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Rozprawa doktorska (Neo)barokowe universum jako obiekt sekcji: jakobiński spektakl we

współczesnym teatrze amerykańskim [Dissecting the (Neo)Baroque Universe: Jacobean Spectacle

in  Contemporary  American  Theatre]  podejmuje  zagadnienie  obecności  paradygmatu

(neo)barokowego w sztukach współczesnych dramatopisarzy amerykańskich. Rozprawa, czerpiąc

zarówno  ze  studiów  literackich,  historycznych,  jak  i  antropologii  kulturowej,  jest

interdyscyplinarna w swym założeniu i posługuje się metodologią rozwiniętą w kręgu badań nad

literatura kolonialną, dramatem jakobińskim, jak i nad poetyka barokową. 

Stworzony na kanwie  estetyki  barokowej  model  paradygmatu  (neo)barokowego został

użyty  w  dysertacji  jako  narzędzie  komparatystycznej  analizy  dzieł  literackich,  które  dzielą

stulecia.  Odwołanie  się  do koncepcji  fałdy barokowej,  która  – nie  posiadając ani  końca,  ani

początku  –  nieustannie  rozkłada  się  i  zwija,  umożliwiło  przekroczenie  ograniczających  ram

czasowych 

Nacisk położony został na sztuki dramatyczne jako te, które w sposób najdoskonalszy

ucieleśniają  bogactwo  semiotyczne  artystycznego  języka  barokowego.  Niemniej  jednak,  aby

przeprowadzić  dokładną analizę  danego dzieła  literackiego niezbędne jest  dokonanie  swoistej

sekcji  zarówno  na  samym  tekście,  jak  i  na  zjawiskach  kulturowych  towarzyszących  jego

powstaniu  –  tylko  wtedy  możliwe  jest  przedstawienie  ich  wzajemnych  relacji  i  wykazanie

możliwych  współzależności.  Metoda  ta  zastosowana  została  we  wszystkich  rozdziałach

dysertacji.

Rozdział  pierwszy  rozprawy  (Chapter  I)  poprzedzony  jest  przedmową  (Preface),

sygnalizującą główne założenie dysertacji oraz wstępem (Introduction), w którym wprowadzona

została terminologia zastosowana w kolejnych rozdziałach pracy, jak również kontekst jej użycia.
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W  pierwszym  rozdziale  nakreślono  szczegółowe  podstawy  teoretyczne,  na  kanwie  których

wyjaśniono  zaistnienie  zjawiska  paradygmatu  (neo)barokowego  we  współczesnym  teatrze

amerykańskim. Niezbędnym elementem do rozpoczęcia dyskusji nad teatrem (neo)barokowym

jest  również  analiza  późnorenesansowych  teatrów  anatomicznych,  które,  jak  pokazano  w tej

części  pracy,  wykazują  podobieństwo  do  teatrów  dramatycznych  wykraczające  daleko  poza

korespondencje  czysto  architektoniczne.  Okazuje  się  bowiem,  iż  renesansowi  medycy

dokonujący sekcji zwłok w specjalnie do tego celu przeznaczonych budynkach (teatri anatomici),

odgrywali  na  oczach  żądnej  rozrywki  miejskiej  publiczności  prawdziwe  spektakle  teatralne,

których głównym bohaterem było zawsze, jedynie pozornie nieruchome, martwe ludzkie ciało.

Rozdział II (Chapter II) stanowi swoistą podróż w czasie do późnorenesansowej Anglii, w

której należy doszukiwać się powstania estetyki  barokowej reprezentowanej przez unikalny w

historii literatury dramat jakobiński. Poprzez dokonanie analizy jednej ze sztuk ery jakobińskiej,

zatytułowanej  niezwykle  sugestywnie  „Krwawa uczta”  (The Bloody  Banquet),  przedstawione

zostały główne założenia dotyczące konstrukcji dramatu i działania teatru, panujące w teatrach

angielskich  na  początku  siedemnastego  wieku,  by następnie  prześledzić  ich  występowanie  w

sztukach  dwudziestowiecznych.  Na  podstawie  informacji  przedstawionych  w  rozdziałach

pierwszym  oraz  drugim,  możliwe  stało  się  rozpoczęcia  właściwej  analizy  funkcjonowania

zjawiska (neo)baroku we współczesnych amerykańskich sztukach dramatycznych. 

