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Nadal lepiej wiadomo czym to nie jest, 
niż czym to jest

Czesław Miłosz

Istnieją liczne powody, dla których 
warto, a nawet należy zainteresować 
się esejem. Jego odwieczna zagadko- 

wość oraz ekspansywność, której od paru 
dziesiątków lat jesteśmy świadkami, czynią 
zeń wyjątkowo pociągający i ważny temat 
humanistycznej refleksji. Esej, ze względu 
na swoją wieloraką nieortodoksyjność stał 
się, sam w sobie, problemem duchowym. 
Stosunek humanistyki do eseju, a także 
sposób jego uprawy i style jego odbioru 
uznać można zą niebanalny wskaźnik 
stanu kultury w ogóle.

Theodor W. Adomo w błyskotliwym 
studium poświęconym esejowi1 * nazywa 
go „formą kacerską”, stwierdzeniem tym 
oddając hołd ludzkiej myśli, starającej się 
o wyzwolenie spod tyranii sztywnego 
systemu, bezosobowej metody i hieraty- 
czności akademickich zwyczajów.

Z drugiej strony, kariera i autorytet 
eseju w czasach nam współczesnych, ka
riera, która z eseisty uczyniła personę 
godną szczególnych względów, pociąga 
za sobą również zjawiska patologiczne. 
Oto fragmentaryzm eseju powoduje nie
kiedy bylejakość wypowiedzi, a jego su-

1 T. W. Adomo, Esej jako forma, w: Sztuka i sztuki,
Warszwa 1990.

biektywizm dawać ma alibi intelektual
nemu niechlujstwu. Felietoniści lubią wi
dzieć w sobie eseistów. Pojęcie eseju 
wymaga więc także czujności i sceptycyz
mu, koniecznych do odróżnienia kotur
nu od prawdziwej wielkości.

Odrodzenie eseju
*

Esej (próba, szkic) ma zą sobą długą, 
bogatą -  i zobowiązującą -  przeszłość. 
Trudno znaleźć drugi taki gatunek wy
powiedzi, nie licząc -  rzecz jasna -  form 
stricte literackich i naukowych, który 
uprawiałoby aż tylu wybitnych pisarzy 
i myślicieli. Aczkolwiek nowożytna his
toria eseju rozpoczyna się wraz z Miche- 
lem de Montaigne’em (Essais, 1580) 
i wtórującym mu Francisem Baconem 
(Essays, 1597), to przecież w praktyce 
uprawiali go już Arystoteles, Platon, 
Plutarch, Seneka i inni.

Montaigne (1533 -1592), przedstawi
ciel późnego europejskiego renesansu, pisał 
Próby (fr. Essais) w przeciągu lat dwudzies- 
tu.Powstawały one niejako uporządkowa
ny pod względem kompozycyjnym i treś
ciowym traktat, ale raczej jako zbiór uwag, 
komentarzy i zapisków, sporządzanych na 
marginesie lektur, podróży, działalności 
publicznej i doświadczeń najzupełniej pry
watnych. Montaigne pisał spontanicznie, 
po amatorsku, wytrwale, ale bez desperac
kiej pracowitości. Życie jego upływało 
w czasie szarpanym tragicznymi sporami 
i konfliktami religijnymi oraz w pobliżu 
ówczesnych centrów francuskiej polityki. 
Potomek znanej rodziny kupieckiej z Bor- 
deaux, prawnik, doradca miejscowego 
parlamentu, mer miasta, zaufany negocja- 
tor królewski, wobec otaczających go
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dramatów, w obliczu wyzwań, którym 
musiał sprostać i awansów, które mu 
czyniono, starał się o zachowanie reflek
syjnego dystansu. Myśl jego skierowana 
była na pytanie", ja k  poznać siebie, umieć 
dobrze umrzeć i dobrze żyć?”, cechował ją 
sceptycyzm (różnorodność świata i czIot 
wieka jest bowiem zbyt duża, by można ją 
było zamknąć w jednej dogmatycznej 
teorii) i racjonalizm (mimo wszelkich 
ograniczeń, to rozum stanowił dla mego 
miarę prawdy). Rozwijał „ars vivendi” , 
praktyczną moralistykę, która akcento
wała -  po nowatorsku -  wartość indywi
dualizmu, tolerancji i zdrowego rozsądku.

