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PAWE£  GOGLER
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

POEZJA  ZBIGNIEWA  HERBERTA  W  �WIECIE  SZTUK  PIÊKNYCH

Kiedy mówimy: Herbert i sztuka, my�limy przede wszystkim o esejach poety.
Tkwi w tym pewien paradoks. Autor Barbarzyñcy w ogrodzie i Martwej natury z wê-
dzid³em, odgrywaj¹cy w historii literatury najistotniejsz¹ rolê jako poeta, w kontek-
�cie sztuki widziany jest ju¿ jako eseista. Wynika to, jak s¹dzê, z faktu, i¿ na dziele
autora Przes³ania Pana Cogito zawa¿y³a globalna interpretacja pod nazw¹ �poezji
warto�ci�, spychaj¹ca problemy sztuki na drugi, podrzêdny wobec warto�ci plan.
Trudno by jednak wyobraziæ sobie tê twórczo�æ bez Potêgi smaku, Trzech studiów
na temat realizmu, Przes³uchania anio³a czy Trenu Fortynbrasa, dla których to wierszy
w³a�nie szeroko pojêta sztuka jest punktem wyj�cia pozwalaj¹cym mówiæ o warto-
�ciach. Obok wymienionych utworów istnieje w dorobku Herberta wiele takich, które
nawi¹zuj¹ dialog ze sztuk¹ w sensie �cis³ym. S¹ to tzw. �wiersze o obrazach� i one
bêd¹ tu przedmiotem analizy zmierzaj¹cej do odpowiedzi na kilka wa¿kich, jak s¹-
dzê, pytañ, zwi¹zanych z zagadnieniem malarsko�ci literatury. Interesowaæ nas wiêc
bêd¹ nastêpuj¹ce kwestie: Jak Herbert traktuje dzie³o sztuki, tzn. czy jest ono przed-
miotem opisu (ekfraza), czy mo¿e tekstem zadanym do reinterpretacji? Czy � ewen-
tualnie: jak? � eksplikuj¹ Herbertowe �wiersze o obrazach� mo¿liwo�ci obrazowe
literatury, które w tym specyficznym gatunku, jak pisze Seweryna Wys³ouch, s¹ naj-
pe³niejsze?1 Jakie dzie³a s¹ przywo³ywane i jak¹ pe³ni¹ funkcjê, a tak¿e jaki by³ sto-
sunek Herberta do sztuki, zw³aszcza do sztuki wspó³czesnej?2

Interpretacje3

Fragment wazy greckiej (z tomu Struna �wiat³a), czyli manifest o roli wzroku

Utwór ten, który mo¿na uznaæ za swego rodzaju manifest, jest opisem-inter-
pretacj¹ sceny przedstawionej na amforze panathenajskiej znajduj¹cej siê w Mu-

1 S. Wy s ³ o u c h, O malarsko�ci literatury. W zb.: Literatura i edukacja. Ksiêga referatów Zjazdu
Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Micha³owska, Z. Goliñski, Z. Jarosiñski. Warszawa 1996, s. 702.

2 Problematykê pierwowzorów malarskich wiêkszo�ci Herbertowych wierszy o obrazach wraz
z krótkim omówieniem przedstawi³ T. C h r z a n o w s k i  w artykule Pan Cogito a sztuka (w zb.:
Czas i wyobra�nia. Studia nad plastyczn¹ i literack¹ interpretacj¹ dziejów. Red. M. Kitowska-£y-
siak, E. Wolicka. Lublin 1995. Dlatego te¿ rezygnujê tutaj z omawiania wszystkich mieszcz¹cych
siê w podjêtej problematyce wierszy, skupiaj¹c siê na utworach znanych czytelnikowi, a przede wszyst-
kim nosz¹cych cechy charakterystyczne dla ca³ego zbioru tzw. wierszy o obrazach.

3 Wiersze Z. H e r b e r t a  cytowane s¹, je�li nie zaznaczono inaczej, z edycji: Poezje. Warszawa
1998. Lokalizujê je podaj¹c stronicê w nawiasie. Wszystkie podkre�lenia w wierszach pochodz¹ ode mnie.
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zeum Narodowym w Warszawie4. Nie wiadomo jednak, czy impulsem do jego
powstania by³ muzealny eksponat, czy te¿ tylko zdjêcie umieszczone na kartce
pocztowej, któr¹ pos³a³ poeta swemu mistrzowi Henrykowi Elzenbergowi. Miê-
dzy Elzenbergiem a jego uczniem toczy³ siê swoisty spór �wiatopogl¹dowy, którego
terytorium stanowi³a korespondencja, ale racje wyra¿ane by³y nie tylko werbalnie:
za dope³nienie i rodzaj potwierdzenia formu³owanych s¹dów mo¿na uznaæ plastycz-
ne przedstawienia na pocztówkach5. Fragment staje siê w tym kontek�cie zwerbali-
zowan¹ racj¹ Herberta, argumentem w sporze, czy inaczej, zapisan¹ my�l¹ pobu-
dzon¹ przez dzie³o, które � potraktowane pretekstowo � swym antycznym �autory-
tetem� uprawomocnia manifest wspó³czesnego poety.

Wiersz skrótowo opisuje przedstawion¹ na amforze scenê:

Na pierwszym planie widaæ
dorodne cia³o m³odzieñca

broda oparta o piersi
kolano podkurczone
rêka jak martwa ga³¹�. [s. 64]

Ton poety jest ch³odny, wyzbyty emocji, relacjonuje siê czytelnikowi przede
wszystkim to, c o  scena przedstawia. Sytuacja zmienia siê w ostatniej czê�ci wier-
sza, w której wzbogacenie i rozwiniêcie opisu zwi¹zane jest z prób¹ kontrastowe-
go zestawienia dwóch optyk: m³odzieñca-Memnona, wyrzekaj¹cego siê rzeczy-
wisto�ci, oraz podmiotu lirycznego, podkre�laj¹cego piêkno �wiata pomimo cier-
pienia (postaæ przemienionego w �wierszcza, g³osz¹cego �pochwa³ê �wiata�
Titonosa). Je�li wiêc tylko �wierszcz g³osi ow¹ pochwa³ê, to rzeczywisto�æ pozo-
stanie �niewypowiedziana� i st¹d w³a�nie ukryty apel podmiotu wiersza, skiero-
wany tutaj do m³odzieñca, a wyra¿ony ogólnie w utworze Do Ateny z tomu Struna
�wiat³a: �i zedrzyj z oczu / ³uskê powiek / niech patrz¹� (s. 26) � �do koñca�,
mo¿na by dodaæ, co stanowi u Herberta wyraz przywi¹zania do �wiata nawet wte-
dy, gdy �wiat ów okazuje siê miejscem egzystencji tragicznej. Miêdzy trzykrotnie
u¿yte formu³y dotycz¹ce Memnona: �wyrzeka siê�, wplót³ poeta opis znikaj¹cych
sprzed oczu m³odzieñca konkretnych elementów przedstawionych na wazie, s¹
to: Eos, miedziana zbroja, �p i ê k n y  he³m, o z d o b i o n y  krwi¹ i czarn¹ kit¹�
(s. 64), tarcza z³amana i w³ócznia, bêd¹ce dla bohatera widmem klêski (dlate-

4 Tytu³ utworu sugeruje, ¿e wiersz odnosi siê do sceny z wazy, tymczasem kartka pocztowa
pos³ana Elzenbergowi przedstawia³a a m f o r ê  (zatem nie czarê � kyliks). Herbert pisa³: �Proszê
przyj¹æ serdeczne ¿yczenia �wi¹teczne na w a z i e  greckiej wypisane od ucznia� (Z. H e r b e r t,
H. E l z e n b e r g, Korespondencja. Red. i pos³owie B. To r u ñ c z y k. Warszawa 2002, s. 81. Pod-
kre�l. P. G. Zob. te¿ odno�ny przypis na s. 201).

5 B. T o r u ñ c z y k  (komentarz w: H e r b e r t, E l z e n b e r g, op. cit., s. 192; zob. te¿ s. 183,
przypis 36, s. 191, przypisy 56, 57, s. 201, przypis 72), mówi¹c o niepublikowanym wierszu Herber-
ta Ja � po¿¹dany, przedstawia istotê sporu: �Herbert stara³ siê ukazaæ w nim swoje credo, przeciw-
stawiaj¹c, po pierwsze, tezie Elzenberga o radykalnej, ontologicznej samotno�ci cz³owieka, stano-
wisko, i¿ »nasz wzrok [...] jest jedyn¹ racj¹ istnienia«, a po drugie, odrzucaj¹c »czyste istnienie«
wraz z nakazem »wyrzeknij siê ziemi« i opowiadaj¹c siê za wyborem »ziemi«, w³¹czaj¹c w to wszyst-
ko, co z ziemskim bytowaniem i jego nieod³¹cznie cienist¹ natur¹ zwi¹zane�. Intencjê polemiki,
wyra¿onej wyborem przedstawionej na pocztówce sceny, która sta³a siê pó�niej impulsem do zwer-
balizowania � w formie poetyckiej � postawy �wiatopogl¹dowej, odczyta³a T o r u ñ c z y k  (ibidem,
s. 201�202, przypis 72).
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go próbuje siê on ich wyrzec). Ale zamkniêcie oczu nie pozwala wojownikowi
zobaczyæ równie¿ innego piêkna, ju¿ nie tragicznego: jest to wygl¹d Eos. Dlatego
w³a�nie �w³osy rozpuszczone�, harmonijne �linie szaty� i nie budz¹cy w¹tpliwo-
�ci gest rozpaczy (�palce wbite w powietrze�) tworz¹, jak pisze poeta, �trzy krêgi
¿alu�, ¿alu bycia �niewidzianym�. Bogini odgrywa w tek�cie wiersza jeszcze jed-
n¹ rolê zwi¹zan¹ ze wzrokiem. Jako przynosz¹ca �wiat³o poranka, wiêc pozwala-
j¹ca zobaczyæ wy³aniaj¹cy siê z ciemno�ci �wiat, jest figur¹ opozycyjn¹ wobec
Memnona i oznacza tu symbolicznie �widzenie jasno� rzeczy � nie w sensie kar-
tezjañskim � prowadz¹ce do porozumienia z rzeczywisto�ci¹ tego, który jest w niej
zanurzony6. Utwór jest wiêc swoistym m a n i f e s t e m, a k c e n t u j ¹ c y m  r o l ê
w z r o k u  jako podstawowego po�rednika w relacji �ja���wiat, którego to �wiata
istnienie pojête mo¿e byæ � choæ zawsze niepewne i u³omne � tylko wtedy, gdy
�zaufasz piêciu zmys³om� (K³opoty ma³ego stwórcy z tomu Struna �wiat³a). Ma-
nifest ten jest tym istotniejszy, ¿e po�wiadczony i uwiarygodniony zosta³ w³a�nie
poprzez wzrok, który w antycznej scenie odnalaz³ prawdê.

