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Pracę doklonĘmgrAteksarrdry Wójtowicą
co chciałabyn zanaczyć jużnasamym
wĘpie
recenzji, oceniam bardzo wYsoko. Autorka
ro?prawy podjęła t€mat wużnyz wielu qzględów,
poanawczo atakcyjny i wymagaj
ący ptzy tym rozległych kompetencji badawczych . Trzeba

docenić to,

ze jej

dysertację cechuje dobrze zaplanowaną
vlzejrzysta kompozycja i
Pogłębiona refleksja badawcza Teza jest uryraznie sformułowana
i konsel§ilentnie
Przeprowadzana w kolejnYch rcztziałach no?prawy, co
czyni jączyteinąi przemyślanąpod
względem układu treŚci, Autorka wie,
czego ma szukać, pod jakim
Ęt€m cbcn crytać
zgromadzonY Wez siebie materiał i jakie
tneściz niego wydobyć. Ta narzucona
sobie
dYscYPlina mYŚlowa jest godna umaąia
i - według mnie - starrowi niewąĘliwą
za6eĘpracy.
W swej dYsertacji mgr WÓjtowicz podjęła
sĘ vazy ważrej i jednocześnie trudrrej.
Podstawą do anali4Y uczyniła powieść
Wacława Berenta &imina.Nie oznacza jednĄ
to
że
swe ronłłaŻania zawęziła tYlko do jednego
tek§tu tego pisarza W swej dyseńacji
zademonsEowana Pehąi wszehsfronnąwiedzę
na te,nat pisarstrva atrtora próchną,ważnego
Pisarza modernistYcznego, diagnosty kultury polskiej, przekonanego,
że literatura powinna
byó sumieniem narodu. Mgr Wójtowicz
wykorzystała nie tylko dobą znajomośó
wszystkich
PowieŚci Pisaną ale takŻe jego esejów, listów, mów,
wstgńw i przekładów jego autorstwa
Różne utwory Berenta przywoĘwane
Ę w n.j pracy ze względu na podejmowane w niej
ząadnieńa Autorka dYsertacji z*'óciła t*żśuw€ę
na fragmenty ękopisu prochnai cyklu
RÓze' Interesował ją bowiem warsztat pisarza
oraz anczsnie frzycmegoksztdtu jego
dzieł.
DYsertacja mgr WÓjtowicz nie ma więc
charakteru przyczynkarskiego,
łlko zbliżasię do
ujęó sYntetYcznYch, Wnioski na temat
zarrrysfu i §hategii narracyjnych doĘcąwłaściwie
całej twórczości Berenta
"mieszczonej w szersąm kontekście modernizmu polskiego.
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WYdawaĆ

by sę mogło, żn na temat trudnej w odbiorze

i

w sumie mało dziś

PoPularnego Pisarstwa autora Próchna powiedziano juz prawie wszystkoo o cuym świadczy

obszerna bibliografia prac poświęconych analizie jego rrtworów. Tak

też dzieje się w

PrzYPadku Oziminy. Na temat tej powie&;i powstały liczne, mniej lub bardziej obszerne
opracowanią chociż, co ciekawe, w odńżnieniu od innych powieści BerenĘ do tej pory nie

ma PehowartoŚciowej monografi,i tego utworu NiewąĘliwie sposób interpretacji

tej

PowieŚci narzucil Michał Głowinski we Wstępie do wydania Oziminy, która Ńazała się w

serii BN. Badacz ten doglębnie

i

vcnikliwie oświetliłwiele zagadnień obecnych w

interezująPej nas powieŚci Beręnta Przyjęto, że jest to analiza kanoniczra. Obok niej istrieją

oPracowanią doĘczrye poszczególnych zagadnieńpojawiająpych się w tej powieśł:i,stefana
Trau8Pttą Jełzego Pasz,ką Jana Prokopą Modzimierza Boleckiego, Ryszarda Nyczą

KrzYsztofa Kłosinskiego, Magdaleny Popiel, Marii PrussaŁ lwony Rusek i Małgorzaty
Okulicz-Kozaryn. O Oziminie wmiankujątakin autolzy tekstów pisanych ptzy okĄi naliz
innYch Ńwońw Bercnta lub naktująpych na t€rnat literatury modemizrrru w ogóle. Wydaje
się więc, że właściwiewyczerpał się potencjał intapretacyjny.

Autorka dysertacji ponownie

jdnak

sięgnęła do tej powieści,

"ńajp

sobie ważne

PYtanie: ,jaki element Świata przedstawionego odgrywa kluczowąrolęw oziminie, ata!<ż.e w

innYch utworach Berenta? (s.7)".

W Ęgu jej

zainteresowania badawczego aralazło się

zagadnienie Przeshzeni. Autorka musiała odnieśćsię

do wypowiedzi, @ejmująpych

zagadnienie Przestrzeni w Oziminie, począwszy od pierwszych prac Ostapa ortwiną którego

rozwin{ Po latach Krzysźof Kłosiński, a po nim EĘbieta RybicĘ pirqzprace Michała
Głowińskiego i Małgoruaty BaranowskieJ. Z ich ustaleń uryniką ż,e czasptz3;strzeń w tej
mYŚl

PowieŚci właŚciwie nie istnieje, jest ona nie,ciągłą chaoĘczna
za(ezY od Prmktu widzenia postaci, co tłumaczy
wskażrywano na figrrry:

i

eliptyczną, a jej kreacja

jej względnośći atomizację. prry jej opisie

labiryną koła i spirali. Tacy badaczl j*Jan JakóbczyŁ Janprokop,

Janina Garbaczowska skoncentrowali się na

@ziale

przestrzeni na otwartą i zanknięĘ na

metaforycznYm macz"erliu podziemnego królestwą na przestzeni zvliry,arcj z punktem
widzenia Po§taci oraz na dramatycznej jedności czasu i akcji. W rekonsnrrkcjach temporalno_
sPacjalnYch nie Pomaga obecna w Oziminie narracja personatną ani polifoniczna budowa
tełsfu. Przykładów podobnych interpretacji można wslrazń wiele, ale nie rozwią3ują one

kwestii specjalnych

w

Oziminie. Dlatego -Ęa,rnienie to wydawało się wyczerpane

i

zamknięte.

