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Ocena rozprawy doktorskiej

Mgr Marta Wolariczyk, Mit Lwowa w potskiej literaturze XX wieku.praca doktorska
napisana pod kierunkiem prof. z'n. drhab. Stanislawa uliasza, Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszriw 2015, ss. 420.

w krggu zainteresowaf powojennych bad.aczy literatury, w tym zwraszcza
interpretator6w literatury kresowej, Lw6w zajmowal i zajmuje poczesne miejsce. Miasto.
kt6re budzilo wsr6d poet6w i pisarzy nie tylko wrazriwosc estetyczn4, czy szerzej
ksztaltowalo duchowos6 wielu wybitnych tw6rc6w, zainteresowanie sob4 zawdzigcza
ffagicznej' skomplikowanej historii. Jak slusznie zauwa2a mgr Marta wolariczyk we l4,.ttgpie
rozprawy"'najbogatszy nutt tw6rczosci dotycz4cej miasta zrod,zil sig po jego utracie,, (s.6).
Stanislaw Slawomir Nicieja - znakomit y badaczi piewca Lyczakowa. Dzielnicy nacl sryksem -uzasadnia 1en fenomen nastgpuj4co: ,,Lw6w mial szczgscie do piewc6w swej wielkoSci. bez
ktorych kazde miasto musi prgdzej czy p62niej popasi w zapomnienie. Kr4g ludzi, ktorzy
potrafi4 pielggnowai wspomnienia, powoduje, Le prawd,a zaczyna nagle zamieniai sig wlegendg' I to wlasnie stalo sig we Lwowie. Kiedy ludzi z tego niezrvyklego miasta
wysiedlono ' tozproszono po calym swiecie, stali sig heroldami Lwowa,, (A.r, Lu,ott,u.

"Polityka" 1999 nr 22). To rzeczywiscie niezwykly heroldowy zastgp. wymierimy tyrko
niekt6re nazwiska: Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski, Tymon .ferrecki, 

Stanislawvincenz' Stanislaw Lem, Jerzy Janicki, Jan Parandowski, Kornel Makuszyf,ski, wojciechDzieduszycki, Miroslaw Zulawski, Andrzej Kusniewicz, wojciech Kiiar, Adam
Hanuszkiewicz, Tadeusz Sliwiak, Anna Frailich.

OczywiScie, nie bylo i

dzielnicami biedoty, lokalnych

nie ma jednego mitu Lwowa,

batiar6w, ale w pamigci jego

bylo to wszakze mie.jsce z

piewc6w, orvych heroldorv.



przetrwalo jako miasto europejskie, zadbane, wielokulturowa metropolia. Nawet lwowscl,
awanturnicy - batiarzy, stali sig bohaterami tego mitu (ak to ma miejsce na przykiad w
Pamigtniku poeQckim Andrzejachciuka). Nie mozna rez zapomniec, zena ksztaltowa'ie sig
rego genius loci mial fakt ponad pigidziesigcioletniego embarga na prawdg o historii miasta.
Lwowiacy wysiedleni z niego na skutek jaltariskich decyzji - jak powiadal inny lwowianin
Stanislaw Lem - ,,mieli ggby zawarte" , a pamiqi o rodzinnyrn miescie kultywowali <izigki
przemycanym z zachodu emigracyjnym ksi4zkom Jozefa wittlina, Stanislawa yincenza oraz
programom Mariana Hemara nadawanym w Radiu wolna Europa. o tragedii bezpowrotnie
utraconego prawa powrotu do rodzinnego miejsca pisal Herbert w wierszu Mrie miastr: cc)
noc /stajg boso/ przedzatrzasniEtqbram{ mojego miasta',. 86l utraty. rozstania, melancholia.
smutek' ale i wiara w moc miasta i jego silg wypeiniaj4 karty kilku okazaiych antologii
poetyckich' Lw6w jest tak2e bohaterem utwor6w prozatorskich. I jak to w sytuacjach
tragicznych doswiadczeri bywa, gdy nie tylko walo r artystyczny jest gl6w.nym celem. ale

