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WARSZAWAzoI8, s.3o9.

RozPrawa doktorska Alelaandry Wójtowicz pt. przestrzeń w >>oziminie<<,
Przestrzeń >>ońminY<< Wącłąwa Berentc, napisana pod kierunkiem profesora
doktora habilitowanego Wojciecha Tomasika, stanowi oryginalne, cenne spojrzenie na
PowieŚĆ oPublikowaną na początku )fr wieku, a zatem w okresie przemian
ŚwiatoPoglądowYch, artYstycznych, inicjujących narodziny współczesności. Twórczość
autora ońminY zajmuje waŻne miejsce w dyskursie historycznoliterackim, jest
Źródłem *ied"Y o technikach narraryjnych, horyzontach ronłoju ,,nowoczesnej
literafury", Analiza Przestrzeni w powieści Berenta, próba ponownego odczytania
utworu jest więc waŻnYm wyzwaniem bad.awczym. Należy docenić sam wybór temafu,
infuicję i wiedzę Doktorantki, która zastanawia się nad przyszlością badań
humanistYcznYch (m.in. nad znaczeniem polączenia metod edytorstwa naukowego,
geokryrYki i badań filologicznych). Autorka slusznie wskazuje na znaczącą rolę
interdYscYPlinarnYch badań literafuroznawcąych otaz potrzebę redefiniowania
istniejącYch rozPoznań badawc zych. Przedstawiona d.o oceny praca jest interesująrym
PrzYkładem realizacji PrzYjętych za|ożeń, wykorzystania metod badawczych różnych
dysqrplin naukowych.



których Autorka wymienila m.in. ryfrowe wizualizacje Stephena Malinowskiego,
doskonale Potwierdzające wyrażone przez nią sądy o zmieniających się w kolejnych
wYdaniach PowieŚci ,,przestrzeniach kompozycji i przestrzeniach teksfu" (s. zor).
CiekawYm troPem w Prowadzonych badaniach okazała się takze analiza fiszek
sPorządzonYch Przez Pisarza (opisanych ptzez Marię Danilewiczową), zdradzających
jego muzyczne fasqmacje.

MuzYcznoŚĆ jest waŻną cechą powieści młod.opolskich, Autorka prąrwołuje
komPozYcję fuSi Bacha i analizuje ją jako ,,typową realizację" owej formuly. Fenomen
fugi literackiej zYskal ciekawą interpretację (podobnie jak zagadnienie muzyczności
ProzY młodoPolskiej), o czym pisała m.in. Paulina Kierzek (Autorka powołuje się na jej
artykuly i rozprawę), podobny (lub może zbliżony) status otr4rmały ronda i przede
wszYstkim nokturnY (Por. muzyka Chopina). Warto zastanowić się nad specyfiĘ
twórczoŚci Bacha i jej wpływami na twórczość Berenta, cry ogólniej - na literafurę
mlodopolsĘ.

KomPozYcja fugi ,,odwzorowana" w rozprawie uzmysławia jej znaczenie.
Powtórzenia obecne w rozdziałach (np. w rozdziale pierwszym, części trzeciej pojawia
się informacja o Trzeciej przestrzeni, o której Autorkawspominała takżewrozdziałach
PoPrzednich, wczeŚniejszYch części), zyskują nowy sens przez uzupełnienia,
wzbogacenia, które częŚĆ trzecia (ostatnia) zawiera. To narastanie treści w
tematYcznYch nawrotach wydaje się lekturowo ciekawe, ważne okazują się epizody, ich
analiza konstruuje obraz całości, współtworzy prowadzony dyskurs. Taka kompozycja
wYPowiedzi wYmaga wirtuozerii, której nie brakuje Autorce, panuje ona nad
wszystkimi ,,zestrojami", rekapitrrluje je, wzbogaca o nowe tezy.

