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silny, jak rubaszny miech daj¹cy siê s³yszeæ w utworach erotycznych, które w³aciwie
mówi¹ nie tyle o samej mi³oci, ile o instynkcie, po¿¹daniu. Staropolska uczuciowoæ ³¹czy³a siê bowiem ze sfer¹ doznañ duchowych jedynie do momentu poca³unku, dalej za
staje siê triumfem swojskoci, i to w jej ludycznej, plebejskiej, a czasem nawet sowizdrzalskiej postaci (s. 168).
Piêæ stopni mi³oci, jak zaznaczono we wstêpie tej ksi¹¿ki (s. 8), mia³o byæ przedstawieniem wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z dawn¹ wyobrani¹ erotyczn¹. Jednak
po dok³adnym zapoznaniu siê z publikacj¹ widaæ wyranie, ¿e autorka osi¹gnê³a znacznie wiêcej, ni¿ zak³ada³a we wprowadzeniu. Jej studium nie jest rzeczywicie pe³n¹ i wyczerpuj¹c¹ syntez¹, na któr¹ nadal pozostaje nam oczekiwaæ, jednak ma syntetyczny
charakter, ogarnia bowiem i ³¹czy w jednorodnym ujêciu ró¿ne zjawiska kultury, ró¿ne,
czêsto bardzo odleg³e czasowo i przestrzennie, utwory poetyckie. Pokazuje rozmaite ga³êzie nauki, filozofii, literatury, dostrzega ich wiê oraz wzajemne oddzia³ywanie, uwiadamiaj¹c jednoczenie koniecznoæ interdyscyplinarnego prowadzenia badañ humanistycznych.
Ksi¹¿ka Miros³awy Hanusiewicz wielokrotnie otwiera nowe przestrzenie badawcze
i niejako oczekuje rozwiniêcia i dope³nienia, które podpowiada równie¿ sama autorka,
sygnalizuj¹c w³asne propozycje i pomys³y.
Estera Lasociñska

(Instytut badañ Literackich PAN 
Institute of Literary Research
of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

Abstract
The review discusses Miros³awas Hanusiewiczs book Piêæ stopni mi³oci (Five degrees of
love) on Polish Baroque erotic poetry. The goal of the book was to present Baroque images of sensual
love, and the poetic material helps to settle the question of the 17th century comprehension of love.
The key of the books considerations is the title motif of the five degrees of love, putting the literary
texts in order of such themes as a look of love, exchange of words, a kiss, a touch, and sexual act.
The book, though not regarded as a synthesis, presents a broad 17th Polish pieces of love literature
against French, Italian, and Dutch ones. As the books background, the author refers to preceding
epochs  Antiquity, Middle Ages, Renaissance  due to which we learn about the roots of Polish
Baroque love lyric poetry thus also helping to make comparisons and to value its originality.

W i e s ³ a w P a w l a k, KONCEPT W POLSKICH KAZANIACH BAROKOWYCH. (Recenzenci: Janusz A. Drob, Ludwika lêk). Lublin 2005. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 352. ród³a i Monografie. [T.] 291.
Barokowe kazania, w dawniejszej literaturze naukowej oceniane doæ krytycznie,
w nowszych pracach (zarówno obcojêzycznych, jak i polskich, których przegl¹du dokona³ autor omawianej rozprawy) ciesz¹ siê ju¿ lepsz¹ opini¹. Wies³aw Pawlak swoj¹ ksi¹¿kê
 podkrelmy to ju¿ na wstêpie: imponuj¹c¹ pod wzglêdem erudycji i szczegó³owoci
ustaleñ teoretycznych  powiêci³ wszak¿e nie historii kaznodziejstwa, ale specyficznemu zjawisku, jakie dostrzec mo¿na w niektórych dawnych kazaniach, czyli konceptowi. Przedmiotem badañ s¹ tu zatem te drukowane teksty kaznodziejskie, których autorzy
byli w³adni zbudowaæ wypowied wyró¿niaj¹c¹ siê z³o¿on¹ struktur¹ argumentacyjn¹
oraz liczyli na jej zrozumienie wród swoich odbiorców. Ta ostatnia kwestia wydaje siê
godna podkrelenia zw³aszcza w wietle badañ Tomasza Wilicza nad religijnoci¹ ludu
w wiekach XVIXVIII, którego pewni przedstawiciele modlili siê formu³ami tylko z grubsza przypominaj¹cymi znane nam pierwowzory (np. czyni¹c znak krzy¿a wymawiali:
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I nie Ojca) 1. Takiemu audytorium podczas kazañ przedstawiano dla zbudowania moralnego raczej jakie okrutne historie propagowane przez duszpasterzy strachu 2 ni¿
subtelne teologiczne problematy. Ale nie nale¿y s¹dziæ, ¿e kazania konceptystyczne by³y
jedynie obiektem lektury podejmowanej przez uczonych czytelników. Oto bowiem
w wierszu Kaznodzieja m³ody Wac³aw Potocki przedstawi³ ksiêdza g³osz¹cego nauki
dla zgromadzenia, w którego imieniu odpowiedzia³ wójt, daj¹cy zreszt¹ dowód nieporozumienia na linii: odbiorca  dowcipny mówca. Zaznaczmy przy tym, ¿e ostrze satyry
wymierzone jest tu w kaznodziejê:
Popisuj¹c z rozumem jeden ksiê¿ek m³ody,
Chcia³ powiedzieæ kazanie niezwyczajnej mody
Z listu Paw³a wiêtego, gdzie Koloseñczyki
Uczy wiary i wspomni swoje zwolenniki.
