Prof. dr hab. Kazim ierz O2og

lnstytut Filologii polskiej
Un

iwersytet Rzeszowski

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Antas
Jqzykowy obraz pojec kluczowych dla tekst6w

polskich piosenek z gatunku
,,metal" z lat osiemdziesiqtych XX

kierunkiem

dr hab' prof. uR

wieku, napisanej pod

Urszuli Kopei, wydziat Filologiczny Uniwersytetu

Rzeszowskiego, Rzesz6w 2015

l.

Uwagiwstqpne. Tematyka bada6

Kiedy czytam rozprawq doktorskq mgr Anny Antas
traktujqcq o ,,swiatach za slowami,,
utwor6w (piosenek) charakterystycznych dla subkultury
,,metalu,,, marn trzy refleksje
o96lne' Pierwsza, natury metodologiczno-poznawczej.
Myslq o tym, jak konsekwentne
stosowanie metodologii kognitywnej, pofqczonej z
analizq jqzykowego obrazu Swiata mo2e
stanowii podstawq do nosnych rozwa2ari na temat doSi jednorodnej
grupy tekst6w i ich
wydlwiqku ideowego, czyli proponowanej wizji Swiata
wydzielonej subkultury.
Refleksja

druga, dotyczy autorki tych rozwa2ari. Podziwiam
',radosnq

jej odwagq

badawczq, spowodowanq

mtodosciq", bowiem opis znaczenia wybranych przez
niq leksem6w, w najwy2szym

stopniu abstrakcyjnych, takich jak: smieri, szatan, zto,
noc, strach powalitby z

n69

niejednego starszego badacza' Mo2e dlatego, 2e my,starsi,
profesorowie, dzwigamy juz inne
rozumienie ni2 mtodzi wspomnianych leksem6w. slowa
t€, zanurzone w uniwersum
jqzykowo-kulturowym, obojqtnie czy przedstawicieli
,,metalu", czy w kulturze og6lnej to
problem badawczy ogromnie skomplikowany.
same rozwazania , czvmjest smier6,
jest
czym

zlo itd' mogq spowodowa6 i jqzykoznawczyi i filozoficzny
zawr6t gfowy. Doktorantka jednak
te kwestie podjqta' ceniq tq odwagq, tym bardziei, ie wynik
tych badari jest zadowalajqcy,
pr6ba siq powiodta' Po trzecie, myslq o ciemnej
wizji Swiata i czfowieka przedstawianej przez
teksty z gatunku heavy metal. lzadajq sobie pytanie, jak
to mo2liwe,2e w sumie mtodzi
ludzie maiq takie rozumienie iwiata. czy jest to
wynik autentycznego
_

- w co wqtpiq

doSwiadczenia nocy, zla, szatana, lqku i strachu posrednio
i
srnierci (ale innych), czy jest to
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tylko gra literacka, medialna poza, kulturowa maska

-

aby osiqgnqi sukces, aby zdobyi

nowych zwolennik6w, a nagrania siq lepiej sprzedawaly?
rle tam jest autentycznosci? proszq
Doktorantkq, aby w czasie obrony powiedziafa kilka
zdari o tych trudnych do rozwiklania
sprawach.

wyb6r tematu rozwa2aft jest bardzo celny, merytorycznie
nosny, Nie byto dotychczas
takiego opracowania. Analizowany problem otwiera
wielkie pole oryginalnych jqzykowokulturowych dociekari. Badane teksty sq jednorodne
mo2na je badai pod kqtem ekspresji najwazniejszych

i

bardzo wyraziste ideowo, a wiqc

st6uu. Bo

przerazaiqce czfowieka kategorie semantyczne
sQ

to wiasnie slowa oznaczajqce

w recenzowanej pracy przedmiotem

analizy' Mamy tu zar6wno jqzykoznawstwo, jak i filozofiE, psychologiq
spotecznq, elementy
kultu roznawstwa czy teologii.

ll.

