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Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska jest obszerną dysertacją poświęconą obecności 

Pietera Bruegla Starszego we współczesnej frankofońskiej literaturze belgijskiej, na 

przykładzie twórczości Dominique Rolin, Pierre’a Mertensa i Guy’a Goffette’a. Jego ogromny 

i nieustający wpływ na piśmiennictwo Belgów został już omówiony w wielu pracach 

krytycznych, zarówno w Polsce jak i za granicą, których długą listę odnajdziemy w bibliografii 

rozprawy. Jednakże pomimo mnóstwa artykułów oraz książek podejmujących tę problematykę, 

Doktorantce udało się znaleźć niezbadane, interesujące dla niej rejony i w rzetelny, a zarazem 

nowatorski sposób je opisać. Nie tylko wybrała na materiał swoich analiz teksty, w których 

inspiracje Brueglem nie doczekały się jeszcze głębszego opracowania, ale też zaproponowała 

nową, oryginalną metodologię ich badania, trafnie dostosowaną do ich intermedialnego 

charakteru. Jej dysertacja wypełnia pokaźną lukę w badaniach nad jednym ze sztandarowych 

zagadnień literatury belgijskiej, a także stanowi kontynuację i jednocześnie uzupełnienie prac 

już istniejących w obiegu naukowym. Dodam, że Badaczka przystąpiła do tego zadania w pełni 

przygotowana, czy też uposażona, gdyż nie tylko jest literaturoznawcą, ale również 

absolwentką ASP posiadającą rozległą wiedzę z zakresu historii sztuki oraz malarką, co, jeśli 

wierzyć Franzowi Hellensowi, pozwala jej wrażliwemu oku artystki dostrzec to, co dla innych 

pozostaje niewidoczne. 

     Struktura pracy 

    Struktura liczącej 301 stron pracy doktorskiej nie budzi wątpliwości i odpowiada 

postawionym przez Autorkę celom badawczym. Podzielona została na sześć rozdziałów, które 

z kolei zostały rozczłonkowane na mniejsze jednostki tematyczne, porządkujące w przejrzysty 

sposób jej zawartość. Każda część została skomponowana wzorowo, zgodnie z klasycznymi 

regułami kompozycji dysertacji naukowej i zawiera wstęp, rozwinięcie oraz podsumowanie. 

Co więcej, owa zasada została zastosowana również w podrozdziałach i pod-podrozdziałach, 

co w znacznym stopniu wpłynęło na klarowność prezentowanych treści i ułatwiło lekturę. Praca 

zawiera również Wstęp, Podsumowanie, Bibliografię, streszczenia dysertacji w języku 

angielskim i polskim oraz krótkie biogramy pisarzy belgijskich, których twórczości zostało 

poświęcone niniejsze studium. Dla wygody czytelnika i poparcia swoich interpretacji, Autorka 

zamieściła w rozprawie ilustracje analizowanych obrazów Bruegla i sztuk plastycznych innych 

omawianych twórców. 

      W rozdziale pierwszym, Doktorantka omawia związki między obrazem, literaturą i 

pamięcią tak zbiorową, jak i indywidualną w oparciu o kontekst belgijski. Drugi rozdział 

poświęcony jest życiu i twórczości Pietera Bruegla Starszego oraz jej miejscu w kulturowym 



dziedzictwie Belgów. Trzeci rozdział dotyczy brueglowskiego mitu oraz inspiracji obrazami 

artysty, które można odnaleźć w tekstach francuskojęzycznych pisarzy belgijskich, począwszy 

od Dyla Sowizdrzała De Costera na teatrze Ghelderode’a skończywszy. Kolejne trzy obszerne 

rozdziały mają charakter bardziej analityczny i dotyczą różnorodnych w formie i treści 

adaptacji brueglowskiego imaginarium w twórczości autorów drugiej połowy XX-go wieku: 

czwarty skupia się na studium rodzinnego atlasu fotograficznego Dominique Rolin, piąty 

omawia kinematograficzny atlas Pierre’a Mertensa, szósty natomiast poświęcony jest 

pocztówkowemu atlasowi Guy’a Goffette’a. Wszystkie części pracy zostały zredagowane 

przez Autorkę logicznie i spójnie, a także z odpowiednio wyważoną liczbą cytatów wobec 

wywodu. Na uwagę zasługuje też bogata bibliografia - zawiera najważniejsze prace, dotyczące 

historii literatury belgijskiej, związków między literaturą i sztuką, estetyki, historii sztuki, teorii 

mediów oraz twórczości Pietera Bruegla Starszego i analizowanych pisarzy. Jednakże zabrakło 

mi w niej kilku znaczących dla podjętego tematu pozycji, takich jak chociażby pionierskiej w 

badaniach nad związkami flamandzkiego malarstwa i fantastyki belgijskiej książki Paula 

