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pt. Nagość i ciało w poezji polskiego baroku 

Rozprawa doktorska  dotyczy  wybranego  fragmentu  złożonej  problematyki  cielesności

w  poezji  XVII  wieku  i  koncentruje  się  na  asocjacjach  stroju  i  nagości,  a  także  sposobach

poetyckiego wyrażania cielesnego piękna i brzydoty, na literackich źródłach tych obrazów oraz

ich  semantyce.  W  centrum  zainteresowania  znalazły  się  tekstowe  artykulacje  kobiecej

cielesności, a przedmiotem analizy były najbardziej reprezentatywne i charakterystyczne utwory

liryczne i epickie polskiego baroku. Praca obejmuje trzy rozdziały, poprzedzone wstępem.

Rozdział pierwszy odsłania ujawniające się w utworach siedemnastowiecznych funkcje

stroju  jako  ważnego  składnika  staropolskiej  kultury,  opartej  na  doznaniach  wizualnych.

Charakterystyczne barokowe zamiłowanie do maskarady, przepychu i splendoru odzwierciedlają

poetyckie  kreacje  ,,ciała  teatralnego”,  obrazy  bohaterów  niemalże  przytłoczonych  strojem

i spektakularnie udekorowanych klejnotami. Ciało teatralne to ciało estetyczne, dyscyplinowane

w  służbie  mody,  inscenizowane  przez  ubiór  i  zawsze  niejako  przetworzone  przez  blask

– najważniejszy komponent deskrypcji postaci w poezji XVII wieku. Blask ten ewokowany był

przez odniesienie do fascynujących dawną kulturę szlachetnych kamieni i związanych z nimi

efektów świetlnych. 

Wyobrażeniowe  zaplecze  tekstów  siedemnastowiecznych  opiera  się  na  wzroku,  który

dominuje  w  warstwie  tematycznej  i  leksyce.  Nieustannie  pojawiają  się  związane  z  nim

zagadnienia: motyw oglądania i podglądania, złudzenia optycznego – z całą ich ambiwalentną

semantyką.  Barokowe  bohaterki  pokazywane  są  w  konwencji  ,,spektaklu  estetycznego"

– w sytuacji pielęgnacji urody, czesania włosów, często z bogatym znaczeniowo zwierciadłem,

dodatkowo w scenerii okna, niemalże zawsze jako obserwowane przez męskie oko. 

W ówczesnej kulturze i poezji ciało było przedmiotem nieustannej  oceny jako  obszar

walki pomiędzy tym, co grzeszne, a tym, co cnotliwe. Literatura barokowa pokazuje, że strój

również włączano w kontekst religijno-moralistyczny. Stałym elementem siedemnastowiecznej

moralistyki  była  niechęć  do  cudzoziemskich  i  bogatych  ubiorów,  a  także  w  ogóle  krytyka

nadmiernego  przywiązania  do  wyglądu,  skierowana  głównie  do  kobiet.  Głosy  moralistów

artykułowały normy w zakresie  wyglądu,  tworzyły swoiste projekty mody społecznej,  oparte

w istocie na zasadzie skromności i stanowego decorum.                        

W  rozdziale  pierwszym  omówiono  również  semantykę  wizerunków  nagiego  ciała

w  tekstach  barokowych.  Szczególną  uwagę  zwrócono  na  obrazy  nagości  kobiecej,

ukazywanej  w  specyficznych  okolicznościach  –  snu,  kąpieli  czy  zabiegu  pozbywania  się

insektów.  Wprowadzając  wątek  obnażenia  postaci,  poeci  barokowi  stosują  specyficzną  ,,grę



w  rozbieranie”,  oscylującą  między  ekspozycją  kobiecego  ciała  a  jego  ukryciem.  Zgodnie

z  konwencją  literatury  wysokiej  nagość  bohaterek  nigdy  nie  jest  wyrażona  zupełnie,  poeci

posługują  się  ,,płaszczem  metafor",  który  zasłania  prawdziwy  przedmiot  inwencyjny.

Symboliczną  wizualną  granicę  percepcji  stanowi  też  fragment  ubioru  zasłaniający  okolice

poniżej talii. 

Twórcy  barokowi  ujawniają  też  świadomość  ambiwalencji  nagości  jako  kulturowego

znaku.  Z jednej  strony,  zgodnie  zwłaszcza  z  symboliką  biblijną,  obrazy nagiego ciała  służą

w tekstach siedemnastowiecznych do zobrazowania ludzkiej grzeszności, ułomności. Natomiast

nagość  waloryzowana  pozytywnie  pojawia  się  jako  symbol  prawdy i  doskonałości,  kontrast

dla pozorności teatru świata i jego splendorów.

Rozdział drugi poświęcony został barokowym deskrypcjom kobiecego piękna. Pokazano

tu sposoby budowania obrazu idealnej bohaterki i symboliczne znaczenia jego komponentów.

W  rozprawie  eksponowana  jest  teza  o  retorycznej  matrycy  wizerunku  idealnej  cielesności.

W przekonaniu  autorki  archetypem inwencyjnym w zakresie  literackiej  pochwały  kobiecego

ciała  mogły  być  dla  rodzimych  poetów  (podobnie  jak  w  przypadku  literatury

zachodnioeuropejskiej)  średniowieczne  traktaty  poświęcone  sztuce  słowa,  takie  jak  Ars

versificatoria  Mateusza  z  Vendȏme  oraz  Poetria  nova  Godfryda  z  Vinsauf,  które

wykorzystywano  jako  podręczniki  w  szkolnictwie  dawnej  Polski.  Obrazy  pięknych  kobiet

zawarte w tych traktatach wyznaczyły kanony portretowania bohaterek, wskazywały wzorcowe

atrybuty piękna, sposób deskrypcji oraz repertuar epitetów i analogii towarzyszących pochwale

kobiety. 

