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 Wyobrażenie o baroku, jakie istnieje w potocznej świa-
domości, jest dwojakie. Wciąż pokutuje stereotyp „zepsutego re-
nesansu”, upadku dorobku klasycznego, wypaczenia jego form 
estetycznych i myślowych. Jednocześnie jednak opozycyjność 
baroku wobec odrodzenia sprawia, że estetyka specyficzna dla tej 
epoki budzi konkretne skojarzenia: nadmiarowość, rozbudowana, 
wyszukana forma, wielość stosowanych w dziełach sztuki rozwią-
zań. W dużej mierze taka sytuacja uwarunkowana została przez 
propozycję periodyzacyjną Heinricha Wölfflina, który dzieje sztu-
ki porządkuje według naprzemiennej dominacji estetyk „klasycz-
nej” i „barokowej”. Domeną klasycyzmu według niemieckiego 
historyka sztuki miałyby być między innymi linearność, płaskość 
i jasność, z kolei barok charakteryzuje się malarskością, głębią 
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i niejasnością1. Ujemne wartościowanie baroku wynika przede 
wszystkim z przekonania, że w estetycznej hierarchii wyżej należy 
sytuować to, co przejrzyste, klarowne i harmonijne – klasyczne 
właśnie. Samo (domniemane) pochodzenie nazwy „barok” budzi 
raczej ambiwalentne skojarzenia znaczeniowe. Dziwaczny, nie-
kształtny, nieregularny – to epitety wyraźnie wskazujące na „de-
gradację” renesansu2, jaka miała dokonać się w sztuce barokowej.  
 Nie jest przedmiotem tego artykułu rehabilitacja baroku 
jako epoki. Studia podkreślające jego autonomiczną wartość daw-
no zostały przeprowadzone3, wyartykułowano także zasadnicze 
cechy baroku jako różnorodne, a zarazem spójne; wielorakie 
i jednocześnie współbrzmiące: „Aby uznać istnienie baroku jako 
epoki kulturowej i literackiej, trzeba odkryć więź łączącą niezli-
czony dotychczas zbiór utworów powstałych jednocześnie, lecz 
zdecydowanie odmiennych; (…) Jeśli ta próba skazana byłaby na 
niepowodzenie, należałoby sądzić, że po zintegrowanej wokół idei 

                                                      
1 Poglądy Wölfflina referuje w swoim opracowaniu Jadwiga Sokołowska. Por. 
J. Sokołowska: Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki. Warszawa 1971, 
s. 28. 
2 Por. W. Tatarkiewicz: Historia estetyki. T. 3. Warszawa 2009, s. 417: „Nie jest 
pewne, czy pochodzi on [termin „barok” – A. N.] od iberyjskiej nazwy dla pereł 
o nieregularnej budowie, czy od łacińskiej dla niepoprawnego sylogizmu, czy od 
włoskiej nazwy dla oszustwa. Tak czy inaczej, pierwotna konotacja wyrazu ‹‹ba-
rok›› była inna niż obecnie: oznaczał wytwory sztuki, ale tylko nieregularne, 
nieprawidłowe, dziwaczne; miał sens podobny do ‹‹groteski››; nie oznaczał stylu, 
lecz właśnie odstępstwa od stylu, był nazwą dla dz iwactwa, dziwacznego sma-
ku i mody”. 
3 O tym, że ścisłe przeciwstawienie baroku i renesansu nie ma odzwierciedlenia 
w tekstach kultury, świadczy chociażby „długie trwanie” klasycyzmu, którego 
obecność można obserwować jeszcze w XVII wieku. Skrótowo problem ten 
ujmuje Czesław Hernas: „Przyjmując nazwę barok dla całości wskazuję równo-
cześnie na silną opozycję klasycystyczną w całym wieku. Ta złożoność jest 
w ogóle znamienna dla baroku europejskiego. W Polsce tradycje klasycystyczne, 
wspomagane przez jezuitów, znalazły oparcie w tradycji i rozwoju literatury 
ziemiańskiej, która, podejmując klasycystyczne, renesansowe wzorce wypowiedzi, 
nasyciła je polskimi, ziemiańskimi realiami, z czasem zaś barokową sensualno-
ścią, wreszcie konceptyzmem” (C. Hernas: Barok. Warszawa 2002, s. 20). Za-
miast proponowanej przez tradycyjną periodyzację opozycji należałoby mówić 
zatem o przejmowaniu i kontynuowaniu dawnych form w duchu nowej estetyki. 
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humanizmu epoce renesansu, a przed epoką spojoną ideami 
oświecenia panował chaos ideowy i artystyczny, z którego nie 
wyłoniła się formacja kulturowa, a zarazem zaniechać dotychcza-
sowej nazwy, pozostając przy określeniu ‹‹wiek XVII››. Można 
jednak mieć nadzieję, że ulubiona dewiza tego stulecia – unitas in 
diversitate (jedność w różnorodności, przeciwieństwach, sprzecz-
nościach) zawiera wskazówkę i zachętę do poszukiwania zasady 
scalającej lub miejsca wspólnego (…)”4.  
 