Na co skoro subtelne koncepty wysili³,
Nauczy³ siê na pamiêæ, ¿eby nie omyli³.
To¿ wszed³szy na ambonê, rzetelnie wymawia
S³owa Paw³owe: £ukasz was lekarz pozdrawia.
Wiêcej nic, bo zapomnia³ pocz¹tku przemowy;
Zmiesza³ siê i kazanie wypad³o mu z g³owy.
Milczy spuciwszy oczy, ju¿ kwadrans wyciecze,
Nie mog¹ siê doczekaæ ludzie, a¿ co rzecze.
A¿ wójt, cz³owiek brodaty, stateczny i stary:
Wiêc go te¿ od nas wszystkich, mój ksiê¿e wikary,
Pozdrówcie. A ten, gdy go presumpcyja sparza,
Z ambony do ornatu, potem do o³tarza 3.

Definicje konceptu zapisane w dawnych podrêcznikach retoryki, ich wtórnoæ wobec
podstawowych ujêæ tego teoretycznego problemu oraz u¿ytkowy charakter traktuj¹cych
o koncepcie poradników wymowy prowadz¹ Pawlaka do wniosku wskazuj¹cego na szerokie rozpowszechnienie wród rednio wykszta³conych odbiorców wiedzy na temat akuminów (s. 4546). Ale te¿ konceptyzm w kazaniach polskich wydaje siê mieæ ograniczony
zasiêg, jako ¿e w tekstach z pierwszej po³owy XVII wieku autor znalaz³ ich niewiele, czasy saskie za  wbrew powszechnym opiniom  nie by³y wcale okresem szczególnego
nasilenia dzia³alnoci mówców konceptowych (cyt. na s. 61).
W obszernym wstêpie Pawlak przedstawi³ m.in. zamêt, jaki panuje w literaturze przedmiotu (zarówno polskiej, jak i obcej) w zakresie znaczeñ przydawanych konceptowi w kazaniach, co trafnie uzasadnia podjêty przez niego wysi³ek wprowadzenia tu jakiego porz¹dku (tym bardziej ¿e konceptyzm w kaznodziejstwie nie mia³ dot¹d u nas osobnego
opracowania). Wyjani³ te¿, ¿e z zachowanych do dzi kazañ materiê jego badañ stanowi¹
teksty drukowane, u³o¿one przez autorów katolickich, wydane w jêzyku polskim najczêciej w postaci cykli na niedziele i wiêta, publikowane g³ównie w drugiej po³owie XVII
i na pocz¹tku XVIII wieku. Z ca³ej masy wymienionych przy tym nazwisk dawnych kaznodziejów wnioskowaæ mo¿na, ¿e upodobanie do stosowania konceptów jako szczególnie nie ³¹czy siê z przynale¿noci¹ do konkretnego zakonu (s. 2021).
Praca stawia sobie za cel opis konceptyzmu polskich kazañ barokowych w oparT. W i  l i c z, Zarobiæ na duszne zbawienie. Religijnoæ ch³opów ma³opolskich od po³owy
XVI do koñca XVIII wieku. Warszawa 2001, s. 35 (tu zob. te¿ jeszcze osobliwsze przyk³ady ignorancji religijnej).
