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Recenzja naukowa
pracy doktorskiej m gr Marty Zmyślnej
Koncept w twórczości polskich poetek przełomu X X i X XI wieku
(Szymborska, Kozioł, Lipska)

Przedstawiona do recenzji rozpraw a doktorska m gr M arty Zmyślnej Koncept w twórczości
polskich p o etek przełom u X X i X X I wieku (Szymborska, Kozioł, Lipska), napisana pod kie
runkiem dr. hab. prof. U JK Janusza Dętki. Uniw ersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
K ielce 2021, ss. 322, poświęcona została konceptyzmowi traktowanem u jako narzędzie prze
kazywania nieoczyw istych sensów w utworach wymienionych autorek. Praca została pom y
ślana po pierwsze jako próba aktualizacji znaczeniowej pojęcia konceptu w odniesieniu do
poezji przełomu wieków, po drugie - jako „pokazanie, jak ów koncept jest realizowany przez
poetki reprezentujące trzy następujące po sobie pokolenia literackie” (s. 7). W mojej ocenie
jest to zamysł ambitny, płodny poznawczo, dający szansę na uporządkowanie pojęć stosowa
nych przez teoretyków i historyków literatury (o krytykach literackich nie wspominając) w
sposób nierzadko intuicyjny lub dowolny. Sam dobór pisarek nie budzi większych wątpliw o
ści: zw łaszcza Szym borska jest od lat czytana jako poetka konceptu; tw órczość Lipskiej, inte
lektualna i bezkom prom isowa, doskonale wpisuje się w tradycję discordia concors; dorobek
Kozieł chyba najrzadziej łączono z konceptyzmem, i tym ciekawsze są ustalenia pani Zm yśl
nej w tym zakresie.
Praca ma charakter systematyzujący: została skom ponowana tak, by w dwóch pierw 
szych rozdziałach określić i uporządkować teoretyczne ramy wywodu, a w trzech kolejnych
analizować przejawy i sensotwórcze konsekwencje konceptyzmu w pisarstwie Szymborskiej,
Lipskiej i Kozioł. Już Wstęp dysertacji zapowiada - konsekwentnie realizow aną później metodę przywoływania konkretnych utw orów poetek-konceptystek jako egzemplifikacji szer
szych zjawisk. M nogość tytułów w ierszy pojawiających się w przypisach dowodzi nie tylko
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powszechności niektórych „chw ytów ” poetyckich w ich dorobku, ale i tego, ja k doskonale
pani Zm yślna zna i rozumie tw órczość wszystkich trzech pisarek. Tym bardziej zachęcała
bym, aby przygotowując rozprawę do ewentualnego wydania książkowego zdecydowała się
przytaczać i interpretować teksty rzadziej analizowane, zw łaszcza w przypadku Szym bor
skiej, do czego jeszcze wrócę.

W pierwszej części rozprawy, zatytułowanej Koncept - pojęcie, historia, analogia,
pani Zm yślna dokonuje systematyzacji pojęć teoretycznych poprzez przegląd m ożliwych de
finicji konceptu oraz relacjonuje narodziny i rozwój konceptyzmu, ze szczególnym uw zględ
nieniem jego oszałamiającej popularności w okresie baroku i powrotu w ramach dw udziesto
wiecznego modernizmu. Choć mogłoby się wydawać, że jest to tematyka dobrze zbadana
(dostrzec to m ożna w skrupulatnie przywołanej literaturze przedmiotu), A utorka nie poprze
staje na przytaczaniu tez swoich poprzedników/ poprzedniczek, lecz odwołuje się wprost do
kluczowego dla niej traktatu Sarbiewskiego, szukając w nim zalążków konceptystycznej po
etyki dw udziestowiecznych poetek. Równolegle śledzi specyfikę konceptu m etafizycznego w
wydaniu angielskim, co okazuje się istotne z punktu w idzenia odrodzenia się intelektualnego
konceptyzmu na W yspach z początkiem XX wieku. Pani Zm yślna eksponuje kluczowe cechy
tej poetyki, przejęte i twórczo wykorzystane przez polskie pisarki: nieschematyczne spojrze
nie na rzeczywistość, intelektualną proweniencję „cudowności” oraz dążenie do specyficznej
„przyjem ności” estetycznej płynącej z przełam ywania oczekiwań odbiorczych. Warto byłoby
jednakże ju ż w pierwszym rozdziale zaznaczyć, w jakim stopniu wymienieni w nim artyści
słowa stali się mistrzami dla w spółczesnych poetek: na przykład przypomnienie herm etycz
nego konceptyzm u Norwida, analizowanego przed dwudziestu laty przez van Nieukerkena,
uzasadnione jest licznymi tropam i norwidowskimi u Szymborskiej (przywołanymi choćby w
badaniach stylistycznych Teresy Skubalanki). Brakuje tu także nieco wyraźniejszego stanow i
ska wobec współczesnej przydatności możliwych perspektyw badawczych, zrelacjonowanych
za Dariuszem Chem perkiem (s. 26-27). Innymi słowy Autorka, być może z ostrożności m eto
dologicznej, nie w skazuje, że badanie konceptu na przykład od strony psychologii twórcy
(ingenium) je st dziś przedsięwzięciem wysoce ryzykownym - a przecież sama, moim zda
niem słusznie, rezygnuje na przykład z optyki ginokrytycznej.