W STRONĘ FILOZOFII PRZYRODY 
 Warto jednak przypisywaną barokowi różnorodność, wie-
lokształtność rozszerzyć poza granice sztuki, literatury, czy szerzej 
– estetyki. Wiek XVII jest czasem, którego wyrazista odmienność 
i swoistość w stosunku do epok poprzednich przejawia się między 
innymi w wyraźnie zaznaczonej obecności nauk ścisłych 
w świadomości myślicieli baroku. Chodzi jednak nie o nagłe po-
jawienie się w kulturze przyrodoznawstwa czy astronomii, ale o – 
jak określa to zjawisko Jadwiga Sokołowska – „emancypację nauk 
ścisłych”: „Przełomem stało się dopiero odkrycie f i lozoficz-
nych szczegółowych nauk przyrodniczych. (…) filozofowie 
i przyrodnicy pierwsi uświadomili sobie w pełni, jak wielkie moż-
liwości poznawcze stoją otworem przed nową nauką. (…) Nie 
zauważono natomiast rzeczy najbardziej niezwykłej: przejścia od 
systemu fi lozoficznego do systemu afi lozoficznego”5. 
Sokołowska wskazuje również na całościowy charakter ówczesnej 
nauki, której sensem była raczej próba określenia mechanizmów 
rządzących całością – w różnym stopniu poznawalnej – rzeczywi-
stości, niż tworzenie podziałów między przestrzeniami osobnych 
gałęzi nauki: „Nie istniały jeszcze ostre, sprecyzowane granice 
pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami i na tej zasadzie uczeni 

                                                      
4 A. Nowicka-Jeżowa: Barok polski. Między Europą i Sarmacją. Profile i zarysy 
całości. Warszawa 2009-2011, s. 11. 
5 J. Sokołowska: Spory o barok…, s. 107-108. 
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pracowali w różnych dziedzinach (np. Kartezjusz, Pascal, 
Newton). Szczególnie doniosłym zjawiskiem była ‹‹swoista osmo-
za›› pomiędzy różnymi dyscyplinami: postęp naukowy w jednej 
dziedzinie miał kolosalny wpływ na inne”6. Badaczka kładzie silny 
nacisk na separację nauk „humanistycznych” (w tym wciąż upra-
wianej pod przemożnym wpływem Arystotelesa filozofii) oraz 
ścisłych, równocześnie jednak podkreśla syntetyczny charakter 
ówczesnej nauki. W moim odczuciu chodzi nie tyle o ścisły po-
dział, co po prostu o rozróżnienie metod i kompetencji nauk ści-
słych i filozofii. Ciągle jednak naukowa ambicja baroku zmierzała 
do spójnego celu: stworzenia syntezy, zbadania i określenia me-
chanizmów rządzących światem7.  
 Pomiędzy różnymi metodami badania i opisywania rze-
czywistości – tymi stosowanymi przez przyrodoznawstwo 
i pokrewne mu dyscypliny oraz specyficznymi na przykład dla 
sztuki i filozofii – można dostrzec mniej lub bardziej złożone ko-
respondencje i pokrewieństwa. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
między innymi w sferze artystycznych inspiracji metodami 
i rozwiązaniami wypracowanymi przez naukę. Mam tu na myśli 
między innymi poezję konceptualną, której zaplecze intelektualne 
oparte jest w dużej mierze na logice, czy też poezję nurtu wanita-
tywnego – ona z kolei wypracowała swój repertuar obrazów 
i symboli dzięki ówczesnym odkryciom astronomicznym (nie-
ustanny ruch ciał niebieskich, nieskończoność wszechświata) 
i anatomicznym (traktaty medyczne ilustrujące anatomię ludzkie-
go ciała, np. De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa). 
Ruch niejako w odwrotnym kierunku – to znaczy podporządko-
                                                      
