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pó�niej, niektóre s¹ dostêpne w polskich zbiorach muzealnych � w Poznaniu, Wroc³awiu
czy Warszawie � i mo¿na by³o tam siêgn¹æ po klisze robione bezpo�rednio z orygina-
³ów. O wiele lepsze reprodukcje ni¿ u Bo³oza s¹ w pó�niejszych publikacjach; technika
reprodukcji znacznie w ostatnim stuleciu post¹pi³a. Np. choæby w opracowanym przez
Piotra £ukaszewicza informatorze do wroc³awskiej wystawy Grottgera (Wroc³aw 1987) �
o wiele wyra�niej s¹ ukazane autoportrety oznaczone w ksi¹¿ce Chlebowskiej numerami:
33 (w informatorze kontury s¹ o wiele mocniejsze), 42 (nie ma na nim plam), 51 (ostry
kontur uwydatnia rangê Grottgera-cienia). Analogiczne zestawienia z innymi edycjami
pozwalaj¹ zauwa¿yæ mo¿liwo�æ znalezienia lepszej podstawy do reprodukcji wielu auto-
portretów. Nadto � mimo ¿e obecnie nie sprawia k³opotu zrobienie doskona³ej reprodukcji
z rysunkowego pierwowzoru, jako�æ niektórych ilustracji jest w edycji lubelskiej gorsza
ni¿ w �ródle, z którego je czerpano; nawet u Bo³oza ilustracja z dziejami choroby (tu: 42)
ukazuje ostre kontury twarzy, wyraziste kreski na spódnicy, ³atwiej odczytaæ napisy; jest to
szkic piórkiem � w edycji lubelskiej sprawia wra¿enie wykonanego o³ówkiem; podobnie
ilustracja 39 � szkic rysowany o³ówkiem, twardym czy ostro zatemperowanym, gdy tu
kontury siê rozp³ywaj¹. Zbli¿one rezultaty daje porównanie �lubelskich� autoportretów
Or³owskiego z ilustracjami w rozprawie Wallisa zamieszczonej w 1955 r. w �Biuletynie
Historii Sztuki�10 (w �Biuletynie� kreska jest ostra i wyra�na).

Drobiazg: to nie �Or³owski � podobnie jak Norwid � przedstawia³ [...]� (s. 145) i to
nie rysunki Or³owskiego �budz¹ wyra�ne skojarzenia z autoportretem Norwida� (s. 147),
ewentualna zale¿no�æ jest odwrotna. Bo gdy Norwid zaczyna³ malowaæ, Or³owskiego nie
by³o ju¿ na �wiecie. Autoportrety Or³owskiego i Grottgera s¹ tak liczne, ¿e tylko niektóre
z nich s¹ tu omawiane; mo¿e warto by dodaæ wyja�nienie, czy jest to wybór reprezenta-
tywny, czy te¿ kierowa³y nim jakie� inne przes³anki, np. wyra�ne analogie z wizerunkami
Norwida.

Szkoda równie¿, ¿e autorka recenzowanej ksi¹¿ki zrezygnowa³a ca³kowicie z komen-
tarza opisowego do ilustracji. Poprzesta³a na odwo³aniu siê do opisów Bo³oza, które s¹
rzeczywi�cie gruntowne, ale trudno dostêpne. Brak obja�nieñ sprawia, ¿e nikn¹ informa-
cje wa¿ne, np. ilustracja 38 jest okre�lona tylko jako �autoportret humorystyczny�, a warto
by zaznaczyæ (za trudno dzi� dostêpnym Bo³ozem), ¿e jest to tak¿e autoportret podwójny,
na którym Grottger-orze³ atakuje szponami Grottgera-¿ó³wia.

Wymienione tu w¹tpliwo�ci nie zmieniaj¹ faktu, ¿e ksi¹¿ka Edyty Chlebowskiej �Ipse
ipsum� pobudza do my�lenia, zawiera wiele wa¿nych spostrze¿eñ interpretacyjnych i przede
wszystkim dobrze realizuje cele sformu³owane przez autorkê: jest gruntownym opracowa-
niem autoportretów Norwida.

