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klasycznych, odpowiednio zmodyfikowanych i podporz¹dkowanych upodobaniom este-
tycznym XVII wieku. Sprawy te szerzej zosta³y omówione w Zakoñczeniu, w którym au-
tor zaprezentowa³ pewne uogólnienia i podsumowania � zw³aszcza w kwestii relacji miê-
dzy estetyk¹ klasyczn¹ i barokow¹, co ma ju¿ warto�æ raczej dla naszych wspó³czesnych
wyobra¿eñ o porz¹dku kultury. Warto podkre�liæ natomiast wyra�n¹ w ca³ej tej pracy tro-
skê o zrekonstruowanie dawnych mniemañ na temat konceptu biblijnego, dokonane w opar-
ciu o analizê kazaniowych chwytów i tropów w kontek�cie teorii wydobytych z traktatów
homiletycznych (rêkopi�miennych i drukowanych). Ich zestawienie w obszernej biblio-
grafii budzi szacunek dla czytelniczej aktywno�ci (i dodajmy: dla cierpliwo�ci) autora
rozprawy, tym bardziej ¿e wiêkszo�æ tych tekstów nie jest bli¿ej znana historykom litera-
tury. Godny podkre�lenia jest przy tym wysi³ek przet³umaczenia na jêzyk polski cytowa-
nych fragmentów � zarówno z podrêczników homiletycznych, jak i z nowszych ró¿nojê-
zycznych 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 swo-
bodne lokalizowanie w rozprawie poszukiwanych informacji. Na pochwa³ê zas³uguje te¿
jej kszta³t edytorski. W ogólnej za� ocenie omawianego dzie³a zastosowaæ mo¿na wypo-
wied� samego Pawlaka, który rozwa¿aj¹c przydatno�æ metaforycznych porównañ w kaza-
niach napisa³: �zamiast cytowaæ Dunsa Szkota w celu wyja�nienia 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 � w³a�nie tym �niepokalanym� przypadkiem.

Jerzy Kroczak
(Uniwersytet Wroc³awski �
University of Wroc³aw)

A b s t r a c t

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 preacher�s 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 nieskoñczono�ci� przynios³a nie tylko za³amanie siê dotychczasowe-
go obrazu �wiata i zagubienie cz³owieka w nieprzejrzysto�ci bytu, ale równie¿ wielkie
systemy filozoficzne próbuj¹ce na nowo ukonstytuowaæ pewno�æ poznawcz¹ i ontyczn¹.
Przede wszystkim refleksja kartezjañska (w ró¿nych odcieniach), filozofia Gottfrieda Leib-
niza czy Barucha Spinozy da³y mo¿liwo�æ racjonalnego �opanowania� �wiata, stworzenia
przestrzeni dla odpowiedzi o istotê rzeczywisto�ci i cz³owieka. Dyskurs filozoficzny, d¹-
¿¹cy do uniezale¿nienia siê od �metody� scholastycznej, uchwycenia ró¿norodnych zja-
wisk, w tym tak¿e spo³ecznych, wyznaczy³ donios³e miejsce rozumowi jako podstawie
cz³owieczeñstwa oraz intelektualnym zmaganiom i dociekaniom.

To w³a�nie 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
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pierwszej ksi¹¿ce Barokowy �wiat cz³owieka. Refleksja antropologiczna w twórczo�ci Sta-
nis³awa Herakliusza Lubomirskiego (Poznañ 1997) autor usytuowa³ twórczo�æ Lubomir-
skiego w �wiecie idei XVII wieku (kartezjanizm, jansenizm, libertynizm, sceptycyzm).
W zakoñczeniu rozprawy o �Salomonie polskim� Raubo zaznaczy³, ¿e wa¿nym elemen-
tem interpretacji dzie³ marsza³ka koronnego by³aby analiza tych fragmentów, które doty-
cz¹ relacji wiary i rozumu � zagadnienia istotnego w XVII-wiecznych dyskusjach filozo-
ficzno-teologicznych 1. Podjêta tematyka domaga³a siê zatem dope³nienia i wyznaczenia
dalszego toru poszukiwañ. Stworzy³a wreszcie mo¿liwo�æ panoramicznego spojrzenia na
problematykê racjonalno�ci kszta³tuj¹c¹ antropologiczn¹ i etyczn¹ wizjê cz³owieka w li-
teraturze polskiego baroku.