"pokrzepienie serc", wartosi tych dokonari literackich jest ro2na. wybcir tekstow pod<lany.ch
analizie zawsze wigc bgdzie wyborem indywidualnym badac za. Takwlasnie jest w przypadku
omawianej dysertacji' Przestrzen miasta dramatycznie podzielona, z,laszcza !v
doswiadczeniu emigrant6w, na swojsk4, ale utracon4 i obc4, bo pozosta.i4c? pod w,prywem
naie2d^cow' konstytuuj4c sig w wypowiedziach poetyckich i prozatorskich zyskuje sporo
roznych ksztalt6w' Jak powiada wojciech Liggza:,jest trakto wana zrzeteln4 opisowosci4 i
tworzona na podobieristwo mitu' jest nieosi4galna i trudna do wyobra 2enia.a z drugiej strony
niezwykle trwala, gdyz jej niezniszczalnosi gwarantuje mowa kulturowvch symboli,,
(Jerozolima i Babilon' Miasta poetdw emigracl,inych, Krakow 199g, s.9). w rozmaitl,ch
realizacjach tego tematu s4siaduj4 ze sob4 mimetyczne opisy, poetyka marzenia i snu.
diagnozy spoleczne, kwestie antropolog iczne.

Mgr Marta wolariczyk slusznie zauwaza,Ze Lw6w opiewany w licznych antoiogiacir.
uwagg literaturoznawc6w zajmowal jednak najczgsciej w kontekScie Kresow i Galicji.
Przestrzef miasta orlqt stala sig przedmiotem namyslu m.in. Eugeniusza czaple.iewicza.
Boleslawa Hadaczka, Edwarda Kasperskiego, Jacka Kolbuszewskiego, stanisiawa Uliasza,
Elzbiety Dutki' z tei konstatacji wyplywa jeden z cel6w, jakie stawia przetl swoj4 rozprawE
Doktorantka' Jest to pr6ba syntetyzuj4cego ujgcia ,,obecnosci waznego i mitotw6rczego
miasta w literaturze polskiej XX wieku" (s. il). podstaw4 serekcii. pisze darej mgr
wolariczyk' byly dwa momenty przelomowe w historii miasta: obrona Lwowa w latach l9l g-
1920 otaz utrata miasta przez Rzeczypospolit4 Polsk4 na mocy decyzjijahariskich. Doclairnv



jeszcze' 2e fakty te nakazuj4 rozpatrywac ow4 przesrrzehw kategorii miasta pamigci miejsc(ludzi' zdarzen' historii, tradycji) i miasta jako przes trzeni wygnania. Drugim cerem" jaki
przyswieca tym badaniom, jak zaznaczamgr worariczyk, cerem prymarnym, jest ,,obserwacjazjawiska mitorogizowania Lwowa przezpisarzy i poet6w XX wieku,, (s. r2).

Doktorantka wykonala praca rozleglL. wybrala do analizy wiersze (9g utwor6w)pomieszczone w pigciu antologiach: Lw6w w pieini poetiw lwo.tu,ykich. Antologia opracowana
przez Kazimierza Bukowskiego, Lw6w 1919),; semper Fideli,s. wier.sze , Lv,ov,ie tgrg-1983' zebtal Jerzy wereszyca (warto dodai, ze jest to pseudonim Danuty Lomaczewskiej).
warszawa 1986' serce wydarte z piersi. Lu,6w w poezji, opracowala Danuta l_omaczew.ska.
warszawa 1993: Piesni ohroficrjw Lwowa, zesp6l ,,Grono przyjacielskie.,, Kark6w i9g4 orazJerzego Habeli i zofii Kurzowej Lwov'skie piosenki uliczne, kabarerowe i ,ktliczno^iciott,a tl,1939 roku' Krak6w 1989' Na liscie autor6w ponadto odnajdujemy tw6rc6w przynarez4cych
do r6znych generacji: Jana zygmg (Igras'zki lwowskie), Artura Schroedera (ortgta).'eleng
zakrzewskE (Dzieci Lwowa), Seweryna Faliriskiego (Rycerze zadwrjrzaitscy). lofiEKossak-
szczuckq (Pod Zadwfirzem) JLzefa wittlina ijego esej M6.i Lw6u,,Mariana Hemara z tomenrchlib kulikowski' Zbigniewa Herberta z .,wierszami rwowskimi,, i Adama ZagajewskiegoJechat do Lwowa' Interpretacja tego obszernego materiaru egzemprifikacyjnego zostalaslusznie poptzedzona tozwa?aniami na temat teorii mitu, jak pisze doktorantka, kwestie tebgd4 