2
Zob. tego przyk³ady w ksi¹¿ce M. J u r k o w s k i e g o Historyje wie¿e i niezwyczajne (Wyd.
M. K a z a ñ c z u k. Warszawa 2004).
3
W. P o t o c k i, Dzie³a. Oprac. L. K u k u l s k i. T. 2. Warszawa 1987, s. 534. Wiersz ten by³
tak¿e przedmiotem uwagi W. P a w l a k a w jego artykule Paradoxa theologica Wac³awa Potockiego wobec kaznodziejskich nowin (Roczniki Humanistyczne 50 〈2002〉, z. 1, s. 174175).
1
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ciu o teoriê oratorstwa kocielnego  homiletykê, pozwalaj¹c¹ uchwyciæ badane zjawisko
i zidentyfikowaæ jego struktury za pomoc¹ terminów u¿ywanych w czasach, gdy kaznodzieje konstruowali swoje koncepty. Kreowane przez homiletów definicje konceptu daj¹
siê zamkn¹æ w pewnej ogólnej formule, jak¹ przedstawi³ XVII-wieczny w³oski kapucyn
Felice Brandimartes, twierdz¹cy, ¿e jest to retoryczny argument wywiedziony z Pisma
wiêtego (cyt. na s. 22). Pawlak utrzymuje przy tym, ¿e wizja owego fenomenu bliska
jest koncepcji przedstawionej w studium Doroty Gostyñskiej 4, które w nowszych badaniach cieszy siê s³aw¹ i traktowane jest ju¿ jako praca klasyczna 5.
Takie zapewnienie autora sprawia, ¿e w pierwszej chwili czytelnika ogarnia niejaka
w¹tpliwoæ. Jak wiadomo, Gostyñska w przekonuj¹cy sposób wskaza³a na podobieñstwa
miêdzy strukturami argumentacyjnymi konceptu i dowodu sofistycznego. W tym ujêciu
koncept powo³ywany jest w porz¹dku logiki utworu, a w³aciwie paralogiki, gdzie kluczow¹ rolê odgrywa sofizmat, a konstruowana wypowied pozostaje w niezgodzie z prawd¹,
zastêpuj¹c j¹ iluzj¹ zgodnej niezgodnoci i niezgodnej zgodnoci. Konsekwencj¹ owej
teorii (przypomnianej tu w sporym uproszczeniu) jest bezzasadnoæ stawiania wypowiedziom poetów zarzutu fa³szu, jako ¿e nie powielaj¹ one rzeczywistoci, ale w zgodzie
z pewnym prawdopodobieñstwem przedstawiaj¹ zmylenia, których celem jest przyjemne oszukanie. Czy zatem takie oddalenie od prawdy i u¿ywania zwodniczych argumentów przynale¿eæ mo¿e do dzia³alnoci kaznodziejów, którzy winni raczej stosowaæ siê do
ewangelijnej porady, by ich s³owa by³y: tak  tak, nie  nie?
Na to pytanie autor daje odpowied w dalszej czêci ksi¹¿ki, w podrozdziale o znamiennym tytule Concetti predicabili  wiêta sofistyka? Przypomina, ¿e kaznodzieja
nie ma prawa g³osiæ niczego, co z punktu widzenia nauki Kocio³a by³oby nowe, ani nie
wolno mu twierdzeñ tej nauki podawaæ w w¹tpliwoæ. Przedmiotem kazañ by³a wiêc tylko
prawda, ale ujêta w taki sposób, by  nieco o¿ywiona, dostosowana do upodobañ odbiorców  mog³a im odpowiadaæ. Wród metod o¿ywiania tej cile okrelonej prawdy
znajduje siê argumentacja (i to o ró¿nym stopniu wiarygodnoci), w której doborze dana
jest mówcy znaczna swoboda. Koncepty w kazaniach zatem, jako specyficzne argumenty,
mia³y uczyæ bawi¹c, przy czym granice miêdzy prawd¹ a prawdopodobieñstwem ulega³y
tu zatarciu, co zbli¿a konceptyzm kaznodziejski do stosownych fenomenów literackich
znanych z konceptystycznej poezji, wywodz¹cej siê wed³ug Gostyñskiej z tradycji sofistycznej.
