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Rozprawa doktorska p. Marceliny Janisz zostala zloaona 4. majabr.,
niespetrna dwa tygodnie przed 95. urodzinami Piotra Guzego. Lepszego prezentupisarunie
m6gl sobie wymarzy6
w loku jubileuszowym, ktory jednoczesnie jest 65. rocznic4 jego debiutu. Autor Kr1tkiego
zyt'yota bohatera pozytywnego statr sig podmiotem powaznej dyserlacji

i przedmiotem literatu-

toznawczych zatnteresowari, syfuuj4cych sig na styku literatury krajowej i
emigracyjnej. ZaznTczmy od razu, 2e ta pierwsza pr6ba opisu caloSciowego prozy Guzego jest
i nieb),wale
ciekawa, i napisana z ntew4tphwq znajomoSci4 polonistycznego rzemiosla. pisarz,
kt6ry nie

mial wigkszego szczQscia do krytyki, opisany w stopniu mniejszym nr2 nato zasluguje,
docza!<al sig w koricu interpretatorki wnikliwej, rozwa2nej i sumiennej.
Nie znaczy to, Ze z
wszystkimi s4dami zawartymi w dysertacj i przyjdzie nam siE zgodzic,
roznawstwie nigdy nie udaje sig pelne uzgodnienie stanowisk.

ale

przeciez

w Iiteraty.-

Pani Marcelina Janisz probujqc ogatrrqc caloS6 dorobku Piotra Guzego, postanowila, ze
twSrczoS(, swojego bohatera wpisze w szeroki kontekst biograficzny. Strusznie.
W przypadku
pisatza, kt6ry n7e ptzeszedl jeszcze przez mlyny historii literatury (nawet
tej ,,malej,,), dobrze
jest pol4czyf Zyciorysy realny i pisarski w jednq calo56, by m6c zrozumie1
podejmowane

przez tw6rc9 wybory, ataklejego usytuowanie w zyciu literackim okresu.
Biografia sluzy
pomoc4, a nie jest ptzeszkod4 w formulowaniu tez badawczych. Jeaeli przy
tym mamy do
czynienia z autorem, kt6ry swoje pisarstwo rozprqlna dwie mapy piSmiennictwa polskiego
po
II wojnie Swiatowej - krajow4 i emigracyjn4, to decyzje Lyciowe i pisarskie s4 tutaj niebywa-

le istotnym wskaznikiem interpretacyjnym. Autorka rozprawy, koncentruj4c sig wlagnie

na
inter-pretacji ptozy Guzego, zaprezentowala glgbok4 SwiadomoSi faktu, 2e polqczenie
fakt6w
z Zy'cta i poetyki, jezeli nie jest faworyzowaniem kt6rejS ze stron, dad moke
interesuj4ce wyntkitpoznawcze.

W uwagach wstgpnychbadaczkanapisaLa, iz ,,studium ma charakter interpretacyjny,,.
I tak
scharakteryzowala jego metodologiczn4podstawg:
,,[...] odwolujg sig 1...] do rcLnychstrate_
giil<ryrycznych, 2adnej me czyniEcjednak nadrzgdnE. W dysertacj
i zatempojawiaj4 sig odniesienia do badari z zal<resubiografizmu i autobio grafrzmu, geopoetyki
1...], psychoiogizmu
[' ,.], antropologii kulturowej l,l atakle nawiEzania do ustaleri w zakresie genologii . .]. Cenl.
tralnymi problemami wok6l kt6rych budujg sw6j wyw6d, s4: kolejne etapy
tw6rczo6ci Guze-

go z nwzglgdnieniem cech charakterystycznych dla kazdego z nich,
sposoby wprowadzania
prVez pNarza kontekst6w autobiograftcznych, sigganie po wzorce
tradycji literackiej, obecno56 symboli i ich funkcjonowanie w tekscie, wreszcie konstruowanie
postaci literackich.
Calosi ma za zadanie nakreSlii w miarq peine om6wienie tematyki utwor6w
Guzego podporz4dkowane jednak wspomnianymv,ryLej kluczowym problemom', (s.
7).
;Swoista poliwalencj a, ktor4 tutaj literaturoznawczym uczynlla
zasadmczym narugdziem in-

