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RECENZJA	

rozprawy	doktorskiej	mgr	Dominiki	Magdaleny	Bugno-Nareckiej		

pt.	„The	Melancholy	Fold:		(Neo)baroque	Ekphrasis	in	the	Works	of	Salman	Rushdie,	

Miranda	Glover,	Ben	Okri	and	Patrick	Gale”		

	

Przedstawiona	 mi	 do	 recenzji	 rozprawa	 doktorska	 „The	 Melancholy	 Fold:		

(Neo)baroque	Ekphrasis	in	the	Works	of	Salman	Rushdie,	Miranda	Glover,	Ben	Okri	and	Patrick	

Gale”	napisana	została	przez	panią	mgr	Dominikę	Magdalenę	Bugno-Narecką	pod	kierunkiem	

naukowym	prof.	dr	hab.	Zofii	Kolbuszewskiej.		

Zadaniem	 rozprawy,	 jak	 wyjaśnia	 we	 Wstępie	 autorka,	 jest	 przedstawienie	

funkcjonującego	modelu	 ekfrazy	 jako	 kategorii	 dynamicznej;	 modelu	 pozwalającego	 wyjść	

poza	 binarne	 traktowanie	 zjawiska	 w	 kategoriach	 antagonizmu	 słowa	 i	 obrazu,	 kodu	

werbalnego	i	wizualnego.	Zakres	i	cel	pracy	uważam	za	trafny	i	ciekawy.	Autorka	proponuje	

rozwinięcie	 teoretycznej	 oraz	 metodologicznej	 refleksji	 nad	 zjawiskiem	 znanym	 od	

średniowiecza,	 które	 w	 ostatnich	 dekadach	 objęte	 zostało	 szczególnie	 intensywną	 uwagą	

badawczą,	w	ramach	szerszej	debaty	nad	tekstami	i	procesami	hybrydalnymi.	Zadanie,	jakie	

postawiła	przed	sobą	pani	magister	Bugno-Narecka,	należy	zauważyć	na	wstępie,	zostało	w	

dużym	stopniu	uwieńczone	sukcesem.	

Rozprawa	liczy	206	stron	i	ma	klarowną,	dobrze	uporządkowaną	kompozycję.	Składa	

się	 ze	 wstępu,	 pięciu	 rozdziałów,	 z	 których	 pierwszy	 pełni	 funkcję	 wprowadzenia	

teoretycznego,	 a	 kolejne	 cztery	 poświęcone	 są	 analizom	 czterech	 powieści	 autorów	

sygnalizowanych	w	tytule	pracy,	Salmana	Rushdiego,	Mirandy	Glover,	Bena	Okri	oraz	Patricka	

Gale.	Całość	zamyka	konkluzja,	streszczenia	w	języku	polskim	i	angielskim	oraz	bardzo	bogata,	

bo	 blisko	 dwudziestosześciostronicowa	 bibliografia.	 Każdy	 rozdział	 podzielony	 jest	 na	 4-5	

podrozdziałów	oraz	opatrzony	krótką	konkluzją,	co	zapewnia	przejrzystą,	dobrze	zarysowaną	

linię	argumentacji.	Układ	pracy	 jest	 logiczny	 i	 konsekwentny.	W	odniesieniu	do	konstrukcji	

całości,	 autorkę	 cechuje	 dbałość	 o	 czytelnika,	 czego	 wyrazem	 są	 liczne	 zapowiedzi,	
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przypomnienia	i	podsumowania.	Dbałość	ta	posunięta	jest	niekiedy	zbyt	daleko,	bo	prowadzi	

do	zbędnych	powtórzeń.	Przykładowo,	zapowiedź	linii	argumentacji	rozdziału	pierwszego	na	

stronie	9	jest	następnie	niemal	dosłownie	powtórzona	kilka	stron	dalej	(str.	12).		

	 Wstęp	 oferuje	 dobre	 wprowadzenie	 do	 rozprawy,	 nakreślając	 jej	 cel	 oraz	 sytuując	

rozważania	w	szerszym	kontekście	powrotu	(neo)baroku	oraz	zwrotu	piktorialnego.		