"pomocne przy analizie mechanizm6w idealizacji Lwowa. Nadto - zauwaza lngfwolariczyk - "przydatna do opisu bgdzie teoria przestrzeni, miejsca i miasta. Niekiedyniezbgdna mo2e stac sig orientacja biograficzna i psychologiczna, podobnie jak tematologia.poszukiwania wsp6lnych w4tk6w i motyw6w, u2yteczne bgd4 elementy strukturarizmu.
badania nad jgzykiem, budow4, funkcjami i wartosciami utwor6w,, (s. 12). zamierzenianiezwykle trafne i ambitne, niestety od razu trzeba powiedziei , 2e realizac.jg jedynie
niekt6rych zv"yzej wymienion ych zaro*ertudalo mi sig w pracy odnarezi.

Przejdamy do szczeg6l6w' Mgr Marta wolaficzyk rozprawg podzielila na cz.teryrozdzialy: Teorie milu, Przeslrzeri, mieisce, miasto i rozbudowane dwie czgsci stanowi4cetrzon rozwa2art: Legentla obrony Lw^wa w literaturze migdzlnvo.jenne.i (z jederrastoma
podpunktami zakohczonymi podsumowaniem ) oraz Mit Ltvow, w literuturze p, .rutcie (2,pigcioma segmentami i podsumowaniem). calosd wienczE Uwagi koficov,e.1.ak pomy$lana
kompozycj a pracy wiele m6wi o r6Znorodnosci materiaiu bacrawczego, jego rozproszcniu.ktory doktorantka przyjmuj4c kry'teria, jak sig wydaje - gatunkowe i historyc zne -stara sigopanowai i uporz4dkowa6. Mimo tych zabieg6w spis tresci w,yda.ie sig naclro



rozczlonkowany' a do niekt6rych kwestii doktorantka powraca powt6rnie, na przykracrZadw'rzanie (podrozdzial 3'4) i ZarJwrjrze-polskie Termopile (podrozdzial 3.10). podobne
wra2enie sprawia i s4siadui4ce obok siebie segmenty: podsumowanie inastgpuj*ce po nimUwagi koricowe.

w dobrze przemyslanym i logicznie przeprowadzonym wywodzie na temat teorii mitumgr Marta wolariczyk sprawnie porusza sig w r6znorodnych zagadnieniach dotycz4cychmitu' Pisze o odmianach mitu i jego klasyfikacj ach. Z bogatego materiaru teoretl,cznegopotrafi wyluskai te stanowiska, kt6re bgd4 pomocne w darszych rozwadaniach nad sposobenrksztaltowania sig mitu Lwowa (pisze o micie w rozumieniu, [are czy sEto rownoprawne
koncepcje?] Henryka Markiewic za, Barbary Szackiej, Stanislawa Stabryly. F.razrnaKuznry.Roberta Mielhorskiego). zwroc*abym tu jednak takLe uwagg na perspekrywg
antropologiczn4' przywolanie pracy antropologizuj4cego riteraturoznawcy Northtropa Frye.aMit, fikcja i przemieszczenie, przel. E. Muskat-Tabakowska fw:] Stuclia z teorii lirerahtry.Archiwum przekradiw ,,pamigtnika Lirerackiego,,, t. r, red. M. Glowiriski, H. Markiewicz,wroclaw 1977 czy Ernsta cassirera, Esqi o czlowieku. wsrgp do.fitozrfii kulury,. prz.el.Anna
Staniewska' warszawa 1998, albo Brunona Schulza , Miryzucja rzecz),lyi,rtoJci, [w:] proza,
Krak6w 1973 pozwoliloby wskazai korzenie powstawania mitu, sposoby jego trwania i2rodla modyfikacji' Drugi intryguj4cy i zarazeminteresuj4cy w swych rozwi4zaniach rozdzialposwiecony zostal przestrzeni' wiele nowego wnosi w tym fragmencie pracy odwoianie siedo geopoetyki i wyzyskanie do badari analitycznych teorii mapowania. Ciekawl,,m poml,slenrjest tu tak2e proba odpowied zi na p1ftanie. ,,w jaki spos6b cziowiek postrzega, przeksztarca iopisuje za pomocl igzyka ow4 przest rzen, jakieprzypisuje jej wartosci,, (s. r3). wydaje sig.2e ten zakres badari nale2aloby poszerzyc r6wnie2 o odwolanie sig do pojgcia toposu i topikiwprowadzone w obieg literaturozn awczy przezE.R. curtiusa. pozwoliloby to na dostrzezeniezmieniaj4cych sig obraz6w miasta w stosunku do kulturow o odziedziczanychwzor.w. wkolejnym rozdziale doktorantka dokonuje interpretacji tekst6w poetyckich poswigconycrr

