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Streszczenie pracy doktorskiej

„Deutsche Barockmystik als ein grenzüberschreitendes Phänomen“

napisanej pod kierunkiem dr hab. Marzeny Góreckiej, prof. KUL

Tematem  niniejszej  rozprawy  doktorskiej  jest  ukazanie  uniwersalnego,  ponad

wyznaniowego charakteru niemieckiej literatury mistycznej okresu baroku, która potrafiła wznieść

się  ponad  wszelkie  podziały  –  religijne,  społeczno-polityczne  oraz  kulturowe  –  i  ukazać

uniwersalność mistycznej poezji, dążącej do poznania i bezpośredniego doświadczenia Boga. 

Praca  składa  się  z  dwóch  części:  teoretycznej  i  empirycznej,  poprzedzonych  wstępem

opisującym stan  badań oraz  przedstawiającym założenia,  strukturę  i  metodologię  dysertacji.  W

części  pierwszej  został  naszkicowany  dualistyczny  obraz  niemieckiego  baroku  oraz  specyfika

niemieckiej mistyki w XVII wieku. Rozdział pierwszy tej części poświęcony jest sprzecznościom i

antagonizmom, charakterystycznym dla niemieckiego baroku, które tworzyły bariery i granice na

różnych płaszczyznach życia. Szczególnie wyraźne są one w dualistycznej strukturze państwowej

oraz  w  hierarchicznym,  stanowym  podziale  społeczeństwa.  Głównym  czynnikiem  dzielącym

społeczeństwo niemieckie  były  antagonizmy religijne,  które miały swoje podłoże w reformacji.

Walki wyznaniowe doprowadziły do podziału społeczeństwa na dwa obozy religijne – katolicki i

protestancki.  Te  podziały  oraz  wszechobecna  w  pierwszej  połowie  XVII  wieku  Wojna

Trzydziestoletnia (1618-1648) wpłynęły na dualistyczny obraz człowieka baroku, który z jednej

strony odczuwał nieustanne przemijanie, z drugiej zaś pragnął rozkoszować się każdą chwilę życia.

Owo balansowanie pomiędzy  vanitas a  carpe diem znajduje swoje odbicie także w literaturze i

sztuce tego okresu, o czym świadczą dominujące tematy i motywy, a także preferowane formy i

środki wyrazu. 

Rozdział drugi części teoretycznej przedstawia istotę mistyki niemieckiego baroku łączącej

chrześcijańską tradycję średniowiecza z innowacyjnością epok późniejszych. Punkt wyjścia stanowi

próba  zdefiniowania  pojęcia  mistyki  i  naświetlenia  genezy  mistyki  chrześcijańskiej.  Kolejnym

przedmiotem wywodu jest specyfika mistyki  niemieckiej  w okresie baroku, która łączy tradycję

chrześcijańską z nowatorskim renesansowym ujęciem mistyki  oraz z rozpowszechnioną w XVII

wieku magią, kabałą i alchemią, a także kontemplacją przyrody. To połączenie tradycji z nowymi

elementami znajduje swoje odzwierciedlenie w poezji mistycznej, reprezentowanej zarówno przez



twórców wyznania katolickiego jak również protestanckiego. 

Część  analityczno-badawcza  oparta  jest  na  analizie  wybranych  dzieł  poetyckich  trzech

wiodących  niemieckich  poetów  barokowych:  protestantki  Cathariny  Reginy  von  Greiffenberg,

katolika  Friedricha  Spee  von  Langenfeld  i  konwertyty  Angelusa  Silesiusa.   Analiza  ta  została

przeprowadzona w odniesieniu do płaszczyzn i środków służących przekraczaniu granic miedzy

człowiekiem  (podmiotem  lirycznym)  a  Bogiem.  To  właśnie  te  płaszczyzny  są  strukturalnymi

wyznacznikami  części  badawczej,  przy  czym  rozdział  pierwszy  ma  na  celu  naświetlenie

płaszczyzny biograficznej w odniesieniu do postawionej w dysertacji tezy o przełamywaniu barier. 

Rozdział  drugi  tej  części  pokazuje,  że  siedemnastowieczna  niemiecka  poezja  mistyczna

wychodzi  poza  ramy   afektywnej  i  spekulatywnej  mistyki  średniowiecznej,  uwzględniając

najnowsze  tendencje  –  mistykę  natury,  magię  i  alchemię.  Ważny  element  w  poezji  Cathariny

Reginy von Greiffenberg stanowi deoglori. Poprzez pochwałę natury jako dzieła  Stwórcy następuje

zbliżenie  człowieka  do  Boga.  Friedrich  Spee  von  Langenfeld  w  swoich  pieśniach  uduchowia

przyrodę  i  próbuje  w  każdym  jej  najmniejszym  elemencie  odnaleźć  Boga.  Natomiast  Angelus

Silesius  opisuje  w  swoich  epigramach  drogę  prowadzącą  do  mistycznej  unii,  która  polega  na

zasadniczej przemianie człowieka, przy czym proces odnowy ma charakter alchemiczny i prowadzi

bezpośrednio do serca Boga.

