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dzeñ polskich twórców ze cile okrelonymi aspektami filozofii europejskiej. Odkrywcze
i wa¿ne analizy zaprezentowanych dzie³ potwierdzaj¹ donios³e i istotne miejsce omawianego studium wród prac o polskim baroku, w których dyskurs literaturoznawczy obejmuje równie¿ filozofiê i historiê idei.
Ireneusz Szczukowski
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)

Abstract
Grzegorz Raubos 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, Pawe³ Stêpieñ). Lublin (2005). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 362 + 1 wklejka ilustr. ród³a i Monografie. [T.] 289.
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
powiêci³ refutacji ró¿nych opinii uczonych o istocie pointy, a przedstawiaj¹c sw¹ ostateczn¹, sumuj¹c¹ wszystkie te dociekania jej definicjê, modyfikowa³ w³asne, wczeniejsze
w tym wzglêdzie ustalenia 1. Przywo³ujê te refleksje o poznawczych niepokojach i wysi³ku myli aspiruj¹cej do wnikniêcia w tajniki ludzkiego mylenia i mowy, gdy¿ nasuwaj¹
one skojarzenia z sytuacj¹, w której znajduj¹ siê wspó³czeni badacze konceptu. Opisuj¹c
to wa¿ne zjawisko dawnej twórczoci zobowi¹zani s¹ oni do zg³êbienia róde³ z wczeniejszych epok, do uwzglêdnienia ró¿nych (czêsto rozbie¿nych) literaturoznawczych eksplikacji konceptu, s¹ te¿ stawiani przed koniecznoci¹ krytycznej oceny i weryfikacji w³asnych 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 powinnoci¹ zarówno historii literatury, jak i innych dyscyplin humanistycznych. Trudno przeceniæ znaczenie badañ nad
konceptem dla wydobycia rysów swoistych estetyki barokowej  jej wiêzi z przesz³oci¹,
przeobra¿eñ, oddzia³ywania na wiadomoæ twórcz¹ okresów póniejszych. Nie sposób
przeoczyæ zwi¹zków miêdzy w³aciw¹ konceptyzmowi predylekcj¹ do eksponowania harmonii ekstremów oraz odkrywania osobliwych miêdzyprzedmiotowych relacji a znamiennym dla myli XVII wieku przewiadczeniem, ¿e ró¿ne rozpoznawane przez nasz umys³
przeciwieñstwa konstytuuj¹ ³ad i jednoæ wiata 2, ¿e rozliczne te antynomie tkwi¹ w samej naturze rzeczy 3. W przypadku studiów nad konceptyzmem (a tak¿e w dydaktyce uniwersyteckiej) pamiêtaæ trzeba równie¿ o tym, i¿ wyjanianie konceptyzmu w spo1
M. K. S a r b i e w s k i, O poincie i dowcipie. W: Wyk³ady poetyki. (Praecepta poetica). Prze³.
i oprac. S. S k i m i n a. Wroc³aw 1958. BPP, B 5.
2
Obszerne omówienie tej problematyki przynosi ksi¹¿ka J. P e l c a Barok  epoka przeciwieñstw (Warszawa 1993). Zob. te¿ G. R a u b o, Przeciwieñstwa i ³ad wiata. Szkic o myli XVII
stulecia. Czas Kultury 1997, nr 1.
3
L. K o ³ a k o w s k i, wiatopogl¹d XVII stulecia. W zb.: Filozofia XVII wieku. Francja. Holandia. Niemcy. Wybór, wstêp, przypisy ... Warszawa 1959, s. 43.
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sób nie respektuj¹cy jego specyfiki historycznej w znacznej mierze rzutowa³o na uproszczone widzenie baroku i przyczynia³o siê do dewaloryzowania tego okresu w dziejach
kultury.
Donios³oæ szeroko pojêtej problematyki konceptu sprawia, ¿e powiêcone mu publikacje wywo³uj¹ du¿e zainteresowanie i potrzebê odniesienia siê do zawartych w nich ustaleñ i propozycji. Nie inaczej jest z obszern¹, zawieraj¹c¹ 22 rozprawy, ksi¹¿k¹ Koncept
w kulturze staropolskiej, która, co stwierdziæ nale¿y expressis verbis, polsk¹ dyskusjê o koncepcie znacz¹co pog³êbia i wzbogaca o nowe w¹tki. Ksi¹¿ka ta dowodzi, ¿e koncept wymaga rozpatrywania nie tylko w perspektywie uniwersum dawnej literatury i pimiennictwa, lecz równie¿ na szerokim tle kultury epok minionych, wskazuje na konceptystyczne
aspekty twórczoci pisarzy dot¹d nie kojarzonych z tym nurtem, przynosi te¿ szereg ustaleñ szczegó³owych przybli¿aj¹cych wielopostaciowoæ konceptystycznych konstrukcji.
Ksi¹¿ka Koncept w kulturze staropolskiej dostarczy zapewne wiele impulsów inspiruj¹cych przysz³e studia nad tym zagadnieniem.
Wytyczaj¹c nowe perspektywy poznawcze, ksi¹¿ka ta wyranie nawi¹zuje do wczeniejszych badañ nad konceptem, czego wyrazem jest przypomnienie tych¿e badañ w S³owie wstêpnym oraz liczne odwo³ania do nich w pracach wiêkszoci autorów. Przejawem
tej postawy jest równie¿ zadedykowanie ksi¹¿ki profesor Barbarze Otwinowskiej  uczonej, której prace (w szczególnoci znakomita rozprawa Concors discordia Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu, og³oszona przed laty w Pamiêtniku Literackim 4) nale¿¹ do
kanonu badañ nad konceptem. Jest oczywiste, ¿e w recenzji zbioru Koncept w kulturze
staropolskiej nie sposób wymieniæ wszystkich wczeniejszych studiów dotycz¹cych omawianej w nim problematyki. Nale¿y jednak z ca³¹ moc¹ podkreliæ, ¿e prace zawarte w tym
tomie  i szerzej: badania nad poezj¹ barokow¹ ostatnich kilkunastu lat  bardzo wiele
zawdziêczaj¹ wszechstronnej i nowatorskiej ksi¹¿ce Doroty Gostyñskiej Retoryka iluzji.
Koncept w poezji barokowej 5.
Przegl¹d problematyki podjêtej w interesuj¹cym nas zbiorze rozpocznijmy od artyku³u Kwiryny Ziemby Zapowiedzi kultury konceptu w twórczoci Jana Kochanowskiego. Przynosi on ciekaw¹, g³êboko umotywowan¹ propozycjê rozwiniêcia wa¿nego tematu. Siêgaj¹c do teorii Umberta Eco, badaczka opowiada siê za ujmowaniem konceptu jako metafory epistemologicznej. We wstêpnej czêci swej pracy pisze: Celem niniejszych rozwa¿añ
jest pokazanie, ¿e pojêty jako metafora epistemologiczna konceptyzm rzuca wiat³o na
twórczoæ Jana Kochanowskiego, poety z¿ytego z konceptem nie tylko przez zwi¹zki z epigramatem, w którego poincie ju¿ w staro¿ytnoci móg³ siê pojawiaæ koncept. W sposobie
rozumienia rzeczywistoci i w pos³ugiwaniu siê przez Kochanowskiego s³owem wystêpuj¹ analogie i antycypacje w stosunku do wewnêtrznej problematyki kultury konceptu, znanej z traktatów Tesaura, Peregriniego, Maseniusa, Graciána, Sarbiewskiego [...]. Co wiêcej  usytuowanie i znaczenie konceptu w twórczoci Kochanowskiego podlega pewnej
ewolucji, podwa¿aj¹cej, jak zobaczymy, barokowoæ kultury konceptu, a przynajmniej
przynale¿noæ do tej¿e kultury wszystkich wyrazistych manifestacji konceptu, jakie pojawiaj¹ siê wewn¹trz baroku, w tym  wewn¹trz baroku polskiego (s. 1415). Realizacjê
tego zamierzenia badawczego i uzasadnienie tez zawartych w przytoczonej zapowiedzi
Ziemby rozpoczyna interpretacja Brody Kochanowskiego. Interpretacja ta eksponuje paralogizm jako osnowê niedokoñczonego poematu heroikomicznego, w którym obiektem
¿artobliwego udos³ownienia i personifikacji sta³y siê Platoñskie idee. Interesuj¹c¹ stron¹
tej interpretacji jest to, ¿e w du¿ej mierze dokonuje siê jej sub specie teorii poezji epickiej
wy³o¿onej przez Sarbiewskiego w De perfecta poesi, a posuniêcie takie uzasadniaj¹ od4
B. O t w i n o w s k a, Concors discordia Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. Pamiêtnik
Literacki 1968, z. 3.