Metodologia rozprawy. Analizowany material

Fundament metodologiczny jest

w kazdej tw6rczosci naukowej rzecza najwa2niejszq.

wyb6r odpowiednich metod badawczych, sprawa formulowania
pytan, dostrzegania
powiqzad miqdzy elementami badanego fragmentu
rzeczywistoSci, wyktad wyja5niajqcy
naturq opisywanych zjawisk, opis statyczny bqdl dyna
miczny, adekwatnos6 jqzykowego

opisu do wybranego fenomenu to tylko niekt6re segmenty
wielkich

spraw
metodologicznych, z kt6rymi kazdy badacz musi
siq zmierzy(,.Tu analiza jest tym trudniejsza,
ze dotyczy semantyki poje6 abstrakcyjnych, bardzo pojemnych
znaczeniowo, _

i

szczeg6lnie wazne

-

obciqzonych

co

w kulturze europejskiej. Autorka rozprawy przyjqfa

kapitalnq metodologiq, kt6ra barclzo dobrze wyjasnia
zagadnienie. Do analizy zebranego
materialu, licznych tekst6w heavy-metalu, zastosowata
narzqdzia analizy kognitywnej,
sprzqgniqte z dociekaniami nad jqzykowym obrazem
Swiata. od razu stwie rdzam, 2e
Doktorantka dobrze rozumie i umiejqtnie przybli2a gf6wne
zato2enia stosowane j grv

naukowej przez tfumaczenie najwa2niejszych termin6w pracy,
takich, jak: metafory
kognitywne, profilowanie znaczenia, r61ne poziomy
tego profilowania, fasety, punkt
widzenia, perspektywa, formutowanie definicji,
stereotyp, prototyp, konotacje. Autorka tak
tlumaczy zalety przyjqtej przez siebie metodologii:
,,Niezale2nie od tego, czy jqzykowy obraz
Swiata bqdzie postrzegany jako obraz odbity
w danynr jgzyku narociowym bqdz pojawiajqcy
siq w danym jqzyku jako interpretacja rzeczywistosci
czy ugruntowane jqzykowo sqdy o niej,
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to

pozwala on na dogfqbne poznanie r6znych narodowo5ci, grup
spotecznych, a tak2e
subkultur"' (s.24 Zdanie to jest zbyt radykalne, sqdzq, 2e mocno przerysowano
te mo2liwojci
poznania wsp6lnot przez slowa kluczowe, ot6z sqdzq
,2e przezjqzykowy obrazSwiata mamy
nie tyle ,,dogtqbne" poznanie grup,

co

wazne, znaczEce ich przybli2enie ogolne, ideowe,

aksjologiczne' Du2a
najwazniejszych

czq56 ich Swiata jest jednak przed nami mimo
st6w - zakryta.

Analizowany materiat, zbior piosenek heavy-metalowych jest
ogromny

i

znajomosci

mo2e stanowii

wystarczajqcq podstawq do analiz jqzykowych i kulturowych.
obserwacjom poddano blisko
300 tekst6w piosenek. l-o zbi6r wystarczajqcy. Doktorantka wykorzystuje
dwojakie dane:

najpierw

w

niewielkim stopniu

dane systemowe,

przytaczajqc za slownikami, definicje

badanych pojei. Prawdziwq ,,lawinq" fakt6w jqzykowych do
naukowego lingwistycznego
opisu przynosi badanie konkretnych piosenek, a wiqc mamy tu do czynienia
z danymi

tekstowymi. Autorka przytacza i interpretuje wszystkie potqczenia
leksem6 w zLo, Svtrnc,
szATAN, Noc, STRACH z innymi wyrazami . Analiza semantyki
tych potqczeri sktada siq na
wyjasnianie bogatej metaforyki ,,ciemnych, destrukcyjnych mocy',,
budowanie kolejnych
faset, na tworzenie odpowiednich
||

l.

profili.

Kom po zy qa rozprawy. Zawa

Poprawna metoda daje znakomite rezultaty.

rtoi6 merytoryczna

Przy catym bogactwie analizowanych zjawisk udato siq Doktorantce
zachowai zwarto6i
rozwa2af . Og6iem praca liczy Z7g stron i wyralnie dzieli
siq na czq5i metodologicznoteoretycznq (rozdziafy | - lll) i empirycznq (rozdzialy lV-Vlll i
Zakoriczenie) Obie czqsci sq
komplementarne.

