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W  studiach  nad  ekfrazą,  terminem  literackim  wywodzącym  się  ze  starożytnej  sztuki

retorycznej i określającym opisy dzieł plastycznych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby, wiele uwagi

poświęcono  dotychczas  zdefiniowaniu  tego  pojęcia  oraz  wzajemnym  relacjom słowa  i  obrazu.

Definicję ekfrazy wielokrotnie i na różne sposoby poszerzano i zawężano, ale zawsze łączyła ona w

jakiś sposób słowo z obrazem, czyli język z tym co widzialne, lub, inaczej mówiąc, kod werbalny z

wizualnym. Relacje między słowem a obrazem odczytywano również według różnych schematów:

czy to jako rywalizację sztuk ('paragone' Leonarda da Vinci), czy też jako ich korespondencję ('ut

pictura poesis' Horacego czy tzw. 'sister arts' – sztuki siostrzane). Słowo i obraz albo wiele dzieliło i

nie miały ze sobą nic wspólnego, albo jedno podporządkowywało sobie drugie – zazwyczaj słowo

rządziło  obrazem  determinując  jego  opis  i  znaczenie,  albo,  pomimo  różnic,  miały  wiele

podobieństw i wspólnych elementów.

Zasadniczym celem pracy jest  przedstawienie  ekfrazy  z  nowej  perspektywy –  nie  jako

binarna opozycja słowa do obrazu, ale jako fałda – dynamiczny konstrukt, który łączy najbardziej

odległe od siebie pojęcia w jedno kontinuum. Dzięki strukturze, która jednocześnie łączy i dzieli,

granica  pomiędzy  tym  co  werbalne  a  tym  co  wizualne  zostaje  zatarta.  Istnienie  elementu

werbalnego ekfrazy odsyła natychmiast do jej elementu wizualnego i odwrotnie: wizualne wskazuje

na  to  co  werbalne.  Rywalizacja  słowa z  obrazem zostaje  zastąpiona  ich  komplementarnością  i

wzajemną przekładalnością.

Nowatorskie połączenie ekfrazy z fałdą jest możliwe z jednej strony dzięki definicji Jamesa

Heffernana i współczesnym teoriom ekfrazy opracowanym przez Macka Smitha, W. J. T. Mitchella

i  Valerie  Robillard,  a  drugiej  dzięki  nowemu  podejściu  do  leibnizowskiej  fałdy  i  monady

wypracowanemu osobno przez Gillesa Deleuze'a i Annę Munster. Prace tych ostatnich wpisują się

we wciąż aktualny i prężnie rozwijający się w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku nurt

badań  nad  kulturą  i  literaturą,  który  zakłada  powrót  barokowego  sposobu  postrzegania

rzeczywistości.

 Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów opatrzonych wstępem i zakończeniem. Rozdział

pierwszy dostarcza narzędzi teoretycznych niezbędnych do analizy wybranych powieści. Pokrótce

przedstawione  tu  zostają  kolejno:  barok,  ekfraza,  fałda,  ekfraza  jako  fałda  i  melancholia

spowodowana taką strukturą ekfrazy.  Punktem wyjścia rozdziału teoretycznego jest powrót baroku

we  współczesnej  kulturze  zasygnalizowany  przez  Grega  Lamberta.  Neobarok  w  ujęciu

transhistorycznym  przejmuje  i  rozwija  cechy  i  elementy  baroku  takie  jak  nadmiar  i  wielość



reprezentacji, niemożność ustalenia czy coś kryje się pod reprezentacją, alegoria, policentryzm, czy

teatralizacja  rzeczywistości.  Ważną  rolę  w neobaroku  odgrywają  dwie  strategie  nazwane  przez

Williama Eggintona 'major'  i  'minor strategy'.  Pierwsza proponuje pewien model rzeczywistości

(iluzję lub reprezentację) i jednocześnie przekonuje, że jest to rzeczywistość 'właściwa' spod maski

reprezentacji. Innymi słowy, 'major strategy' stwarza pozory spójnej rzeczywistości i próbuje ukryć

ramy reprezentacji.  'Minor  strategy'  natomiast,  poprzez  amplifikację  zabiegów  'major  strategy',

wskazuje  na  istnienie  ram  reprezentacji,  na  sztuczność  świata  skonstruowanego  za  pomocą

reprezentacji. 'Major' i 'minor' są dynamiczne, pozostają w ciągłym napięciu. To co było 'minor'

może  stać  się  'major'  i  odwrotnie.  Relacja  'major-minor'  odzwierciedla  relację  słowo-obraz  w

ekfrazie  rozumianej  jako  fałda.  Co  więcej,  ze  względu  na  podobną,  'pofałdowaną',  strukturę,

możliwe jest połączenie ekfrazy z melancholią. Paradoksalnie, poprzez przywołanie dzieła sztuki,

jego  opis  wskazuje  na  nieobecność  tego  dzieła  w  języku  i  na  niemożność  przywrócenia

reprezentowanej osoby lub sceny, co w konsekwencji wywołuje melancholię.

