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Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Lubas Topika stepu w literaturze polskiej, napisanej pod kierunkiem

prof. dra hab. StanislawarJliasza

Rozprawg doktorsk4 mgr Magdaleny Lubas mozna zaliczyc w poczet prac
,,tematologicznych". Autorka podjgla ambitne, nielatwe i niezmiemie polyteczne przedsigwziEcie, ja-

kim jest wyselekcjonowanie materialu dotyczqcego waznego kontekstu interpretacyjnego:
stepu jako systemu znak6w kulturowych. Mgr Lubas wryrahnie ustalila zasadntczy cel pracy,
jakim jest okreSlenie wszelkich mozlilyych literackich (i artystycznych) funkcji stepu, czyli
charakterystyka ,,zestawu obrazowego" przestrzeni stepowej

kulturowych zwr4zkow
Autorka podkre6lila

w

i

,

ale

przy okazji uSwiadomienie

uwarunkowari historycznych wpisanych w tematykg kresow4. Jak

rozwalaniach wstgpnych ,,Na popularnoS6 tego tematu w literaturze

wplyngla tradycja oraz biografrczne doSwiadczenia autor6w" (s.4). W interpretacji tematu

- zarowno tych,l<tdrzy maj? w tej dziedzinie znaczqce osiqgnigcia, jak r6wnie2 zainspirowaly jq ciekawsze i waLne publikacje przyczynkarskie. W tym
podqza Sladem Iicznychbadaczy

miejscu nasuwa sig pierwsza niewirma sugestia: szkoda, Le

klo

w

rozbudowanym wstgpie zabra-

szerszego om6wienia stanu badah zamiast nieco og6lnikowego stwierdzenia:
,,W ostat-

nich latach mial miejsce ogromny przyrost publikacji na temat Kres6w" (s.13). Natomiast

-

co waZne dlaprzejrzystoSci kompozycyjnej rozprawy pojawia sig zarys pojEi niezbgdnych do
analizy i interpretacji motywu, a wigc definicje toposu, przeglqdpropozycji interpretacyjnych

z

frlozofri pejza\u (zainspirowane gl6wnie przez pracA Macieja Dajnowskiego), !vy7:tTaczenre podstawowego tropu zainicjowanego przez prace prof. Stanislawa rJltasza i jego
zal<resu

stwierdzenie, 2e przestrzenjest tematem znacznej wigkszoSci utwor6w o tematyce kresowej,
st4d symbolika przestrzeni stanowi wykladnig ,,ukrytego wymiaru geografii" (s.9). Dokto-

rantka kreSli teLpoczqtki mitu ukrairiskiego oraz charakteryzuje krajobrazmentalny Kres6w.
W rozdziale I Stanice, fortyfikacje i oazy stepowe

- Autorka

(wykorzystuj4c prace Pio-

tra Borka) odwoluje sig do anonimowych diariuszy i pamigtnikarstwa staropolskiego, wskazu-

j4c podobiefstwa schematycznych obraz6w stepowych i slusznie sugeruj4c, ze opisy stepu do
okresu O5wiecenia zdominowane byly przez sceny batalistyczne, z$rr4zarre

regionie

z

czEstymi w tym

(i w tym okresie XVII-XVIII w.) konfliktami zbrojnymi. Doktorantka konfrontuje

dwie przeciwstawne wizje Ukrainy: arkadyjsk4 i,,przeklgt4".Na s. 18 wkradla sip drobna

z
niekonsekwencja chronologiczna (choi byc moze zamierzona), gdy Autorka pisze:
,,Step dla
niekt6rych pamigtnikarzy to symbol wolnoSci, a takhe urodzajnoSci calej Ukrainy. Z

takiej

wlaSnie perspektywy ocenial step Aleksander Jelowicki, kt6ry przeciwstawial rozkosze
2ycia

ukrainnego prowincjonalnego miejskiemu ,,Sciskowi" i poczuciu uwigzienia,,. Warto by podkreSli6, 2e Jetrowicki pisatr to

w wieku XIX, mimo 2e w wieku XVII mozna bylo mie6 podob-

ne odczucia. W og6le chronologia wyr,vodu zostaje zaburzona w kilku miejscach rozprawy.