Autorka dYsertacji odważnie podjęła polemikę

z

tezami badaczy dotycąpymi

niemoŹnofui odtworzeniaprzyleglo:ści miejsc, fragmentaryczności i chaotyczności przestrzeni
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w

Bereną czyh z twierdzeniami o braku logiki przes:Ezennej w
Oziminie, wJmiĘąpyni, jak twierdzi Autorką z braku rrąrzlrtan:r- w tych analizach
omawianej Powie&:i

Pruesfrzeni finkcji poralkująpej, jak

iz

braku odńżnienia przestani realnej (obiektywnie

istniejąPej, stałej) od p,rzestrzeni wyobrazonej (mentalnej, podlegającej fluktuacjom). Mgr

Wójtowicz

zńoĘłą żB do -Ęadnień

specjalnych w tej powieści Beręnta można podejść

inaczej.Prrele wszystkim uznałą żB wbrew utartym opiniom

oziminie zostńa
Przez Berelrta Precyryjnie zaplanowana i odgrywa ona kluczową rolę jako podstawowy
element Porądkująpy na poziomie struktury, jak i nośnikważnych teści,wsŃłgająp przy
p1;7ns1gzl,ńw

Ęmzinn}'mi odautorskimi sygndami. Pomimo żnprzsstrzsitwtej powieści zostałapokazarra
fragmentarycznie, nie oaac7a, to jednak
- zdaniem Autorki dyse,rtacji - że ma ona
fr agmentaryczną

budowę.

Mgr WÓjtowicz ńe interezuje przestzeń tylko jako składnik morfologii utworu. Nie
negujźP ustaleń Janusza Sławińskiego, wykracłĄ w swym doktoracie poza tradycyjną
Przestrzenną al0farlą zaproponowaną w tomie arlykr*ów Przestrzeń i literaura pod redakcją

Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopien-Sławinskiej z roku 1978. Nie ograniczyła się do
,,sPacjologiczrroliterackej"

proble,matyki, crylido potraktowania przestrzerri jako komponentu

Planu Przed§tawionego rrtwon4 istniejąpej jako płas:a;ryzrla opisr1 płaszłrynascenerii,

PłaszrrYma ,,§en§Ów naddanych". Docelowo §wą

uw€ę skupiła na

kulturowej roli

Przestrueni obecnej w tym utwolze, co sprowokowało jądo przywołania różnych kontekstów

kulturowych i filozoficznych.

Ze

wĄdia

na inne podejfuie do zagadnienia przesfizeni w Oziminie ważny w tej
PracY doktorskiej stał się tvyMr wiarygodnych metod badawczych. Metodologia zastosowana
Przez AutorĘ dYsertacji polega na umiejętrym połąpzeniu tradycyjnych metod filologiczrrych

z

metodami zwi€anYmi

?-e zwrot€m

topograficznym

w

literaturoanawshvie oraz na

PołąPzeniu warsźatu edytora narrkowego z pracami interpretatora W tym nowym podejściu

do zĘadnienia Pruestrzeni użrytwnaobzałasię teoria,,Trzeciej przesbzeni" Edwarda Sojy,
obecnej w badaniach prowadzonych m. in. pIlIEzEwę Rewers, ElżbieĘ RybicĘczy Adama

LiPszYcą rozumianej jako przesnzeĄ sytuująpa się na styku przestrzeni rzeczywistej i
Przestrzeni urYobrażonej, wyrazająpa układ histońa-społeczeństwo. Soja proponuje
rczYgnację

z

mYŚlenia kategońami: albo/albo,

kategoriarri: zarówno...

jak

i ... la

miejsce proponuje myślenie
tallże... , co pozwala na ltprowadzenie wielości

równoprawnych perspektyw oraz wykorzystanie

badań. Teoria Sojy pozwalą

a w to

w anąlizach

tekstrr interdysclrplinamości

jak widać, na otwarcie na nowe pespektywy

myślowe,

wYchodąPe Poza uHad binamy. Ztego powodu mgr Wójtończ zauĘecnąuanńametody
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badawcze uproponowane pftnz geokrytykę, zdefiniowaną pmez Berthanda WesĘhalą
Polegająpą na sięganiu po dorobek innych dyscyplin
interpretacji. Geokrytyka

-

w celu wzbogacenia ishiejąpych juz

jak strłierdza Autorka dysertacji - pozwala wyjśćpoza traktowanie

Przestrzeni w kategoriach ,,spacjologicznoliterackch" w stronę interezującej ją kulturowej roli
Przestrzeni. ,,lnterdyscyplinarność",jak i ,"tnultifokaliz,acjd'(wielostonne spojrzenie na daną

Przestrzeń) zostały pr7ez nią wykorzystane do znekonstruowania kompozycji
ideowej utworu.

A

i

wymowy

zatem rozpozrranie prymarnych relacji przesftzennych w obrębie planu

Przedstawieniowego pnzez Autorkę dysertacji zostało potraktowane tylko jako pierwszy etap

Prac analitycnycĘ skupionych wokoł zagadnień scenerii
zllńqarrych

z symbolicznymi nlaczeńarti

zagadnień mtiązanychzptzest'zeńąw

i

analizy ,,sensów naddanych"

obecnymi w dziele. InteresowĄ ją trzy kręgi

Oziminie: po pierwsze przestzeń istniejąpa realnie, a

jest nią przestneń warszawską po drugre przestrzeń wyobrażoną czyli przssffień obecna w
analizowanej powieŚci

i po

trzecie przestrzsń kompozycji rozumianej jako układ głosów i

przestzeń teksfu w kolejnych tuech wydarriach Oziminy.