Mona Liza (z tomu Studium przedmiotu), czyli �wiadectwo erudycji

�wiadomo�æ powszechnej znajomo�ci obrazu, uznawanego za symbol malar-
stwa i kultury europejskiej, sk³oni³a poetê do przedstawienia na jego przyk³adzie
problemu przepa�ci miêdzy minionym piêknem a wspó³czesnym odbiorc¹, uczest-
nikiem apokalipsy spe³nionej. Z tego te¿ powodu bohaterem wiersza jest w istocie
pielgrzym, który, jak mo¿na siê domy�laæ, po prze¿yciach wojennych wêdruje do
Mony Lizy prosiæ o rozgrzeszenie, gdy¿ pielgrzymka mickiewiczowska do �Pan-
ny �wiêtej, co jasnej broni Czêstochowy� jest niemo¿liwa; pozostaje renesansowy
portret ludzki, arcyludzki. Obraz pe³ni w tek�cie dwie funkcje: jest paradoksal-
nym �wieckim sacrum � �Jeruzalem w ramach�, reprezentuj¹cym ca³¹ kulturê ludz-
k¹, oraz doskona³ym malarskim przedstawieniem traktowanym jednostkowo. Opis,
a w³a�ciwie interpretacja portretu podporz¹dkowana jest swoistemu dialogowi:
pielgrzym � Mona Liza, tzn. partie pielgrzyma kontrapunktowo przeplatane s¹
opisem wygl¹du W³oszki. Motyw �pielgrzymkowy� natomiast realizuje siê w tek-
�cie poprzez trzy zabiegi. Po pierwsze, przedstawiona jest przestrzeñ podró¿y piel-
grzyma, bêd¹ca przetworzeniem t³a za plecami Mony Lizy. Jednak¿e z ³agodnego,
metafizycznego krajobrazu nic nie pozostaje � ka¿dy jego element uzyskuje atry-
but grozy:

kolczaste druty rzek
i rozstrzelane lasy
i powieszone mosty
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
wodospady schodów
wiry morskich skrzyde³
i barokowe niebo
ca³e w b¹blach anio³ów. [s. 247]

6 W wierszu Z. H e r b e r t a  Tomasz (w: Epilog burzy. Wroc³aw 1998, s. 51), nawi¹zuj¹cym
do Niewiernego Tomasza Caravaggia, �sine �wiat³o poranka / niechêtne i zimne� oznacza aurê ch³od-
nego sceptycyzmu, aurê, w której uczeñ poprzez dotyk � Herbert poprzez wzrok � rozpoznaje Mi-
strza.
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Opis stanowi rodzaj negatywu, powidoku wojny, powsta³ego przez destrukcjê
t³a portretu. Ale tak skonstruowany, przedstawia jednocze�nie t³o wêdrówki boha-
tera, czyli to, co w drodze mijane i pozostaj¹ce w tyle: jest to metaforycznie wyra-
¿ona przesz³o�æ pielgrzyma. Optycznej deformacji ulegaj¹ i inne sk³adniki prze-
strzeni, ju¿ spoza t³a: byæ mo¿e, jest to przestrzeñ Luwru: barokowe niebo, pe³ne
cherubinów, wydaje siê poparzone; schody do kolejnych galerii przemieniaj¹ siê
w stawiaj¹ce opór, niebezpieczne wodospady. Deformacja wizualna dotyczy za-
tem ca³ej przestrzeni i konstruowana jest albo poprzez zabiegi czysto jêzykowe
(np.: most wisz¹cy � powieszony most), albo poprzez podobieñstwo wygl¹du (scho-
dy jak wodospad). Po drugie, odwo³uje siê Herbert do znanego z jasnogórskich
pielgrzymek zwyczaju pozostawiania przy obrazie przedmiotów �wiadcz¹cych
o cudownej mocy malowid³a, ale bohater wiersza przynosi ze sob¹ wojenne �wia-
dectwa demitologizuj¹ce moc obrazu: �puste ³uski losów� przyjació³, którzy zgi-
nêli. Po trzecie wreszcie, bohater �spowiadaj¹c� siê przed Mon¹ Liz¹ oczekuje, ¿e
zostanie wys³uchany, ale tak siê nie dzieje � obraz �milczy�, wiêc pielgrzym, w�ród
innych oskar¿eñ skupionych w ostatniej czê�ci utworu, oznajmia, i¿ �jej [tj. Mony
Lizy] puste cia³a woluminy / s¹ osadzone na diamentach�. Gdy przypomnimy, ¿e
pocz¹tkowo obraz by³ �Jeruzalem w ramach�, a w trakcie �rozmowy�-interpreta-
cji stosunek widza do malowid³a zmienia siê radykalnie, to fragment ten � nawi¹-
zuj¹cy do biblijnego opisu fundamentów Jeruzalem niebieskiej (Ap 21, 19�21),
w których obok wielu kamieni szlachetnych brakuje tylko diamentów w³a�nie �
oznacza obalenie wstêpnego, powszechnego przekonania o cudowno�ci obrazu i za-
razem podkre�lenie daremno�ci pielgrzymki.

�Dialog�: widz � Mona Liza, oparty zosta³ na kontrapunkcie. Pielgrzym upar-
cie manifestuje swoj¹ obecno�æ, powtarzaj¹c �jestem�, tzn. �ocala³em�, i ¿¹daj¹c
od portretu potwierdzenia i �usensownienia� swojej egzystencji, natomiast Gio-
conda milcz¹c �odpowiada� � to opis interpretuj¹cy wygl¹d. Kontrast postaw
wzmocniony jest kontrastem form wierszowych, fragmenty bowiem prezentuj¹ce
W³oszkê to regularny 9-sylabowiec jambiczny, partie pielgrzyma za� to wiersz
wolny. Na poziomie semantycznym tekstu �dialogowa� konstrukcja ods³ania siê
wyrazi�cie, gdy po fragmencie dotycz¹cym wygl¹du g³owy Mony Lizy: �wahad³o
nieruchome�, pielgrzym przywo³uje pamiêæ poleg³ych przyjació³:

kiedy ju¿
nie móg³ g³ow¹ ruszaæ
powiedzia³
jak to siê skoñczy
pojadê do Pary¿a. [s. 248]

Fizyczna niemo¿no�æ ruchu g³ow¹, a tak¿e ruchu my�li jest kontrapunktem dla
�wahad³a nieruchomego� Mony Lizy. Nieruchomo�æ staje siê w �wiecie ludzkim �
w przeciwieñstwie do rzeczywisto�ci obrazu � znakiem �mierci. Umieraj¹cy ma jed-
nak jeszcze nadziejê, wierzy, ¿e prze¿yje i pojedzie do legendarnego portretu, �wiec-
kiego sacrum, by upewniæ siê, ¿e kultura mimo barbarzyñstw wojny trwa. Ale w³a-
�nie owo �nie móg³ g³ow¹ ruszaæ� oznacza, ¿e pomys³ wyjazdu by³ w tych warun-
kach nie do zrealizowania, a sam wyjazd móg³by siê okazaæ daremny.

Przyjrzyjmy siê prezentacji obrazu:
pracowicie u�miechniêta
smolista niema i wypuk³a
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jakby z soczewek zbudowana
na tle wklês³ego krajobrazu

miêdzy czarnymi jej plecami
które s¹ jakby ksiê¿yc w chmurze

a pierwszym drzewem okolicy
jest wielka pró¿nia piany �wiat³a [s. 247�248]

Jest to opis stanowi¹cy ogólne, pozbawione szczegó³u pierwsze wra¿enie, oparte
na porównaniu: Mona Liza jest �wypuk³a / j a k b y  z soczewek zbudowana�, �plecy
[...] j a k b y  ksiê¿yc w chmurze�. Owiany tajemnic¹ u�miech przedstawiony zo-
staje jako element zwyczajnej pracy modelki, która chce dobrze �wypa�æ� na por-
trecie. �Pracowite u�miechanie siê� Giocondy � pojête jako wykonywanie czyn-
no�ci w czasie � wyprowadza j¹ z momentalnego bycia na obrazie w trwaj¹cy proces
pozowania jakby ¿ywej osoby. Opis sugeruje ponadto, ¿e bohater �przechadza�
siê dooko³a Mony Lizy: widzi jej czarne plecy i to, co znajduje siê w okolicy �
wiêc przestrzeñ jest wspólna ogl¹danej i ogl¹daj¹cemu, t³o Giocondy to równie¿
t³o mówi¹cego podmiotu, który �wszed³� do obrazu i tym samym sprowadzi³ czas
i przestrzeñ do wspólnego tu i teraz.

Ogólny i wra¿eniowy charakter opisu zgodny jest z malarskimi walorami por-
tretu: Gioconda przedstawiona zosta³a jako �smolista i niema� � o ile smolisto�æ
postaci odnosi siê tak do ciemnej kolorystyki sylwetki, jak i do substancjalnych
w³a�ciwo�ci farb olejnych (ciemny kolor z widocznymi poci¹gniêciami pêdzla mo¿e
budziæ skojarzenia z zastyg³¹ smo³¹), o tyle niemota Mony Lizy ponownie �wiad-
czy o traktowaniu jej jako ¿ywej modelki, która nie odzywa siê, mimo osobistych
zwierzeñ pielgrzyma, co przydaje jej z kolei cechê wynios³o�ci i obojêtno�ci.

Po przedstawieniu sylwetki przechodzi autor do prezentacji �sferycznie� zbu-
dowanej przestrzeni: dziêki porównaniu namalowanej postaci do wypuk³o�ci so-
czewki (soczewka jest zawsze czê�ci¹ kuli) przy jednoczesnym okre�leniu kraj-
obrazu jako wklês³ego tworzy siê wra¿enie kulistej przestrzeni obrazu. Jest to opis
zgodny z malarskim zabiegiem Leonarda, opracowanym dziêki badaniu rozcho-
dzenia siê �wiat³a na powierzchniach sferycznych7. W ten te¿ sposób sugeruje po-
eta doskona³o�æ portretu jako pracy renesansowego geniusza, empiryka i in¿ynie-
ra badaj¹cego rzeczywisto�æ za pomoc¹ �szkie³ka i oka�, co pe³ni funkcjê kolejnej
opozycji wobec pielgrzyma.