CzęŚĆ Pierwsza rozPrawy odslania ,,kontekst warszawski" przestrzeni
PowieŚciowej, w której ważne role odgrywają: geografia literacka i mapowanie
ujawniające sPeryfikę badanego świata przedstawionego. Autorka uwzględniła w
rozPoznaniach kontekstY: historyczny, społeczny i polityczny. Nie pominęła także
wątku biograficznego analizy miejsc naznaczonych obecnością pisarza oraz
z:lłiązanYchzPrzeszłoŚcią historyczną miasta. Uwagi przedstawione wpierwszej części

'nTdają 
się istotne w kontekście waznej dla modernistów opozycji (która znalazła

odniesienie takŻe w innych powieściach Berenta) nafura _ kultura. Miasto jest
miejscem nłiązanYm z cyganerią, także z tłumem, jest zywym organizmem, niekiedy
PotwornYm Qednostka zatraca się w nim bezpowrotnie, por. Krzgk Stanisława



Przybyszewskiego, Wiosna Juliana Tuwima). Berent, jak wykazała w rozprawie

Doktorantka, korzysta nie tylko z własnych doświadczeń, z przekazów historycznych,

ffi&p, sięga również po dzieła malarskie - ,,widzi i słyszy" przestrzeń miejską. Chętnie

korzysta z cytatów, które funkcjonują wlicznych połvtórzeniach.

Wpisana w jego powieści ,,figura powtórzenia" w5rmaga nieco więcej uwagi.

Doktorantka powTaca do tego zagadnienia w różnych partiach swojej rozprawy: łącry

,,powtórzenie" zideą ,,wiecznego powrotu" (co wydaje się w ogólnym ujęciu twórczości

Berenta szczególnie inspirujące), z perspeklywą współistnienia w powieści technik
obrazowania naturalis§cznego i symbolicznego (s. 68), interesująco także

podsumowuje ten wątek - wskaĄąc na europejski kontekst twórczości pisarza.

Pojęcie ,,naturalizm" zostaje w rozprawie zdefiniowane w odniesieniu do prac m.in.

Janiny Ktrlczyckiej - Saloni, Juliana Krąźanowskiego, Henryka Markiewicza i Ewy

Paczoskiej, Danuty Knysz - Rudzkiej. Warto bliżej prĄrzeć się także symbolizmowi

Berenta, nrrrócić uwagę na specyfikę rozumieniaprzezniego symbolu.

W odniesieniu do założeń geokrytyki Doktorantka przywołuje pojęcia

przestrzeni wyobrażonej i rzeczywistej (s. 35) i wiąże z nimi odpowiednie sposoby

obrazowania. JaĘ funkcję pełnią symbole w powieści Berenta fiak pisarz traktuje

symbol? Autorka postrzega symbol jako trop, por. pzypis 96, s. 68), czy o autorze

Oziminy można powiedzieć, że prezentował typ wyobraźni symbolicznej (Durand)?

Warto poświęcić temu zagadnieniu nieco więcej uwagi, tułlaszcza, że ,,myślenie

obrazami" wplywa na projekcję przestrzeni.

Doktorantka ronłija poniekąd ten wątek prezenfując w kolejnych

podrozdzialach części pierwszej zagadnienia literackiej topografii, skupia swoją uwagę

m.in. na pomniku Kopernika i posągu Chrystusa. Analiza wyznaczonej przez pomnik i
posąg przestrzeni, z uwzględnieniem histońi,,cytatów przestrzennych", kontekstów

astronomicznych i ,,sensów" teologicznych, jest nienrvykle ważna, zwłaszcza gdy

uwzględni się różne perspektywy oglądu przestrzeni miejskiej i towarzyszące im

strategie narraryjne. Okaże się wówczas, że odtworzone realia Warszawy początków

)fi wieku gromadzą bogactwo sensów, odsłaniają układy znaczeń nviązanych m.in. z

ideą odrodzenia.

