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W swoim modelu systemu literackiego pojmowanego jako system działań społecznych Siegfried J.

Schmidt przypisuje tzw. nauce o literaturze identyczny status i funkcję co krytyce literackiej. W obu

przypadkach  mamy do  czynienia  z  „przetwarzaniem"  („post-processing")  tekstów uznanych  za

literackie,  a  więc  z  uczestnictwem  w  systemie,  raczej  niż  obserwacją  jego  rzeczywistego

funkcjonowania. Uczestnictwo to polega na proponowaniu nowych, nieznanych dotąd sposobów

przypisywania znaczeń tekstom, a więc poszerzaniu możliwości i wzbogacaniu procesu odbiorą.

Podejście  metodologiczne  przyjęte  w  pracy  pani  mgr  Agnieszki  Matysiak  w  istotnym  stopniu

realizuje tak sformułowane cele refleksji nad literaturą i zjawiskami kulturowymi.

Praca  pani  mgr  Matysiak  składa  się  z  przedmowy,  wstępu,  pięciu  rozdziałów

podstawowych, konkluzji,  aneksu zawierającego materiały wizualne,  obszernej bibliografii,  oraz

streszczenia w języku polskim. W przedmowie i wstępie Autorka przedstawia główne cele pracy

oraz swoje poglądy na temat istoty i funkcji badań literackich, deklarując się jako zwolenniczka

interdyscyplinarności,  którą  zamierza,  jak  twierdzi,  propagować  w pracy dzięki  wykorzystaniu

popularnej w ostatnich latach koncepcji neo-baroku oraz zestawu idei z nią związanych, takich jak

Deleuze'owska „fałda", a wzbogaconych o pojęcia „strategii głównej" (major strategy)  i „strategii

alternatywnej"  (minor  strategy)  zapożyczonych  od  Deleuze'a  i  Guattari'ego  za  pośrednictwem

Williama  Eggintona.  Pomimo iż  Autorka  przyjmuje  pojęcie  fałdy jako podstawowy instrument

badawczy w swojej pracy, to w rzeczywistości okazuje się ono raczej leitmotivem służącym nie tyle

jako narzędzie analityczne, co jako „wielka metafora". Ta ostatnia stwarza podstawę do łącznego

omawiania  odległych  w  czasie  zjawisk  literackich  i  kulturowych,  co  wydaje  się  zgodne  ze
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sposobem użycia tego pojęcia przez jego twórcę. W sposób jeszcze bardziej szczegółowy ceł pracy

sformułowany  zostanie  w  Rozdziale  III,  w  którym  Autorka  stwierdza,  że  cełem  pracy  jest

uchwycenie  powtarzalności  pewnych  literackich  i  kulturowych  sposobów  wyrazu  (modes  of

expression)  widzianych  z  perspektywy  transhistorycznej,  a  nie  przedstawienie  historycznego

rozwoju  dramatu.  (Na  marginesie  można  dodać,  że  podobna  problematyka  pojawiła  się  już  w

polemice Trockiego ze Szkłowskim zawartej w artykule „Formalna szkoła w poezji i marksizm"

/l923/.)  Drugą  kluczową  metaforą  funkcjonującą  jako  określenie  kształtu  pracy  stanowi

Wunderkammer, czyli „gabinet osobliwości", który pozwala Autorce na zestawianie i poszukiwanie

podobieństw,  a  nawet  tożsamości  zjawisk  (pozornie?)  odległych  i  nieprzystawalnych.  W  tym

kontekście  Autorka  formułuje  podstawową  -  i  oczywiście  kontrowersyjną,  jak  na  „gabinet

osobliwości" przystało - tezę pracy głoszącą,  że współczesny teatr  amerykański,  a przynajmniej

jego  bardzo  istotna  część,  stanowi  współczesną  wersję  siedemnastowiecznego  dramatu

jakobińskiego,  przy czym swoistym „pomostem"  pomiędzy nimi  ma  być  twórczość  brytyjskiej

dramatopisarki Sary Kane.