Dalsza czê�æ prezentacji odbywa siê ju¿ od wewn¹trz, zza pleców Giocondy,
które, bêd¹c �jakby ksiê¿yc w chmurze�, staj¹ siê punktem emanacji wewnêtrzne-
go �wiat³a portretu. Kenneth Clark w swym studium o arty�cie w rozdziale po-
�wiêconym Traktatowi o malarstwie pisze:

Doradza malarzom [Leonardo], by nade wszystko unikali �wiat³a, które daje mocny cieñ
[tj. �wiat³o bezpo�rednio padaj¹ce na przedmiot � P. G.]. Nawet przedstawiaj¹c postacie w otwar-
tej przestrzeni, nale¿y malowaæ je tak, j a k b y  j a k a �  m g ³ a  l u b  p r z e j r z y s t e  o b ³ o-
k i  znajdowa³y siê pomiêdzy nimi a s³oñcem8.

7 Zob. K. C l a r k, Leonardo da Vinci. Prze³. K. J u r a s z - D ¹ b s k a. Warszawa 1964, s. 77.
8 Ibidem, s. 79. Podkre�l. P. G. Cytat ten, nie opatrzony u Clarka cudzys³owem, pochodzi z Trak-

tatu o malarstwie L e o n a r d a  d a  V i n c i. W polskim przek³adzie ksi¹¿ki Clarka cytaty z Trakta-
tu podawane s¹ wed³ug edycji tego dzie³a w t³umaczeniu i opracowaniu M. R z e p i ñ s k i e j  (Wro-
c³aw 1961). W innym miejscu Clark zauwa¿a: �Zawsze zaleca [Leonardo] miêkkie, rozproszone
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Gdy zestawimy zalecenia Leonarda z opisem Herberta, oczywiste siê stanie,
i¿ poeta, zgodnie z intencj¹ malarza, odczyta³ zawarty w obrazie efekt (realizacjê
teoretycznych za³o¿eñ) dotycz¹cy �wiat³a, ³¹cz¹c jego �ród³o, �ksiê¿yc w chmu-
rze�, z rezultatem, jaki ono daje � �wielka pró¿nia piany �wiat³a�. Jest jednak istotna
ró¿nica: to, co pozwoli³o malarzowi z³agodziæ ostro�æ krajobrazu i ukazaæ go za
woalem wieczornej po�wiaty (znamienne, ¿e dziêki sfumato okre�la siê czêsto t³a
obrazów Leonarda mianem �metafizycznych�), zostaje przez ogl¹daj¹cego zupe³-
nie pominiête. Nie mo¿e on ujrzeæ t³a, gdy¿ stoi w nim i spogl¹da na �ród³o �wia-
t³a, tworz¹ce �pró¿niê piany�, materializuj¹ce nico�æ, czyni¹ce �wiat³o czym� nie-
mal dotykalnym poprzez jego substancjalizacjê. Okre�lenie �pró¿nia piany�, do-
brze oddaj¹ce efekt sfumato, ma tu konotacje pejoratywne: pustki, nijako�ci,
�bylejako�ci� piany. Mg³a �wietlna rozchodzi siê po �pierwsze drzewo okolicy�,
co oznacza, ¿e choæ widz znajduje siê w przestrzeni obrazu, za plecami Giocondy,
to oddziela go od niej pró¿nia �wiat³a, siêgaj¹ca po dostrzegalne dla niego drzewo
j e g o  w³asnej okolicy, tj. t³a. Mo¿na to zinterpretowaæ w taki sposób, ¿e prze-
strzeñ widza rozpoczyna siê od granicy pierwszego dostrze¿onego drzewa, które
wy³ania siê ju¿ poza �pian¹ �wiat³a�. W obrêbie �wiata obrazu wyzyskane s¹ w ten
sposób dwie autonomiczne przestrzenie: Mony Lizy i widza. Je�li taka interpreta-
cja by³aby zgodna z intencj¹ Herberta, znaczy³oby to, i¿ kolejny raz siêgn¹³ on do
zaleceñ Leonarda:

radzi³ przedstawiaæ kilka scen w tej samej kompozycji, a celem wydzielenia ich wprowadziæ
�drzewa wielko�ci¹ stosowne do figur, anio³y � je�li s¹ one w zwi¹zku z t¹ scen¹ � albo ptaki,
albo chmury lub podobne rzeczy�9.

Interpretacja obrazu zakorzeniona jest zatem nie tyle w czystym wra¿eniu wi-
zualnym wywo³anym percypowaniem obrazu, ile w literaturze � pracach Leonar-
da i o Leonardzie. Herbert korzysta z   w i e d z y  i to ona jest czynnikiem kszta³-
tuj¹cym i modyfikuj¹cym opis. Mo¿na by te¿ rzec, ¿e tak sfumato, jak i przestrzeñ
oraz �wiat³o obrazu poeta opisuje jêzykiem, który spotykamy w tekstach zwi¹za-
nych z malarstwem autora Giocondy, wprowadzaj¹c nieznaczne tylko zmiany.
Wróæmy do wiersza:

tyka jej regularny u�miech
g³owa wahad³o nieruchome

oczy jej marz¹ nieskoñczono�æ
ale w spojrzeniach �pi¹ �limaki [s. 248]

Nie wiemy, jak wygl¹da twarz W³oszki, gdy¿ opis przedstawia wra¿enie, jakie
wywiera na widzu sportretowana kobieta. Nie wiemy te¿, jak wygl¹daj¹ jej oczy,
ale poznajemy charakter spojrzenia: miêkkie, leniwe, powolne (dziêki metaforze
��pi¹ �limaki� i aliteracji nag³osowych spó³g³osek miêkkich). Jednocze�nie oczy
spogl¹daj¹ w dal, �marz¹ nieskoñczono�æ� ¿ycia Giocondy na portrecie � jest to
rodzaj figury czasu: Mona Liza ukazana zosta³a zarazem jako opieraj¹ca siê up³y-
wowi czasu i jako ta, która bêd¹c poza czasem, czas odmierza. Interpretacja Her-
berta, choæ zgodna z za³o¿eniami i realizacj¹ Leonarda, mimo wszystko walory-

�wiat³o chmurnego dnia, zmierzchu lub sztuczne stworzenie takiego o�wietlenia przez odpowiednie
przes³oniêcie okna pracowni� (s. 212).

9 Cyt. za: C l a r k, op. cit., s. 80.
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zuje Monê Lizê negatywnie przez odniesienie do niemal nieludzkiej doskona³o�ci
przedstawienia: regularno�ci, geometrycznej proporcjonalno�ci. Mona Liza jako
malarski efekt empirycznych studiów Leonarda jest u Herberta czym� na podo-
bieñstwo machiny: u�miech, jakby od k¹cika do k¹cika ust, �tyka� regularnie,
wiêc zapewne mierzy czas, g³owa za� to �wahad³o nieruchome� � ukazuj¹ce po-
tencjalny ruch i zastyg³y w obrazie czas, który stoi i p³ynie zarazem10. Równie¿
charakter spojrzenia uzyskuje tê dwoisto�æ wieczno�ci czasu i chwili. Zauwa¿my,
¿e Herbert charakteryzuje u�miech przez �tykanie�, sugeruj¹c d�wiêk ruchu wa-
had³a, którego wykres jest parabol¹ � substytutem u�miechu.

W zakoñczeniu wiersza zniecierpliwiony obojêtno�ci¹ pozuj¹cej bohater po
raz ostatni dobitnie akcentuje swoj¹ obecno�æ, równie indywidualn¹ i niepowta-
rzaln¹ jak Mona Liza: �no i jestem / to ja jestem / wbity w posadzkê / ¿ywymi
piêtami� (s. 249), a gdy portret pozostaje niewzruszony wobec uparcie próbuj¹ce-
go zwróciæ na siebie uwagê widza, ten � wyprowadzony z równowagi � rzuca pod
adresem Mony Lizy inwektywy, które s¹ jednocze�nie wyrazem polemiki z do-
tychczasowym odbiorem dzie³a, i ostatecznie podkre�la nieprzystawalno�æ swoje-
go i jej �wiata.

t³usta i niezbyt ³adna W³oszka
na suche ska³y w³os rozpuszcza

od miêsa ¿ycia odr¹bana
porwana z domu i historii

o przera�liwych uszach z wosku
szarf¹ ¿ywicy uduszona

jej puste cia³a woluminy
s¹ osadzone na diamentach

miêdzy czarnymi jej plecami
a pierwszym drzewem mego ¿ycia

miecz le¿y
wytopiona przepa�æ [s. 249]

Mszcz¹c siê za sw¹ anonimowo�æ pielgrzym przemienia Monê Lizê z piêknej
w �t³ust¹� (epitet ten zmienia substancjalne w³a�ciwo�ci t³ustych farb olejnych,
powoduj¹cych b³yszczenie powierzchni obrazu, w cechê wygl¹du portretowanej),
a lekcewa¿¹co nazywaj¹c j¹ �niezbyt ³adn¹ W³oszk¹� � odbiera jej s³awê i niejako
na swoje podobieñstwo czyni anonimow¹ i nierozpoznawaln¹. Harmonijnie przed-
stawiona dystyngowana poza Mony Lizy, subtelnie zwracaj¹cej twarz w stronê
widza, w oczach ogl¹daj¹cego jest pustym, egzaltowanym gestem, zaznaczonym
w tek�cie synekdoch¹: �na suche ska³y w³os rozpuszcza�. Okazuje siê tak¿e, ¿e
Mona Liza nie jest ¿ywym cz³owiekiem, lecz manekinem, postaci¹ z obrazu �od
miêsa ¿ycia odr¹ban¹�, nie znaj¹c¹ uroków i niebezpieczeñstw ludzkiego istnie-
nia. Portret utrwali³ j¹ w jednym w momencie na wieczno�æ. Trudno dopatrzyæ siê
w dziele Leonarda ucha Giocondy, lecz pielgrzym zdo³a³ ujrzeæ (byæ mo¿e, kiedy
obchodzi³ modelkê doko³a) przera¿aj¹cy szczegó³: woskowe uszy, oznaczaj¹ce
sztuczno�æ Mony Lizy. Nie mo¿e wiêc ona go wys³uchaæ, wspó³czuæ mu, gdy¿

10 W wierszu Uprawa filozofii (z tomu Struna �wiat³a) wahad³o jest ironicznym substytutem
czasu: �walec to przestrzeñ / wahad³o to czas�.