terpretacji, a wigc Nqczente biografii/autobiografii
psychologiq tw6rcz4

i

postaci, przeszLolci4

i

z

geopoetyk4, pamigci4

wsp6trczesnoSci4

i

postpamigciq,

literatury, pozwala zobaczy1

analizowanqprozQ w kontekScie ,,zmiany postawy etycznej i ewolucji tw6rczej,,
(s. 9) autora
Stanu wyjqtkowego. Warto przypomni e6, 2e p. Marcelin a Jatisz siggngla
nie tylko do literatury teoretycznej r recepcyjnej, ale s4dy swoje oparla r6wniez o dokumenty zgromadzone
w
archiwum rodzinnym, a tak2e dostgpne w zbiorach Radia Wolna Europa
oraz Instytutu pamigci Narodowej ' Ten 2rSdlowy charakter pracy nie moze zostaf niedoceniony.

Rozdzial: Zolnierz, pisarz

-

emigrant, dziennikarz radiowy.

Rys

biograficzny (s. Ig-72) zo-

stal napisany zwtelkqumiejgtnoSci4 opowiadania. Autorka opieraj4c
sig

w duzym zakresie na

wypowiedziachpisatza (wykorzystuje tutaj m.in. korespondencjg, jak4 prowa
dzila znim dro94 mailowfl, przedstawila slabo znarry 1ub zgola nieznany wizerunek Piotra Guzego. Drobiazgowo zrelacjonowala jego warunki bytowe, pocz4tkr tw6rcze, tdzjal w literackim
i dziennikarskim Srodowisku kraju i emigracji. Rozdzial,jak powiedzialemwczesniej,
zostaLnapisany

z werwq i cz1\a sig go z zainteresowaniem. Jezelt
mnie6

-

s4

w nim miejsca, o kt6re trzeba sig upo-

puste lub wymagaj4cebardziej szczeg6lowej konkretyzacji,
to

wynikaj4

one

zprzyjg-

tej przez p. Jamsz perspektywy relata refero. Ta od Herodota wzigtaregula
nie jest i nie powinna byc wi4-24ca dlabadaczawsp6lczesno6ci, zwlaszcza gdy ma onrozstrzygn4i,
co w
wypowiedzi autobiografrcznejjest zgodne z innymi przekazami (trp. z zachowanymi
wypo-

wiedziami uczestnik6w hycia spolecznego

co zaS ewentualn4 falsyfikacj4 lub

i

kulturalnego, dokumentami archiwalnymi itd,),

- jakby powiedzial Frank Ankersmit -

,,pry.watyzacjq,,
opowiadanej historii, a wigc wl}czeniemw ni4 rownie2ocen etycznych
i emocjonatnych.

Wydaje mi sig, 2e w nanacji p. Janis z

Piotra Guzego jest dominuj Ecy, ergo: poznajemy biografig nieco wycieniowanq, ukazujqc4 ruczej niedramaty czne zwr4zki pisarza
z rzeczywistoscia PRL

gNos

i emigracji. Rodzid to moze

podejrzenie co do obiektywizmu badawczego.

Nie chca negowad danych brograficznych, ale powinienem badaczce zwr6cj6 uwagg,
ze w
tzw' kr6tkim czasie historii zachodzikoniecznoSd dystansowania
sig do przedstaw ionych Lrodel'Badacz wsp6lczesnosci w wigkszym stopniu nizbad,aczstarozytnosci
literackiej musi byi
ekspertem od podejrzef' Dlatego czfiaj4c dwietnie zrekonstruowan4biografig
pisarza,nieufnoSi budzq przeskoki miEdzy poszczeg6lnymi okresami jego zyciorysu.
Rodzi sig podejrzenre, 2e autorka traktuje rzeczywistoSd zaprzeszl4 jak dzisiejsz;,
w kt6rej mozemy urzqdza(,
swoje zycie wedle wlasnych upodobaf. W moim przekonaniu,bad.aczka
winna by6 tutaj bardziej czujna, aby nie sprawi ac wra2enia, 2e biografia poddana naukowym
rygorom jest w
istocie rzeczy pisarskim monta2empewnych tylko etap6w zyciorysu.

