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Rozprawę mgr  Weroniki  Witosław przeczytałam z prawdziwą przyjemnością.  Praca jest

niezwykle  interesująca,  przemyślana,  dobrze  napisana,  wnosi  do badań nad literaturą  polskiego

baroku wiele  ważnych spostrzeżeń,  jest  inspirująca,   ujawnia dojrzałość badawczą Doktorantki.

Praca porusza temat wydawałoby się dobrze już rozpoznany. Autorka rozprawy przekonuje jednak,

że  wiele  kwestii  czekało  na  skrupulatniejszą  analizę  (co  zrobiła),  a  inne  wymagają  dalszych

rozważań  i   dyskusji  (do  czego  umiejętnie  swą  rozprawą  zachęca).  Rezultat  jej  badawczych

zabiegów i obserwacji zasługuje na najwyższe uznanie.

Rozprawa  liczy  212  stron.   Składa  się  ze  Wstępu,  trzech  rozdziałów,  Zakończenia  i

Bibliografii.  Wstęp  nosi  znamienny  hasłowy  tytuł,  który  już  na  samym  początku  zapowiada

polemikę z badaczami utrzymującymi, że ciało w poezji Sarmatów jest prawie nieobecne albo też

opisywane odmiennie  niż  w innych  literaturach  zachodnioeuropejskich.  Wstęp  nosi  zatem tytuł

Ciało  obecne.  W pierwszym,  najobszerniejszym  rozdziale,  Autorka podejmuje  kwestię  ubioru,

który jako wyznacznik kultury stanowi konieczny punkt odniesienia  dla opisu ciała „naturalnego”,

nagiego. Rozdział  drugi poświęcony został  ciału  idealnemu – jego wzorcom i przemianom. W

rozdziale trzecim Doktorantka pisze o ciele brzydkim, brzydocie jako „nowym pięknie” i realizacji

(czy  też  braku  realizacji)  tego  kanonu  w poezji  polskiego  baroku.  W Zakończeniu  umiejętnie

podsumowano  poczynione  spostrzeżenia;  podkreślone  też  zostały  oryginalne  cechy  rodzimej

twórczości.  Pracę wieńczy obszerna bibliografia. 

Doktorantka  jest  ostrożna  w  poszukiwaniu  najodpowiedniejszej  metody  opisu

interesującego ją zjawiska. Jest świadoma niebezpieczeństw, jakie czyhają na badacza literatury i

kultury dawnej, który łatwo popełnić może grzech anachroniczności. Zdaje sobie również sprawę z

tego, że nie zawsze zasadne jest przenoszenie, w poszukiwaniu analogii,  obserwacji właściwych

jednej  dziedzinie  na  drugą.  Podejmuje  tu  polemikę  z  Tadeuszem  Chrzanowskim.  Jej  zdaniem

badacz dopuścił się znacznego uproszczenia, ponieważ „poszukując literackich formuł cielesności,

posłużył  się  analogią  z  malarstwem,  dziedziną  twórczości  operującą  zupełnie  odmiennym



językiem”  (s.  4).  Śmiało  podważa  także  wysnute  przez  historyka  sztuki  wnioski  wynikające  z

porównania opisu nagości  w Roksolankach Zimorowica z deskrypcjami nagiego ciała w sonetach

Johna Donne’a. W ocenie Chrzanowskiego Zimorowic jawi się jako poeta totalnie niesamodzielny,

Donne zaś daje świadectwo swojego geniuszu (s. 10). Doktorantka już we Wstępie deklaruje chęć

wykazania, „że sposób mówienia o nagości bohaterek jest w istocie w rodzimej poezji zbieżny z

«genialną», […], poetycką wizją angielskiego poety” (s. 10).  Autorka rozprawy jest zdania, że

spostrzeżenia  Chrzanowskiego  „domagają się nowego, nieco polemicznego komentarza”,  który

szedłby  w  kierunku  śmiałego,  pozbawionego  kulturowych  kompleksów,  zestawienia  dzieła

angielskiego poety metafizycznego z „obrazami nagości z naszej literatury barokowej” (s. 71). 