Rozdział	 pierwszy,	 to	 teoretyczna	 podstawa	 i	 konceptualne	 rusztowanie	 pracy.	

Wprowadzone	 i	 omówione	 zostają	 główne	 pojęcia,	 zakreślone	 relacje	 między	 nimi,	

sformułowana	jest	też	główna	koncepcja	rozprawy	-	ekfrazy	jako	neobarokowej	fałdy.	Rozdział	

ten	ujawnia	predylekcję	doktorantki	do	teoretyzowania,	która	jest	zarówno	mocną	stroną,	jak	

i	pewną	słabością	pracy.	

	 Teoretyczne	 wprowadzenie	 do	 baroku	 i	 neobaroku,	 omawiane	 w	 pierwszej	 części	

rozdziału,	jest	klarownie,	logicznie	napisane	i	dobrze	udokumentowane.	Autorka	demonstruje	

duże	 oczytanie,	 któremu	 towarzyszy	 umiejętność	 dobrej	 selekcji	materiału.	W	 rozumieniu	

przywoływanych	przez	autorkę	badaczek	i	badaczy,	barok	to	nie	epoka,	lecz	funkcja,	czy	zespół	

cech	przewijających	się	przez	historię	kultury.	Neobarok	to	z	kolei	trans-historyczna	kategoria,	

odnosząca	się	nie	tylko	do	siedemnastowiecznego	stylu	w	sztuce	i	jego	dwudziestowiecznych	

emanacji,	 ale	 też	 wielu	 form	 pośrednich,	 takich	 jak	 romantyzm.	 Przyjęcie	 tak	 szerokiego	

rozumienia	kategorii	(neo)baroku	wymaga	dobrego	nakreślenia	jego	relacji	w	odniesieniu	do	

teoretycznych	 kategorii	 wpisanych	 w	 ramę	 czasową,	 jaką	 obejmuje	 rozprawa.	 Tego	

zakreślenia	w	pracy	nieco	brakuje.	Widać	to	szczególnie	wyraźnie	w	braku	doprecyzowania	

relacji	między	neobarokiem,	a	postmodernizmem.	Czy	według	autorki,	stosując	metaforykę	

pracy,	postmodernizm	to	jedna	z	późnych	fałd	superfałdy	neobaroku,	czy	barok,	to	wstępna	

fałda	 postmodernizmu,	 czy	 są	 to	 zjawiska	 paralelne,	 lecz	 odrębne.	 Może,	 jak	 sugeruje	

przywoływany	przez	autorkę	Gregg	Lambert	równie	prawdziwe	i	akceptowalne	są	sprzeczne	

przekonania,	 jakoby	między	 barokiem	 a	 postmodernizmem	 nie	 było	 żadnego	 związku,	 był	

związek	oparty	na	analogii	i	podobieństwie,	czy	też	relacja	sztuczna	i		wymuszona	(The	Return	

of	the	Baroque	in	Modern	Culture	str.	139)?	Można	by	uznać,	iż	doprecyzowanie	relacji	między	

tymi	pojęciami	autorka	zostawia	innym	badaczom,	gdyby	nie	to,	że	wiele	aspektów,	którymi	

zajmuje	 się	 w	 pracy	 stanowi	 oś	 postmodernistycznej	 debaty,	 a	 samo	 pojęcie	 w	 pracy	 się	

pojawia	i	używane	jest	w	nie	do	końca	jasny	sposób.	Przykładowo	w	rozdziale	drugim,	kiedy	

autorka	 pisze	 o	 podobieństwach	 między	 barokiem	 a	 historiograficzną	 metafikcją,	 ten	

gatunkowy	termin	używany	jest	jakby	był	synonimiczny	z	pojęciem	postmodernizmu:		
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„Here,	 in	 the	 impossibility	 of	 determining	historical	 truth	 and	 inability	 to	 fully	 and	exactly	

reconstruct	 past	 events,	 I	 see	 another	 possible	 point	 of	 intersection	 between	

postmodernism/historiographic	metafiction	and	the	Baroque	–	 there	 is	no	direct	access	 to	

history,	not	to	mention	reality	in	general.”		(str.	53)	

Brak	doprecyzowania	relacji	między	(neo)barokiem	a	postmodernizmem	nie	jest	poważnym	

zarzutem,	raczej	sugestią	doprecyzowującej	korekty	przy	ewentualnej	publikacji	rozprawy.	W	

obecnej	 formie,	 postmodernizm	 wydaje	 się	 cichym	 nieobecnym,	 pomijanym	 na	 etapie	

teoretycznych	dywagacji,	a	następnie	przywoływanym	ad	hoc.	