Rozdzia³ I (Koncept w historii i teorii kaznodziejstwa barokowego) przedstawia wyobra¿enia ówczesnych o staro¿ytnej genealogii konceptów oraz hiszpañsko-w³oskie korzenie konceptyzmu w oratorstwie kocielnym. Konceptyzm ów mia³by byæ antidotum na
kazania z nurtu ludowego  burleskowe, godz¹ce w prawdy wiary i prze³adowane rubasznoci¹  podczas których np. czytano wiernym list od Chrystusa albo wzywaj¹c do krucjaty przemawiano w pe³nej zbroi. Rych³o jednak i sami konceptyci spotkali siê z g³osami
sprzeciwu, zebranymi i omówionymi tu przez Pawlaka, w których krytycznie wskazywano, ¿e S³owu Bo¿emu przydaj¹ oni fa³szywe znaczenie, g³osz¹c bardziej samych siebie
ni¿ Chrystusa (cyt. na s. 40). Na dalszych stronicach autor rozwa¿a wiedzê o konceptach
przekazywan¹ w dawnych podrêcznikach wymowy, jej upowszechnienie w Polsce, naladowanie wzorów i praktykê t³umaczenia obcojêzycznych kazañ bez odsy³ania do pierwowzorów. Ta ostatnia kwestia jest przejawem ciekawego zjawiska poczciwej kradzie¿y,
któr¹ zreszt¹ zalecali sami kaznodzieje autorowi ka¿demu (cyt. na s. 49). Wród przyczyn rozwoju tego rodzaju predykacji wskazano pewne kwestie obyczajowe, zw³aszcza
D. G o s t y ñ s k a, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
Dowody tego znaleæ mo¿na w artyku³ach zamieszczonych w wydanym ostatnio tomie zbiorowym (co warto podkreliæ  pod redakcj¹ m.in. autora omawianej rozprawy) pt. Koncept w kulturze staropolskiej (Red. L. lêk, A. Karpiñski, W. Pawlak. Lublin 2005, passim).
4
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kategoriê mody na smak hiszpañski, w krytycznych wobec konceptów wyst¹pieniach
z epoki dostrze¿ono za typow¹ reakcjê na modê, w której g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ upodobania estetyczne adwersarzy oraz ró¿nice pokoleniowe.
Tê czêæ rozwa¿añ zamyka obszerny podrozdzia³ Concetti predicabili w teorii kaznodziejstwa XVIIXVIII wieku, który skupia siê na rozwiniêciu i wyjanieniu przyjêtej uprzednio definicji konceptu w kazaniach (jako retorycznego argumentu wywiedzionego z Pisma wiêtego) w oparciu o teorie sformu³owane w XVII- i XVIII-wiecznych podrêcznikach oratorstwa kocielnego. Szczególne miejsce powiêcono przy tym teoriom Emanuele
Tesaura zawartym w jego Il cannocchiale Aristotelico (i stanowi¹cym czêæ tego dzie³a
Trattato de concetti predicabili, w którym autor zestawi³ przyk³ady ilustruj¹ce zastosowanie odmian konceptu w kazaniach). Z wywodów Tesaura wynika, ¿e podstawow¹ funkcj¹
kaznodziejskiej interpretacji Pisma wiêtego jest perswazja, docieranie do znaczenia zgodnego z g³ówn¹ myl¹ kazania i z dowodzonym tematem religijnym (cyt. na s. 83), bez
wzglêdu na zgodnoæ z autentycznym sensem biblijnego fragmentu. Same za kaznodziejskie koncepty jawi¹ siê jako specyficzna odmiana retorycznego argumentu, pomys³owe
objanienia odpowiednich fragmentów Biblii, s³u¿¹ce do uzasadnienia jakiej myli lub
nauki dotycz¹cej spraw wiary i moralnoci (s. 54). Lektura traktatów homiletycznych
oraz badania przeprowadzone w szerszej perspektywie historycznej pozwoli³y autorowi
stwierdziæ, ¿e ów centralny element konceptu  czyli dowcipne objanienie fragmentu
Pisma wiêtego  by³ stosowany ju¿ przez Ojców Kocio³a. Lecz analiza podobnych praktyk z przesz³oci (np. kazania skupiaj¹cego uwagê na jednym tylko s³owie biblijnym kryj¹cym jaki g³êbszy i ukryty sens) wiadczy, ¿e mamy tu do czynienia nie tyle z konceptem jako takim (poniewa¿ nie dowodzi siê przy tym ¿adnej tezy), co z jednym z tzw. róde³ konceptu. W zwi¹zku z t¹ ró¿nic¹ miêdzy konceptem a jego ród³em mo¿na wiêc
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e nowe w barokowym kaznodziejstwie s¹ koncepty, »stare«
 fontes conceptuum, czyli regu³y w³aciwej dla konceptu interpretacji tekstu biblijnego
(s. 92).