5
D. G o s t y ñ s k a, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
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niesienia Brody do gatunkowej problematyki eposu. Kolejna sekwencja omawianej pracy
przybli¿a proteusowe cechy autoportretów poetyckich czarnoleskiego twórcy 6, a mówi¹c
o nich badaczka przypomina Proteusza jako wa¿n¹ postaæ barokowej wyobrani oraz jako
emblemat stylu mylenia i wra¿liwoci charakterystycznej dla barokowego konceptyzmu 7. Dalsze partie rozprawy Ziemby zawieraj¹ spostrze¿enia o koncepcie i konceptyzmie
jako o ostrzu antropologicznej refleksji Fraszek, o uobecnianiu siê iluzji w zrygoryzowanym toku poetyckiego wywodu wype³niaj¹cego Treny, o koncepcie ujawniaj¹cym siê
na polu historiozoficznej refleksji Kochanowskiego. W konkluzji swych rozwa¿añ badaczka
mówi, i¿ koncept, pe³ni¹c w utworach poety ró¿ne role i podlegaj¹c w jego twórczoci
wyranym przeobra¿eniom, by³ dlañ rodkiem ujawniania epistemologicznych niepokojów charakterystycznych dla myli krytycznej.
Ograniczaj¹c siê do zasygnalizowania g³ównych punktów rozprawy Ziemby, nale¿y
podkreliæ, ¿e stanowi ona oryginaln¹ i wnikliw¹ próbê wskazania antecedencji kultury
konceptu w dzie³ach Kochanowskiego. W recenzowanej pracy za dyskusyjn¹ uwa¿am jedynie przytoczon¹ tu ju¿ (w moim przekonaniu zbyt stanowczo sformu³owan¹) sugestiê,
i¿ wystêpowanie konceptu w twórczoci czarnoleskiego poety podwa¿a barokowoæ tego
zjawiska i jego istotnych barokowych przejawów. Omawiany wywód  wbrew temu, co
sugeruje przytoczona wczeniej wypowied autorki  nie dostarcza argumentów na rzecz
zakwestionowania barokowoci kultury konceptu ani ¿adnej ze znacz¹cych manifestacji konceptu, które pojawi³y siê w epoce baroku. Znane z barokowej poezji inkarnacje
konceptu nie s¹ tu przedmiotem analizy wykazuj¹cej ich zale¿noæ od wczeniejszych
dokonañ artystycznych czy te¿ wyrane do nich podobieñstwo. Na marginesie i niezale¿nie od komentowanej rozprawy dodajmy, ¿e nazbyt rygorystyczna d¹¿noæ badañ nad barokow¹ twórczoci¹ do wykazania jej renesansowego zaplecza  mimo niekwestionowanych jej zwi¹zków z renesansow¹ przesz³oci¹  mo¿e prowadziæ do marginalizowania
tego, co dla barokowej twórczoci specyficzne i co decyduje o jej odrêbnoci historycznej,
nieredukowalnej przecie¿ do takich czy innych uwik³añ.
Siêgnijmy teraz do rozpraw skoncentrowanych na Macieju Kazimierzu Sarbiewskim
 poecie i teoretyku, który w dziejach konceptyzmu zajmuje wyj¹tkow¹ pozycjê. Pogl¹dy
teoretyczne chrzecijañskiego Horacego s¹ z oczywistych wzglêdów wielokrotnie
przywo³ywane na stronicach recenzowanego zbioru. Spucinie twórcy z Sarbiewa (nb.
stanowi¹cej w ostatnich latach przedmiot ¿ywej i wielostronnej dyskusji naukowej 8) powiêcone s¹ wszak¿e w szczególnoci dwie prace og³oszone w omawianej ksi¹¿ce.
Kwestii teoretycznych dotyczy studium Barbary Niebelskiej Cudownoæ, paralogizm
i koncept. Choæ w tytule nie widnieje nazwisko Sarbiewskiego (autorka siêga tak¿e do
innych teoretyków), to jednak przedstawione tu ustalenia dotycz¹ w znacznej mierze traktatów polskiego jezuity De acuto et arguto oraz De perfecta poesi. Rozpatruj¹c je na roz6
W tym miejscu przywo³ajmy studium J. A b r a m o w s k i e j wiatopogl¹d i styl. Wokó³
pytañ o proteusow¹ naturê Kochanowskiego (w zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450
rocznicê urodzin poety. 15301980. Red. T. Micha³owska. Warszawa 1984).
7
Zob. G o s t y ñ s k a, op. cit., s. 53.
8
Zob. zw³aszcza wydane niedawno ksi¹¿ki: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ. Red. J. Bolewski, J. Z. Lichañski, P. Urbañski. Warszawa 1995.  A. W. M i k o ³ a j c z a k,
Studia Sarbieviana. Gniezno 1998.  Mathias Casimirus Sarbievius in Cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Red. E. Ulèinaite. Vilnius 1998.  P. U r b a ñ s k i, Theologia Fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000.  M. £ u k a s z e w i c z - C h a n t r y, Trzy nieba. Przestrzeñ
sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wroc³aw 2002.  E. B u s z e w i c z o w a,
Sarmacki Horacy i jego liryka: imitacja, gatunek, styl. Rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006.  Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European
Context. Ed. P. U r b a ñ s k i. Frankfurt am Main 2006 (cztery odrêbne studia o Sarbiewskim zamiecili tu: H. S z a b e l s k a, M. £ u k a s z e w i c z - C h a n t r y, J. Z a b o r o w s k a - M u s i a ³ oraz
D. M o n e y).
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leg³ym tle dawnej myli teoretycznej, badaczka wnikliwie i precyzyjnie zarysowa³a relacje miêdzy cudownoci¹, paralogizmem i konceptem. W artykule znalaz³y siê te¿ instruktywne dla prac analitycznych, ogólniejsze spostrze¿enia na temat ró¿nych odmian cudownoci. Na uwagê zas³uguje przede wszystkim zjawisko istnienia w myli teoretycznoliterackiej wieków dawnych trzech »rodzajów« cudownoci: konceptystycznej  wytworzonej
na mocy ingenium i intelektu kreatywnego, prawdopodobnej  powsta³ej na gruncie powszechnych mniemañ, oraz chrzecijañskiej  »prawdziwej«, bêd¹cej konsekwencj¹ wiary w Bosk¹ wszechmoc (s. 43).
Zagadnienia teoretyczne s¹ te¿ istotnym sk³adnikiem zainteresowania Magdaleny Piska³y w rozprawie Miêdzy teori¹ a praktyk¹. Koncept w twórczoci Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego. Podejmuje ona problematykê od dawna ju¿ intryguj¹c¹ badaczy sarmackiego Horacego  problematykê, która obecnie mo¿e byæ poddawana dog³êbnej analizie
m.in. dziêki og³oszeniu edycji krytycznej Epigrammatum liber Sarbiewskiego 9. Magdalena Piska³a  wspó³wydawca i t³umaczka utworów zamieszczonych w tej edycji  z filologiczn¹ skrupulatnoci¹ ukazuje epigramatyczn¹ twórczoæ barokowego poety jako sferê
transferencji za³o¿eñ teoretycznych i d¹¿eñ do ich wykorzystania w praktyce artystycznej.