Interesująca wydaje się perspektywa: ,,cokołu" lub ,,okna" (s. 84) oraz próba

rozsąfirowania owych ,,rytatów przestrzennych" (s. qg). Określenie ,,perspektywa

okna" przywołuje na myśl techniki impresjonistyczne, o którychAutorka częściowo (w



innym miejscu) takze wspomina. Rozpoznanie ,,rytatów przestrzennych'' wymagawnikliwej znajomoŚci 
"kartografii historyc znej", cTymDoktorantka, wpelni zasłużenie,moŻe się PoszczYciĆ, "I(arto8rafia literacka" sluży przede wszystkim weryfikacji tezy olabiryntowpr,czywtęczchao§cznym 

charakterzeprzestrzeni realnej wpowieści. Tezęową Doktorantka odrzuca, Należy zgodzić się z jej stwierdzeniem, że przestrzeńlabirynfu jest zarezerwowana dta biblioteki znajdującej się w mieszkaniu baronostwaNiemanów, Bibliotecznylabirynt pelnijednak,cowarto rcrwaĘć,rolęslmu/c crum.
Doktorantka rekonstruuje status miejsc geograficznych (geografia miejska) i wnawiązaniu do Poglądów Berenta na temat roli jednostek (por . Id.ea w ruchurewolucgjnYm) łrylania ich ukrYte znaczenia symboliczne, analizuje także wpisane wPrzestrzeń nawracające cyklicznie sensy. Refleksje o ,,warszawskim kontekście

Przestrzenn5fin" ujawniają jeszcze jeden istotny problem, o którym wspomina Autorka,mianowicie poetycĘ strategię przemilczeń (s. 9o). 7agadnienie to wymaga jednakosobnego rozpoznania (mogloby stanowić temat kolejnej interdyscyplinarnejrozprawy).

PrzYjęte Ptzez Doktorantkę założenia, dokonane m.in. w oparciu o teorieJerome'a McGanna, wYbrzmiewają najpełniej w części trzeciej, w której zostajeukazanY Proces "zacieŚniania się powieściowej przestrzeni" (por. s. 253). przestrzenie
fantazmaĘczne i wyobrażone zyskują istotne znaczenie, ich symboliczne
Przedstawienie ulega odsłonięciudzięki uwzględnieniu muzycznej strukfury powieści.Kluczowa dla ProwadzonYch badań okazuje się kategoria Trzeciej przestrzeni,

rr;r':"nej 
jako ,Przestrzeń kompozycji'i 

"przes trzeńteksfu w kolejnych edycjach,,

"MYŚIenie Polifoniczne", o którym Autorka wspomina w kontekście ustaleńBachtina takze znajduje najpelniejszą realizację w części trzeciej, moim zdaniem,najcenniejszej Poznawczo- Pojawiają się w niej interesujące sugestie i rozpoznaniadotyczące muzyczności prozy młodopolskiej. Doktorantka podejmuje próbęodPowiedzi na zasadnicze Pytanie rwiązane z możliwością pogodzenia dwóchPorządkówPrezentowanYch Przez dzieło muzyczne (fuga) i dzieło literackie (powieść).Rekonstruuje zatem techniki narracyjne, realizowane przez Berenta w celu
"odzwierciedlenia" konstrukcji muzycznej (m.in. kontrapunktu, temafu muzycznego).

Zastosowanie w ostatniej części rozprawy
edytorskich, udana próba kolacjonowania teksfu,

zasad badań tekstologicznych i
wydaje się kolejnym genialnym



Pomyslem' W ten sPosób udowodniona zostaje teza o polifoniczności powieści QejWyrazem staje fuga literacka), jej zależnościach z przestrzenią (s.zor). Dostrzeżone
Przez Doktorantkę zmianY edytorskie w kolejnych wydaniach powieści ujawniajązamYsł Pisarza, modYfikującego wymowę ideową dzieła, zmianie ulega takzeprzestrzeń wewnętrzna.