Alina Kowalczykowa

10 M. Wa l l i s, Autoportrety Or³owskiego. �Biuletyn Historii Sztuki� 1955, nr 3.

A d a m  D z i a d e k, OBRAZY I WIERSZE. Z ZAGADNIEÑ INTERFERENCJI
SZTUK W POLSKIEJ POEZJI WSPÓ£CZESNEJ. (Recenzenci: W³odzimierz Bolecki,
Ryszard Nycz). Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego, ss. 246 + 10 wklejek
ilustr. �Prace Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach�. Nr 2258.

Próbê nowego jêzyka refleksji badawczej nad relacj¹: poezja � sztuki wizualne, przy-
nosz¹ Obrazy i wiersze Adama Dziadka. Starannie wydana ksi¹¿ka (twarda ok³adka, ob-
woluta, 10 barwnych tablic z reprodukcjami obrazów, przejrzysty uk³ad graficzny) za-
opatrzona zosta³a w podtytu³ Z zagadnieñ interferencji sztuk w polskiej poezji wspó³czes-
nej. Mo¿na by w nim upatrywaæ precyzuj¹cych wskazówek co do przedmiotu opisu na-
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ukowego, gdyby nie liczne odautorskie deklaracje i sugestie, i¿ celem rozprawy jest w istocie
wypracowanie metajêzyka (s. 22), któremu patronuje g³ównie my�l francuskiego post-
strukturalizmu (Roland Barthes, Michel Foucault, Julia Kristeva, Jacques Derrida) czy
te¿ nurt psychoanalityczny, reprezentowany przez teksty Jacques�a Lacana, krytyka femi-
nistyczna w ujêciu Hélène Cixous (choæ w stopniu ledwie zauwa¿alnym), model znaku
Charlesa Sandersa Pierce�a oraz koncepcja �lektury obrazu jako tekstu z perspektywy te-
orii aktów mowy� (s. 198) Johna R. Searle�a. Filiacje te badacz po�wiadcza g³ównie w Apen-
dyksie, podaj¹c tam kilka krótkich omówieñ wywodów teoretycznych odnosz¹cych siê do
sposobów rozumienia obrazów.

Intencja stworzenia oryginalnego jêzyka opisu przedstawiona w takiej perspektywie
przesuwa nieco punkt ciê¿ko�ci pracy z interferencji sztuk na oscylacjê dyskursów wspó³-
czesnej humanistyki (na dialog miêdzy metodami a narzêdziami interpretacji, które zosta-
j¹ sprawdzone w kilku analizach), co nie tylko nie ujmuje, lecz wrêcz przydaje warto�ci tej
interesuj¹cej propozycji teoretycznej. Poszerzanie wiedzy o korespondencji sztuk, zw³aszcza
w odniesieniu do polskiej poezji, trudno przeceniæ szczególnie wówczas, gdy badania maj¹ce
inderdyscyplinarny charakter prowadz¹ do skonstruowania narzêdzi porêcznych w nowo-
czesnym opisie relacji miêdzytekstowych. Dziadek � teoretyk literatury i uznany t³umacz
� ujawnia wszechstronne kompetencje, daj¹c w swym wywodzie �wiadectwo gruntow-
nych, wieloletnich przemy�leñ (kilka fragmentów to przeredagowane, opublikowane wcze�-
niej artyku³y), konsekwentnie rezygnuj¹c przy tym z nadmiaru w¹tków. Stosuj¹c zasadê
samoograniczenia, unika polemik z postulatami teoretycznymi czy wybranymi interpreta-
cjami (z jednym wyj¹tkiem � omówieñ twórczo�ci Adama Zagajewskiego), siêga po wnio-
ski badawcze w taki sposób, by mo¿liwe by³o ich uzgodnienie, a w rezultacie opracowanie
spójnego aparatu analitycznego. W takim uzgadnianiu niezwykle przydatna okazuje siê in-
tencja oscylacji ró¿nych koncepcji metodologicznych, podporz¹dkowana woli odej�cia od
tradycyjnie pojmowanej semiotyki (ku semiotyce �trzeciego sensu�) oraz przek³adu interse-
miotycznego (s. 197), w czym pomocne maj¹ byæ psychoanaliza, filozofia jêzyka czy teoria
znaku. Badacz � co ciekawe � nie referuje przywo³ywanych teorii, ograniczaj¹c siê do kilku
zaledwie, absolutnie niezbêdnych, zasadniczych przypomnieñ, czyni za� swój wywód refe-
rencjalnym, sytuuj¹c go w kontek�cie dyskursów wspó³czesnej humanistyki. Obfituj¹ca w ja-
sne tezy rozprawa Dziadka pozostawia wiele pól otwartych, czasem miejsc niedookre�lo-
nych, poprzez szereg inspiracji sk³ania do podjêcia dysputy, a niekiedy twórczego sporu
z niektórymi pogl¹dami badacza. Poniewa¿ ograniczony jestem objêto�ci¹ recenzji, po-
dejmê tylko kilka wybranych w¹tków mo¿liwej dyskusji o Obrazach i wierszach.

