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W poszukiwaniu gatunkowych wyznaczników eseju

Esej jest bardziej otwarty i zarazem bardziej zamknięty niż to lubi tradycyjne myślenie. 
Bardziej otwarty o tyle, że swoimi założeniami neguje systematykę [...]. 

Bardziej zamknięty jest natomiast dlatego, 
że emfatycznie pracuje nad formą przedstawienia. 

(Adorno 1990: 93–94)

Niniejszy artykuł ma kompozycję dwudzielną. W pierwszej jego części posta-
ram się przybliżyć podstawowe założenia i osiągnięcia literaturoznawczych badań 
nad esejem, szczególną uwagę zwracając na podejmowany w nich problem genolo-
gicznego statusu eseju. Natomiast druga część jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy 
esej może stać się obiektem językoznawczej refleksji genologicznej? Jest to pytanie 
zarówno o status samego przedmiotu badań – eseju, jak i o możliwości poznawcze 
współczesnej lingwistyki w zakresie rozpoznawania i modelowania typów wypo-
wiedzi na bazie tekstowej empirii.

1

Esej na gruncie badań literaturoznawczych, zarówno teoretycznych, jak i histo-
rycznych, nie ma ustalonej i akceptowanej powszechnie w środowisku naukowym 
definicji. Heterogeniczna natura pisarstwa eseistycznego sprawia, że z trudem pod-
daje się ono wszelkim próbom deskrypcji, a wnioski płynące z jego analiz nie bu-
dują całościowego obrazu historii i teorii gatunku, ale raczej go uszczegółowiają 
i rozmywają, co m.in. przyczynia się do zawieszenia pytania o genologiczny wy-
miar badanych tekstów. Dla przykładu przywołajmy tu podstawowe i powszechnie 
dostępne kompendium wiedzy teoretycznoliterackiej, czyli Słownik terminów lite-
rackich, w którym interesujące nas zjawisko w pierwszych słowach poświęconego 
mu artykułu hasłowego definiowane jest następująco:
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Esej – (< ang. essay < fr. essai = próba) – szkic [wyróżn. – J.P.] filozoficzny, naukowy, 
publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpre-
tację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt wi-
dzenia oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób przekazu (Sławiński [red.] 1998: 140).

Przy czym samo pojęcie szkicu przedstawiono jako:

Szkic (ang. sketch, fr. etude) – rozpowszechniająca się ostatnio nazwa eseju [wyróżn. 
– J.P.] bądź artykułu krytycznoliterackiego. Szkic dotyczyć może wybranego problemu,
twórczości jednego pisarza bądź poszczególnego utworu [...] (Sławiński [red.] 1998: 556).

W ujęciu tym na dalszy plan schodzi problem gatunkowości eseju, o którym Do-
rota Heck (1992: 274) orzeka następująco:

Wśród nazw gatunków literackich termin „esej” ma status szczególny. „Esej”, „ujęcie 
eseistyczne” – to kwalifikacje wartościujące. Esejem bywa dobrze napisany, oryginal-
ny, głęboki artykuł, studium, nawet recenzja [wyróżn. – J.P.]. Stąd zarzut pretensjo-
nalności w stosunku do terminu.

Nieco inaczej ten sam problem ujmują autorzy Słownika gatunków literackich, 
wskazując, iż w przypadku eseju mamy do czynienia z gatunkiem prozaicznym 
z pogranicza literatury pięknej i publicystyki, gatunkiem spokrewnionym z ambit-
nie napisanym artykułem, felietonem, szkicem, wyczerpującym studium czy nieba-
nalną recenzją (Pawlus, Bernacki 2005: 502).