86 PAWE£  GOGLER

w istocie jest figur¹ woskow¹, któr¹ udusi³a jej w³asna materia � �szarfa ¿ywicy�.
�Jeruzalem w ramach� w zderzeniu z rzeczywisto�ci¹ ostatecznie upada, jest pu-
ste, a mimo to �osadzone na diamentach�. Pielgrzymka by³a daremna, a granica
dwu przestrzeni nie do pokonania. Mona Liza w swym �wiecie, ty³em odwrócona
do pielgrzyma, do �rozstrzelanych lasów / i powieszonych mostów�, trwa nie-
wzruszenie. Gdy przyjrzymy siê jednak zarzutom bli¿ej, to oka¿e siê, ¿e zdradzaj¹
one niezrozumienie istoty malarstwa, a tym samym demaskuj¹ ogl¹daj¹cego jako
barbarzyñcê, dla którego niepodwa¿alne piêkno jest ju¿ przesz³o�ci¹. Zarzut pierw-
szy, ¿e W³oszka jest gruba i brzydka, odnosi siê zatem do modelki, a nie do obra-
zu; czy¿ piêkne i dobrze wykonane dzie³o, ukazuj¹ce mistrzostwo warsztatu i wy-
obra�ni artysty, nie mo¿e przedstawiaæ osoby �t³ustej i niezbyt ³adnej�? Drugi za-
rzut tyczy siê martwoty osoby przedstawionej, jej sztuczno�ci oraz trwania poza
czasem ludzkiego ¿ycia. Ogl¹daj¹cy zarzuca sportretowanej osobie, ¿e nie jest
¿ywa, choæ mówi do niej jako do takiej w³a�nie. Wyprowadza go z równowagi
najzupe³niej immanentna i zwyczajna cecha malarstwa, które przedstawia o b r a -
z y  postaci, a tym samym daje im d³ugie ¿ycie, zatrzymuje w momencie i przeno-
si do wieczno�ci poza historiê i cierpienie. Trzeci zarzut to legenda Mony Lizy
jako wielkiego dzie³a sztuki, nieadekwatna do wygl¹du sprawdzonego na w³asne
oczy, choæ to pielgrzym w³a�nie budowa³ w sobie przekonanie, ¿e wêdruje do ar-
cydzie³a, do �Jeruzalem w ramach�. W eseju Duszyczka diagnozuje Herbert tak¹
postawê s³owami:

w istocie ka¿dy kontakt z przesz³o�ci¹ wymaga wysi³ku, pracy, jest przy tym trudny i niewdziêcz-
ny, b o  n a s z e  m a ³ e  �j a� s k r z e c z y  i   b r o n i  s i ê  p r z e d  n i m. Pragn¹³em zawsze,
¿eby nie opuszcza³a mnie wiara, i¿ wielkie dzie³a ducha s¹ bardziej obiektywne od nas. I one
bêd¹ nas s¹dziæ. Kto� s³usznie powiedzia³, ¿e to nie tylko my czytamy Homera, ogl¹damy
freski Giotta, s³uchamy Mozarta, ale Homer, Giotto i Mozart [dodajmy: i Leonardo � P. G.]
przypatruj¹ siê, przys³uchuj¹ siê nam i stwierdzaj¹ nasz¹ pró¿no�æ i g³upotê11.

Cytat ten charakteryzuje kontakt ze sztuk¹ w ogóle, ale w kontek�cie omawia-
nego wiersza mo¿na potraktowaæ go jako komentarz. S k r z e c z ¹ c e  �j a� p i e l -
g r z y m a, b ê d ¹ c e  z n a k i e m  e g z y s t e n c j i  t u  o t o, s k u p i a j ¹ c e j
p r z e s t r z e ñ  i   c z a s  d o j � c i a, u n i e m o ¿ l i w i a, p o p r z e z  z w r ó c e-
n i e  s i ê  k u  s o b i e  (w tek�cie sygnalizuj¹ to wtrêty widza), o t w a r c i e  n a
�m o w ê� o b r a z u. Te w³a�nie czynniki sk³adaj¹ siê na negatywny charakter inter-
pretacji Mony Lizy. W dialogu obraz�widz, rozwijaj¹cym siê nierozerwalnie wraz
z tekstem, ogl¹daj¹cy konfrontuje wcze�niejsze s¹dy z dzie³em sztuki i dookre�la,
narastaj¹c¹ jakby crescendo, polemikê, znajduj¹c¹ apogeum w ostatnim fragmencie
utworu.

Wit Stwosz: u�niêcie NMP (z tomu Elegia na odej�cie),
czyli miêdzy empiri¹ a metafizyk¹

Wiersz to wyj¹tkowy: nigdy wcze�niej nie pokusi³ siê poeta o tyle zabiegów
formalnych, by opisaæ b¹d� zinterpretowaæ jakikolwiek przedmiot. S¹ to: styl hi-
perboliczny, ³aciñska sk³adnia w otwarciu utworu, dwa nawi¹zania intertekstual-
ne: jedno do poezji Norwida Bema pamiêci ¿a³obny � rapsod (�Wiej¹, wiej¹ pro-

11 Z. H e r b e r t, Duszyczka. W: Labirynt nad morzem. Warszawa 2000, s. 91. Podkre�l. P. G.
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porce i zawiewaj¹ na siebie / Jak namioty ruchome wojsk koczuj¹cych po nie-
bie�12), widoczne nie tylko w stylu, ale i w leksyce; drugie nawi¹zanie przywo³uje
Piosenkê o Wicie Stwoszu Ga³czyñskiego, z której wykorzystana jest instrumenta-
cja g³oskowa, maj¹ca oddaæ ³opot udrapowanych szat aposto³ów: �a te szaty wiatr
targa, / bo wiatr te¿ wystruga³em�13. Herbert obok g³osek sonornych gromadzi
�szeleszcz¹ce�, �szczelinowe� i �plozywne�: marszcz¹, purpury, opoñcze, piersi,
gor¹cej, topór, przed burz¹, przybór. Do zabiegów dodaæ te¿ trzeba heksametr
polski, trójstrofow¹ budowê wiersza odpowiadaj¹c¹ trzem wertykalnym scenom
o³tarza (dolna U�niêcie, �rodkowa Przyjêcie Marii przez Chrystusa i górna Koro-
nacja Marii w niebie), wpisanie w tekst elementów �wiatopogl¹du �redniowiecz-
nego zwi¹zanego z Pitagorejsk¹ koncepcj¹ muzyki sfer. Utwór Herberta, zw³asz-
cza trzecia jego strofa, interpretuje przede wszystkim doln¹ scenê �rodkowej czê-
�ci (szafy o³tarzowej) gotyckiego pentaptyku, ale w po³¹czeniu ze scen¹ Przyjêcia,
jako ¿e oba porz¹dki nale¿y traktowaæ jednocze�nie. Przyjrzyjmy siê drugiej i trze-
ciej strofie, pomijaj¹c pierwsz¹, która zwi¹zana jest wy³¹cznie z opisem ogólnego
wygl¹du i charakteru sceny, z uwzglêdnieniem kilku szczegó³ów: kolorystyki (z³oto
i purpura) oraz budulca (cedr, choæ � jak wiadomo � jest to lipa; byæ mo¿e, chodzi-
³o poecie o walory brzmieniowe s³owa, doskonale pasuj¹cego do niezwykle pate-
tycznego opisu).

Kwitn¹ snycerskie palce. Cud siê d³oniom wymyka
wiêc k³ad¹ je na powietrzu � powietrze siê burzy jak struny
Gwiazdy siê m¹c¹ na niebie z gwiazd jest tak¿e muzyka
lecz nie dosiêga ziemi i trwa wysoko jak luna. [s. 548]

Pocz¹tek strofy odwo³uje siê do mistrzostwa przedstawienia, które sprawia, ¿e
ogl¹daj¹cemu wydaje siê, jak gdyby postacie o³tarza za spraw¹ snycerza �wykwi-
t³y� z lipowych bloków. Ale ju¿ w drugim zdaniu �wymykanie siê d³oniom� zwi¹-
zane jest �ci�le z tematem przedstawienia i oznacza, ¿e rozpocz¹³ siê w³a�nie cu-
downy akt wniebowziêcia, wymykaj¹cy siê rzeczywisto�ci, zatem empirycznemu
dotykowi. D³onie po³o¿one �na powietrzu� � paradoks typowy i czêstokroæ po-
wtarzany przez Herberta � powoduj¹ wiêc zburzenie pewnego porz¹dku: porz¹d-
ku Pitagorejskiej koncepcji muzyki sfer. Muzyka ta mia³a powstawaæ z ruchu gwiazd
ponad pasem powietrza � sfer¹ ¿ycia ziemskiego, której granic¹ by³ Ksiê¿yc, dzie-
l¹cy �wiat na podksiê¿ycow¹ Naturê i ponadksiê¿ycowe Niebo, gdzie rozbrzmie-
wa³a harmonijna, nies³yszalna dla mieszkañców niedoskona³ego, zmiennego i nie-
trwa³ego ziemskiego �wiata muzyka14. W wierszu harmonia zostaje zburzona:
�Gwiazdy s i ê  m ¹ c ¹  na niebie�, jest to wiêc dysharmonia spowodowana poja-
wieniem siê jak gdyby nowej gwiazdy. Ale tutaj na Ziemi jest to niedostrzegalne,
równie¿ muzyka nie mo¿e byæ us³yszana. Dla podkre�lenia tej sytuacji zastosowa³
Herbert koncept oparty na rymie: wersy pierwszy i trzeci zakoñczone s¹ rymem
dok³adnym: �wymyka� � �muzyka�, natomiast drugi i czwarty maj¹ rym niedo-

12 C. N o r w i d, Bema pamiêci ¿a³obny � rapsod. W: Pisma wybrane. Wybór, oprac. W. G o-
m u l i c k i. T. 1. Warszawa 1968, s. 470�471.