Przedstawiona  w  rozdziale  pierwszym  teoria,  tj.  ekfraza  jako  barokowa  fałda,  jest

zilustrowana  w  kolejnych  rozdziałach  na  przykładzie  czterech  powieści  napisanych  w  języku

angielskim,  które  zostały  wydane  w  pierwszej  dekadzie  XXI  wieku.  Rozdział  drugi  analizuje

powieść  Salmana  Rushdie  The  Enchantress  of  Florence  (Czarodziejka  z  Florencji)  pod  kątem

barokowego  spektaklu,  który  urzeka  i  zarazem  rozczarowuje.  Ważny  element  tego  spektaklu

stanowi dynamiczna relacja między 'major' i 'minor strategy', jak również między wschodnimi a

zachodnimi teoriami reprezentacji. Ekfrazy służą historiograficznej metafikcji, zacierając granice

między historią a fikcją literacką oraz akcentując rolę kobiety w społeczeństwie i historii.

Rozdział  trzeci  omawia  powieść  Mirandy Glover  pt.  Masterpiece  (Arcydzieło).  Ekfrazy

tworzą w tekście powieści klasyczny labirynt sztuki, nieskutecznie próbując uwięzić w nim główną

bohaterkę. Dzięki jej zabiegom, bowiem, ten sam labirynt sztuki zostaje powiększony i staje się

neobarokowym  kłączem,  które  nie  ma  początku,  końca  ani  stałego  centrum.  Portrety  kobiet

namalowane przez sławnych malarzy i ich żywe obrazy (tableaux vivants) stają się auto-portretem

głównej bohaterki. 

W rozdziale czwartym analizie poddana zostaje powieść  In Arcadia  autorstwa Bena Okri.

Dwuznaczność inskrypcji  z  obrazu Poussina wprowadza do powieści  motyw spektaklu śmierci.

Teatralizacja  i  odgrywanie  siebie  są  istotnymi  barokowymi  elementami,  które  towarzyszą

alegorycznej  podróży  człowieka  jaką  jest  życie.  Ekfraza  jest  ważnym  elementem  procesu

transmediacji  motywu  Arkadii,  który  obejmuje  mit,  poezję,  malarstwo,  architekturę,  film,  jak

również indywidualne podejście i rozumienie każdego bohatera/człowieka.

 Ostatni rozdział przedstawia powieść Particka Gale's  Notes from an Exhibition (Notatki z

wystawy)  jako  gabinet  ekfraz,  barokowo-literacką  odmianę  gabinetu  osobliwości,  który



dekonstruuje  współczesne  muzeum  i  rekonstruuje  życie  głównej  bohaterki  na  podstawie

przedmiotów zebranych na tytułowej wystawie. Pozornie niepotrzebne i przypadkowe rekwizyty

nabierają  znaczenia  w  zestawieniu  z  fragmentarycznymi  historiami  poszczególnych  bohaterów.

Ślady  przeszłości  i  wyobraźnia  kryminalistyczna  ('forensic  imagination')  pozwalają  na

rekonstrukcję  tragicznych  dziejów  rodziny  Middletonów.  Tytułowa  wystawa  jest  również

ekspozycją różnych form przyswajania straty przez członków rodziny.

Z analizy czterech powieści wynika, że współczesna ekfraza dzięki strukturze fałdy otwiera

nowe  perspektywy i  konteksty  interpretacyjne  dla  badaczy literatury.  Jest  to  narzędzie  na  tyle

uniwersalne, że może doskonale współpracować nie tylko z teoriami neobaroku przedstawionymi w

rozprawie,  ale  również  z  teoriami  reprezentacji,  historiograficzną  metafikcją,  teoriami

postkolonialnymi,  transmediacją,  psychoanalizą  czy  wyobraźnią  kryminalistyczną,  których  nie

sposób  pominąć  w  trakcie  omawiania  wybranych  utworów.  A to  zaledwie  niewielki  wycinek

spektrum możliwości interpretacyjnych ekfrazy jako fałdy.