Do dawnych kodyfikacji teoretycznych, zw³aszcza za do postulatów i ocen znamionuj¹cych postawê krytycznoliterack¹, siêga z kolei Wies³aw Pawlak w nadzwyczaj zajmuj¹cym erudycyjnym studium Koncepty kaznodziejskie w oczach krytyków 10. Wielka
europejska kariera konceptów kaznodziejskich stanowi tu t³o dla ukazania narastaj¹cej
u schy³ku baroku (i niewygas³ej jeszcze w pocz¹tkach owiecenia) krytyki tej rozpowszechnionej w oratorstwie kocielnym odmiany konceptów. Panoramiczna prezentacja owych
interesuj¹cych zjawisk dawnego ¿ycia literackiego zaowocowa³a omówieniem wielu kwestii
o donios³ym dla dziejów konceptyzmu znaczeniu. Ze studium Pawlaka dowiadujemy siê
o ocenach konceptów kaznodziejskich formu³owanych zarówno przez autorów kazañ, jak
te¿ przez ich s³uchaczy i czytelników. W szczególnoci czytamy tu o powa¿nych obiekcjach religijnych wobec konceptów kaznodziejskich, powo³ywanych do istnienia przez
zgubn¹, par excellence wieck¹ ¿¹dzê ingenium (czêsto prowadz¹c¹ do zniekszta³cania
natchnionego sensu Pisma wiêtego), a nie przez pokorne d¹¿enie do zrozumienia S³owa
Bo¿ego i poczucie odpowiedzialnoci za sposób przekazywania go wiernym. Tocz¹ca siê
w wielu krajach debata o konceptach kaznodziejskich rzuca interesuj¹ce wiat³o na ujawniaj¹ce siê w XVII i XVIII wieku tendencje estetyczne, a w ponadnarodowym charakterze
tej debaty wolno widzieæ jeden z przejawów jednoci kulturalnej ówczesnej Europy.
Utwory Jana Andrzeja Morsztyna  poety, którego dokonania w potocznej opinii uznawane s¹ za najbardziej reprezentatywne dla barokowego konceptyzmu  stanowi¹ przedmiot dwóch prac: s¹ to Janusza S. Grucha³y Koncept osobliwy Jana Andrzeja Morsztyna
(w oparciu o sonet Do trupa i o Nadgrobek Perlisi) oraz Jerzego Kroczaka Astrologia i prognostyk w Kanikule. Minucje (Kan. 6)  koncept zdezorganizowany. Sposób wyjaniania konceptystycznych konstrukcji barokowego poety zaproponowany w tych artyku³ach jest w pe³ni przekonuj¹cy. Ich autorzy badaj¹ teksty odnosz¹ce siê do rozmaitych
dziedzin dawnej obyczajowoci i kultury 11, teksty wymagaj¹ce te¿ rozpatrzenia w perspektywie ró¿nych konwencji gatunkowych. Mimo te ró¿nice, obaj badacze podobnie opisuj¹ strategiê budowania konceptu charakterystyczn¹ dla Jana Andrzeja Morsztyna. W strategii tej skostnia³e schematy liryki mi³osnej, twórczoci funeralnej czy te¿ prognostyku
9
M. K. S a r b i e w s k i, Epigrammatum liber. Ksiêga epigramatów. Wyd. i prze³. M. P is k a ³ a, D. S u t k o w s k a. Warszawa 2003.
10
Przypomnijmy, ¿e W. P a w l a k jest autorem wydanej ostatnio pracy Koncept w polskich
kazaniach barokowych (Lublin 2005).
11
Zob. A. N o w i c k a - J e ¿ o w a: Morsztyn i Marino  poeci dwóch kultur. Barok. Historia
 Literatura  Sztuka 1994, nr 1; Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów
europejskiego baroku. Warszawa 2000.
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astrologicznego staj¹ siê przedmiotem ironicznego lub ¿artobliwego opracowania, a kszta³tuj¹c swe utwory w taki w³anie sposób, poeta podejmuje z czytelnikiem grê intelektualn¹ 12 wymagaj¹c¹ krytycznego (i nie pozbawionego walorów ludycznych) spojrzenia na
regu³y decyduj¹ce o kszta³cie kulturowych i literackich stereotypów. Ze wzglêdu na te
w³aciwoci koncepty autora Lutni wymagaj¹ takiej naukowej deskrypcji, która odda ich
przekorny i metaliteracki charakter 13. Grucha³a mówi wiêc o koncepcie osobliwym lub
koncepcie intertekstualnym (zob. s. 85), dostrzegalnym jedynie dla odbiorcy o sporej
wiedzy literackiej, bystrym os¹dzie i interpretacyjnej inwencji. Kroczak natomiast jest
zwolennikiem formu³y konceptu zdezorganizowanego, a proponuj¹c tê formu³ê wyjania, ¿e odnosi siê ona do utworu (Minucji), którego pointê  nie zwerbalizowan¹ przez
poetê  dopowiedzieæ powinien sam czytelnik.
Katarzyna Zawadzka w pracy Koncept wersyfikacyjny Wespazjana Kochowskiego przyk³ad wymienionego w tytule typu konceptu dostrzega w mesjadzie Chrystus cierpi¹cy.
Badaczka stwierdza, ¿e w dziele tym ostrze konceptu  poetyckiej cudownoci, ró¿norodnoci i dowcipu bynajmniej nie mieci siê w miejscu, w którym mo¿na by siê go spodziewaæ, ale w warstwie graficznej i rytmicznej utworu (s. 102). Zawadzka podkrela,
¿e na tle innych mesjad XVII wieku warstwa ta ukszta³towana zosta³a wyj¹tkowo. Chrystus cierpi¹cy wyró¿nia siê 3-kolumnowym uk³adem tekstu, wersy tworz¹ce te kolumny
pisane s¹ 5-zg³oskowcem, a ze wzglêdu na ów 3-kolumnowy uk³ad trudno rozstrzygn¹æ,
z jakim rozmiarem wersyfikacyjnym mamy tu do czynienia: z 5-zg³oskowcem czy z 15-zg³oskowcem 14. Akcentuj¹c cechy tej niepospolitej konstrukcji (s. 108), autorka wskazuje na rozmaite kombinacje lekturowe (s. 109), których przedmiotem mo¿e byæ dzie³o
Kochowskiego, mówi o wersyfikacyjno-syntaktycznej »elastycznoci« poematu (s. 109).
W konkluzji stwierdza, ¿e poemat ten mieci siê w zbiorze utworów konceptualnych realizuj¹cych estetykê z³udzenia. [...] Kochowski zwodzi nienaturalnym, choæ przecie¿ prostym uk³adem tekstu, wymuszaj¹c na czytelniku koncentracjê i zachêcaj¹c do zabaw szykiem zdañ (s. 113). Uznanie czytelnika omawianego artyku³u budz¹ rzetelnoæ i precyzja
spostrze¿eñ dotycz¹cych konstrukcji Chrystusa cierpi¹cego i mo¿liwoci interpretowania
tej mesjady. G³ówna teza nasuwa jednak w¹tpliwoci. S¹dzê bowiem, ¿e tekstowym wiatem mesjady Kochowskiego rz¹dz¹ nie tyle regu³y konceptu, co raczej zasady poezji kunsztownej, ¿e utwór ten w mniejszym stopniu jest rezultatem cechuj¹cego koncept paralogicznego rozumowania i wyrafinowanych wymagañ formalnych, w wiêkszym za stopniu  solidnego i zrêcznie uprawianego rzemios³a. Formu³uj¹c swe spostrze¿enia odmiennie ni¿
Zawadzka nie zamierzam bagatelizowaæ ani umniejszaæ zbie¿noci i powi¹zañ zachodz¹cych miêdzy konceptyzmem a poezj¹ kunsztown¹ w XVII-wiecznej praktyce twórczej i refleksji teoretycznej, jestem jednak zdania, ¿e nale¿y te¿ mieæ na uwadze  podnoszon¹ przecie¿ w badaniach nad staropolszczyzn¹  odrêbnoæ tych dwóch nurtów twórczoci 15. Jest to
konieczne m.in. dlatego, aby w toku analizy tekstów poetyckich le¿¹cych na pograniczu
ró¿nych estetycznych stref wp³ywów móc ustaliæ proporcje, w jakich rozmaite strategie
artystyczne wspó³okrela³y kszta³t konkretnych dzie³ literackich.