13 K. I. G a ³ c z y ñ s k i, Serwus, Madonna. Wiersze i poematy. Warszawa 1987, s. 334.
14 Koncepcjê muzyki sfer i budowy �wiata, tak jak go pojmowano w �redniowieczu, omawia

C. S. L e w i s  w ksi¹¿ce Odrzucony obraz (Prze³. W. O s t r o w s k i. Kraków 1995, s. 17, 41, 44,
113�114).
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k³adny, burz¹cy harmoniê: �struny� � �luna� (w miejsce spodziewanego �struny�
� �luny� lub �struna� � �luna�). �Luna� jest wiêc wyrazem, przez który (lub za
spraw¹ którego) harmonia sfer �nie dosiêga ziemi i trwa wysoko�.

A Panna Maria usypia. Idzie na dno zdziwienia
trzymaj¹ j¹ w w¹t³ej siatce umi³owane oczy
upada coraz wy¿ej jak strumieñ przez place przenika
a oni schylaj¹ siê z trudem nad wstêpuj¹cym ob³okiem [s. 548]

Tadeusz Chrzanowski w O³tarzu Mariackim Wita Stwosza, ksi¹¿ce, któr¹ Her-
bert zapewne zna³, interpretuje scenê u�niêcia jako proces odbywaj¹cy siê jedno-
cze�nie z Wniebowziêciem, co oznacza, ¿e wy¿ej usytuowane Przyjêcie Marii przez
Chrystusa nie przedstawia pó�niejszego, nastêpnego etapu �wznoszenia siê� Ma-
rii, opadaj¹cej w scenie dolnej, lecz jest to jeden i ten sam, równoczesny akt15.
Wiersz ujmuje rzecz podobnie: poprzez opozycje, figury oksymoroniczne, inwer-
sjê (w konwencji religijnej u¿ywane jest sformu³owanie: Maria Panna, Herbert
za�, by zaznaczyæ przebywanie Marii jeszcze w porz¹dku ziemskim �przedsakral-
nym�, pos³uguje siê wyra¿eniem �Panna Maria�) ³¹czy sprzeczno�æ wertykalnego
planu Wniebowziêcia (zatem ruchu ku górze), przedstawionego w o³tarzu scen¹
Przyjêcia, i ziemskiego planu (ruch ku do³owi) upadania, ci¹¿enia, wpisanych w po-
staæ usypiaj¹cej Marii. Ruch ku górze prezentuj¹ sformu³owania: �coraz wy¿ej�,
�wstêpuj¹cy ob³ok�; ruch ku do³owi � zwroty: �upada�, �schylaj¹ siê�, �idzie na
dno�. W wierszu porz¹dki ³¹cz¹ siê poprzez paradoks i staj¹ siê jednoczesne; za-
tem proces Wniebowziêcia, rozerwany z konieczno�ci przedstawieniem dwu scen,
pogodzony jest figur¹ poetyck¹. Sytuacjê tê podkre�la opozycja materialne�nie-
materialne, sugeruj¹ca zmianê przestrzeni z ziemskiej na niebiañsk¹, w któr¹ wstê-
puje Maria. Aposto³owie próbuj¹ przezwyciê¿yæ stawiaj¹c¹ opór materiê w³asne-
go �cia³a� i opisuj¹cy �widzi�, jak �schylaj¹ siê z   t r u d e m�, podczas gdy Maria
jest jak strumieñ, ob³ok, coraz l¿ejsza i bardziej nieuchwytna. To moment prze-
chodzenia w inn¹ przestrzeñ, zerwanie nici spojrzenia, zatem istnienia, które mo¿-
na dotkn¹æ na odleg³o�æ dziêki oczom � synestezyjne: �trzymaæ w siatce oczu�.

Nic ³adnego kontra W pracowni (z tomu Studium przedmiotu),
czyli o grze pozorów w sztuce awangardowej

Jest to minidyptyk traktuj¹cy o dwu postawach twórczych, dwu, zestawionych
na zasadzie sprzeczno�ci, sposobach kreowania sztuki jako �wiadectwa widzenia
i rozumienia �wiata16. Nie mo¿emy z tych tekstów odczytaæ, do jakich pierwo-
wzorów malarskich odwo³uje siê poeta, gdy¿ celowo zatar³ �lady prowadz¹ce do
konkretnych dzie³, by nadaæ wierszom sens szerszy ni�li ograniczaj¹c¹ siê do in-
terpretacji poetyckiej prezentacjê widzianych przedmiotów estetycznych. Nie ozna-
cza to, by nie mo¿na by³o ustaliæ intertekstów na podstawie innych �róde³. Zagl¹-
daj¹c do ksi¹¿ki Wêze³ gordyjski odnajdujemy dwa artyku³y powsta³e przed Stu-

15 T. C h r z a n o w s k i, O³tarz Mariacki Wita Stwosza. Warszawa 1985, s. 29�30.
16 Zwa¿ywszy, i¿ oba utwory poruszaj¹ tak¿e problem artysty, mo¿na by zestawienie to rozsze-

rzyæ o wiersz Gauguin koniec, zw³aszcza ¿e w uk³adzie tomiku zosta³ on pomieszczony w bezpo-
�rednim s¹siedztwie omawianych tu tekstów.
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dium przedmiotu: Wywiad z Nikiforem (1950) i Nikifor (1957)17, które zachowuj¹
cechy wspólne z wierszem W pracowni tak na poziomie jêzyka, jak i przedmio-
tów opisu. Identyfikacja malarskiego pierwowzoru wiersza Nic ³adnego jest nie-
mo¿liwa, ju¿ to z braku metatekstowych nawi¹zañ, ju¿ to z powodu bardzo ogól-
nego potraktowania opisywanego obiektu. Pewne natomiast jest to, ¿e idzie o ro-
dzaj instalacji, zatem opisywany przedmiot sytuuje siê w granicach XX-wiecznej
awangardy. I ów ogólny mianownik awangardy stanowi odniesienie tekstu.

Oba wiersze s¹ wizj¹ sztuki, po³¹czon¹ z osobami artystów: wizj¹ awangardo-
w¹ i wizj¹ malarstwa naiwnego. Nic ³adnego ogranicza siê w zasadzie do enume-
racji ingredientów, �odpadów� � jak nazywa je Herbert � instalacji: �deski farba /
gwo�dzie klajster / sznurek papier� (s. 234), oraz deszyfracji metafor przedstawie-
nia. Parasol oznacza �las ardeñski�, atrament � �morze joñskie�, zatem bogactwo
lasu artysta przedstawia³ za pomoc¹ synekdochy, a Morze Joñskie poprzez meta-
forê opart¹ na wspólnocie koloru: morze � niebieski atrament. Interpretacja insta-
lacji polega wiêc na ukazaniu uproszczenia jako zasady konstrukcji, s³abo�ci efek-
tu twórczego (�na szpilkach traw / ob³oki z drutu�, s. 234), a tak¿e ironicznie scha-
rakteryzowanej postawy �pana artysty�, który koniecznie musi mieæ �m¹dr¹ minê�
i �pewn¹ rêkê�. Maksymalna skrótowo�æ i pobie¿no�æ opisu jest w istocie pod-
kre�leniem wyra¿onej w tytule dezaprobaty dla poczynañ awangardysty.

Wiersz W pracowni natomiast roztacza przed czytelnikiem naiwn¹, ³agodn¹
i pe³n¹ ciep³a �rzeczywisto�æ� obrazów Nikifora, odwo³uj¹c siê równie¿ do przed-
stawieñ malarza w pracowni, których reprezentantem móg³by byæ obraz van Osta-
de�a o takim w³a�nie tytule. Malarz opisany jest wiêc w�ród przedmiotów codzien-
nego u¿ytku, jako krz¹taj¹cy siê, mrucz¹cy pod nosem �dobry ogrodnik�, który �
w przeciwieñstwie do �pana artysty� oddaj¹cego Las Ardeñski za pomoc¹ parasola
� ³agodnie przechodzi �lekkim krokiem / [...] / od plamy do plamy / od owocu do
owocu� (s. 235). Chwyt ów � malowania jako �przechodzenia�, czyli przetranspo-
nowania cech twórcy na poetykê malarsk¹ � zastosowa³ Herbert tak¿e w wierszu
Gauguin koniec (z tomu Studium przedmiotu); jest to tutaj istotne, poniewa¿ chwyt
ten polega na sparafrazowaniu zdania samego Gauguina, zatem kreacja poetycka
Herberta kolejny raz zwi¹zana jest nie tyle z obrazem, co z tekstem o malarstwie18.

17 Z. H e r b e r t: Wywiad z Nikiforem. W: Wêze³ gordyjski. Oraz inne pisma rozproszone 1948�
1998. Zebra³, oprac., notami opatrzy³ P. K ¹ d z i e l a. Warszawa 2001; Nikifor. W: jw. Pierwszy z te-
kstów opowiada o spotkaniu z Nikiforem w Krynicy. Poeta pisze: �odwiedzam Nikifora w jego skrom-
nej pracowni�; nastêpuje �rozmowa� z malarzem: jego wypowiedzi s¹ przytoczeniami z kartki, któr¹
mia³ on przy sobie, a której tre�ci¹ jest przedstawienie siê Nikifora oraz pro�ba o zakup �obrazków�.
Herbert precyzuje: �A teraz o pracowni malarza. Jest ni¹ w¹ski murek przed Nowymi £azienkami w Kry-
nicy. Na murku siedzi mistrz. Maluje. Przed nim farby, kaseta, kilka gotowych ju¿ obrazków i ów list
do przechodniów. [...] Ale trzeba widzieæ, z  j a k ¹  n i e z m ¹ c o n ¹  p o w a g ¹  i   s p o k o j e m  t w o-
r z y  N i k i f o r  s w o j ¹  w i z j ê  a r t y s t y c z n ¹, s w o j e  k r u c h e  m i a s t e c z k a, p o r t r e t y,
o b r a z k i  � w i ê t e  i   w n ê t r z a  k o � c i o ³ ó w  �  n a  m u r k u  p r z e d  N o w y m i  £ a z i e n-
k a m i. J e s t  c o �  p i ê k n e g o  w   t y m  c z ³ o w i e k u, k t ó r y  p a t r z y  z z a  o k u l a r ó w
n i e p r z y t o m n y m i  o c z a m i, m r u c z y  c o �  w e  w ³ a s n y m  j ê z y k u  i   m a l u j e, m a-
l u j e  b e z  p r z e r w y, z i m ¹  i   l a t e m, w  d e s z c z  i   � n i e g, w  s z l a c h e t n y m, b e z i n t e-
r e s o w n y m  t r u d z i e, w   n i e z m o ¿ o n e j  a r t y s t y c z n e j  p a s j i. N i k i f o r  j e s t  u p o-
� l e d z o n y m  p ó ³ a n a l f a b e t ¹� (s. 106�107; podkre�l. P. G.). Herbert nie nawi¹zuje wiêc w wier-
szu do konkretnego obrazu, lecz do osoby malarza i poetyki jego �obrazków�.