To rzecz bardzo znamienna, że esej 
narodził się wraz z nowożytną filozofią 
człowieka, a nawet więcej: n o w o Ż y 
t n o  ś ć w y r a z i ł a  s i ę  e s e i s 
t y c z n i e  -  i to nie tylko piórami 
Mantaigne’a i Bacona. Następne.stule
cia przyniosły bowiem świetne realizacje 
gatunku: dość wspomnieć Kartezjusza 
i Pascala, Miltona i Locke’a (w. XVII), 
Woltera, Swifta, Goethego i Schillera 
(w. XVIII), Stendhala, Ruskina, Nie
tzschego i Czemyszewskiego (w. XIX).

Wiek XX dodał jeszcze esejowi blas
ku. Francuzi (np. Gide, Camus, J. P. 
Sarte, Raymond Aron, Marlea-Ponty), 
Włosi (Umberto Eco), Hiszpanie (Mi- 
guel de Unamuno, Ortega y Gasset), 
Niemcy (Benn, Mann, Broch, Musil, 
Heidegger, Gadamer), Anglicy (Huxley, 
Orwell) i Amerykanie (T. S. Eliot, E. 
Wilson), a także Czesi (Kundera), Ru
muni (Eliąde), Rosjanie (Szestow, Bier
diajew) oraz Polacy (o czym za chwilę) 
sprawiają, że to esej właśnie stał się 
główną platformą wyrażania się ludz
kiej samoświadomości. Sprzyja temu 
zarówno fakt, iż nauki społeczne i filolor 
giczne wyrzekły się ambicji definiowa
nia swojego scjentyzmu w sposób iden
tyczny jak matematyka i dziedziny przy- 
rodoznawcze (tzw. przełom antypozyty- 
wistyczny) oraz — ostatnio -  nadziei 
związanych z dochowaniem wierności

określonym założeniom i dyscyplinie 
poznawczej (tzw. poststrukturalizm), 
jak i to, że od czasów wojny zdecydowa
nie minęła, „pogoda” dla całościowych 
systemów, filozoficznych. W tych wa
runkach esej nabrzmiewa i  -  jako typ 
pisarstwa wyjątkowo elastyczny -  agre
sywnie napiera z jednej strony na naukę, 
a z drugiej na'literaturę.

Dorobek eseistyki polskiej jest ogro
mny,! intrygujący. Składają się na niego 
tak wybitne dzieła jak Legenda Młodej 
Polski Stanisława Brzozowskiego, Czyn 
i słowo Karola Irzykowskiego, Podróże 
do piekieł Bolesława Micińskiego, Brą- 
zownicy Boya-Żęlęóskiego, Życie na ni
by Kazimierza Wyki, Petrarka Jana 
Parandowskiego, twórczość. Jerzego 
Stempowskiego, Konstantego Jelęń- 
skiego i ,Stanisława Vincenza, eseje his
toryczne Pawła Jasienicy, Andrzeja Ki
jowskiego, Bohdana Cywińskiego i Je
rzego Łojka, polityczne Adama Mich
nika i Aleksandra Smolara, filozoficż- 
ńo-antropologiczne Leszka Kołakows
kiego, Jerzego Szackiego, Krzysztofa 
Pomiana i Aleksandra Wata, Zniewolo
ny umysł, Widzenia nad zatoką San 
Francisco (i in.) Czesława Miłosza, szki
ce Herberta, Lema i Herlinga-Grudzińs- 
kiego, liczne prace Marii Janion i Jana. 
Błońskiego, teksty autorów młodszego 
pokolenia, np. Włodzimierza Boleckie
go czy Wojciecha Karpińskiego, lub 
w zakresie studiów nad ideami -K rzysz
tofa Dorosza etc. etc.

Forma między formami

Lista tytułów i nazwisk autorów, 
ćhociaż wysoce niekompletna, aż nadto 
dobrze pokazuje, że esej stanowi „formę 
pojemną” (jak nazywa go -  trawestując 
Miłosza -  Marta Wyka), że służyć on 
może rozmaitym celom, tematom, sty
lom i temperamentom. A przecież pa
miętać musimy, iż na liście tej nie umieś
ciliśmy dotąd żadnego spośród wcale
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licznych przykładów wzajemnego prze
nikania się eseju i powieści (np. w Górach 
nad Czarnym Morzem Wilhelma Ma
cha), eseju i dziennika (np. w Dziennikach 
Witolda Gombrowicza), eseju i autobio
grafii (np. w Moim wieku Aleksandra 
Wata). Rodzi się więc pytanie: czy istnie
je cokolwiek, co mogłoby zaświadczyć 
o gatunkowej tożsamości eseju?