Dzięki takim założeńom badawczym autorka mogła wykorzystać mateńĄ
Źródłowe: archiwalią zapiski pftlsowę, pfilce architektów i urbanistów, materiĄ
kartograficzrrych oraz tóżme pra§e

z

zakresu architektury, urbanistyki, historii, historii

techniki, filozofii, varsavianistyki i kartografii. Pomocne okazaĘ się zwłaszcza instrumenĘ
WYPracowane w ramach kartografri literackiej Franca Morettioego, skupionej na wzajemnych

zależnoŚciach pomiędzy przestrzeniami geograficznymi a ich literackimi reprezentacjami.

Przypisy

i

zamieszrz,otla

la

końcu bibliografia poświadczają obszemą literafurę przedmiofu.

ZnalazĘ się fu dziełabńaczy obcycĘ jak i polskich. Wystarczy ptzytoclryć kilka nazwisk:
Barbara Piatti, Lorenż Humi, Joseph Nugent, Elzbieta Konończuk, Małgorzata CzerminsĘ
Igor Piotrowski, Maciej Dajnowski, Adam Lipszyc, czy EtżbietaRybicka. Autorka dyseriacji

nie Pominęła prac, upisująpych się w polską tradycję badań nad przestzenią takich jak
GeograJia Słowackiego pod red. Doroty Siwickiej i Marty Zielinskiej oraz Atlas polskiego
romanĘzmu pod red D. Siwickiej, M. Zielinskiej

i

G. Marca. W częściII, poświęconej

kwęstiom morfologii teksĘ w tym kompozycji powieściowej, odniosła się do prac Gerarda
Genettą Jurija Łofurana i Michaiła Bachtina. Wykorzystała także prace badawcze mtięane z

komparatystyĘinterdyscyplinarnąoraz prace z zakresu badań muzryczności literafury ( prace
Andrzeja Hejmeja). Autorka dysertacji wykorzystałatakżepojęcie przed-teksfu w rozumieniu

Pierre-Marca de Biasiego, teorię ewolucji dynamiki teksfu opartą na teorii socjotekstowej
Jeromego McGanną zgodnie

z któą

na dane dzieło składa się kazda utrwalona wersja

utworq kod lingwistyczny, bibliologicmLy

i

kontekst powstawania teksfu i jego ewolucja.
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Warto

w tym miejscu

nadmienić,

ze swe badania nad przestrzenią Autorka

dysertacji

Prowadzi od wielu lat we wspóĘracy z innymi badaczami tej problematyki, uczestnicłą: w
konferencjach natlkowych i dyskusjach narrkowych (zob. przypis 28 s. 13). Nie ma żadnych

wąĘliwoŚci, ze zagadnienie przestrzeni w ujęciu metodologicznym zostało pnzeznią głęboko
PrzemyŚlane i przepracowane. Podsumowujry,te rozułażaniąnalery stwierdzić, że fundament

metodologicnry

w

przedłożonej do recenzji dysertacji doktorskiej jest wiarygodny i

przekonująpy. Buduje mocny fundament interpretacyjny.

Od strony kompozycji praca doktorska mgr Wójtowicz została dobrze ząlanowana.
Wpływ na jej kształt miała ,,Ttzecia teoria" Sojy. Składa się ona ze Wstęu, ttzech cąści,z
których każnama budowę I częśćl

ń,2

abc, 3 ab; II część!

ń,2

l

abc, 3 ab; III część ab,Z

abd, 3 ab. Wszystkie te częściściślełącząsię ze sobą. Zakończenie jednej stanowi płynne

przejściedo następnej. Dobrym rozuńqnniem okazało się takZe skrótowe, często hasłowe
podsumowanie danego rozlziału, co ułatwia śledzenie toku dyskursu. Już na wstępie Autorka

dYseńacji musiała dokonac kilku istoftrych ustaleĄ doĘczących rozumienia podstawolyych
PojęÓ, które pojawiają się w pracy. Określony został przedmiot badań postawiony

w dobrze

sProblematyzowanym tytule dysertacji: ,,Przes&zeńw Oziminie,prueslrzeń Oziminy Wacława

Berenta".

W dalszej częściWstęqłu została obszernie wyłożona koncepcja całościpracy,

nakreŚlona problematyka zagadnienią poddana analŁie bibliografia opublikowanych już prac

dotyczących kategorii przestrzeni w Oziminie. PojawiĘ się także ze strony Autorki waźne

deklaracje metodologicane (,,Trzecia przestrzeit' Edwarda Sojy, geokryĘki Berhanda
WesĘhalą koncepcje edytorskie Jeromego McGanną zasńpolifonii Michaiła Bachtina itd.),
zaPrezentowany znstał układ pracy

i

zltięźle omówiona zawartośćposzczególnych

rozdzińów. Badaczka podkreśląże podjęła się polemiki

z

badaczarrli, lśótzy uznali

niemożnoŚĆ określenia przyległo&:i miejsc w Oziminie. Następnie stawia tezę o kluczowej

roli Przestrzeni w analizowanej powieści i podkreśla precyzyjność jej zaplanowania przez
Pisarza Za ważme w swych badaniach ua:rrła roąpozrranie napięcia rodąpego się pomiędzy
przestrzeniąfikcyjną czylitaką która nie ma realnego odpowiednika a literacĘreprezentacją
miejsc autentycznie istniejących. Wytworem fikcyjnym jest fu dom Niemaną a przestrzenią
istniejąpa realnie ptzsstzeń Warszawy. Obie są stałe, niezmienne. Ważre jest również
zestawienie przestrzeni realnej z wyobraZoną Na styku tych przestrzeni rodzi się ,,Trzecia
Przestrzeń" umożliwiająca - według Autorki dysertacji - odczytanie sensu powieści Berenta.