Rozdział I zatytułowany  "Theoretical frame"  zawiera krótkie omówienie najważniejszych

aspektów  radykalnej  zmiany  paradygmatu  postrzegania  rzeczywistości,  jaka  miała  miejsce  w

siedemnastym  wieku,  a  polegającej  przede  wszystkim  na  poszerzeniu  perspektywy widzenia  i

wizualnej  percepcji.  Autorka  dysertacji  charakteryzuje  też  pokrótce  charakterystyczne  dla  tego

okresu nowe zjawiska w literaturze, sztuce i kulturze, wykazując się przy tym imponującą erudycją

i  starannym doborem odpowiednich przykładów. Kluczowa część Jej  rozważań poświęcona jest

analizie  porównawczej  siedemnastowiecznych  teatrów  dramatycznych  i  „teatrów  anatomii"  ze

szczególnym uwzględnieniem podobieństw  wyglądu  i  struktury  mieszczących  je  budowli,  oraz

paralelnych, bądź nawet identycznych elementów i funkcji publicznych spektakli  sekcji  zwłok i

przedstawień  teatralnych.  Autorka  wskazuje  również  na  analogiczny,  nie  tylko  w  Jej  opinii,

charakter  działań  związanych  z  odkrywaniem  tajemnic  ludzkiego  ciała,  a  tzw.  odkryciami

geograficznymi i eksploracją nieznanych dotąd lądów. W drugiej części rozdziału ukazuje natomiast

szereg  podobieństw  pomiędzy  dwudziestowiecznym  surrealizmem  a  (neo)barokową  estetyką,

konkludując iż poetyka surrealizmu należy do szeroko pojętego (neo)barokowego paradygmatu, a w

części trzeciej  rozważa problematykę pamięci w kontekście (neo)barokowego teatru,  omawiając

przy okazji  podobieństwa pomiędzy estetyką baroku i postmodernizmu, cechy (neo)barokowego

spektaklu i jego związki z ludzkim ciałem, oraz rewolucyjny potencjał  (neo)baroku zdolnego  do

nadania nowego impulsu nie tylko literaturze, ale również badaniom literackim.
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Rozdział  II  („Jacobean  theatre")  stanowi  próbę  przedstawienia  poetyki  dramatu

jakobińskiego na przykładzie mało znanej tragedii  „The Bloody Banquet", realizującej zasady tej

poetyki w sposób - zdaniem Autorki - nieomal idealny. Po zwięzłej prezentacji najważniejszych

elementów konwencji dramatu jakobińskiego, Autorka informuje o jego pochodzeniu, związkach z

tragediami Seneki, oraz dokonuje wnikliwej analizy wybranych aspektów „The Bloody Banquet",

podkreślając możliwość wykorzystania metafory labiryntu w odniesieniu zarówno do omawianej

sztuki, jak i dramatu jakobińskiego jako całości.

W  rozdziale  III  ("Transition  -  from  the  seventeenth-century  Jacobean  theatre  to  the

twentieth-century 'Jacobean' spectacle")  Autorka zajmuje się twórczością dramatyczną Sary  Kane

uznając ją za stadium przejściowe pomiędzy dramatem jakobińskim a estetyką (neo)barokową, przy

okazji krytykując tych badaczy, którzy przypisują jej utwory do takich nowych trendów jak np. „In-