Fierensa Le Fantastique dans l’art flamand, wydanej 1947 r.; artykułu Marca Quaghebeura ,,La 

première des littératures francophones non françaises’’ (1991) i monografii Ryszarda Siwka Od 

De Costera do Vaesa. Pisarze belgijscy wobec niezwykłości (2001, vide strony 20-22), w 

których to zawarte zostały bardzo cenne spostrzeżenia na temat roli pejzażu w konstruowaniu 

belgijskiej tożsamości; i wreszcie 11 numeru czasopisma Synergies Pologne (2014), 

dedykowanego w całości związkom literatury i sztuk plastycznych w literaturze belgijskiej, w 

którym to, oprócz artykułu Jerzego Lisa o biografii malarza Pierre’a Bonnarda pióra Guy’a 

Goffette’a i studium brueglowskich obrazów w powieści Les Marais Dominique Rolin 

autorstwa Joanny Pychowskiej, znajduje się tekst Doktorantki, zatytułowany ,,L’écriture 

fantasmatique de Dominique Rolin: entre Dulle Griet et Breughel’’ (s. 125-132).  

      Treści merytoryczne 

     Już na wstępie chciałabym zauważyć, że jest to  - nie waham się tego stwierdzić - bardzo 

dobra, ciekawa, oryginalna i mocno osadzona w metodologii praca, w znacznym stopniu 

poszerzająca wiedzę na temat powinowactw flamandzkiego malarstwa i literatury belgijskiej, 

a w szczególności tej najnowszej. Dodam, że po jej przeczytaniu nie mam żadnych obiekcji 

natury merytorycznej, a jedynie kilka uwag dotyczących drobnych usterek i nieścisłości. 

     Zacznę od omówienia wstępu: zredagowany wzorowo, już na początku lektury daje 

czytelnikowi przedsmak rzetelnego dyskursu filologicznego oraz rygoru naukowego, które 

cechują całą dysertację. Autorka formułuje w nim problem badawczy, przedstawia cel pracy, 

korpus analizowanych tekstów, wybrane instrumentarium metodologiczne oraz plan rozprawy. 

Wyjaśnia również kluczowe dla przyjętej perspektywy badawczej pojęcia i prezentuje obszerny 

stan badań nad podjętą problematyką, czym jednoznacznie potwierdza zasadność i 

oryginalność swojej dysertacji. 

     Rozdział pierwszy poświęcony jest związkom między tekstem, obrazem, pamięcią oraz 

medium we francuskojęzycznej literaturze belgijskiej. Doktorantka analizuje powinowactwa 

literatury belgijskiej i malarstwa flamandzkiego, podkreślając różnorodność form, jakie 

przybierają one począwszy od klasycznych ekfraz i hypotypoz, po bardziej współczesne teorie 

,,pisania malarskiego’’ (Bergez), ,,koreferencji’’ i ,,interreferencji’’(Brogniez, Jago-Antoine). 



Stwierdza jednak, że niniejsze ujęcia okazują się nieskuteczne w badaniach nad literaturą 

ponowoczesną, nawiązującą do mediów pozamalarskich, takich jak fotografia, film czy kartka 

pocztowa, i proponuje nową, bardziej adekwatną metodologię: odczytanie Brueglowskich 

inspiracji jako atlasu pamięci, zgodnie z koncepcją Aby’ego Warburga, który to w swoim 

Atlasie Mnemosyne bada relacje między słowem, obrazem i medium w konkretnym kontekście 

kulturowym, sytuując je między pamięcią zbiorową a indywidualną. Rozdział wieńczy 

syntetyczne omówienie atlasów pamięci Aby’ego Warburga oraz Gerharda Richtera, które 

pozwala czytelnikowi zrozumieć, jak zostaną potraktowane inspiracje dziełami Bruegla w 

twórczości Dominique Rolin, Pierre’a Mertensa i Guy’a Goffette’a. Jest to bardzo ważny, 

teoretyczny rozdział, stanowiący zarówno punkt wyjścia jak i odniesienia w kolejnych 

analizach. Autorka dowodzi w nim znakomitej znajomości metod analizy związków słowa i 

obrazu, o czym świadczą jej liczne odwołania do specjalistów z tej dziedziny, których 

koncepcje uznaje za najbardziej przydatne w swoim studium: nie tylko wspomnianego już 