W częŚĆ I dysertacji: Przestrzeń ,,Ozimfuy" autorka w rozdziałach: ,,Ozimina" wobec
literackiej kartografii: Warszawa Berenta i Mapa literaclra ,,Oziminy" opiera się analizie
warszawskiego kontekstu przestrzennego

z czaśwodpowia

ająpych fabule powieściowej,
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z lat l9M-19l0 i

czYli

dacie jej pierwszego wydania. Marny do czynienia

z

literacką

reprezentacją przestrzeni rzeczywisĘ i z literacką kreacją która wykorzysfuje treściwpisane

w realnie istniejące obieĘ. Autorka dysertacji uznałą że na|eĘ wykorzystać wielokrotnie
podnoszony fakł, że Ozimina jest powieściąwarszawsĘ. Trzeba pamiętać, że stolica była
wpisana

na stałe w biografię BerenĘ co

potwierdzają wspomnienia

Danielewiczowej, Hieronima Morstrną Herminii Nąlerowej

m. in. Marii

czy Hanny

Mortkowicz_

Olczakowej. Warszawa w jego twórczości zajęła miejsce szczególne, a pisarz do swych

utworów wprowadzał autentyczne realia Warszawy

z

przełomu wieków

XIX i )O(

Naanaczone doświadczeniami poprzednich pokoleń stająsię one ważtym nośnikiemzrtaczeń.

Są to miejsca świadcąpeo ciągłościkulturowej, uruchamiająpe myśleniesymboliczne.
zatsm

- jak

udokumentowała to mgr Wójtończ - jedną

A

z podstawolvych cech pisarstwa

Berenta okazuje się strategia dowolnego czy też wybiórczego korzystania

z tóhtych źródeł,

odwołń przestrzennycĘ powtarzalność,repeĘcja określonych elementów, pochodz{§ych z
zasobów literackich, jak i architektonicznych. W jego powieści najważriejsze fragmenty
realnie isfiriejącego miasta podporza§kowane zostały tematowi nadrzędnemu Oziminy,jakim
jest kwestia budowania wspólnoty
mierna i gnŃną i szukanie

-

postawienie diąnozy wspołczesności,która okazuje się

b&eł odrodzenia.

W rozdziale II Berenta miejsca przecięć ważne jest kojarzenie miejsc i ins§rtucji oraz

osób

z nimi

Przestrzenne

zwiryarrych. Autorka dysertacji wybrała istotne -

i

jak plac

Świętego lłz.yża" pomniki Kopernika
narracYjne

w Oziminie odniesienia do konkretnych obiektów

starała się rozsryfrować

Ówczesnej Warszawy takich

z Ęmi miejscami

jej zdaniem _ konteksty

Saski, plac Akademiczny, pałac Staszicą kościół

i

Chry§fi§a. InteresowĄ

ją symbolika i

strategie

zsłiryane. W rozdzialę II Warszawski kontekst przestrzenny

omówiła Warszawę polsko-rosyjską w Oziminie i wskazała na obecność wybranych cytatów

PrzesFzennych

i

sposób wyzyskiwania wpisanego

w ńe

pruez pisarza set§u. Autorka

dysertacji słusznie zwróciła uwagę, ze obecna w powieścinarracja personalna uniemożliwia
całoŚciowy obraz stolicy, co nie oa|aczajednak, że w ogóle ona nie istnieje. Poszczególne
elementy warszawskiej przestrueni takie

ulic, pomniki przynoszą skojaruenia

tfumaczy
czynienia

z

jak

gmachy, uĄrteczności publicznej,

z polsĘ historią

Nacechowane

ą

kościĄ, sieć
symboliką co

sensów młiązutychzr sprążnńem różnych ich anaczeń. Mamy do

rodzajem palimpsesfu. Sensy wpisane w warszawsĘ przestzeń pizez historię

zostały uwypuklone i dowanościowane w tekścieliterackim. Tak więc realia warszawskie

-

jak udokumentowała to Autorka dysertacji - w sposób zi:rrcząEy pogłębiająwymowę Oziminy
i wpĘwająna sposob odczytywania

Ę powieści. Autorka

pokazałą jak Berent buduje w niej
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symbole za pomocąprz5rwoĘwania semantyki elementów przestrzeni warszawskiej. A zatem
znac7Ą§ą

cecĘ pisarstwa

sensów wpisanych

WÓjtowicz

Berenta jest

-

taki wniosek płynie z tych analiz - wyzyskiwanie

w realne obieĘ i miejsca. Okazuje się - jak wynika z badari mgr

- że ważną stategią

narracyjna nłliryaną z pruefrzeńą miejsĘ jest punkt

widzenia obserwatora znajdująpego się ,,pomiędzy", czyli ulokowanego ponad poziomem
ulicy, miejskim labiryntenl perspektywąuczesbrika w Ęciu miasta. Autorka dysertacji uĘła
tu trafrtego określenia: ,,perspektywa cokołu" czy też,,pespektywa okna". Innym ciekawym
usta]eniem Autorki dysertacji rozpoznanie różnych konwencji literackich uĄĄych w Oziminie

do opisu przestrzeni . Fizyczrry obraz miasta i jego ubóstwo zostały pfizez pisalza pokazane za

Pomocą technik naturalistycznycb, pruestzsń otwarą natomiast wpisał on

w

metaforą

archipelagr1 czyli w struktrry posiadające porządek i prowadzące ze sobą dialog, archipelag

łączy przecież odlegle przestrzenie i kultury. Realna przestzeńWarszawy w Oziminie wydaje
się sytuowac na styku przesfizeni realnej i wyobrażonej. Czas teruźńejszy,,fu i teraz" nocy

roku 1905 miesza się z histori% c7Ąs przesĘ z
staroĄrhych rytuałów przeplatają się

z

c7a,sem teraariejsąmn, symbole

i

wizje

miejscami rzeczywistymi. Już na tym poziomie

konsfiukcja Oziminy okazuje się wielopiętrowa.

A

przestrzeń miejska staje się niełatwym

,,tekstem" do odczytanią szczególnie w partiach końcowych powieści.