Konsekwentnym rozwinigciem rekonstrukcji biografi i

w

rozdziale pierwszym jest rozdzial

kofejny, zatTfiilowany Obrysowane w pamigci autobiograficzne przestrzenie
(s. 73-142).
Autorka zmietza w nim w strong rczwaLan z zal<resu geopoetyki kt6ra
ostatnio

,

statra sig do-

brym kluczem do interpretacji tego, co nazwad mohnatekstur4
miejsca i pamigci. pani Marcelina Janisz odwoluje sig do rohnych prac na temat geopoetyki, geografii
wyobrazon ej, zwrot6w topografrcznego i przestzennego, gl6wnie jednak korzysta z
ustaleri Elzbiety Rybickiej.
Badaczka napisala: ,,W swoich rozwa?aniach bgdg starala sig
wskazai jak funkcjonuje przejak4
strzefi',
ro19 pelni w prozie Guzego, czy oddzialuje na czLowieka,jego
wewngtrzne motywacje' A tak2e czy jest zwierciadlanym odbiciem konkretnych miejsc jakbardzo
i
biogra-

ftcznie s4 uwarunkowane czy zanurzone w autobiografii,,(s. g0-g1).

W tej

czgSci pracy zostaly opisane: 1. G6rny Sl4sk (jako
,,przestrzen utrwalona,,), 2.
,,(za)granica" fiako, odwoluj4c sig do ustaleri Malgouaty Zduniak-Wiktorowicz,
,,doSwiadczenie egzystencjalne - kulturowo-riterackie,,), 3. przestrzenie
wojny
duch6w,,i

fiako,,domy

,,strefr zagLady"). ,,Przestrzert

S14ska

dla Guzego staje sig - zauwtzaautorka

rczpraw-

((en-

klaw4> pamigci, szkat'ilkE przedwojennych wspomnieri, kt6re ksztaLtujE(mapg)
wyobrazen,
osobistych skojarzeri, geograftczn4 autobiografig. Na obraz tego, co
znanenaktadaj4 sig doSwiadczenia powrot6w, odnotowanychzmrani nieustannych por6wnari. pamigi
utrwala to, co
wi42e sig z tozsamoSci4, identyfikowaniem siebie w kontekScie
najbliLszej, rodzimej przestrzenr" (s' 104). Topografie (za)gramcy to Kazachstan, Niemcy,
Wielka Brytania i Hiszpanra, a miasta przywolane przez prsarza to Monachium, Londyn
i Walencja. ,,Nie sprzyjaj4
zadomowienru, zakorzenieniu w miejscu, w akceptacji emigracyj
nego 2ycia,, (s. 132). ,,pie_

kielne krggi" wojny opisane zostaly w perspektywie
domu, kt6ry nie jest schronienie m oraz
obozu'ktory dzieri Zywychi umarlych, kat6w i
ofiary. ,,w utworach piotra Guzego konstatuje p' Marcelina Janisz- pobrzmiewa echo przeszlosci
I
tak
okruciefstwo
t...]
i pieklo wojny jest tylko wyjsciem ku glgbszej i istotniejszej
refleksji, jak4 jest czlowreczenstwo w sr.-tuacjach wyzwalajqcych instynkty przetrwania,, (s.

1

4

1

).

Podkreslii naleay swietne oczfianie autorki rczpraw
zardwno w literatur ze teoretycznej
na temat zwrotu ptzestrzennego,

jak r6wnieL umiejgtnosi przekonuj4cej ekscerpcji
w4tk6w i

motl'w6w i ich sugestywnej interpretacj

i.