6 Ibidem, s. 112. 
7 Podobnie formułuje to Sokołowska, jednak wskazany przez badaczkę całościo-
wy charakter nauki dotyczy mimo wszystko głównie nauk przyrodniczych: „Po 
raz pierwszy w dziejach, tak dalece konsekwentnie, nauka poznaje rzeczywistość, 
stawiając sobie za zadanie poznanie jej mechanizmu. Poznanie mechaniki 
wszechświata (…), mechaniki żywych organizmów (…), a nawet – jeśli taka 
istnieje – poznanie mechaniki społeczeństwa – oto konkretne zadania, które 
stawia sobie nauka epoki baroku (…)”. Ibidem, s. 111.  
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wanie zamierzeniom naukowym decyzji estetycznych w zakresie 
formy tekstu – wyraźnie rysuje się z kolei w kompilacyjnych trak-
tatach filozoficzno-przyrodoznawczych, licznie powstających 
w XVII. stuleciu. Kompendia wiedzy, przewodniki encyklope-
dyczne oraz naukowe to istotny element kultury intelektualnej 
baroku. Potrzeba wiedzy całościowej, którą podkreślała Sokołow-
ska, prowadzi do zjawiska XVII-wiecznego encyklopedyzmu 
określanego przez Cesare Vasoliego jako „silna inklinacja ency-
klopedyczna właściwa dla licznych środowisk kulturalnych owego 
okresu, trwała wiara w organiczną jedność całości wiedzy (…)”8. 
Encyklopedyzm stanowi zatem nie tylko kształt dla wiedzy, którą 
XVII wiek zaczął pozyskiwać przy pomocy nowych metod ba-
dawczych, ale także określoną „inklinację umysłową”, to znaczy 
formę, której zadaniem jest zebrać całą dostępną wiedzę o świecie, 
a następnie uporządkować ją w przemyślany, funkcjonalny spo-
sób.  
 Wspomniane wcześniej inspiracje naukowe w literaturze 
można analizować jako „zapożyczenie”, kształtowanie estetyki na 
bazie nauki. Z kolei utwory paraliterackie, znajdujące się na grani-
cy tekstu literackiego oraz popularnonaukowego, reprezentują 
zjawisko, które nazwałabym funkcjonalnością estetyki: wybory 
dotyczące formy z jednej strony pełnią rolę wywierania określo-
nego wpływu na czytelnika (co uwidocznię na przykładzie oma-
wianego w dalszej części artykułu dzieła Wojciecha Tylkowskie-
go), z drugiej – stanowią naturalną konsekwencję XVII-wiecznych 
tendencji intelektualnych. Traktaty przyrodoznawcze, kompendia 
wiedzy, encyklopedie – wszystkie wykazują specyficzną dla baro-
ku potrzebę skompletowania pełnej wiedzy, łącznie z tymi jej 
obszarami, które są w niewielkim stopniu sprawdzalne naukowo 
(jak cuda, monstra, anomalie przyrodnicze). Innymi słowy: XVII-
wieczne traktaty popularnonaukowe stanowią typ dzieła, 

                                                      
8 C. Vasoli: Encyklopedyzm w XVII wieku. Przeł. A. Aduszkiewicz. Warszawa 
1989, s. 5. 
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w którym zastosowanie określonych chwytów artystycznych ko-
nieczne jest dla osiągnięcia zamierzonego celu. Jednocześnie do-
bór i sposób prezentowania zgromadzonych informacji nauko-
wych pozwala zaobserwować, jak estetyka barokowa realizuje się 
poza dziełami stricte artystycznymi, a także jak repertuar metod 
naukowych modeluje wybory estetyczne. Zjawiskiem, w którym 
splot nauki i estetyki jest szczególnie ważny ze względu na prze-
znaczenie tekstów oraz ich „materię”, jest ściśle związana 
z pojęciem encyklopedyzmu scientia curiosa. W niniejszym arty-
kule analizie poddane zostanie szczególnie ciekawe dzieło repre-
zentujące ten nurt wiedzy, czyli Uczone rozmowy wszystkę w sobie 
prawie zawierające filozofiją Wojciecha Tylkowskiego, wydane 
w 1692. Tylkowski, „polihistor ośmieszony”9, jest postacią repre-
zentującą specyficzny dla XVII stulecia typ umysłowości. Jezuita, 
nauczyciel kolegiów w całej Europie, wykształcony został 
w duchu nauki scholastycznej, jego zainteresowania naukowe 
obejmowały jednak w zasadzie każdą dziedzinę wiedzy: matema-
tykę, botanikę, muzykę, filozofię i teologię. Mimo że w zakresie 
dwóch ostatnich nauk pozostaje – zgodnie ze swoją formacją za-
konną – raczej konserwatywny10, z pewnością nie można odmó-
wić Tylkowskiemu ogromnego apetytu intelektualnego, a także 
talentu – nawet jeżeli nie przejawiał się on w twórczym podejściu 
do materiału naukowego, niewątpliwie biegłe poruszanie się po-
śród tak wielu dziedzin wiedzy zasługuje na uznanie11. Ze 

                                                      
9 J. Tazbir: Wojciech Tylkowski – polihistor ośmieszony. „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1978, nr 1. 
10 Por. ibidem, s. 84: „W aktach czeskiej prowincji jezuitów czytamy bowiem, iż 
wykazuje zdolności i zamiłowania matematyczne, ale sąd o rzeczach ma kiepski, 
doświadczenie niewielkie i nauczycielem zbyt dobrym nie jest, zwłaszcza jeśli 
idzie o humaniora”. 
11 Por. G. Raubo: Dusza, monstra i życie na Księżycu. Teoria antropologiczna 
w barokowej „scientia curiosa” Wojciecha Tylkowskiego. „Przestrzenie Teorii” 
2013, nr 19, s. 57: „Jednak ogromny, obejmujący kilkadziesiąt książek dorobek 
tego autora, bogactwo i zróżnicowanie zajmującej go tematyki – najdobitniej 
poświadczone monumentalnym, wielotomowym dziełem Philosophia curiosa seu 
uniwersa Aristotelis philosophia (1680-1690) – w pełni uzasadniają widzenie 
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względu na intelektualną wszechstronność, a także kreatywne 
podejście do przedstawiania zgromadzonego materiału, uznać 
można Tylkowskiego za jednego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli nurtu scientia curiosa. 
 
