilku  tytułów  podrozdziałów;  „Preface”,  będący  w  istocie

„Acknowledgements”;  oraz  zamykające  pracę  „Streszczenie”  w  języku  polskim,  będące  raczej

dłuższym abstraktem. 

Chciałbym  podkreślić,  że  moje  uwagi  krytyczne  nie  mają  decydującego  znaczenia  dla

ostatecznej  oceny rozprawy.  W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie  Pani  mgr  Anny

Szczepanek-Guz do obrony.

Dr hab. Jerzy Kamionowski