18 W Gauguin koniec czytamy: �rozgarniaj¹c szeroko obrazy i li�cie / ogromny Gauguin ciê¿ki
g³uchy stuk sabotów�, co jest ogóln¹ charakterystyk¹ malarstwa artysty, choæ wydawaæ by siê mo-
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Pierwsza wizja � instalacja awangardowa � nacechowana jest negatywnie (�nic
³adnego�), druga za� in plus (��wiat dobry�, �pe³en pomy³ek�). Pomy³ka jest tutaj
zgod¹ na czynnik typowo ludzki, dlatego pitagorejska wizja �wiata zawarta we
fragmencie (na s. 235): �Pan Bóg kiedy budowa³ �wiat / marszczy³ czo³o / oblicza³
oblicza³ oblicza³ / dlatego �wiat jest doskona³y / i nie mo¿na w nim mieszkaæ�
(w Biblii: �ale� Ty wszystko urz¹dzi³ pod miar¹ i liczb¹, i wag¹!�, Mdr 11, 20),
zosta³a zderzona z niedoskona³o�ci¹ �wiata malarstwa naiwnego. Wyrazisto�æ
owego nacechowania przejawia siê w opozycyjnym zestawieniu utworów, przez
co wyjaskrawiaj¹ siê cechy awangardowo�ci i cechy naiwno�ci oraz sprzeczne ze
sob¹ postawy twórcze. Opozycja awangarda�naiwno�æ zostaje rozbudowana na-
stêpuj¹co: 1) postawa artysty: �pewna rêka� � �nie�wiadoma rêka�; �m¹dra mina�
� �fantazja dobroduszna�; �pan artysta� � �dobry ogrodnik�, �malarz bez skrzy-
de³�; 2) �wiat sztuki: deski, farba (�odpady�) � owoce, kwiat, cz³owiek; sztucz-
no�æ � naturalno�æ; 3) aksjologia: �nic ³adnego� (zatem �os³abiona� cecha este-
tyczna) � ��wiat dobry� (cecha etyczna); st¹d ju¿ tylko krok do opozycji racjonal-
ne�irracjonalne i uruchomienia kontekstu sztuki w sporze o fundamenty poznania.
Najwa¿niejsza jednak¿e z przyjêtego tu punktu widzenia wydaje siê opozycja piêkna
i dobra (�nic ³adnego� � ��wiat dobry�), która w przypadku drugiego wiersza zo-
staje zawieszona, poniewa¿ estetyczny � zwi¹zany z piêknem � �wiat malarstwa
otrzymuje równie¿ walor etyczny. Wynika³oby st¹d, i¿ takie ukszta³towanie wy-
powiedzi stawia poetê po stronie sztuki naiwnej, �dobrodusznej�, jednoznacznie
przeciw awangardzie. Lecz podmiot mówi: �gdyby tylko uda³o siê wej�æ / do �rodka
/ tam gdzie by³ ten malarz� (s. 234) � zatem nie da siê wej�æ w �wiat naiwny, jest
on, co prawda, lepszy ni¿ rzeczywisto�æ, ale tak samo nieprawdziwy jak wizja
awangardy, s¹ to wiêc dwie ró¿ne propozycje. Nic ³adnego obna¿a przede wszyst-
kim g r ê  p o z o r ó w  �a w a n g a r d o w e g o� a r t y s t y: �byle tylko / z m¹dr¹
min¹ / byle tylko / pewn¹ rêk¹� (s. 234) � nie oznacza to, i¿ ostatecznie zanegowa-
ne zosta³o samo zjawisko w sztuce, o czym przekonuje poruszenie instalacj¹ Ha-
siora, czyli wiersz Przes³uchanie anio³a z tomu Napis. Nadto podmiot jednego
i drugiego wiersza nie jest wprost g³osem poety. W wywiadzie udzielonym Rena-
cie Gorczyñskiej mówi¹c o wierszu W pracowni Herbert wyznaje:

Pisa³em trochê z przymru¿eniem oka. On [tj. artysta naiwny] po prostu rodzi �wiat. Lu-
dzie nie widz¹ w perspektywie geometrycznej, to jest z³udzenie. Natomiast uliczka namalowa-
na tak, jak siê j¹ widzi naiwnym okiem, ³agodzi rzeczywisto�æ, �ciera ostre kanty. To s¹ dwie
postacie sztuki � tej czystej i tej, która godzi siê na niedoskona³o�æ, na w³asn¹ nieumiejêtno�æ,
na pomy³kê, na w³asny charakter19.

Sztukê �czyst¹� odnosi Herbert do sztuki reprezentowanej w jego poezji przez
Apolla, sztukê �niedoskona³¹� sportretowa³ w wierszu W pracowni. Mo¿emy uznaæ,

g³o, ¿e mowa jest o chodzie malarza. Gauguin pisa³ (cyt. za: H. P e r r u c h o t, Gauguin. Prze³.
H. O l ê d z k a. Warszawa 1970, s. 163. Podkre�l. P. G.): �Lubiê Bretaniê: odnajdujê w niej dziko�æ,
prymityw. K i e d y  m o j e  s a b o t y  s t u k a j ¹  p o  z i e m i  z   g r a n i t u, s ³ y s z ê  t o n  g ³ u-
c h y, m o n o t o n n y, j a k i e g o  s z u k a m  w   m a l a r s t w i e�. Podobnie Herbert: malarz w jego
wierszu po to rozgarnia li�cie, jakby spod butów, aby stuk �sabotów� by³ wyra�ny i g³uchy, taki jak
tonacje obrazów � chromatycznych, wielkich planów czystych kolorów. Prostotê i monotonny rytm
oddaæ ma celowe zrytmizowanie fragmentu �ciê¿ki g³uchy stuk sabotów�, o sta³ym akcencie tro-
cheicznym: _/ _ _/ _ _/ _ _/ _.

19 R. G o r c z y ñ s k a, Sztuka empatii. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. �Zeszyty Literac-
kie� nr 68 (1999), s. 162.
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¿e �przymru¿enie oka� jest jednak zdystansowaniem siê wobec wyra¿onych
w utworze tre�ci. Wa¿ne natomiast, ¿e w obu przypadkach mówi siê o sztuce jako
ponownym, artystycznym s t w a r z a n i u  � w i a t a  � mikrokosmicznej figury
rzeczywisto�ci, bêd¹cej wynikiem przekszta³cenia poprzez oko i wra¿liwo�æ sa-
mego artysty.

Studium przedmiotu20, czyli od Platona do Bretona

Poetyckie studium przedmiotu Herberta tyczy siê przedmiotu, którego nie ma.
Autor Struny �wiat³a jêzykiem poezji prezentuje proces twórczy: studium stawa-
nia siê przedmiotu od idei do istnienia, a poniewa¿ jest to poezja � miejscem ist-
nienia jest wyobra�nia. Edward Balcerzan analizuj¹c omawiany tu wiersz Herber-
ta w eseju Poezja jako semiotyka sztuki wykaza³ liczne odniesienia do suprematy-
zmu (g³ównie do programowego tekstu Kazimierza Malewicza) oraz nawi¹zania
do za³o¿eñ surrealizmu � kierunków, dla których przedmiot mia³ znaczenie zasad-
nicze; pierwszy z nich u�mierci³ przedmiot, drugi wskrzesi³ na ca³kowicie nowych
zasadach21. Tekst wiersza zosta³ przez poetê wyra�nie podzielony na sze�æ czê�ci,
z których ka¿da odwo³uje siê do innego dzie³a, jêzykowego tekstu o sztuce lub
problemu zwi¹zanego ze sztuk¹, ale istot¹ tych odwo³añ jest g³ównie przedstawie-
nie dysputy ontologicznej aktualizuj¹cej temat kryzysu �rzeczywisto�ci�. Czê�æ
pierwsza konstatuje realne nieistnienie najpiêkniejszego przedmiotu, gdy¿ najpiêk-
niejszy przedmiot to taki, którego nie ma. Zatem to, co piêkne w stopniu najwy¿-
szym, musi pozostawaæ w Platoñskim �wiecie idei, metafizyki, lecz tu oto zaist-
nieæ nie mo¿e. Obiekt taki, równie¿ w perspektywie Platoñskiej, musi wiêc byæ
bezu¿yteczny, nie zwi¹zany z rzeczywisto�ci¹ w ¿aden sposób, dlatego �nie s³u¿y
do noszenia wody / ani do przechowywania prochów bohatera // nie tuli³a go An-
tygona / nie uton¹³ w nim szczur� (s. 276). Na p³aszczy�nie jêzykowej opisuje
Herbert ideê przez odebranie przedmiotowi pozytywnej, materialnej strony bytu,
przy jednoczesnej konfrontacji z nim, tzn. o tym, czego nie ma, mówi siê dziêki
temu, co jest; opis opiera siê na zaprzeczeniach, przez co idea nie mo¿e oderwaæ
siê od rzeczywisto�ci. Stwierdzenie: �najpiêkniejszy jest przedmiot / którego nie
ma� (s. 276), przez s³owo �jest� uobecnia to, o czym chce siê powiedzieæ, ¿e nie
istnieje. Mimo ¿e nie odwo³uje siê poeta do konkretnego przedmiotu sztuki, to
przypomnijmy w tym kontek�cie plastyczn¹ realizacjê problemu nieobecno�ci,
a mianowicie Przedmiot niewidzialny Giacomettiego, znany te¿ pod nazw¹ Rêce
trzymaj¹ce pustkê, nieodparcie kojarz¹cy siê z przedmiotem (martwym bratem),
którego nie tuli³a Antygona.

Druga czê�æ Studium przedmiotu korzysta z tekstu Malewicza Suprematyzm,
w którym rosyjski malarz wyk³ada znaczenie swej bezprzedmiotowej twórczo�ci.
Porównajmy odpowiednie fragmenty. Herbert: �zaznacz miejsce / gdzie sta³ przed-
miot / którego nie ma / czarnym kwadratem� (s. 277), Malewicz: �¯adnych »wize-
runków rzeczywisto�ci« � ¿adnych ideowych wyobra¿eñ � tylko pustynia!�; Her-

20 Wiersz ten doczeka³ siê obszernej interpretacji J. M. R y m k i e w i c z a  (Krzes³o. �Twór-
czo�æ� 1970, nr 1), dlatego te¿ omawiam tu zagadnienia zwi¹zane przede wszystkim z kontekstem
malarskim i jego znaczeniem.