Ksi¹¿ka �wiat³o przyrodzone wydaje siê pionierska i nowatorska. Wybór tematu wy-
maga³ od badacza kompetencji literaturoznawczej i nade wszystko filozoficznej (któr¹ ujaw-
ni³ Raubo ju¿ w swej pierwszej pracy). Celem rozprawy � jak zaznacza autor � jest rekon-
strukcja ujêæ rozumu jako �wyró¿nika cz³owieczeñstwa, fundamentu teorii moralnych i w³a-
dzy poznania, [które] wkomponowywaæ siê bêd¹ w rozwa¿ania dotycz¹ce zadañ wyzna-
czonych rozumowi w rozwi¹zywaniu donios³ych problemów historii idei w XVII wieku�
(s. 12). Raubo w sposób klarowny wykorzystuje konteksty ideowe pozwalaj¹ce na ekspli-
kacjê poetyckich deskrypcji ��wiat³a przyrodzonego� w bogatej i zró¿nicowanej tematycz-
nie literaturze baroku.

Studium sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. Pierwszy jest po�wiêcony Nadobnej Paskwa-
linie Samuela Twardowskiego, drugi Przys³owiom mów potocznych Andrzeja Maksymi-
liana Fredry, trzeci za� w ca³o�ci dyskursowi O naukach i prostocie Stanis³awa Herakliu-
sza Lubomirskiego. Kolejne zawieraj¹ rozwa¿ania o Abrysie Jana Stanis³awa Witwickie-
go (rozdz. IV) i o twórczo�ci Wac³awa Potockiego (rozdz. V). Okazuje siê, ¿e XVII-wieczni
pisarze chêtnie wskazywali na miejsce i rolê rozumu w przestrzeni religijnej, spo³ecznej
i antropologicznej niezale¿nie od swych sympatii wyznaniowych i �wiatopogl¹dowych.

Literatura polskiego baroku, tak poezja, jak i proza (tak¿e traktaty, kazania), mimo ¿e
charakteryzowa³a siê skonwencjonalizowan¹ refleksj¹ antropologiczn¹, bêd¹c¹ raczej
wytworem mentalno�ci ugruntowanej na kliszach i schematach �wiatopogl¹dowych, po-
zostawa³a jednak w orbicie wp³ywów idei zachodnioeuropejskich. Kontakty dworu Lud-
wiki Marii Gonzagi, podró¿e pisarzy czy te¿ zawarto�æ bibliotek magnatów �wiadcz¹ o za-
interesowaniu filozofi¹ nowo¿ytn¹. To przede wszystkim twórczo�æ S. H. Lubomirskiego
i biskupa J. S. Witwickiego oraz A. M. Fredry pozostaje � zdaniem badacza � nieod³¹cznie
zwi¹zana z recepcj¹ nowych zjawisk filozoficznych. Wymienieni autorzy w analizowa-
nych przez Raubê pismach rozpatruj¹ zagadnienie rozumu w perspektywie politycznej
(g³ównie Fredro 〈s. 51�83〉, czê�ciowo Lubomirski 〈s. 95�96〉), w relacji do wiary (Lubo-
mirski 〈s. 107�114〉, Witwicki 〈s. 170�181〉) i autopoznania (Lubomirski 〈s.115�128〉,
Witwicki 〈s. 129�146〉).

Aleksander M. Fredro � postaæ barwna, znaj¹ca siê na sztuce dyplomacji i arkanach
sprawowania w³adzy � zas³yn¹³ dziêki dzie³u Monita politico-moralia, na które powo³y-
wa³ siê Leibniz w wydanym w 1669 roku Wzorcu dowodów politycznych. Przede wszyst-
kim, jak dowodzi badacz, w pismach Fredry widoczny jest wspó³brzmi¹cy z XVII-wiecz-
nym klimatem intelektualnych poszukiwañ racjonalizm i praktycyzm (s. 52�53). W�ród
rozwijanych przez barokowego twórcê zagadnieñ ekonomicznych i gospodarczych szcze-
gólnie interesuj¹ Raubê �analiza ludzkich zachowañ� (s. 55), kwestia skuteczno�ci i racjo-
nalno�ci dzia³añ politycznych oraz przyswojenie elementów my�li Machiavellego (s. 84�
90). Prezentacji odmian �rozumu praktycznego� w pisarstwie Fredry towarzyszy refle-
ksja dotycz¹ca przymiotów osób powo³anych do przewodzenia zbiorowo�ci. Najwa¿niej-
sze to kierowanie siê rozs¹dkiem i racjonalna ocena sytuacji, do czego nie s¹ zdolni ludzie

