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Widziałem raz prestidigitatora. Stał on na estradzie szczupły, 

ze wszech stron widoczny, i demonstrował swój cylinder, 

ukazując wszystkim puste jego i białe dno. 

W ten sposób zabezpieczywszy swą sztukę 

przed podejrzeniem oszukańczych manipulacji, 

zakreślił pałeczką w powietrzu splątany swój znak magiczny 

i natychmiast zaczął z przesadną precyzją i naocznością 

wywlekać laseczką z cylindra wstążki papierowe, kolorowe wstążki, 

łokciami, sążniami, na koniec kilometrami. Pokój napełniał się 

tą kolorową szeleszczącą masą, stawał się jasny 

od tego stokrotnego rozmnożenia, od spienionej i lekkiej bibułki, 

od świetlanego spiętrzenia, a on nie przestawał wywlekać 

tego nie kończącego się wątka, mimo przerażonych głosów, 

okrzyków ekstazy, spazmatycznych płaczów, aż w końcu 

stawało się jasne, jak na dłoni, że go to nic nie kosztuje, 

że czerpie tę obfitość nie z własnych zasobów, 

że mu po prostu otworzyły się źródła nadziemskie, 

nie podług ludzkich miar i rachub. 

Bruno Schulz





SpiS treści

Płomień z popiołu | 9

I. Archeologia gestu twórczego (o źródłach) | 21
Ciemne słowo „początek” | 25
Literatura absolutna i powrót bogów | 55
Promieniowanie ciszy. Anatomia „formy” | 77
Moment wieczny. Paradoksy Uczty Babette | 111
Kontemplacja i żar. O rzemiośle malarskim | 147

II. Mito-logika sztuki (o powinowactwach) | 173
Malarstwo i antropologia. Przypadek Lévi-Straussa | 177
Niemy logos obrazu | 201
Rozszczepianie światła. Mityzacje Schulza | 223
Nieznane arcydzieło. Obrazy Włoch Pawła Muratowa | 249

III. Długie trwanie (o kontynuacjach) | 281
Archaiczna poie-sis i paradoks „współczesności” | 285
Monteverdi: tradycja jako twórcza zdrada | 317
Orfeusz i cienie. Lekcja muzyki | 337
Pieśni śpiewają. Transgresje | 369
Cena sztuki. Alchemia tworzenia | 407

Indeks osób | 439





płomień z popiołu





11

1.

Wedle dość powszechnych mniemań, żyjemy dziś w świe-
cie mniej lub bardziej roztajemniczonym. W świecie, w któ-
rym rozum technologiczny dyktuje reguły gry i – co równie 
ważne – dostarcza podstawowego języka do opisu rzeczywi-
stości. W tym rozpoznaniu obecna jest bezkrytyczna afekta-
cja nowoczesnością i upojenie wizją kwantyfikacji wszystkich 
i wszystkiego. Te przekonania są przedłużeniem, zazwyczaj nie-
uświadamianej, wiary w oświeceniowy mit postępu. W to, że 
– jak uczono w szkołach pozytywizmu – wcześniejsze fazy ludz-
kiego bytowania (etap magiczny, mityczny, religijny), mamy już 
za sobą, teraz wkroczyliśmy nieodwołalnie w krainę, w której 
niepodzielnie króluje ratio. 

Rozsądek i uświadomienie odegnały jednak cienie spowijające 
dusze ludzkości [...]. Codziennie hartowane w walce, te dwie po-
tęgi wyzwolą wreszcie człowieka i poprowadzą go drogą postę-
pu i cywilizacji ku coraz jaśniejszemu światłu.1 

Przekonania zawarte w tej – solennej i dętej – maksymie Set-
tembriniego, przenikają w sporej części myślenie współczesnych, 
a ona sama mogłaby by być mottem całej formacji kulturowej 
dzisiejszego świata zachodniego. Wszystko okazuje się policzal-
ne, dostępne machinacjom rozumu, a jeśli czegoś na pewno i do 
końca nie wiemy dzisiaj, to z pewnością będziemy wiedzieć jutro. 
Wiedza racjonalna (z technologią, jako jej najbardziej rozpozna-

1 T. Mann, Czarodziejska góra, przeł. J. Kramsztyk, Warszawa 1972, t. 1, s. 154.
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walnym ucieleśnieniem) jest kamieniem węgielnym współczes-
nej mentalité. I choć fizyka współczesna czy neurofizjologia zdają 
się studzić nieco ten rodzaj entuzjazmu (przedstawiciele tych dy-
scyplin kreślą przed nami wiarygodne mapy niewiedzy, mimo 
skokowego postępu wiedzy w tych dziedzinach), to w planie 
zbiorowym powyższa myśl ma wciąż status dogmatu. 