SCIENTIA CURIOSA – DLACZEGO ZAJMUJĄCA?  
 Trudno dokładnie przetłumaczyć sens łacińskiego terminu 
scientia curiosa. Zawiera się w nim zarówno nauka, jak i filozofia, 
a także forma, w jakiej występują. Curiosa – czyli ciekawa, zaj-
mująca, interesująca. Dotyczy to zarówno treści wywodu nauko-
wego, jak i jego formy. Zasadniczy cel tego rodzaju tekstów to 
przede wszystkim popularyzacja – przybliżenie różnorodnej wie-
dzy czytelnikom, którzy niekoniecznie odebrali fachowe wy-
kształcenie w tym kierunku. Pisze Tadeusz Bieńkowski: „Popula-
ryzujący wiedzę przyrodniczą nurt scientia curiosa, którego ze-
wnętrznym wyrazem były obszerne syntezy kompendialne, należy 
odróżnić od żywego w wieku XVII i na początku wieku XVIII ruchu 
piśmienniczego o charakterze ściśle badawczo-odkrywczym 
w dziedzinie przyrody i również używającego terminu curiosus. 
Ruch ten zaowocował setkami drobnych prac faktograficzno-
analitycznych rejestrujących różne ‹‹ciekawe›› odkrycia przyrod-
nicze. Jest rzeczą oczywistą, że oba te nurty scientia curiosa – 
popularyzacyjno-edukacyjny i badawczo-inwentaryzacyjny, miały 
wspólne społeczne i kulturowe podłoże w wielkim zaciekawieniu 
zjawiskami przyrody w wieku XVII tudzież w szybkim rozwoju 
nauk przyrodniczych i rozwoju techniki”12. Wymienione przez 
Bieńkowskiego typy tekstów naukowych i paranaukowych są 
zjawiskiem podwójnie ciekawym. Badacz podkreśla ich silne za-
korzenienie w ówczesnej kulturze umysłowej, dla której nauki 

                                                                                                            
w nim erudyty wielkiego formatu, osobowości wyróżniającej się nie tylko 
w kręgach polskich i europejskich scholastyków, lecz zajmującej ważne miejsce 
w kontekście ogólniejszym: w krajobrazie uczonej kultury swych czasów”. 
12 T. Bieńkowski: Polscy przedstawiciele „scientia curiosa”. „Rozprawy z Dzie-
jów Oświaty” 1987, t. 30, s. 6. 
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ścisłe są jednym z kluczowych komponentów, równocześnie jed-
nak scientia curiosa nie realizuje wskazanego przez Sokołowską 
zjawiska emancypacji nauk przyrodniczych; szczególnie typ popu-
laryzacyjno-inwentaryzacyjny osadzony jest na podłożu filozo-
ficznym. Traktaty popularyzatorskie nie miały ambicji odkrywania 
nowych przestrzeni wiedzy o świecie, ich głównym założeniem 
było raczej gromadzenie, porządkowanie i przedstawianie wiedzy 
zastanej; ponadto filozofia – w tym „klasyczny” arystotelizm – 
nadal odgrywała w nich istotną rolę metodologiczną. Bieńkowski 
formułuje cztery podstawowe wyznaczniki nurtu „nauki zajmują-
cej” następująco: jej przedmiotem są nauki ścisłe (matematyczne, 
techniczne i przyrodnicze); charakteryzuje się brakiem odkryw-
czości badawczej, przekazywane przezeń informacje należą do 
utrwalonego w wiekach poprzednich zasobu wiedzy o świecie; 
cechuje ją określony horyzont wyznaniowo-światopoglądowy 
(większość autorów tego typu traktatów jest wyznania rzymskoka-
tolickiego); oraz operuje specyficzną formą wypowiedzi13.  
 Tendencja do tego, aby „objąć wszystko”, poddać refleksji 
naukowej każdą dostępną gałąź wiedzy, współistnieje z pewnego 
rodzaju konserwatyzmem w dziedzinie światopoglądowej. Nie jest 
odeń wolny i Tylkowski, jak na jezuicką formację i tak dość 
otwarty na obce mu stanowiska. Na pytanie: „Czyli we środku 
świata Ziemia”14 filozof odpowiada, asekuracyjnie, zaznaczając, 
że referuje stanowisko Kościoła katolickiego: „Niektórzy uczą, iż 
Słońce we środku świata stoi, a Ziemia około niego biega, ale to 
zdanie jako przeciwne Pismu Bożemu od Kościoła S. [świętego – 
A. N.] jest potępione roku 1616. A ku temu gdyby Ziemia miasto 
Słońca biegała rzucałaby budynkami i ludźmi, jako kamień młyń-
ski gdy co na nim położą: czulibyśmy też szum wielki wiatru 