1 G. R a u b o, Barokowy �wiat cz³owieka. Refleksja antropologiczna w twórczo�ci Stanis³awa
Herakliusza Lubomirskiego. Poznañ 1997, s. 199�200.
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przeciêtni, opanowani przez afekty (s. 59). Ta koncepcja w³adzy sprawowanej przez elity
intelektualne koresponduje z uwagami Lubomirskiego i Witwickiego. Zarysowan¹ w Roz-
mowach Artaksesa i Ewandra pochwa³ê wielkich ludzi oraz �osobno�ci� jako arystokra-
tycznego modelu ¿ycia marsza³ek koronny ³¹czy z charakterystycznym przekonaniem o eli-
tarnym charakterze postaw rozumnych. St¹d te¿ w pismach zarówno Fredry, jak i Lubo-
mirskiego w ocenie cz³owieka � bytu spo³ecznego � dominuje pesymizm, wyra¿ony przez
autora Przys³ów mów potocznych lapidarnym sformu³owaniem: �wiêcej bowiem z³ych lu-
dzi ani¿eli dobrych� (cyt. na. 59). Z kolei w Abrysie pojawia siê znamienna antyteza �»l u-
d z i  w i e l k i c h« i   n i e o k r z e s a n e g o  t ³ u m u� (s. 161).

Podstaw¹ rozumno�ci dla twórców barokowych by³o samopoznanie. Metaforyka re-
dire in se, wi¹¿¹ca siê z figur¹ �wiat³a rozumu rozja�niaj¹cego mroki �wiata zjawisk i cia-
³a, pojawi³a siê w pismach Lubomirskiego. Ten znacz¹cy element dyskursu marsza³ka
koronnego wystêpuje nieod³¹cznie od rozwijanej przez niego doktryny dualizmu antropo-
logicznego. Tote¿ � jak zauwa¿a Raubo � tylko �dusza ludzka, uczestnicz¹c przez rozum
w �wiat³o�ci Wiecznej My�li Boskiej, zyskuje mo¿liwo�æ Jej poznawania i dziêki temu
jest nie�miertelna� (s. 116). To uwik³anie refleksji twórców barokowych w schemat duali-
styczny bêdzie znamienne równie¿ dla Witwickiego.