Podrozdział 1.4 przerzuca pomost pomiędzy Eliotem i początkam i ironicznego kon
ceptyzmu, redefiniującego barokow ą tradycję a ostatnimi dekadami XX wieku w Polsce.
Przyznaję, że w tej części pracy nie potrafię usłyszeć własnego głosu badaczki czy choćby
zaznaczenia, które z ujęć współczesnej poezji konceptystycznej (Nieukerkena? Dąbrowskiej?
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Janion? Rymkiewicza?) je st jej najbliższe. Przekonująco zrelacjonowane związki antropolo
gii baroku i filozofii postmodernistycznej w ostatniej partii rozdziału (jak sądzę, z racji skrótowości) kryją w sobie kilka uproszczeń. Korekty dom agałoby się zw łaszcza utożsam ienie
„ponowoczesnego rozchw iania” z nihilizmem, chaosem poznawczym i egzystencjalną pustką
(s. 60), rodzi ono zresztą pytanie o to, w jakim stopniu twórczość konceptystyczna stanowi
remedium na tak rozumiany kryzys wartości. Rozdział kończy się przekonującym zebraniem
kluczowych cech poetyki konceptu w definicję, która - jak się okaże w dalszych partiach dy
sertacji - będzie funkcjonalnym narzędziem przydatnym w analizie tekstów trzech poetek.

W drugim rozdziale (który, notabene, doskonale dokumentuje oczytanie Doktorantki
w literaturze przedm iotu) pani Zm yślna umiejętnie kreśli syntetyczne portrety Szymborskiej,
Kozioł i Lipskiej. A utorka wykazuje się tu zm ysłem porządkowania im ponującego materiału
historycznoliterackiego i jego właściwego strukturyzowania. Nie traci przy tym z oczu głów
nego tem atu rozprawy, każdorazowo wskazując na te ustalenia literaturoznawcze, które expli
cite (Szymborska), implicite (Kozioł) lub wyłącznie hasłowo (Lipska) prowadzą w stronę
konceptyzmu trzech pisarek. W skazując zarówno różnice pokoleniowe, jak podobieństwa ich
twórczości, nie tylko w zakresie wykorzystyw ania konceptu, pani Zm yślna słusznie podkre
śla, że „wzajemne tw órcze inspirowanie się” poetek (s. 67) sprowadzało się do inspiracji
młodszych autorek tw órczością noblistki. N atom iast kluczowa, jak się wydaje, konstatacja,
jakoby punktem stycznym ich poetyk było m yślenie „o rzeczywistości jako nieskończonej
otchłani sensów”, z której poeta „w yławia pojedyncze elementy i łączy w sekwencje nowych,
nadawanych na mocy własnych skojarzeń znaczeń” (s. 68) wymagałaby doprecyzowania,
gdyż tego rodzaju w spólnota łączy większość pisarzy.
Dopiero na tle drugiego rozdziału m ożna docenić trudność, z jaką mierzy się Autorka
w kolejnych, analityczno-interpretacyjnych partiach dysertacji. Ilość źródeł, jakim i dysponu
je, w ym aga bowiem umiejętności selekcji, a ju ż istniejące, nierzadko wybitne interpretacje
konceptystycznych wierszy w ybranych poetek mogą onieśmielać, zw łaszcza w wypadku
dzieła Szymborskiej. W yprzedzając nieco dalszy wywód chciałabym podkreślić, że pani
Zm yślna porusza się wśród istniejących m onografii i artykułów ze swobodą i pewnością,
skrupulatnie odnotowując swoje zależności od poprzedników. Z powodzeniem realizuje po
stawiony sobie cel, aby wniknąć „głębiej w istotę zjawiska” tam, gdzie dotąd czytelnik
otrzym ywał od badaczy tylko „hasła rozpoznawcze” (s. 117). Radziłabym może tylko w ięk
szą odwagę w wyrażaniu odmiennego zdania - ton polemiczny pojawia się w dysertacji tylko
okazjonalnie, a dodałby pracy wyrazistości.