Yer-Face Theatre", czy „New Brutalism", co może sugerować, że mamy do czynienia z całkowicie

nowym zjawiskiem. Pomimo iż Autorka słusznie doszukuje się licznych podobieństw pomiędzy

utworami  Kane  a poetyką dramatu jakobińskiego, to ta część Jej  rozważań może budzić pewne

wątpliwości. Po pierwsze, w żadnym miejscu tego rozdziału czytelnik nie dowiaduje się, w jakich

to empirycznych okolicznościach dramaty Kane „pośredniczyły" pomiędzy dramatem jakobińskim

a  współczesnym  teatrem  amerykańskim.  Z  perspektywy  bardziej  tradycyjnego  paradygmatu

budowanie takich „pomostów" musiałoby odbywać się za pomocą wehikułu czasu ze względu na

to, że niektóre z omawianych sztuk, np.  Tlie Hot I Baltimore  Lanforda Wilsona (1973) i  „Buried

Child"  Sama Sheparda (1978) pojawiły się na scenie około dwadzieścia lat  wcześniej  niż utwory

Kane.  Autorka nie  wyjaśnia również,  dlaczego tego typu brytyjski  „pomost"/„pośrednik" był  w

ogóle potrzebny, w sytuacji, kiedy twórczość dramaturgów jakobińskich funkcjonowała w Ameryce

nie tylko w obiegu akademickim, ale również literackim (np.  The Crying of  Lot 49  Pynchona) i

teatralnym.  Nie  jestem  też  przekonany,  czy  wysoce  ambiwalentne  i  wielowymiarowe  pojęcie

(neo)barokowej  fałdy  „rozwijającej  się  ku  nieskończoności"  rzeczywiście  niweluje  tradycyjnie

rozumiane  relacje  czasowo-przestrzenne  i  przyczynowo-skutkowe,  tym  bardziej,  że  w  wielu

miejscach  pracy sama Autorka  konsekwentnie  je  wykorzystuje.  Druga część  rozdziału  zawiera

interesującą  i  wielowątkową analizę  sztuką  Rebeki  Oilman  The Glory  of  Living,  w której  mgr

Matysiak  również  dostrzega  stadium  przejściowe  pomiędzy  dramatem  jakobińskim  a

(neo)barokowym.  Poza  dominującym  tematem  analogii  pomiędzy  sztuką  Gilman  a  dramatem

jakobińskim przejawiających się przede wszystkim w sposobie przedstawiania postaci kobiecych,

motywach okrucieństwa i gwałtownej śmierci, szaleństwa i zemsty, etc, problematyka podnoszona

przy tej  okazji  obejmuje  takie  zagadnienia  jak wątki  arkadyjskie  w literaturze  amerykańskiego

3



Południa, rozważania na temat teorii śmierci, mizoginiczne traktowanie postaci kobiecych, wizję

historii według Waltera Benjamina, funkcje motywów ruin, gruzów i śmieci, etc.

Rozdział  IV („Sam Shepard and the 'true'  West?") poświęcony jest analizie dramatu Sama

Sheparda „Buried Child," który mgr Matysiak - inaczej niż większość krytyków dostrzegających w

nim dominantę  tradycyjnego  motywu  amerykańskiej  rodziny  -  poddaje  analizie  w  kategoriach

głównej  i  alternatywnej  strategii  w  celu  ukazania  „głębokiej"  warstwy  tematycznej  dramatu

dotyczącej  pojmowania  prawdy  i  relacji  pomiędzy  reprezentacją  a  rzeczywistością.  Autorka

dokonuje swoistej „sekcji" sztuki Shepherda, „oświetlając" poszczególne jej aspekty przytaczając

poglądy wybranych myślicieli,  twórców i krytyków na takie tematy jak nicość (św. Augustyn i

Kartezjusz),  rodzina  (Sam  Shepard),  funkcje  metaforycznej  i  realnej  maski  w  dramacie

renesansowym  i  sztuce  Sheparda,  język  baroku  jako  język  obfitości  i  braku  zarazem  (Carlos

Fuentes), uczta pojmowana jako triumf życia nad śmiercią (Bachtin) ale też jako uczta piekielna

(Bednarek), rola przestrzeni pozascenicznej (John D. Lyons), sztuka w sztuce (Patrice Parvisa), czy

też obserwacje Giorgio Agambena, głoszącego, że zarówno akt śmierci, jak i akt narodzin prowadzi

do powstania niestabilnych znaków („unstable signifiers"). Całość analizy cechuje wielowątkowość

i  różnorodność  tematyczna  i  metodologiczna  wymagająca  od  czytelnika  nadzwyczaj  dużej

koncentracji.

