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Recenzowana rozprawa doktorska mgr Beaty Domagały, napisana 

pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marzeny Góreckiej, jest w 

zamierzeniu Autorki próbą analizy niemieckiej mistyki barokowej jako 

fenomenu ponad podziałami. Doktorantka podjęła się niewątpliwie zadania 

niezwykle ambitnego i odważnego, gdyż, jak stwierdza Mehlis, „mistyka jest 

postacią życia kulturalnego, której ustalenie i określenie przysparza 

różnorodnych trudności” (Georg Mehlis, Die Mystik in der Fülle ihrer 

Erscheinungsformen in allen Zeiten und Kulturen, München 1927, s. 11), 

zaś według Leksykonu religii przeżycie mistyczne „wykracza poza 

możliwości opisu i wyjaśnienia”, a w doświadczeniu mistycznym „realizuje 

się poznanie prawd boskich, przekraczających granice racjonalnej 

świadomości” (Leksykon religii od A do Z, Warszawa 1994, s. 223). Pomimo, 

iż niektórzy badacze dopuszczają opinię, że współcześnie niektóre przeżycia 

mistyczne mogłyby być postrzegane jako stany patologiczne (Jean 

Lhermitte, Echte und falsche Mystiker, Luzern 1953, s. 24), inni 

zdecydowanie sprzeciwiają się temu, przypisując opinie przedstawicielom 

racjonalizmu (Mehlis, s. 14). I chociaż pojawiają się opinie, iż mistycyzm w 

ramach chrześcijaństwa nie jest oczywistością i „...dyskutuje się, czy w 



ogóle jest dla niego istotny” (Andrew Louth, Początki mistyki 

chrześcijańskiej (od Platona do Pseudo-Dionizego Areopagity), Kraków 

1997, s. 11), to przyjąć można też za Schwarzem, że „[w]szelka głęboka 

religia jest mistyką“ (Richard Schwarz, Das Christusbild des deutschen 

Mystikers Heinrich Seuses. Eine Begegnung von Germanentum und 

Christentum, Greifswald 1934, s. 10). 

W oczach recenzentki ta odwaga badawcza Doktorantki w podjęciu 

trudnej tematyki zasługuje na uznanie i szacunek, gdyż realizacja 

zamierzenia wymagała aktywnej eksploracji tekstów, jak też wiązała się 

niejednokrotnie z koniecznością zmierzenia się z trudnym i 

niejednoznacznym materiałem empirycznym. A uznanie jej tym większe, że 

z podjętego zadania Doktorantka wywiązała się niezwykle dobrze. 

Projekt mgr Beaty Domagały wypełnia lukę badawczą we 

współczesnym kulturo- i literaturoznawstwie i ma charakter nowatorski. 

Jest to bodajże pierwsza w ogóle, a w dodatku tak obszerna, dokładna i 

kompleksowa analiza niemieckiej mistyki barokowej w kontekście 

postrzegania jej jako fenomenu transgranicznego, gdyż autorzy 

dotychczasowych publikacji koncentrowali się w swoich badaniach na innych 

aspektach zjawiska. 

Rozprawa doktorska mgr Beaty Domagały to praca z precyzyjnie 

określonym celem badawczym, który stanowi analiza niemieckiej mistyki 

barokowej jako fenomenu ponad podziałami (s. 7). Materiał empiryczny 

wykorzystany w przedłożonej do recenzji pracy mgr Domagały stanowią 

dzieła wybranych przedstawicieli mistyki baroku: Cathariny Reginy von 

Greiffenberg, Friedricha Spee von Langenfeld i Johannesa Schefflera 

(Angelusa Silesiusa), co przynosi dobre efekty badawcze. Badania jednak – 

czego ma świadomość także sama Autorka (s. 224) – z powodzeniem 

można rozszerzyć, uwzględniając również innych niemieckojęzycznych 

pisarzy XVII wieku. I choć sama analiza przeprowadzona w dysertacji zdaje 

się dowodzić zasadności podjętej przez Badaczkę decyzji dotyczącej wyboru 

literatury podmiotu, a Autorka stwierdza, że analizie poddane są pisma 

trójki znaczących niemieckojęzycznych religijnych pisarek i pisarzy 



reprezentujących różne konfesje, światopoglądy i tworzących różne gatunki 

literackie (s. 7) to w opinii recenzentki w pracy powinno zostać 

wyeksplikowane uzasadnienie doboru materiału badawczego. 

Doktorantka, wykorzystując jako główną metodę badawczą analizę 

materiału empirycznego, przebadała różne wątki twórczości wybranych 

pisarzy, poddając analizie teksty różnorodne pod względem formy i treści. 

Pod względem metodologicznym praca mgr Domagały została 

skonstruowana prawidłowo. Niewątpliwym walorem jest umiejętna, 

dokładna, ostrożnie prowadzona analiza tekstów źródłowych, oparta 

zarówno na rzetelnej znajomości obszernej literatury przedmiotu, jak też 

na własnych dociekaniach Badaczki. Aparatem naukowym Doktorantka 

posługuje się sprawnie. 

Praca mgr Beaty Domagały skonstruowana jest zgodnie z redakcyjną 

konwencją dysertacji naukowych. Przejrzysta i logiczna struktura ułatwia 

czytelnikowi poruszanie się po obszernym, liczącym łącznie 243 strony 

tekście. Układ pracy jest klarowny, kryterium porządkującym są kręgi 

tematyczne, które dominują w wybranych do analizy tekstach. Układ pracy, 

struktura podziału treści i kolejność rozdziałów są prawidłowe. Przyjęcie 

kryterium tematycznego stanowi znaczący walor pracy. W przypadku 

splatania się zagadnień, co jest nieuniknione przy takiej konstrukcji pracy, 

Autorka, aby uniknąć powtórzeń, a pracy nadać spójności, odsyła czytelnika 

do poszczególnych fragmentów dysertacji, co jest zabiegiem bardzo 

udanym, dzięki czemu tekst jest homogeniczny, a koncepcja całości 

wyraźnie przemyślana. 

