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we współczesnej frankofońskiej literaturze belgijskiej (Dominique Rolin, Pierre Mertens i 

Guy Goffette)” 

 
Streszczenie 

 
Przedmiotem rozprawy jest analiza przemian postrzegania twórczości Pietera Bruegla 

Starszego (ok. 1525-1569) we współczesnej francuskojęzycznej literaturze belgijskiej. 

Począwszy od XIX wieku aż do dzisiaj, malarstwo artysty jest jednym z belgijskich „miejsc 

pamięci” (lieu de mémoire). Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci pisarze w różny sposób 

adaptują Brueglowskie imaginarium do własnej twórczości. W pierwszym etapie (do połowy 

XX wieku) obrazy służą budowaniu rodzącej się tożsamości zbiorowej autorów belgijskich, zaś 

od drugiej połowy stają się one elementem indywidualnych mitologii poszczególnych pisarzy. 

Z zestawienia wybranych dzieł literackich wyłania się obraz brueglowskiego atlasu 

pamięci. Jego forma, początkowo malarska, z czasem podąża ku mediom takim jak fotografia, 

kino czy kartka pocztowa. W pracy przyjęto metaforyczne rozumienie terminu „atlas”, widząc 

w nim zarówno zbiór obrazów, jak i swoistą mapę pamięci. Inspirację stanowi tu koncepcja 

Atlasu Mnemosyne (1924-1929) niemieckiego historyka sztuki Aby’ego Warburga (1866-

1929). Termin  Nachleben („dalsze życie”) używany przez badacza, odnosi się w przypadku 

Mnemosyne do odradzania się form antycznych w kulturze nowożytnej, w przypadku kultury 

belgijskiej oznaczałby zaś ciągłe powracanie brueglowskich inspiracji. Każda z omawianych 

książek, podobnie jak dzieło Warburga, na nowo definiuje relacje między słowem, obrazem i 

jego medium w danym kontekście społeczno-kulturowym.  

Pierwszy rozdział pracy przedstawia złożone związki między literaturą i sztukami 

plastycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki belgijskiej. Zarysowuje także 

zależność między mediami dzieł sztuki, a funkcjonowaniem pamięci zarówno zbiorowej, jak i 

indywidualnej.  

Rozdział drugi poświęcony jest analizie malarskich dzieł Pietera Bruegla Starszego, 

które staną się źródłem inspiracji nie tylko dla kolejnych pokoleń artystów plastyków, ale 

przede wszystkich dla kilku generacji francuskojęzycznych pisarzy belgijskich, co jest 

przedmiotem rozdziału trzeciego.  

Brueglowski mit rodzi się na przecięciu dwóch ważnych zjawisk dla kultury 

belgijskiej: mitu XVI wieku i mitu pisarza postrzeganego jako kontynuatora malarskiego 

dziedzictwa obszaru dawnych Niderlandów. XIX i XX-wieczni pisarze czerpią inspirację z 

imaginarium artysty do stworzenia własnej wizji XVI wieku (Charles De Coster, Michel de 



Ghelderode) lub też stanowi ono dla nich punkt odniesienia do opisania współczesnych zjawisk 

społecznych (Maurice Maeterlinck, Eugène Demolder, Émile Verhaeren, Camille Lemmonier, 

Georges Eekhoud, Franz Hellens). 

Połowa wieku dwudziestego zwiastuje początek inspiracji estetyką nowszych 

mediów, których stylistyka zostaje zaadoptowana do twórczości literackiej. Rozdział czwarty 

poświęcony jest analizie fotograficznego atlasu Dominique Rolin (1913-2012). Jego materię 

wyznaczają trzy osie tematyczne: sztuka flamandzka, wątki biograficzne, ze szczególnym 

podkreśleniem relacji rodzinnych, oraz problematyka ciała. Forma atlasu jest zaś naznaczona 

wpływem estetyki fotograficznej, co jest szczególnie widoczne na poziomie narracji. Tym 

samym autorka tworzy rodzaj foto-tekstu, skonstruowanego z „fotografii utajonych” (M. 

Michałowska), przywołanych jedynie poprzez słowa. 

Rozdział piąty opisuje kinematograficzny atlas Pierre’ Mertensa (ur. 1939). Treść 

atlasu stanowi sztuka, zarówno plastyczna, jak i muzyczna, oraz liczne wątki biograficzne 

umieszczone w szerokim kontekście historycznym. Pisarz tworzy obrazy przypominające 

filmowe ujęcia. Metoda montażu kinematograficznego jest widoczna zarówno na poziomie 

mikroskali (treść poszczególnych opowiadań), jak i makroskali (metoda komponowania całości 

dzieła). Ten swoisty literacko-kinowy montaż, zgodnie z koncepcją Gilles’a Deleuze’a, ukazuje 

zarazem działanie czasu.  

Kolejna część pracy poświęcona jest interpretacji brueglowskich nawiązań u Guy’a 

Goffette’a (ur. 1947). Pierwsza część rozdziału stanowi omówienie tematów podejmowanych 

przez pisarza (sztuka, pejzaż i biografia.), zaś część druga analizuje „pocztówkową” formę 

konstruowanego przez niego atlasu. Prezentuje także w jaki sposób książka Auden ou l’œil de 

la baleine (2005) może być uznana za szczególną, literacką kartkę pocztową w świetle teorii 

Jacques’a Derridy („zasada pocztowości”).  

Konkluzja podsumowuje przemiany, jakim uległo postrzeganie twórczości Pietera 

Starszego w literaturze belgijskiej.  
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