Dalsza  część  rozdziału  drugiego odsłania  różne,  ujawniające  się  w poezji  barokowej,

sposoby  odejścia  od  spetryfikowanego  już  w  XVII  wieku,  zastygłego  w  obrazach-kliszach,

konterfektu idealnej  cielesności.  Jednym z wyraźniejszych sposobów na zmianę  skostniałego

wzorca deskrypcyjnego było afirmowanie wybranych detali ciała bohaterek, przede wszystkim

jej  oczu,  włosów  i  piersi.  W  rozdziale  drugim  omówiono  też  sposoby  konceptualizowania

cielesności  w  utworach  barokowych,  służące  jej  ,,ukrywaniu"  metafory  i  schematy

wyobrażeniowe.  Piękna kobieta  jest  bowiem w ówczesnych tekstach opisywana przez szereg

odniesień,  poeci  przemieniają  ludzką  somatyczność  w  rośliny,  owoce,  klejnoty,  żywioły,

sprowadzają do kolorów i blasków. Fizyczne ciało ulega metamorfozie, symbolicznie zastyga

w pięknie, jest pokazane jako swoiste dzieło sztuki. 

Z tekstów barokowych wyłaniają się różnorodne inkarnacje cielesności: ciało w oglądzie

całościowym,  opisane  od  głowy  do  stóp,  ciało  podzielone,  pokazane  w  zbliżeniu,  ciało

przemienione,  ale  także  ciało  ekspresyjne,  dynamiczne,  za  sprawą  jakości  zmysłowych

niejako ,,ożywione”.



        Spojrzenie historycznoliterackie było też próbą zbliżenia się do ówczesnego paradygmatu

myślenia  o  ciele.  Siedemnastowieczna  poetyka  i  określone  artykulacje  cielesności

(w  szczególności  te  w  poezji  miłosnej)  ujawniają  dawne  przeświadczenia  o  naturze  świata

i człowieka, oparte na idei mikrokosmicznej oraz fizjonomice. 

         Trzeci rozdział rozprawy traktuje o barokowych deskrypcjach kobiecej brzydoty. Punktem

wyjścia  było  tu  omówienie  przemian  wzorca  idealnej  cielesności  w  siedemnastowiecznej

literaturze europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyczną, zwłaszcza dla poezji

spod znaku marinizmu, estetykę ułomności. Barokowi poeci zachodnio- i południowoeuropejscy

chwalili  bowiem  fizyczne  defekty  bohaterek,  ciało  oszpecone  pokazując  jako  nowe,

niekonwencjonalne piękno. 

Na tym tle ujawniła się specyfika rodzimej twórczości. W polskiej poezji XVII wieku

ciało brzydkie nie jest źródłem afirmacji, ale pozostaje obiektem zjadliwej przygany.  ,,Poetyka

brzydoty” oparta jest bowiem głównie na tradycji retoryczno-średniowiecznej, a nieatrakcyjność

ciała, zgodnie z klasycznym, filozoficzno-literackim paradygmatem, zawsze odzwierciedla zło

moralne postaci.  Dlatego też w siedemnastowiecznych tekstach polskich wizerunki brzydkich

bohaterek mają charakter moralistycznego upomnienia oraz ośmieszenia defektów ciała. 

W rodzimej  poezji  nieatrakcyjne i  złe  są zawsze rajfurki,  podejrzewane o konszachty

z diabłem wiedźmy oraz próżne, stare kobiety, które nadmiernie dbają o wygląd i próbują ukryć

swój wiek pod makijażem. Ciało ,,klasycznie” piękne było harmonijne i niejako unieruchomione

w  kanonicznej,  idealnej  formie,  wyznaczonej  przez  określone  kształty,  barwy,  blask.  Ciało

brzydkich kobiet to rewers ideału, to ciało brudne, zawsze skojarzone ze zwierzętami, to ciało

zaburzonego mikrokosmosu, groteskowe, otwarte, które uwalnia płyny fizjologiczne. W poezji

wysokiej nagość pięknych bohaterek nigdy nie była odkryta zupełnie, zaś w obrazie brzydkiej

kobiety nie ma już tajemnicy,  niedopowiedzenia, ciało zostaje uwolnione spod władzy stroju,

brutalnie obnażone razem z dolnymi partiami, niejako ,,zdemaskowane”. 

Siedemnastowieczne  utwory przypominają,  że ciało  podlega prawom czasu,  a  motyw

brzydoty jest również specyficznie wyzyskiwany w ramach krytycznego dyskursu dotyczącego

kobiecego zamiłowania do bogatego stroju i stosowania makijażu.  W duchu moralistycznego

pouczenia o prawach natury i przestrogi przed nadmiernym dbaniem o wygląd poeci posługują

się  makabrycznymi  obrazami  fizycznego  rozkładu,  pokazując  swoistą  metamorfozę  ,,ciała

teatralnego” w ciało brzydkie, niejako przyozdobione rekwizytami śmierci. 

Rozprawa pokazuje, że postać kobiety,  jej  zachowania,  strój, uroda i cielesne defekty

stają  się  w  barokowych  tekstach  polem  twórczych  eksperymentów,  inspiracją

do zademonstrowania erudycji i talentu poety, a tym samym medium jego gloryfikacji. 