Na ksi¹¿kê sk³ada siê piêæ rozdzia³ów: Uobecnianie przedmiotu � �Notre-Dame� Ju-
liana Przybosia, Ekfraza i hypotypoza, Obraz jako interpretant, Poezja jako interpretacja
sztuki. Czes³awa Mi³osza wiersze z obrazami, �Trzeci sens� � Vermeer Adama Zagajew-
skiego, poprzedzonych Wprowadzeniem (ustalenie terminologii i wyznaczenie miejsca
w³asnej propozycji po�ród dyskusji o korespondencji sztuk), oraz usytuowany po krótkim
Zakoñczeniu, wspomniany Apendyks. Zarówno sposób ujêcia tematyki, jak i brzmienie
tytu³ów rozdzia³ów wskazuj¹ na intencje systematyzacji wiedzy teoretycznej w podjêtym
zakresie badañ. Analizy i dobór materia³u egzemplifikacyjnego podporz¹dkowane zosta³y
wyk³adowi problemowemu, który � skorzystajmy z przywo³ywanej równie¿ przez Dziad-
ka terminologii Rolanda Barthes�a � za ka¿dym razem wy³ania z ca³o�ci �studium� swo-
iste �punctum�. W tym wypadku owym �studium� (dominuj¹cym po�ród innych perspek-
tyw � semiotycznych, intertekstualnych czy interpretacyjnych, s. 25, 26) zdaje siê szeroko
rozumiane, od kilkunastu lat intensywnie omawiane zagadnienie reprezentacji, z którego
wyprowadzone zostaj¹ kolejne odrêbne ujêcia.

Takie podej�cie uzasadnia decyzjê o rozpoczêciu rozwa¿añ od szkicu po�wiêconego
wierszom katedralnym Juliana Przybosia. Wprowadzenie odniesieñ do dzie³a architekto-
nicznego znacz¹co, ale bez dalszych konsekwencji, poszerza pole semantyczne tytu³o-
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wych �obrazów�. Ju¿ w tej pierwszej czê�ci ksi¹¿ki wyra�nie ujawnia siê praktyka inter-
pretacyjna, dla której typowe jest siêganie po parateksty (korzystaj¹c z odrzuconej przez
Dziadka terminologii powiedzieliby�my � interpretanty metatekstowe), czyli eseistyczne
wypowiedzi poety wytyczaj¹ce �cie¿ki dociekañ analitycznych. Badacz trafnie wskazuje,
i¿ w wierszach Przybosia katedra jest mniej istotna jako przedmiot reprezentacji, nato-
miast wa¿ny jest sposób dokonania tej¿e w tek�cie poetyckim � �sam fakt widzenia przed-
miotu, to, jak widzi go poeta, a przede wszystkim, jak usi³uje go uobecniæ� (s. 41). Zasta-
nawiaj¹ce zdaje siê jednak za³o¿enie, i¿ w przypadku tekstów pozostaj¹cych w korespon-
dencji z architektur¹ mo¿liwe jest mówienie, ¿e s¹ one reprezentacj¹ reprezentacji. O ile
bowiem dzie³o malarskie lub rze�ba s¹ zazwyczaj reprezentacj¹ czy to natury (rzeczywi-
sto�ci), czy mitu (tekstu i jego znaczeñ), o tyle dzie³o architektoniczne z trudem poddaje
siê podobnym ujêciom. Z jednym mimo to zastrze¿eniem, które w recenzowanej ksi¹¿ce
zostaje pominiête, i¿ faktycznie w odniesieniu do katedry gotyckiej mo¿na sporz¹dziæ kata-
log elementów bêd¹cych reprezentacj¹ prawd teologicznych. Zamiast takich potencjalnych
tropów interpretacyjnych, gdzie np. motyw ró¿y (resp. rozety) odsy³a³by do teologii postaci
Matki Bo¿ej, Dziadek wskazuje na cechy prozodyczne tekstu. W jego przekonaniu to rytm
i rym modeluj¹ znaczenia i dlatego �d�wiêki sk³adaj¹ce siê na francuskie s³owo »Arche-
vêché« ewokuj¹ [w wierszu Katedra jest bia³a] � poprzez signifiants � polskie s³owo »szep-
szyna«� jako odpowiednik nazwy polnej ró¿y (s. 47). Taki wybór umo¿liwia badaczowi
zwrócenie uwagi na istotê �znacz¹co�ci� (signifiance) jako �trzeciego sensu� (aktywno�ci
znacz¹cej genotekstu, s. 48), do którego szerzej powróci on w ostatnim rozdziale pracy. Za-
miast o obrazach modeluj¹cych tekst poetycki czytamy wiêc o wp³ywaj¹cych w ten sam spo-
sób na wiersze zjawiskach psychosomatycznych lub sensomotorycznych.