	 Kolejne	części	rozdziału	poświęcone	są	ekfrazie,	fałdzie	oraz	ekfrazie	jako	fałdzie.	Tu	

także	widać	oczytanie	autorki	oraz	dobre	przemyślenie	tematu.		Doktorantka	pewnie	prowadzi	

linię	argumentacji,	prowadząc	do	wniosków	popierających	sformułowaną	na	wstępie	tezę,	a	

jednocześnie	 sprawnie	 zakreślając	 pole	 własnych	 badań.	 Wychodząc	 od	 współczesnych	

definicji	 ekfrazy	 sformułowanych	między	 innymi	 przez	Macka	 Smitha,	W.	 J.	 T.	 Mitchella	 i	

Valerie	Robillard,	autorka	poszukuje	paradygmatu	pozwalającego	uchwycić	złożony	charakter	

ekfrazy.	Znajduje	go	w	koncepcji	 fałdy,	w	rozwinięciu	Gillesa	Deleuze’a	 i	Anny	Munster.	To	

teoretycznie	 uzasadnione	 i	 analitycznie	 ciekawe	 podejście.	W	 tym	 ujęciu	 ekfraza	 wpisana	

zostaje	nie	tylko	w	charakterystyczne	dla	współczesności	rozważania	o	tekstach	i	zjawiskach	

hybrydalnych,	 ale	 także	 w	 szerszy	 kontekst	 filozoficzny,	 sięgający	 Leibnizowskiej	 krytyki	

Kartezjańskiej	 dualności.	 Jako	 filozoficzny	 koncept	 osadzony	 w	 wizualnej	 konkretności,	

Deleuzjańska	 fałda,	 to	 zarówna	 forma,	 jak	 i	 metoda,	 czy,	 jak	 podkreśla	 Munster,	 proces.	

Stanowiąc,	jak	chciał	Deleuze,	podstawową	morfologię	Baroku	(str.	5),	reprezentuje	„system	

w	którym	opozycje	i	przeciwieństwa	osadzone	są	w	kontinuum	w	sposób	nienaruszający	ich	

różnic”	(str.	5).	Zastosowany	analitycznie,	podkreśla	współistnienie	i	wzajemne	oddziaływanie,	

raczej	 niż	 hierarchiczne	 uporządkowanie	 i	 zatomizowanie,	 a	 więc	 cechy,	 które	 autorka	

rozprawy	znajduje	w	analizowanych	przez	siebie	zastosowaniach	ekfrazy.		

Mniej	 przekonujące	 jest	 natomiast	 przywołanie	 konceptu	 barokowego	 domu,	

używanego	u	Deleuze’a	w	kontekście	podmiotowości.	Dość	skrótowe	zestawienie	pojęć	fałdy	

i	barokowego	domu	w	odniesieniu	do	ekfrazy	wydaje	się	sprowadzać	do	banalnej	konstatacji,	

że	„dwie	zdecydowanie	odrębne	części	materii	mogą	być	nierozłączne”	a	ich	odrębność	nie	

ma	 charakteru	 absolutnego	 (str.	 41).	 Analogia	 ta	 w	 odniesieniu	 do	 ekfrazy	 nie	 jest	 jasna,	

nasuwa	 się	 więc	 pytanie	 czy	 warto	 dla	 takiego	 wniosku	 przywoływać	 tak	 złożoną	
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konceptualizację.	 	 Tym	 bardziej,	 że	 późniejsze	 zastosowanie	 interpretacyjne	 tej	 alegorii	

również	wydaje	się	niezbyt	przydatne,	bardziej	komplikuje	niż	wyjaśnia	tekst	Glover.		