Rozdział  V „The fugue theatre of  Lanford Wilson" podejmuje ambitną próbę wykazania

podobieństwa struktury dramatu Lanforda Wilsona The Hot l Baltimore do barokowej fugi. Autorka

rozpoczyna  swą  argumentację  od  stwierdzenia,  że  teatr  (neo)barokowy  stanowi  kontynuację

dramatu jakobińskiego w ramach estetyki teatralnej  XX/XXI  wieku oraz podkreślenia sztywnych

reguł  rządzących  kompozycją  dramatów  jakobińskich,  barokowej  fugi  i  dworskiej  maski.  Ze

względu  na  tę  sztywność  reguł  sztuki  (neo)barokowe funkcjonują,  zdaniem Autorki,  w  sposób

podobny  do  dramatu  jakobińskiego  oraz  zgodnie  z  zasadą  kompozycyjną  barokowej  fugi.

Nawiązanie  do  pojęcia  fałdy  stanowi  dodatkową  legitymizację  strukturalnego  podobieństwa

pomiędzy  współczesnym  tekstem  dramatycznym  a  siedemnastowieczną  formą  fugi,  której

polifoniczny charakter zbliżają w kategoriach estetycznych do fałdy, jako uosobienia jedności w

różnorodności.  W  dalszych  częściach  rozdziału  Autorka  analizuje  wypowiedzi  postaci  w

kategoriach muzycznych, oraz omawia sam proces pisania sztuki, dostrzegając w nim dowód na

obecność struktury fugi w sztuce Wilsona.

Za  najbardziej  interesujący  można  uznać  ostatni  rozdział  pracy  zatytułowany  „The

(Neo)Baroque  theatre  of  Richard  Foreman  przestawiający  wnikliwą  i  wielowymiarową  analizę

twórczości  teatralnej  Richarda  Formana  dokonaną  na  przykładzie  sztuki  Panic!  (How  to  Be
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Happy!).  Celem  tej  twórczości,  postrzeganej  przez  Autorkę  jako  (neo)-barokowe  zjawisko

dramatyczne nawiązujące do konwencji  dramatu jakobińskiego,  jest  dezautomatyzacja  percepcji

poprzez  odrzucenie  wszystkich  znajomych  kategorii  zapewniających  widzowi  jej  bezpieczny  i

komfortowy przebieg. Wzorem dramaturgów jakobińskich i dwudziestowiecznych twórców teatru

awangardowego,  Foreman  dokonuje  swoistej  „sekcji"  utworów  dramatycznych  i  całego

społeczeństwa niechętnie nastawionego do jakichkolwiek działań naruszających ustalony porządek

rzeczy.  Amerykański  twórca  kwestionuje  tendencję  społeczeństwa  burżuazyjnego  do  eliminacji

pozornie dysharmonijnych elementów, które uważa za niezbywalne dla samego istnienia wszelkich

zjawisk społecznych. Autorka dostrzega w omawianej sztuce ciągłe wykorzystywanie konwencji

sztuki w sztuce, (neo)-barokowe napięcie pomiędzy strategią główną i strategią alternatywną, oraz

kreatywną  adaptację  konwencji  Kunst-  i  Wunderkammer  do  wymogów  swojego  spektaklu.

Konkludując, Autorka zwraca uwagę na fuzję wymiaru estetycznego i politycznego w twórczości

Foremana, stanowiącą równocześnie jedną z cech dystynktywnych poetyki (neo) barokowej.