Niemal wszystkie pozosta³e czê�ci ksi¹¿ki (poza fragmentem rozdzia³u Ekfraza i hy-
potypoza, zatytu³owanym �Fuga� Rafa³a Wojaczka, gdzie trudno by³o pomin¹æ odniesie-
nia muzyczne) siêgaj¹ po teksty poetyckie nawi¹zuj¹ce do tych dzie³ sztuk wizualnych,
które zwykli�my nazywaæ �obrazem� w rozumieniu �malowid³o�.

W rozdziale Ekfraza i hypotypoza, poza gruntownym przypomnieniem wywodzonych
z tradycji retorycznej i wci¹¿ przekszta³canych pojêæ, otrzymujemy jako argumentacjê za
ekfrastyczno�ci¹ � analizy utworów Adama Czerniawskiego i Adama Zagajewskiego trak-
tuj¹cych o Widoku Delft Vermeera. Dziadek w analizie porównuj¹cej oba teksty podkre�la
pierwiastek subiektywny w opisie dzie³a sztuki, dowodz¹c zasadnie, ¿e �obraz i zawarte
w nim znaki stymuluj¹ wyobra�niê i pozwalaj¹ pisarzowi rozwin¹æ subiektywn¹ interpre-
tacjê�. Przyznaje, i¿ oba wiersze to nietypowe przyk³ady ekfrazy, które sta³y siê ju¿ �hi-
perznakiem�, lecz chyba nie znaczenia �ukrytego w wierszu� (s. 72) (to, byæ mo¿e, omy³-
ka drukarska), ale raczej znaczenia ukrytego w obrazie, co w istocie oddala problem wierno-
�ci opisu i otwiera przed poetami rozleg³e pole swobodnej refleksji motywowanej prze¿yciem
estetycznym.

Charakteryzuj¹c ekfrastyczno�æ w poezji Dziadek siêga jeszcze po wiersz Krzysztofa
Lisowskiego Lorenzo Lotto (ekfraza). Interpretacjê utworu dedykowanego znawczyni i mi-
³o�niczce sztuki weneckiej Joannie Pollakównie wspomaga � paradoksalnie � paratekstem
zaczerpniêtym z prac Marii Rzepiñskiej. Dowodzi w ten sposób raz jeszcze (podobnie jak
wtedy, gdy przywo³uje Kopytka Tadeusza Ró¿ewicza, przypisuj¹c im w uproszczeniu je-
dynie w¹skie odwo³anie do cyklu portretów pêdzla Tadeusza Makowskiego, przedstawiaj¹-
cych wykonawców ró¿nych zawodów, s. 55), ¿e nie o znaczenia poezji idzie, lecz o wyod-
rêbnione cechy indywidualnych poetyk realizuj¹cych ustalone formu³y reprezentacji.