Uznając  poetykę  dramatów  Sary  Kane  jako  tę,  która  stanowi  stadium  przejściowe

pomiędzy dramatem jakobińskim a estetyką (neo)barokową, rozdział III (Chapter III) wykazuje

podobieństwo między twórczością Kane i amerykańskiej pisarki, Rebeki Gilman. Podobieństwo

to  zbadać  można  przede  wszystkim analizując  sztukę  The Glory  of  Living,  w której  Gilman

wykorzystuje podobne techniki do tych użytych przez Kane, przez co staje się ona amerykańską

wersją stadium przejściowego między dramatem jakobińskim a (neo)barokowym. Ruiny i gruzy,

zarówno materialne, jak i emocjonalne, które pozostawiają po sobie bohaterowie sztuki Gilman,
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dodatkowo  przywołują  rozpowszechnioną  przez  Waltera  Benjamina  wizję  Anioła  Historii

(Angelus  Novus).  Poprzez  zestawienie  jej  z  dynamiczną  teorią  śmieci  Michaela  Thompsona

możliwe  okazuje  się  wysnucie  wniosku,  iż  pomimo  wszechobecnych  w  sztuce  rozpadu  i

destrukcji, istnieje w nich potencjał, który może posłużyć do stworzenia nowej wartości.

Rozdział czwarty (Chapter IV), oparty na analizie funkcjonowania strategii, które William

Egginton,  wzorując  się  na  Deleuzie  i  Guattarim,  określił  jako  „główną”  („major”)  oraz

„alternatywną” („minor”),  poświęcony jest twórczości Sama Sheparda,  poddając szczegółowej

analizie sztukę Buried Child, która została nagrodzona Pulitzerem w 1979 roku. Motyw „typowej

amerykańskiej  rodziny”  staje  się  w  sztuce  punktem  wyjścia  do  dyskusji  o  zewnętrznej

reprezentacji  i  ukrytej  rzeczywistości,  dotarcie  do  której,  niemniej  jednak,  również  nie

gwarantuje uchwycenia „jedynej” prawdy.

Rozdział piąty (Chapter V), poprzez prześledzenie strukturalnych i formalnych aspektów

budowy fugi barokowej, pokazuje, że sztuka Lanforda Wilsona,  The Hot l Baltimore, nie tylko

odzwierciedla  konstrukcję  fugi,  ale  również  jest  komentarzem  do  współczesnej  kultury

amerykańskiej.  Zastosowanie  fałdy  barokowej  jako  narzędzia  umożliwiającego  dokonanie

dokładnej analizy sztuki prowadzi do stwierdzenia, iż stan nawet prawie całkowitego rozkładu, w

którym znajduje się tytułowy hotel,  nie przekreśla możliwości powrotu do stanu sugerującego

potencjał nowego rozwoju.

Rozdział szósty (Chapter VI) skupia się na idei Wunderkammer, która stanowi podstawę

praktyki  teatralnej  Richarda  Formana,  ucieleśnionej  w  sztuce  Panic!  (How  To  Be  Happy!).

Awangardowa koncepcja teatru, której jednym z głównych przedstawicieli jest właśnie Forman,

okazuje się doskonale wpisywać w późnorenesansową i barokową tradycję muzeów osobliwości,

w których uporządkowanie kolekcji podlegało absolutnej władzy kolekcjonera – w tym wypadku

samemu autorowi sztuki.
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Dysertacja  zakończona  jest  podsumowującym  Kodą,  w  którym  zgromadzone  zostały

wnioski  z  dotychczas  przeprowadzonej  analizy,  jak  również  sugestie  dotyczące  dalszych

możliwych zastosowań paradygmatu (neo)barokowego w badaniach literackich. Rozprawę, prócz

Bibliografii,  dodatkowo  uzupełnia  aneks  (Appendix),  który  zawiera  kopie  rycin

przedstawiających przykłady dysekcji anatomicznych oraz fotografie z premiery omawianej w

pracy sztuki Formana. 
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