obronie Lwowa' Przyjmuje, jako kryterium ich podzialu dominantg tematyczno-styristyczn4.
wedle tego krlterium dzieri utwory na te, kt6re s4 poswigcone ,,Kresowemu grodowi,,:(historia miasta, miasto kresowe, miasto broni4ce sig), jego obroficom. r.u w r6zny,cr;miejscach pojawiaj4 sig dwa podrozdziary d,otycz4ce form gatunkowych dominuj4cych rvopisie migdzywo'iennego Lwowa: poetyckie quasi-reportaze (s. 127) i piosenki uiiczne (s.179)' Kolejne podrozdzialy dysert acji, bez wyraznego terminologicznego wskazania doryczajuz utwor6w prozatorskich, kt6rych bohaterem jest Lwi gr6d. w tej czgsci rozprawy dorninuie



warstwa deskrypcyjna i zachowawcza' Konsekwencj4 tak obrane.i strategii interpretacyjnejjest skromna konceptual izacja wykorzystuj4ca w stopniu podstawowym narzqdzialiteraturoznawcze' Zbyt szczeg6lowe streszczeni a nuaq, brakuje tu wl,raznego wskazaniamoment6w formulowania i przek sztalcaniasig mitu Lwowa. ow brak jedynie w niewierkimstopniu rekompensuje podsumowanie, 
czriamy w nim, ze: miasto jau,i sig w poez,i i proziena kirka sposob6w' ,, przede wszystkim jest ide4, o kt6r4 warczqporacy (...) Miasto pojawiasig w utworach rownie2 n za pomoc4 toponim6w (...) opisy przestrzenipojawiai4 siE wramach opis6w bitew lub zawieszeri broni,(.. ') pojawia sig za pomocq metafbr i uog6rnienia..(s' 272)' Szkoda' ze te uwagi nie zostaly zwerbarizowane jako bezposrednie wnioski zpoddanych analizie utwor6w' zby po2no. wszak dopiero w podsumowaniu. autorka pracywprowadza szczeg6lowe objasnienia terminu ,,regenda,,, podczas, gdy r.ve wczesniejszychpartiach pracy omawia utwory przynale2ne do tej fo*ry pismiennictwa. w ostatnirnrozdziale' kt6ry poswigcony zostal obecnosci mitu w riteraturze po Jaicie, doktorantkakoncentruje sig na ro2nych gatunkowo (esej, poezja, w tym poezjaspiewana lub piosenki)utworach Jozefa wittlina, Mariana Hemara, zbigniewaHerberta. Adama Zagajewskiego. Udw6ch pierwszych akcentuje tozsamosi biograficzn4 i omawi a ich zwiqzek ze Lwowem,wskazuje na wyzyskanie do opisu fenomenu miasta fbrmy gawgdy. pisze o podobienstwieujqi (r62norodnosi miasta' historia miejsc i ludzi, wierokurturowosc). Zestarviai4 c z.asHerberta i Zagajewskiego pisze o 