Aby’ego Warburga, ale również Hansa Beltinga, Waltera Benjamina, Adama Dziadka, Zofii 

Rosińskiej czy Rolanda Barthesa. Rozdział ten jest bardzo dobrze zredagowany, pełen 

interesujących treści, które kondensują najważniejsze informacje na temat związków słowa, 

obrazu i pamięci w literaturze belgijskiej oraz zaproponowanej perspektywy badawczej. Z 

recenzenckiego obowiązku pozwolę sobie jednak na kilka drobnych uwag krytycznych. W 

prezentacji rozlicznych form, jakie przybierają w literaturze belgijskiej interferencje słowa i 

obrazu, zabrakło mi odniesienia do twórczości Paula Nougé’go, Marcela Broodthaersa i 

komiksu, który, jak powszechnie wiadomo, stanowi kulturową wizytówkę Belgii. Omawiając 

rolę flamandzkiego malarstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej młodego państwa, 

Autorka odwołuje się do dwóch mitów założycielskich : mitu malarza-pisarza, który omawia 

w sposób satysfakcjonujący, oraz mitu ,,złotego XVI wieku’’, nie wyjaśniając zupełnie jego 

istoty (s. 39). Co prawda nawiązuje do niego w dalszej części pracy, przy okazji analizy 

Brueglowskich motywów w Legendzie Dyla Sowizdrzała De Costera, czym pozwala 

nieznającemu literatury belgijskiej czytelnikowi zorientować się, czego ów mit dotyczy, ale 

należałoby poświęcić mu więcej uwagi  - chociażby w przypisie, w rozdziale pierwszym. 

Zastanawiam się również, dlaczego ostatni podrozdział tejże części nosi tytuł ,,Brueglowski 

atlas pamięci’’, bo nie o tym flamandzkim artyście w nim mowa, ale o atlasach pamięci 

Warburga i Richtera. Poddaję Autorce pod rozwagę zmianę tytułu na bardziej adekwatny do 

zawartości. I wreszcie ostatnia rzecz - Proustowska magdalenka. Nie mogę zgodzić się ze 

stwierdzeniem Doktorantki, że ,,miniony czas jest zatrzymany w magdalence’’(s. 36). Jest on 

zatrzymany, ale w pamięci narratora, we wspomnieniach zapachu i smaku, które w niej 

przechowuje, a nie w przedmiocie, co pisarz mówi explicite : ,,Jasne jest, że prawda, której 

szukam nie jest w nim, ale we mnie. Napój obudził ją we mnie, lecz jej nie zna i może jedynie 

powtarzać bez końca […]’’. Herbata i ciastko są tu jedynie medium, które działając na zmysły 

budzą uśpione w zakamarkach pamięci narratora wspomnienia. Myślę, że jest to kwestia 

niefortunnego sformułowania, gdyż na dalszych kartach rozprawy, Autorka traktuje 

wspomnianą magdalenkę zgodnie z zamysłem Marcela Prousta. 

     Rozdział drugi przybliża życie i twórczość flamandzkiego mistrza pędzla, jak również  

potwierdza jego nieustającą popularność w kulturowym pejzażu Belgii. Na szczególną uwagę 

zasługuje tu zręczne omówienie twórczości malarza: wykorzystując swoją wiedzę z zakresu 



historii sztuki, Doktorantka przedstawia genezę, opis i interpretację jego największych dzieł, a 

w szczególności tych, które zainspirują współczesnych pisarzy belgijskich: Rolin, Mertensa i 

Goffette’a.  Rozdział wieńczy nieco gorzki w swej wymowie passus dotyczący miejsca dzieł 

Bruegla we współczesnej Belgii, tyleż artystycznej co turystycznej i komercyjnej, co, w opinii 

Autorki, czyni z flamandzkiego mistrza ,,ofiarę konsumpcjonizmu’’ i ,,prowadzi do banalizacji 

jego twórczości’’ (s. 88). Ja bym nieco zniuansowała ten krytyczny osąd, gdyż wszechobecność 

malarstwa artysty w sferze publicznej ma również pozytywną stronę: po pierwsze potwierdza, 

jak ważne miejsce zajmuje on w dziedzictwie kulturowym Belgii, po drugie promuje i rozsławia 

jego dzieła, bez względu na to, czy są one reprodukowane w albumach, czy na breloczkach i 

długopisach. 