21 E. B a l c e r z a n, Poezja jako semiotyka sztuki. W: Krêgi wtajemniczenia. Kraków 1982,
s. 151�152.
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bert: �bêdzie to / prosty tren / o piêknym nieobecnym // mêski ¿al / zamkniêty /
w czworobok� (s. 277), Malewicz cytuj¹cy wypowiedzi widzów na temat swego
obrazu Czarny kwadrat na bia³ym polu): �Wszystko, co�my kochali, zosta³o za-
przepaszczone: jeste�my na pustyni... Przed nami widnieje czarny kwadrat na bia-
³ym tle�22. I jeszcze jeden d³u¿szy, ale istotny fragment Suprematyzmu:

Ja równie¿ dozna³em czego� w rodzaju boja�ni, trwogi niemal, gdy okaza³o siê, ¿e trzeba
opu�ciæ ��wiat woli i wyobra¿enia�, który otacza³ moje ¿ycie i twórczo�æ i w którego rzeczy-
wiste istnienie wierzy³em. Ale nape³niaj¹ce mnie s z c z ê � c i e m  uczucie wywo³ane wyzwa-
laj¹c¹ bezprzedmiotowo�ci¹ porywa³o mnie g³êbiej w �pustyniê�, gdzie tylko odczucie jest
faktem...; i w ten sposób odczucie sta³o siê tre�ci¹ mego ¿ycia. To, co wystawi³em, to nie by³
�pusty kwadrat�, ale odczucie bezprzedmiotowo�ci23.

Wykorzystuje Herbert wskazówki Malewicza, wpisuj¹c je po sparafrazowa-
niu w tekst wiersza, ale tak, by ukazaæ stanowisko opozycyjne wobec suprematy-
sty. Dla malarza bowiem dwie barwy obrazu nic nie znacz¹, nie s¹ ideami, dla
Herberta przeciwnie: przewodnik, mówi¹c, i¿ czarny kwadrat bêdzie trenem, �mê-
skim ¿alem�, przydaje barwom znaczenie � czarny, malarski niekolor symbolizu-
je rezygnacjê ze wszystkich barw; poprzez metonimiê oznacza �mieræ i ¿a³obê,
dlatego w wierszu ma byæ, równie¿ poprzez metonimiê, trenem, literack¹ form¹
wyra¿ania ¿alu po stracie kogo� bliskiego, �prostym trenem�, jak prosty jest kwa-
drat, w który wpisane zostaje abstrakcyjne uczucie ¿alu, odnajduj¹ce swój Her-
bertowy, pow�ci¹gliwy kszta³t. Parafrazuj¹c Malewicza: to, co radzi wystawiæ prze-
wodnik � podmiot liryczny, to nie pusty kwadrat, ale odczucie bezprzedmiotowo-
�ci, bêd¹ce nie Malewiczowskim �szczê�ciem�, lecz Herbertowym ¿alem po
�piêknym nieobecnym�. Postawa podmiotu lirycznego bli¿sza jest tu wypowie-
dziom widzów i krytyków Czarnego kwadratu ni¿ wypowiedziom suprematysty.

Trzecia czê�æ przez wprowadzenie elementu dzia³ania w czasie i zdynamizo-
wanie opisu, przy jednoczesnej werbalnej ekwiwalentyzacji ��wiatów� dwu obra-
zów nie przedstawiaj¹cych (w przypadku wiersza obraz Czarny kwadrat jest jesz-
cze przedstawiaj¹cy), przerzuca pomost miêdzy Czarnym kwadratem na bia³ym
tle a obrazem Bia³e na bia³ym, ukazuj¹c jego stawanie siê.

teraz
ca³a przestrzeñ
wzbiera jak ocean

huragan bije
w czarny ¿agiel

skrzyd³o zamieci kr¹¿y
nad czarnym kwadratem

i tonie wyspa
pod s³onym przyborem [s. 277]

Usuniête t³o, przedstawione na obrazie przez biel (drugi z dwu niekolorów),
w wierszu przez abstrakcyjn¹ �przestrzeñ�, porównane zostaje do oceanu, czarny

22 K. M a l e w i c z, Suprematyzm. Prze³. Z. K l i m o w i c z o w a. Komentarz E. G r a b s k a.
W zb.: Arty�ci o sztuce. Od Van Gogha do Picassa. Wybór, oprac. E. G r a b s k a, H. M o r a w s k a.
Kraków 1963, s. 389�390.

23 Ibidem, s. 390. Podkre�l. P. G.
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kwadrat za� dziêki metaforze przekszta³ca siê w �czarny ¿agiel�, przez podobieñ-
stwo do kszta³tu ¿agli antycznych, a nastêpnie w wyspê; znaczenie czarnego ¿agla
przywodzi na my�l historiê Ajgeusa, w której ¿agiel tej w³a�nie barwy symbolizo-
wa³ � m i e r æ. Czarny kwadrat zostaje zatopiony: bia³e nie-t³o oblewaj¹ce kwa-
drat, niczym ocean, �wzbiera� � z p³askiej tafli przemienia siê w faluj¹cy, s³ony,
kojarz¹cy siê z sol¹, ergo biel¹, ocean. �Skrzyd³o� � znów bia³ej przez metonimiê
� zamieci zaczyna kr¹¿yæ i obracaæ wokó³ w³asnej osi kwadrat, który, przesuniêty
o 45 stopni, zatrzymuje siê i znika przysypany przez zamieæ, zatopiony przez �s³ony
przybór�; w ten sposób otrzymali�my poetycki obraz Bia³ego na bia³ym. Zwa¿my,
¿e prezentacja procesu twórczego nie jest tutaj wobec obrazów Malewicza neu-
tralna. Czarny kwadrat ulega z a g ³ a d z i e  w scenerii niebezpiecznej burzy z od-
niesieniem do symboliki czarnego ¿agla � mitologicznego znaku �mierci; wyspa,
ostatnia enklawa bytu, niczym Atlantyda, idzie pod wodê.

W kolejnej czê�ci mowa jest o pustyni. �wiat jeszcze-przedstawiony zostaje
unicestwiony razem z �duchem bezprzedmiotowego odczucia, które przenika
wszystko�24 � czarnym kwadratem, zgodnie ze s³owami Malewicza, t³umacz¹ce-
go: �kwadrat = odczucie, bia³e pole = »nic« poza tym odczuciem�25.

masz teraz
pust¹ przestrzeñ
piêkniejsz¹ od przedmiotu
piêkniejsz¹ od miejsca po nim [s. 277]

Miejsce po przedmiocie, którego nie ma, zosta³o poch³oniête przez Nic. Ale
owa matnia jest piêkniejsza i od przedmiotu, i od miejsca po nim, dlatego jest to
�bia³y raj�, �pusta przestrzeñ� opieraj¹ca siê uprzedmiotowiaj¹cej wyobra�ni. Do
czasu. Je�li tam wejdziesz, zdaje siê mówiæ poeta, je�li wejdziesz do �raju wszyst-
kich mo¿liwo�ci� i zaczniesz budowaæ �wiat, rozpoczynaj¹c od dwu abstrakcyjnych
wymiarów, je�li krzykniesz �pion�poziom�, do raju wtargnie obraz wyimaginowa-
nej rzeczywisto�ci � pion zamieni siê w piorun, poziom w horyzont, dlatego:

mo¿emy na tym poprzestaæ
i tak ju¿ stworzy³e� �wiat [s. 278]

� �wiat znany z percypowanej rzeczywisto�ci, w któr¹ uwik³ana jest wyobra�nia26.
Zatem suprematystyczny postulat: �¿adnych wizerunków rzeczywisto�ci�, nie mo¿e
zostaæ spe³niony w jêzyku ani poezji Herberta, ani tekstu Malewicza, je�li przestrze-
ni¹ oraz budulcem tego �wiata ma byæ czysta abstrakcja. Niemo¿liwa okazuje siê te¿
inna perspektywa: zawsze ju¿ jest to perspektywa zwi¹zana z byciem tu oto.

 Za ukryte motto kolejnej czê�ci wiersza mo¿na uznaæ wypowied� André Bre-
tona:

 Trzeba by³o zdobyæ �wiadomo�æ, i to tak ostr¹ �wiadomo�æ, zdrady rzeczy sensualistycz-
nych, a¿eby odwa¿yæ siê na otwarte zerwanie z nimi, a tym bardziej z tym, w czym ich co-
dzienny wygl¹d bywa propozycj¹ ³atwizny27.

24 Ibidem, s. 389.
25 Ibidem, s. 392.
26 Zob. B a l c e r z a n, op. cit., s. 152.
27 A. B r e t o n, Nadrealizm i malarstwo. Prze³. Z. B i e ñ k o w s k i. Komentarz E. G r a b-

s k a. W zb.: Arty�ci o sztuce, s. 474.
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Aby stworzyæ �wiat warto�ciowy �

s³uchaj rad
wewnêtrznego oka

nie ulegaj
szeptom pomrukom mlaskaniu [s. 278]

Tylko suwerenna wyobra�nia, nie podlegaj¹ca naciskom konwencji, rzeczy-
wisto�ci, fa³szywych mecenasów i pochlebców, mo¿e wykreowaæ nowy przed-
miot; jest bowiem jedynym miejscem w³asnym, które mo¿na obroniæ przed inge-
rencj¹ z zewn¹trz. Ale czy �wewnêtrzne oko� jest z wyobra�ni¹ to¿same? To ra-
czej narz¹d czy te¿ zmys³ o g l ¹ d a j ¹ c y  wyobra�niê, to rodzaj bramy, przez
któr¹ obraz przechodz¹c od wewn¹trz staje siê wyobra¿ony. I przed tak¹ w³a�nie
bram¹, po�rednicz¹c¹ w stawaniu siê najpierw w wyobra�ni, a nastêpnie poprzez
proces malarski lub poetycki odpowiednio na p³ótnie lub w wierszu � t³oczy siê
jeszcze �niestworzony �wiat�. Herbert przez synestezjê (s³uchaæ rad oka) sk³ania
czytelnika, nie widza, do ws³uchania siê w opis elementów �niestworzonej� rze-
czywisto�ci:

anio³owie oferuj¹
ró¿ow¹ watê ob³oków [s. 278]