Kr6tki wstqp zwraca uwagq odbiorcy na bardzo wa2nq pozycjq
muzyki rockowej dla
wsp6tczesnych subkultur mlodzie2owych. utwory muzyczne
sE powszechnie sfuchane, a sens

ideowy piosenek wyznacza czqsto horyzonty aksjologiczne ludzi mfodych.
czym ten
fenomen wyjasnii, 2e wielu ludzi mfodych dzisiaj oddziela siq
od rzeczywistoSci fizycznej (od
odgtos6w natury, Spiewu ptak6w, od ciszy), nieustannie sluc;hajqc
w wolnych chwilach, a i
czQsto przy nauce, w czasie pracy, w samochodzie ostrej
muzyki rockowej? Czym to
wyjasnii? Doktorantka stwierdza,2e,,rnetal" jest bardzo swoistq
subkulturq, kt6rej tajniki
aksjologiczne postara siq rozwiktai" Autrrrka te2 kr6tko przedstawia
najwa2niejsze pojqcia
z

kultury heavy-metalu, za!,,Do analizy materiafu postuzyt aparat pojqciowy
zwiEzany
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z

polskimi badaniami kognitywnymi, zwlaszcza

z tymi o

nachyleniu etnolingwistycznym.

Podstawq metodologicznq bqdq stanowii terminy
,,profil" oraz ,,profilovr/anie,,, kt6re wiq2q
siqzz fasetowym uktadem omawianych hasei. zwa2ywszy na fakt,
2e wyodrqbnione leksemy
odnoszq siq gf6wnie do zjawisk abstrakcyjnych, w tym rn. in.
do sfery uczu6 i antywartosci, a
ich obrazowaniu stu2y czqsto personifikacja czy reifikacja, pracy
w
zostanq u2yte nazwy faset
zastosowane w Slowniku stereotypt5w i symboli ludowych
[por. Bartmi6ski, red. 1996] (s.
9)

Rozdziat I Jqzykowy obraz Swiata

-

geneza

i definicje

zadowolii mo2e nawet bardzo

wybrednego czytelnika. Doktorantka napisata ten wa2ny dla struktury pracy
rozdzial w
spos6b bardzo kompetentny, logiczny, przeirzysty. Zaletq t.ej
czqsci rozprawy jest to, 2e
bqdqc bardzo dobrym ukazaniem problemu jqzykowego obrazu
Swiata, przytoczeniem
najwa2niejszych polskich i obcych osiqgniqi w

tej lingwistycznej materii, jest r6wnoczesnie
wykfadem metodologicznym' Autorka ustala tu swoje, by tak rzec, procedury
p62niejszych
badari gt6wnych stow subkultury heavy-metalu. sq

tu szlaki ju2 przetarte, gt6wnie

przez

lubelskq szkolq etnoligwistycznq profesora Jerzego Bartmiriskiego.
JeSli mo2na oceniai
przyjmowanq przez mtodych badaczy metodologiq po
odniesieniach clo literatury
przedmiotu i liczbie cytacji, to w przypadku rozprawy Pani
Antas najwiqcej takich operacji
mamy przy wykorzystaniu prac Jerzego Bartmifskiego, Ryszarda
Tokarskiego i Stanistawy
Niebrzegowskiej-Bartmiriskiej. Zatem jest to szkoia lubelska,
szczq6ciem Autorki jest to, 2e
taka precyzyjna metodologia jest ju2 dobrze opisana, przedyskutowana i
empirycznie
sprawdzona' KtoS mo2e tu zarzuci{ 2e w sprawach metodologicznych
niczego Doktorantka
nowego nie wniosta. Dysertacja broni siq inaczej, Autorka odpiera
niejako ten zarzut przez
znakomite wypetnienie starej formy metodologicznej oryginalnq
tre5ciq
badawczq.