W części teoretycznej Autorka wprowadziła czytelnika w 

problematykę dysertacji, sformułowała precyzyjnie jej cel i skrupulatnie 

scharakteryzowała układ rozprawy. Główny korpus pracy stanowi część 

empiryczna, która poświęcona została analizie wybranych tekstów według 

kryterium tematycznego. 

W części pierwszej Autorka rozpoczyna swoje rozważania od 

przyjrzenia się sprzecznościom i antagonizmom, charakteryzującym 

niemiecki barok. Następnie przechodzi do ukazania istoty mistyki 



niemieckiego baroku, łączącej chrześcijańską tradycję średniowiecza z 

innowacyjnością. Część analityczna poświęcona została płaszczyznom i 

środkom służącym przekraczaniu granic między człowiekiem a Bogiem, 

które uporządkowane zostały wokół takich aspektów jak: mistyka natury i 

alchemia jako środki umożliwiające przekraczanie granicy między duszą i 

człowiekiem na drodze miłosnego zjednoczenia, przekraczanie granicy 

między życiem i śmiercią, znoszenie bariery między człowiekiem a Bogiem 

przez indywidualizację podmiotu mistycznego, zacieranie różnicy między 

religią a sztuką. 

Autorka rozprawy potrafi dokonać prawidłowych syntez materiału 

badawczego. Wnioski podsumowujące stanowią rekonstrukcję przemyśleń 

Doktorantki dokonanych w poprzedzających rozdziałach. Pewien niedosyt 

recenzentki budzi fakt, że analiza materiału empirycznego znajduje swoje 

sumaryczne podsumowanie jedynie na końcu dysertacji, gdyż wnioski 

cząstkowe na końcu każdego rozdziału mogłyby wzbogacić wywód, tym 

bardziej, że już same tytuły nadawane poszczególnym podrozdziałom 

stanowią dowód dużej świadomości badawczej i umiejętności znalezienia i 

adekwatnego nazwania myśli przewodniej poszczególnych aspektów 

poddawanych analizie. 

Dysertację zamyka obszerna bibliografia skrupulatnie odnotowana i 

przetworzona w sposób krytyczny. 

Językowy poziom stylistyczny dysertacji dowodzi wysokich 

kompetencji filologicznych mgr Domagały. Autorka swobodnie operuje 

językiem niemieckim na poziomie dyskursu naukowego, a praca 

przygotowana została z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, 

chociaż nie obyło się bez drobnych błędów, takich jak sposób stosowania 

łącznika, dywizu, myślnika czy nielicznych usterek technicznych, jak na 

przykład tak zwane literówki („Gorceixt” zamiast „Gorceix”, s. 127; 

„miedzy” zamiast „między”, s. 226) lub zbędna kursywa (s. 27, numer 68 

przypisu; s. 113, numer 304 przypisu; s. 194, numer 437 przypisu), które 

nie wpływają zasadniczo na poziom językowy rozprawy, który oceniam 

wysoko. Są to drobne przeoczenia lub nieścisłości, dające się łatwo 



wyeliminować przy przygotowywaniu dysertacji do druku, do czego, 

jako recenzentka, ją rekomenduję. 

Konkludując stwierdzam, iż dysertację Pani mgr Beaty Domagały 

oceniam niezwykle wysoko, uważam ją za jedno z ciekawszych dokonań 

polskiej germanistyki ostatnich lat. Doktorantka napisała poważny tekst 

naukowy na mało zbadany temat, starannie udokumentowany, zawierający 

ciekawe obserwacje i istotne wnioski literaturoznawcze i kulturoznawcze. 

Dysertacja w znaczący sposób poszerza istniejące badania. Nowatorstwo 

dysertacji polega na ujęciu przez Autorkę mistyki baroku jako fenomenu 

ponad podziałami. Mgr Domagała opiera swoje dociekania na kompetentnej 

analizie obszernego i wnikliwie zbadanego materiału źródłowego. Z 

właściwą sobie akrybią filologiczną wysnuwa wnioski oparte na rzetelnej 

analizie literatury podmiotu. Przeprowadzoną przez Doktorantkę analizę 

tekstów cechuje subtelność i wnikliwość, a wysnutym przez nią wnioskom 

trudno odmówić zasadności. Autorka prowadzi swój wywód w sposób 

konsekwentny i przejrzysty, realizując z podziwu godną konsekwencją 

postawiony sobie cel badawczy. Klarownie przedstawia wyniki swoich badań 

dotyczących analizowanych tekstów. Doktorantka wykazała znajomość 

niezbędnego instrumentarium eksploracyjnego. Dysertacja jest ważnym 

dorobkiem badawczym Autorki, a także, co warto dodać, także znaczącym 

dorobkiem promotorki prof. Marzeny Góreckiej. Dysertacja stanowi dowód 

dojrzałości naukowej Doktorantki i, zważywszy na trudność przedmiotu, 

spełnia wymogi stawiane rozprawie doktorskiej. Na tej podstawie, jak 

również w szczególności na podstawie wartości merytorycznej przedłożonej 

dysertacji i jej aspektu nowatorskiego wnoszę o jej przyjęcie i dopuszczenie 

Autorki rozprawy do kolejnych etapów przewodu doktorskiego. 
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