W częŚci drugiej dysertacji doktorskiej zatytułowanej Przestrzeń w ,,Oziminie" mgr
WÓjtowicz interesuje pruestzeń obecna w tekścieliterackim, czyli ptzestrzeń jako kategoria
odnoszącą się do

zasń kompozycji powieści. Autorka dyseńacji dowiodłą że plzesrzeń

domu Niemana staje się elementem porą§kująpym całośćkompozycji i treści.Tak pisze na
ten temat: ,,Pomimo znrian punktów widzenią ptzrc,hńzących od jednej postaci do drugiej

ruchomej projekcji lvnętrz domq wnętrza te posiadają niearrienny, konkretry k§ztałt.
Mozajkowośćobrazów oparta jest na nakładaniu się obrazów przestrzeni wyobrazonej

i

to

ona jest sednem nietypowości konstrrkcji specjalnych Oziminy. Fluktacja przestrzeni
mentalnej jednak nie wpływa na logikę następstwa ,darzeńb ani na realny wymiar domu i
ulicy. Odbiorca otzymuje utwór, w którym przebieg ńaftśńprzedstawiony jest w oparciu o
kalejdoskopową konstrukcję, gdzie nakładają się na siebie
(s.l25).

A

zatem"

ńżne perspektywy

jak udokumentowała to Autorka dysertacji, w Oziminie ptzestrzeń domu

samym sposób postrzegania danego

ir

punĘ widzenia i tym
obszmq to w rzeczywistości ptzezcĄ czas pozostaje on

uruchamia i inicjuje układy interpersonalne, i pomimo

zmieńają się

niezrrrienny. Autorka stawia zatem tezę, że przestrzeń realna domu daje się

całoŚciowy obraz

obrazu"

z

fragmentów

i

ńoĘć w

szczegcńów podawanych etaparri. Moźna zatem

-

jej

zdaniem - z powodzeniem, choć nie bez trudności - odtworzyć całościowyukład przestrzeni
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realnej, czyli układ domu Nięmana

i

warszawskich ulic. Pozwoliło to jej pocąmić kolejne

roąPoznania miązarrc z funkcjonowaniem przestzeni

i

wprowadzić podział na przestrzeń

ręalną (materialną) i przesfizeń mentalną (wyobrazoną). Udowadnią że przestrzeń istniejąca

realnie,

w

której

w

danym momencie zrrajdują się bohaterowie, staje się bodźcem

uruchomiająpym ich wyobrażrię. Bohaterowie wypowiadająsię zgodnie z ich usytuowaniem

w danym miejscu. Wybory z ptzssńości także dokonują się pod wpływem tych miejsc, w
których bohaterowie właśniesię znalg25.

Autorka, wnikliwie analizując wybrane partie Oziminy, dokładnie,

ze

szczegelłami

rekonstrruje to, co dzieje się w darrym pomieszczeniu. Po kolei omawia takie fragmenty

jak saloą wą,skie przejrk;ie za salonem, pokój kobiercowy, pokój kominkowy,
gabinet-palararria i sala bilardową przedpokój, bufet, jadalnią biblioteką alkowa i pokój
dziecinny. Nieanrienność przestrzeni domu determinuje sposób i kierunek poruszarrią 5ię
bohaterów, a takźre, ich zachowanią gesty i wypowiedzi, które odbywają się, co waźne,
PowieŚci

równoczeŚnie. Nie ma w tej powieści - do kkiego wniosku dochodzi Autorka dysertacji _
jednoŚci miejsca i czasą azdaruetiarozgrywają się równolegle. Mamy zatem- według niej do cąmienia z polifoniągłosów rozbranriewających w

Ęm samym momencie. W ten spońb

Podniosła ona ważrądla odczytarria Oziminy kwestię symultanizrnu rozumianego głównie za

Seweryną Wysłouch. Jednak Autorce dysertacji nie chodzi

o

wtłoczenie analizowanej

powieŚci Berenta w schemat powieścisymultarricznej, tylko o rozpoznanie sposobu budowy

ŚwiaĘ w którym wydatzenia rozgrywają się w tym samym czasie w określonej, realnej
pnestrzeni. Jedrroczesna obecnośćróznych postaci w po§zczególnych pomieszczeniach o
okreŚlonych porach materializuje się

w tekściew

ramach techniki rozbicia fabuły na

Poszczególne sceny i realizuje za pomocą odpowiednich chwytów takich jak np. ,,uchylone

drzwi" czy ,,dz.ilxka od klucza". W dodatku wiedzę o danych postaciach czytelnik zdobywa
stopniowo, co autorka dysertacji nanywa,,retrospekcją wyjaśniajpd', cryLi cofrrięciem

pomocnym

w

stworzeniu całoŚciowego powieściowego świata.Konstrukcja Oziminy

przypomina swą budową wielogłosowe dzieło muzyczne. Według Autorki dysertacji dzięki
wprowadzeniu w obręb dzieła literackiego technik przejętych
dojŚĆ do równoległego prowadzenia

dysertacji mgr

Wójtończ-

z

dzieła muzycarcgo, może

kilku głosów. Stąd - jak wsępnie zanważaw Ę części

można zbudować analogię pomiędzy kształtem fugi muzyczrrcj a

konstrŃcją symultaniczną w literaturze. Marny ratem do czynienia

- jak

stwierdza

- ze

szczególnie rozumianą fugą literacką. Tak zapĄektowana konstrukcja specjalna w Oziminie

jest waźnym nośnikiem znaczniu zwiąpanych

z

podjęciem pnzez Berenta ząadrrień

niepodległo&;iowycĘ ruchów masowych i roli intelektualisów we współczesnym świecie.
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W rozdziale |I Figury

przestrzenne dokładnie omawia unczeńe przesfizennej

metafory koła odnosąpej się do problemu niemocy, tak w wymiarze indywidualnym, jak

i

wspólnotowym, co ostatecznie prueistacza się w poszŃiwanie idei, jak i wzorca wspólnoty
przez odwołanie się do przesŻości,dawnych kultów i rytuałów. Metafora koła w Oziminie
odnosi się do relacji interpersonalnych, jak i do uruchomienia myślenia mitycznego. Figura

koła łwzy się

z

koncepcją cyklicanościkulfur

podobieństwo koncepcji Berenta

przecież wzorca wspólnoty.