Je?elimiatbym jak res zastrzeLenie, to chyba tylko
w
tg strong id4ce, ze niedoslt wynikaj4cy z opisu
tekstury miejsc emigracyjnych i czasu wojny
bietze sig st4d, i2 przestrzeri sl4ska zostala opisana
w dysertacji zdecydowanie dokladniej i
lepiej' Dlatego oczekiwalem wigkszego tozmachu
w dalszej czqsci rozdzialu; zamrastniego
mamy

-

zdqzajTce ku poincie

- lapidaria interpretacyjne, skromne exemplum znaczniebogat-

szej kwestii'

A poniewaz sqto sprawy niebywale ciekawe, namawialbym
autorkg do dalszych
interpretacji w4tku miast emigracyjnych i miejsc
wojennych u autora Cieni na gwiazdach.
Genologicznie zorientowana nanacjap. Marceliny
Janisz podjgta zostala w rozdziale trzecim' kt6rego tltul brzmi nastEpuj4co: od prozy produkcyjnej
do powieici kryminalnej (s. 143197)' Pewien m6j opot budzE radykalnosi s4d6w
i ostrosi kreslonych przekonah. Badaczka
pokazuje cztery powiesci Guzego (Nastgpny
odchodzi 22.25 [1g55], Nocny zrzut
l7g55l, Cienie na gwiazdach [1956], wenus z brqzu
tl956r) iako wypisui4ce sig z poetyki prozy doby
stalinizmu, poniewa2 napisane zostaly przez prozaika
o odmiennej swiadomosci ideowej.
Stwierdzenie, iz piotr Guzy ,,odchodzEc od, prozy produkcyjnej
fwidocznej we wczesnych,
debiutanckich opowiadaniach Jgdraszkowie i Nocna
zmiana- M.K.], skierowal sig w strong
<mniej propagandowej> powiesci kryminalnej" (s.
148), pewnie prawdziwe, poddalbym bardziej radykalnej interpretacji historycznoliterackiej.
Na pewno nie stawialbymtezy, ze zwrot
w strong powiesci kryminalnej czy ,,mthcyjnej" wiqzal
sig z pragnieniem zrzuceniasocrealistycznego gorsetu. Pruelom literacki rg55-rc5g
obfitowal w wiele swiatopogl4dowych nieoczywistosci, m'in' rehabilitowal literaturg popularn
q. c:-l,telnik wciEz oczekiwal na prozg
melodramatycznE, erotyczn4, kryminaln4. Dyskusje
prasowe

z tamtychlat, zamawianie ptzez
wydawnictwa (,,cz71.elnik", ,,Iskry", MoN) kryminal6w
i utwor6w sensacyjnych, wznowie_
nia ptozy obyczajowej z migdzywojnia, itd,.
wi4zalo sig z odrzuceniem poetyki socrealistycznej na tzecz innej poetyki, kt6rej istotg dobrze oddaj4
okreSlenie Edwarda Balceruana:
,,tozmaitosi jako wartosi", To, 2e Guzy pisal sensacyjne
czy szpiegowskie powiesci kryminalne,
swiadczytro o tym, 2e i kanony tej prozy byly juzru4mejsze,i
zarobek wigkszy. Gdyby chcial
4

rinq proz7, m6gtby' Przykladem utwory Marka Hlaski,
Slawomira MroLka czy Juljarn
stryjkowskiego, ktdrzy przeciez tak2e przeszli przez
gorqczkEsocrealizmu.
Autorka rzetelnie referuje fabulg wszystkich utwor6w pisarza,
czyni tojednak z niejakim
odrzuceniem s4d6w 7<rytycznych. A przeciez wpisan
ie prozy z pogranicza soqearizmu i odprsac

wirzy w -jakis model aksjologiczny wydaje sig wazne.
Nie zostala ona dot4d zinterpreto wana,
zatem -jest o co kruszy6 kopig. Niekt6re s?dy p.
Marceliny Janisz, zwlaszczate, kt6re maj4
historycznoliteracki charakter, nale2aloby wycieniow
a6, pozbawi(, je etycznych usprawiedliwieri' Tak, aby lepiej wybtzmialy dwie konkluzje. wstgpna:
,,pierwsze ksi4zki Guzego,
schematyczne, pisane z mysr4 o masowych czyislnikach,
skladaj4 sig na etap d.ojrzewania
warsztatu pTsarza, eksperymentowanie gatunkowe, szukanie
wlasnej drogi, kt6ra w pelni
uksztaltuje sig dopiero na emigracji" (s. 195). I
zasadni cza; ,,Kryminaly pozostan4 tylko
wspomnieniem, podobnie jak opuszczona ojczyzna.
Emigracja zamykaokres literatury popularnej i otwiera bafiziei ambitn4 tworczosd Guzego,
wydaje sig znosid ograniczenia, kt6re
zostaly narzucone w kraju. Jedyn4 fascynacj4 autora,
lejtmoty.wem wystgpuj?cym zar6wno w
jego tw6rczosci <krajowej> jak i emigracyjnej
bqdzie problematyk a zla imechanizmy jego
dzialaniaw 2yciu czlowjeka,, (s. 195).