Autorka  świadoma  jest  także  niebezpieczeństw  związanych  z   analizowaniem  dawnej

literatury przy użyciu (jedynie) narzędzi właściwych dla badań nad historią idei. Podkreśla zatem,

że „osią rozważań będzie […] wierność tradycyjnej filologii,  a literaturoznawczym odczytaniom

manifestacji cielesności będą tu jedynie towarzyszyć wzmianki o kulturowych uwarunkowaniach”

(s. 13).

Doktorantka walczy też z innymi uproszczeniami, które wciąż można spotkać w literaturze

przedmiotu.  Pisze:  „Przeświadczenie,  że  średniowiecze  pogardzało  ciałem,  a  nagość  kojarzyło

jedynie z grzechem i nieprzyzwoitością, przynależy […] jeśli nie do banału, to na pewno zbytniego

uproszczenia”  (s.  5).  Słusznie  przywołuje  tu  koncepcję  Petrusa Berchoriusza  (Pierre  Bercheur),

który w XIV wieku wyróżnił nuditas naturalis, nuditas temporalis,  nuditas virtualis oraz grzeszną

nuditas  criminalis.  Może  szkoda,  że  nie  rozwija   tej  kwestii,  niedostatecznie,  jak  się  wydaje,

omówionej w polskiej literaturze przedmiotu.  Zwróciłabym tu uwagę na pewne nieporozumienie.

Nuditas temporalis to nagość z wyboru, nuditas virtualis to nagość niewinna – Autorka stawia znak

równości  między  tymi  dwoma  rodzajami nagości.  Nuditas  temporalis przedstawia  jako  „efekt

wyrzeczenia,  jak w przypadku  ascetów i  pustelników”,  natomiast  nuditas  virtualis wynika,  jak

pisze,  z  „odrzucenia  stroju jako doczesnego dobra”,  „związana  [jest]  z  pokutą  i  umartwieniem

ciała” (s.5). Mamy tu do czynienia z pewna nieścisłością. Nuditas virtualis to symbol niewinności i

czystości; była rezultatem oczyszczenia ciała z grzechów (symbolicznego pozbycia się pobrudzonej

przez grzech szaty poprzez spowiedź) i tym samym powrotu do absolutnej czystości;  to nagość

„ubrana” w cnotę. 

 Autorka  rozprawy  we  Wstępie  stawia  hipotezę  o  „prawdopodobnych  inwencyjnych

źródłach wizerunku idealnej cielesności” (s. 11) w polskich tekstach barokowych, kwestionując tym

samym  powszechne  przekonanie  o  bezpośrednim  (może  zabrakło  wyraźnego  podkreślenia  tej

bezpośredniości)  wpływie  Petrarki  na  ten  obraz  (Petrarka  korzystał  z  tych  samych  wzorców

średniowiecznych). Pisze zatem o toposach inwencyjnych jako źródle do opisu idealnej cielesności,

o „swoistej retorycznej recepcie leżącej u podstaw” tych opisów (s.11). 



W  rozdziale  pierwszym  czytamy  m.in.  o   nowej,  krytykowanej   modzie,  zwłaszcza

dekoltach, wokół których rozgorzał żywy dyskurs moralno-religijny, o fryzurach, ale także o idei

„stwarzania ciała  na nowo” przy pomocy stroju,  o teatralności  ubioru,  o motywie  lustra.  Nieco

miejsca poświęca Autorka krytyce „ogonów”, czyli trenów sukien, przytaczając fragment Nowego

zwierciadła Łącznowolskiego. Można tu wspomnieć, że  z kroju tych sukien śmieje się dwadzieścia

lat później Jakub Kazimierz Haur w  Składzie abo skarbcu, przyrównując treny do ogonów pawi.