Najpierw Doktorantka cytuje Kajetana Rzepeckiego i Mariana Dubieckiego, a nastgpnie wraca do literatury Oswiecenia, czyli interpretacj i Sofijdwki Trembeckiego. Notabene.- refleksjg
o Sofij6wce (zainspirowanqprzez opracowanie Jerzego Snopka) uzupelnrNabym jeszcze pr6o

bg wnikliwego rozczytania symboli kulturowych wsp6ltworzqcychoryginaln4 realizacjg pejzaLu na Ukrainie' Jak slusznie Autorka

dostrzega-bytato wizjaograniczona do konkretnego

ogrodu, ale wystgpuj4ca tam typowo klasycystyczta symbolika sklania do glgbszy ch rozwa-

Zafi (ogr5d staje sig metafor4 przestrzem szerszej), tym bardziej, ze w konkluzj
Autorka sugeruje, 2e na stepach powstawaly zamki

i

i

rozdzialu

paLace... Rozumiem jednak, Le w przy-

jgtej ptzez Doktorantkg metodologii waZniejsza jest sp6jnoSi obraz6w,
mniej istotna

-

sp6j-

noSi wykladu historycznoliterackiego.

Najbogatszy pod wzglgdem merytorycznym rozdzial
ukazuje metafrzyczny

i

emocjonalny wymiar stepu

slusznie zauwaza mgr Lubas

w4 ikonosferQ",

d

- epoki literackiej,

w

II Kanon ikonosfery stepowej

literaturze romantyzmu, czyli

-

-

juk

kt6ra w pelni uksztattowala d,ojrzaNE,,stepo-

fragmenty pejzalowe uzyskaly wysok4 rangg artystyczno-ideow4. Tak

zatem Doktorantka dokonuje wyboru najciekawszych egzemplifikacji stepu romantycznego,

zwracajqc uwagQ miEdzy innymi na symbolikg roSlinn4 (burzany) Mickiewic za
metaforyczne

i

i

Zaleskiego,

metafrzyczne realizacje pejzaty stepowych Slowackiego, poet6w szkoly ukra-

iriskiej, czy patety czno -patriotyczn4 wymowg

po grani czny ch

stanic stepowych pola.

PtzyjEteprzez Autorkg koncepcje interpretacyjne nie budzqzastrzeaen,niemniej zasugerowalabym ponownie wprowadzenie porz4dku chronologicznego: najpierw analizowalabym Zaleskiego, tym bardziej,2e Doktorantka podkre Sla, iz: ,,najwigkszym bardem Ukrainy
byl dla swoich wsp6lczesnych Jozef Bohdan Zaleski" (s.67). Warto zauwa2yd, 2e Zaleskr
najwigksze sukcesy literackie (dotycz1ce gl6wnie tematu ukraifskiego) odnosil w latach20.

XIX w. Jego debiut przypadl na rok

1822 Lubor,

Ludmita), a w kolejnym roku opublikowal

Dumkg Hetmana Kosiriskiego, Fragment z rycerskiego rapsodu, Wzg1rek po2egnania. Dumg z

pieini ludu).. WSr6d wierszy powstalych do 1830, obok rycersko-kozackich dum o charakterze nanacyjnym, znajduj4 sig utwory liryczno-refleksyjne, wzorowane na ukrairiskich pieSniach ludowych o charakterze programowych wypowiedzi.

I mocniej

zaakcentowalabym to

J

co Doktorantka jedynie zasygnalizowaLa: 2e tw6rczoSi Zaleskie go, zakorzeniona
w emocjonalnej tradycji sentymentalizmu, eksponuje naturyzmi idealizm magiczny- jednostkazosta-

je uwiklana w fantastykg, magig i cudownoSi jako przejawy spirytualnej
tajemnicy bytu, dostgpnej w takich formach doSwiadczenia, jak sen, poezja, marzenie. widzenie wewngtrzne.
Zaleski kreuje portret bohatera lirycznego