Abrys doczesnej szczê�liwo�ci Stanis³awa Witwickiego otwiera przewodnia my�l, zdra-
dzaj¹ca perswazyjny charakter tego traktatu. Autor � biskup poznañski � pisze: �A ¿e
jeste�my oraz i wodzami ludu Bo¿ego, powinni�my go wie�æ tak przez doczesno�ci, ¿eby
nie straci³ wieczno�ci. I dlatego postanowili�my szukaæ szczê�liwej drogi, która by nas
przez ten �wiat zaprowadzi³a do �rzód³a wszytkich szczê�liwo�ci� 2. �Szukanie szczê�li-
wej drogi� jest mo¿liwe wtedy, gdy cz³owiek w akcie autokontemplacji powróci do siebie:
�Wiêc siê wracajmy do siebie, kto wie, je¿eli skarbu tego, którego gdzie indziej szukamy,
w sobie nie nosiemy, a o nim nie wiemy� 3. Cytowane fragmenty zdradzaj¹ recepcjê augu-
styñskiej dyrektywy samopoznania jako �ród³a szczê�cia i zjednoczenia z Bogiem. Twier-
dzenia biskupa Hippony: �wchod� czêsto w samego siebie� czy �wewn¹trz cz³owieka
mieszka prawda�, sta³y siê aktualne nie tylko w filozofii Nicolasa Malebranche�a, An-
toine�a Arnaulda, Blaise�a Pascala czy Kartezjusza, ale stanowi³y dziedzictwo i pod³o¿e
kultury religijnej baroku. Raubo s³usznie zatem dookre�la dzie³o Witwickiego w kontek-
�cie eudajmonistycznych rozwa¿añ autora Wyznañ (s. 129�132). Badacz nawi¹zuje tak¿e
do kartezjanizmu jako podstawy rozumienia przez autora Abrysu dualistycznej koncepcji
cz³owieka (s. 137). Dostrzega elementy mechanistycznej koncepcji cia³a � w przeciwieñ-
stwie do duszy i, jak wskazuje w tytule podrozdzia³u, �angelicznych przymiotów rozumu�
(s. 132). Nie poprzestaje jednak na wydobyciu wspó³brzmieñ i paraleli z doktryn¹ Karte-
zjusza. Dokonuj¹c hermeneutycznej analizy zdania Witwickiego: �dusza ludzka 〈...〉 jest
duchem samego Boga, jest natury prawie anielskiej� (cyt. na s. 142) � autor pisze o zwi¹z-
kach my�li Witwickiego z �a n g e l i c z n ¹  k o n c e p c j ¹  c z ³ o w i e k a� (s. 142). Rau-
bo, uruchamiaj¹c ten filozoficzny kontekst, powo³uje siê przede wszystkim na prace Stefa-
na Swie¿awskiego. U¿yteczny chwyt zastosowany przez tego znakomitego mediewistê
polegaj¹cy na zestawieniu personalistycznej i tomistycznej koncepcji cz³owieka z wszel-
kim neoplatonizmem (tak¿e w wersji angelicznej, tutaj na uwagê zas³uguje g³ównie Ory-
genes), pozwoli³ na wyodrêbnienie w sposób jasny zasadniczej ró¿nicy miêdzy tymi kon-
cepcjami, zw³aszcza w przygotowanych dla sióstr w Laskach wyk³adach o podstawach
tomizmu 4. Trudno nie zgodziæ siê z filozofem, ale pojêcie (metafora) �cz³owieka ange-
licznego� w ujêciu Swie¿awskiego zdaje siê mieæ charakter ahistoryczny. S³u¿y ono (ona)
jako klucz do rozumienia antropologii powsta³ych na przestrzeni dziejów (st¹d u Karte-

2 S. W i t w i c k i, Abrys doczesnej szczê�liwo�ci miêdzy cieniami ludzkiego nieukontentowa-
nia. Warszawa 1685, s. 2 (Bibl. Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4g. 10. 8. 14).

3 Ibidem, s. 108.
4 S. S w i e ¿ a w s k i, �wiêty Tomasz na nowo odczytany. Poznañ 1995, s. 132�140.
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zjusza sformu³owanie o duchu anielskim zamkniêtym w mechanistycznym ciele). Dlate-
go te¿ zestawienie my�li Witwickiego z kategori¹ angelizmu mo¿na potraktowaæ nie jako
hipotezê interpretacyjn¹, ale raczej jako konsekwencjê przyjêtej strategii badania historii
idei. Trzeba zaznaczyæ, ¿e pojawiaj¹ce siê twierdzenia o radykalnej separacji duszy i cia³a
maj¹ w tek�cie Witwickiego wyd�wiêk nie tylko filozoficzny, ale tak¿e perswazyjny, o czym
�wiadcz¹ wstêpne uwagi o celu traktatu oraz jaskrawe antytezy, m.in. poszukiwania spo-
koju umys³u w �wiatowych rozkoszach i sobie samym 5, zmienno�ci losu i �szczê�cia bez
odmiany� 6. Te wymienione opozycje przynale¿¹ bowiem do barokowej topiki religijnej
chêtnie eksponuj¹cej temat ca³kowitego rozbratu duszy i cia³a, b³¹dzenia czy uwiêzienia
w efemerycznym, skoñczonym istnieniu oraz oczekiwania upragnionej wieczno�ci.