     Rozdział trzeci  stanowi logiczną kontynuację poprzedniego i podejmuje kwestię obecności 

Bruegla w literaturze belgijskiej. W pierwszym podrozdziale Autorka podejmuje się próby 

definicji Brueglowskiego mitu i bada jego funkcjonowanie w różnych okresach historii 

literatury Belgii. Następnie, w podrozdziale drugim,  analizuje utwory literackie, które zostały 

zainspirowane dziełami flamandzkiego artysty. Przyjmuje tu porządek tematyczny, czym 

uwypukla znamienne cechy jego twórczości: motyw uczty i zabawy, czyli flamandzkich 

kermessses, które szczególnie upodobali sobie pisarze drugiej połowy XIX wieku; motyw 

pejzażu, stanowiący scenerię utworów De Costera, Verhaerena, Hellensa i Ghelderode’a; 

motyw Rzezi niewiniątek, którego transpozycje odnajdujemy w utworach Maeterlincka, 

Demoldera, Hellensa i Ghelderode’a; i wreszcie motyw Ślepców, eksplorowany przez  

Maeterlincka, Hellensa i Ghelderode’a. Chciałabym jedynie dodać, w ramach uzupełnienia listy 

tekstów natchnionych malarstwem flamandzkiego mistrza, że temat uczty i zabawy 

odnajdujemy, aczkolwiek z dużo mniejszym natężeniem, również u XX-wiecznych pisarzy: 

mam tu na myśli sceny zabawy karnawałowej w opowiadaniu fantastycznym Sortilèges (1941) 

Ghelderode’a (gdzie widać również inspirację maskami Jamesa Ensora) oraz motyw obżarstwa 

w powieści Divine (1991) Françoise Mallet-Joris. Rozdział wieńczy konkluzja zapowiadająca 

zmiany w postrzeganiu twórczości Bruegla przez pisarzy drugiej połowy XX wieku, 

spowodowane szeregiem przemian w realiach belgijskich, literaturze i życiu osobistym 

autorów, które Doktorantka omawia w sposób zbyt skrótowy.  

       Pozostałe trzy rozdziały dysertacji dotyczą transpozycji malarstwa Bruegla we 

współczesnej literaturze belgijskiej, na przykładzie twórczości Dominique Rolin, Pierre’a 

Mertensa i Guy’a Goffette’a. Autorka nadała im identyczną strukturę, dzieląc każdy z nich  na 

dwa podrozdziały: w pierwszym, zatytułowanym ,,Materia atlasu’’, zostały omówione 

podejmowane przez pisarzy tematy oraz rola sztuki w ich życiu i twórczości; drugi, 

zatytułowany ,,Forma’’, poświęcony został różnego rodzaju mediom, po które sięgnęło troje 

autorów w tekstach inspirowanych malarstwem Bruegla: u Rolin, jest to wykorzystanie technik 

fotograficznych, u Mertensa techniki montażu kinematograficznego, natomiast u Goffette’a  

estetyki kartki pocztowej. Na owo ujednolicenie struktury, a co za tym idzie, uporządkowanie 

treści, pozwolił niewątpliwie wybór oryginalnej i odpowiedniej w moim przekonaniu 

metodologii – koncepcji atlasu pamięci Warburga, dzięki której Doktorantka mogła znaleźć w 

tak zróżnicowanych stylistycznie tekstach punkty wspólne i nadać swojej dysertacji przejrzysty 

i spójny układ. Co więcej, wykorzystanie koncepcji atlasu umożliwiło Jej wyjście poza 

tradycyjną analizę tekstu literackiego. Autorka nie ograniczyła się tylko do metody 



hermeneutycznej, zakładającej odkrywanie i ujawnianie immanentnego sensu dzieła, ale 

skorzystała z innych narzędzi, dzięki którym uchwyciła istotę wypracowanej przez troje pisarzy 

intermedialnej estetyki. Mowa tu o pracach na temat fotografii Rolanda Barthes’a i koncepcji 

obrazów utajonych Marianny Michałowskiej, teorii kinowego postrzegania rzeczywistości 

Gilles’a Deleuze’a i badań nad kartką pocztową Jacques’a Derridy. W ten sposób udało jej się 

też uchwycić charakterystyczny rys literatury współczesnej związany z rozwojem kultury 

audiowizualnej, a szerzej z tzw. zwrotem ikonicznym. Jest to problematyka nowa, torująca 

sobie dopiero drogę w badaniach literackich, co tylko podnosi wartość rozprawy pani mgr 

Łukasiak. 

