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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Witosław 

zat. Nagość i ciało w poezji polskiego baroku

Tematyka związana z cielesnością pojawia się w badaniach nad literackim barokiem

właściwie  od  samego  początku  ich  zaistnienia,  szczególnie  w  zakresie  analizy  i  opisu

poetyckich  deskrypcji  kobiecej  urody.  U  nas,  tak  jak  zresztą  w  innych  zakresach,

pierwszeństwo należy przyznać rozprawie Edwarda Porębowicza z 1893 roku, poświeconej

poezji Jana Andrzeja Morsztyna. Również w powszechnym odczuciu zainteresowanie ludzką

cielesnością często traktowane jest jako swoiste signum temporis tej epoki, mające świadczyć

o sensualnym ukierunkowaniu  światopoglądu tzw.  człowieka  baroku w jego mentalnym i

jednocześnie  estetycznym  wymiarze.  Toteż,  jak  się  można  domyśleć,  ambicją  i  celem

rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Witosław zat. Nagość i ciało w poezji polskiego baroku

nie jest wydobywanie na światło dzienne i przybliżanie współczesnemu czytelnikowi jakiś

nieznanych obszarów ówczesnej twórczości słownej – bo te są znane od dawna. Zatem jako

rozwiązanie pragmatyczne można uznać decyzję Autorki oparcia swej pracy zasadniczo na

współczesnych  edycjach  tekstów  staropolskich  i  niewkraczania  w  domenę  rękopisów  i

starodruków. Materiału jest i tak pod dostatkiem! Rozprawa doktorska Weroniki Witosław

stawia sobie najwyraźniej  inny cel. A mianowicie  stworzenia ujęcia tak kompleksowego i

jednocześnie  tak  panoramicznego,  jakiego  dotychczas  w naszej  literaturze  przedmiotu  nie

było. Przy czym w przypadku drugiego tu zastosowanego określenia aluzja do tytułu słynnej

syntezy  Claude  Backvisa  nie  jest  bynajmniej  przypadkowa.  Chodzi  bowiem  nie  tylko  o

rozległość  penetrowanego  pola  badawczego  (praca  bazuje  na  blisko  70  podstawach

tekstowych  i  jeszcze  większej  liczbie  opracowań),  co  przede  wszystkim  o  wykazanie

wewnętrznego,  kalejdoskopowego  zróżnicowania  samej  tekstowej  materii.  Co  więcej,

podobnie jak u znakomitego  belgijskiego slawisty,  powstała  w ten sposób całość nie  jest

prostym  zsumowaniem dotychczasowej  wiedzy  na  ten  temat.   Właśnie  kompleksowość  i

panoramiczność pozwoliła Autorce rozprawy doktorskiej dokonać szeregu weryfikacji ustaleń

szczegółowych, poczynionych w literaturze przedmiotu (co nie zaskakuje), a nade wszystko (i

to  jest  właśnie  zaskoczeniem)  nakreślić  nową  perspektywę  samego  procesu

historycznoliterackiego.  W  szczególności  dotyczy  to  postpertrarkowskiego  modelu  opisu
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kobiecej  urody,  który  aż  do  romantycznego  przełomu  związanego  z  kreacją  tzw.  kobiety

egzotycznej  (szczegółowo  opisanego  przez  Mario  Praza),  zwykliśmy  traktować  jako

niezmienny,  konserwatywny  w  swej  konwencjonalności  i  nieulegający  wewnętrznemu

zróżnicowaniu.  Nie  do  końca  chyba  słusznie,  co  też  udowadnia  w swej  pracy  Weronika

Witosław – ale o tym nieco dalej. 

Wspomniana  kompleksowość  ujęcia  recenzowanej  pracy  pociąga  za  sobą  konieczność

uporządkowania  całego,  rozległego  obszaru  pod  względem  metodologiczno-

terminologicznym. Taką funkcje w rozprawie pełni teza, że ciało „jest […] polifonicznym

tekstem kultury” (s. 3) i w dopiero w tej postaci zostaje poddane operacjom, jakie na niej

wykonuje poetycka wyobraźnia. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko tyle, że przedmiotem

zainteresowania  literatury  nie  jest  sama  „czysta”  somatyczność  jako  taka,  tylko  wraz  z

nałożonymi  na  nią  kulturowymi  interpretacjami  i  kontekstami;  owe  „wszystkie  religijno-

kulturowe  ambiwalencje  i  niepokoje  związane  z  ciałem  i  nagością  zakorzenione  we

współczesnej  antropologii”  (s.  6)  –  jak  słusznie  we  wstępie  zat.  Ciało  obecne zaznacza