Do najwiêkszych zagro¿eñ �rozumu przyrodzonego� � daru Boga � barokowi autorzy
zaliczaj¹ zmys³y, imaginacjê, namiêtno�ci oraz libido sciendi jako przejaw grzechu pychy.
Interesuj¹cej eksplikacji figury oka, narz¹du odpowiedzialnego za b³¹dzenie w sferze zja-
wisk i skoñczonego piêkna, dokona³ autor recenzowanego studium w rozdziale I. Odwo-
³uj¹c siê do Nadobnej Paskwaliny Samuela Twardowskiego, Raubo omawia wielki baro-
kowy temat �s¹du oka� � z³udnego, wpisuj¹cego siê w topikê cocupiscentia oculorum.
Opozycja zmys³u i rozumu wype³nia równie¿ twórczo�æ Lubomirskiego. Z kolei Witwicki
mo¿liwo�æ epistemologicznej �pomy³ki� upatruje przede wszystkim w wyobra¿eniowych
przedstawieniach dalekich od ��wiat³a przyrodzonego� (s. 147�162). Pokusa odczucia
�wiata jako gry masek, iluzji, wcielenia z³o�liwego demona � istniej¹cego w dziele Karte-
zjusza in potentia, wypartego na rzecz samo�wiadomo�ci � to sta³y element barokowych
rozwa¿añ.

Pojawiaj¹cy siê nowo¿ytny racjonalizm otworzy³ drogê do ró¿norodnych przewarto-
�ciowañ religii chrze�cijañskiej, tak¿e w duchu libertynizmu. Samow³adztwo rozumu, os¹-
dzanie przezeñ wszelkich spo³ecznych i religijnych zjawisk, budzi³o niepokój w�ród my-
�licieli chrze�cijañskich. W dyskursie O naukach i prostocie zaznacza siê niechêæ do scho-
lastycznych spekulacji, uczonych dysput, które � zdaniem Rauby � ³¹cz¹ siê wed³ug
marsza³ka koronnego z brakiem umiaru poznawczego, praktykowania prostoty ¿ycia i my�li
(s. 95�100). W wiêkszym stopniu ni¿ Lubomirski przed zakusami rozumu przestrzega bis-
kup Witwicki. �wiadomy jego wyemancypowania spod kurateli Ko�cio³a, autonomii po-
szukiwañ i dociekañ, pisze o konieczno�ci podporz¹dkowania siê autorytetowi objawie-
nia, otwarcia na tajemnicê transcendencji (s. 177).

Inne zagro¿enia wynikaj¹ce z emancypacji rozumu w obszarze religii chrze�cijañskiej
dostrzega Wac³aw Potocki (rozdz. VI). Autor studium z wielk¹ rzetelno�ci¹ analizuje utwory
barokowego poety, w których jest mowa o relacji miêdzy wiar¹ a rozumem. Mimo zwi¹z-
ków Potockiego z arianizmem Raubo dostrzega jego sceptycyzm wobec ariañskiego pro-
jektu �religii w obrêbie rozumu� (by pos³u¿yæ siê metafor¹ Kantowsk¹). Wiersze pole-
miczne, zarówno �antyluterskie�, jak i antyariañskie, stanowi¹ �wiadectwo niechêci do
radykalnych rozstrzygniêæ teologicznych. Polemika z kalwiñsk¹ doktryn¹ podwójnej pre-
destynacji czy niezgoda na zredukowanie �tajemnic wiary� do racjonalistycznej wyk³adni
Biblii jest tego najlepszym dowodem. �R o z u m  m o ¿ e  w i ê c  b y æ  s p r z y m i e-
r z e ñ c e m  w i a r y, l e c z  p r z e c e n i a j ¹ c  s w e  m o ¿ l i w o � c i  p o z n a w-
c z e  i nie wykazuj¹c stosownego respektu wobec tajemnic religii � o b r a c a  s i ê  p r z e-
c i w  w i e r z e� (s. 200). Poszukiwanie zatem z³otego �rodka, umiaru, kierowanie siê zdro-
wym rozs¹dkiem to w ujêciu Potockiego zasadnicze elementy �rozumno�ci� ¿ycia i postê-
powania.