Swoiste	uwiedzenie	teorią,	jakie	dostrzegalne	jest	w	pracy,	niesie	ze	sobą	zagrożenia	i	

pułapki	 i	nie	wszystkich	udaje	się	autorce	uniknąć.	 	Ważne,	żeby	rozmnożenie	konceptów	i	

koncepcji	było	uzasadnione,	a	przywołania	i	analogie	klarowne.	W	przypadku	użycia	alegorii	

barokowego	domu	precyzji,	klarowności,	ale	chyba	też	zasadności	brakuje,	prowadzi	raczej	do	

kolejnych	 uproszczeń.	 I	 tak,	 wpisując	 alegorię	 domu	 w	 szerszy	 kontekst	 barokowej	

przestrzenności,	autorka	pisze:	

„What	Deleuze	never	mentions	in	the	context	of	the	allegory	of	a	Baroque	house	is	that	this	

house	is	not	a	finite	and	self-contained	monad-like	figure,	but	a	structure	which	would	clearly	

follow	the	logic	of	the	fold,	for	the	house	can	be	extended	into	the	surroundings	(e.g.	garden,	

neighbourhood)	by	means	of	the	facade,	the	result	of	yet	another	Baroque	division:	into	the	

internal	and	the	external.”	(str.	41)	

Zdanie	 to	 opatrzone	 jest	 odniesieniem	 do	 artykułu	 Georgesa	 Teyssota	 „Baroque	

Topographies.”	 Odniesienie	 to	 jednak	 nie	 jest	 do	 końca	 jasne,	 bo	 choć	 Teyssot	 również	

zajmuje	się	w	nim	kwestią	wewnętrzności	i	zewnętrzności,	to	w	odmiennym	od	autorki	sensie	

i	 kontekście,	 nie	 twierdzi	 też,	 co	wydaje	 się	 sugerować	 zdanie	 autorki,	 że	 sam	 podział	 na	

wewnętrzność	 i	 zewnętrzność	 (poprzez	 fasadę?)	 jest	 w	 jakiś	 szczególny	 sposób	

charakterystyczny	dla	baroku.	Zdanie	to	stanowi	być	może	pewien	skrót	myślowy,	ale	jest	w	

oczywisty	 sposób	 nieprawdziwe,	 wręcz	 nonsensowne.	 Równie	 problematyczne	 jest	 zdanie	

rozpoczynające	kolejny	paragraf	stwierdzające,	że	u	Deleuze’a	fałda	„jest	wszędzie	i	wszystko	

jest	 fałdą”	 (str.	 41).	 To	 stwierdzenie	 również	 wymagałoby	 wyjaśnienia,	 bo	 pozbawione	

filozoficznego	 rusztowania,	 wyrwane	 z	 kontekstu,	 a	 także	 ze	 specyficznego	 dla	 Deleuze’a	

dyskursu,	zdaje	się	prowadzić	autorkę	na	manowce	filozoficznego	esencjalizmu.	Tym	bardziej,	

że	kilka	stron	dalej	ekfraza	jako	fałda	istotnie	wydaje	się	wchłaniać	całe	uniwersum:	„the	fold	

formed	by	ekphrasis	may	extend	to	the	literary	convention	or	formal	aspect	of	the	work,	and	

to	the	world	outside	the	literary	work,	that	is,	the	world	of	the	reader”	(str.	45).	Wprawdzie	

słowo	„może”	daje	autorce	pewien	oddech,	ale	jednocześnie	jest	nieprecyzyjne,	a	sama	idea	

wymaga	wyjaśnienia	i	kontekstualizacji.			