Autorka.  Dodajmy,  że inaczej  być  nie może – wszak literatura  (podobnie jak inne działy

sztuki)  to  nie  podręcznik  anatomii.  Nawet  wtedy,  gdy  poezja  zwodniczo  do  opisu

anatomicznego próbuje się zbliżyć. Mam tu na myśli, jak się łatwo domyśleć, barokowe opisy

rozkładu  zwłok  ludzkich,  tudzież  takie  opisy  ich  medycznych  sekcji.  Dowodnie  o  tym

przekonują pomieszczone w pracy Weroniki Witosław przykłady. Wszak opis rozkładającego

się ciała cesarzowej Izabeli (które kontemplował św. Borgiasz, zanim jeszcze został trzecim z

kolei  generałem zakonu  jezuitów)  z  Nowego  zwierciadła… Jakuba  Łącznowolskiego  jest

całkowicie  nierealny,  lub  jak  kto  woli  –  nierealistyczny.  Niesamowite,  hiperboliczne

nagromadzenie  odrażających  szczegółów,  jak  i  odpowiedni  dobór zwierząt,  penetrujących

ciało  zmarłej,  nadają  całości  charakter  jawnie  symboliczny,  odwołujący  się  do  tradycji

średniowiecznej i mówiący o oddaniu osoby zmarłej we władanie mocy piekielnych. Zupełnie

odwrotnie jest w przypadku literackich opisów sekcji zwłok. To właśnie daleko posunięte

rozproszenie  i  chaotyczność  w  rejestracji  szczegółów  (jak  w  utworze  Do  Abrahama

Maciejowskiego  o  anatomijej  białogłowskiej Hieronima  Morsztyna)  świadczy  o  tym,

podobnie jak bezpośrednie, nacechowane silnym ładunkiem emocjonalnym sformułowania,

że  mamy  do  czynienia  raczej  z  zapisem traumy  oglądającego,  niż  z  rzeczowym  opisem

poddanego temu zabiegowi ciała. Zaznacza to także sama Autorka recenzowanej pracy.

W pewnej sprzeczności z ową konsekwentnie w całej rozprawie utrzymaną zasadą, że

przedmiotem analizy jest ciało „kulturowe” nadbudowane nad ciałem „somatycznym”, jawi

się  ten  fragment  wstępu,  w którym  Autorka  odnosi  się  krytycznie  do  pionierskiej,  jeżeli
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chodzi  o  antropologię  ciała,  pracy  wybitnego  historyka  sztuki  Tadeusza  Chrzanowskiego.

Mowa oczywiście  o  jego  Ciele  sarmackim z1977  roku.  Autorka  czyni  zarzut  badaczowi

tworzenia  „upraszczających  konkluzji”  (s.  4)  podczas  zestawiania  przekazów

ikonograficznych i literackich i na poparcie tego cytuje inicjujące artykuł Chrzanowskiego

pytanie:  „Czy  «grubi  Sarmatowie»  posiadali  w  ogóle  ciało?”;  tudzież  wieńczącą  go

konkluzję: „Jeżeli posiadali oni ciało, to ukrywali je szczelnie”. Przyznam się szczerze, że

niejasne są dla mnie w tym momencie intencje Autorki recenzowanej rozprawy doktorskiej.

Zarówno cytowane pytanie jak i konkluzja w tekście Chrzanowskiego zostały sprzęgnięte z

brawurowo poprowadzoną analizą portretu sarmackiego jako takiego przypadku, w którym

ciało „kulturowe” okazało się na tyle  silne,  czy wręcz agresywne,  że doprowadziło to  do

deformacji,  czy  może  lepiej  do  całkowitego  przesłonięcia  rzeczywistego  ciała

„somatycznego”. Chodzi o to, że w portrecie sarmackim realistyczna, trójwymiarowa głowa

portretowanego  „nakładana  jest”  na  całkowicie  płasko  potraktowane  ciało,  w którym  nie

kształt  a  konwencjonalna  poza  oraz  herbowe atrybuty  i  misternie  zrekonstruowane  detale

stroju tworzą jednolity,  „dywanowy” deseń, odbierając tym samym naturalną,  przynależną

ciału  przestrzenność.  Tak  jak  płaska,  używana  niegdyś  przez  fotografów  dekoracja  z

wyciętym otworem na głowę, dzięki której każdy mógł zostać marynarzem na tle morskich

fal, lub dajmy na to średniowiecznym rycerzem, stojącym obok murów obronnego zamku.