W krótkich konkluzjach, zręcznie zatytułowanych „Coda", Autorka podsumowuje główne

wątki  pracy,  podkreślając  poważny wpływ estetyki  (neo)barokowej  na  współczesną  literaturę  i

sztukę,  szczególnie  na  teatr.  Wyraża  przy tym nadzieję,  że  wprowadzenie  do badań literackich

zaproponowanych przez Eggintona pary pojęć (strategia główna i strategia alternatywna) umożliwi

ich włączenie do paradygmatu (neo)barokowego, umożliwiającego badanie utworów z odległych

epok i kręgów kulturowych, oraz przekształcenie samego rozumienia baroku jako nazwy minionej

epoki w uniwersalne pojęcie typologiczne.

Powyższe  skrótowe  omówienie  niektórych  aspektów pracy p.  mgr  Matysiak  nie  oddaje

całego  bogactwa  problematyki  poruszanej  przez  Autorkę.  Wielotematyczność  i  wielogłosowość

będące  w  pewnej  mierze  konsekwencją  przyjętego  modelu  narracji  opartego  na  uogólnionym

modelu  Wunderkammer  stanowią  niewątpliwą  zaletę  pracy,  ale  są  też  niekiedy  poważnym

utrudnieniem dla odbiorcy przyzwyczajonego do tradycyjnej poetyki dysertacji naukowej. W pracy

p.  mgr Matysiak uporządkowanie "paradygmatyczne" charakterystyczne dla tekstu artystycznego

zdaje  się  intencjonalnie  dominować  nad  linearnym,  "syntagmatycznym"  sposobem  organizacji

materiału.  Świadczy o tym bardzo powracanie do niektórych pojęć,  wątków i motywów (fałda,

strategia główna i strategia alternatywna, etc), które - na zasadzie asocjacji raczej niż logicznego

wynikania - pojawiają się w coraz to innych kontekstach, ujawniając swe nowe funkcje i znaczenia.

Niekiedy  można  odnieść  również  wrażenie,  że  w  niektórych  fragmentach  pracy  Autorka  jest

bardziej zainteresowania przedstawieniem cytatu z ulubionego krytyka niż jego mocą wyjaśniającą,

szczególnie  wtedy,  gdy sens  wyrwanych  z  kontekstu  paradoksalnych  „bon motów"  wydaje  się
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wysoce niepewny:  np.  „Since  Kristeva  argues  that  'the  feminine'  is  to  be  understood  not  as  a

primordial substance but as „an 'other' without a name, which subjective experience confronts when

it does not stop at the appearance of its identity' [...] I would therefore suggest that the confrontation

with the female 'unnamable otherness [...] also seems to take place exactly at the moment of facing

the 'unnambale' and ontologically unsalable pile of rubbish" (s. 73), czy aprobatywnie przytoczony

cytat z Eggintona: „the Baroque is theatre and the theatre is baroque" (s. 115).

Nadmierna  lakoniczność  i  brak  dodatkowych  eksplikacji  powoduje  też,  że  Autorka  nie

zawsze stara się przekonać czytelnika do formułowanych przez Nią tez, ograniczając się jedynie do

ich przedstawienia.  Na przykład,  czy teza,  że w baroku formy hybrydalne zastępują tradycyjny

podział na podmiot i przedmiot percepcji ma odniesienie jedynie do wybranych sztuk, tekstów, lub

innych wytworów kultury, czy też ma charakter uniwersalny i wszechogarniający? Innymi słowy

czy,  na  przykład,  poeci  metafizyczni  i  dramaturdzy  jakobińscy  zacierają  podział  między

czytelnikiem/widzem a tekstem/przedstawieniem i czy ta relacja jest w radykalny sposób odmienna

od  analogicznych  relacji  dominujących  w  czasach  Oświecenia,  Romantyzmu,  czy  epoce

wiktoriańskiej? Podobnie jest z tezą głoszącą, że „the confluence of artistic and scholarly discourses

