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„Elements of Hasidic and Christian Mysticism in the Writings of Denise Levertov”

Rozprawa doktorska pt ”Elements of Hasidic and Christian Mysticism in the Writings

of Denise Levertov” jest pracą z dziedziny literaturoznawstwa, mającą na celu analizę wierszy

Denise Levertov ze szczególnym uwzględnieniem obecnych w nich elementów mistycznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które kolejno rozwijają tematy: pielgrzymki, mistyki

chasydzkiej oraz chrześcijańskiej.

We wstępie do rozprawy doktorskiej przedstawiona została postać Denise Levertov

oraz jej biografia. Ta część pracy pokazuje również główne nurty analiz literackich wierszy

tej  poetki  i  wskazuje na otwarte  zagadnienia,  które do tej  pory nie  zostały wyczerpująco

zbadane. Zgodnie z przeprowadzonym przeglądem literatury przedmiotu, określono główny

kierunek analizy oraz sformułowano tezę rozprawy. Jej celem jest pokazanie, że artystyczna

droga rozwoju Denise Levertov została ukształtowana przez wpływy mistyki chasydzkiej i

chrześcijańskiej oraz przez przejście poetki z etapu agnostycyzmu do wiary. Poezja artystki

łączy  w  sobie  tradycje  żydowskie,  chrześcijańskie  oraz  walijskie.  To  właśnie  eklektyzm

powoduje, że twórczość Levertov jest tak głęboka i pełna symboliki.

Rozdział pierwszy poświęcono tematowi pielgrzymki w poezji Levertov. Rozwija on

również  temat  kreatywnego  rozwoju  artystki,  jej  powołania  jako  poetki  oraz  motywu

nieustannego poszukiwania. W pracy wykazano, że pielgrzymka Levertov ma trzy główne

kierunki: świecki, duchowy oraz kreatywny, oraz opisano jak mistyczne odczucia Levertov

rozwijają się z biegiem czasu − głównie w wyniku pogłębiania tematów związanych z naturą

i mitologią. W rozdziale przedstawiono też autoanalizę tożsamości poetki, na którą składają

się  wyżej  wymienione  wpływy,  dające  jej  poczucie  wyjątkowości  oraz  świadomość

posiadania  szczególnie  rozwiniętej  wrażliwości.  Poczucie  tajemnicy  jest  jednym
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z ważniejszych tematów wierszy Levertov i wskazuje na jej potrzebę mistycznych wrażeń.

W tej części pracy rozwinięto również pojęcie społecznego zaangażowania poetki i wskazano

na ścisły związek wysoko rozwiniętej  moralności artystki z jej  późniejszym powrotem na

łono kościoła katolickiego. 

W  rozdziale  drugim  pracy  znajdują  się  odniesienia  do  elementów  mistycyzmu

chasydzkiego,  które  można  znaleźć  w  twórczości  Levertov.  Głównymi  aspektami

zaczerpniętymi  z  tradycji  przodków  artystki  są:  umiłowanie  natury,  poczucie  tajemnicy,

radość życia oraz mistyczne podejście do muzyki i języka. W rozdziale tym podano przykłady

z konkretnych tomów poezji,  w których znajdują się odwołania do mitologii  chasydzkiej,

legend  oraz  opowiadań:  „The  Jacob’s  Ladder”,  „O  Taste  and  See”  i  „Relearning  the

Alphabet”. Szczególną rolę odgrywają tutaj również symbole zaczerpnięte z Kabały takie jak;

iskry  (sparks)  oraz  motyw  drzewa  życia  (arbor  vitae).  Pokazano,  że  Levertov  wyniosła

zamiłowanie  do  duchowości  z  domu  rodzinnego,  jednak  poetka  świadomie  kultywuje  je

i rozwija  sama.  Pogłębianie  mistycyzmu  chasydzkiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

legend opisanych przez  Martina  Bubera w  Opowieściach Chasydzkich,  inspiruje  Levertov

w szczególny sposób i daje poczucie tajemnicy. Przekonanie o niezwykłych właściwościach

języka  pomaga  poetce  w akcie  twórczym,  który ma  dla  niej  znamiona  boskości.  Radość

i afirmacja życia, które odznaczały się między innymi w muzyce oraz ekstatycznym tańcu, tak

charakterystyczne  dla  Chasydów,  są  bliskie  Levertov,  która  nawet  w  najtrudniejszych

momentach  w  swoim  życiu  szuka  pozytywnych  stron.  Poetka  widzi  boską  iskrę  we

wszystkich stworzeniach na świecie, stąd jej głęboki szacunek dla życia i przyrody. Levertov

angażuje  się  w  pokojowe  demonstracje  przeciwko  konfliktom  zbrojnym  i  stara  się

uświadamiać  swoich  czytelników o  zagrożeniach  płynących  z  wyścigu zbrojeń  czy broni

nuklearnej.  W rozdziale  udowodniono  stwierdzenie,  że  potrzeba  religijności  zawsze  była

nieodłączną częścią świadomości Denise Levertov, co skutkowało − w pierwszym etapie jej

rozwoju artystycznego − czerpaniem z motywów mistyki chasydzkiej.

W  rozdziale  trzecim  zostały  przeanalizowane  elementy  mistyki  chrześcijańskiej

w twórczości Levertov.  Pokazano jak przebiegła duchowa transformacja poetki  i  przejście

z etapu  agnostycyzmu,  fascynacji  mitologią  i  chasydyzmem  do  zainteresowania

chrześcijaństwem. Opisano główne motywy kierujące konwersją artystki na katolicyzm oraz

przedstawiono  osoby,  które  najbardziej  zainspirowały  poetkę  w  drodze  do  rozwoju

religijnego: Julian of Norwich, Oskar Romero oraz Niewierny Tomasz, z którym Levertov się

uosabia.  Najistotniejszymi  elementami  mistyki  chrześcijańskiej,  które  pojawiają  się  w jej
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wierszach  są:  motywy  apokaliptyczne,  miłość  i  kontemplacja,  rozdarcie  pomiędzy  wiarą

i niewiarą  oraz  doświadczenie  nocy ciemnej.  Wybór  tych  tematów nie  jest  przypadkowy.

W rozdziale  udowodniono,  że  właśnie  te  elementy dają  pełny obraz  duchowej  przemiany

Levertov.  Ponadto  wskazano  na  odczucia  mistyczne  doświadczane  w  związku

z praktykowaną  przez  poetkę  kontemplacją  takich  zjawisk  jak  wcielenie,  miłość  oraz

męczeństwo. Umiłowanie pokoju, niechęć do wojny i wiara w miłość oraz miłosierdzie Boga

do ludzi były dla Levertov głównymi bodźcami do konwersji na katolicyzm.

W zakończeniu rozprawy znalazły się wnioski dotyczące analizy twórczości Denise

Levertov  pod  kątem kształtowania  się  jej  mistycznej  świadomości.  Pokazano  jej  ścieżkę

rozwoju, wynikającą z duchowej potrzeby religijności, która objawiała się w jej uwielbieniu

natury oraz potrzebie uświadamiania swoich czytelników o zagrożeniach płynących z braku

szacunku  dla  środowiska  oraz  drugiego  człowieka.  W  pracy  podkreślono  synkretyzm

wpływów  Chrześcijaństwa  i  Judaizmu,  które  dla  poetki  nigdy  nie  były  antagonistyczne,

a wręcz  przeciwnie  –  wzajemnie  się  uzupełniały  i  dawały  świadectwo  unikalności  życia

ludzkiego. 
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