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Trzecia część rozprawy, „Discordia co n co rs” czyli koncept osadzony w tradycji, po
święcona jest synchronicznej analizie poezji Szymborskiej, Kozioł i Lipskiej przy w ykorzy
staniu zakorzenionych w tradycyjnej poetyce opisowej, wywiedzionych z konceptyzmu sie
dem nastowiecznego figur opartych na zasadzie „niezgodnej zgodności” / „zgodnej niezgod
ności” . Rozum ienie puenty i dowcipu zaproponowane na gruncie polskim przez Sarbiewskiego realizuje się odm iennie w w ierszach każdej z autorek, choć pani Zm yślna przekonująco
wykazuje, iż łącznikiem pozwalającym porównywać ich dokonania są logiczno-semantyczne
antynomie. Porządkuje je przy pomocy siedm iu kategorii: „podobieństwa w niepodobnym”,
„kontrastu”, „antytezy”, „paradoksu”, „oksym oronu”, „puenty”

i „dow cipu”, co stanowi

pewne uproszczenie zjawisk spod znaku discordia concors, konieczne jednak dla sfunkcjonalizowania następujących w rozdziale analiz; zresztą Doktorantka zaznacza umowność tej sys
tematyki i wskazuje na przenikanie się pokrewnych chwytów logiczno-stylistycznych w
utworach w spółczesnych pisarek.
Efektem je st reprezentatywny zestaw - trafnie i umiejętnie egzemplifkowanych przejaw ów poetyki koncepty stycznej, która z barokowej gry sprzeczności czerpie inspiracje
do niebanalnych zestawień znaczeniowych, am biwalentnych obrazów rzeczywistości w ru
chu, przełam yw ania schem atów myślowych. Pani Zm yślna trafnie udowadnia, że trzy poetki
są mistrzyniami niespodzianek poznawczych, fundowanych czytelnikowi: „uderzanie w po
wszechne przekonania i stereotypowe m yślenie jest jednym z ich ulubionych poetyckich za
trudnień” (s. 150), na co znajdzie dowody także w kolejnych partiach pracy. W trzecim roz
dziale ujawnia się w arta podkreślenia skrupulatność Autorki w dokum entowaniu skali zabie
gów konceptystycznych w dziele poszczególnych pisarek: właściwie w całej dysertacji przy
pisy zawierają rów noległą narrację dotyczącą innych wierszy, które realizują poszczególne
wzory konceptu (vide np. przypis o poetyckich traktatach w twórczości Kozioł, s. 180). Pani
Zm yślna przekonująco wiąże analizę stylistyczno-retoryczną z taką interpretacją wierszy,
która uw ydatnienia ich ironiczny, autoironiczny lub komiczny wydźwięk, ścisłe spleciony ze
sceptycznym dystansem podm iotu wobec obrazowanych zjawisk. Zawsze szuka J ą d r a kon
ceptu” (s. 134), pam iętając o niebezpieczeństwie rozmycia tego pojęcia i odnajduje to jądro
na przecięciu stylu i sensu.
Jako że A utorka rozprawy rzetelnie powołuje się na innych badaczy/inne badaczki,
którzy/które w podobnym duchu czytali/czytały tw órczość trzech poetek, zdarza jej się w yco
fywać przed odw ażniejszą w łasną interpretacją, zw łaszcza wobec obrosłej komentarzami
twórczości noblistki. W pada ją do tego zachęcać, bo kiedy decyduje się na samodzielność
odczytania, skutki są znakom ite, jak choćby w komentarzu do Konkursu piękności męskiej
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Szymborskiej (s. 177-178). W racam tu także do wyrażonego ju ż przekonania, że praca zyska
łaby na odkrywczości dzięki analizie mniej znanych wierszy pisarek, zw łaszcza autorki Ludzi
na moście.