12
Zwraca³ na to uwagê J. S. G r u c h a ³ a w artykule Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem.
(O pewnym typie wiersza enumeracyjnego). Teksty Drugie 1997, nr 4.
13
Zob. B. F a l ê c k a, Metaliteracki charakter poezji Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyñska, A. Karpiñski. Wroc³aw 2000.
14
Rozbie¿ne opinie na ten temat zreferowa³ L. T e u s z w pracy Bolesna Muza nie Parnasu
Góry, ale Golgoty... Mesjady polskie XVII stulecia (Warszawa 2002, s. 182183).
15
Zob. zw³aszcza B. F a l ê c k a, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej
polskiego baroku. Wroc³aw 1983.  G o s t y ñ s k a, op. cit., s. 97104.  E. S a r n o w s k a - T em e r i u s z, Przesz³oæ poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995, s. 439452. Zob.
te¿ has³a Koncept (oprac. B. O t w i n o w s k a) oraz Poezja kunsztowna (oprac.T. M i c h a ³ o ws k a) w S³owniku literatury staropolskiej. (redniowiecze  renesans  barok) (Red. T. Micha³owska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wroc³aw 1990).
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Dodajmy, ¿e inne rozprawy og³oszone w tomie Koncept w kulturze staropolskiej budz¹ podobne w¹tpliwoci co do tego, czy analizowany w nich materia³ literacki rozpatrywaæ nale¿y w perspektywie (nawet szeroko pojmowanej) kultury konceptu. Aby przybli¿yæ te w¹tpliwoci, siêgnijmy do studium Joanny Partyki Orzech, sztokfisz, niewiasta
jednym kszta³tem ¿yj¹... Kobieta w koncepcie staropolskim, w którym czytamy: W zapisanym przez Salomona Rysiñskiego przys³owiu »Orzech, sztokfisz, niewiasta jednym kszta³tem ¿yj¹: nic dobrego nie czyni¹, kiedy ich nie bij¹« porównanie kobiety do orzecha i solonej ryby t³umaczy siê dwojakim rozumieniem czasownika »biæ«. Tego rodzaju odleg³e
skojarzenie, wykorzystuj¹ce dwuznacznoæ wyrazu, mo¿na potraktowaæ jako koncept.
Koncept ten nie nale¿y do jednego autora. Jest w³asnoci¹ ogólnoeuropejsk¹. Mo¿emy go
potraktowaæ jako przejaw maj¹cej sw¹ d³ug¹ tradycjê niechêci do kobiet (s. 247). Autorka cytowanej pracy przedstawi³a ciekaw¹ i pe³n¹ rozmachu erudycyjn¹ dokumentacjê tezy
o mizoginistycznym nastawieniu wobec kobiet obserwowanym w kulturze dawnej. W tej
obfitej dokumentacji, obok konceptów opartych na etymologii oraz na kojarzeniu odleg³ych wyrazów, znalaz³y siê jednak i takie teksty staropolskich pisarzy (rozprawiaj¹cych
o niewieciej przewrotnoci czy zmiennoci), w których trudno wskazaæ cechy znamienne dla konceptystycznej praktyki twórczej. Osobno podkrelmy, ¿e w omawianej pracy
przytaczane s¹ dawne facecje, aforyzmy i przys³owia, a wiêc te formy, które ze wzglêdu
na konstytutywn¹ dla nich dyscyplinê formaln¹, na operowanie paradoksami i znaczeniowymi kontrastami, jak te¿ z uwagi na b³yskotliwoæ i celnoæ ujêcia, cenion¹ w tradycji
uprawiania owych ma³ych form literackich 16, wykazuj¹ podobieñstwo do konceptystycznych konstrukcji. Czy podobieñstwa te przes¹dzaj¹ o przynale¿noci facecji, aforyzmów
i przys³ów do kultury konceptu? Jest oczywiste, ¿e w ramach tych krótkich recenzenckich
uwag trudno udzieliæ na takie pytanie wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Postawione pytanie wymaga osobnego studium, wszechstronnie rozwa¿aj¹cego koneksje miêdzy wspomnianymi
ma³ymi formami literackimi a konceptyzmem, wnikaj¹cego w materiê zwi¹zków, jakie
na wiele stuleci przed XVII wiekiem zachodzi³y miêdzy facecjonistyk¹, aforystyk¹ i paremiografi¹ a tymi tendencjami w praktyce twórczej i teorii twórczoci, które stanowi³y pod³o¿e rozwoju konceptyzmu w epoce baroku (lub te¿ w pewnym stopniu ów rozwój antycypowa³y). Praca Partyki inspiruje wiêc do podjêcia dociekañ, które mog¹ przyczyniæ siê do
ustabilizowania pogl¹dów na temat wyró¿ników konceptu, a tym samym do ucilenia znaczenia terminu koncept we wspó³czenych badaniach literackich.
Pytañ o wyró¿niki konceptu zabrak³o tak¿e w rozprawie Anny Kochan O konceptach
prawniczych w literaturze XVI i XVII wieku. Rozprawa ta zawiera obszern¹ egzemplifikacjê ród³ow¹ powiadczaj¹c¹ sposoby adaptowana procedur i terminów prawnych w renesansowej i barokowej twórczoci. Kompetentne i wszechstronne omówienie tych interesuj¹co wyselekcjonowanych róde³ nie przynosi jednak wyjanienia, jak owa jurystyczna materia stawa³a siê dla dawnych pisarzy budulcem konceptu, w szczególnoci za
tworzywem dla osobliwych asocjacji wyrastajacych na pod³o¿u paralogicznego rozumowania. Krótkie uwagi autorki o zwiêz³oci i dyscyplinie jako zasadach konstruowania
tekstu literackiego na wzór systemu prawnego nie przekonuj¹ do tego, aby omawiane przez
ni¹ ród³a rozpatrywaæ w uniwersum dawnego konceptyzmu. Wydaje siê, ¿e nie mamy tu
do czynienia z konceptami prawniczymi, lecz z motywami prawniczymi i ró¿nymi ich
aplikacjami w dawnej literaturze.
Wolno mieæ nadziejê, ¿e kolejne lata dyskusji o koncepcie przynios¹ wyjanienie spraw
budz¹cych obecnie w¹tpliwoci oraz przyczyni¹ siê do utrwalenia (w miarê mo¿liwoci)
precyzyjnej terminologii pomocnej w opisie tego zjawiska. Zarówno bowiem niektóre prace
wczeniej omówione w tej recenzji, jak i rozprawy, które bêd¹ jeszcze przedmiotem naszego zainteresowania, wiadcz¹ o tym, ¿e wielu dzisiejszych badaczy twórczoci staro16

J. T r z y n a d l o w s k i, Ma³e formy literackie. Wroc³aw 1977.
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polskiej przyk³ada du¿¹ wagê do cis³oci w operowaniu terminem koncept, co przejawia siê w licznych odwo³aniach do definicji tego zjawiska zawartych w dawnych traktatach teoretycznych i we wspó³czesnych pracach literaturoznawczych, nadto za  w skrupulatnym wyodrêbnianiu rozmaitych odmian konceptu i poszukiwaniu dla nich stosownych okreleñ naukowych.