Tymczasem, w świecie, w którym wszystko albo prawie 
wszystko podlega już regułom pragmatyczności i policzalności (z 
uniwersytetami włącznie! horror, horror...) sztuka wydaje się ob-
szarem jawnie wyłamującym się z opresywnej narracji prawo-
dawców nowego, wspaniałego świata. Sztuka, choć – w jakiejś 
części – jest dzieckiem rozumu, jawnie opiera się zawłaszczeniu 
przez racjonalizujące wyjaśnienia. Jest w niej jakiś osobliwy ro-
dzaj oporu, niepodatność na wszelkiego typu rozumowe sym-
plifikacje. Dowodem jałowość (a czasem śmieszność) wszelkich 
prób „wytłumaczenia” sztuki przy pomocy narzędzi psychologicz-
nych, fizykalnych czy neurofizjologicznych. Status sztuki wydaje 
się nieuleczalnie idiogenetyczny i dzieli ona tę właściwość z feno-
menem religijnym. To może nie przypadek, że według zgodnej 
dziś opinii archeologów, na scenie historii sztuka i religia pojawiły 
się razem.2 Wiele wskazuje, iż u początków ludzkiego tworzenia 
te dwa porządki wypływały z jednego duchowego źródła.

Najwyraźniej, dzieło sztuki należy do innego państwa, po-
chodzi z całkiem innych obszarów niż sfera ludzkiej użytecz-
ności. Niesie w sobie paradoksalną tajemnicę swojej genezy 
(„w sztuce: płomień powstaje z popiołu”), jak w poetyckim skró-
cie ujął to Rainer Maria Rilke.3 Jest w niej pewien rodzaj arysto-

2 D.S. Whitley, Cave Paintings and the Human Spirit. The Origin of Creativi-
ty and Belief, New York 2009, s. 248. 
3 R.M. Rilke, Magia, przeł. B. Antochewicz, cyt. za: D. Prater, Dźwięczące 
szkło. Rainer Maria Rilke. Biografia, przeł. D. Guzik, Warszawa 2004, s. 15.
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kratycznej wyniosłości i – uchwytna dla niewielu – genetyczna 
niepodatność na próby rozkodowania jej tajemnego przesła-
nia. Wygląda to tak, jak gdyby wielka sztuka (a tylko o takiej 
tu mowa) była otoczona niedostrzegalną szklaną powłoką, od 
której wciąż odbijają się rozmaite (coraz bardziej wyrafinowa-
ne) języki analizy. Żadna, jak dotąd, formalna analiza wybitnego 
dzieła sztuki nie zdołała złamać jego wewnętrznego szyfru. Wy-
daje się zresztą, że pozytywistyczny ideał pisania o sztuce po-
woli odchodzi w niebyt.4 Znajdzie się jeszcze ktoś, kto przekona 
nas, że na pewno wie, o co chodzi w genialnych artystycznie 
obrazach naskalnych z jaskini Chauveta? Czy też może ktoś, kto 
zawrze w przekonujących słowach tajemnicę zawieszenia czasu 
w Zwiastowaniu Antonella da Messiny? Albo ktoś, kto rozko-
duje, niechby przy pomocy maszyny liczącej, kombinatorycz-
ne (to prawda!), ale i równocześnie nie-z-tego-świata piękno 
Kunst der Fuge? Owszem, śmiałków wyruszających na tę szkla-
ną górę poznania wciąż nie brakuje. Nie słychać wszakże o tym, 
by ktoś z nich osiągnął szczyt...

Dzieło sztuki jest wybrykiem natury. Nie powinno go 
być – a jest. Zadaje kłam ewolucjonistycznej mantrze, wedle 
której ludzkie artefakty są jedynie formami mechanizmu przy-
stosowawczego. W tej książce stawiam mocną tezę, że w świe-
cie triumfów wąsko i instrumentalnie pojmowanego rozumu, 
wobec słabnącej siły religii, która do niedawna była głów-
nym depozytariuszem tajemnicy, sztuka jest tą dziedziną, która 
jest enklawą n ieob l i c za lnego. Która wciąż skrywa w so-
bie i ochrania swoistą wiedzę, opierającą się wszakże atakom 
analitycznego rozumu. I która, być może, mogła by stanowić 