	 Mocne	 i	 słabsze	 strony	 teoretycznych	 fascynacji	 autorki	 zauważalne	 są	 także	 w	

rozdziałach	 analitycznych.	 Pierwszy	 poświęcony	 jest	 powieści	 Salmana	 Rushdiego	 The	

Enchantress	 of	 Florence.	 W	 udany	 sposób	 łączy	 w	 nim	 autorka	 koncept	 ekfrazy	 i	
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historiograficznej	 metafikcji.	 W	 tym	 ujęciu	 ekfraza	 ukazana	 jest	 jako	 istotny	 składnik	

semantyczny	 tekstu,	 wpisany	 w	 charakterystyczne	 dla	 Rushdiego	 i	 dla	 postkolonialnej	

perspektywy	jako	takiej,	wizje	historii,	tożsamości	i	sztuki.	Autorka	z	erudycyjną	lekkością	sięga	

po	 rozmaitych	 krytyków	 i	 teoretyków,	 sprawnie	 poruszając	 się	 wśród	 przywoływanych	

tekstów	i	kontekstów.	Koncepcje	i	teorie	są	dobrze	dobrane	i	rzucają	interesujące	światło	na	

powieść	Rushdiego,	jak	choćby	w	opisywanym	przez	doktorantkę	efekcie	Pigmaliona	ciekawie	

zestawionym	z	historią	Brahmy	(str.	76-7).	Analiza	ekfrazy	wpisana	zostaje	w	szerszy	wywód	

dotyczący	 	Wschodnich	 i	 Zachodnich	 teorii	 reprezentacji	 oraz	 wizji	 sztuki	 jako	 przestrzeni	

zapewniającej	kobiecą	podmiotowość	i	zdolność	do	działania.	Dobrze	poprowadzona	analiza	

prowadzi	do	ciekawych	i	przekonująco	sformułowanych	wniosków.		

	 Kolejny	 rozdział	 poświęcony	 jest	 powieści	 Masterpiece	 Mirandy	 Glover,	 w	 której	

ekfraza	 przybiera	 formę	 spektaklu	 opartego	 na	 złożonych	 i	 wielostopniowych	

przekodowaniach.		Performatywność	wpisana	w	projekty	głównej	bohaterki	ukazana	jest	nie	

tylko	 jako	 sposób	 testowania	 różnych	 tożsamości,	 w	 twórczy	 sposób	 podważający	 męską	

dominację,	 ale	 także	 jako	 dialog	 z	 przeszłością,	 dający	 głos	 i	 tożsamość	 portretowanym	

kobietom.	Centralną	dla	powieści	formę	ekfrazy	doktorantka	trafnie	osadza	w	genderowym	

odczytaniu	tradycji	tableaux	vivants,	w	których	kobiecy	kod	wizualny	zdominowany	był	przez	

męski	kod	werbalny,	gdy	pozbawione	głosu	kobiece	ciało	poddane	było	męskiej	interpretacji.	

Autorka	 ciekawie	 opisuje	 jak	 artystyczne	 działania	 głównej	 bohaterki	 powieści	 tę	 tradycję	

wykorzystują	i	przedefiniowują.	Ta	część	wywodu	jest	ciekawa	i	przekonująca,	osadza	problem	

w	szerszym	kontekście	komodyfikacji	sztuki	i	kobiecego	ciała.		

Nie	do	końca	przekonująca	jest	natomiast	zasadność	użycia	labiryntu	jako	centralnego	

konceptu	 interpretacyjnego	w	analizie	powieści	Glover.	Wywód	doktorantki	oparty	 jest	na	

dwóch	założeniach:	genderowego	charakteru	przestrzeni	labiryntu	oraz	sztuki	jako	labiryntu.	

Pisze	 ona	 między	 innymi:	 „The	 classical	 labyrinthine	 structure	 has	 successfully	 concealed	

femininity	within	 the	 complex,	male-dominated	world	 of	 art	 for	 centuries”	 (str.	 93),	 „The	

labyrinth	is	a	perfect	instrument	to	trap	women	inside	a	typically	male	world	of	art”	(str.	102)	

„the	women	from	the	famous	artworks	are	frozen	and	imprisoned	in	the	labyrinth	of	art”(str.	