W rozdziale II (Miejsce konceptu w egzegezie kaznodziejskiej czasów baroku) autor
podkrela, ¿e dawni homileci zdecydowanie odró¿niali materiê konceptu kaznodziejskiego (któr¹ jest Biblia) od ród³a tego konceptu (fons), które zwano te¿ miejscem (locus) czy
te¿ sposobem tworzenia (modus efformandi). Ustaliwszy status retoryczny owych miejsc
w zapleczu inwencyjnym kaznodziejów, zakres u¿ycia terminu koncept w ró¿nych polskich kazaniach oraz wskazawszy na problemy, jakie z rozumieniem konceptu mieli barokowi homileci (ta ostatnia kwestia dowodzi, ¿e równie¿ w XVII wieku by³ niejaki k³opot
z rozpoznawaniem tego zjawiska) autor  w oparciu o mniemanie Tesaura, który znacz¹co
ograniczy³ zakres konceptu kaznodziejskiego i okreli³ charakter owych miejsc  pisze,
¿e w³aciwym »miejscem« konceptu kaznodziejskiego s¹ prawdy objawione przez Boga
nie wprost, ale [...] za pomoc¹ ró¿nych niejasnych wypowiedzi i figuratywnych symboli
[...]. Momentem konstytuuj¹cym concetto predicabile jest wiêc odejcie od dos³ownego
sensu Pisma w. Zadaniem interpretatorów obdarzonych ingenium jest zatem odkrywanie
znaczeñ utajonych pod powierzchni¹ sensu literalnego. Tylko one bowiem zas³uguj¹ na
miano »dowcipnych« i godnych Boskiego intelektu, którego s¹ dzie³em (s. 115116).
Mowa tu o skomplikowanych zabiegach dokonywanych nad wybranym cytatem biblijnym, przez które z danego miejsca wydobyte zostan¹ sensy potrzebne kaznodziei, konstruuj¹ce ów retoryczny argument wywiedziony z Pisma wiêtego.
Wiele uwagi autor powiêci³ typologii róde³ konceptu biblijnego, opracowanej w oparciu o wskazówki zawarte w podrêcznikach homiletycznych (s. 129183). Wymienia tu:
wyjanianie pojedynczego s³owa wyrwanego z kontekstu Pisma wiêtego (conceptus a consideratione verbi in se), porównywanie fragmentów biblijnych w ró¿nych wersjach jêzykowych (conceptus a lectione variante), rozwa¿enie ca³ego zdania biblijnego (conceptus
a consideratione singulae sententiae), konfrontacje ró¿nych fragmentów Pisma wiêtego
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(conceptus a comparatione sententiae cum sententia), rozpatrzenie okolicznoci omawianej kwestii biblijnej (conceptus a circumstantiis). Odkrywa i opisuje przy tym zwyczaj
dopasowywania analizowanego problemu biblijnego do w³asnych potrzeb kaznodziei,
dowodz¹cego swojej tezy bez wzglêdu na rzeczywisty sens przekazu biblijnego. Mówcy
kocielni z upodobaniem wynajdowali ró¿ne niejasnoci Pisma wiêtego (które zreszt¹
wobec skromniejszej wówczas wiedzy o staro¿ytnoci rzeczywicie by³y miejscami ciemnymi) i wykorzystywali je do erudycyjnych popisów, mno¿enia wiêtych problematów
oraz ich dowcipnego rozwi¹zywania na oczach zachwyconych odbiorców, kszta³tuj¹c
przekonanie o swej niepospolitej uczonoci.