4 Vide: G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. 
B. Brzezicka, Gdańsk 2011; B. Schmelzer, M. Garcia, Time Regained (A Warburg 
Atlas for Early Music), Ghent 2018; G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. 
O. Kubińska, Gdańsk 1989; J. Clottes, Porquoi l’art préhistorique?, Paris 2011.
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jakąś przeciwwagę dla chorób trawiących współczesne społe-
czeństwa: „religii” dataizmu i obsesji algorytmu – tego nowe-
go Zeusa naszej współczesności.5 Szerzej: dla wielkiego procesu 
odczarowania  świata, wieszczonego niegdyś przez Maxa 
Webera. Otóż właśnie: wystarczy tylko dostrzec i przemyśleć 
fakt, że wielkie dzieła sztuki wciąż rzucają na nas potężny czar. 
A co to naprawdę znaczy dowiemy się wtedy, gdy tylko słowo 
to uwolnimy od trywialnej semantyki narzuconej mu przez ję-
zyk gazet a zechcemy zobaczyć w nim odwieczną sakralną siłę, 
z jej nieodłącznymi biegunami tremendum et fascinans. Dopiero 
wtedy odsłoni się przed nami całkiem spory kontynent rzeczy-
wistego, a zaczarowanie  stanie się czymś więcej niż tylko 
hasłem z sentymentalnego słownika.

Wbrew dominującym dziś w myśleniu o sztuce poglą-
dom o jej „społecznej” roli, wbrew kompulsywnym próbom 
uczynienia z niej namiastki religii w świecie masowych prak-
tyk („Nastał znowu czas uwielbienia sztuki”6), wbrew rynko-
wej presji, by dzieła sztuki widzieć przez głównie pryzmat ich 
sezonowej wyceny, twierdzę, że w swych największych rea-
lizacjach, sztuka naprawdę jest po n ic, co oznacza, że ze swej 
istoty nie służy ona i służyć nie może żadnym doraźnym ko-
rzyściom. Ale to, że jest po nic, nie znaczy, że jest niczym. Cał-
kiem odwrotnie: jest esencją rzeczywistego. Jest prawdziwą 
ontofan ią, objawieniem bytu i to w najmocniejszym sensie 
słowa. Jak mówi o tym jeden z bohaterów powieści Ernesto 
Sabato: „Jedynie w sztuce odsłania się rzeczywistość, to zna-
czy cała  rzeczywistość”.7 Tak, dzieło sztuki, kruche z zewnątrz, 

5 R. Calasso, Nienazwana teraźniejszość, przeł. J. Ugniewska, Gdańsk 2018, 
s. 81.
6 Cz. Miłosz, W Yale, w: idem, Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 18.
7 E. Sabato, Abbadon – Anioł Zagłady, przeł. H. Czajka, Kraków 1978, s. 134.
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wsparte jest na niewidzialnej, ale dojmująco realnej twardej 
ontologii. Sztuka stoi po drugiej stronie nicości, jej miejsce wy-
kracza poza ludzką chronologię. Istnieje w czasie innym niż 
ten, który mierzy się przy pomocy wskazówek sekundnika czy 
kartek spadających z kalendarza. Jak powiada Balthus, boha-
ter jednego z prezentowanych dalej esejów: „Nie chciałbym 
się powtarzać, ale prawdziwa sztuka zawsze jest nieaktualna, 
ponadczasowa”.8

2.

Książka ta traktuje o dziełach malarskich, filmowych, lite-
rackich, muzycznych. Piszę o nich, nie będąc – odpowiednio – 
historykiem sztuki, filmoznawcą, filologiem, muzykologiem. 
Taka strategia (z ducha i z praktyki – antropologiczna!) jest, co 
oczywiste, dość niebezpieczna: idzie za nią ryzyko braku kom-
petencji, czy zgoła dyletantyzmu. Mam, rzecz jasna, tego boles-
ną świadomość. By złagodzić nieco te słabości, staram się tam, 
gdzie to konieczne, przywoływać uwagi profesjonalistów. Cy-
tuję mądrzejszych i kompetentniejszych od siebie nie tylko po 
to, by usilnie trzymać się na pozycjach bliskich fachowemu dys-
kursowi, ale też by zbliżyć się do – ważnego dla mnie nie od 
wczoraj – ideału postawy humanistycznej, którą Wiesław Ju-
szczak określił niegdyś mianem „dyletantyzmu oświeconego”.9 
Od lat staram się, lepiej czy gorzej, realizować w swoim pisaniu 
tę ryzykowną, ale porywającą ideę regulatywną. 