',o 
pewnym ukryciu przeznich wlasne; biografii,, (s.403).wskazuje nat52nice w 'jgzykowym opisie", uniwersalnosc Arkadii utracone.j. wyda.je sig. zewiele do tych rozwa2an' zwlaszcza, jesli idzie o postrzeganie miasta w kontekscie wlasnieutraconej Arkadii wnosilaby lektura wspomnian ej ju2ksi4zki wojciecha Liggzy Jerctzr.trimtt iBabilon' Miastq poetdw emigracyinych, Krakow 199g. szczeg6lnie rozwa2aniaclotycz4cemitycznej mowy przestrzeni, wizerunk6w miast i symboli cznych znaczen, lbrmprzepadaiqcych miast, poetyckiej ikonografii, niemozriwych pow.rot6 w cz:tmiast ocarony.ch(tu swietna analiza wierszy Zagajewskiego) postr zeganychw kontekscie .,skondensowanegoistnienia"' IJ zagajewskiego ,,zatrzymane wizje, archetypow e obrazy wylamui4 sig tr_r zrealnej czasoprzestrzeni' dqzqcdo krainy sn6w i marzen.studia miast u tego poery - powiadaLigEza - to jakby spontanicz ne dzielasztuki plastyczne.i " (Liggza, s. 272).przywolanie takichkontekst6w z pewnosc iq wzbogaciloby interpretacje wszystkich omawianycn tu utwor6w.Jednoczesnie wypadaloby w tej czgsci dysertacji zwr6cic uwagg na drugi tom po srroniedialogu Stanislawa vincenza, w kt6rym zamieszczone zostaly Diatogi rwou,skie.l.o kirkaesej6w' w kt6rych pisarz wspomina sw6j ukochany Lwow. powsta ry na prosbg KaroraKuryluka' kt6ry w 1959 roku zwrocil sig do pisarza z prosb4 o spisanie wspomniefi



dotycz4cychZyciaartystyczno-literackiego 
Lwowa. Tekst ten jest wa2ny.bo vincenz kreSli wnim na przykladzie Lwowa now4 na 6wczesne czasy ideg, ideg europejskiej integrac.ji -jednosci narod6w przy zachowaniu r6znorodnosci kurtur. To zatem jeszcze inne oblicze

miasta - miejsca narodzin europejskiej wsp6lnoty.

Puent4 rozwtzanmgr Marty Wolariczyk stala sig konkluzja, ze ,,gi,6wnie literatura XXwieku jest wsp6ltw6rcE mit6w i legend na temat Lwowa (...) Sytuacja history czna ipolityczna wymuszala' by kreowai" (s.405) ten mit. Natomiast w zakresie poetyki autorka
dysertac'f i zwraca uwagq na obecnosi staiych motyw6w, zwi4zkowemocjonarn ych zmiasternorl4t' Mit tego miejsca staje sig dla poet6w i pisarzy punktem wyjscia do refleksji nad etyk4.tozsamosci4, problemami egzystencjalnymi (trwanie, przemijanie, smierc), are takzeliteratur4.

Ieszcze parg sl6w o fbrmalnej stronie dysertacji.

Pomimo tego' ze styl jgzykowy pracy jest na o96l staran ny i rzeczorvy. Autorce nieudaio sig unikn4i drobnych uchybieri. Narezy do nich np. maniera uzywania lormvbezosobowe'i' co czgsto prowadzi do niezrgcznosci stylistycznych w rodzaju: ..Rozdzialtrzeci( ') skupi sig na obrazie wark o miasto w latach lgrg-1g2g,, (s.r3), nieporadnoscijgzykowych: 
"o odcigciu Lwowa od Polski ostatecznie zadecydowala konferencja w lutym1945 roku w Jalcie, zwanapopularnie Jalt4,,(s.6) albo,.Jej redaktorzy, pragn4c niejakopocieszyi polskich Zolnietzy i wygnaric6w, zwolali pisarzy przebywajqcych pozaporska cionadeslania tekstow m6wi4cych o ziemi ojczystej,, (s.277),powtorzeri (zaznaczyram je namarginesie pracy)' Takze moje zastrze2eniabudzi spos6b zapisu bibliograficznego.

Mimo tych uwag nie mam w4tpriwosc i, 2e rozwaiania mgr Marty worariczykprzedstawione w recenzowanej pracy maj4 spor4 wartosi poznawczE praca r,/il r.y4:61y:s1 11,polskiei literaturze xx wieku spelnia ustawowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim.wnoszg zatem o dopuszczenie mgr Marty wolariczyk do dalszych etapow przewodudoktorskiego.
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