105).	Założeń	tych	nie	można	traktować	jako	kulturowych	oczywistości,	żadne	z	nich	nie	jest	

jednak	 przekonująco	 osadzone	w	 analizie	 tekstu.	 Labirynt	 nie	 jest	 z	 założenia	 przestrzenią	

kobiecego	uwięzienia,	a	metafora	sztuki	 jako	 labiryntu,	choć	pojawiająca	się	wielu	tekstach	

literackich,	 by	wspomnieć	 choćby	 Lost	 in	 the	 Funhouse	 Johna	 Bartha,	wymagałaby	 przede	
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wszystkim	 osadzenia	w	 tekście	 Glover,	 wyjaśnienia	w	 jakim	 sensie	 zabawa	 tożsamościami	

głównej	 bohaterki	 ma	 charakter	 labiryntu,	 dlaczego	 męska	 dominacja	 w	 świecie	 sztuki	 w	

powieści	Glover	jest	wyrażona	za	pomocą	tej	właśnie	metafory?	Tym	bardziej,	że	w	odczytaniu	

doktorantki,	labiryntem	jest	zarówno	męski	świat,	który	więzi	bohaterkę,	jak	i	jej	artystyczny	

projekt	 („wading	 through	 the	 labyrinth	 of	 her	 project”	 str.	 103).	 Labiryntem	 są	 tekstowe	

ekfrazy	 („labyrinth	of	ekphrases	contained	 in	 the	novel”	str.	105),	 labiryntem	 jest	wreszcie	

sam	tekst	powieści	(the	labyrinth	of	the	novel”	str.	105).	Wydaje	się,	że	w	tej	części	wywodu,	

zamiast	wyjść	od	tekstu,	doktorantka	wychodzi	od	pewnej	koncepcji	retorycznej	i	tej	koncepcji	

stara	 się	 podporządkować	 interpretację.	 Parafrazując	 słowa	 Harolda	 Blooma	 można	

powiedzieć,	 że	metafora	 to	zarówno	„figura	pragnienia”	 jak	 i	potencjalna	„figura	wiedzy.”1	

Istotne,	 by	 w	 pracy	 naukowej	 kognitywny	 aspekt	 metafory	 przeważał	 nad	 aspektem	

retorycznym.	 Tymczasem	 zastosowanie	 labiryntu	 jako	 swoistego	 konceptualnego	 i	

retorycznego	 klucza	 do	 powieści	 Glover	 wydaje	 się	 być	 niesione	 bardziej	 „pragnieniem”	

retorycznym	 niż	 osadzeniem	 w	 tekście	 i	 przekonującą	 argumentacją,	 tudzież	 pogłębioną	

analizą	 kulturowych	 i	 semiotycznych	wymiarów	 tego	 toposu.	 I	 jeśli	 czytanie	 literatury,	 jak	

wskazuje	doktorantka	we	Wstępie,	porównane	może	być	do	przejścia	przez	labirynt,	to		w	tym	

wypadku	konfrontacja	z	 jej	odczytaniem	Masterpiece	pozostawia	pewne	wrażenie	konfuzji,	

raczej	niż	kontrolowanego	przejścia	przez	uporządkowaną	strukturę.		

	 Kolejne	 dwa	 rozdziały	 w	 pewnym	 sensie	 powtarzają	 mocne	 i	 słabe	 strony	 pracy	

wskazywane	 powyżej.	 Rozdział	 czwarty	 poświęcony	 jest	 analizie	 powieści	 In	 Arcadia	 Bena	

Okri.	To	dobry	i	inspirujący	wybór	tekstu,	bo	ekfraza	jest	tu	rozpięta	między	kilkoma	tekstami	

i	 stanowi	 interesujący	 przykład	 tak	 istotnej	 dla	 współczesności	 transmedialności.	 Powieść	

będąca	 głównym	 przedmiotem	 analizy	 nawiązuje	 do	 filmu,	 jaki	 Okri	 nakręcił	 w	 latach	

dziewięćdziesiątych	 „London	 to	 Arcadia,”	 opowiadającym	 o	 rzeczywistej	 podróży	 autora;	

częścią	 ekfrastycznej	 fałdy	 jest	 też	 powieść	 opublikowana	 dwanaście	 lat	 po	 In	 Arcadia,	

zatytułowana	The	Age	of	Magic.	Jak	słusznie	zauważa	autorka,	tekst	filmowy	i	literacki	ukazują	

różne	aspekty	poszukiwania	Arkadii,	ten	pierwszy	zajmuje	poszukiwanie	fizycznego	miejsca,	

drugi,	w	większym	stopniu	dający	dostęp	do	świata	myśli	bohaterów,	zajmuje	idea	Arkadii	jako	

stanu	 umysłu.	 Tropiąc	 intertekstualne	 nawiązania	 przywoływane	 przez	 Okriego,	 autorka	