Co więcej, sama Weronika Witosław w swej rozprawie, tym razem na materiale ówczesnej

poezji,  prezentuje  takie  przypadki  całkowitego  przesłonięcia  ciała  „somatycznego”  przez

ciało „kulturowe” i jej konkluzje w tym przypadku są identyczne jak u Chrzanowskiego. Tak

na przykład  pisze o bohaterce  utworu Hieronima  Morsztyna:  „Zauważmy,  że  księżniczka

Banialuka jest cała fantasmagorią blasku, migotliwą feerią barw i w zasadzie… nie ma ciała”

(s. 30). Nie pozostaje zatem nic innego, pomimo niechęci i deklaracji samej Autorki, uznać jej

rozprawę doktorską za udaną kontynuację tego kierunku badań z dziedziny antropologii ciała,

który zainicjował niegdyś Tadeusz Chrzanowski. Dodajmy także, że w mniemaniu recenzenta

jest to oczywista zaleta, a nie wada jej pracy.

Przyjęta przez Weronikę Witosław oś konstrukcyjna rozprawy, koncentrująca się na

wzajemnej  relacji  ciała  „kulturowego”  i  ciała  „somatycznego”,  uzasadnia  zastosowany

podział materiału na części, jak i kolejność jego referowania. Tłumaczy przede wszystkim,

dlaczego omówienie poetyckich opisów piękna cielesnego, tudzież jego brzydoty poprzedza

rozbudowana analiza różnorodnych strategii zasłaniania ciała, ewentualnie jego częściowego

odsłaniania.  Ubiór  bowiem  do  dnia  dzisiejszego  ma  charakter  „przesłaniającego  kodu

kulturowego” (s. 23), oczywiście nie jedynego, ale najsilniej  percypowanego w społecznej
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świadomości.  W dużej mierze będąc nośnikiem cywilizacyjnego zniewolenia jednostki dla

ogółu ma charakter stabilizujący, buduje ład społeczny i zapewnia rozpoznawalność przyjętej

w  danej  grupie  hierarchii.  Pod  tym  względem  barok  nie  różni  się  w  sposób  istotny  od

poprzedzających  go  wieków  średnich  czy  epoki  renesansu.  Natomiast  niezwykłemu

wzbogaceniu ulegają w tym czasie poetyckie strategie ukazywania skutków działania owego

„przesłaniającego  kodu  kulturowego”,  zarówno  w  sferze  społecznej  jak  i  estetycznej.

Recenzowana praca doktorska przywołuje całe bogactwo i różnorodność owych barokowych

identyfikacji  poprzez  strój,  zabaw  w rozbieranie  i  ubieranie,  komunikowania  za  pomocą

stroju,  strategii  prestiżu  i  uwodzenia,  obecności  „męskiego  oka”  czy  też  konstrukcji

hybrydycznych (ludzko-odzieżowych) prowadzących do powstania „ciała teatralnego”, jak go

nazywa Autorka rozprawy.  Owo stałe balansowanie na granicy pomiędzy naturą a kulturą

celnie  zostało  w  tekście  powiązane  z  barokową  potrzebą  wiecznej  metamorfozy  i

przekonaniem  o  przemijalności  wszystkiego,  w  tym  ostatnim  przypadku  jednoznacznie

wspartym  pryncypialnym  głosem  kaznodziei  i  różnego  rodzaju  moralistów.  Przywołana

egzemplifikacja literacka jest w tym przypadku niewątpliwie reprezentatywna i okazuje się

nadspodziewanie bogata. Pokazuje też otwarcie drogi do popisu „urodzonym kolorystom”,

takim jak Samuel ze Skrzypny Twardowski, w stopniu może nawet większym niż prezentacja

samej barokowej, zmysłowej nagości.

Część drugą swej dysertacji  Weronika Witosław poświęciła,  jak już nadmieniałem,

barokowym  deskrypcjom  cielesnego  piękna  kobiety.  Zarówno  sama  tematyka,  jak  i

szczególnie  obfita  w  tym  dziale  literatura  przedmiotu,  zaważyły  na  stosunkowo

konserwatywnym i zgodnym z tradycją modelu opracowania samego poetyckiego materiału.