Pawlak wielokrotnie podkrela znaczenie regu³ retorycznych, skupia siê na teoretycznych aspektach powo³ywania kaznodziejskiego konceptu i tak szafuje przyk³adami, by
raczej ukazywa³y jak, a nie co mówiono. Ale te¿ gdy pisze o swobodnym stosunku
kaznodziejów do autentycznego sensu Pisma wiêtego i przedstawia w owych przyk³adach pomys³owoæ mówców podejmuj¹cych nieb³ahe przecie¿ problemy teologiczne,
wznieca ciekawoæ swoich czytelników co do tematów tych konceptystycznych wyst¹pieñ. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi krótki, acz niezmiernie interesuj¹cy podrozdzia³ pt. Wród wiêtych problematów, traktuj¹cy o wzbudzaniu zainteresowania odbiorców kazañ poprzez podejmowanie rozmaitych intryguj¹cych kwestii, np.: Adama
synowie jako wychodz¹ z ¿ywota matki, czy g³ow¹, czy nogami?; Je¿eli Chrystus przy
ostatniej Wieczerzy Pañskiej swego Cia³a i Krwie swojej Pañskiej za¿ywa³? (cyt. na s. 185).
Takie osobliwe pytania wraz ze stosownymi odpowiedziami, których nie nale¿y, oczywicie, myliæ z samymi konceptami, zestawiane by³y w specjalnych zbiorach, mog¹cych stanowiæ po¿ywkê dla inwencji kaznodziejów. Ciekawe problematy przytoczono tu z dzie³a uczonego jezuity Wojciecha Tylkowskiego Problemata wiête [...], by zilustrowaæ zakres i donios³oæ spraw podejmowanych przez duchownych, m.in.: Jakiej szarañczy Jan
〈wiêty〉 po¿ywa³?, Wiele Chrystus uczyni³ wina z wody?, Jako samojed powstanie
[z martwych]? (s. 189). Przy tej okazji rozwa¿ono swoiste pokrewieñstwo miêdzy problematami a konceptami na podstawie zapisów w dzie³ach homiletycznych.
W wietle rozsianych tu i ówdzie uwag Pawlaka o znaczeniu dla barokowych mówców dzie³ redniowiecznych encyklopedystów czy te¿ autorów zajmuj¹cych siê histori¹
naturaln¹ na szersze badania zas³uguje (zw³aszcza w wypadku konceptów kaznodziejskich
budowanych na materiale pozabiblijnym) zakres wykorzystywanej wiedzy oraz jej wiarygodnoæ, rozumiana jako wiernoæ wobec róde³. Kwestiê tê dobrze ilustruje przyk³ad
o przyjmowaniu S³owa Bo¿ego w analogii do wnêtrznoci wielb³¹da, o którym naturalici pisz¹, ¿e ma cztery ¿o³¹dki (cyt. na s. 55). Tego rodzaju sposobów wykorzystywania
historii naturalnej jest w kazaniach sporo, warto zatem sprawdziæ, czy i tu ich autorzy
zmylaj¹, by podporz¹dkowaæ rzecz swoim celom w prowadzonej wiêtej argumentacji. Kwestiê erudycji barokowych mówców Pawlak porusza zreszt¹ przy ró¿nych okazjach, rozwa¿aj¹c np. dobór cytowanych doktorów kocielnych, zewnêtrzny wygl¹d drukowanych kazañ (zaopatrzonych w indeksy i marginalia) czy w koñcu problem tzw. dyskursów  wypowiedzi utrzymanych w stylu naukowym, które bywaj¹ wykorzystywane
przez dowcipnych kaznodziejów (s. 262265).
W rozdziale III (Koncept w kompozycji kazania. W stronê kazañ konceptystycznych)
ukazano to, co teoria kaznodziejstwa zaleca³a w sprawie dispositionis i jakie znaczenie
mia³o to dla konceptu. Autor rozwa¿a iloæ miejsca zajmowan¹ przez koncept w strukturze przemówienia, wykorzystanie konceptu w celach amplifikacji tak, ¿e pe³ni funkcjê
swego rodzaju ramy kompozycyjnej albo nawet mo¿e rozróæ siê do rozmiarów ca³ego
kazania. Podnosi te¿ badacz rolê metaforycznych porównañ w kompozycji mowy, wskazuje na ich funkcjê unaocznienia trudnych treci abstrakcyjnych oraz podejmuje na koniec
temat kazañ emblematycznych.