Z badań literaturoznawczych wcale nie wynika jednoznacznie, iż w przypadku 
eseju mamy do czynienia z gatunkiem literackim1. Większość badaczy rezygnuje 
z rozstrzygania o istocie eseju, choć w ich pracach poświęconych twórczości ese-
istycznej znajdziemy uwagi, rzadko jednak wyrażane expressis verbis, które świad-
czą o aprobacie dla gatunkowej kwalifikacji eseju. Za gatunek literacki uznaje go 
bezsprzecznie, np. Wojciech Głowala (1965: 149–166). Odmiennego zdania jest na-
tomiast Michał Paweł Markowski (1991: 171–172) – i nie jest to głos odosobniony2 
– który tak uzasadnia swoje stanowisko:

Po pierwsze [...] nie istnieje jednorodna substancja eseju, jeżeli rozumieć przez nią [...]
matrycę gatunkową dla poszczególnych tekstów eseistycznych. Po drugie, należy sądzić, 
że zwyczajowo przywoływane w procesie definiowania eseju kryteria strukturalno‑te-
matyczne nie uchwytują specyfiki tego gatunku. Po trzecie wreszcie, wypada się upie-
rać przy sformułowaniu pragmatycznej definicji eseju, dzięki czemu wracamy do sfery 
powszechnych mniemań. W tej perspektywie esejem można nazwać każdy tekst nie-
fikcjonalny opierający się, w danym systemie gatunkowym, jednoznacznej kwalifi-
kacji genologicznej. [...] Jako gatunek, esej nie posiada żadnych stałych właściwości 
radykalnie różnicujących go w przestrzeni mowy [wyróżn. – J.P.]. 

1 Problem ten zwerbalizowała i opisała Małgorzata Krakowiak (1994: 72).
2 Por. np. zdanie: „Przez eseistykę rozumiemy tu więc nie tyle określony gatunek, ile szeroko po-

jęte pisarstwo form pośrednich pomiędzy literaturą czystą z jednej strony a nauką czy publicystyką 
– z drugiej” (Waśko 1991: 145).
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Podejmowane w zgodzie z tradycją badań genologii literackiej próby uchwyce-
nia „mgławicowej” natury bardzo różnych tekstów opatrywanych jednym pojęciem 
– pojęciem eseju – skutkują diametralnie różnymi, subiektywnymi rozstrzygnię-
ciami, raz przyznającymi eseistycznej formie wypowiedzi status gatunku, a innym 
razem odmawiającymi jej genologicznej kwalifikacji (traktującymi esej jako nie‑
gatunek). Do istoty zagadnienia nie zbliżają nas także propozycje deskrypcji ese-
ju w kategoriach antygatunku, negatywu (czyli ustalanie, czym esej na pewno nie 
jest), „krytyczności” czy czwartego rodzaju3. To wszystko złożyło się na podzielaną 
współcześnie – niemal powszechnie w badaniach literackich – tezę o radykalnej nie-
oznaczoności eseju. Roma Sendyka wskazuje na trzy główne strategie analizy inte-
resującego nas tu zjawiska i w różnicy między typowymi dla nich sposobami opisu 
upatruje zasadniczej przyczyny bezradności poznawczej wobec eseju:

Pierwsza, najbardziej tradycyjna metoda badawcza, charakterystyczna dla wczesnych 
analiz z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, posługuje się instrumentarium retoryki 
i poetyki, rekonstruując repertuar chwytów stylistycznych (np. Witkowska), by ustalić 
„specyfikę eseju” w formie historycznie nieuwarunkowanej, ogólnie obowiązującej (np. 
Sikora‑Jokiel, Głowala) matrycy gatunkowej. Fiasko tych starań (negatywny charakter 
ustaleń, poczucie niefinalności twierdzeń, nieweryfikowalności definicji) próbowano 
tuszować stosując kryterium analizy tematycznej, które [...] również okazało się nieope-
racyjne [...]. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku pojawiła się próba ujęć aksjologicz-
nych (tu mieściłby się „esej opozycyjny”, „polski”), równocześnie do głosu dochodziła 
strategia trzecia – nazwijmy ją – antropocentryczna, która dostrzegła w eseju odwzoro-
wanie, rekonstrukcję procesu indywidualnego przeżywania rzeczywistości [...] (Sendyka 
2006: 202–203).