czyramy darel tozptawg.

w

rozdziale czwartym uwaga bad.aczkr skoncentrowala
sig na

Krdtkim 2wocie bohatera pozyfinunego,
,,najwa2niejszej ksi4zce w dorobku literackim piotra
Guzego" (s' 198). Tutaj SwiadomoSi literaturoznawczaautorki
biegnie dwoma torami: opisolYym i interpretacyinym. Ten drugi jest ubozszy, p.
Marcelina Janisz jakby bala sig wnikn4i w
materig tekstu, czgsciej posluguje sig formutrami teoretycznoliterackimi
czy historycznoliterackimi niz pr6buje wydobyi sens utworu. Interesuje j4
to, co jest faktur4 prozy,a nie jej istot4' Dlatego bardziej koncentruje sig na formalnych wyznacznikach
gatunkowosci (powies6
pohtyczna), kreacji bohatera, kompozycji, technice
wypowiedzi (monolog wewngtrzny).
Rozdzial.jest instruktywny, d.obrze napisany. Autorka
stara sig osadzii powiesi Guzego nie
tylko w rzeczywtstosci paristwa totalitarnego, ale takze wydobywa
dla niej wu2nyMickiewiczowski kontekst (osuda, antybohater Krfitkiego zywota...
nazywaBoga,,tym arcymordercq,
tym arcyzbrodniarzem", s. 207).Intertekstualnych powi4zafipowiesci jest
zreszr'wigcej, co
badaczka pokazuje, odwoluj4c sig do opinii Gustawa
Herlinga-Grudziriskiego

i violetty
wejs-Milewskiej (s.218-220)' Nie zmieniato jednak faktu,
iz tytulowy ,,bohater pozyiywny,,
to w istocie rzeczy, wedtrug Fryderyka Goidschraga,
,,haniebny, zbrodniczy, potworny typ,, (s.

2r8).

Pewn4 w4tpliwosi mam, jesli chodzi o zastosowan?
w powiesci technikg wypowiedzi.
Pani Marcelina Janisz twterdzi,2e mamy do czynienia
ze strumieniem swiadomosci i ,,monologiem wewngtrznym jako zapowiedzi4 psycholo gizmu"
(s. 226). Tu dlu2szy cytat: ,,,Iechnika nanacjijak4 posiuguje sig autor jest jednym z jego znakdw
tozpoznawczych.
uzycie

[...]

narracyjnego natzgdzia jakim jest strumieri Swiadomosci
nie jest latwym zabregtem, fabula
zostaie rozczlonkowana na mysli postaci, czgsto
bez zwiqzkuz sob4. Ta mozaik a obrazow,
potoku sl6w, przeplatanych monolog6w wewngtrznych
odwzorowuje w pelni rudzkEpsychijej
kg,
meandry, g4szczpouryvvanych w polowie refleksji. Strumieri
Swiadomosci przypomina
pajgczynq,jej nici splatai4ce sig ze sob4 tworz4 eteryczny
obraz,kt6ry nasuwa skojarz enie
ze

snem

- nielogicznyrn, nielinearnym, pozbawionym sp6jnosci fabularnej. ow strumieri. w kt6rym wypll'waj4 na wierzch wszelkie tajemnice, fobie,
dewiacje, wspomnienia ulokowane w
najgNgbszych rejonach swiadomosci, daje pisarzowi
mo2liwosi ukazamaludzkiej natury, petrnej sprzecznosci, masek, tluzji' Kr4-;zqce mysli tworz1psychologiczne
odbicie gl6wnego bohajego
tera,
subiektywne postrzeganie swiata, pomimo fragmentarycznosci,
scalaj4 postai,
umozliwiaj4 <wejscie w rolq>, buduj4 mikroswiat umystru', (s.226).
zastanawiam sig, czy w powiesci Piotra Guzego mamy