       Lecz to trafnie dobrane instrumentarium i imponujące zaplecze teoretyczne na nic by się 

zdały, gdyby nie kompetencje Badaczki, która wrażliwym okiem malarki i solidną wiedzą z 

zakresu historii sztuki, dostrzega w obrazach Bruegla i jego ponowoczesnych literackich 

transpozycjach to, czego nie widzi literaturoznawca: fotografii utajonych i subiektywnej mapy 

Dominique Rolin, literacko-kinowego montażu u Mertensa i pocztówkowego charakteru 

książki Auden ou l’oeil de la baleine Goffette’a. Jej subiektywne, nierzadko zaskakujące 

interpretacje analizowanych utworów proponują ich nowe, niezwykle interesujące i – trzeba 

podkreślić - przekonujące odczytanie. Jako przykład mogę podać chociażby ,,wewnętrzne 

pejzaże’’ Rolin i mertensowską apologetyzację upadku Ikara i traktowanie go, jak Albert 

Camus spadający kamień swojego Syzyfa - jako zwycięstwa. Dodam, że w swoim studium 

Autorka nie ogranicza się tylko do tropienia brueglowskich inspiracji w wybranych tekstach, 

ale wchodzi głęboko w ich strukturę, wydobywając z nich i opisując indywidualne cechy, tak 

tematyczne jak i formalne, twórczości trojga autorów. Nie traci też ani na moment z pola 

widzenia kontekstu społeczno-historycznego i potrafi zręcznie powiązać omawiane zjawiska z 

realiami belgijskimi  i zawiłą historią literatury Belgów. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogłabym 

sformułować à propos tych trzech rozdziałów analitycznych, dotyczy niedosytu, który 

odczuwam w kwestii indywidualnej tożsamości Dominique Rolin. W rozdziale poświęconym 

pisarce, Doktorantka wielokrotnie stwierdza (i te powtórzenia należałoby zredukować), że 

obrazy Bruegla i tworzenie wewnętrznego albumu rodzinnego służą Rolin konstrukcji 

własnego ja, kolejnej wersji siebie. Niestety czytelnik niewiele może się na ten temat 

dowiedzieć, gdyż ta kwestia została niewystarczająco omówiona. Zabrakło mi też odniesień do 

znakomitego opracowania powieści Dulle Griet autorstwa promotor rozprawy, pani dr hab. 

Judyty Zbierskiej-Mościckiej, opublikowanego w 2017 r. w książce Belgiem  być. Fikcja i 

tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku). 

Zawiera ono szereg ważnych  obserwacji na temat inspiracji Rolin Brueglem, które są zresztą 

podzielane przez Doktorantkę. I na koniec jedna uwaga dotycząca Podsumowania rozprawy. 

Autorka przedstawia w nim zwięźle przemiany, jakim uległo postrzeganie Bruegla pod 

wpływem nowych mediów, co wydaje się słuszne. Zabrakło mi w im jednak syntetycznego 

podsumowania wniosków, które zostały wysnute w poszczególnych częściach analitycznych.  

     Strona formalna 

    Pani mgr Łukasiak posiada umiejętność organizowania rozbudowanej, układającej się w 

logiczny wywód rozprawy naukowej, a Jej styl wypowiedzi jest jasny i komunikatywny. 