Koncept kaznodziejski zatem zosta³ tu przedstawiony jako twór literacki wyros³y z regu³
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klasycznych, odpowiednio zmodyfikowanych i podporz¹dkowanych upodobaniom estetycznym XVII wieku. Sprawy te szerzej zosta³y omówione w Zakoñczeniu, w którym autor zaprezentowa³ pewne uogólnienia i podsumowania  zw³aszcza w kwestii relacji miêdzy estetyk¹ klasyczn¹ i barokow¹, co ma ju¿ wartoæ raczej dla naszych wspó³czesnych
wyobra¿eñ o porz¹dku kultury. Warto podkreliæ natomiast wyran¹ w ca³ej tej pracy troskê o zrekonstruowanie dawnych mniemañ na temat konceptu biblijnego, dokonane w oparciu o analizê kazaniowych chwytów i tropów w kontekcie teorii wydobytych z traktatów
homiletycznych (rêkopimiennych i drukowanych). Ich zestawienie w obszernej bibliografii budzi szacunek dla czytelniczej aktywnoci (i dodajmy: dla cierpliwoci) autora
rozprawy, tym bardziej ¿e wiêkszoæ tych tekstów nie jest bli¿ej znana historykom literatury. Godny podkrelenia jest przy tym wysi³ek przet³umaczenia na jêzyk polski cytowanych fragmentów  zarówno z podrêczników homiletycznych, jak i z nowszych ró¿nojêzycznych prac o kaznodziejstwie. Te ostatnie zreszt¹ nie tylko s¹ badaczowi znane, ale
i sk³aniaj¹ go do rozmaitych wyst¹pieñ polemicznych.
Klarowna struktura ksi¹¿ki oraz do³¹czony indeks pozwalaj¹ czytelnikowi na swobodne lokalizowanie w rozprawie poszukiwanych informacji. Na pochwa³ê zas³uguje te¿
jej kszta³t edytorski. W ogólnej za ocenie omawianego dzie³a zastosowaæ mo¿na wypowied samego Pawlaka, który rozwa¿aj¹c przydatnoæ metaforycznych porównañ w kazaniach napisa³: zamiast cytowaæ Dunsa Szkota w celu wyjanienia nauki o Niepokalanym
Poczêciu Maryi, mo¿na odwo³aæ siê do znanej (przynajmniej niektórym) ró¿nicy miêdzy
wydaniem ksi¹¿ki wolnym od b³êdów a edycj¹ pe³n¹ »errorów« autorskich i drukarskich
(s. 305). Koncept w polskich kazaniach barokowych jest  odwracaj¹c porz¹dek owego
porównania  w³anie tym niepokalanym przypadkiem.
Jerzy Kroczak

(Uniwersytet Wroc³awski 
University of Wroc³aw)

Abstract
The text analyses the dissertation on the concept in baroque sermon  a phenomena peculiar
to the old church oratory. It presents theoretical complications, especially rhetorical ones, which
serve the author to reconstruct the old images on the preachers concept and lead to more general
reflections on the baroque aesthetics.

G r z e g o r z R a u b o, WIAT£O PRZYRODZONE. ROZUM W LITERATURZE
POLSKIEGO BAROKU. (Recenzent: Krystyna Stasiewicz). Poznañ 2006. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 270. Seria Filologia
Polska. Nr 92. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Epoka dwóch nieskoñczonoci przynios³a nie tylko za³amanie siê dotychczasowego obrazu wiata i zagubienie cz³owieka w nieprzejrzystoci bytu, ale równie¿ wielkie
systemy filozoficzne próbuj¹ce na nowo ukonstytuowaæ pewnoæ poznawcz¹ i ontyczn¹.
Przede wszystkim refleksja kartezjañska (w ró¿nych odcieniach), filozofia Gottfrieda Leibniza czy Barucha Spinozy da³y mo¿liwoæ racjonalnego opanowania wiata, stworzenia
przestrzeni dla odpowiedzi o istotê rzeczywistoci i cz³owieka. Dyskurs filozoficzny, d¹¿¹cy do uniezale¿nienia siê od metody scholastycznej, uchwycenia ró¿norodnych zjawisk, w tym tak¿e spo³ecznych, wyznaczy³ donios³e miejsce rozumowi jako podstawie
cz³owieczeñstwa oraz intelektualnym zmaganiom i dociekaniom.
To w³anie kategoria rozumu sta³a siê tematem studium Grzegorza Rauby wiat³o
przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, nawi¹zuj¹cego do metodologicznej
tradycji historii idei Arthura O. Lovejoya. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w swej