Autora  wyraźnie  spłaca  w  tym  momencie  dług  swoim  poprzednikom  idąc  tropem

wspomnianego  już  Porębowicza,  także  Brahmera,  Kotarskiej,  Nowickiej-Jeżowej,

Hanusiewicz-Lavallee,  Maciejewskiej,  Grześkowiaka i  innych,  których  nie  sposób w tym

jednym miejscu wymienić.  Daje przy tym dowód nie  tylko doskonałej  znajomości  tychże

opracowań,  ale  także  zaświadcza  o  umiejętności  stworzenia  z  tych  mniej  lub  bardziej

częściowych ujęć spójnej i przemyślanej całości. Pewnym novum jest uprzywilejowanie jako

głównego źródła modelu owej idealnej cielesności nie tyle nurtu europejskiego pertrarkizmu,

jak byśmy się tego spodziewali, a tradycji wcześniejszej, średniowiecznej, działu  descriptio

personae charakterystycznego  dla  ówczesnych  podręczników  wersyfikacji  (Mateusz  z

Vendōme,  Godfryd  z  Vinsauf)  długo  funkcjonujących  w  dydaktyce  akademickiej  tych

czasów.  Tłumaczy  to  poniekąd  i  jest  właściwie  zgodne  z  początkowymi  konstatacjami

Mieczysława  Brahmera  stwierdzającymi  zaskakująca  słabość,  wręcz  „naskórkowość”
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pertrarkizmu  w  poezji  polskiej.  Przy  takiej  jednak  złożoności  samej  tradycji  –  przed

średniowiecznymi sztukami wersyfikacji mamy wszak rzymska elegię miłosną, a przed nią z

kolei cały obszar nieprzebadanych wzorców indoeuropejskich, transmitowanych na Zachód

za  pośrednictwem  perskim  i  następnie  greckim…  przy  takiej  właśnie  złożoności

jednoznaczne  rozstrzygnięcie,  co  dla  poetów  polskiego  baroku  było  głównym  zapleczem

tradycji jest praktycznie po prostu niemożliwe. Sam natomiast przyjęty w rozprawie sposób

funkcjonowania  poetyckich  strategii  postępuje  za  ustalonym  w  literaturze  przedmiotu

schematem: według kolejności uprzywilejowanych i eksponowanych przez literaturę części

kobiecego ciała. A więc najpierw oczy (wraz z teorią „promieni wzrokowych”), później piersi

(wraz  z  motywem  Maria  lactans),  włosy  oraz  karnacja,  przywołująca  resztę  ogólnikowo

zarysowanej postaci. Taka fragmentaryzacja i fetyszyzacja ciała kobiecego, według Weroniki

Witosław, „intensyfikowała erotyczną moc poszczególnych detali” (s. 122)… i recenzentowi

nie pozostaje nic innego, jak w pełni zawierzyć tym słowom Autorki. 

Szczególnie  reprezentatywny  dla  wyobraźni  poetyckiej  baroku  jest  materiał  następnego

podrozdziału  rozprawy,  poświęcony  metamorfozom  kobiecego  ciała  zamienionego  na

naszych oczach w klejnoty, ogrody, rzeźby, cztery żywioły itp. Nie jest to jednak degradująca

reifikacja kobiety a jedynie pogoń poetów  za ideałem nieśmiertelnego piękna. Nie trzeba

chyba dodawać, że każdorazowo poetycka egzemplifikacja jest tu bogata i reprezentatywna.

Największym jednak zaskoczeniem dla czytelnika tej części rozprawy Weroniki Witosław są

nowatorskie wnioski końcowe właśnie owej tradycji badawczej w dużym stopniu przeczące,

szczególnie  jeżeli  chodzi  o  przekonanie  o  niezmienności  i  statyczności  samego  wzorca

deskrypcyjnego. Autorka udowadnia zaistnienie w nim zmian, choć są to zmiany cząstkowe i

subtelne,  widoczne  dopiero  przy  zestawieniu  materiału  bardzo  szeroko  zakrojonego  pola

badawczego,  co  właśnie  występuje,  jak  to  sygnalizowaliśmy,  w  recenzowanej  rozprawie

doktorskiej. Autorka pisze:

 „Na  podstawie  wskazanych  przykładów  możemy  budować  refleksję  na  temat

charakteru i dynamiki zmian w obrębie paradygmatu deskrypcyjnego. 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. Konwencjonalny wizerunek urody

był  też punktem wyjścia  dla  różnych  stylistycznych  modyfikacji,  a  zatem źródłem

inwencji i popisów erudycji.” (s. 145)
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W moim przekonaniu to ważna konstatacja, ugruntowująca wartość naukową podjętego przez

młodą badaczkę rozpoznania. 