Mimo tych trudności w rozpoznawaniu pisarstwa eseistycznego oraz wielości 
metod badawczych i niejednoznaczności wyników analiz dostrzec można na polu 
osiągnięć teoretyczno‑ i historycznoliterackich pewne regularnie powtarzające się 
twierdzenia na temat istoty gatunku eseju. Wymieńmy zatem te cechy, dzięki któ-
rym zwykle orzeka się o gatunkowości interesującego nas tu typu wypowiedzi:
a) względna krótkość, od kilkunastu do kilkudziesięciu stron;
b) uniwersalizm tematyczny i „prawdziwość” świata przedstawionego;
c) niekompletność, szkicowość ujęcia tematu (stąd wciąż aktualność określenia: 

„próba”, tłumaczonego z języka francuskiego) (Tatarkiewicz 1955: VII; Korolko 
1982: 91);

d) novum podejmowanej tematyki: 

esej nie ma racji bytu, jeśli szkicowo i niedokładnie (jak to wynika z jego pojęcia) mówi 
o tym, co i tak wszyscy wiedzą (Korolko 1982: 91);

e) prezentacja tematu w postaci wywodu myślowego, w którym obok związków lo-
gicznych ważną rolę odgrywa asocjacyjny tryb dowodzenia (Sikora 1974: 101); 
refleksyjność i elegancja wypowiedzi (Krakowiak 2004: 241);

3 Zob. na ten temat interesujące studium Romy Sendyki (2006: tu zwłaszcza strony 61–90).
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f) łączenie myślenia dyskursywnego z obrazowym (refleksyjność, dygresyjność, 
umiejętność wywoływania nastroju, tendencja do przedstawiania trudnych pro-
blemów w sposób zrozumiały dla szerokiego kręgu odbiorców; otwarcie kompozy-
cyjne: niesystematyczność, niesystemowość) (Jedliński 1984: 182; Heck 2003: 6);

g) swobodny styl tekstu; 
h) operowanie poetyckim obrazem, paradoksem, błyskotliwym aforyzmem, aluzją, 

cytatem, nierzadko też elementami narracyjnymi bądź liryczno‑refleksyjnymi;
i) subiektywizm�: eseista 

mówi zawsze w imieniu jednostki, ale od razu jednostki umieszczonej pośród innych [...]. 
Jego sposobem istnienia nie jest ani wizja, ani rewelacja, ani nauczanie, ale rozmowa 
konkretnej osoby z innymi osobami (Bieńkowska 1976: 102);

j) postawę podmiotu mówiącego w eseju cechują: erudycja, dowcip, inteligencja 
(Szulczewski: 1961: 61);

k) wysokie wymagania stawiane odbiorcy: 

esej jest pod względem kompetencji lekturowej szczególnie wymagający, ale żąda on nie 
tylko erudycji i znajomości konwencji [...], idzie tu przede wszystkim o pewną sprawność 
konotacyjną, umiejętność wykraczania poza znaczenie dosłowne tekstu i sferę standar-
dowych skojarzeń w obrębie danej kultury (Kowalczyk 1990: 31);

l) gatunkowe źródła i związki eseju: tu przede wszystkim dialog5, a także list i trak-
tat; nadto: zwierciadło, charaktery i rozmowy zmarłych, sylwy; potem też: szki-
ce różnego rodzaju (np. szkic fizjologiczny) oraz artykuł, a w XX wieku – wszel-
kie formy narracyjne; tu nawet mówi się o

proteuszowej umiejętności dowolnego zmieniania postaci czy raczej – zdolności bezgra-
nicznej niemal absorpcji elementów form prozatorskich innych typów (Dybciak 1977: 
113); 
esej na poziomie gatunku wyłania się dzięki transformacjom reguł gatunkowych, esej na 
poziomie tekstowym wyłania się z ciągłej praktyki cytowania (Markowski 1991: 176);

m) pole radiacji gatunku: felieton, gawęda, aforyzm, list, dziennik, pamiętnik, hi-
storiografia, artykuł polityczny, krytycznoliteracki czy poświęcony sztuce z jed-
nej strony, a powieść‑worek z drugiej (Korolko 1982: 93); w II połowie XX wieku 
szczególnie silnie esej wpływa na powieść, dziennik, list, reportaż, autobiogra-
fię, biografię (Herman 2003: 11);

n) gatunek pograniczy/przejściowy łączący w sobie cechy literatury pięknej z jed-
nej strony, a z drugiej cechy publicystyki lub wypowiedzi naukowej (Ostrowski 
1965: 137); esej zatem 

� Obecne tu jest podejście personalistyczne, które tym różni się od indywidualizmu, że osoba dąży 
do budowania małej wspólnoty i nie pozostaje czystym cogito (Sulikowski 1991: 20–21).