rzeczywtscre do cz5mi enia zmono-

logiem wewngtrznym' anie monologiem wypowiedzianym.
Ta niezwykle popularn apo przelomie paadzternikowym formula nanacyjna dobrze zostala opisana
ptzez Michala Glowiriskiego (Narracja iako monolog wypowiedziany. W:
Idem: Gry powieiciowe. Szkice z teorii i
historii.form narracyinych' warczawa 7973, s. 106-146) i
Bozeng witosz (Cechy struhuralno-skladniowe monologu wypowiedzianego (na przylcladzie
literatury polskiej). Katowice
1988)' chwyty, jakie stosuj e Guzy, moglismy pozna(,
np. we wzlocie Jaroslawa Iwaszkiewicza r Bramach

raju

Jerzego Andrzejewskiego. Naturalnie

, nie chodzi o przejgcie techniki wypowiedzi, ale o pokazanie tego samego mechanizmu
zNa t deprawacji w mowie, kt6ra bedac
wlasn4, naklada sig na inneigzyki czasu.Rzeczwarto
mokeprzemyslei.
Rozprawg o prozie Piotra Guzego zamyka rozdzialposwigcony
psychologizmowi (s. 231297)' ,,Ptoza emigracyjna autora Stanu wyjqtkowego pisze
bad,aczka- to literacka wgdr6wka w gl4b ludzkiej duszy" (s.231). w innym miejscu:
,,probrematyka emigracyjnych utwor6w Piotra Guzego koncentruje sig przede wszystkim wok6t psychiki
czlowieka,, (s. 242\.
Pani Marcelina Janisz przywoluje strowa prsarza:,,Mnie
interesuje psychika cztowieka.

[..,]

problem zla, problem moralny, moralnosi w swiecie,
w kt6rym Lyjemy,, (s. 2a\.psycholo_
gizm powiesci emigracyjnych zostaje pokazany przez
pryzmattechnik wypowiedzi narracyjnej (nanacja glosna i cicha, monologi i dialogi, mowa
konfesyjna), kreacjg bohater6w (posta-

ciowanie posrednie z funkcj4konfesyjnfl

. zaHann4Gosk powt

6rzona zostalacharakterysty-

ka bohatera prozy popu2dziemikowej: ,,wyra4a
[on] przede wszystkim jednostk owe oraz
zbiorowe doswiadczenie ludzkie, swoimi perypetiami
czgsto uosabia matryce losu ludzkiego
uwiklanego w historig okreslonego spoleczeristwa i mikrohistorig
wlasnego losu,, (s. 251).
Egzemplifikacj4 s4 porlrety ,,ubek6w i zdrajcow" (s. 252-262),
,,zniewolonego literata,, (s.
262-273), kobiet ,,wyklgtych,,l,,przeklgtych,, (s. 273_296).
Badaczka konstatuje: ,,pofirety
ubeka, pisarza, emigranta zawierajqw sobie nie tylko
obrazspoleczeristwa pRL-u . czy szerzej
Polak6w, ale nios4 ze sob? panoramg historii Polski XX-wiecznej.
To ludzie naznaczeni pigtnem wielkiej Historii, od wybuchu drugiej wojny swiatowej,
przezzsylki na Syberig zbrod.-

nig katyriskq, wzrastai4cy

,

i

umacniai4cy sig brudny okres pRL-u,, (s. 296).
,,Kobiety w mg_
skim swiecie Guzego s4 niejako w cieniu mgLczyzn, ukazywane
z ich perspekty.wy,

czgsto

jako obiekty seksualne. Pod ich idealn4, erotycznqcielesnosci
qkryjqsig bohaterk i z.<<posza'
panym) wngtrzem, uwiezione w przeszloSci, skry.waj qce
tragiczne tajemni ce. Kazd,a z nich
doswiadcza braku, pustki, niespeinienia a akty seksualne
tylko chwilowo zagluszaj4 sumienia
i glosy przeszloicl" (s.296).
zebranq w pigciu tozdzialachwiedzg na temat tw6rczoSci
prozatorskiej piotra Guzego daje
sig strescii w taki oto spos6b: ,,powiesciowy Zyciorys", jakby
powtedzrala Maria Danilewicz
zierinska, rczpada sig u autora Requiem dla pani rosi nadwa
etapy - krajowy i emigracyjny.
Pierwszy stal pod znaktem socrealisty cznych opowiadari
i odwilzowej powiesci popularnej