Motywem  przewodnim  rozdziału  trzeciego  jest  miłość,  która  prowadzi  do  mistycznego

połączenia ludzkiej duszy z Bogiem. U Greiffenberg zatracenie się człowieka w Bogu następuje

poprzez  doświadczenie  eucharystii,  natomiast  Spee  i  Angelus  Silesius  posługują  się  żarliwymi

wersami  mistyki  oblubieńczej,  aby  poprzez  miłość  ukazać  możliwość  połączenia  się  duszy

człowieka z Bogiem.     

Rozdział  czwarty  udowadnia,  że  mistyczna  poezja  barokowa przekracza  granicę  między

życiem a śmiercią i tworzy nowy, niezależny od czasu i przestrzeni wymiar, w którym dochodzi do

unio mystica. Greiffenberg osiąga ten stan poprzez duchową śmierć, Spee poprzez pełne cierpienia

rozważania nad śmiercią Chrystusa, a Angelus Silesius poprzez misterne zacieranie perspektywy

czasu i przestrzeni w swoich epigramach. 

Rozdział  piąty  ukazuje  próbę  indywidualizacji  podmiotu  mistycznego  jako  procesu

prowadzącego  do zniesienia  granicy  między  Bogiem a  człowiekiem.  Nie  u  wszystkich  poetów

można zaobserwować to zjawisko. W sonetach Cathariny Reginy von Greiffenberg jest to próba

zjednoczenia  się  z  Bogiem  w  obrębie  ludzkiej  woli,  co  umożliwia  osiągniecie  własnej

indywidualności.  Angelus  Silesius  próbuje  natomiast  uwolnić  się  od  iluzji  dualizmu  między

człowiekiem a Bogiem i w ten sposób zindywidualizować mistyczny podmiot. 

Rozdział szósty to analiza warsztatu poetyckiego omawianych autorów, którzy doprowadzili

do estetyzacji poezji mistycznej, opierając się na poezji świeckiej i jednocześnie wychodząc poza



jej reguły. Konfrontacja tego co nieskończone i niewypowiedziane z ograniczonymi możliwościami

języka wymagało w poezji  Greiffenberg przekraczania barier językowych,  co zostało osiągnięte

poprzez  intensyfikację  poetyckich  środków  wyrazu.  Spee  łączy  w  swoich  pieśniach  bogactwo

środków  wyrazu  łacińskiej  stylistyki  z  prostym,  zrozumiałym  dla  szerszego  kręgu  odbiorców

językiem  niemieckim,  dążąc  w  ten  sposób  do  maksymalnej  ekspresji.  Angelus  Silesius  w

perfekcyjny sposób wykorzystuje w swoich epigramach rozpowszechnioną w baroku antytezę, aby

za  pomocą  użytych  w niej  paradoksów przedstawić  irracjonalny świat  za pomocą racjonalnych

sformułowań.

Rozdział siódmy przedstawia, jak w mistycznej poezji barokowej zaciera się granica między

religią a sztuką. Przy rozważaniach natury religijnej w poezji Cathariny Reginy von Greiffenberg

sztuka zostaje uznana jako wartość i w ten sposób następuje zniesienie granicy pomiędzy religijną i

poetycką inspiracją. Friedrich Spee von Langenfeld traktuje poezję mistyczną jako pomost między

Bogiem  a  człowiekiem  na  drodze  do  mistycznej  unii.  Angelus  Silesius,  podobnie  jak  Spee,

wykorzystuje w pieśniach świecką tematykę miłosną, aby wyrazić najgłębsze religijne uczucia i

przeżycia. 

Rozprawę  zamyka  podsumowanie  wyrażające  wnioski  dotyczące  niemieckiej  poezji

mistycznej  jako  fenomenu  ponad  wszelkimi  podziałami.  Na  podstawie  niniejszej  pracy  można

zauważyć,  że siedemnastowieczna niemiecka  poezja mistyczna  powinna być  rozpatrywana jako

fenomen  nie  tylko  w  sferze  religijno-duchowej,  ale  także  w  kontekście  sytuacji  politycznej,

społecznej i kulturowej w Niemczech w XVII wieku. 