8 Balthus, Pod prąd. Rozmowy z Constanzem Constantinim, przeł J.M. Kło-
czowski, Warszawa 2004, s. 68.
9 W. Juszczak, Treść pierwszych rzeczy, w: idem, Fragmenty. Szkice z teorii 
i filozofii sztuki, Warszawa 1995, s. 144.
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To książka jawnie, świadomie, nieledwie ostentacyjnie – 
anachroniczna. Anachronizm nie oznacza tu sztucznego do-
wartościowania „sztuki dawnej” i deprecjacji tego, co zwykło 
nazywać się „sztuką współczesną”. To prawda, nie interesu-
je mnie przesadnie, tak dziś wychwalana i promowana, sztuka 
walcząca, zaangażowana, krytyczna i podobne im ideologicz-
ne odrośla. Bliżej mi do paleolitycznych malarzy, muzyki fran-
cuskich gambistów XVII wieku, czy olśniewającej frazy Brunona 
Schulza. Uspokajam: w tym geście odwrócenia się od sztu-
ki współczesnej nie chodzi o tanie przeciwstawienie przeszłości 
(kiedy rzekomo było lepiej), naszej teraźniejszości (w której jako-
by wszystko zeszło na psy). Postawa, którą tu reprezentuję nie 
jest więc jakąś groteskową wizją estetycznego konserwatyzmu. 
Dotyczy może raczej koncepcji sztuki i języka rozmowy o niej, 
niż dzieł samych. 

Widać wyraźnie, że w tym, co piszę, odwracam się pleca-
mi do tego, co się dziś – niemal powszechnie – o sztuce mówi 
i pisze. Mniej dotyczy to może dyskursu uniwersyteckiego, 
bardziej, mocniej i dotkliwiej, tak zwanej krytyki artystycznej. 
W kontrze do wielu współczesnych koncepcji, dostrzegają-
cych w dziele sztuki przede wszystkim walory społeczne, edu-
kacyjne, ideologiczne, etc. twierdzę, że sztuka – godna tego 
miana – nie ma takich obligacji. Więcej: że tego typu oczeki-
wania są przesądzeniami (by nie rzec: przesądami) silnie zwią-
zanymi z momentem historycznym, innymi słowy, nie są 
więc powszechnie obowiązujące, artykułują zaledwie chwilo-
we fiksacje czy mody epoki. W kontrze do hałaśliwych narracji 
rozmaitych awangard ostatniego stulecia bronię tu – dość kon-
sekwentnie – pewnego sposobu rozumienia sztuki czy szerzej 
może: tworzenia. 

W największym skrócie: zasadniczy i niezastępowalny rdzeń 
dzieła sztuki widzę przede wszystkim w jego wymiarze meta-
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fizycznym. Porywają mnie tylko te obrazy, teksty, kompozycje, 
w których zdeponowana jest ta – trudno definiowalna, nie-
mniej realna – jakość. W większości zgromadzonych tu teks-
tów dochodzi do głosu – na różne sposoby – ów metafizyczny 
aspekt twórczości, tworzenia, uprawiania tego, co zwykliśmy 
nazywać sztuką. Metafizyczny, w klasycznym (nie heidegge-
rowskim) jego rozumieniu, taki więc, który odsłania zmysło-
wą rzeczywistość, jako część tylko znacznie pojemniejszej wizji 
świata. Który ujawnia nieokreśloność, otchłanność, bez-denną 
podstawę wszystkiego, co jest. I który nadaje słowu „jest” onto-
logiczną głębię i misteryjny wymiar. Taka metafizyka, jak pisze 
jeden z jej współczesnych obrońców, przekracza 

granice, definicje, czyniąc z bytu nie jakieś definiowalne pojęcie 
(őρος), lecz horyzont, który jest swoją własną nieskończonością 
(άοριστία). Czyniąc to, wznosi się poza ograniczenie, dekonstruuje 
zamknięcia, otwiera zawsze nowe możliwości, przedwcześnie za-
mknięte przez myśl. Mówiąc za Kantem, jest samym oddechem 
myśli.10

3.

Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że w odniesieniu do tego, 
co się dziś w myśleniu o sztuce nosi, w zestawieniu z głosami 
artystycznego mainstreamu, takie rozumienie sztuki może być 
uznane za gest arbitralny, dogmatyczny a może nawet śmiesz-
ny. Nic na to nie potrafię poradzić. Sam się przecież odzywam 
w książce głosem stanowczym i jednoznacznym, byłoby więc 

10 P. Aubenque, Czy należy dekonstruować metafizykę?, przeł. K. Mrówka, 
Tarnów 2013, s. 80.
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niedorzeczne irytować się na tego typu krytykę. Rozumiem ją 
(może aż za dobrze!), ale nie zgadzam się z nią ani na jotę. Taka 
postawa nie wynika z jakiegoś ideologicznego zacietrzewienia 
czy aksjologicznego nieprzejednania. Zgoda, jest w jakimś stop-
niu arbitralna, ale ma za sobą też merytoryczne podparcie, co 
starałem się – lepiej czy gorzej – udokumentować w zgroma-
dzonych tu esejach. Pytanie, czy w materii tak eterycznej i kru-
chej jak sztuka, „twarde dowody” mają w ogóle zastosowanie. 
W tej mierze bliska mi jest trzeźwa uwaga George’a Steinera: 

Domaganie się ‘teorii’ w humanistyce, w badaniach społecznych 
czy historycznych, w ocenie literatury i sztuk pięknych, wydaje mi 
się zakłamane. Humanistyka nie jest podatna ani na rozstrzyga-
jące eksperymenty ani na weryfikację (chyba że na materialnym, 
dokumentarnym poziomie). Nasze responsy w odniesieniu do 
nich to dzieło intuicji.11

Pewnie też dlatego, wizja sztuki, o jakiej tu mowa, zakotwi-
czona jest także w subiektywnym doświadczeniu. I nie ma po-
wodu, by tę autorską sygnaturę teraz gwałtownie zatajać. To 
prawda, za wieloma z tych tekstów stoi moje  „żywe” spot-
kanie z obrazami, tekstami, dziełami muzycznymi. Choć cytuję 
fachowców, staram się mówić głosem własnym, nie pożyczo-
nym od nikogo, wiedząc doskonale, że w kontakcie z dziełem 
sztuki nikt nie zwolni nas z brzemienia autorskiej odpowiedzial-
ności. Nikt też nie zaświadczy za patrzącego widza, czytającego 
czytelnika, słuchającego słuchacza. To w tej intymnej przestrzeni 
wszystko się rozstrzyga. Wszystko, co w doświadczeniu sztu-
ki najważniejsze. Koncepcje, teorie, kategorie, uzasadnienia – 
przychodzą później. 

11 G. Steiner, Errata. An Examined Life, New Haven-London 1998, s. 5.
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Jak zawsze, najtrudniej przekonać innych o tym, co się zo-
baczyło czy usłyszało. Przekonać, czyli nadać wiarygodny 
i sprawdzalny kształt własnemu doświadczeniu. Naręcza wpro-
wadzonych do wywodu pojęć i długa lista cytowanych ty-
tułów mają w tym zbożnym dziele dopomóc. Wydaje mi się 
jednak, że nawet one nie są w stanie usunąć całkowicie su-
biektywnej domieszki w myśleniu o dziele sztuki. Ona jest – bo 
być musi – „ciemną plamką” poznania tej ciemnej materii, jaką 
w istocie jest sztuka. Doświadczenie jest pierwsze. Rozstrzyga-
jące i zniewalające. Nikt i nic nie jest w stanie go podważyć. 
Jeśli ktoś chce, może to osobiste doświadczenie uznać za ostat-
nią deskę ratunku każdego dyskursu na temat sztuki. Ale da się 
chyba myśleć o nim inaczej, mniej defensywnie: można bo-
wiem zobaczyć w nim, może nie tyle dowód, ile raczej słaby, 
ale nie mniej przez to wiarygodny, ślad spotkania z „rzeczywi-
stą obecnością”. Opowiada o tym dobitnie pouczająca anegdo-
ta, którą w swoim przejmującym eseju o sztuce (ciemności aktu 
twórczego błyszczą w nim bodaj najmocniej...) przytacza malarz 
Jacek Sempoliński: 

W filmie Wernera Herzoga Fitzcarraldo ktoś opowiada, że pewien 
człowiek wędrował bardzo daleko i dotarł do wielkiego wodo-
spadu. ‘Było to coś niewyobrażalnego’ – mówił towarzyszom po 
powrocie. – ‘Coś, czego chyba nie ma’. ‘No, ale jak to udowodnisz, 
żebyśmy ci uwierzyli?’ – pytali. Odparł im: ‘Mam na to dowód – 
ja to widziałem’.12 

12 J. Sempoliński, Zwątpienie, w: idem, Władztwo i służba. Myśli o sztuce, 
oprac. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2001, s. 390.