Taki w³anie rodzaj strategii badawczej zosta³ zastosowany wobec Jana Gawiñskiego
 autora, którego fraszkopisarstwo wielorako czerpie z obfitoci i ró¿norodnoci barokowych ogrodów poezji, tworz¹c swoiste repertorium ówczesnej literatury. Ten stan rzeczy ukazuje Dariusz Chemperek w pracy Koncept w dworzankach Jana Gawiñskiego (1622
1626  1684), podkrelaj¹c, ¿e to usytuowanie historyczne umo¿liwi³o poecie podjêcie
literackiej gry z zastan¹ tradycj¹ i sta³o siê punktem wyjcia dla rozmaitych zastosowañ
poetyki konceptu. Monografista poetyckiej twórczoci autora Dworzanek, albo epigrammatów polskich 17 wyró¿ni³ w zbiorze barokowego poety cztery typy konceptu: 1) koncept
ekwiwokowy (oparty na podobieñstwie lub brzmieniowej to¿samoci s³ów, czasem konstruowany na podstawie fa³szywej etymologii); 2) koncept w³aciwy, wyrafinowany (wyzyskuj¹cy efektowne paradoksy, operuj¹cy persyfla¿em, czêsto siêgaj¹cy do motywu inkluzji, charakteryzuj¹cy siê zwiêz³oci¹ ujêcia); 3) koncept odkryty (vel koncept kaznodziejski); 4) koncept strukturalny (obejmuj¹cy konstrukcjê utworów z³o¿onych z dwóch
lub wiêcej fraszek, w których fraszka druga i ewentualnie po niej jeszcze nastêpuj¹ce teksty
opatrzone s¹ tytu³ami Na to¿, Do tej¿e, itp.). Praca Chemperka rzuca wiele wiat³a na maestriê barokowego twórcy, równoczenie za propozycjom typologicznych uporz¹dkowañ
przedstawionych przez badacza mo¿na przypisaæ sens ogólniejszy. Uporz¹dkowania te przekonuj¹, ¿e wgl¹dowi w arkana konceptystycznej poezji nieustannie powinien towarzyszyæ
respekt wobec wielopostaciowoci owego zjawiska i d¹¿enie do odzwierciedlenia takiego
stanu rzeczy w precyzyjnych, odpowiednio zniuansowanych formu³ach naukowych.
Aby pewne aspekty konceptu ukazaæ dobitnie i wyranie, konieczne (a zarazem po¿yteczne poznawczo) jest wyeksponowanie tych¿e aspektów przy równoczesnym usytuowaniu innych spraw na dalszym planie. Po tak¹ w³anie metodê analizy siêgn¹³ Adam Karpiñski w pracy Koncept jako rozumowanie, albo Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego
czytanie Pisma. Zajmuj¹c siê epigramatycznymi Poezjami postu wiêtego, uczony skoncentrowa³ siê na koncepcie identyfikowanym z konstrukcj¹ myli, tj. poetyck¹ postaci¹
pozornego rozumowania czy sofizmatu (s. 135), w mniejszym stopniu interesuj¹c siê
konceptem pojmowanym jako konstrukcja wypowiedzi. Czêsto [bowiem] dopiero brutalne odarcie epigramatu z jego poetyckiej dykcji, amplifikacji retorycznych i mniej czy
bardziej kunsztownej ozdobnoci, pokazuje strukturê mylenia, kierunek i metodê rozumowania (s. 144). Taki sposób obcowania z Poezjami postu wiêtego pozwoli³ na wyró¿nienie w nich kilku typów rozumowañ. Najbardziej u¿yteczne okaza³o siê dla Lubomirskiego wykorzystywanie sofizmatu konstruowanego na podobieñstwo sylogizmu oraz
operowanie schematem analogii. Wyjaniaj¹c zdarzenia Mêki Pañskiej Salomon polski
pos³ugiwa³ siê enumeracj¹ cech lub atrybutów (wyliczenie mo¿e wszak byæ pomocne w unaocznieniu ukrytej wiêzi miêdzy tymi atrybutami). W konceptystycznej eksplikacji zajmuj¹cych poetê zdarzeñ pomocny by³ te¿ taki sposób ustalania relacji miêdzy ich przyczynami a skutkami, w którym istotê owej relacji pozwala³ wydobyæ zrêcznie umotywowany
komentarz do figuruj¹cej w tekcie metafory. Ograniczaj¹c siê do zreferowania g³ównych
tez pracy Karpiñskiego, zaakcentujmy, ¿e jego analiza dzie³a Lubomirskiego  w ¿adnym
razie nie stanowi¹ca zachêty do lekcewa¿enia artystycznej strony Poezji postu wiêtego
czy te¿ innych utworów konceptystycznych  trafnie eksponuje donios³oæ poznawczych
aspiracji konceptyzmu (warto to zaznaczyæ, gdy¿ w literaturoznawczym ogl¹dzie bywaj¹
D. C h e m p e r e k, Poezja Jana Gawiñskiego i kultura literacka drugiej po³owy XVII wieku. Lublin 2005.
17

254

RECENZJE

one czasem traktowane po macoszemu). Jako post scriptum do tych recenzenckich uwag
dodajmy, ¿e w obfitym dorobku Lubomirskiego nie tylko twórczoæ poetycka by³a polem
rozlicznych zastosowañ konceptu. Interesuj¹cego, dot¹d pod tym k¹tem szerzej nie badanego materia³u dostarcza tak¿e proza Marsza³ka Wielkiego Koronnego, zw³aszcza Rozmowy Artaksesa i Ewandra, które Miros³awowi Korolce, analizuj¹cemu ich eseistyczne i retoryczne w³aciwoci, da³y asumpt do sformu³owania nastêpuj¹cej obserwacji: W jêzyku
dominuj¹cej w ówczesnym eseju retoryki dostrzegamy d¹¿noæ do perswazji spod znaku
delectare, a cilej, pana marsza³kowe docere jest niekiedy realizowane w ten sposób, by
»zachwyciæ«, a nawet »rozbawiæ« czytelnika. Cele te osi¹ga³ czêsto za pomoc¹ wszechw³adnego w ówczesnym pimiennictwie barokowego konceptu 18. Wolno oczekiwaæ, ¿e
rozpoczêta niedawno edycja krytyczna prozy Lubomirskiego stanie siê bodcem do podjêcia studiów zarówno nad konceptystycznymi aspektami Rozmów (nb. dostêpnych ju¿ w wydaniu krytycznym, og³oszonym przez Justynê D¹bkowsk¹-Kujko w r. 2006), jak i nad konceptem jako zasad¹ konstrukcji De vanitate consiliorum  dialogu politycznego sugestywnie ukazuj¹cego wiat paradoksów i antynomii ¿ycia zbiorowego.
Uprzywilejowane miejsce wród twórców, których dokonania przyci¹gnê³y uwagê
autorów recenzowanego tomu, zaj¹³ Wac³aw Potocki  jego poezji dotycz¹ trzy prace.
Miros³awa Hanusiewicz w pierwszych s³owach studium Dowcipna egzegeza w Pieniach Wac³awa Potockiego zwraca uwagê, i¿ utwory tego poety sarmackiego (czêsto
obci¹¿one znamiennym dlañ wielos³owiem i dygresyjnoci¹) na ogó³ nie by³y kojarzone
z konceptyzmem, z w³aciwymi konceptyzmowi rygorami estetycznymi i dyscyplin¹ mylow¹. Siêgaj¹c do wybranych pieni Potockiego badaczka stwierdza, i¿ przedstawiaj¹c
w tych utworach swój wyk³ad Pisma pos³ugiwa³ siê on nie tyle konceptem sensu stricto,
co raczej quasi-konceptami. Zaproponowana przez ³u¿nieñskiego poetê egzegeza Bo¿ych
znaków i Bo¿ych nauk opiera siê wprawdzie na eksponowaniu pokrewieñstwa ró¿nych
biblijnych obrazów, na ods³anianiu rozmaitych sensów biblijnych paraboli, na ukazywaniu przedziwnych zwi¹zków miêdzy odleg³ymi na pozór miejscami czy epizodami Pisma.