and their mutual pervasiveness seems to make any endeavours to separate the respective art forms

utterly impossible" (s. 116). Z poprzedzającego ją cytatu z Eugenio  d'Orsa  wynika jedynie, że w

różnych okresach poszczególne sztuki przejmują niektóre cechy innych sztuk, co wcale nie musi

oznaczać  braku możliwości  odróżnienia  sonetu  od miedziorytu,  a  obrazu od rzeźby,  rzeźby od

architektury, etc. Można odnieść wrażenie, że tak radykalne stwierdzenie  d'Orsa  stanowi jedynie

pewien chwyt retoryczny, mający na celu jedynie podkreślenie historycznie zmiennej strukturalnej

wspólnoty sztuk, a nie stwierdzenie o niemożności odróżnienia ich od siebie.

Takie  niekonsekwencje  i  niejasności  są  być  może  wynikiem  przyjęcia  przez  Autorkę

konwencji  Wunderkammer,  czym zapewne można również tłumaczyć brak jasno sformułowanych

kryteriów doboru analizowanych tekstów i autorów. Dotyczy to szczególnie wykorzystania jako

utworu  reprezentatywnego  dla  tragedii  jakobińskiej  niezbyt  dobrze  znanej  sztuki  „The  Bloody

Banquet".  Pomimo iż Autorka w sposób oczywisty porusza się bardzo swobodnie po obszernej

literaturze przedmiotu,  nie  bardzo wiadomo,  dlaczego ogranicza poetykę dramatu jakobińskiego

wyłącznie  do  tragedii  zemsty,  z  krótkim  tylko  nawiązaniem  do  tragedii  rodzinnej  („domestic

tragedy"), przy całkowitym wykluczeniu tak ważnych gatunków dramatu tego okresu jak komedia i

tragikomedia. W omawianych przez nią współczesnych dramatach amerykańskich elementy tych

ostatnich  gatunków  są  w  sposób  widoczny  obecne.  Pewne  wątpliwości  budzi  też  często
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naprzemienne użycie określeń dramat i teatr w sytuacji kiedy w przypadku dramatu jakobińskiego

ogranicza się - w dużym stopniu z konieczności - do rozważań na temat tekstu, a nie jego teatralnej

inscenizacji.

Powyższe  zastrzeżenia  i  uwagi  krytyczne  dotyczące  poszczególnych aspektów rozprawy

doktorskiej  p. mgr Matysiak nie określają ogólnej oceny pracy. Autorka podejmuje oryginalny i

interesujący temat, który jak dotąd nie był przedmiotem tak wszechstronnych rozważań jak to ma

miejsce  w  pracy przedstawionej  do  recenzji.  Na  uwagę  zasługuje  również  niezwykła  erudycja

Autorki,  swobodnie  poruszającej  się  nie  tylko  po  różnych  metodologiach,  teoriach  i  okresach

historycznoliterackich, ale również po wielu obszarach filozofii,  historii  medycyny,  architektury,

etc,  co  oczywiście  wydaje  się  niezbędne  w  przypadku  rozprawy o  deklarowanym  charakterze

interdyscyplinarnym.  Praca  w  dużym  stopniu  pozwała  odbiorcy  na  dostrzeżenie  analogii  i

paralelizmów  pomiędzy  utworami  dramatycznymi  pochodzącymi  z  odmiennych  okresów

historycznych i kulturowych, przez co poszerza pole możliwości przypisywania im konsensualnie

ustanowionych znaczeń. Zwraca uwagę dobry język pracy i bardzo staranna redakcja tekstu.

Na podstawie powyższych argumentów stwierdzam, że rozprawa doktorska pani magister

Agnieszki Matysiak odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim przez odpowiednie

ustawy  i  przepisy  i  równocześnie  wnoszę  o  dopuszczenie  Jej  do  dalszych  etapów  przewodu

doktorskiego.

Prof. dr hab. Artur Blaim
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