Przy okazji upomniałabym się  o zamieszczanie przy każdym tytule dat powstania dzieł, z których

Autorka czerpie materiał. Czytelnik nie dowiaduje się np., kiedy Jakub Łącznowolski napisał swoje

Nowe zwierciadło,  Bibliografia wskazuje jedynie na współczesną edycję dzieła (którego pierwsze

wydanie wyszło w 1682 r.). 

W rozdziale poświęconym strojom i ich funkcji kulturowej pojawiły się stwierdzenia, moim

zdaniem,  zbyt  kategoryczne.  W  kulturze  staropolskiej  strój  posiadał  takie  same  konotacje  na

poziomie społecznym jak w innych kulturach europejskich.  Autorka pisze:  „Teksty staropolskie

dają  nam  świadectwo  kształtowania  się  potrzeby  uzewnętrzniania  tożsamości  grupowej,

odróżnienia się od innych narodów, uczynienia stroju znakiem przynależności nie tylko stanowej,

ale i narodowej” (s. 38). Nie wydaje się, by ta cecha odróżniała nas od innych. W istocie – polski

strój narodowy w oczach Zachodu był niezwykle oryginalny, a jednak szlachta polska zmieniała

stroje w zależności od sytuacji, o czym zresztą Autorka pisze. 

Niezwykle  interesujący  jest  rozdział  drugi  rozprawy,  zatytułowany  Barokowe  strategie

idealizacji  cielesnego  piękna  kobiety  –  źródła  i  przemiany,  a  zwłaszcza  podrozdział  pierwszy:

Retoryczna recepta i jej  „długie trwanie”. Tu pojawia się sygnalizowana we Wstępie hipoteza,

która wydaje się dla pracy najistotniejsza, ponieważ twórczo kwestionuje ustalenia innych badaczy:

„dla  naszych  poetów archetypem inwencyjnym  w zakresie  literackiej  pochwały  pięknego  ciała

mogły  być  (podobnie  jak  w  przypadku  literatury  zachodnioeuropejskiej)  nie  teksty  Petrarki,  a

średniowieczne traktaty retoryczne”,  pisze Autorka na stronie 87. Tu miałabym pewne sugestie:

skoro Doktorantka odwołuje się do retoryki, warto byłoby przywołać tło retoryczne – wspomnieć o

tym,  że  szczególny  portret  literacki,  jakim  jest  descriptio  personae mieści  się  w  rodzaju

demonstratywnym  (epideiktycznym)  i  wiąże  z  toposem  pochwały  (Kwintylian  III,  7,  10-25),

„odnośnie do ciała”, w tym przypadku „ze względu na piękno, opisując i wyliczając poszczególne

członki”.  „Retoryczna podstawa schematu pochwały ciała”, której poszukuje Autorka tkwi właśnie

tu. Można podeprzeć się, nieobecną w bibliografii, a nieocenioną w tym temacie, pracą Lausberga,

Retoryka  literacka.  Podstawy  wiedzy  o  literaturze (§  245).  Bardzo  ważne  natomiast  jest

przywołanie w pracy dwóch zapomnianych nieco średniowiecznych traktatów retorycznych, które

ustaliły w swoim czasie reguły opisywania bohatera: Mateusza z Vendôme (Mathieu de Vendôme),

Ars versificatoria oraz Gotfryda  z Vinsauf  Poetria nova.  Wiemy,  że z dzieł  tych korzystano w



dydaktyce  szkolnej  i  uniwersyteckiej  w  XVI  i  XVII  wieku,  były  zatem  znane  i

prawdopodobieństwo  bezpośredniego  sięgania  do  nich  jest  duże.  Staropolscy  poeci  przyswoili

zatem schematy, ale, jak wykazuje Doktorantka, próbowali je także przełamywać. Udowadnia, na

umiejętnie dobranych przykładach, że „sumaryczny wzorzec o proweniencji retorycznej (utrwalony

przez  tradycję  petrarkistyczną)”  (s.103)  ulegał  przekształcaniu  na różnych  płaszczyznach,  m.in.