Otóż właściwie nie, na nic takiego 
wskazać nie potrafimy. Odpowiedzi na 
postawione pytanie muszą zatem mieć 
charakter porównawczy i negatywny. 
Idąc za Miłoszem (motto) zmuszeni 
jesteśmy nieustannie odnosić esej do 
innych gatunków i dzięki temu ustalać 
„czym nie jest” . Jego wewnętrzna struk
tura pozostaje nieustabilizowana, nie 
posługuje się on bowiem gatunkową 
„matrycą” , lecz jedynie (i aż) uzupełnia 
zasoby znanych form wypowiedzi. Mi
chał Paweł Markowski przekonująco 
dowodzi, że jako gatunek „esej nie po
siada żadnych stałych właściwości rady
kalnie różnicujących go w przestrzeni 
mowy. Zyskuje jedynie pasożytując na 
„oswojonych” konwencjach, wykorzys
tując ich strukturalne możliwości poza 
macierzystym kontekstem”2. Dodaje 
ponadto: „Wywodzący się z Montaig- 
ne’owskiej tradycji modyfikowania do
stępnych gatunków esej, pokazuje, w ja
ki sposób staje się możliwe, w granicach 
jego struktury, rozrośnięcie się „form 
prostych” , będących jego gatunkowym 
rdzeniem, a więc -  aforyzmu, sentencji, 
anegdoty czy exemplum, w rozwinięte 
gatunki niefikqonalne: traktat, medyta- 
qę, opowieść”3.

Wobec tego, zarówno eseista jak i je
go czytelnik skażam są na odgrywanie 
niewdzięcznych ról w „komedii omy
łek”, rzecz oczywista -  gatunkowych. 
Esej spowinowacą się bowiem ze wspo-

1 M. P. Markowski, Cztery uwagi o eseju, w: Esej polski. 
Studia, Kraków 1991, s. 174. 
s j.w., s. 174-175.

mnianym już felietonem prasowym (a 
nawet z reportażem), z recenzją, roz
prawą naukową, a także ze wspomnie
niem i autobiografią. Co więcej, bardzo 
często ostatnimi czasy „nakłada się na” 
i „podkłada pod” powieść, przechodząc 
tym samym z pierwotnie właściwej sobie 
sfery niefikcjonalnej na teren literackiej 
fikcji.

Tekst między tekstami

Mimo jednak całej nieoznaczoności 
eseju oraz ryzyka, które niesie ze sobą 
jego identyfikacja -  nie najgorzej go 
wyczuwamy i z reguły wiemy, że z nim to 
się spotykamy. Dzięki czemu?

Wydaje się, że esej przeważnie sam 
nas informuje o swojej obecności. Nie 
posiadając powszechnie uznanego, 
uświęconego „wzoru” gatunkowego, 
esej za każdym razem zobowiązany jest 
do ustalenia reguł, wedle których będzie 
się rozwijał. Dla czytelnika reguły te 
stanowią z kolei rodzaj instrukcji od
bioru. Stwierdzenie to nie powinno jed
nak zostać zrozumiane jako chęć ustale
nia jakiegokolwiek, opresywnego 
względem odbiorcy rygoru. Przeciwnie, 
esej -  wypowiedź niespecjalistyczna 
i odwołująca się do osobistych doświad
czeń autora -  prawie zawsze podejmuje 
starania o nawiązanie z czytelnikiem 
dialogu, co znaczy, że otwiera się na 
konfrontację i wymianę doświadczeń. 
To, o czym pisze eseista, powinno zostać 
uzupełnione przez obserwację i opinie 
czytelnika. Gdyż esej, podobnie jak lite
ratura, spełnia się dopiero przy współ
udziale odbiorcy. Jego efemeryczna, 
niepowtarzalna kompozycja często wy
wołuje na powierzchnię tekstu objaś
nienia usprawiedliwiające istnienie w tej 
właśnie, rozluźnionej, postaci. Wszakże 
te autotematyczne uwagi splatają się 
silnie z tkanką prywatności, z której esej 
wyrasta. Nie chodzi więc w nich o chęć 
sformułowania jakiejś intersubiektyw- * *
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nej „gramatyki” gatunkowej, o prze
kształcenie anarchizującej formy w sys
tem4, który miałby obowiązywać wszys
tkich jego użytkowników. Esej broni 
swej niestabilności, co nie znaczy, rzecz 
jasna, iż może się obejść bez uzgodnienia 
z czytelnikiem „wspólnego języka” .