Czytelnik jest na każdym etapie zorientowany, ku czemu zmierza tok myślowy i na jakich 



przesłankach opiera się w danym miejscu Autorka. Jej wywody nie są obciążone przesadnie 

odsyłaczami, czy szerzej – cudzym słowem, wolne od zbędnych dygresji, zdyscyplinowane i 

bardzo konkretne, co, paradoksalnie, ma też i negatywną stronę. Autorka nieco sucho i nazbyt 

zwięźle prezentuje poszczególne treści, koncentrując się przede wszystkim na funkcji 

informacyjnej, gdzie króluje zasada ekonomii – minimum słów, maksimum treści. Owa 

oszczędność jest oczywiście typowa dla tekstu naukowego, ale od dyskursu filologicznego 

oczekuje się zazwyczaj nieco więcej literackości. Co więcej, częstsze użycie operatorów 

metatekstowych, służących do zespalania wyrażeń zdaniowych w większe całości, znacznie 

polepszyłoby płynność dyskursu i nadałoby mu więcej lekkości. 

      Niestety, jak zawsze  w tego rodzaju pracach, nie sposób ustrzec się błędów. Odnotowałam 

brak konsekwencji w pisaniu imion cytowanych autorów i krytyków: u jednych figuruje pełne 

imię, u innych tylko pierwsza litera imienia, choć wymieniani są po raz pierwszy (np. na str. 

47). Brak też konsekwencji w stosowaniu formy rzeczownika ,,postać’’ w liczbie mnogiej: raz 

mamy ,,postacie’’, raz ,,postaci’’. To samo dotyczy zapisu  tytułów dzieł zagranicznych i 

obcych terminów, które doczekały się polskiego tłumaczenia: i tak, gdy mowa o Legendzie 

Dyla Sowizdrzała De Costera po raz pierwszy (str. 39), należałoby podać (pełen!) tytuł po 

polsku, a w nawiasie po francusku;  podobnie z terminem écriture artiste, który ma 

odpowiednik polski – styl artystowski. Zdarzają się też niefortunne powtórzenia tych samych 

wyrazów, jak np. ,,wpisując’’, ,,wpisane’’ i ,,wpisana’’ na str. 58; ,,stanowi’’ i ,,stanowiącej’’ 

w jednym zdaniu na str. 235, trzykrotne powtórzenie przymiotnika ,,rodzimy’’ na str. 210. 

Wyeliminowałabym też wiele przecinków, zwłaszcza tam, gdzie oddzielają podmiot od 

orzeczenia (np. str. 43, 45, 51, 240) i ze spójników ,,mimo, że’’, ,,jako, że’’ (str. 63, 78, 242). 

Rozdział poświęcony Dominique Rolin powinien być oznaczony jako 4, a nie 2, natomiast ten 

o Mertensie jako 5, a nie 3. Zaimek wskazujący w wyrażeniu ,,tą samą książkę’’ (str. 232) 

należy zamienić na ,,tę’’. Znalazłam też dwa zdania niezgrabne stylistycznie : ,,Przedmiotem 

analizy będzie sposób, w jaki Dominique Rolin tworzy rodzinny atlas fotograficzny’’ (str. 135), 

,,W ten sposób autorka jest bliska sposobowi myślenia swojego ulubionego malarza’’ (str. 151). 

    Chciałabym natomiast pochwalić Doktorantkę za tłumaczenie na język polski fragmentów 

francuskich tekstów, zarówno literackich jak i krytycznych, z którym sobie znakomicie 

poradziła. Niemniej jednak warto byłoby umieścić we Wstępie informację, że o ile nie jest w 

tekście zaznaczone inaczej, wszystkie przekłady są Jej autorstwa. Wszystkie powyżej 

wymienione usterki są oczywiście drobiazgami natury redakcyjnej i nie obniżają w 

najmniejszym stopniu merytorycznej wartości pracy.  

     Wnioski końcowe 

    Dysertacja Pani mgr Łukasiak stanowi bardzo wnikliwe i nowatorskie omówienie osobistych 

odczytań i literackich transpozycji obrazów Bruegla współczesnych pisarzy belgijskich - Rolin, 

Mertensa i Goffette’a. Ta niezwykle ciekawa i bogata w treści rozprawa może z powodzeniem 

stanowić dla jej czytelników bardzo cenne źródło wiedzy, podanej w rzetelny, uporządkowany 

i udokumentowany sposób. Przyznam, że przeczytałam ją z przyjemnością i dowiedziałam się 

wielu nowych rzeczy na temat malarstwa flamandzkiego mistrza i teorii mediów. Na uznanie 

zasługuje znakomite opanowanie rzemiosła literaturoznawczego Autorki, Jej doskonała 

orientacja w metodach analizy różnorodnych związków słowa i obrazu oraz znajomość historii 