poprzez  poddawanie  ciała  rozlicznym  metamorfozom  (np.  za  pomocą  stroju  i  zabiegów

kosmetycznych), jak i poprzez, „wprawianie go w ruch”, charakterystyczny dla epoki baroku. Ten

proces zmian, dokonanych na retorycznym wzorcu opisuje Autorka następująco: „Zmiany te nie

następowały na zasadzie «rewolucji»,  ale powolnego przesuwania akcentów i przechodzenia od

ciała «retorycznego», sumarycznego do ciała zdecydowanie bardziej malarskiego, metaforycznego,

czasem  nadrealnego”  (s.  145).  Doktorantka  widzi  ten  proces  dokonywany  na  tradycji  jako

„sukcesywne pozbawianie [jej] autorytetu”, co jest bardzo interesującym, dobitnym i adekwatnym

do sytuacji stwierdzeniem. 

Rozdział  trzeci  jest  koniecznym  uzupełnieniem  obrazu  ciała  o  ciało  brzydkie.  Autorka

rozprawy słusznie wydobyła tu, wpisującą się w barokowy program estetyczny, kwestię brzydoty

jako „nowego piękna” czy,  jak powiedzielibyśmy dziś,  „piękna inaczej”.  Poczyniona tu została

ważna obserwacja: polscy poeci są „zaimpregnowani”, jak pisze Doktorantka, na „nowe tendencje

w  kreowaniu  wizji  brzydkiego  ciała”  (s.  156)  i  pozostają  w  schematach  retoryczno-

średniowiecznych, silnie moralizujących (co nas specjalnie nie dziwi, zważywszy na dydaktyczno-

moralizatorskie  zapędy  większości  naszych  barokowych  twórców).  Nie  ma  zatem  pochwały

brzydkiego  ciała  w  polskiej  poezji  barokowej,  co  jest  jedną  z  jej  charakterystycznych  cech.

Brzydkie  ciało  kobiece  może  być  jedynie  godne  pożałowania  lub  śmieszne.  Choć  autorka  we

Wstępie zastrzega, że ze względu na niebezpieczeństwo zbyt daleko idących wniosków nie będzie

stosować metod antropologiczno-kulturowych, a jedynie filologiczno-historyczne, dokonana przez

nią analiza polskiej poezji barokowej pod kątem opisów ciała przynosi interesujące spostrzeżenia

takiej  właśnie  natury,  o  czym  sama  Autorka  donosi:  „poetyckie  deskrypcje  kobiecej

nieatrakcyjności mniej mówią o samych kobietach, a więcej o estetycznych i społecznych wzorcach

tworzonych  przez  dawną  kulturę”  (s.  179),  czyli  mogą  świadczyć  o  mizoginizmie  dawnych

wieków. Z drugiej strony znajdziemy tu i taką ważną obserwację, powtórzoną za Patrizią Bettellą,

autorką  książki  The  Ugly  Woman:  Transgressive  Aesthetic  Models  in  Italian  Poetry  from  the

Middle  Ages  to  the Baroque,   że  „kobieca  brzydota  stawała się wehikułem inwencji  i  medium

gloryfikacji twórców” (s. 155), „depozytorów reguł poetyckich” (s.179).

Rozprawa doktorska mgr Weroniki Witosław ma znamiona pracy oryginalnej  i twórczej.

Zamysł  ogólny  pracy  jest  interesujący,  rozplanowanie  przemyślane, analiza  prowadzona  jest



przekonywająco. Pracę czyta się z zainteresowaniem. Jest to wartościowa, inspirująca propozycja

innego nieco niż dotychczasowe spojrzenia na ciało i nagość w poezji polskiego baroku. Drobne

uwagi,  jakie  poczyniłam  nie  mają  charakteru  krytyki,  sugerują  jedynie  pewne  korekty  czy

uzupełnienia. Dlatego  też stwierdzam  z  przekonaniem,  że  rozprawa  mgr  Weroniki  Witosław

całkowicie  spełnia  warunki  wymagane  od  dysertacji  doktorskiej  i  wnioskuję  o  dopuszczenie

Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Warszawa, 8 maja 2017 r.