z

(mg Wójtowicz

poźńejszą myśląOrtegi

y

zulrapa uwagę na

Gasseta). Berent poszukuje

W rozdziale III (Przestrzeń wyobrażona) zostały omówione

sposoby uruchomianiaprzesttzeni

wyobrazonej i jej rodząje, a w kolejnym (Na styku dwóch

wymiarów, czyli rola mitu i Trzecia przestrzeń) na przecięciu przrstrzeni mentalnej i realnej -

Ęku tych

dwóch wymiarów - rodzi się przestrzeń ,,pomiędzy". Koncepcj a ,,Trzeciej
przestrueni" pozwoliła autorce dysertacji na nowe odczytanie Oziminy. Była juz mowa o tym,

na

że przestzeń w analizowanej w doktoracie powie&:i polega na przenikaniu się przestrzeni

realnych

i

mentalnych. ,,Ttzffiia pruesfrzsit' potwierdzą

żE mamy do czynienia z

palimpsestową struktuą powieściowąw której pomiędzy reprezentacjami miejsc
rzeczywistych

i

wyobrażonych sytrruje się inny wymiar miejsca - miejsce metaforyczne,

w Oziminie łąpzy się z aspektem społecznym. W
obrębie struktury powieściowej dochodzi do połąpzenia historii i społeczeństwa; połąpzenia
miejsca przeszłościz miejscem o charakterze społecurym, czyli miejscem zwią7anym ze
mitologiczne. Ta ,,Trzecia przestrzeno'

sferą społeczną i postawami przedstawicieli różnych grup. W ten sposób Autorka dysertacji

mogła zakwestionowac obowipująpe do tej pory przekonanie o nielinearności, niespójności
przestrzeni Ozimirty oraz potwierdzjć jej ciągło&i i logikę.

przeprowadzonych przez

A

zzterrl

- jak

wynika

z alnliz

AutorĘ dysertacji - w Oziminie ,,Trzesia przesfizeń"

stanowi

spoiwo pomiędzy fantazrratyczno-symboliczrymi obrazami sfery wyobrażonej i realnymi

miejscarri warstwy fabulamej. Wniosek jest oczywisty: przestrzeń sensotwórcza

w

tej

powieści Beręnta to przestrzeń na styku sfery realnej i mentalnej.

W częścitrzeciej pracy doktorskiej mgr Wójtowicz za§rtułowanej Trzecia przestrzeń
,,Oziminy''

AutorĘ interezuje problem

przestrzeni tekshr traktowanej

jako

przssfrzeń

kompozycji rozumianej jako konstrukcja mlJzyczrn. Podejmuj e zatęm kwestię muzyczności
Oziminy. Interezuje ją także kształt kolejnych edycji Ozimirty. Autorka dysertacji, analizująp

pod kątem przestrzeni kolejne wydania Oziminy, udokumentowała zrniany zachodzące w
kolejnych wydaniach utworu, co łączy się ze zrrianą ideową dńeła. Autorkę interesowaĘ
wszystkie edycje przygotowane za Ęcia pisarza: pierwsza z roku 1910 wydana w oficynie
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Jakuba Mortkowicząkolejnaz roku 1924

i

1933 oraz wydania powojenne: w,,Czytelniku', w

serii Biblioteki Narodowej i w wydawnictwie Alfa.

W pierwszym rozdziale III części- Przestrzeń tekstu - przestrzeń lrompozycji _ mgr
Wójtowicz odczyfuje powieśó Bererrta jako tekst polifoniczny (powołuje się fu na koncepcję
Bachtiną prąnvołuje także badania Michała Głowńskiego
pisarz zastosował schemat utworu muu1.carcEo

i

i

Jerzego Paszka), w którym

stworzył fugę literacĄ (Od polifonii do

muzycznoŚci fuieła literackiego, Jeszcze o ,,nutach myślenia",,,Ozimina" Wacława Berenta

fuga prozatorslra). Na poparcie swej tezy udostglniła

i

-

omówiła mateńĄ archiwalne, na

podstawie których moźna odtworryć zainteresowania i wiedzę mlJzycmląpisarza" W tym celu
przesfudiowała notatki doĘczry,e jego sfudiów muzyczlych opartych na wiedzy czerpanej m.
in. z podręcanika Napoleona Ordy. Najpierw autorka dysertacji kompetentnie zaptezentowała
sposób prowadzenia głosów w utworze muzfcznym na prryHadzie fugi Fuga g-moll

BWV

578 Jana Sebastiana Bacha. Następnie rontaż:ania na temat muzycznościodniosła do teksfu
literackiego, który przscież -

z

częgo Autorka dysertacji doskonale zdaje sobie sprawę - nie

pozwala na beąpośrednią transpozfcję kompozycji mlłzycznej na literacĘ. Schemat fugi
jak udokumentowała to - realizowany jest w powiefui pruez układ głosów

i

-

przez sposób ich

prowadzenia. Temat głóv*ny zostaje przetworzony pfizoz kolejne uobecniająpe się postacie.