Tym bardziej, że choć esej jest współ
cześnie -  już bodaj jedyną -  formą 
„mądrościową” i faktycznie przynosi 
nam często bezcenne bogactwo przemy
śleń i wiedzy, to jednak jego „sposób 
rozumowania” nie należy do typowych. 
Oczywiście, eseista przestrzega uniwer
salnych zasad logiki, jednak swobodnie 
traktuje tradycyjne zasady dowodzenia
-  znamienne jest dlań to, że w ogóle 
obywa się bez jakichkolwiek dowo
dów: „Teza zostaje sformułowana 
wprost i w takiej postaci służy do wycią
gania wniosków” -  zauważył Wojciech 
Głowala5.

„Ostatecznie cały ten bigos mojej tu 
pisaniny jest nie czym innym, jak tylko 
rejestrem prób mojego życia...” -  de
klarował ze skromną kurtuazją Mon- 
taigne6, mimowiednie przy tym wskazu
jąc na dwie istotne właściwości eseju: 
przedmiotowość i fragmentarycz
ność. Samo życie i refleksja nad nim 
uczą o przewadze konkretu, detalu 
i przypadku nad porządkiem świata 
i hierarchią racji. Zatem zrozumienie 
rzeczywistości zaczynać należy od sie
bie, a wszystkie osiągnięcia na tym polu
-  sprawdzać na sobie. Esej wyraża prze
konanie, iż mądrość nie jest anonimo
wa, ale też z tego powodu nigdy nie 
może być pełna i pewna. „Ponieważ 
spójny porządek pojęć nie pokrywa się 
z tym, co istniejące, esej nie zmierza do 
budowy zamkniętej, dedukcyjnej lub

* Patrz: M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy 
poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, t. 2, 
Wrocław 1987.
3 W. Głowala, Próba teorii eseju literackiego, w: Getiolo- 

gia polska, Warszawa 1983, s. 489.
* M. Montaigne de, Próby, 3, Warszawa 1985, s. 293.

indukcyjnej -  pisze Adomo. Buntuje się 
zwłaszcza przeciwko zakorzenionej od 
czasów Platona doktrynie, że to, co 
zmienne, efemeryczne, jest niegodne fi
lozofii; przeciwko owej zadawnionej 
niesprawiedliwości wobec tego, co prze
mijające (...)”7.

Znajdujemy u Montaigne’a wyzna
nie zachwycająco szczere, a przy okazji 
tłumaczące nam, iż kwestia pewnej nie- 
poprawności eseju sprowadza się 
w gruncie rzeczy do źagadnienia naj
prościej rozumianego realizmu włas
nego doświadczenia: „I królowie, i fi
lozofowie chodzą na stronę, i damy 
takoż: żywoty publiczne obowiązane są 
do ceremonij; mój, postronny i prywat
ny, kosztuje całej swej naturalnej swo
body. Jestem żołnierz i Gaskończyk: 
oba stany skłonne nieco do swawoli 
i języka”8.

Kiedy mówimy jednak o podmioto
wości czy subiektywizmie eseju, pamię
tać musimy, że nie polega ona na udzie
laniu sobie przez eseistę prawa do wy
wlekania na wierzch tekstu całej swojej 
biografii, całego wnętrza... Z eseju wy
nurzają się te części biografii autora i te, 
jego i cudze, myśli, które pozostawały 
dotąd zanurzone w szeroko rozumianej 
kulturze. Tak jak formę eseju rozpat
rywać musimy w otoczeniu innych, bar
dziej skonwencjonalizowanych form, 
tak i esej jako tekst widzieć powinniśmy 
w ... kontekście, m i ę d z y  tekstami 
kultury. Gdyż jest on niepospolicie eru- 
dycyjny, w tym sensie, że albo zaczyta- 
ny w cudzych słowach, albo w cudzych 
życiorysach. Markowski: „esej (...) wy
łania się z c i ą g ł e j  p r a k t y k i  c y 
t o w a n i a  (...) Znamiennym przykła
dem jest tu. Ziemia Ulro. Na iniq'alne 
pytanie: „kim byłem, kim jestem teraz?” 
odpowiedź dana jest nie wprost, ale 
okrężnie: między liniami komentarza do

7 Adomo, Esej... s. 86.
8 Montaigne de, dz. cyt., s. 198.
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Blake’a, Swędenborga, Dostojewskie
go, Mickiewicza”9.

