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Ocena pracy doktorskiej magister Beaty Domagały pt. Deutsche Barockmystik 
als ein grenzüberschreitendes Phänomen 

 
Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem pani dr hab. Marzeny 

Góreckiej, prof. KUL, poświęcona jest mistyce niemieckiego baroku rozumianej – by posłużyd się 

określeniem samej Autorki – jako „fenomen ponad podziałami”. Pani mgr Beata Domagała analizuje 

w dysertacji utwory barokowych twórców – protestanckiej poetki Cathariny Reginy von Greiffenberg 

(Geistliche Sonnette oraz Lieder und Gedichte), jezuity Friedricha Spee von Langenfeld (Trutz-

Nachtigal) oraz konwertyty Johannesa Schefflera, czyli Angelusa Silesiusa (Cherubinischer 

Wandersmann oder Geist-reiche Sinn- und Schluß-Reime oraz Heilige Seelen-Lust Oder Geistliche 

Hirten-Lieder Der in jhren Jesum verliebten Psyche), posiłkując się także innymi utworami tych 

autorów oraz powołując na innych przedstawicieli niemieckiej literatury baroku. Utwory poetyckie 

Autorka interpretuje pod kątem kryteriów pozwalających uznad je za reprezentatywne dla 

niemieckojęzycznej mistyki baroku i udowodnid, że istnieje ona ponad szeroko rozumianymi 

podziałami. 

Charakterystyczne dla mistyki przekraczanie granic, w jej chrześcijaoskiej odsłonie ujawniające się 

głównie w akcie zjednoczenia duszy z Bogiem (unio mystica), do którego dochodzi – jak uważa np. 

analizujący mistykę średniowiecza Kurt Ruh – bądź w ekstatycznym uniesieniu, bądź na drodze 

spekulatywnych dociekao, można rozpatrywad nie tylko w oczywistym kontekście religijnym. 

Wprawdzie religia i filozofia stanowią zasadnicze punkty odniesienia dla badacza mistyki, niemniej 

poszukiwanie jej związku z innymi aspektami życia, a zwłaszcza analiza i interpretacja tekstów 

literackich pod kątem obecnych w nich wątków „mistycznych” i religijnych, niewątpliwie wzbogaca jej 

obraz. 

Będąc osobistym, a zarazem transcendentnym doświadczeniem, XVII-wieczna mistyka nie jest 

zjawiskiem oderwanym od warunków życia w świecie pełnym podziałów. Słusznie zatem Autorka 

zauważa w zewnętrznych okolicznościach zjawiska rzutujące na życie religijne w tej epoce. W 

podzielonym konfliktami świecie niekonwencjonalnie przeżywana duchowośd i indywidualny, 

wyzwolony z ortodoksyjnych ograniczeo kontakt z Bogiem pozwalają nadad istnieniu nowy sens. 

Przeżycie mistyczne – jak dowodzi w dysertacji pani mgr Domagała – jest tak silnym źródłem 

poetyckiej inspiracji, iż nawet granice pomiędzy transcendentnym doświadczeniem a twórczym 

natchnieniem zdają się ulegad zatarciu. Dla badacza literatury, który pragnie uczynid mistykę 
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przedmiotem badao, staje się ona, w bogactwie swych form, treści i aluzji do przebogatej literatury 

naprawdę sporym wyzwaniem. 

 

1. Układ pracy i treść poszczególnych rozdziałów 

Rozprawa składa się z przedmowy (Einleitung), krótkich rozdziałów wstępnych i dwóch części 

zasadniczych. Praca jest osadzona w literaturze przedmiotu powstałej w ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat. By dokonad analiz i interpretacji wybranych utworów pani mgr Domagała zebrała 

bogatą literaturę przedmiotu oraz literaturę prymarną obejmującą teksty niemieckiej poezji 

barokowej. Zapoznała się także z pismami reprezentatywnymi dla mistyki średniowiecza (Mistrz 

Eckhart, Jan Tauler, Henryk Suzo, Hildegarda z Bingen). 