                                                      
13 Por. ibidem, s. 7.  
14 W. Tylkowski: Uczone rozmowy wszystkę w sobie prawie zawierające filozofi-
ją. Warszawa 1692, s. 19. We wszystkich cytatach z dzieła Tylkowskiego stosuję 
współcześnie obowiązujące reguły ortograficzne. 
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zawsze, wobec owszem musielibyśmy się palić, gdyż rzeczy 
w wielkim biegu grzeją się i nawet zapalają: a bieg Ziemi byłby 
daleko większy niżeli kule z dzieła idącej, jako to masz w mojej 
łacińskiej‹‹ Filozofiej››”15.  

Sceptycyzm wobec ówczesnych odkryć i dokonań nauko-
wych w przestrzeni świeckiej, wierność tradycyjnemu autoryteto-
wi kluczowego dla filozofii scholastycznej Arystotelesa – to 
wszystko przyczyniło się do powstania „czarnej legendy” baroko-
wych traktatów popularnonaukowych, które przez długi czas po-
strzegane były jako przejaw upadku nauki polskiej, przykład 
wstecznictwa i obskurantyzmu intelektualnego wieku XVII16. Nie 
uchronił się przed nią także Tylkowski17.  

Zreferowane wcześniej ustalenia Bieńkowskiego dotyczą-
ce najbardziej charakterystycznych cech „nauki zajmującej” (jak 
sam zresztą to zaznacza) są w dużej mierze uogólniające (na przy-
kład, dzieło Tylkowskiego porusza nie tylko zagadnienia przyro-
doznawcze, jego przedmiotem są również filozofia i antropolo-
gia); natomiast refleksje badacza na temat formy traktatów z nurtu 
scientia curiosa wskazują na istotę tych tekstów zarówno 
w kontekście ich funkcjonalności, jak i warstwy estetycznej: „Po-
sługiwała się [scientia curiosa – A. N.] własnym, swoistym sposo-
bem wykładu pod względem merytorycznym i kompozycyjno-
stylistycznym, różniącym się od rozpowszechnionego w ówcze-
snych szkołach podręcznikowego sposobu wykładu opartego na 
zasadach logiki”18. Zarzuty pod adresem tekstów popularnonau-

                                                      
15 Z. Bieńkowski: Polscy przedstawiciele…, s. 7. 
16 Por. ibidem, s. 9: „Historycy różnych dziedzin wiedzy przyrodniczej widzieli 
w scientia curiosa degenerację piśmiennictwa naukowego, gdy tymczasem był to 
– na swoje czasy – szczyt piśmiennictwa popularnonaukowego określonego 
typu”. Interesujący wydaje się fakt, iż dzieje recepcji tego nurtu naukowego są 
niemal takie same, jak recepcja estetyki barokowej – od powszechnego odrzuce-
nia i deprecjacji, aż po dostrzeżenie swoistości obu zjawisk i konieczności zasto-
sowania innych kryteriów wartościowania. 
17 Por. J. Tazbir: Wojciech Tylkowski... 
18 T. Bieńkowski: Polscy przedstawiciele…, s. 7. 
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kowych płynęły zatem z pewnego rodzaju „rozstrojenia” aparatu 
analitycznego: nie są to teksty stricte literackie, podlegające kryte-
riom oceny estetycznej, nie mieszczą się także w szeroko rozu-
mianej definicji dzieła naukowego, które należałoby wartościować 
przede wszystkim ze względu na ich rzetelność merytoryczną oraz 
innowacyjność badań.  
 Właściwa skala oceny musiałaby zatem odnosić się do 
dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest zasób merytoryczny, jaki pro-
ponują traktaty popularnonaukowe. Stanowi on poszerzenie wie-
dzy wyniesionej przez przeciętnego czytelnika dzieł scientia cu-
riosa ze szkoły. Uzupełnia informacje ogólnie dostępne oraz 
w interesujący formalnie sposób stara się przekonać czytelnika, że 
nauka jest ciekawa, a świat wart poznania. Wobec wcześniejszych 
ustaleń na temat baroku jako epoki encyklopedystów można 
uznać, że „nauka zajmująca” jest jak gdyby społecznie otwartą 
„gałęzią” encyklopedycznego typu myślenia. Wskazuje na to rów-
nież różnorodność dziedzin, jakie poruszają traktaty. Obok tek-
stów z przewagą zagadnień botanicznych (jak np. Historia natura-
lis curiosa Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae Gabriela 
Rzączyńskiego) pojawiło się bowiem także dzieło Tylkowskiego, 
które ma ambicje objąć prawie wszystko: fizykę, metafizykę, teo-
logię, antropologię, a także dziedziny przyrodoznawcze: geologię, 
botanikę i zoologię. Tak obszerny zakres materiału oraz postulat 
przystępności proponowanej czytelnikowi wiedzy niejako wyklu-
czały pogłębione, poparte doświadczeniami studia – jako dzieło 
przyjazne przeciętnemu czytelnikowi, Uczone rozmowy nie mogły 
operować materiałem ani zbyt rozległym, ani sformułowanym 
w nadmiernie wyspecjalizowanym języku nauki19. Druga kwestia, 
która również powinna podlegać osobnej ocenie, to specyfika 