(milicyjnej), drugi dawal,,szansg na bycie <wolnym pisarzem,,
>
(s. 301); pierwszy byl szkoN4
pisania i zglgbtania tajnik6w ludzkiej psychiki, drugi pozwaralna

-

pelne pokazanie ,,mean-

dr6w ludzkiego umyslu, wewngtrznych sprzecznosci, traum
i *plyrv6w przeszlosci. wspomnief" (s' 300)' Uczestnik i Swiadek historii wraz zjej potwornoSciami
(wojna, totalrtaryzm
powojenny) postanowil to wszystko opisa6 slowami.
,Proza Guzego

-

zauwa2a p. Marcelina Janisz

-

okazuje sig

miei rdlne odslony,

etapy,

gdyL dojtzewala ona wraz z poszukiwaniami wlasnej, niezale?nej
drogi tw6r czej pisarza.
Mimo tych atut6w,bazowame jedynie na odwolaniach do wojny
i komunizmu w pewien spos6b ograniczamo2liwosci tw6rcze Guzego. Kolejne powiesci
budowane s4 wedle podobnego
schematu, tematyki. Dowodem jest m.in. to, 2e poza
dwiema pierwszymi powiesciami emigracyjnymi pozostatre utwory nie podzielily ich sukcesu"
(s. 300). Dlatego pisaru wcie;2 od^
czuwa ,,niedos1't", tworzy dalej, kreSli kolejne opowiadania
i wspomnienia (s. 302). Czy
zmrenil one autorski wizerunek, jaki ju| znamy? Bad,aczkana
to pytanie

nie udziellaodpo-

wiedzi.

Czy musiala? Chyba- nie. To, co zawarlaw swojej rozprawre,wyczerpuje, jak
sig zd.aje,
dotychczasowEnaszE wiedzg o dorobku Piotra Guzego. Pani
Marcelina Janisz mokenie we
wszystkich aspektach umiaha sobie poradzi| z literack4 przesz\oftci4,
starala sig jednak2e
wiernie odda6 to, co najwazniejsze dla opisywanej przez siebie prozy. poszla, jak juzto
bylo
powiedziane, drogami opisu i interpretacji. Nie kt6c4 sig one
z sob4, cho6 czasami chciatroby
si

g, aby

o

dwaga interpretacyj na towar zy szytra b adaczce

cz

gs

ci ej

.

oceniana tozprawajest wazna. Podjgty w niej trud historycznoliterackiej
analizy sigga
roznych metod badawczych, zwlaszcza creszy erudycja ujawniaj4ca
sig

w

rozwa2aniach nad

autobiografrzmem, tekstur4 miejsca, poetyk4 pamigci. Pani Marcelina
Janisz udowodnila, ze
nie tylko umre czytai literaturg, ale tak2e m6wi6 o niej w spos6b
zajmuj4cy. Drobne uwagi
polemiczne, jakie poczynrlemwyhej, nie zmieniaj4 mojego
og6lnego stanowiska. Dlatego z
petrnym przekonaniem wnoszg o dopuszczenie autorki rozprawy
do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
Jej praca spelnia ustawowe wymogi i jest cennym wkladem
do polskiego literaturoznawstwa wsp6lczesnego. S4dzq tak2e, 2e po koniecznych przered.agowaniach,
stylistycznych korektach i ewentualnych dopowiedzeniach, caloSi zasluguje na publikacjg
pod postaci4 osobnej
ksi4zki lub.jako seria artykul6w w czasopismach naukowych lub
tomach zbiorowych. Na
pewno po raz pierwszy w tak poglgbiony spos6b pochyla
sig nad osob4 prsaruai tw6rczoSci4,

kt6ra nie powinna zostac zapomniana.

Vwnl
Katowice, 31 sierpnia 2017 r.
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