Rozpoznania pani Zm yślnej, w ramach których akcentuje ona oryginalne przetw orze
nie poetyki konceptystycznej przez trzy wybrane poetki, uważam za najciekawszą część dy
sertacji, choć budzi ona także sporo pytań. Rozdział Współczesne innowacje zaw iera nowe,
inspirujące spojrzenie na kreacyjny charakter ich twórczości prowokującej „umyślne dyso
nanse” poznawcze (s. 187), dobrze oddany w tytułach podrozdziałów („Światy m ożliw e”,
„Światy niem ożliwe”, „Gry językow e”). Jest to część wartościow a m etodologicznie, przejrzy
ście ujm ująca trudną problem atykę zderzenia intencji twórczych i oczekiwań odbiorczych,
obrazująca jej rozmaite aspekty na przykładzie konkretnych wierszy. Proponowałabym je d 
nak, by właśnie dlatego uzupełnić konteksty teoretyczne o ustalenia z dziedziny estetyki re
cepcji Hansa Roberta Jaussa i W olfganga Isera Przekonująca lektura większości wierszy,
prowadząca od kontekstów filozoficzno-logicznych (pomyślanych przez podmiot imposibiliów i eksperym entów m yślowych) do egzystencjalno-etycznych wniosków wydaje się prze
konująca, miejscam i bardzo oryginalna. Niemniej niektóre interpretacje budzą moje w ątpli
wości: wiersz Kozioł [Na stworzenie świata] potraktowany jako ironiczny staje się raczej
oskarżeniem Boga, niż zanegowaniem jego istnienia (s. 193), podobna perspektywa pozwala
dostrzec w Formularzach Lipskiej (s. 198) jeden z ironicznych „żyw otów równoległych” pol
skiej literatury, które tworzyli na przykład M iłosz Biedrzycki czy Jacek Dehnel, oddających
nieoczywiste napięcie pom iędzy egzystencją tw órczą a doświadczeniem przeciętności.
W podrozdziale Gry językow e innowacje form alno-sem antyczne i frazeologiczne
trzech poetek tw orzą szczególnie ciekawe ramy interpretacyjne ich wierszy, a Autorka nie
zwykle trafnie rozróżnia odmienność kontekstów językow ych, w których zanurzone są teksty
z różnych dekad (świetna interpretacja porównawcza Ogłoszeń drobnych i Prospektu Szym
borskiej oraz O ferty Lipskiej, s. 222-226). Proponowałabym jedynie wzbogacenie kom entarza
do Wolnego przekładu z Szekspira Lipskiej o kwestię - sugerowanego przecież przez tytuł sfingowanego pierw ow zoru wiersza, co stworzyłoby dla niego dodatkowy konceptystyczny
kontekst intertekstualny. Godna podziwu jest dokładność, precyzja i skrupulatność badań językow o-stylistycznych przeprow adzonych w tej części rozprawy, które uwydatniają przem ia
ny w spółczesnego konceptyzm u i pozw alają docenić jego sensotwórczą produktywność. Roz
czarowują nieco wnioski końcowe, sformułowane nazbyt ogólnikowo - pani Zm yślna konsta
tuje, zgodnie z założeniam i wstępnymi, że dzięki innowacjom konceptystycznym poetki
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„osiągają świeżość spojrzenia na problem y egzystencjalne współczesnego człowieka”, „ude
rzają zarówno we w szelka schematyczność rozumowania, jak w językow e przyzw yczajenia”,
„zapraszają do intelektualnej gry w deszyfrowanie sensów powstających w wyniku nieocze
kiwanej konfrontacji znaczeń, stylów i językow ego tw orzyw a” (s. 240). Po części jednak pią
ta, ostatnia część pracy pozw ala doprecyzować konsekwencje tak implem entowanego konceptyzmu dla kształtu światów poetyckich trzech pisarek.

Rozdział piąty, Szymborska, Kozioł, Lipska - differentiae specificae tropi indywidual
ne cechy konceptyzmu, charakterystycznego dla każdej z autorek. Tę partię pracy także oce
niam wysoko, zw łaszcza że dopiero poszukiw anie własnych tendencji konceptystycznych
trzech poetek pozw ala dostrzec w pełni twórczy potencjał intelektualnych gier, które podej
mują. Pani Zm yślna wyczerpująco i w ielowątkowo analizuje zabiegi defam iliaryzacji charak
terystyczne dla autorki Wołania do Yeti; bada miniatury poetyckie Kozioł, skłaniające się
formalnie w stronę rozbudowanej puenty; rekapituluje i uzupełnia ustalenia badaczy / bada
czek dotyczące toposu „żywej śm ierci”, potraktowanego - słusznie - jako totalizujący kon
cept w pisarstwie Lipskiej.