-

poszukiwaczatranscendencji, bohat era ,,czucia i

wiary" nie dotknigtego jeszcze ,,b61em istnienia" ani melancholi4, pozbawionego buntu. Byly
to wiersze pisane w poetyce prostoty, jasnoSci, przeniknigte optymizmem. Manifestacyjnie
naiwne, plynne, lotne, rytmiczne, pobrzmiewaj4ce nut4 dumek ukrairiskich. W toku
rczprary
zaraz po Zaleskim mgr Lubas umieszcza Mohorta ak Doktorantka podkresla poematu,

f
kt6ry odegral ogromn4 rolg w ukonstytuowaniu sig pojgcia ,,kres6w" usytuowanych migdzy
Dnieprem a Dniestrem, okreslonych jako linia poludniowo-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej), podczas gdy to juZ rok 1852 (publikacja: 1855). Skoro mowa o rycerskim
rapsodzie Pola - wafto zaznaczy(,,2e w kreacji sakralizowanej Smierci bohatera w bitwie pod
Bo-

- step ginie w oczach razem z nim, a po Smierci Mohort objawial Zyjqcym swq
,,riwigtoS6" poprzez nadprzyrodzone znaki. Swiadczy to o szczeg6lnej mitol ogizacji
- zar6w-

ruszkowcami

no bohatera, jak przestrzeni ukrairiskiej.

- co potwierdza Autorka - fundamentalnym utworem romantycznym, obnzuj4cym przesttzen stepow4, jest Maria Antoniego Malczewskiego (1825) czolowego
OczywiScie

reprezentanta,,szkoly ukrairiskiej". Interpretacjg mgr Lubas uzupeNnilabym jeszcze o wskaza-

me, 2e kreowany emocjonalnie step Malczewskiego odzwierciedla kruch4

i

permanentnie

zagroZonE egzystencjg ludzkq, bezsilnq wobec narzucanych przez Opatrznosc nieszczgsc.

Kres spotggowanemu cierpieniu moze pololydjedynie Smier6:
,,Bo na tym Swiecie, Smieri
wszystko zmieciel Robak sig lggnie i w bujnym kwiecie" brzmi powtarzajqcy sig refren dru-

giej pieSni Masek.

I w tym miejscu warto

sig zatrzymaf nad,realizacjq biblijnej wymo\/y

kwiat6w (roSlin, r6wnie2 drzew) na stepie. Ogromn4 rolg w poemacie Malczewskiego odgrywateZ melancholijny stepowy pejzaL nocny, w kt6rym pojawiaj4 sig widma, Maski, a przede
wszystkim Kozak

-

,,kr61 pustyni", pgdzqcy

w ciemnoSci po bezdr

kt6rego obtazy koncentruj4 sig wok6l poczucia,,braku", pustki
(,,bez przytutrku

-

bez celu

-bez

i

o?ach stepu ukrairiskiego,

nieruchomoSci przestrzeni

granic").

Fragment dotyczycy Zamku kaniowskiego dopelnilabym o stwierdzenie, LeNababa ja-

ko patriota odczuwa przywiqzanie do ukraifskiej Arkadii ,,Gdzie wszystko jest piqknoSci4
niewinnej dziewczyny". Siedzqc na szczycie dgbu-gaduly Nababa (hajdamacki rozb6jnik, ale

i refleksyjny filozof)

marzy o utraconym szczg$liwym Edenie. Kreowany widok z dgbu jest

pretekstem do poetyckiego obrazu ilustruj4cego egzystencjg ZaporcLca (,,A Zaporo1ec na

A,

swobodnym koniu/ Jak jego mySli ugania po bloniu"). Katastrofi czne epizody
fabularn e ptze-

powiedzialy folklorystyczne symbole stepowe: Puszczyki
Srednicz4cy migdzy Swiatem natury a charakterystycznqdla