Upodmiotowienie wypowiedzi eseis
tycznej połączone z przywołaniem cu
dzego słowa i przeglądaniem się w nim, 
permanentne wyczulenie na fałszerstwa 
•ukryte w myśleniu dogmatycznym i po
budzanie .aktywności duchowej zesta- ; 
wionę z niechęcią do argumentów prze
sądzających i definitywnych, oscylowa
nie pomiędzy naukowością a literackoś- 
cią, sprawiają, iż świat odzwierciedlony 
w eseju przypomina trochę świat widzia
ny w kalejdoskopie. Tak samo wydaje 
się barwny,.różnorodny, swobodny, pe
łen niespodzianek, ale i przecież przemy
ślnie a dyskretnie skomponowany.

Esej i autobiografizm:
Jerzy Śtemppwski

Autor Esejów dla Kasandry od kilku
nastu lat budzi w kraju* wyjątkową eks
cytację wśród polonistów i „zwykłych” 
czytelników, choć prawdę' powiedziaw
szy nie powinien być objawieniem: dał 
się już nieźle poznać przed wojną, a tak
że przez cały okres powojenny, aż do 
śmierci (1969), silnie był obecny w życiu 
literackim na emigracji. Poza tym, trud
no nie zauważyć, iż jego dorobek jest 
dosyć jednostronny tak pod względem 
gatunkowym, jak i zajmujących go 
spraw. Bo Jerzy Stempowski vęl Paweł 
Hostowiec pisał niemal wyłącznie eseje.

Bezwątpienia, odkrycie, iż eseistyka, 
i to właśnie dwudziestowieczna, stanowi 
jedną z najwartościowszych dziedzin 
naszej literatury, swoistą „polską spec
jalność” walnie przyczyniło się do zain
teresowania, jakim dzisiaj otaczamy 
Stempowskiego. Kiedy wkraczał na 
swoją pisarską drogę (późno, bo dopie
ro w 36 roku życia), rola i ranga eseju 
rysowała się jeszcze mgliście; kiedy 
z drogi tej po czterdziestu latach pracy

schodził -  esej miał już wyrobioną re
nomę. W znacznej mierze dzięki niemu. 
Szkice jego -  Pan Jowialski i jego spad
kobiercy (1929, wyd. ’31), Chimera jako 
zwierzę pociągowe (1933), Literatura 
w okresie wielkiej przebudowy (1935), 
cykl Notatników niespiesznego przechod
nia (paryska „Kultura” , 1954-1969), 
Klimat życia i klimat literatury (1957), 
wybór Esejów dla Kasandry (1961), Od 
Berdyczowa do Rzymu (pośmiertnie, 
1971) -  posłużyć mogą. za przykład 
najlepszych realizacji eseistycznej for
my.

Spójrzmy, oto początek tekstu zaty
tułowanego „Stanisław Mackiewicz 
o Dostojewskim oraz kilka uwag o bio
grafiach literackich” (tytuł uderza nas 
rozłożystością): „Leżąca przede mną 
książka Stanisława Mackiewicza o D o
stojewskim przypomina mi następującą 
rozmowę z D. W. Filośofowem:

Około 1933, z okazji założenia w War
szawie nowego klubu literackiego, robi
liśmy przegląd tematów rosyjskich ...” . 
O czym TO będzie? O biografii Do
stojewskiego pióra M ackiewicza? O D o
stojewskim? O własnej biografii eseisty? 
Jeszcze jeden cytat: „Ktokolwiek był 
w Rzymie -  pamięta tamtejsze niezrów
nanie lekkie, białe wino Orneto. Tawer
ny zaopatrzone w Orvieto_ poznaje się 
z daleka po zdobiących je napisach EST 
EST EST. Wedle starej.legendy, pewien 
wybredny w sprawach trunków opat, 
jadąc do Rzymu...” O czym TO będzie? 
O recenzowaniu wina czy książek.

Nie potrzeba przytaczać zbyt wielu 
zdań napisanych przez Stempowskiego, 
by nabrać przekonania o dwóch rze
czach: że są to zdania piękne, soczyste, 
wybijające delikatny, „spacerujący” 
rytm oraz że -  jako takie -  mają jakąś 
wspólną cechę z gawędą.