Grzegorz Raubo, mimo ró¿norodno�ci pola badawczego, z wielkim wyczuciem �
wywa¿aj¹c swoje opinie � omawia metafory ��wiat³a przyrodzonego� w literaturze pol-
skiego baroku. Godne podkre�lenia jest to, ¿e nie ulega pokusie ³atwej identyfikacji twier-

5 W i t w i c k i, op. cit., s. 18�104.
6 Ibidem, s. 186.
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dzeñ polskich twórców ze �ci�le okre�lonymi aspektami filozofii europejskiej. Odkrywcze
i wa¿ne analizy zaprezentowanych dzie³ potwierdzaj¹ donios³e i istotne miejsce omawia-
nego studium w�ród prac o polskim baroku, w których dyskurs literaturoznawczy obejmu-
je równie¿ filozofiê i historiê idei.

Ireneusz Szczukowski
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego �
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)

A b s t r a c t
Grzegorz Raubo�s book is an interdisciplinary work and deals with the reflection upon human

reason in Polish baroque writings. Raubo analyzes the different methods of expressing the reason
both by the authors of erudite treatises and by poets. The author also discusses the considerations
of Polish baroque writers on the meaning of the rationality in social, philosophical, and religious
sphere.

KONCEPT W KULTURZE STAROPOLSKIEJ. Pod redakcj¹ L u d w i k i  � l ê k,
A d a m a  K a r p i ñ s k i e g o, W i e s ³ a w a  P a w l a k a. (Recenzenci: Jerzy Snopek, Pa-
we³ Stêpieñ). Lublin (2005). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
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W traktacie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego De acuto et arguto � jednej z najwa¿-
niejszych i najoryginalniejszych wypowiedzi w dziejach teorii konceptu � uczony jezuita
wspomina³ o b³êdach w rozumieniu i przekazywaniu jego dawniejszych nauk o poincie,
mówi³ o dyskusjach i epistolograficznej wymianie zdañ na temat pointy, wiele miejsca
po�wiêci³ refutacji �ró¿nych opinii uczonych o istocie pointy�, a przedstawiaj¹c sw¹ osta-
teczn¹, sumuj¹c¹ wszystkie te dociekania jej definicjê, modyfikowa³ w³asne, wcze�niejsze
w tym wzglêdzie ustalenia 1. Przywo³ujê te refleksje o poznawczych niepokojach i wysi³-
ku my�li aspiruj¹cej do wnikniêcia w tajniki ludzkiego my�lenia i mowy, gdy¿ nasuwaj¹
one skojarzenia z sytuacj¹, w której znajduj¹ siê wspó³cze�ni badacze konceptu. Opisuj¹c
to wa¿ne zjawisko dawnej twórczo�ci zobowi¹zani s¹ oni do zg³êbienia �róde³ z wcze�-
niejszych epok, do uwzglêdnienia ró¿nych (czêsto rozbie¿nych) literaturoznawczych eks-
plikacji konceptu, s¹ te¿ stawiani przed konieczno�ci¹ krytycznej oceny i weryfikacji w³a-
snych pogl¹dów na jego temat.

Ze wzglêdu na miejsce zajmowane przez koncept w dawnej sztuce s³owa i w kulturze
ukazanie jego dziejów w �wietle naukowym jest wa¿n¹ powinno�ci¹ zarówno historii lite-
ratury, jak i innych dyscyplin humanistycznych. Trudno przeceniæ znaczenie badañ nad
konceptem dla wydobycia rysów swoistych estetyki barokowej � jej wiêzi z przesz³o�ci¹,
przeobra¿eñ, oddzia³ywania na �wiadomo�æ twórcz¹ okresów pó�niejszych. Nie sposób
przeoczyæ zwi¹zków miêdzy w³a�ciw¹ konceptyzmowi predylekcj¹ do eksponowania har-
monii ekstremów oraz odkrywania osobliwych miêdzyprzedmiotowych relacji a znamien-
nym dla my�li XVII wieku prze�wiadczeniem, ¿e ró¿ne rozpoznawane przez nasz umys³
przeciwieñstwa konstytuuj¹ ³ad i jedno�æ �wiata 2, ¿e rozliczne te antynomie tkwi¹ �w sa-
mej naturze rzeczy� 3. W przypadku studiów nad konceptyzmem (a tak¿e w dydakty-
ce uniwersyteckiej) pamiêtaæ trzeba równie¿ o tym, i¿ wyja�nianie konceptyzmu w spo-
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