W toku przenikliwej i subtelnej analizy tych konstrukcji Potockiego  jak¿e bliskich konceptystycznej praktyce twórczej!  Hanusiewicz s³usznie jednak podkrela ich symptomatyczn¹ cechê. Otó¿ w wiêkszoci przypadków nie wieñczy owych konstrukcji efektowny
paradoks, nie opieraj¹ siê one na schematach paralogicznego rozumowania, przewa¿nie
pozostaj¹ jedynie potencjalnoci¹, materi¹ konceptów nienapisanych, [s¹] blisko z nimi
spokrewnione, lecz pozbawione »dowcipu«, elementu b³yskotliwego oszustwa, ostroci
pointy (s. 155).
Innej problematyki dotyczy praca Estery Lasociñskiej Dwa oblicza konceptu w wierszach Wac³awa Potockiego z rêkopisu Smutne zabawy [...] po utraconych dziatkach [...].
Badaczka przedstawia rzeczow¹, dobrze uzasadnion¹ propozycjê odczytania wspomnianych wierszy jako zbioru, gdzie konceptystyczne napiêcie wytwarza siê wskutek silnej
polaryzacji miêdzy stoick¹ teori¹ natury ludzkiej (wy³o¿on¹ g³ównie w wierszu Stoik 
przyobleczonym w poetyck¹ formê wyk³adzie otwieraj¹cym Smutne zabawy) a takim sposobem pojmowania cz³owieka, którego osnowê stanowi¹ dowiadczenia cierpienia i rozpaczy, dowiadczenia biegunowo ró¿ne od idea³ów stoickiej niewzruszonoci, zw³aszcza
pe³nej autonomii stoickiego mêdrca wobec zmiennych okolicznoci zewnêtrznych. Rzecz
istotna: w Smutnych zabawach nie pojawia siê ¿aden modus vivendi pozwalaj¹cy na uzgodnienie g³êbokiej sprzecznoci miêdzy tymi radykalnie ró¿nymi sposobami postrzegania ludzkiej kondycji. Ów rozbrat miêdzy ujmowaniem cz³owieka zgodnie z zasadami stoickimi
a widzeniem ludzkiej doli w perspektywie cierpienia nie poddaj¹cego siê filozoficznej
konsolacji to  zdaniem Lasociñskiej  nie tylko sprzecznoæ tekstowa konstytuuj¹ca
M. K o r o l k o, Stanis³aw Herakliusz Lubomirski jako eseista. Rekonesans. W zb.: Stanis³aw Herakliusz Lubomirski. Pisarz  polityk  mecenas. Red. W. Roszkowska. Wroc³aw 1982, s. 97.
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zbiór barokowego poety, lecz tak¿e wiadectwo, ¿e naturê cz³owieka cechuje g³êboka,
przenikniêta sprzecznociami z³o¿onoæ, której nie da siê sprowadziæ do jednego wszystko wyjaniaj¹cego modelu mylowego.
Autork¹ trzeciego studium o poecie z £u¿nej jest Agnieszka Czechowicz. Jej praca
Zgni³a chusta / bia³y arkusz. Potockiego misterium papieru i cia³a (lektura Pieni XXI)
mówi o tym, jak w myleniu i wyobrani poetyckiej Potockiego realizowa³y siê charakterystyczne dla konceptyzmu poszukiwania zadziwiaj¹cych miêdzyprzedmiotowych relacji.
W poszukiwaniach tych poeta przywo³ywa³ ró¿ne prawdy i dowiadczenia: znikomoæ
ludzkiego cia³a, chrzecijañsk¹ naukê o zmartwychwstaniu, dawn¹ technologiê wytwarzania papieru, w której finalny produkt uzyskiwany by³ na drodze przetwarzania ulegaj¹cych destrukcji tkanin. Te trzy porz¹dki  biologiczny, religijny i technologiczny  zostaj¹
scalone, poeta wskazuje na ich przedziwn¹ wiê, a nawet to¿samoæ. Schemat argumentacji wygl¹da w ten sposób: 1. Chusta gnije, by powsta³ papier; 2. Cia³o gnije, by powsta³o
cia³o chwalebne, wiêc  cia³o jest chust¹. Dalej: 1. Zgni³a chusta odmienia siê w pe³en
godnoci papier; 2. Zgni³e cia³o odmienia siê w cia³o chwalebne  ergo: cia³o chwalebne
jest papierem (s. 182). W swej wnikliwej interpretacji Pieni XXI badaczka ponadto podkrela, ¿e dyscyplina konceptystycznego dyskursu Potockiego ulega rozlunieniu, gdy w ramy rozwa¿añ o metamorfozach papieru i cia³a wpisuje on refleksje o dramacie swego ojcostwa  przedwczesnej mierci dzieci. W interpretacji tej, podobnie jak w zrelacjonowanych wczeniej studiach o autorze Moraliów, podniesione zosta³o to, i¿ w utworach
maj¹cych znamiona konceptystycznego opracowania uwidacznia siê wyrane napiêcie
miêdzy konceptystyczn¹ konstrukcj¹ tekstu a osobistym tonem wypowiedzi poety  liryka
opisuj¹cego swe poszukiwania religijne i mówi¹cego o najboleniejszych egzystencjalnych dowiadczeniach. S¹dzê, ¿e o wspomnianym napiêciu powinni pamiêtaæ kolejni uczeni
objaniaj¹cy arkana spucizny poetyckiej Potockiego. Lektura dotycz¹cych go artyku³ów
zamieszczonych w tomie Koncept w kulturze staropolskiej nasuwa jeszcze jedno spostrze¿enie, a w³aciwie postulat, który nale¿a³oby uwzglêdniæ w przysz³ych badaniach. Wydaje
siê bowiem, ¿e spraw¹ wymagaj¹c¹ rozwa¿enia jest to, w jakim zakresie i w jaki sposób
konceptyzm stanowi³ zasadê organizuj¹c¹ bogate imaginarium poetyckie Potockiego, zasadê rz¹dz¹c¹ osobliwymi asocjacjami jego twórczej wyobrani. Wielkie zbiory wierszy poety
z £u¿nej dostarczaj¹ obfitego materia³u do tak ukierunkowanych dociekañ 19.
Prawdziw¹ skarbnic¹ róde³ powiadczaj¹cych przeobra¿enia historyczne konceptyzmu jest dla badaczy literatury staropolskiej poezja okresu saskiego. Literaturoznawczym
pracom ostatnich dziesiêcioleci zawdziêczamy ugruntowanie przekonania, ¿e standardy
naukowej wiedzy o twórczoci w dobie przedrozbiorowej wymagaj¹ tego, aby na epokê
sask¹ spogl¹daæ zarówno bez aksjologicznych uprzedzeñ, jak i bez apologetycznej gloryfikacji, z naddatkiem rekompensuj¹cej uproszczenia dawniejszej historiografii. Skrajnoci tych unikaj¹ prace o konceptyzmie poetów saskich, przybli¿aj¹ce to zjawisko w jego
ogólnych i jednostkowych przejawach.
Studium Marka Prejsa Konceptyzm czasów saskich  próba ogl¹du kierunku przemian
przedstawia przekonuj¹co udokumentowane i, jak s¹dzê, dotykaj¹ce istoty rzeczy ujêcie
swoistoci konceptyzmu w pierwszej po³owie XVIII stulecia. Pó³wiecze to by³o okresem
ogromnej popularnoci (wspominanych ju¿ tu uprzednio) Poezji postu wiêtego Lubomirskiego, który zyska³ wówczas wielu naladowców. W licznym ich gronie Prejs wyró¿ni³
Jana Stanis³awa Jab³onowskiego, Wojciecha Stanis³awa Chróciñskiego, Piotra Franciszka Alojzego £oskiego, Micha³a Serwacego Winiowieckiego. Signum specificum praktyki
twórczej tych poetów by³a  zaskakuj¹ca pomys³owoci¹ rozwi¹zañ, niekiedy bliska ekstrawagancji, czasem ryzykowna  mia³oæ w eksperymentowaniu tworzywem s³owa oraz
Z nowszych prac o wyobrani poetyckiej Potockiego zob. G. R a u b o, wiat³o przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznañ 2006, s. 230254.