																																																								
1	Harold	Bloom	we	Wstępie	do	The	Labyrinth	pisze,	„As	a	theoretician	of	the	relation	between	the	matter	and	the	rhetoric	
of	high	literature,	I	tend	to	define	metaphor	as	a	figure	of	desire	rather	than	a	figure	of	knowledge”	(xi).				
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lokuje	 jego	wizję	w	 szerszym	kontekście	obejmującym	 literaturę,	malarstwo	 i	 architekturę,	

wpisując	intertekstualny	i	ekfrastyczny	dialog	pisarza	ze	znaczeniami	toposu	Arkadii	w	szerszą	

refleksję	na	temat	roli	i	znaczenia	sztuki.		

	 Podobnie	jak	w	przypadku	labiryntu	w	poprzednim	rozdziale,	wątpliwości	budzi	jednak	

postawiona	na	wstępie	opozycja	klasycznej	i	barokowej	Arkadii.	Znów	nie	do	końca	wiadomo	

czy	 jest	 to	założenie	wywiedzione	z	 tradycji	kultury,	czy	osadzone	w	 interpretacji	powieści.	

Wprowadzając	 tę	 opozycję	 autorka	 kontrastuje	 „mity	 i	 inne	 nośniki	 przeszłości”	 jako	

reprezentacje	klasycznej	Arkadii	ze	„sztucznymi,	barokowymi	Arkadiami”	reprezentowanymi	

przez	 ogrody	 wersalskie	 i	 Petit	 Trianon	 (str.	 127).	 	 Ale	 tak	 zarysowana	 opozycja	 nie	 jest	

osadzona	w	analizie	tych,	jak	twierdzi	doktorantka,	kontrastujących	tekstów	i	miejsc,	a	samo	

zestawienie	 nie	 jest	 rozwinięte.	 Autorka	 nie	 wyjaśnia	 dlaczego	 i	 w	 jakim	 sensie	 ogrody	

wersalskie	i	Petit	Trianon	są	spektaklem,	reprezentacją,	ułudą,	a	mit	pastoralnej	utopii	już	nie.	

Biorąc	 pod	 uwagę	 literackie	 peregrynacje	 tego	 motywu,	 analizowane	 chociażby	 przez	

Raymonda	Williamsa	w	The	Country	and	the	City,	można	pokusić	się	o	stwierdzenie,	że	Arkadia	

w	swej	 istocie,	między	 innymi	właśnie	poprzez	swój	wymiar	utopijny,	od	samego	początku	

skupia	 się	 na	 reprezentacji	 jako	 ułudzie,	 reprezentacji	 jako	 zasłonie	 kryjącej	 pustkę.	 Brak	

rozwinięcia	i	doprecyzowania	tej	zarysowanej	na	początku	rozdziału	opozycji	tych	wątpliwości	

nie	 rozwiewa,	 a	 rozmnożenie	 konceptów	 i	 teorii	 przywoływanych	w	 interpretacji	 powieści	

Okriego	odbywa	się	kosztem	terminologicznej	precyzji	i	klarowności	wywodu.		