w

rozdziale

ll zatytutowanym Jqzykowy obraz Swiata a teksty artystyczne Doktorantka

precyzyjnie okre6la relacje semantyczne ijqzykowy obraz
Swiata w tekstach artystycznych. Sq

to

mate ,,swiaty za stowami",

w kt6rych dochodzi do gtosu kreatywnosi jqzykowa,

wsp6ldziatajqca jednak u swoich podstaw z semantykq systemu.
Konwencja sprzQga siq tutaj
z modyfikacjq tych cech semantycznych, kt6re sq mocno
osadzone w obrazie jqzykowym. Na

tle tego rozdzialu lepiej rozumiemy specyfikq badanych utwor6w polskiego
metalu i gry
semantyczne w nich zastosowane.

-q,

Duzq perfekcjq merytoryczna popisata siq Doktorantka
w rozdziale

lll Rock i subkultury

-

rys historyczno-lingwistyczny. Przyjmujq w cato6ci ten rozdziat jako
Swietne osadzenie
p6lniejszych rozwa2af lingwistycznych
zagadnie6, przekazafa

tu

i

kulturowych. Autorka, widai, 2e pasjonatka tych
wiele wa2nych informacji o subkulturach mtodzie2owych, ich

specyfice i ekspresji grupowej przeziqzyk, str6i, odpowiedniq
muzykq.
Najwazniejszq czqsciq rozprawy, jej gf6wnym sensem
sq rozdzialy barJawcze od lV do Vlll.
stanowiq one - moim zdaniem - du2e osiqgniqcie badawcze
Autorki, kt6ra, charakteryzujqc
piqi st6w kluczowych subkultury heavy-metalu, daje ich jgzykowy
obraz.obraz jest w swej

wymowie ideowej po prostu straszny, katastroficzny,
apokaliptyczny, bez 2adnej nadziei.
Autorka pracy, stosujqc narzqdzia analizy kognitywnej Swietnie
wychwytuje jego gf6wne
elementy' Udowadnia, 2e jest to czarna wizia, w ktdrej ostanie
siowo nale2y do zla. I tu zn6w
pytam, dlaczego? Jakie mechanizmy kulturowe powodujq
wsr6d pokolenia, ktore nie znato ll

wojny Swiatowej, tamtych piec6w krernatoryjnych, gett, milion6w
zgladzonych przez
systemy totalitarne, taki obraz, gdzie Smieri i zlo tryumfujq?
Zate m: rozdzial lV to Jqzykowy
obraz SMlrRcl, rozdzial V Jqzykowy obraz SZATANA (i
istot pokrewnych). Te dwa rozdziafy
5ci5le wiq2q siq z sobq, bo przecie2 piekfo, kt6rego polqczenia
jqzykowe znalazly siq w5r6d

rozwa2af o semantyce Smierci, r6wnie dobrze moglo
by6 rozwa2ane przy okazji szatana.
Jestem pod wielkim wra2eniem tych dw6ch rozdziat6w.
Doktorantka opisala nie tylko
sktadniki jqzykowe i kulturowe obrazu 6mierci i szatana,
ale wydobyta z
analizowanych

tekst6w zbiory leksyki tqczqcej siq z tymi wyrazami. ciekawe
sq odniesienia do ikonografii
(choi brakuje mi Breughla i Boscha). udowodniono w
wykfadzie fascynacje utwor6w
metalowych Smierciq i szatanem. Ze spraw dyskusyjnych,
nie rozumiem, na czym polega
pozytywne wartosciowanie szatana. Autorka uvsponrina
o tym kilka razy. porownajmy
znamienny fragment: ,,widzimy wobec tego, iz szATAl\,
kt6ry niejako od2yl dziqki tekstom
metalowym, to postai niejednoznaczna, obrazowana
na rolne sposoby, nacechowana
zar6wno dodatnio, jak i ujemnie" (s. 183). Dla mnie
warto6ci pozytywne (choi wolq u2ywai
termin6w wartosci i antywartosci) niosq zawsze jakies
dobro - ono jest istotq i sensem
ka2dej wartosci' Proszq zatem o wyja5nie'nie: jakie
dobro niesie szatan, aby m6gt byi
waloryzowany dodatnio? Potern mamy rozdziai Vl
Jqzykowy obraz