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w poszukiwaniu nowych ujêæ zgodnej niezgodnoci. Z uwag¹ odnotujmy równie¿, ¿e
mówi¹c o ówczesnych sposobach uzyskiwania efektu zgodnej niezgodnoci, autor komentowanej pracy podkrela, i¿ twórczoæ konceptystyczna rozwija³a siê na szczególnym
pod³o¿u mentalnym. W konkluzji przedstawionej przez Prejsa analizy cyklu psalmów Winiowieckiego czytamy bowiem: Jego utwór uzmys³awia [...], jak bardzo w pónym baroku
kategoria »zgodnej niezgodnoci« sta³a siê, chcia³oby siê rzec, potoczna, oczywista i stosowana powszechnie. wiadczy o tym równie¿ kilka kolêd wchodz¹cych w sk³ad Kantyczki
Chybiñskiego, w ca³oci zbudowanych jako konceptystyczne dowodzenie (w tym znana
Krotofila duszy pobo¿nej z nowo narodzonym Jezusem). Wszystko wskazuje na to, i¿ Franciszek Karpiñski, ods³aniaj¹c paradoksy Bo¿ego wcielenia w swoim Bóg siê rodzi, moc
truchleje... pisa³ po prostu jêzykiem zrozumia³ym dla mas, oczywistym i w pe³ni akceptowalnym. Jêzykiem »zgodnej niezgodnoci« (s. 190191).
Epoki saskiej dotyczy tak¿e cenna analitycznie i ród³owo praca S³awomira Baczewskiego Koncept w twórczoci Karola Miko³aja Juniewicza. Badacz wyjania w niej konceptystyczne aspekty nowo inwentowanego stylu autora Refleksyi duchownych  stylu
inspirowanego d¹¿eniem do wzbudzenia w czytelniku odczucia dziwnoci, stylu na
wskro eksperymentalnego (np. na rozmaite sposoby eksploatuj¹cego mo¿liwoci 5-zg³oskowca), ³¹cz¹cego swoisty prymitywizm z kunsztownoci¹, nie unikaj¹cego kontrastów
miêdzy erudycjnym a kolokwialnym ujmowaniem rzeczy, oscyluj¹cego miêdzy mylowym wyrafinowaniem a rubasznoci¹.
Z satysfakcj¹ stwierdzaj¹c, ¿e twórczoæ Juniewicza, autora dot¹d s³abo znanego, jest
dzi przedmiotem prac wyzyskuj¹cych zapoznane ród³a 20, dodajmy, i¿ nowe, atrakcyjne
dla znawców staropolszczyzny materia³y sta³y siê przedmiotem uwagi tak¿e w innych rozprawach zajmuj¹cej nas ksi¹¿ki. Wród materia³ów tych, oprócz wspomnianych uprzednio utworów Potockiego i utworów poetów saskich, wyró¿niæ wypada anonimow¹ poezjê
klasztorn¹ oraz pozostaj¹ce dot¹d w rêkopisach wiersze Hieronima Morsztyna.
Tak wiêc Magdalena Nawrocka-Berg w studium Dziwne wiaty karmelitanek. Próba
czytania zakonnych kantyczek ukazuje koncept jako narzêdzie pomocne w opisie religijnych poszukiwañ karmelitanek bosych. W tym wnikliwym studium wyeksponowana zosta³a myl dochodz¹ca do g³osu tak¿e w innych rozprawach dotycz¹cych barokowej poezji
religijnej: ¿e dla twórców zg³êbiaj¹cych Boskie tajemnice i próbuj¹cych daæ im wyraz
w sztuce s³owa koncept by³ u¿ytecznym i wa¿nym instrumentem poznania, który pozwala³ uchwyciæ i zwerbalizowaæ prawdy wymykaj¹ce siê racjonalnej eksplikacji. Myl tê
uznaæ wolno za jeden z motywów przewodnich omawianej ksi¹¿ki o koncepcie.
Ku dowiadczeniom bardzo odleg³ym od tych, które by³y udzia³em panien sióstr
w wiecie sarmackim 21, kieruje nasz¹ uwagê kolejna praca powiêcona tekstom literackim znanym dotychczas jedynie w¹skiemu gronu specjalistów. Rados³aw Grzekowiak w studium Pora¿enie cielesnoci¹. Poetyckie relacje Hieronima Morsztyna z sekcji zw³ok siêga do unikatowych w literaturze barokowej utworów: Do Abrahama Maciejowskiego o anatomijej bia³og³owskiej oraz Do p[ana] poznañskiego o anatomijej mêskiej,
stanowi¹cych zapis z publicznego pokazu anatomicznego, w których Morsztyn uczestniczy³ w Padwie. Ten materia³ ród³owy  jak¿e zajmuj¹cy i wa¿ny jako wiadectwo
barokowych fascynacji anatomi¹ cz³owieka  uczony komentuje m.in. jako przyk³ad
konceptu somatycznego (s. 310). Rdzeniem konceptu  w tym przypadku konceptu
wyró¿nionego ze wzglêdu na temat opracowania poetyckiego  jest descriptio corporis.
Ten szczególny opis unaocznia, jak barokowe odczucie cielesnoci scala i jednoczy: wiadomoæ ludzkich i zwierzêcych cech cz³owieka, po¿¹danie i odrazê wobec cia³a, rozpo20
Zob. S. B a c z e w s k i, Miêdzy satyr¹ a katechez¹. Twórczoæ Karola Miko³aja Juniewicza.
Lublin 2007.
21
M. B o r k o w s k a, Panny siostry w wiecie sarmackim. Warszawa 2002.
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znanie piêkna cia³a i jego brzydoty, zachwyt witalnoci¹ cia³a i przera¿enie jego znikomoci¹.
W notatkach z lektury tomu o koncepcie wska¿my z kolei na pracê podejmuj¹c¹ problematykê ró¿n¹ od tej, któr¹ dot¹d referowalimy. Kierunek dociekañ Jolanty Skrzyd³o,
autorki artyku³u Piêkne i niewierne. Wspó³czesne przek³ady angielskiej poezji konceptycznej
XVII wieku, wyznaczaj¹ pytania: Jakie szczególne problemy sprawia koncept w przek³adzie i co mog¹ nam one powiedzieæ o koncepcie i o przek³adzie w ogóle? Czego koncept
wymaga od t³umacza? Jak kszta³tuje jego wypowied? Czy i ewentualnie na ile koncept jest
uzale¿niony od jêzyka, w którym powsta³? (s. 4748). Rozwa¿aj¹c te fundamentalne dla
translatologii kwestie  w przypadku tekstów konceptystycznych ulegaj¹ce znacz¹cym komplikacjom  badaczka wskazuje na trudnoci, jakie stoj¹ przed t³umaczem zmierzaj¹cym do
oddania estetycznych i mylowych w³aciwoci konceptystycznych utworów. Jej dociekliwy wywód zmierza do konkluzji, ¿e przek³ady angielskich konceptystów XVII stulecia s¹
dla t³umacza wyzwaniem, które wymaga zrekonstruowania istoty zaskakuj¹cych pomys³ów dawnych poetów, a nastêpnie starania o to, aby oddaæ konceptystyczn¹ osnowê tych¿e pomys³ów  nieraz z pomoc¹ w³asnych konceptów t³umacza, co owocuje efektownymi, choæ czêsto odbiegaj¹cymi od litery orygina³u translacjami.