                                                      
19 Popularyzatorski charakter Uczonych rozmów uwypukla porównanie ich 
z innym dziełem Tylkowskiego – napisaną po łacinie, wielotomową rozprawą 
zatytułowaną Philosophia curiosa (1669). Jest to tekst na „wyższym poziomie 
zaawansowania”, przeznaczony dla innego typu czytelnika.  
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ukształtowania tekstu. Dzieło Tylkowskiego, analizowane tutaj 
jako klasyczny przykład traktatu z nurtu scientia curiosa, zbudo-
wane zostało w formie katechizmowych pytań i odpowiedzi. Pyta-
nia, nieraz zaskakujące lub wręcz banalne („Czemu po wielkiej 
pracy fatygę czujemy”20, „Czemu mokre drzewo da się nagiąć 
a suche się łamie”21), nie powodują jednak infantylizacji tekstu. 
Ich funkcja również została podporządkowana ogólnym założe-
niom traktatu: zainteresowaniu czytelnika i zachęceniu go do roz-
patrzenia danego zagadnienia. Oparte nieraz na konceptualnych 
skokach myślowych, dowcipie i dziwnych, zaskakujących zesta-
wieniach, opatrzone zostały rozbudowanymi odpowiedziami, któ-
re proponują czytelnikowi wyczerpujący wykład na dany temat. 
Podobnie dobór materiału – zjawiska nietypowe, anomalie przy-
rodnicze i fizjologiczne czy ciekawostki z różnych dziedzin, po-
czątkowo sprawiające wrażenie naiwnych, stanowią jedynie punkt 
wyjścia szerokiej refleksji naukowej. W tym najpełniej realizuje 
się zjawisko funkcjonalności estetyki w dziedzinie nauki.  
 
MONSTRA, CUDA I DZIWACTWA PRZYRODY – „ESTETYKA 

FUNKCJONALNA” 
 Syntetyczność dzieła Tylkowskiego wyraża się nie tylko 
w podejmowaniu różnych zagadnień i konstruowaniu z nich spój-
nego wywodu myślowego o konsekwentnej formie. Nie mniej 
ważna wydaje się troska autora o to, aby przekazywana wiedza 
podana została we właściwy, atrakcyjny dla czytelnika sposób. 
Niewątpliwie ma to związek z profesją Tylkowskiego – jako wy-
kładowca kolegiów jezuickich musiał dbać o podtrzymywanie 
zainteresowania słuchaczy swoich wykładów. Niewykluczone 
również, że „stara”, powszechnie znana wiedza jako przedmiot 
wywodu naukowego w odczuciu jezuity domagała się nowej for-
my, czegoś, co pozwoli spojrzeć na nią inaczej niż tylko przez 

                                                      
20 W. Tylkowski: Uczone rozmowy…, s. 295. 
21 Ibidem, s. 152. 
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pryzmat „szkolnego minimum”. Taką funkcję pełnią właśnie – 
pozornie tylko śmieszne lub naiwne – pytania jezuity. 
 W rozdziale „O rzeczach żyjących albo o duszy 
w pospolitości” Tylkowski pyta: „Czemu ręka człowiecza nie jest 
człowiekiem gdyż ma ciało i duszę?”22. Zagadnienie wydaje się 
absurdalne, jednocześnie jednak zaskakująco trafne – porusza 
bowiem kwestie relacji pomiędzy duszą a ciałem, funkcjami inte-
lektualnymi a fizjologicznymi. Warunkiem człowieczeństwa nie 
jest jednak posiadanie owych podstawowych jego komponentów, 
lecz „kompletność” obydwu cech. Ten typ rozumowania zbliża się 
do założeń wspomnianej już logiki konceptualnej23. Zakłada ona, 
że celem poezji jest wywołanie w odbiorcy zaskoczenia 
i przyjemności. Zaskoczenie płynąć ma z odkrycia rzeczy nowej, 
nieznanej, odbiegającej od dotychczasowego oglądu rzeczywisto-
ści. Przyjemność natomiast wywołana jest potwierdzeniem ogól-
nej wiedzy – ręka nie może być człowiekiem, gdyż jest ręką – 
i nabyciem nowych informacji: do pełnego człowieczeństwa po-
trzebna jest obecność kompletnych funkcji. Z kolei pytanie „Cze-
mu drzewo nie ma żołądka?”24 prowadzi do objaśnienia sposobu 
odżywania się istot obdarzonych różnymi układami trawienia – 
drzewo nie musi mieć żołądka na wzór zwierzęcy, gdyż pobiera 
substancje odżywcze bezpośrednio z ziemi i „ziemia drzewu mia-
sto żołądka”25. Interesująco o „niegłupiej śmieszności” pytań Tyl-
kowskiego pisze Jerzy Kroczak, interpretując je jako formę 