W	tym	sensie	rozdział	piąty	to	bardziej	udana,	bo	precyzyjniej	poprowadzona	i	lepiej	

osadzona	 w	 tekście	 interpretacja	 powieści	 Patricka	 Gale’a	Notes	 from	 an	 Exhibition.	 Jako	

centralną	zasadę	organizującą	wywód	stosuje	autorka	figurę	gabinetu	osobliwości.	To	trafny,	

dobrze	 uzasadniony	 i	 satysfakcjonująco	 omówiony	 trop.	 Autorka	 omawia	 go	 zarówno	 w	

kontekście	 historycznym,	 jako	 poprzednika	 nowoczesnego	 muzealnictwa,	 jak	 również	 we	

współczesnych	wcieleniach,	takich	jak	Google,	Facebook	i	Twitter.		Oba	te	konteksty	ewokuje	

w	interpretacji	tytułowej	wystawy	jako	gabinetu	ekfraz,	który	pozwala	na	zrekonstruowanie	

życia	 głównej	 bohaterki,	 a	 jednocześnie,	 poprzez	 skupienie	 na	 osobistej	 historii,	 podważa	

wielką	narrację,	do	której	pretenduje	charakteryzująca	nowoczesne	muzeum	wizja	sztuki.		

Konkludując,	teoretyczne	fascynacje	autorki	widoczne	w	pracy	mają	zarówno	mocne,	

jak	 i	słabe	strony.	 	Z	 jednej	strony	pokazują	 jej	erudycję	 i	oczytanie,	dążenie	do	znalezienia	

interesujących	analogii	 i	kontekstów	dla	własnego	wywodu.	Docenić	należy	też	rzeczywisty	

wysiłek	 badaczki,	 bogatą	 literaturę	 problemową	 oraz	 umiejętność	 operowania	 wielością	



	 8	

kontekstów.	 Z	 drugiej	 strony	 mnogość	 przywoływanych	 konceptów	 i	 teorii	 odbywa	 się	

niekiedy	kosztem	precyzyjności	i	klarowności	wywodu,	prowadzi	do	przyjmowania	zbyt	słabo	

uzasadnionych	 założeń	 i	 stosowania	 skrótowo	 zarysowanych	 analogii.	Mocne	 strony	 pracy	

zapowiadają	dobrego	naukowca,	zdolnego	do	formułowania	inspirujących	sądów	i	podążania	

własną	 ścieżką,	 słabsze	 sygnalizują	 potrzebę	 nieco	 większego	 warsztatowego	 rygoru	 i	

krytycyzmu.	Być	może	klarowność	wywodu	poprawiłaby	korekta	sposobu	cytowania.	Część	

przypisów,	 jak	wspominane	powyżej	odniesienie	do	artykułu	Teyssota,	nie	 jest	precyzyjna,	

stawia	czytelnika	przed	koniecznością	formułowania	własnych	wniosków	dotyczących	tego	jak	

przywoływane	teksty	i	idee	wpisują	się	w	argumentację	autorki.		

Mimo	 tych	 uwag,	 pracę	 uważam	 za	 dojrzałą	 i	 wartościową.	 Autorka	 podjęła	 się	

trudnego	 zadania	 sformułowania	 własnego	 modelu	 ekfrazy	 i	 jego	 metodologicznego	

zastosowania.	I	choć	próba	ta	nie	jest	pozbawiona	potknięć,	to	nie	podważają	one	zasadności	

i	wartości	pracy,	ani	 istotnych	kompetencji	autorki.	W	przypadku	pracy	napisanej	w	 języku	

obcym	 podkreślić	 należy	 też	 jej	 gramatyczną	 poprawność	 i	 wartki	 styl,	 fakt,	 iż	 autorka	

posługuje	się	ładnym,	literackim	językiem	i	operuje	bogatym	słownictwem.		

Wobec	powyższego	stwierdzam,	że	przedstawiona	mi	do	recenzji	rozprawa	spełnia	

warunki	określone	w	art.	13.1	ustawy	z	dnia	14	marca	2003	o	stopniach	naukowych	i	tytule	

naukowym,	 to	 znaczy	 stanowi	 oryginalne	 rozwiązanie	 problemu	 naukowego	 i	 wykazuje	

ogólną	 wiedzę	 teoretyczną	 Kandydatki	 w	 zakresie	 literaturoznawstwa	 oraz	 umiejętność	

prowadzenia	 pracy	 naukowej.	 Wnoszę	 więc	 o	 dopuszczenie	 mgr	 Dominiki	 Magdaleny	

Bugno-Nareckiej	do	dalszych	etapów	przewodu	doktorskiego.		
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