-

fatalisty czni bohaterowie po-

folkloru imaginacj1. Goszczyriski

w riwiecie romantycznymnie mozna uciec przed ptzeznaczeniem, zmierzajEcym
ku cierpieniu i 6mierci. W przypisach i komentaruach autor wielokrotnie powoluje sig na
sugeruje, ze

podania ludowe, na ,,wieSi gminn4" jako 2r6dla wiedzy o koiiszczy Lnie

i

obyczajach lokal-

nych' Utw6r zostal przez poetg okreSlony mianem
,,dumy" (zawieraj4cej cechy poetyki horroIu, o czym Swiadczy widmowy, jesienny pejzaL nocny, wycie wichru, wilk6w, sowy,
skrzypienie szubienicy), bliskiej powieSci poetyckiej, finalizuje j4 monolog narratora
(lorte-parole
autora), przez kt6rego ptzemawia przeszNoSc zakorzeniona w romanty cznym
folklorze i naturze (sugerowalabym rSwnie? uzupelnienie bibliografii o monografig H. Krukowskiej
Noc

ro-

mantyczna (Mickiewicz, Malczewski, Goszczyriski). Interpretacje,Bialystok 1985).

Rozszerzylabym tSwnie? akapit dotyczqcy Snu srebrnego Salomei, gdy1jest to
utw6r
(nadrealistyczny dramat kalderonowski), w kt6rym bardzo wyruanie ujawniaj4
sig wizyjne
cechy Wobtu1m Slowackiego, a temat ukrairiski i wyd,arzenia koliszczyzny
realizuj4 ukryte
(metaforyczne) sensy. Romans Salomei
frenetycznej scenerii,

a

i

Leona toczy sig w groteskowej, makabryc znej i
epizody romansowe przeplatajq sig z obrazami rzezi hajdamackiej

(przywolywanej w opowiadaniach Sawy i Pafnucego). W tej wizyjnej przestrzeniprzedmioty
zmteniaj|ksztalty i kolory, martwi odzyskuj4 Zycie,rueczryistoS6 ulega ciqglymtransfbrmacjom, wlosy zamieniajq sig w wgZe , panna zamieniasig w kwietn4 pochodnig itp. I to
wszystko rozgrywa sig na stepie!
JeZeh chodzi o Sonety lwymskie

-

warto doda6, ze w kazdym utworze Mickiewiczow-

skiego cyklu wystgpuje tzw. podmiot przestzenny (stepy, gbry, ruiny, groby,
doliny, ojczyzna prywatna, otchlaf). Ow podmiot stanowi znaczqcy pretekst do wysnuwania glgbszych

refleksji metafrzycznych. Autor

-

romantyczny wgdrowiec

kreuje ptzesttzen nieskofczenie rozlegl4

i

-

wSr6d I<rajobraz6w krymskich

nieskoriczenie wzniosl4 eealizuje przy tym trzy

podstawowe kategorie estetyczne XVIII-wiecznego malarstwa pejzaaowego: pigkna,
malowniczoSci i wzniosloSci). Mickiewiczznakomicie poNqczylopisowoSi zliryzmem. Sonety
staly
sig wyrazem romantycznego odczuw ania zachrycajqcej malownicz olci1 przyrody krymskiej
:

morza, rozlegLych step6w, orientalnych nocy, grozy 96r z ,,minaretem swiata,,
czatyrdahem. Swiad,czy o tym cala sceneria przestrzeni: proporcje, oSwietlenie, konrrasry, oprawa
dZwigkowo-muzyczna, g5ry
cie 19ku, postawa zdumienia

i

przepaficie,btrze

i

i

otchlanie, dialog bohatera z Bogiem, uczu-

zachwytu (nawiqzttjqca do symboliczno-nastrojowego malar-

stwa C. G' Friedricha). Mickiewiczowski pejzaLmial sugerowai istotg wszechSwiata. Ruiny i

5

grobowce prowokowaty do kontemplacji przemian ontologicznych (wzorcem
byly Wyznania
J'J' Rousseau). Wgdrowiec, w mySl romantycznej teorii poznania, nie ogranrczasig
do biernej
percepcji, Swiat jest przez niego wsp6ltworzony w procesie obserwacji
iprze4y(, emocjonalnych. Konkretny widok wywoluje ci4gle nowe d.oznania(Swiadczy o tym powtarzalnog6

scen

o rcZnych porach dnia: np. Aluszta w dzieri, Aluszta w nocy),\<rajobrazy okreSlaj4 Swiat doznari wgdrowca (,,Poznalem"
to stwierdzenie zamyka Stepy akermariskie, w kt6rych pod-

-

miot liryczny imaginuj e doznama, kt6rych w rueczywistoSci nie m6gl doswiadczy6). W
tym
miejscu t6wnie? sugerowalabym dopelnienie bibliografii nie tylko o
opracowa,,kanoniczne,,

nie I. Opackiego (Czlowiek w sonetach przelomu,
[w:] tenze, Poezja romantycznych przelomdw. Szkice, Wroclaw 1972),lecz r6wnie2 o bardzo ciekaw4 interpretacjE Janiny KamionkiStraszakowej Zblqkany wgdrowiec. Z dziej6w romantycznej topiki (Wroclaw Igg2).