O ile jednak egzemplifikacje ekfrazy s¹ przekonuj¹ce, o tyle hypotypoza, choæ jest
opisem sugestywniejszym, maj¹cym dawaæ wra¿enie namacalno�ci (s. 77), w analizie ba-
dawczej zdaje siê znacznie mniej czytelna � rozpisana na analogie, sugestie i przeczucia,
sk³ania ku wskazywaniu szeregów skojarzeñ obrazowych (s. 82), posi³kuj¹cych siê w od-
niesieniu do Poematu bukolicznego Aleksandra Wata formu³ami typu: �widziany [...] okiem
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wygnanego� (s. 88), �trudno by³oby nie skojarzyæ tego z malarstwem alegorycznym� (s. 89),
�jakby rysowa³ [...] wizjê �wiata z obrazu Hieronima Boscha� (s. 92), oraz w odniesieniu do
Fugi Wojaczka: �utwór [...] odsy³a [...] do takiego typu obrazowania, jaki odnajdujemy w dzie-
³ach Hieronima Boscha, a szerzej � w niderlandzkim malarstwie alegorycznym� (s. 98),
�Tekst charakteryzuje te¿ ciekawy sposób widzenia czy postrzegania �wiata, sposób opar-
ty na obrazowej symultaniczno�ci, a �ci�lej � na schemacie reprezentacji obrazowej w³a-
�ciwej malarstwu alegorycznemu, które mo¿na by okre�liæ jako »poliobrazowe«� (s. 103).
Przytoczone cytaty prowadz¹ do wniosku, ¿e o hypotypozie mówimy wówczas, gdy wy-
stêpuje paralela tematyczna, stylistyczna lub kompozycyjna, odnosz¹ca siê do dzie³ Bo-
scha lub � szerzej � do malarstwa alegorycznego, co jednak � jak siê wydaje � nadmiernie
ogranicza³oby pole mo¿liwych interpretacji i co badacz u�wiadamia sobie, przyznaj¹c w opi-
sie wiersza Jadalnia Czes³awa Mi³osza, ¿e rozpoznanie w tym tek�cie hypotypozy wyma-
ga ogólnokulturowej wiedzy i kompetencji, �pozwalaj¹cych skojarzyæ opisywane dzie³o
z malarstwem pejza¿owym przedstawiaj¹cym sceny zimowe. W ten sposób w umy�le czy-
telnika wytwarza siê uogólniony obraz zawartego w utworze uobecnienia dzie³a sztuki�
(s. 82). Nadal otwarte pozostaje jednak interesuj¹ce pytanie: co decyduje o uznaniu przez
odbiorcê-interpretatora, ¿e istniej¹ takie a nie inne analogie �z jakim� obrazem lub z ja-
kim� charakterystycznym typem obrazowania malarskiego� (s. 82)?