Skrzyżowanie tradycji gawędowej, 
przesiąkniętej pierwiastkiem szlachec-*’ 
kim, pielęgnowanej pamięci historycz
nej i biograficznej z erudycją typu hu-8 Markowski, dz. cyt., s. 177.

manistycznego, europejską, kosmopoli
tyczną, decydująco wpłynęło na kształt 
i stylistykę polskiego eseju. Stempowski, 
obok Stanisława Vincenza,. ma: w tym 
specjalną zasługę.

Zdaniem Marty Wyki w pisarstwie 
Stempowskiego splatają się nieustannie 
cztery tematy: „dziedzictwo szlacheckie 
i złączone z nim doświadczenie rodzin
ne; problem ambiwalencji kultury dwu- 
dziestowiecżnej; fizjologia dyktatury; 
współczesność postrzegana, jako dzie
dzina śmiechu i katastrofy” 10. Esej nie 
duży do opowiadania o sobie, ale do 
zdawania ręlaq'i, ze swojego ućzestnict-1 
wa w kulturze; tak więc nie przypadki 
życiowe i przygody serca stanowią jego ( 
materię, lecz, przypadki umysłu. Jeżeli 
więc wydać by się komuś mogło, że 
dygresje życiorysowe, nawroty do zda
rzeń, spotkań, rozmów, w których autor 
brał udział nie służą niczemu, niwecząc , 
przy tym spójność wywodu, to byłby 
w błędzie. Wszystko bowiem, co kiedy
kolwiek zdarzyło się myśli, teraz wciąg
nięte zostaje w służbę interpretacji. Jan 
Tomkowski podkreśla, iż dla Stempow
skiego samoistną sferę doświadczenia 
stanowiła książka. Pisze: „Biorąc do j 
ręki książkę, pragnął wiedzieć wszystko 
o jej poprzednim właścicielu, o wydaw
cy, nawet o księgarzu*, który zajął się 
rozpowszechnianiem dzida. Książki by
ły dla niego sygnałami myśli, ale budo
wały również więzi międzyludzkie” 11.

Czytanie Stempowskiego przenosi 
nas w świat dzisiaj już nie istniejący, 
w pierwsze dziesiędoleda naszego wie
ku, na kresy, na obszary zaginionych 
szlacheckich tradyq‘i, do języka brzmią
cego jakże tajemniczo i pięknie, rówńo- 
cześnie otwierając przed nami szerokie 
przestrzenie kultury Zachodu.

Esej i powieść:
Gustaw
Herlina-Grudziński

Probjem wywołany tym sformułowa
niem przekracza możliwości i ramy tego 
artykułu. Już tylko twórczość Herlinga, 
prócz eseistyki właściwej (Upiory rewolu
cji), tak różne przynosi skojarzenia eseju 

; z innymi gatunkami, z dziennikiem (..-. 
pisanym nocą), opowiadaniem (np. Po
żar w Kaplicy Śykstyńskiej), powieścią 
(Inny świat), że trudno je wszystkie 
scharakteryzować. A  przedeż we współ
czesnej polskiej literaturze nakładanie 
się eseju i powieści zdarza się często,- by 
wymienić powieści (eseje) historyczne 
Jacka Bocheńskiego (Boski Juliusz, Na- 
zo poeta), prozę Kazimierza Brandysa 
(Nierzeczywistość), rozległe. eseistyczne 
dygresje w utworach Tadeusza Konwic
kiego i Stanisława Lema. Proces ten 
związany jest z „otwieraniem się” ga
tunków, w tym również mieszaniem się 
konwencji fikq'onalnych (jak powieść) 
z tymi, które starają się operować fak
tami (jak dziennik, reportaż, raport, 
esej)12.