5 W XVII wieku w Polsce utwory zbliżone do esejów Montaigne’a czy Bacona nazywano dialo-
giem, rozmową czy dyskursem (Korolko 1982: 93).
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łączy w sobie cechy dzieła literackiego i tekstu naukowego, a więc nastawiony jest na 
percepcję zarówno w postawie estetycznej, jak i stricte badawczej (Skała 2004: 9); 

o) rozpiętość gatunku między dwiema skrajnymi postaciami – między wypowie-
dzią na pograniczu prozy poetyckiej z jednej strony, a naukową rozprawą lub 
traktatem filozoficznym z drugiej (Sławiński [red.] 1998: 140).

Przywołany zestaw wyznaczników gatunkowych eseju nie stanowi zbioru zamk‑
niętego, a co więcej bardzo często konstatacjom o genologicznej ważkości danej ce-
chy towarzyszy eksplicytnie wyrażane przekonanie, iż nie ma ona charakteru katego-
rialnego i nie wolno na jej mocy orzekać o przynależności danego tekstu do eseju�.

Czy zatem z genologicznych badań eseju literaturoznawstwo rezygnuje? Nie. Ze 
stanowiskiem Michała Pawła Markowskiego (1995: 118), iż 

ogólna poetyka eseju jest: z genologicznego punktu widzenia, mało przydatna, bo do-
tyczy gatunku o dość niskim stopniu konwencjonalizacji, nieutwierdzonego w swoich 
właściwościach, nie posiadającego ustabilizowanych reguł 

polemizuje Katarzyna Chmielewska (2001: 134–138), upatrując szansy poznaw-
czej w kategorii podobieństwa rodzinnego. Za prowadzeniem badań opowiada się 
także Małgorzata Krakowiak, która ukazawszy sprzeczności wypowiedzi badaczy 
na temat eseju, deklaruje sięgnięcie po rozstrzygnięcia typologiczne (Krakowiak 
1994: 79).

2

Czy zatem esej może stać się obiektem badań genologii lingwistycznej? By 
udzielić odpowiedzi na to pytanie, warto zastanowić się, czym w ogóle jest esej dla 
językoznawcy oraz wskazać główne przyczyny trudności poznawczych.

Pierwsza z trudności tkwi w samym pojęciu eseju, które jest aksjologicznie na-
cechowane. Andrzej Stanisław Kowalczyk zauważa, iż 

nazwa „esej” cieszy się pewnym prestiżem, co objawia się tym, że wielu autorów określa 
takim mianem swoje teksty, chociaż niewiele one z esejem mają wspólnego. Doszło do 
tego, że autorska kwalifikacja utworu jako eseju ma usprawiedliwiać wady jego kompo-
zycji, amorficzności, mielizny myślowe. Przyczyn szukać należy zarówno w niewielkiej 
wiedzy na temat gatunku [...], jak w zachodnioeuropejskim zwyczaju określania mianem 
eseju artykułów krytyczno‑ lub teoretycznoliterackich, często w wysokim stopniu facho-
wych. W języku angielskim mianem essay określa się często felietony (weekly essay) czy 
dywagacje na rozmaite tematy [...] (Kowalczyk 1990: 8). 