Inspiracjom Brueglowskim po�wiêcony zosta³ w ca³o�ci rozdzia³ Obraz jako interpre-
tant. Prezentuj¹c praktyczne zastosowanie metody analizy wywiedzionej z obszaru lingwi-
styki (triadyczna koncepcja znaku Pierce�a), w literaturoznawczym rozwiniêciu Michaela
Riffaterre�a (trzeci tekst jako interpretant), Dziadek siêga b¹d� po utwory odwo³uj¹ce siê do
malarskiej interpretacji mitu Ikara (teksty Herberta, Wata, Ró¿ewicza, Grochowiaka i Bryl-
la), b¹d� po wiersze Grochowiaka inspirowane innymi, malowanymi na desce obrazami
niderlandzkiego mistrza, a tak¿e po Dwie ma³py Bruegla Wis³awy Szymborskiej. W przy-
padku ka¿dego utworu badacz zak³ada, ¿e obraz jest interpretantem, w miejscu intertekstu
(jako przedmiotu referencji) umieszcza jednak co�, co okre�la jako �tkwi¹ce [w obrazach]
przes³anie� (s. 142). Trudno oprzeæ siê przekonaniu, i¿ teza sytuuj¹ca obraz w pozycji inter-
pretanta (obok innych interpretantów wchodz¹cych ze sob¹ w grê lub pozostaj¹cych w sto-
sunku interferencji, s. 127, 142) zostaje podwa¿ona przez samego Dziadka. Po pierwsze,
przekonuje on czytelnika, ¿e obraz staje siê interpretantem, gdy tylko nie spe³nia warunków
stawianych przedmiotowi opisu, a zatem � je�li wiersz nie jest ekfraz¹ � obraz jest jedynie
kontekstem, ale (i to w³a�nie budzi w¹tpliwo�æ) tym samym opuszcza miejsce intertekstu,
które zostaje puste. Po drugie, s³usznie uchylaj¹c potrzebê stosowania przywo³anej za Wen-
dy Steiner �analizy interartystycznej� (w odniesieniu do wiersza Breughel 〈II〉 Grochowia-
ka), nie mo¿e oprzeæ siê pokusie przytoczenia obszernego paratekstu w postaci fragmentu
eseju Jana Bia³ostockiego (s. 136�138), który to fragment w tym samym momencie staje siê
wszak interpretantem, wypieraj¹cym z tej pozycji samo przedstawienie obrazowe. Po trze-
cie, analizuj¹c wiersz Przed Breughelem Starszym Wata zwraca uwagê na epicko�æ jako
cechê konstrukcyjn¹ malarstwa Bruegla, motywuj¹c¹ widzów do tworzenia rozbudowanych
narracji, przekonuj¹c nastêpnie, i¿ Wat tê genetycznie Brueglowsk¹ konstrukcjê epick¹ prze-
nosi do utworu, gdzie �staje siê ona jednym z podstawowych zabiegów reprezentacyjnych�
(s. 128�129). W tym miejscu proponowany jêzyk opisu badawczego nie pozwala wychwy-
ciæ z³o¿ono�ci nawi¹zañ miêdzytekstowych, dla których cech¹ istotn¹ (mówi¹c z pozycji
�starej� semiotyki) jest przyjêcie przez utwór, funcjonuj¹cego w obrêbie architekstualno�ci
dostawionej, wzorca kompozycyjnego intertekstu. Ponadto ów jêzyk analizy wiedzie bada-
cza do sformu³owania tez kwestionuj¹cych zarówno estetykê obrazu i jej znaczenie dla wi-
dza-poety, jak te¿ w ogóle zdolno�æ postrzegania, co w efekcie przynosi do�æ zaskakuj¹ce
stwierdzenie, ¿e �przes³anie obrazu uniewa¿nia sam obraz, a dla wiersza istotne staje siê
wszystko to, czego nie widzi siê w dziele sztuki� (s. 143). W takiej sytuacji niewa¿ne musia-
³oby stawaæ siê tak¿e samo dzie³o sztuki, nieprzydatne wówczas nawet jako interpretant.
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O poezji jako interpretacji (�ci�lej � krytyce) sztuki pisa³ niegdy� Edward Balcerzan.
My�l tê Dziadek podejmuje w obszernym szkicu po�wiêconym wierszom, a szerzej � �my-
�leniu obrazowemu� Czes³awa Mi³osza. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e inspiro-
wane malarstwem wiersze, mimo niezwyk³ej plastyczno�ci jêzyka, nie spe³niaj¹ warun-
ków stawianych ekfrazom, wa¿niejszy za� dla ich kompozycji �gest interpretatora [...]
dodaje do samej reprezentacji rzeczy wykraczaj¹ce daleko poza ni¹ sam¹� (s. 158). Ba-
dacz, jak w rozdzia³ach wcze�niejszych, siêga po szereg paratekstów, w których sam poeta
dowodzi znaczenia sztuk wizualnych dla swojego dzie³a. Dziadek umiejêtnie wykazuje
tak¿e zwi¹zki wierszy polskiego autora z wzorcem gatunkowym haiku, nierozdzielnie, jak
wiemy, po³¹czonym z problematyk¹ obrazu w malarstwie japoñskim. Skutecznie tropi nie-
�cis³o�ci miêdzy tre�ci¹ malowid³a a wierszem Mi³osza (mowa o obrazie Pokój hotelowy
Hoppera znajduj¹cym siê w Thyssen-Bornemisza Collection w Lugano i o utworze Mi³o-
sza O! Edward Hopper 〈1882�1967〉), dostrzegaj¹c w takich �pêkniêciach� dowód na spo-
sób funkcjonowania obrazu w wierszu. Wniosek jest ogólny i prosty: obrazy s¹ inspiracj¹
i podsuwaj¹ twórcy �»wizualne zaszczepienie«, od którego zaczyna siê wypowied� swo-
bodnie powi¹zana z samym dzie³em sztuki� (s. 177). Wiersz staje siê interpretacj¹ obrazu,
gdy¿ tylko pytania interpretatora �punktuj¹ce� w sensie derridowskim (przekszta³cenie
�peinture� w �pointure�) przedstawienie obrazowe pozwalaj¹ odkryæ prawdê obrazu, pe-
netruj¹c¹, przebijaj¹c¹ p³ótno w³a�nie w chwili stawiania pytañ.