Część  trzecią  i  ostatnią  swej  pracy  doktorskiej  Weronika  Witosław  poświęciła

poetyckim opisom brzydoty cielesnej, nie tylko zresztą kobiecej – również męskiej… tym

razem przestrzegając zasady międzypłciowej równości. Słusznie zaczyna tę część swej pracy

od przypomnienia, czego w naszej poezji baroku dotkliwie zabrakło w porównaniu z tym, co

zaistniało w literaturze włoskiej (kręgu marinizmu) i angielskiej (poeci metafizyczni). Otóż

zabrakło  tego  nowego  piękna,  które  wniósł  ze  sobą  barok  na  zachodzie  Europy,  piękna

brzydoty,  nieregularności  i  dziwności.  Nie  pozostaje  nic  innego,  tylko  wraz  z  Autorką

wyrazić rozczarowanie, że nawet Jan Andrzej Morsztyn, któremu było przecież najbliżej do

owych nowatorskich trendów kultury Zachodu, że nawet on pozostał na nie głuchy, ujmując

brzydotę,  podobnie jak inni nasi  poeci tych  czasów, jednoznacznie i  wyłącznie  kategorie

karykatury,  groteski  i  wszelakiej  możliwej  cielesnej  degradacji.  Wzorca  i  tym razem,  jak

twierdzi Weronika Witosław, dostarczały te same średniowieczne podręczniki wersyfikacji.

Nie będę się zatrzymywał nad poszczególnymi realizacjami – dość monotonnymi w sferze

wizualno-zapachowej,  bez  względu  na  to,  czy  utwór  miał  charakter  prześmiewczo-

satyryczny, czy też religijno-umoralniający. Dodam jedynie, że z dokonanego przez Autorkę

zestawienia  jednoznacznie  wynika,  iż  nasi  barokowi  poeci  w  tej  dziedzinie  wykazywali

jeszcze większą pilność, niż wtedy, gdy opiewali urodę kobiecego ciała. Szczególnie jest to

przykre w odniesieniu do Wacława Potockiego, który w innych tematach swej twórczości „da

się lubić” za swoją ludzką autentyczność i bezpośredniość. Mam także wątpliwość, czy przy

obnażaniu  ciała  brzydkiego  przez  ówczesnych  poetów  mamy  (w  odróżnieniu  od  ciała

pięknego,  okrytego płaszczem metafor)  do czynienia  z „wulgarną dosłownością” (s.  172).

Myślę, że to także płaszcz metafor i ćwiczenie stylistyczne, tylko z zupełnie innego rodzaju

literackiego.  Nie  chce  mi  się  wierzyć,  aby  ówczesne  Polki  były  aż  tak  straszliwie  i

monstrualnie  brzydkie,  jak  to  przedstawia  ówczesna  poezja  (vide  Do  złej  baby

Naborowskiego),  jak  i  nieskończenie  piękne,  jak  to  przedstawiały  pisane  na  ich  cześć

panegiryki. Pewnie panie były po prostu różne – tak jak dzisiaj. 

Reasumując – rozprawa doktorska Weroniki Witosław jest w mojej ocenie całością

wartościową i potrzebną. W sposób wyrazisty ujmuje, i co najważniejsze porządkuje bardzo

rozległy obszar związany z poetyckimi deskrypcjami cielesności, kategoryzując go przy tym

aparaturą nowoczesnej kulturoznawczej antropologii ciała. Proponuje też nową perspektywę

spojrzenia na sam proces literacki, którego częścią były owe deskrypcje. 
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Praca  Weroniki  Witosław spełnia  przy tym ustawowe wymogi  stawiane  tego typu

rozprawom naukowym, toteż wnoszę o dopuszczenie mgr Weroniki Witosław do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.

Warszawa, 7 czerwca 2017 r. /prof. dr hab. Marek Prejs/
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