Głosy, cryli poszłzególn bohaterowie, podejmują temat, następnie temat ten zostaje
przetwarzany ptzez kolejne głosy. Schemat fugi literackiej, jaki obecny jest w stnrkturach
Oziminy, polega więc na takim układzie głosów, z których jeden podejmuje temat, a inny na
zasadzie muzycznej

ńpoĘ

wchodzi ze swoim przetvłorznńem tematu. Podczas prezentacji

tematu w drugim glosie pierwsry kontynuuje swoją linie w stosownym kontrapunkcie. Temat

główny w dziele muzycznym realizowany jestprzez kolejne głosy w innej tonacji, a w tekście

literackim

w

innęj odsłonie. Temat główny został więc przetworzony

charakterystyczne cechy młiryane

z danym

bohaterem.

i

posiada

W ten sposób otrąłnujemy - jak

wnioskuje Autorka dysertacji - układ głosów, Ędąpych przetworzeniem głównego tematuo
rozumianego jako myśl,jako treść.Przebieg głosów, przy cT,vm nie chodzi tu bynajmniej o

ich zgodnośó, pozwala
głosów

i dostrzec

- jej

zdaniem - zinterpretowaó przekaz reprezentowany przsz ktlka

anatogię istriejąpą pomi@zy kilkoma reprezentacjami tematu. Połączenie

znaszeń zawartych

w kilku jego przetworzeniach umożliwia rekonstrukcję całościowego

Ńładu kompozycyjnego. Odmienne posta}yy w finalnym momencie - jak twierdzi Autorka
dysertacji - tworzązgodny kontrapunkt. W ten sposób - jej zdaniem - można mówić o logice
przebiegu tematu rozpisanego na głosy na poziomie konstrŃcji świataprzedstawionego.

Kolejny element mlJ;rycmly użIyty w tej powie&:i pnzez Berenta

to

operowanie

11

zmodyfikowanym powtórzeniem tego samego opisu. Fuga - jak zauwaĘła mgr Wójtowicz składa się przecież

z cąśrcireprezentująpych temat i jego przetworzń otaz z fragmentów w

których temal nie występuje, czyli łąpzników

i

epizodów. Autorka dyserlacji za pomocą

materiału powieściowego dobrze zilustrowała zagadnienie fugi literackiej, jaką okazuje się

Ozimina. Jej polifonicznośćsprowadza się nie tylko do dialogiczrości, ale polega na
przetwarzańu głównego temafu talcżB w równolegĘch sekwencjach. Jest to niezwykle

w

odkrywcze sposfrzeżenie ze wzg)ędu na podnoszoną nieustannie

różnych analizach

Oziminy kwestię polifonicmości, która - jak widać - nie ogranicza się tylko do metafory
muzyczrrej onlaczajryej wielośćpunktów widzenia i do usĘtienia prymafu narratora nrarzecz

głosów bohaterów traktowanych równorzędnie. Autorka dysertacji ws7,efiza, pojęcie
polifoniczności Ozimfuy dzięki odczytaniu kompozycji tej powieścina wzór
kontrapunktycznych strrrktur muzycznych. Oanacz,a to, żs waźna jest wielogłosowość,ale

równie ważny jest sposób plzschodzenia temafu od jednego bohatera do drugiego. Ifuzdy
reprezenfuje swój własny pogląd

na świati postawę wobec różnych kwestii. Myślą

przewodniąOziminy staje się poszukiwanie wzorca wspólnoty w przesżościinnych kultur
połączone z zagadńeniem ,,odrodzenia" społeczeństwa tkwiącego w zastoju i pogrążonego w

niemocy i sposobu opuszczenia symbolicznego królestwa śmierci.

W rozdziale II częściIII pt. Przestrzeń fuieła *

lrolejne edycje mgr Wójtowicz,

opieĄąc się na zasadach edytorstwa naŃowego, drobiazgowo

i

wyraziścieza pomocą

zestawień i tabel, udowodniła zależmośćkształtu tekstu Ozimilry w kolejnych wydaniach z lat
1909, 1924

Oziminy

i

1933 od historyczno-geograficznego konteksfu. Ewolucja teksfu powieściowego

ńĘe się z problem€m

deszyfryzacji maczsń i źródełich uaktualniania. Szczególną

uwagę skupiła na analizie drugiej edycji Oziminy, gffie pisarz wyeliminował wątki
mitologiczrre

i

znacznie ograniczył prues[zń wewnętzrrą Jednym słowem uprościłswą

powieść,aby juz w wydaniu tzecim prąrwrocić w pewnym zakresie do jej pierwotnego
kształtu. Peha preznrfiasja ziniar1- jakje zaszły w tych wydaniach

- jak pisze Autorka

dysertacji (pr4rpis 90 s. 236) - njęlaby około 200 stron maszynopisu. Dlatego zdecydowała

się na wybiórczą prezentację, najważniejszych - jej zdaniem

-

fragmentów.

W

kręgu

zainteresowń mg1 Wójtończ nalazĘ się także kwestie romtiryań edytorskich przyjętych w
drugiej połowie )O( wieku w powojennych wydaniach powieści. Waha - jej zdaniem - dla

odczytania serrsu powieści okazuje się dynarnika teksfu powieściowego zvłiązana z
okolicznościami jego wydawania i kwestia odbioru. Powstałe zrrriany i modyfikacje dająsię

wedfug niej

-

tłumaczyć cąmnikami nafury poza artystyczrtej, czylri

w tym

-

przypadku
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przemianafiri polityczno-społecznymi po I wojnie, kiedy pisarz przygotowywał nowe wydanie
w nowych warunkach polityczrych.

Całośćdysertacji wieńczy zvlięńe Zakończenie, gdńe pojawiają się wnioski o
charakterze ogólnym, którę można z powodzeniem odnieśćdo całego dńeła pisarskiego
Berenta

-

do charakterysĘcznego dla niego sposobu myślenia o świecie, stylu pisarskiego

warsztatu. Mgr Wójtowicz

przestrzenią nię odcinająp

i

w sposób nowatorski wykorzystała nowe metody badń nad
się prł,tym od fiadycji filologicznej. Wynaczyła niewąĘliwie

nowy sposób podejścia do kwestii specjalnych w tekścieliterackim. Wykorzystanie w
badaniach literaturoznawczych instrumentów zaczerpniętych z innych dyscyplin (geokrytyĘ

,,Ttzscia pvsstrzsit') pozwoliĘ jej na odkrycie nowych sensów, co nie oala§za

-

jak

podkreśla w swej dysertacji Autorka - dęrecjonowania tego, co wartościowe w tradycyjnym
warsztacie literattlroznawczym.