Uznanie budzą niektóre interpretacje wierszy tak - zdawałoby się - dokładnie prze
czytanej noblistki (np. passus dotyczący Fotografii z 11 września, s. 252-253), choć są też w
dorobku Szymborskiej takie mistrzowskie i rozdzierające teksty jak K ot w pustym mieszka
niu, o którym napisano ju ż chyba wszystko. W arto także, jak sadzę, byłoby w interpretacji jej
„innobytów ” odwołać się nie tylko do utrwalonej w tradycyjnej poetyce opisowej kategorii
„liryki roli”, lecz także „liryki m aski” . N ajw iększą swobodę analityczno-interpretacyjną odna
leźć m ożna w partii pracy poświęconej krótkim formom poetyckim Urszuli Kozieł. Autorka
dysertacji nie ukrywa, nie zawsze są to teksty doskonałe artystycznie, toteż krytycznie śledzi
ewolucję w arsztatu poznańskiej pisarki, uznając wykorzystywane prze nią koncepty za „w aż
ne źródło artystycznej energii” (s. 279). Przyznaję, że najmniej odkrywcze są dla mnie pod
rozdziały dotyczące autorki Przechowalni ciemności, wiele zaw dzięczające zw łaszcza katego
riom, w których odczytywał tę poezję Grzegorz Olszański, niemniej także i ta część dysertacji
jest pożyw na znaczeniowo i ma walory porządkujące. W arto - być może - zniuansować
um ieszczone tam interpretacje, sięgając choćby do specyfiki gatunkowej utworów żałobnych
(jak choćby epitafium ufundowanego na figurze „głosu zza grobu”, będącej przecież swo
istym konceptem ) lub tradycji soliloquium, która pozwoliłaby w niektórych wierszachdialogach ze zm arłymi Lipskiej dostrzec rozprawę z obum arłą duchowo lub emocjonalnie
częścią ,ja ” .
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Inicjalne zdanie Zakończenia brzmi prowokacyjnie: „Koncept, jaki jest, każdy w idzi”
(397), lecz A utorka rozprawy wielokrotnie wykazała, że podjęty przez nią problem badawczy
w ym aga zrew idow ania pozornych oczywistości i uporządkowania wiedzy o konceptyzmie
zarówno w wymiarze metodologicznym , jak historycznoliterackim. W efekcie otrzym ujem y
rzetelne, rozbudowane studium konceptyzmu we współczesnej polskiej poezji. Połączone
zostało z takim wglądem w twórczość wybitnych autorek, który znacznie w zbogaca dotych
czasowe odczytania ich dzieła. Z jednej strony pani Zm yślna eksponuje świadome w ykorzy
stywanie przez Szymborską, Kozieł i Lipską możliwości logicznych, metaforycznych i
brzm ieniowych polszczyzny jako budulca poetyckiego konceptu, z drugiej zaś - wyznacza
specyficzne cechy ich pisarstw a opartego na nieoczywistościach, logicznych paradoksach i
naruszaniu odbiorczych przyzwyczajeń. A utorka wydaje się przy tym z równym przekona
niem podążać za konceptam i wszystkich trzech poetek, zachowując daleko idący obiekty
wizm.
Autorka ocenianego studium kompetentnie zbadała nie dość jeszcze opracowaną pro
blematykę konceptu w poezji Kozieł, znacznie rozszerzyła jego rozumienie w odniesieniu do
utworów Lipskiej oraz doprecyzowała i uporządkow ała ustalenia badaczy/ badaczek koncep
tyzmu Szymborskiej. U ruchom iła stosowne konteksty, odwołując się zw łaszcza do koniecz
nych tu prac z zakresu retoryki, poetyki, antropologii i filozofii, zarówno historycznych jak
współczesnych, łacińsko-, polsko- i anglojęzycznych. Podkreślić trzeba także niezwykłą sta
ranność pracy: celowość kompozycji, przejrzystość wywodu, także tego prowadzonego rów 
nolegle w przypisach, precyzję języka, brak jakichkolw iek usterek językowych.

A zatem - rozpraw a doktorska Koncept w twórczości polskich poetek przełom u X X i
X X I wieku (Szym borska, Kozioł, Lipska) rozwiązuje ważne zagadnienie badawcze, potwierdza
zarówno wysoki poziom wiedzy literaturoznawczej Autorki, jak jej sprawność m etodolo
giczną i językow ą. W moim przekonaniu spełnia ustawowe wym agania stawiane pracom dok
torskim. Tym samym wnoszę dopuszczenie magister Marty Zmyślnej do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.