W przypadku Innego świata sprawa 
ma się nieco inaczej.. Książka ukoń
czona została krótko po wojnie (wyd. 
ang. 1951), kiedy żywioły gatunkowe nie 
były jeszcze w takim jak później stopniu 
uwolnione. Interferenq'e cech powieści, 
ogólniej -  dzida sztuki, misternej, kon- 
strukqi artystycznej oraz dokumentuj 
rejestrującego i objaśniającego nagie fa
kty, wyńikały z koniecznośd „dania 
świadectwa” przeżytej, przederpianej 
prawdzie. Z drugiej zaś strony, jako 
kwestia najpilniejsza, gdyż decydująca 
o zdolnośd lub niezdolności jakiego 
bądź ułożenia się ze światem, jawiło się 
zrozumienie jego „innego”, łagrowego 
oblicza. Do intelektualnych i emocjona-

10 M. Wyka, Esej jako autobiografia (O  Jerzym Stem- 
powskim),-wi Pisarz na obczyźnie. Wrocław 1985, 8.107.
11 J. Tomkowski, Jerzy Stempowski, 1991, s. 14:

11 Patrz: J. Jaraębski, Kariera autentyku, w: Studia 
o narracji, Wrocław 1982.



lnych seansów, mających doprowadzić 
do tegoż koniecznego zrozumienia, choć 
przecie nie usprawiedliwienia, angażuje 
Herling literaturę (Dostojewskiego), fi
lozofię i religię, psychologię i socjologię, 
lirykę i medycynę... Prócz literackości 
i dokumentaryzmu występuje w Innym 
kwiecie trzecia materia, harmonizująca: 
to właśnie dyskurs, esej, narzędzie pene- 
traq'i faktów, bardziej opanowany to
warzysz metafory13.

Eseista
w krainie niewinności 
i sensu:
Zbigniew Herbert

Najnowsza książka Zbigniewa Her
berta, zbiór esejów o malarstwie holen
derskim XVII wieku, zatytułowany Mar
twa natura z  wędzidłem, zarazem wpisuje 
się i „wypisuje” z ważkiego dorobku 
poety. Odnajdujemy w niej duchowy 
klimat wielu jego wierszy, pogłębiamy 
znajomość Herberta -  poety kultury, 
znawcy sztuki, tropiciela zatartych 
przez czas i obojętność sensów ludzkich 
poczynań. A  przecież, czytając te szkice 
czujemy się zaskoczeni.

Wiek XVII... Ojczyzna Rembrandta, 
po dziesięcioleciach nierównych zma
gań z hiszpańskim okupantem, odzys
kuje wolność i w niebywale szybkim 
tempie rośnie w międzynarodowy pre
stiż (Holandia to mocarstwo kolonial
ne), zdobywa autorytet kraju bez ucisku 
i prześladowań religijnych, zapewnia 
swoim obywatelom względny dostatek. 
Być może jednak największy fenomen 
tego mieszczańskiego społeczeństwa po
legał na tyin, że zdołało ono uruchomić 
ogromny potencjał artystyczny, drze
miący -  zawsze, wszędzie -  w zwykłych

13 O napięciach między faktem a metaforą w Innym 
iwiecie -T . Burek, Cały ten okropny świat. Sztuka pamięci 
głębokiej a zapiski w .Jnnym świecie" Heriinga-Grudzińs- 
kiego, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, 
Poznań 1991.

ludziach. Malarstwo tej epoki nie 
sprowadza się bowiem do Rembrandta 
i Vermeera, najbardziej żnanych -  do
robek owego czasu to setki i tysiące 
średnich, słabych, a niekiedy świetnych 
artystów oraz jeszcze liczniejsze tysiące 
namalowanych przez nich płócien. Je
śli zważyć, że ten fantastyczny „wy
syp” zdarzył się w społeczeństwie, któ
re nie znało instytucji mecenatu w jej 
klasycznej -  państwo, Kościół, arysto
kracja -  formie, to fenomen ów nie
uchronnie układa się w kształt wiel
kiego znaku zapytania.

Odpowiedź przybrać może postać 
dwojaką: metafizyczną, odwołującą się 
do Opatrzności, Ducha Czasu, uniwer
salnego Geniuszu, lub -  przeciwnie -  cał
kowicie przyziemną, „fizyczną” . Her
bert, znany nam wszak ze swego de
sperackiego „kultu kultury” , wybiera, 
przynajmniej tak deklaruje, wersję zdro
worozsądkową. Wskazuje więc np. na 
finansowe podstawy rozwoju malarstwa 
w holenderskim „złotym wieku”, inte
resuje go jak działał rynek dzieł sztuki, 
śledzi zasadę równoważenia podaży 
i popytu obrazów, zagląda do ocalałych 
spisów majątkowych, odkrywając dzię
ki temu, że najprzeciętniejsi pod każdym 
względem ludzie bywali posiadaczami 
dziesiątków i setek wartościowych płó
cien, porównuje dochody różnych grup 
zawodowych, wskazuje na patologie 
i szalbierstwa, pilnie liczy guldeny i flo
reny.