Lektura ksi¹¿ki Koncept w kulturze staropolskiej  a w pewnej mierze zapewne te¿
powiêcona jej recenzja  utwierdza w przekonaniu, ¿e niemal ka¿da dziedzina ludzkiego
dowiadczenia mog³a byæ przedmiotem dowcipnych, budz¹cych zdumienie poznawcze
opracowañ. Ujmuj¹c te lekturowe refleksje w innej perspektywie rzec mo¿na równie¿, ¿e
recenzowany tom pozostawia wra¿enie, i¿ koncept wystêpowa³ we wszystkich bez ma³a
sferach kultury barokowej. Wra¿eniu temu trudno siê oprzeæ zw³aszcza po zapoznaniu siê
z rozpraw¹ Krystyny Stasiewicz Barokowe igraszki z ogniem, w której pocz¹tkowych fragmentach autorka przybli¿y³a konceptystyczn¹ stronê parateatralnych widowisk wykorzystuj¹cych wietlne efekty oraz wskaza³a na iluzjonistyczne cechy ogniowych konceptów w sakralnej sztuce baroku. Wszak¿e nie ikonosfera tej epoki, lecz ówczesna literatura znalaz³a siê
w centrum zainteresowania Stasiewicz, która siêgaj¹c do wielu literackich wiadectw wyodrêbni³a kwestie, jakie w refleksji nad t¹ problematyk¹ maj¹ znaczenie pierwszoplanowe.
W szczególnoci badaczka wskaza³a na: 1. Zakres wystêpowania konceptów ogniowych
(rodzaje literackie, tematyka utworów). 2. Najczêstsze motywy wykorzystywane do ich budowy. 3. Miejsce w utworze. 4. Sposób kszta³towania konceptów (s. 220). Praca Barokowe
igraszki z ogniem unaocznia, ¿e podjêta w niej tematyka ze wszech miar zas³uguje na dalsz¹ naukow¹ eksploracjê. Wymaga ona ujêcia ksi¹¿kowego  pisze autorka omawianej
pracy, wskazuj¹c w ten sposób na potrzebê takiego podjêcia tematyki, które odzwierciedli
jej kulturow¹ donios³oæ 22. Dla tego rodzaju inicjatyw badawczych praca Krystyny Stasiewicz stanowi cenn¹ i instruktywn¹ zachêtê.
Rozprawa Jakuba Pokory Ze studiów nad obrazowaniem urzêdów. Kanclerska Peristroma Stefana Koryciñskiego, ods³aniaj¹ca konceptystyczny zamys³ programu ideowego s³ynnej portiery herbowej, uwra¿liwia z kolei na potrzebê uwzglêdniania konceptystycznego pod³o¿a w dzie³ach na pierwszy rzut oka nie zwi¹zanych z owym nurtem barokowej twóczoci, nadto za przybli¿a specyfikê tych dokonañ artystycznych, których
pomys³owoæ i oryginalnoæ by³y rezultatem po³¹czenia plastycznych oraz werbalnych
rodków wyrazu. Na marginesie rozprawy, tak wnikliwej analitycznie, odnotujmy, ¿e
w przedstawionych w niej dociekaniach termin koncept nie pojawia siê jako instrument
wyjaniania ukrytych znaczeñ portiery Koryciñskiego (jedynie w przypisie 6 na s. 332
badacz odsy³a do innej swej pracy, traktuj¹cej o konceptach w sztukach plastycznych,
opartych na znaczeniu imienia). Podnosz¹c tê sprawê nie upominam siê o pedantyczny
22
Zob. m.in. G. B a c h e l a r d, P³omieñ wiecy. Prze³. J. R o g o z i ñ s k i. Gdañsk 1996. 
M. P o p c z y k, Ogieñ. W zb.: Estetyka czterech ¿ywio³ów. Ziemia. Woda. Ogieñ. Powietrze. Red.
K. Wilkoszewska. Kraków 2002.
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werbalizm jako zasadê wyk³adu naukowego. Chcê tylko zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdu na to, i¿
przedstawiona przez Pokorê analiza Peristromy Koryciñskiego przynosi dog³êbn¹ deszyfracjê skomplikowanych treci tego zabytku, pos³u¿enia siê w analizie terminem koncept dawa³oby czytelnikowi sposobnoæ do zaobserwowania wielorakich mo¿liwoci eksplanacji tego terminu i jego naukowej u¿ytecznoci.
Do postulatów nasuwaj¹cych siê w toku lektury recenzowanej ksi¹¿ki dodajmy jeszcze jeden. Otó¿ obiektem zainteresowania badaczy konceptu powinien bez w¹tpienia
staæ siê nurt dawnego pimiennictwa powiêconego popularyzacji nauk przyrodniczych,
prezentowanych w konwencji scientia curiosa. Polscy reprezentanci tego sposobu uprzystêpniania wiedzy (maj¹cego swych krzewicieli w wielu krajach Europy) zostali wyodrêbnieni w pracach z zakresu dziejów nauki i w tej perspektywie dociekañ historycznych omawiano ich dokonania 23. Nie rozwa¿ano natomiast dot¹d zwi¹zków tego krêgu
pimiennictwa z konceptyzmem, a potrzeba rozpatrzenia owych zwi¹zków nasuwa siê
ze wzglêdu na charakterystyczne dla propagatorów scientia curiosa upodobanie do eksponowania zadziwiaj¹cych korespondencji miêdzy na ogó³ nie kojarzonymi ze sob¹ zjawiskami wiata fizycznego, dalej za ze wzglêdu na stosowanie zaskakuj¹cych i przyci¹gaj¹cych uwagê czytelnika rodków kompozycyjnych i stylistycznych, a wreszcie
z uwagi na preferowanie swoistej formy prezentowania wiedzy, nie respektuj¹cej kanonów rozpowszechnionego w ówczesnych szko³ach podrêcznikowego sposobu wyk³adu
opartego na zasadach logiki 24. Do wysuniêcia tego postulatu sk³ania odkrywcze, erudycyjne studium Jacka Sokolskiego Barokowa physica curiosa i koncepty Ksiêgi Natury, w którym uczony dowiód³ istnienia wa¿nych analogii miêdzy eksponowan¹ w konceptystycznym rozumowaniu ide¹ discordia concors a mylowym wzorcem XVII-wiecznych kompendiów symbolograficznych, ukazuj¹cych przyrodê jako uniwersum rz¹dz¹ce
siê regu³ami przedziwnej harmonii przeciwieñstw.
Zamykaj¹c rozwa¿ania o ksi¹¿ce Koncept w kulturze staropolskiej, spostrze¿enia wczeniej ju¿ tu przedstawione uzupe³nijmy s³owem ogólniejszej refleksji. Recenzowany tom
nale¿y bez w¹tpienia do tych publikacji naukowych, których znaczenie poznawcze nie
polega wy³¹cznie na  ze wszech miar godnym uwagi  wyjanianiu istotnych zjawisk
przesz³oci kulturalnej. Wartoæ omówionej ksi¹¿ki przejawia siê i w tym, ¿e inspiruje ona
do sformu³owania kolejnych pytañ i postulatów badawczych, pomocnych w dalszej rekonstrukcji panoramy dawnego konceptyzmu. Wolno oczekiwaæ, ¿e panorama ta  stanowi¹c przemiot zainteresowania nie tylko literaturoznawców, lecz tak¿e jêzykoznawców,
historyków sztuki i badaczy dziejów myli filozoficznej  stawaæ siê bêdzie dla nas coraz
wyrazistsza.
Grzegorz Raubo
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

Abstract
The review in question, comprising 22 studies on the conceit in Old Polish literature, points
at a fundamentally innovative mode of expressing the conceit. The cognitive value of the collection
consists in displaying the conceit against the broad background of old culture, setting the conceits
important theoretical plots apart, and in presenting the multifaceted nature of the conceit in Polish
Baroque literature. The review highlights the stimulating significance of this book for conceit
researches, and sheds light on the still not precise mode of expressing the concept by a few authors
included into the collection.
23
Zob. syntetyczne omówienie tej problematyki: T. B i e ñ k o w s k i, Polscy przedstawiciele scientia curiosa. Rozprawy z Dziejów Owiaty 1987.  T. B i e ñ k o w s k i, J. D o b r z y ck i, Staropolski wiat nauki. Warszawa 1998, s. 8192. Ze studiów szczegó³owych zob. zw³aszcza
F. B a r g i e ³, Wojciech Tylkowski SJ i jego Philosophia curiosa z 1669 r. Kraków 1986.
24
B i e ñ k o w s k i, op. cit., s. 7.