W części pierwszej, mającej charakter wprowadzenia (s.10-87), pani mgr Domagała opisuje zjawisko 

mistyki oraz jego tło społeczno-historyczne i filozoficzne, do którego, powołując się na poglądy 

badaczy, włącza zarówno mistykę średniowiecza, XVII-wieczną mistykę spekulatywną, jak również 

filozofię natury. W I i II części rozprawy znacznie mniej miejsca zajmują teksty hermetyczne, które np. 

dla mistyki śląskiej są dośd istotnym punktem odniesienia. Krótki podrozdział części I (s.46-49) 

poświęcony jest Pismu Świętemu i jego roli w procesie powstania mistyki. Zaskakuje natomiast fakt, 

iż zarówno w bibliografii, jak i w samych analizach utworów literackich zabrakło odwołao do Biblii. 

Druga, analityczna częśd rozprawy składa się z 7 rozdziałów podzielonych każdorazowo na dwa lub 

trzy podrozdziały (s.88-219), paralelnie odnoszące się do wymienionych wyżej twórców. Autorka 

poświęca rozdziały części II odpowiednio biografiom autorów (r.1), roli natury i alchemii w poznaniu 

Boga (r.2), mistycznemu zjednoczeniu duszy z Bogiem (r.3), zatarciu granicy pomiędzy życiem a 

śmiercią (r.4) oraz „indywidualizacji podmiotu mistycznego” (r.5), by na koniec przejśd do omówienia 

poetyckiego warsztatu (r. 6, s. 184-202: Verwendung und Überwindung der poetischen Werkstatt des 

Barock) i uwag o zanikaniu granic pomiędzy religią i sztuką (r.7: Verwischung der Unterschiede 

zwischen Religion und Kunst). 

Układ pracy jest przekonujący i odpowiada regułom naukowej argumentacji, chod w niektórych 

miejscach Autorka odbiega od tematu (np. na s. 91-92, 105, 107, 114-117). Pracę zamykają kolejno: 

podsumowanie (Resümee), streszczenia w j.polskim i angielskim oraz bibliografia (s.229-243). 

Z uwagi na objętośd pracy (243 s.) pozwolę sobie na pominięcie opisu treści rozdziałów, zakładając, iż 

pani mgr Domagała przedstawi je w swoim expose, ograniczę się natomiast do uwag na temat metod 

badawczych, analiz i wyników ogólnych, poczynionych w odniesieniu do tezy głównej. 

 

2. Uwagi  dotyczące metody, języka i wniosków koocowych 

Częśd pierwszą dysertacji należy uznad za wprowadzenie czytelnika w specyfikę poezji mistycznej w 

kontekście uwarunkowao historycznych, społecznych i filozoficzno-religijnych, których uwzględnienie 
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było zdaniem Autorki konieczne, by potwierdzid postawioną na początku tezę o występującym ponad 

podziałami fenomenie barokowej mistyki. I jest to postępowanie słuszne, chociaż – byd może ze 

względu na obszernośd tematu – do wielu poruszonych kwestii w części analitycznej swojej rozprawy 

Autorka nie powraca. W rozdziałach części II omawia tematykę utworów trojga poetów, ukazując ich 

podejście m.in. do pojęd unio mystica, mistyki natury, mistyki oblubieoczej, pasyjnej, paulioskiej i 

pojmowania przez nich wolności. 

Zarówno niemiecka wersja tytułu pracy, a ściślej sformułowanie „Deutsche Barockmystik”, jak i polski 

przekład – „mistyka niemieckiego baroku” mogą wskazywad na to, iż tematem dysertacji są zjawiska 

odnoszące się do sfery duchowości lub filozoficzno-spekulatywne dociekania zawarte w 

piśmiennictwie religijnym XVII wieku. Obiekt analiz w omawianej pracy stanowi jednak nie tyle 

„mistyka”, ile niemieckojęzyczna poezja barokowa podejmująca tematy „mistyczne”. Zabrakło w 

moim przekonaniu wyraźnego, „autorskiego” rozróżnienia pomiędzy wątkami mistycznymi a 

religijnymi. Określenie „Barockmystik” badacze odnoszą także do tekstów literackich, co legitymizuje 

użycie tego sformułowania w tytule pracy. Pozostaje natomiast niejasne, jak Autorka, dokonawszy 

wyboru twórców m.in. pod kątem ich wyznao, płci (?) i (słusznie) podkreśliwszy obecnośd elementów 

chrześcijaoskich (pasyjnych, mistyki oblubieoczej) w ich poezji, ocenia znaczenie elementów mistyki 

heterodoksyjnej, np. kabały, magii liczb, ezoteryki, alchemii, występujących np. u Silesiusa, które 

mimo prób ich adaptowania pozostały chrześcijaostwu obce. 