Nocy. Rozdziaf Swietny,

ciekawe studium na temat semantyki

i

kulturowych uwiklari nocy. Rozdziat Vll Jqzykowy
obraz ZtA to maly, ale nosny traktat fil<lzoficzrry, jqzykowy,
w sumie kulturowy na temat tej
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podstawowej kategorii aksjologicznej. Bardzo dobrze
ukazano potqczenia z innymi
leksemami, metaforykq i fasety Tnow pytam o
dodatnie wartosciowanie zta. Koficowy
'
rozdzial Vlll rozpatruje Jqzykowy obraz srRAcHU. Analizq
tego kluczowego pojqcia

oceniam
pozytywnie. Dziqki tym fragmentom pracy dowiedzialem
siq wielu nowy ch rzeczy nie tylko o
miejscu tego leksemu w tekstach metalu, ale w og6le
o sen'rantyce strachu. pracq wiericzy

dobre Zakoficzenie, w kt6rym Autorka zbiera najwa2niejsze
wnioski.

lV. Styl ijqzyk rozprawy
Autorka dysponuje dobrym stylem naukowym. wyktad jest poprawnie
napisany, logiczny,
latwy w odbiorze' Praca jest bardzo starannie przepisana. szczeg6lnq
troskq przejawia

Doktorantka wobec przytaczanych termin6w. Aparat naukowy jest
bardzo rozbudowany,
liczne odsytacze sytuujq rozwa2ania w5r6d innych prac,
natomiast przypisy stanowiq

swoisty

celny komentarz do wykladanych treici. Rzadko w wykladzie pojawiaja
siq zdania zbyt og6lne
czy budzqce m6j sprzeciw. oto dwa przyklady: na s.
59 niefortunne sformutowanie: ,,Nalezy
pamiqtai, 2e Polska poczqtku lat osiemdziesiqtych (XX
wieku dop. K.o.) nie byta krajem

totalitarnym!'oi,lle bytoby, gdybytak pamiqtano. oczywiScie,2e bytal
lto w najczystszym
wydaniul Na s. 169 mamy: ,,Sakralny charakter kontakt6w czfowieka
z DIABIEM ukazuje
wystqpujqcy trzykrotnie wlELKl czARcl oLTARZ". W moim
rozumieniu sakralny obejmuje w
polskim uniwersum jqzykowo-kulturowym relacje
cztowieka z Bogiem. Z szatanem mozemy
miei quasi-sakralny kontakt, arbo ,,sakrarny", arbo jakby sakrarny,
arbo by tak rzec prawie
sakralny' Podobnie i we fragmentach, kiedy Autorka pisze
o mieszaniu sacrum (diabelskiego)
z profanum' Tego nie rozumiem. Proszq jeszcze przejrzec prace
pod tym kqtem. Bibliografia
jest dobrze zestawiona i - co najwa2niejsze do
- ka2dej pozycji sE w pracy odniesienia.

Dodalbym jedynie ,,Tekstologiq" autorstwa Jerzego Bartmi6skiego
N ie b

i

Stanisiawy

rzegowskiej-Ba rtm i f ski ej.

V. Konkluzja koricowa
stwierdzam,2e rozprawa doktorska rngr Anny Antas jgzykowy
obraz pojed kluczowych dla
tekst6w polskich piosenek z gatunku ,,metal" z lat osiemdziesiqtych
XX wieku wypelnia
rygory merytoryczne i formalne stawiane rozprawom
doktonskim. Autorka, stosujac bardzo
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dobrze dobranq metodologiq kognitywnq, zbadafa znacznv, niebadany
wcze5niej fragment
polskiego uniwersum jqzykowo-kulturowego. Cenne sq odniesienia
filozofi czne, z historii
sztuki i z psychologii spotecznej. Praca zasluguje na druk i na wyr62nienie. Stawiam
wniosek

do Rady Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o dopuszczenie mgr Anny
Antas do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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