� W tym miejscu chciałabym bardzo mocno podkreślić, iż w żadnej mierze nie lekceważymy do-
konań literaturoznawstwa. Wręcz przeciwnie, jestem przekonana, iż długoletnie studia poświęcone 
pisarstwu eseistycznemu prowadzone w ramach tej dyscypliny usprawnią przyszłe działanie anali-
tyczne lingwistów.
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Opinię o wartościującym wymiarze nazwy gatunkowej esej upowszechniają 
sami badacze literatury:

Źle napisana nowela – pozostaje nowelą, wiersz o nieciekawych rymach i chwiejnej ryt-
mice – jest jednak wierszem. Nie może natomiast być złego eseju. Pojęcie gatunku ma tu 
bezwzględnie charakter wartościujący [wyróż. – J.P.] (Wroczyński 1986: 108).

Jednak począwszy od lat 90. powoli odchodzi się w Polsce od traktowania słowa 
esej jako komplementu. Dorota Heck spostrzega, że 

samo pojęcie z jednej strony się dewaluuje i może, jak w kręgu anglosaskim, będzie 
formą ćwiczeń szkolnych, z drugiej zaś, rozszerza zakres na pogranicza już nie tylko 
literatury i piśmiennictwa naukowego, ale całości piśmiennictwa i efemerycznego arty-
stycznego ekscesu (Heck 1996: 17–18).

Widać zatem, iż termin esej jest nadużywany (jako wyraz aprobaty/dezaproba-
ty wobec tekstu), wieloznaczny i w praktyce oznaczać może: a) pojedynczy tekst 
– realizację tekstową gatunku; b) zbiór tekstów; c) gatunek; d) odmianę gatunkową 
(zwłaszcza gdy pojęcie esej jest utożsamiane z pojęciem odmiany gatunkowej esej 
literacki); d) szkic naukowy; e) kategorię tekstową, gdy mowa o eseistyczności lub 
eseizacji7 prozy.

Mimo niejasności samego pojęcia8, jego wieloznaczności i trudności z uchwyce-
niem istoty gatunku na polu literaturoznawczym, sądzę, iż esej może się stać przed-
miotem zainteresowania genologii lingwistycznej. Bezspornym pozostaje bowiem 
fakt, iż o ile co do gatunkowości esejów zastrzeżenia mają badacze, o tyle 

teksty eseistyczne są powszechnie rozpoznawalne jako takie i fakt ten zdaje się prze-
sądzać o możliwości i sensowności rozważań nad genologią eseju (Chmielewska 2001: 
137).

Konsekwencją akceptowanego dziś w genologii językoznawczej „nieostrego” 
modelu kategoryzacji (Witosz 2002: 270–271) jest konieczność uznania, że również 

7 Interesującą wykładnię eseizacji przynosi praca A. Zawadzkiego (2001: 176–177): „Eseizacja, ro-
zumiana jako tryb kształtowania dyskursu, jest zjawiskiem ponadgatunkowym; organizuje wypowie-
dzi na poziomie bardziej podstawowym niż genologicznym, przenika je, nasyca, «pasożytuje» na nich. 
Podstawowym, jak można sądzić, wyróżnikiem eseizacji tekstu dyskursywnego jest osłabienie czy też 
skomplikowanie momentu odniesienia do rzeczywistości pozatekstowej. Tekst przestaje być w pełni 
transparentny, jego znaczenia oraz funkcja nie wyczerpują się w prostej relacji znaku do desygnatu. 
[...] Eseizacja tekstu referencjalnego jest więc zjawiskiem analogicznym do eseizacji tekstu fikcjonal-
nego (zwłaszcza powieści), przebiega jednak, jeśli można tak powiedzieć, w przeciwnym kierunku. 
Eseizacja powieści bowiem polega na wtargnięciu w narrację obszernych partii dyskursywnych, co 
powoduje zakłócenia w fikcjonalnym statusie narratora oraz świata przedstawionego; eseizacja tekstu 
referencjalnego natomiast polega na przenikaniu w jego granice elementów oraz struktur literackich 
(czy też tradycyjnie uważanych za literackie) [...]”.