Ustalona na potrzeby dysertacji definicja podstawowych pojęd pozwoliłaby lepiej zrozumied intencje 

Autorki i jej własny pogląd na opisywane zjawisko. Bo przecież mistyka w Europie XVII wieku nie jest 

zjawiskiem jednorodnym, jej heterodoksyjna i ortodoksyjna odmiana – jeśli użyd pojęd 

proponowanych przez Leszka Kołakowskiego lub Jana Tomkowskiego – odzwierciedla różnorodnośd 

wyznao i poglądów w XVII wieku. W pracy natomiast, jak się wydaje, rodzaje przekazu, odmiany 

mistyki i rodzaje tekstów traktowane są na równi. A przecież także pod względem repertuaru pojęd, 

wizji świata, symboliki, złożoności przekazu teksty „mistyczne”, zwłaszcza hermetyczne, różnią się 

zasadniczo od mistyki chrześcijaoskiej tej epoki (by sięgnąd do europejskiej tradycji – np. św. Jana od 

Krzyża). Wątki z piśmiennictwa hermetycznego i mistycznego (Böhme, Franckenberg, Johann Valentin 

Andreae), powracają – w przedziwnym połączeniu z chrześcijaostwem – w utworach poetyckich, 

gdzie tematy i obrazy ulegają formalnemu i treściowemu przetworzeniu, z punktu widzenia teologii 

chrześcijaoskiej „ocierając” się niemal o herezję. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego w analizach wierszy zabrakło przykładów z tego rodzaju piśmiennictwa, 

mimo że w cz.I zostały wymienione? Pani Domagała posiada niezbędną wiedzę na ten temat, 

wcześniej też wymienia ważniejszych autorów tego nurtu i w oparciu o literaturę sekundarną opisuje 

ich piśmiennictwo. Wymienia Jakuba Böhmego i Abrahama Frankenberga (por. s.79), natomiast w II 

części pracy brakuje konfrontacji z pismami Böhmego. Także pisma Franckenberga (np. Gemma 
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magica) mogłyby, jak się wydaje, ukazad w innym świetle hermetyczne elementy mistyki śląskiej – 

byłyby przydatne tam, gdzie w pracy jest mowa o magii liczb, kabale lub wyobrażeniach na temat 

księgi natury. Inny, poetycki tym razem tekst, Sexcenta monodisticha sapientium Daniela Czepki, 

warto byłoby z kolei przywoład chodby podczas omawiania koncepcji unio mystica u Silesiusa. I 

Czepki, i Silesiusa wyobrażenie „Vergottung”, zrównania człowieka z Bogiem, wręcz uzależnienia Boga 

od człowieka, było u obu twórców równie odważne (podrozdział 5.2. Ontologische Überwindung der 

Dualität und Vergottung des Menschen im Cherubinischen Wandersmann von Angelus Silesius). Obraz 

Boga uzależnionego od człowieka nie tylko występuje u Czepki, ale stanowi inspirację dla Schefflera 

(por. monodystych Czepki pt. Eines nicht ohne das Andere). Wprawdzie w podrozdziale 2.3.5. 

(Weltliche Poesie und mystische Dichtung) Monodystychy Czepki są wspomniane w ramach 

omówienia Cherubowego wędrowca, ale Autorka opiera się wyłącznie na cytatach z literatury 

sekundarnej (W. Kohlschmidt, p.241, s.84).  

Omawiając pojęcie wolności *Willensunio+, zyskujące w mistyce prawdziwie nową jakośd, Autorka 

pracy powołuje się w odniesieniu do barokowych wierszy Cathariny Reginy von Greiffenberg na 

koncepcję wolności u Mistrza Eckharta, rozwijającego w spekulatywnej mistyce średniowiecza jej 

własną, paradoksalną koncepcję. Gdyby pani Domagała sięgnęła po teksty Eckharta, nie polegając 

zanadto na literaturze przedmiotu, to byd może byłoby jej łatwiej wychwycid więcej niuansów 

pomiędzy postrzeganiem wolności przez Eckharta i XVII-wieczną poetkę. 

Największe moje zdziwienie budzi fakt, iż w swoich analizach pani mgr Domagała nie odwołuje się do 

Biblii, chodby do Pieśni nad Pieśniami (mistyka oblubieocza) lub Księgi Psalmów. Na przykład tam, 

gdzie Silesius pisze o boskim miodopłynnym pocałunku (w pracy s.154: „Wie honigfließend ist dein 

Kuß”), można było pokusid się o zestawienie tego fragmentu z Księgą Psalmów (Ps 119, 3). 