W ostatniej czê�ci rozprawy Dziadek do�wietla omawian¹ problematykê reprezentacji
koncepcj¹ semiotyczn¹ zapo¿yczon¹ od Barthes�a, w której przedmiotem zainteresowania
jest �trzeci sens� (le sens obtus). W³a�nie �trzeciego sensu�, mimo trudno�ci z jego okre�le-
niem, poszukuje w wierszach Adama Zagajewskiego. Badacz powraca raz jeszcze do tezy,
¿e w relacji: obraz � s³owo poetyckie, ów pierwszy (jako �malowid³o� lub konkretne �przed-
stawienie� wizualne) ma znaczenie drugorzêdne, gdy¿ przede wszystkim istotne s¹ sensy
generowane przez obrazy. St¹d wa¿niejsze jest np. nie to, co widzi poeta, ale �jak to co�
opisuje� (s. 189). �Trzeci sens� � przyznaje badacz � jest trudny do uchwycenia, subiektyw-
ny, ma utopijny i ca³kowicie niepragmatyczny charakter, a �zale¿y niemal wy³¹cznie od pod-
miotu patrz¹cego lub czytaj¹cego� (s. 191). Szukaæ go trzeba poza wiedz¹ i kultur¹, poza
aktem komunikacji � �otwiera siê na nieskoñczono�æ jêzyka; dokonuje siê wewn¹trz aktu
interlokucji, a jednocze�nie znajduje siê na zewn¹trz jêzyka artyku³owanego� (s. 190). Dla-
tego w analizach wierszy Zagajewskiego siêga Dziadek po kategoriê niewyra¿alno�ci i stara
siê dotrzeæ do �trzeciego sensu� poprzez wska�niki podsuwane przez psychoanalizê.

Wyk³ad teoretyczny Dziadka stawia przed czytelnikiem Obrazów i wierszy spore wy-
zwania, g³ównie w zakresie rozleg³ych kompetencji metodologicznych i wra¿liwo�ci na
jêzyk poezji. Nie bez znaczenia jest tak¿e posiadanie osobistych do�wiadczeñ wizualnych,
dysponowanie swoistym imaginarium, które u³atwia rozumienie wywodu porównawcze-
go. Interesuj¹ca i wa¿na ksi¹¿ka komponuje nowy, produktywny jêzyk opisu, a nastêpnie
formu³uje w nim �mia³e, �punktowo� uargumentowane tezy, które zachêcaj¹ do interpre-
tacji bêd¹cych kontynuacj¹ lub wchodz¹cych w dialog z wyra¿onymi w niej pogl¹dami.
Zaprezentowane przeze mnie spostrze¿enia, refleksje i komentarze s¹ �wiadectwem satys-
fakcji z szansy podjêcia dyskusji merytorycznej z otwart¹, inspiruj¹c¹, oczekuj¹c¹ rozwi-
niêæ, dopowiedzeñ oraz nowych zastosowañ koncepcj¹ opisu sposobu funkcjonowania
obrazu w wierszu. Dyskusji, niech wolno bêdzie dodaæ, prowadzonej w polemicznym prze-
konaniu, i¿ intensywny rozwój badañ nad ekfraz¹ oraz innymi zagadnieniami zwi¹zanymi
z reprezentacj¹, bardziej ni¿ zaskakuj¹cy, jest naturalny jako gest woli zamkniêcia i utrwa-
lenia s³owem tego, co stanowi coraz trudniej uchwytn¹ sferê poznawczego dzia³ania cz³o-
wieka, które jest skierowane ku bytom konkretyzowanym w oparciu o wci¹¿ s³abn¹ce we
wspó³czesnym �wiecie mo¿liwo�ci percepcji wzrokowej. Ksi¹¿ka Adama Dziadka tak¿e
i w tym nurcie my�li zaznaczy³a swoje miejsce.

Robert Cie�lak