8 Tu dotykamy problemu, który stał się obiektem rozważań Stefanii Skwarczyńskiej, a mianowicie 
problemu nazw, pojęć i przedmiotów genologicznych (1965: 35–37). Próba rozgraniczenia tych trzech 
fenomenów w odniesieniu do polskiego piśmiennictwa eseistycznego usprawni, jak sądzę, dyskusję 
nad gatunkowością eseju.
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model gatunku, do opisania którego dąży się w postępowaniu badawczym, ma po-
stać otwartą, dynamiczną i historycznie zmienną. Zgoda na typologiczny wymiar 
rozstrzygnięć genologicznych nie tylko umożliwia naukową penetrację obszarów 
mowy dotąd niezbadanych, ale również rodzi konieczność sięgania po różne me-
todologicznie sposoby badań nad gatunkiem, by tworzyć całościowy opis danego 
typu tekstu.

Brak ściśle określonych zasad konstruowania modelu gatunkowego nie oznacza 
dowolności9, a jedynie to, że skomplikowana natura znaku językowego, jakim jest 
tekst, skłania do operowania różnymi narzędziami badawczymi. Heterogeniczny 
kształt polskiej eseistyki wpłynąć musi na obrane w toku analiz procedury. O ich 
zastosowaniu zdecyduje jednak przede wszystkim fakt operacyjności danej meto-
dy, tzn. jej użyteczności w opisie dialektycznego układu zmiennych i niezmiennych 
cech gatunku. 

Zdjęcie z eseju kwalifikacji gatunek literacki i zastąpienie jej przez gatunek 
mowy pozwoli zrównoważyć badania nad tekstami zarówno literackimi sensu stric-
to, jak i nad esejami typu krytycznoliterackiego, historycznego, religijnego czy fi-
lozoficznego. Przeniesie ponadto ciężar analiz z poszukiwania artystycznych wy-
znaczników literackości gatunku na rzecz wielopłaszczyznowego badania normy 
gatunkowej eseistyki.

Doświadczenie literaturoznawców uczy, iż esej pod względem stopnia trudności 
opisu genologicznego przypomina powieść, a przecież 

jej określenia genologiczne nabierają treści dopiero po zmniejszeniu dystansu, przy ope-
rowaniu kategorią odmiany gatunkowej. Być może, pozytywne skutki przyniosłoby wy-
odrębnienie podgatunków na terenie eseistyki [...] (Dybciak 1977: 115). 

Oczywiście ta propozycja Krzysztofa Dybciaka rodzi pytanie o kryteria wyod-
rębniania odmiany gatunkowej. Badacze dokonywali już szczegółowej wewnątrz-
gatunkowej systematyki, która specyfikowała poszczególne realizacje tekstowe 
w myśl przyjętych przez nich podziałów (Wroczyński 1986: 103). Chętnie sięgano 
po kryterium tematyczne, a przecież, co podkreślić należy 

wobec rozległych możliwości tematycznych eseju uczynienie głównej myśli utworu pod-
stawą systematyki jest niepraktyczne, ponieważ prowadzi do znacznego rozdrobnienia 
typów reprezentatywnych (Sikora‑Jokiel 1978: 46).

9 Brak paradygmatu w ustalaniu wzorca wypowiedzi stwarza możliwość wyboru perspektywy, 
w jakiej będzie się analizować gatunek. Za czynniki pozwalające uchwycić jego istotę należy dziś 
uznać: 1) funkcję semantyczno‑językową tekstu, 2) związek z sytuacją i miejscem wygłoszenia, 3) 
właściwości strukturalne (kompozycyjne) tekstu, związane z jego funkcją semantyczną, 4) powtarzal-
ność, a więc i rozpowszechnienie się znajomości prototypowego tekstu gatunkowego, 5) długość teks‑
tu, 6) stabilność cech gatunkowych, 7) możliwość kształtowania wielu wariantów danego gatunku, 8) 
związek z cechami stylowymi, 9) związek z innymi gatunkami, 10) związek gatunku z kulturą, 11) hi-
storyczny aspekt wielu gatunków, ulegającym stałym transformacjom, modyfikacjom, które polegają 
na: odjęciu, usunięciu cech / dodaniu cech nowych / wymianie cechy x przez cechę y / przestawienie 
cechy x na początek lub na koniec fragmentu czy całości tekstu. Podaję za: Wilkoń 2002: 198–200.
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Sądzę zatem, iż skuteczną procedurą analityczną będzie ogląd materiału teksto-
wego właściwego danemu sposobowi mówienia o świecie, czyli danemu stylowi. 
I tak na tej podstawie można by wydzielić gatunek eseju typu literackiego, naukowe-
go, religijnego, historycznego, filozoficznego, publicystycznego czy wreszcie szkol-
nego. Podział ten nie ma, rzecz jasna, wartości kategorialnej, ale pozwoli w tym 
ogromie piśmiennictwa eseistycznego zebrać materiał i zbadać pewne podtypy ga-
tunku eseju, a potem wyniki badań konfrontować, by dążyć do pełnego oglądu inte-
resującej nas formy wypowiedzi.