W tym miejscu chciałabym skierowad do Doktorantki pytanie o wybór „bohaterów” jej pracy, które 

niejako wiąże się z pytaniem o granice pomiędzy poezją mistyczną a religijną. Anioł Ślązak jest na 

pewno dobrym przykładem twórcy poezji mistycznej. Do mistyków reprezentujących „fenomen 

ponad podziałami” Autorka zaliczyła Friedricha Spee, mimo że nawet przywoływany przez nią badacz, 

Hans-Georg Kemper zauważył, że uznanie go za mistyka jest w literaturze przedmiotu oceniane jako 

problematyczne1. Rozumiem, że wybór Doktorantki miał na celu wyeksponowanie kontrastów i 

wyłonienie zbioru wspólnego, w którym zgromadziłyby się wątki, motywy i środki literackiego 

przekazu powiązane z mistyką w epoce baroku, i gdzie również zasygnalizowana byłaby 

przynależnośd wyznaniowa twórców. Niemniej biorąc pod uwagę cały ich dorobek można zauważyd, 

że znajdują się w nim również teksty religijne, a niekoniecznie mistyczne. Wiele z omawianych w 

                                                           
1
 Por. . Hans-Georg Kemper, Deutsche Lyrik der Neuzeit. Bd. 3: Barock-Mystik, Tübingen 1988, s.1. 
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pracy motywów (np. pochwała Boga, skierowana do Niego prośba o natchnienie, obecnośd Boga w 

naturze, wątki pasyjne), można zaliczyd do poezji religijnej, kościelnej lub tzw. Erbauungsliteratur. 

Pojawia się tu inna, metodologiczna kwestia, a mianowicie pytanie o natchnienie i jego źródła. Czy 

poeci „mistyczni” odnoszą się w swoich utworach do własnych przeżyd?  Na ile tworzą teksty mniej 

lub bardziej osadzone w konwencji literackiej? Zwłaszcza filolog powinien sobie te pytania zadad. W 

podrozdziale 1 części II, a wcześniej we wstępnym rozdziale pt. Zur Zielsetzung, Struktur und Methode 

der Arbeit, Autorka sygnalizuje zależności między pełnym bolesnych wydarzeo życiem mistyków a 

efektem koocowym ich trudów, którym jest „unio mystica” (s.8). Czy jednak religijne przeżycia 

autorów i ich wymykający się obiektywnej weryfikacji świat wewnętrzny, nie są poza zasięgiem 

badawczym filologa? Na stronie 203 (r.7) w odniesieniu do poezji Greiffenberg na temat źródeł jej 

poetyckiej inspiracji pada stwierdzenie: „Dichterische Inspiration und religiöse Erleuchtung erweisen 

sich unverkennbar als identisch”2. Jest to (moim zdaniem nieszczęśliwie dobrany) cytat z książki van 

Ingena Poetik und Deoglori. Wcześniej, na s.169 czytamy, że jezuicki poeta Spee „mit der ganzen 

Überzeugungskraft seiner glaubensstarken Seele” *„z pełnym przekonaniem i mocą swej głęboko 

wierzącej duszy”+ zwracał się do wiernych. Uważam, że z racji braku odpowiednich kompetencji, 

filolog tego stwierdzid nie może. Okazuje sie jednak, że takie stwierdzenia wcześniej były wygłaszane 

przez badaczy. Czy oznacza to, że były słuszne? Może należało podejśd do nich krytycznie, dodad w 

tym miejscu przypis i cudzysłów oraz własny komentarz. Wyżej wymieniony fragment znajdujemy w 

książce Emmy Rosenfeld, Friedrich Spee von Langenfeld: eine Stimme in der Wüste, Berlin 1958, 

s.255. Wydaje się, że większa odwaga w dyskusji z zastanymi poglądami pozwoliłaby Autorce ustrzec 

się przed powtarzaniem podobnych sformułowao. 