Uprawiając coś w rodzaju historycz
no-socjologicznej rekonstrukcji rozmai
tych kontekstów sztuki, nie zapomina 
Herbert o samej sztuce oraz o życiory
sach malarzy, o ich osobowościach nie- 
sprowadzalnych przecież do jakichkol
wiek uogólnień i statystyk. Mistrzows
kie są jego interpretacyjne miniatury, 
w których pracowicie odtwarzany 
FAKT wspiera błyskotliwą intuicję, nię,- 
zrównane wydają się szkice biograficz
ne, pisane zarazem z detektywistyczną
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dociekliwością oraz ludzkim zrozumie
niem i ciepłem. Szczególnie wart polece
nia jest pod tym względem esej tytuło
wy, poświęcony Torrentiusowi, jedne
mu z pierwszych outsiderów nowożytnej 
kultury europejskiej.

Herberta frapuje naturalność funkc
jonowania sztuki w społeczeństwie ho
lenderskim. Malarstwo miało w nim 
swoje zrozumiałe, niepoślednie, ale i nie
zbyt eksponowane miejsce. Artysta za
sługiwał na szacunek utalentowanego 
rzemieślnika, a jego dzido uznawane 
było za ważny element otoczenia czło
wieka. Nie znaczy to, że do tego świata 
nie miało dostępu szaleństwo. Kapital
na historia manii tulipanowej, jaka oga
rnęła Holendrów „złotego wieku” , wy
raźnie na to wskazuje. Herbert opowia
da również o wielu artystach wyrywają
cych się z sieci obyczajowych kanonów. 
Jednak pasje, a nawet ekstrawaganq'e 
odcinały się ostro na tle pewnego ładu 
wartości. Według Herberta istnienie ta-

0 biografii 
zewnętrznej
1 wewnętrznej 
(na przykładzie 
Gombrowicza)

STANISŁAW BORTNOWSK!

Biografia zewnętrzna

J edną z jej próbek preparuję na 
podstawie obserwaq'i zwyczajów 
polonistycznych. Wyobraźmy so

bie, że nauczyciel przełamał nijakość 
lekq'i wstępnej o pisarzu i przygotował

kiego ładu stanowi warunek konieczny 
zaistnienia wielkiej sztuki: „To my jes
teśmy ubodzy, bardzo ubodzy. Znako
mita część sztuki współczesnej opowia
da się po stronie chaosu, gestykuluje 
w pustce albo mówi o historii własnej, 
jałowej duszy. Dawni mistrzowie, wszy
scy bez wyjątku, mogli powtórzyć za 
Racinem -  »pracujemy po to, aby podo
bać się publicznością to znaczy wierzyli 
w sens swojej pracy, możliwość między
ludzkiego porozumienia. (...)

Niech pochwalona będzie ta naiw
ność” .

W nawiązaniu do wyznania, uczynio
nego przez Herberta powiedzieć można, 
że esej, będąc nieprzekupnym sędzią 
i krytykiem kultury, wskrzesza jedno
cześnie pewną jej utopię: obraz domo
stwa, w którym nie ma telewizora, gos
podarze i przyjaciele rodziny mają dla 
siebie czas oraz ochotę do rozmowy, 
a język, którym mówią łączy ich, nie 
dzieli. □

i m  - . i  i .......»

wykład w oparciu o książkę Tadeusza 
Kępińskiego: Witold Gombrowicz i świat 
jego młodości. Oto skrót wykładu:

Itek -  jak go nazywano -  uczęszczał 
do gimnagum im. św. Stanisława Kostki 
przy ul. Traugutta (dawne gimnazjum 
hr. Berga). W szkole był nieruchawy, 
przygaszony, zahukany. Szkoła mu się 
nie podobała: siedział w ławce i milczał, 
nawet nie wstawał z niej w czasie pauz. 
„Powoli -  mówi jego szkolny kolega 
Tadeusz Kępiński -  zaczynałem go wy
ciągać na dziedziniec. Szedł tam niechęt- 
nie .

Itek wątpił, czy tak naprawdę ktoś 
mógł lubić szkołę. Był bardzo zjadliwy 
w obserwaq'i. Gimnazjum, założone jesz
cze przez Zygmunta Wielopolskiego, by
ło wówczas domeną katolickiego zie- 
miaństwa i arystokraci, chociaż uczęsz
czało doń trochę synów ludu.

77