Rozdzial

III

(Pod znakiem Sienkiewicza) dotyczy rozbudowanych opis6w wystgpuj4-

cych w litenturze II polowy

XIX w. (przy okazji: nie zaliczaLabym Sienkiewic za do formacji

pozytywistycznej. Doktorantka wprawdzie teZ tego nie czyni, ale wskazuje na dyskusje
badawcze), gl6wnie w Trylogii (ale juz te| w powieSci wczesniejszej
Niewoli tatarskiej),

-

w

znacznei mrerze mitologizuj4cych przestrzen stepow4, ale Autorka wskazuje r6wnie2 Sienkiewiczowskie inspiracje przez Slowackiego oraz,,odSwiezyla" powiesci Franciszka RawityGawroriskiego, wybierajqc z nich charakterystyczne fragmenty odzwierciedlaj4ce przestrzen
stepow4.

Rozdzial

IY W epoce wojen, przewrotfw i totalitaryzmdw

eksponuje ,,kresowe styg-

maty" na stepie w wieku XX. Tutaj Autorka vurykazalaodwaanqsamodzielnoSd, zestawiaj4c
w
jednym tozdziale migdzy innymi prozQ Zofii Kossak-Szczuckiej, Marii Dunin-Kozickiej,
po-

ezig J6zefa tr obodowskiego

i

Jaroslawa Iwaszkiewicza, popularne powieSci Mniszk6wnej

orM '. ' niezmiernie waZnq, ,,narzucajqcq"
Odojewskiego. Niemniej

-

i

poralajqcE apokaliptycznie wizjg WLodzimierza

udalo sig Doktorantce zbudowa6 przekonujqcEargumentacjE tota-

litarnej wymowy stepu (niejednokrotnie zainspirowanej przeztopikg romantyczn;).
Rozprawa jest napisana przejrzystym, czytelnym stylem oraz poprawn1 polszczyznq.
Je2eh zostanie opublikowana (w calo6ci lub we fragmentach)

-

wymaga korekty redakcyjnej,

(zwracaj q uwagg przede wszystkim usterki interpunkcyjne).

[Dostrzezone niescistoSci stylistyczne i edytorskie:
,,Step jest

jednym zklucznikSw wyr6znik6w literatury kresowej,, (s.10);

,,Lndzie byli sercem dom6w" (s.113); ,,ziemiatabyladlapoetyNatur4,,(s.117);
s.62 niejasne stwierdzenie'. ,,Pora2aj4ca nas dzi6 mitologia dochodzenra do dobra
przez krew

i ofiarg jest pewnie zjawiskiem historycznym', (?);

i

wolnoSci

6

niejasne s.78 ,,Klimaty nastr6j udziela sig r6wniez czytelnikowi
,wzbogacago w nowe doznania estetyczne"; s.80: ,,Pol mitolo gizowaN. step, zachwycatr sig jego,,.(?);

niefortunne sformulowanie s.84 ,,sienkiewicz oddzia\ywal swoj4 fatalnq
sil4 na cale spoleczefstwo"].
Reasumuj4c

-

Doktorantka stworzyla dojrzalq, inspiruj4c4 syntezg oryginalnego motywu literackiego, natomiast drobne (zasygnalizowane w recenzji) sugestie nie
umniejs zajq w
niczym ambitnego ptzedsiEwzigcia naukowego, spetniaj4cego calkowicie
wymogi stawiane
dysertacjom doktorskim. Wnoszg wigc o dopuszczenie Doktorantki do dalszych
etap6w przewodu doktorskieso.
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