W badaniach edYtorskich, tekstologicznych tkwi ogromny potencjal. Swoista
"archeologia" PowieŚci, Polegająca na docieraniu do poszczególnych wydań, czyegzemplarzy scenicznych (w przypadku np. dramatów), rękopisów, realizacji
filmowYch (mYŚlę o roli scenariusza), kolacjonowaniu i analizie, ponłala zrozumieć
autorski zamYsł, odkrYwa ,,biografię" dzieła literackiego. W trzeciej części nie brakuje
zatem wnikliwYch analiz, które Autorka pieczołowicie porząd,kuje, zmie ruającm.in. dorozpoznania Polifonii w sferze narracji (co wydaje się najtrudniejsze); analizuje układygłosów (wProwadzenie temafu, speryfikę łączenia glosów, rolę epizodu, obecność
kontraPunktu, Por, s, zr9) oraz sposoby zastosowania określających je relacji
PrzestrzennYch, Zwłaszczadowartościowanie roli ,,epizodu" (Autorka odwołuje się do
"mrycznej definicji") vrydaje się nieałykle istotne w kontekście powieści Berenta,któ'y chętnie stosuje figurę powtórzenia (ważną zarówno w prozie, jak i poezji Mlodej
Polski).

Skolacjonowane wYdania powieŚci Berenta poavalają odpowiedzieć na ważne
PYtania dotYczące zarówno genezy utworu, jak i ukrytych sensów. Berent, jak czytamyw rozprawie (na stronie zz7) przygotowując kolejne wydania ,rezygnuje z wzorca
wsPÓlnotY" narzecz,,Postaci - wzorców". Stwierdzenietorłydajesięgodne tozważenia,Autorka oPiera je na wnikliwej analizie twórczości prozatorskiej, dostrzega
PrawidłowoŚci, które ujawniają intencje twórcy, stanowią odpowiedz na zmiany
sPoleczne , historyczne (s, zzz). Perspektywa ta wydaje się niezr,vykle cenna, ponłala
bowiem spojrzeć na dorobek arĘstyczny Berenta jako istotny w procesie kształtowania
dYskursów wsPÓlczesnoŚci, WaŻne są także, rłrymikające z refleksji nad dynamiką
teksfu, stwierdzenia dotyczące warsztafu arLystycznego pisarza.

Na osobną uwagę zasługuje wieńczący część trzecią podrozdzial pt. Filologia inowe metody badąwcze nad przestrzeniq. zakończenie, który pełni rolę
Podsumowania, równoczeŚnie jednak stanowi punkt wyjścia w dyskusji na tematkierunków roałoju wsPÓlczesnej humanistyki. Autorka analizuje w nim zagadnienie
koegzYstencji tradYcYjnYch metod badawczych z nowymi. przedstawiona przez nią



rozPrawa jest chYba najlePsą'm dowodem na słuszność podjętych wyzwań, możliwość
Pogodzenia nowoczesnoŚci z tradycją . 7.awariew rozprawie rozstrzygnięcia stanowią
cennY wkład w badaniach nad twórczością Berent&, s4 także ważne dla badań
edytorskich i tekstologicznych.

PrzedłoŻona do ocenY Praca spełnia ustawowe kryteńa stawiane rozprawom
doktorskim, ZasYgnalizowane przezemnie zagadnienia, postawione pytania, w żaden
sPosób nie umniejszają wYsokiej oceny przeprowadzonych badań. Rozprawa pani
Magister Aleksandry WÓjtowicz (w kontekscie przedstawionego w załączonym
Ąciorysie naukowYm bogatego dorobku) jest cenn5rm osiągnięciem, z pewnością
zasługuje na wyróżnienie i publikację.

Biorąc Pod uwagę wYsoką ocenę rozprawy oraz jej znaczenie dla dalszych badań
nad twórczoŚcią Wacława Berenta, wnioskuję o d,opuszczenie pani Magister
Aleksandry wójtowicz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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