Badania nad esejem czy jego odmianą, zmierzające do uchwycenia inwariant-
nych cech gatunku, skupiłyby się np. na następujących kwestiach:
a) w ramach komponentu pragmatyczno‑kognitywnego: na intencji komunikacyj-

nej, układzie nadawczo‑odbiorczym, komunikacyjnej roli nadawcy i odbiorcy
wypowiedzi, charakterystyce funkcjonalnej wypowiedzi oraz w mniejszym za-
kresie na tematyce;

b) na płaszczyźnie struktury gatunku: na segmentacji wypowiedzi w płaszczyźnie
horyzontalnej (segmenty inicjalne i finalne) i wertykalnej (▪ płaszczyzna meta-;
▪ płaszczyzna wypowiedzi przedmiotowej; ▪ płaszczyzna wypowiedzi innych
osób – włączana do tekstu cudza mowa);

c) na stylistycznych wyróżnikach wypowiedzi i na strategiach zamykania wywodu
myślowego w słowie.
Esej, tak jak i inne typy wypowiedzi, jest ściśle związany z sytuacją, jaka go

tworzy, i z kulturą, w której powstaje i funkcjonuje. Zatem trudno zgodzić się ze 
zdaniem, że „esej jest gatunkiem na wskroś konserwatywnym; sam nie podlega 
w zasadzie ewolucji” (Kowalczyk 1990: 32), skoro jego tworzywo – język – ule-
ga nieustannym przemianom, odpowiadając na potrzeby komunikacyjne ludzi: ję-
zyk prozy protoeseistycznej (np. XVII wieku), język eseju międzywojnia i współ-
czesnego pisarstwa eseistycznego to zjawiska diametralnie różne. Niemniej zmiana 
w przypadku tak rozmytego typu wypowiedzi trudna jest do uchwycenia. Przybli-
żyć ją może obserwacja eseju jako gatunku złożonego i podjęcie próby wskazania 
gatunków, z którymi esej wchodzi w relacje (na poziomie gatunkowym, stylowym) 
na poszczególnych etapach swojego istnienia. Równie cenne staną się tu obserwacje 
pola tych gatunków, które chętnie do formy eseistycznej sięgają.

*
Przedstawiony stan badań nad gatunkiem eseju jako zjawiskiem literackim miał 

pokazać trudności, z jakimi przychodzi mierzyć się w pracy badawczej nad eseisty-
ką. Propozycja podjęcia studiów nad tą formą wypowiedzi na gruncie genologii lin-
gwistycznej jest projektem przyszłych badań, dla których punktem wyjścia będzie 
teza o genologicznej kwalifikacji eseju jako gatunku mowy. Analizy zweryfikują 
słuszność tego założenia.
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In search of essay genre’s determinants 

Su m mar y

The answer to the question – can the essay be a subject of contemporary linguistic genol-
ogy? – is the key subject of the article. This question is both search for the genological status 
of essays and exploring the cognitive possibilities of contemporary linguistics in the field 
of recognizing and modelling the types of texts. In the first part of the paper the author pays 
special attention to the existence of essay in the tradition of literary genology, emphasizing the 
variety of essay’s definitions and raising the problem of its status as a genre. The second part 
of the article is the proposal of further research on the essays as a type of text. This proposal 
was made on the basis of the assumption that the essay can be studied as the phenomenon of 
speech genre. 

Key words: genology, speech genre, essay
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