Reasumując: głębsza refleksja nad strukturą pracy i jej tytułem pozwala poniekąd zrozumied, 

dlaczego w tytule pracy zabrakło bardziej precyzyjnego sformułowania, np. mistyczna poezja epoki 

baroku, i dlaczego granica między biografią, przeżyciem duchowym i ich poetyckim ujęciem przestała 

obowiązywad. Legitymizuje to w jakimś stopniu wielokrotnie powtarzane przez Autorkę stwierdzenie, 

że mistyka to zjawisko istniejące ponad podziałami. Doktorantka wybrała twórców reprezentujących 

różne formy duchowości, odmienną przynależnośd wyznaniową oraz różne typy biografii, w której 

kwestia wyznania odgrywała także niemałą rolę. Owo zacieranie granic w mistyce odnosi więc nie 

tylko do duchowego doświadczenia, ale i do życia twórców, w którym zaciera się granica pomiędzy 

przeżyciem wewnętrznym a twórczością. Należałoby rozważyd, czy słusznie w dysertacji zanika 

rozróżnienie pomiędzy „podmiotem lirycznym” a autorem/ autorką utworu (nb. Greiffenberg 

„przywoływana” jest kilkakrotnie w rozprawie z imienia – ss. 89, 90, 93, 95, 96, 98). 

                                                           
2
 W tłumaczeniu: „Poetycka inspiracja i objawienie religijne okazują się w sposób oczywisty tożsame”. 



6 
 

W omawianej dysertacji dominują aspekty tematyczne, co pozwala kojarzyd wątki przewijające się 

przez poezję tego okresu. Na koocu dysertacji jednak zauważone zostają także estetyczne, stricte 

literackie efekty procesu: przeżycie religijne otrzymuje literacką formę, wartą przecież zauważenia. 

Wspominane w pracy wcześniej środki retoryczne i stylistyczne (np. s.28-33), zostają poddane 

dokładniejszej analizie. Fakt, iż bardziej szczegółowo Autorka pracy omawia je dopiero pod koniec 

pracy, świadczy o tym, iż kwestia formy literackiej ustępuje miejsca porządkowaniu tematycznemu 

zgromadzonego materiału badawczego. Skutkuje to tym, iż mniej wyeksponowana jest rola 

poetyckiego języka w wyrażaniu niepoznawalnego przeżycia i mechanizm „zamykania” niepojętej 

treści w literackiej formie, mniej też miejsca pozostaje na przebadanie konwencji literackiej, z którą 

poeci zrywali lub ją kontynuowali w celu uchwycenia paradoksalnego obrazu boskości odsłaniającej 

się i umykającej ludzkiemu poznaniu. Takie ujęcie zjawiska pozwala w znacznej mierze taki krok 

Autorki zrozumied. 

Na koniec kilka uwag związanych z techniką pisania pracy. Pani Domagała nie zawsze cytuje zgodnie z 

wymogami stawianymi pracom doktorskim. Ma to miejsce np. na s. 122 i 139-143, gdzie pojawiają się 

nieudokumentowane cytaty z następujących publikacji: G.Hoffmeister, Europäische Tradition und 

deutscher Literaturbarock (1973), Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke, Bd.1, hrsg. H.L. Held; 

Imgard Scheitler, Das geistliche Lied im deutschen Barock; P.M.Daly, Die Metaphorik in den 

"Sonetten" der Catharina Regina von Greiffenberg oraz B.Dom, Poetische Alchimie. 

Praca jest napisana poprawnym językiem, zdarzają się gdzieniegdzie usterki językowe (np. s. 7 *„von 

drei bedeutendsten (…) Dichter”, s.113, p.304: „Wiśniewska in seiner Arbeit Teologia”+, błąd w tytule 

podrozdziału 2.1.). W budowie przypisów uwagę zwraca fakt, iż wbrew standardom teksty 

sekundarne są za każdym razem cytowane w pełnym zapisie. 

Układ pracy jest dostosowany do celu badawczego, postawionego przez Autorkę, która 

konsekwentnie do niego dąży. Struktura pracy świadczy o przemyślanym planie argumentacji oraz 

nieprzypadkowym rozłożeniu akcentów. Doktorantka samodzielnie ustala kolejnośd prezentowanych 

treści i dąży do uzyskania całości o spójnym pod względem treściowym charakterze. Układ pracy oraz 

argumentacja pozwalają na dostrzeżenie myśli przewodniej i świadczą o rozeznaniu pani mgr Beaty 

Domagały w literaturze przedmiotu. 

 

Wniosek koocowy 

Przedłożona rozprawa doktorska mgr Beaty Domagały spełnia warunki art. 26 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. nr 65/2003, poz. 1365) dlatego 

wnoszę o dopuszczenie Jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego i do publicznej obrony. 

 

dr hab. Agnieszka Haas 