Pracę doktorsĘ uzupehiają Aneksy: do częściI Plan Warszawy

z 1909 roku;

do

częściII Szkic domu Niemańw, FragmenĘ powieści - partie inicjalne i zalrończenia scen,
polrazujące, że w ,,Oziminie" niemal wszystkie odnosząsię do wskazania lolralizacji postaci w

przestrzenł w aneksie do częściIII zamie szczone

ą wiersze

z arkuszy powieści, ogłoszone

jednak pvez Berenta osobno.

Kompozycja pftrcy jest spojna
zostało omówione

i

cz-ylelm w §wym zamyśle.Ząadnieńe przestrzeni

w poszczególnych rozdziałach, których Ęrtuły dobrze

odzwierciedlają

interesująpe badaczkę zagadnienie spacjalne. Ta pnejrrystośó strulłturalna jest

duĘ zaleĄ

przedłożonejdo oceny recenzenckiej dysertacji. Wywod jest zwarty, poparty przekonującymi

argumentarri,

a

sposob puentowania precyzyjny. Bogata bibliografia podmiotowa i

przedmiotowa została zaprezentowana na końcu. Mgr Wójtowicz połągzyławarsztat edytora z

analizą historyka literatury

i

interpretatora. Praca napisana jest poprawnie, na wysokim

poziomie językowym, a pojedyncze (dosłownie) błędy interpunkcyjne czy literówki nie
obnizająw zadnym stopniu czytelno$;i tej pracy, w korekcie ąone do likwidacji. Rozprawa
napisana jest w sposób komunikatywny i przystępny, co zdecydowanie ułatwia odbiór i
asymilacje niełatwej przesież mateńi, jaką stanowiąanalizy o charakterze literaturomawczoanfiopologicznym.

Po lekturze doktorafu ze strony recenzenta pojawiło się kilką drobnych

uwag.

Świadomie nie wchodzę w polemikę w kwestiach szczeg<ńowych, ponieważ uzraję analizę
dokonana przez

AutorĘ dysertacji za spojną i przekonująpą zgodną z ptĄętyrn przez ńą

założpntatri badawczymi. Może warto byłoby bardziej wykorzystać

w pracy

kwestie

zlńryane z fujologsąwzroku w Oziminie. Pisała o tym m. in. Magdalena Popiel. Wazne są
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elementy akusĘczne, ale również wizualne. Gra spojrzeń wydaje się na tyle istotna w
budowaniu interakcji, ze warto

jąw analizie powieści dowartościować, wykorzysfując

do tego

celu chociżby koncepcję Jonathana Crarry'ego. Częśćjego prac została przetłumacmfta na

język polski.

uw€a doĘczy uruchomienia

Druga

kontekstu innych tekstów z epoki. Oczywiście w

pełni zdaję rcbie sprawę, że wprowadzanie do dysktlrsu analiz porównawczych mogłoby
prowadzić do rozbicia spojności wywodu. Warto jędnab poddaję to pod dyskusję, w
przypisach czy w zakończeńu pra§y zwrócić uwagę na budowanie przestrzeni i jej rolę w
,,warszawskich" utworach np. Sygietyńskiego, Korczaką Zeromskiego czy Reymonta i

zastanowić się

rB

cTym polega wyjątkowośćOziminy Berenta Zagadnienie

to

było

podnoszone w literaturze przedmiotą a zatęm uzupełnienie nie byłoby duZrym obcią eniem
badawczym.

Pracą jak pisałam, jest stararrnie przygotowana do druku. Z obowiąpku
recenzenckiego wspominam o kilku błędach interpunkcyjnych i literówkach. Są one do
likwidacji podczas korekty, nie mają one wpływu na komunikaĘwnośó wywodu. Warto raz
jeszcze sprawdzić i uporządkować przypisy.

Pzejdźmy do wniosków. Praca doktorska mgr Wójtończ, poświęconaanalizie
przestrzeni w Oziminie, jest rzetelną ale przede wszystkim odważrą erudycyjna i niezwykle

inspirująca.
po7:rrawcząc

Jej lektura sprawia przyjemnośćintelektualną

i

przynosi

duą korzyść

Klarowna kompozycją rzetelne dokumentowanie tez cytatami, czytelny styl

-

wszystko to sprawią że myślAutorki bezprusszkód dociera do odbiorcy, apvscież podjęła

ona temat fudoy, wymagająpy znajomościrozlegtych kontekstów historycznych i
kulturowych, przestudiowania obszernej spŃcizny Berenta oraz prac wchodzących w krąg

,,berentologii". Bez wąĘienia mgr Wójtończ
spehriająp

w pełni, a nawet

ubiegająpymi

o

z

z

tego zadania wywipała się naleĘcie,

dużrym naddatkiem,

warunki stawiane przed kandydatami

stopień naukowy doktora. Uwazarą ire praca doktorska p. WÓjtowicz

powinna szybko zostń wydana drukiem, oczywiście po dokonaniu pewnych poprawek
uwzględniających kwestie szerszego odbioru,

w tym

uwzględniając również sfudentów

kierunków humanistyczrrych. Takie rzetelne, wiarygodne i syntetyczne opracowanie Oziminy
wydaje się niezĘdne w pracy dydaktycznej.

Tvm samvm stwierdzam. że dvseńacia doktorska mgr Alel§andry wóitowicz w
pelni soełnia warunki stawiane pracom doktonkim. stawiam wniosek o doouszczenie

Autorki do dalszvch etanów nzewodu doktorskieeo.

A

takżć stawiam wniosek o

L4

wvńżnienie pncv doktorskiei p. Aleksendrv lvóitowig
publikacii drukiem tego dziel&

i

o stworzenie warunków do

łL o* w Ż"1,o",** O,L*-rlL*
Maria Jolanta Olszewska