                                                      
22 Ibidem, s. 127. 
23 Por. M. K. Sarbiewski: De acuto et arguto – O poincie i dowcipie. [w:] idem, 
Wykłady poetyki. Przeł. S. Skimina. Kraków-Wrocław 1958; D. Gostyńska: 
Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991; G. R. Hocke: 
Świat jako labirynt. 2: Manieryzm w literaturze. Przeł. M. Chojnicki. Gdańsk 
2015.  
24 W. Tylkowski, Uczone rozmowy…, s. 135. 
25 Ibidem. 
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„karnawalizacji intelektualnej aktywności”26, przedstawianiu 
tego, co w istocie swej poważne, poprzez żart, dowcip. Tradycja 
ioca seria – poważnych żartów – stawała się „narzędziem również 
religijnego oglądu natury”27, formą odczytywania znaków Boga, 
który poprzez przyrodnicze dziwy i anomalie „bawi się” swoim 
stworzeniem. Widać zatem wyraźnie, że scientia curiosa nie pole-
ga na zadawaniu naiwnych pytań ani nie świadczy o głupocie 
i zacofaniu autora (jak sugerować by mogły negatywne opinie 
o tymże zjawisku); wręcz przeciwnie – na podstawie „przewrotnie 
logicznych” odpowiedzi można docenić nieprzeciętną erudycję 
Tylkowskiego oraz jego pomysłowość jako nauczyciela, który 
sprawnie stosuje argumenty mające na celu utrwalenie wiedzy. 
 Podobny wywód towarzyszy rozważaniom o monstrach, 
czyli anomalii najbardziej „doskwierającej” intelektualnie, bo 
dotyczącej bezpośrednio istoty ludzkiej. Jezuita kilkukrotnie po-
wraca do tej kwestii, umieszczając swoje rozważania w kontekście 
przede wszystkim przyczynowości organicznej: „Co znaczą mon-
stra?”; „Iż przyczyna która je uczyniła bardzo niedoskonała była 
i w sprawie swej miała przeszkodę: złego zaś nic ani dobrego 
z natury swej nie znaczą. Gdyż w Afryce bardzo często się rodzą, 
a nic złego za nimi nie idzie, zażywa jednak ich P. Bóg na prze-
strogę często, jako i tęczę na znak, że nie ma więcej karać poto-
pem, choć tęcza początkiem przyrodzonym na obłokach się poka-
zuje”28. Monstrum jest zatem nie tylko sensacyjną ciekawostką, 
jego właściwe znaczenie kryje się w odpowiedzi na pytanie. Na-
cisk położony na celowość powstawania anomalii oraz stworzeń 
o potwornych kształtach pozwala rozwinąć refleksję dotyczącą 
„czytania” znaków dawanych przez Boga. Monstra nienależące do 
ludzkiego świata można również postrzegać jako punkt graniczny 

                                                      
26 J. Kroczak: Wojciech Tylkowski – między historia naturalia a historia curiosa. 
[w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych. Red. 
J. Sokolski. Warszawa 2010, s. 159.  
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 11. 
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człowieczeństwa29, potencjalny efekt tego, co może się wydarzyć, 
gdy przyczyna „tego nie może dokazać, na co od natury sporzą-
dzona”30. Coś, co zdaje się być katalogiem kuriozów i anomalii 
przyrodniczych, okazuje się stanowić punkt wyjścia refleksji an-
tropologicznej, wywodu skupionego już nie na dziwactwach przy-
rody, ale poświęconemu naturze człowieka – poprzez porównanie 
negatywne. 
 Podobny status mają w traktacie Tylkowskiego cuda. Po-
tworności stanowią efekt działania przyczyny, która nie osiągnęła 
swojego celu, cudowność z kolei bierze się z „przyczynowości 
nadmiarowej”, dodatkowego wsparcia, którego Bóg może udzielić 
człowiekowi, aby był on w stanie przekraczać własną naturę: 
„kiedy zaś siły dodaje nadzwyczaj aby co nad to określenie uczy-
niła, to cudem zowiem, jako gdyby kogo chodzącego po wierzchu 
woda nosiła, i tak gdy się cud staje, czyni Bóg co nad prawo któ-
rym określił naturę stworzoną, i porządek około niej odmienia, 
i dlatego cud się nie dzieje bez znacznej przyczyny prawodawce 
(…)”31. Cudowność dostrzega Tylkowski nie tylko w bezpośred-
nich przejawach boskiej ingerencji. Stanowi ona również ważny 
element prowadzenia wykładu: przykłady nieprawdopodobne, 
niemożliwe, niezgodne z naturą („Czemu ptacy nie mają zę-
bów”32, „Czemu u człowieka rodzi się człowiek a nie inny 
zwierz?”33 „Jeżeli Aniołowie z niczego mogą co uczynić”34) to – 
podobnie jak monstra – „antyprzykłady”, jaskrawe formy istnienia 
natury, mające za zadanie wzbudzić ciekawość oraz zwiększyć 
efektywność zapamiętywania. Nie bez znaczenia jest również 
aspekt estetyczny. Jadwiga Sokołowska, przywołując teorię Fran-
cesca Petriziego, podkreślała znaczenie opozycji cudowności 

                                                      
29 Por. G. Raubo: Dusza, monstra…, s. 68-70 
30 W. Tylkowski: Uczone rozmowy…., s. 10. 
31 Ibidem, s. 13. 
32 Ibidem, s. 167. 
33 Ibidem, s. 267. 
34 Ibidem, s. 340. 
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i imitacji natury jako ważny czynnik estetyki barokowej35. Cu-
downość, uwaga skupiona nie na tym, co pozostające w normie, 
ale na zjawiskach od niej odbiegających, szczególna wrażliwość 
na to, by nadać wywodowi naukowemu wysoki poziom zarówno 
intelektualny, jak i formalny – wszystko to również pozwala 
uznać, iż Tylkowski, niezależnie od swojego zachowawczego 
stosunku do nowej nauki, dostrzegał i potrafił zastosować to, co 
myśliciele baroku wypracowali na gruncie estetycznym. Cudow-
ność wspominana przez Sokołowską wciąż jeszcze ma jednak 
charakter autoteliczny, podczas gdy jezuita w pełni świadomie 
stosuje zabiegi estetyczne, aby osiągnąć zamierzone cele.  
 
ZAKOŃCZENIE 
 Estetyka barokowa jest zjawiskiem, które można rozpa-
trywać wielorako. Wyodrębnione i opisane przez historyków sztu-
ki, literatury i kultury estetyczne wyznaczniki XVII stulecia moż-
na z łatwością aplikować na gruncie wyżej wymienionych nauk; 
mniej oczywisty wydaje się jednak związek estetyki z nauką. Sfe-
ra wzajemnych wpływów, którą można obserwować na przykła-
dzie różnych tekstów kultury, nie ogranicza się do wzajemnej 
inspiracji. Jest to wyraźne zwłaszcza w przypadku popularyzacyj-
no-naukowego nurtu scientia curiosa, operującego różnymi zabie-
gami mającymi na celu nadanie traktatowi atrakcyjnej formy. 
Analiza dzieła Wojciecha Tylkowskiego pokazuje, że zabiegi 
formalne takie jak konstrukcja pytań i odpowiedzi, dziwaczne lub 
naiwne zagadki czy koncepty, ale także kwestie związane 
z selekcją materiału, czyli wybór ciekawych i nieszablonowych 
zjawisk z różnych dziedzin nie są dowodem na „niepowagę” auto-
ra ani jego wąski horyzont intelektualny, uniemożliwiający podję-
cie pewnych tematów. Świadczą one raczej o wyczuciu tego, jak 
modelowanie estetycznej strony tekstu naukowego może prowa-
dzić do zrealizowania zamierzonego celu – w tym przypadku jest 
                                                      
35 J. Sokołowska: Spory o barok…, s. 171-173. 
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nim przekazanie wiedzy możliwie kompletnej oraz sformułowanej 
w atrakcyjny sposób.  
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Summary: The article is an attempt to show different connections between 
modern science in 17th century and esthetics of Baroque. Culture progress 
had been connected with breaking the Renaissance rules of art – clarity and 
harmony, as well as with appearance of a new kind of art – varied, unclear 
and marvel. In both branches of knowledge erudition and necessity of getting 
to know as much as possible were the most important ideas; this became the 
background of particular Baroque occurrence: encyclopedism and erudition. 
The popular science literature genre known as scienta curiosa is strongly 
connected to those terms. The main subject of analysis is a treatise written by 
Wojciech Tylkowski, containing knowledge of mathematics, natural history 
and philosophy. Due to its form – which uses conceptual solutions, tricky, 
ridiculous questions and description of marvels, monsters and other curiosi-
ties – it is one of the most interesting examples of “practice esthetics” – 
using esthetics for popularization purposes. 
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