Cherubowie narzucaj¹ siê zatem wyobra�ni w otoczeniu nieodzownych i kon-
wencjonalnych atrybutów malarskich przedstawieñ sakralnych. Aby móc jeszcze
raz powróciæ do obrazu, jak na rynku �oferuj¹� swe tanie i opatrzone, wyidealizo-
wane (�ró¿owe�) ob³oki. �wiat konwencjonalnych przedstawieñ próbuje przebiæ
siê z nie�wiadomo�ci do wyobra�ni, ale opisany w ten sposób przez Herberta,
sprowadza siê do rady: �nie wpuszczaj nikogo�. Ten sam mechanizm odnosi siê
do malarstwa pejza¿owego: �drzewa wtykaj¹� � jakby w nie swoje sprawy � �nie-
chlujne� (epitet wskazuj¹cy na niski i znów ograny, prozaiczny motyw malarski)
i, jak¿eby inaczej, �zielone� w³osy. Królowie za�, próbuj¹c przekupiæ oko wewnêtrzne,
�zachwalaj¹ purpurê� swych p³aszczy i �ka¿¹ trêbaczom / wyz³acaæ� tr¹bki, których
z³oty blask mieni siê na ich cze�æ. �Wyz³acaæ� mo¿na rozumieæ metonimicznie jako
zwi¹zane w³a�nie z barw¹ instrumentu, ale jednocze�nie z �wyz³acaniem� � gra-
niem na cze�æ, zdobieniem d�wiêku �z³otymi� ornamentami (trylami, mordentami,
obiegnikami etc.). I �nawet wieloryb prosi o portret�. Raz jeszcze podmiot wiersza
stawia tamê �niestworzonemu �wiatu�, spina klamr¹ opis, mówi¹c: �s³uchaj rad
wewnêtrznego oka / nie wpuszczaj nikogo�. Powód odrzucenia konwencjonal-
nych przedstawieñ tkwi tutaj w �wiatopogl¹dzie surrealistycznym.

Zadanie polega³o na tym jedynie, aby [...] ustaliæ pomiêdzy istotami i rzeczami, wydany-
mi jak na pastwê, n a  ³ a s k ê  o b r a z u, inne zwi¹zki ni¿ owe zwi¹zki zwyczajowe i zreszt¹
prowizoryczne [...]28.

� pisa³ Breton w zwi¹zku z kola¿ami Ernsta. Herbertowy król (malarstwo pod me-
cenatem), drzewo (malarstwo pejza¿owe), anio³owie (malarstwo sakralne), wielo-
ryb (prosz¹cy o portret), ukazane poprzez konwencje swych przedstawieñ, to Bre-
tona �rzeczy sensualistyczne� o zwi¹zkach zwyczajowych i prowizorycznych. Stu-

28 Ibidem, s. 478.
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dium wkracza w ostatni¹ fazê: stwarza nowy przedmiot w miejsce przedmiotu,
którego nie ma. Ów nowy obiekt � zgodnie z rad¹ podmiotu � wyci¹gniêty ma byæ
z  �c i e n i a  przedmiotu / którego nie ma�, gdy¿ pod¹¿aj¹c za kontekstem Platoñ-
skim, przedmiot, którego nie ma, �przebywa� w �wiecie idei.

wyjmij
z cienia przedmiotu
którego nie ma
z polarnej przestrzeni
z surowych marzeñ wewnêtrznego oka
krzes³o [s. 279]

Ale wynikaj¹ce z tekstu wiersza sensy sugeruj¹, ¿e oko wewnêtrzne ogl¹da
�wiat niematerialny, jest �okiem duszy� i wyobra�ni, poznaj¹cym niezmys³owo.
Mo¿e wiêc ono ogl¹daæ �cieñ przedmiotu / którego nie ma� w rzeczywisto�ci.
Skoro szukam nowego modelu � gdy¿ stary zosta³ ostatecznie zakwestionowany
przez ruchy awangardowe, w tym abstrakcjonizm i suprematyzm � to modelem
mo¿e byæ tylko przedmiot odnaleziony w �wiecie wewnêtrznym. Nakaz podmiotu
lirycznego mo¿na rozumieæ tak¿e ogólniej, odnosz¹c go do utrwalonych w jêzyku
zwi¹zków frazeologicznych: wyj�æ z czyjego� cienia, byæ w czyim� cieniu. Krze-
s³o stoj¹ce w cieniu przedmiotu, którego nie ma, poprzez w y j ê c i e  go z tego
obszaru, uwolnienie od bycia w cieniu, pojawia siê w pierwszym planie. Nie jest,
jak siê zdaje, tak, ¿e to czarny kwadrat � cieñ � zrodzi³ nowy przedmiot. Jak ju¿
wcze�niej ustalili�my, czarny kwadrat znikn¹³. Je�li by³ zatem znakiem po przed-
miocie nieobecnym, to to, co po nim zosta³o, jest � interpretuj¹c za Platonem i te-
kstem Herberta � bia³ym kwadratem na bia³ym polu, czyli Malewiczowskim Bia-
³ym na bia³ym.

Kreacja ma nast¹piæ na nowych zasadach i na przekór temu, co przedmiot
poch³onê³o: �z polarnej przestrzeni�, czyli po prostu bia³ej (�polarno�æ� rozumia-
na jako znak tego w³a�nie koloru), z �bia³ego raju�. Owe zasady zakorzenione s¹
znów w surrealizmie, przez co zanegowany jest szereg �dyrektyw� dawnej sztuki,
której celem by³o na�ladownictwo, w rozumieniu Platoñskiej mimesis. Herbert
w tym wzglêdzie s³ucha Bretona, który pisa³:

w oczach artysty �wiat zewnêtrzny sta³ siê nagle pustyni¹, a przedmiot zewnêtrzny, zdyskredy-
towany, odarty z wszelkiej wagi w swym konwencjonalnym kszta³cie, po prostu nagle przesta³
istnieæ. W latach 1918�1921 na najbardziej wysuniêtym, najskrajniejszym froncie poszukiwañ
artystycznych model prze¿ywa absolutny kryzys i prawie zupe³nie zanika. M o d e l u  d a w-
n e g o, w z i ê t e g o  z e  � w i a t a  z e w n ê t r z n e g o, j u ¿  n i e  m a  i   b y æ  n i e  m o ¿ e.
Te n, k t ó r y  p o  n i m  n a s t ¹ p i, m o d e l  w z i ê t y  z e  � w i a t a  w e w n ê t r z n e g o,
n i e  z o s t a ³  j e s z c z e  o d k r y t y29.

Có¿ zatem robi Herbert? Odkrywa ów model i obiektywizuje go jêzykowo
w tek�cie wiersza, nakazuj¹c tak¿e czytelnikowi podjêcie �rzeczywistej� materia-
lizacji przedmiotu, choæ mo¿na czytaæ nakaz podmiotu lirycznego jako zachêtê do
wyobra¿eniowej kreacji. Dzieje siê to w momencie, w którym mówi¹cy przewod-
nik radzi: wyjmij krzes³o, a czytelnik, poprzez wyobra¿enie, kreuje wygl¹d obiek-
tu, który jest �piêkny i bezu¿yteczny� i na który, za kolejn¹ rad¹, k³adzie �zmiêt¹

29 A. B r e t o n, Geneza i perspektywa nadrealizmu. Prze³. Z. B i e ñ k o w s k i. Komentarz
E. G r a b s k a. W zb.: Arty�ci o sztuce, s. 485.
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serwetê�. Zapewne obrazowe mo¿liwo�ci poezji s¹ du¿o bogatsze, ale nakaz mówi
wyra�nie, by nowy przedmiot powsta³ �z surowych marzeñ�, aby by³o to w³a�nie
pospolite krzes³o. Nie jest to zatem fantazja surrealisty, dziêki której powsta³y
nowe kreacje, jak w wierszach Stó³-wilk Victora Braunera czy Futrzana fili¿anka
Meret Oppenheim. Obiekt Herberta to efekt wyobra�ni pow�ci¹gliwej, zahamo-
wanej, której celem nie jest szokowanie, lecz oswajanie na nowo rzeczywisto�ci.

Przedmiot codziennego u¿ytku ma byæ �piêkny i bezu¿yteczny / jak katedra
w puszczy�, która dziêki takiemu obrazowi poetyckiemu staje siê rodzajem �przed-
miotu� surrealistycznego. Idzie wiêc nie tyle o antyreligijny charakter sztuki nad-
realistów, ile o wyraziste zaakcentowanie zderzenia dwu przestrzeni, co ma charak-
ter jawnej ironii. Katedra w puszczy, prócz tego, ¿e jest �wi¹tyni¹ bez wiernych, jest
budowl¹ artystyczn¹, której nie mo¿na ani zobaczyæ, ani zwiedziæ, co dla Herberta
musi byæ oczywistym nonsensem. Jakby za g³osem Bretona krzes³o staje siê, po-
przez eksterioryzacjê modelu wewnêtrznego z nie�wiadomo�ci i rzutowanie w wy-
obra�niê, �wiadectwem �percepcji wewnêtrznej� oka wewnêtrznego30.

po³ó¿ na krze�le
zmiêt¹ serwetê
dodaj do idei porz¹dku
ideê przygody [s. 279]

Mimo pow�ci¹gliwo�ci kreacji zachowane zostaj¹ dyrektywy nadrealizmu:
po³¹czone w jeden przedmiot sk³adniki pochodz¹ z dwu odrêbnych, nieopozycyj-
nych wprawdzie, ale wzglêdnie odleg³ych przestrzeni. P³aszczyzn¹ za� (pozorne-
go) nieporozumienia � konieczn¹, by dosz³o do powstania przedmiotu surreali-
stycznego lub kola¿u � jest w tym przypadku wyobra�nia. Nie idzie tutaj jednak-
¿e o sztuczki wyobra�ni. Przedmiot, poprzez przypisanie mu idei, przestaje byæ
obiektem porz¹dku wy³¹cznie artystycznego czy antyartystycznego i staje siê �wia-
dectwem porz¹dku ontologicznego, ufundowanego na podwalinach sztuki. Poeta
mówi³:

W okresie kiedy wszystko szala³o, zmienia³o siê, ja zwróci³em siê do przedmiotów, ¿eby
stworzyæ sobie tak¹ prywatn¹ ontologiê. [...] Ja jestem za warto�ciami. One musz¹ byæ sta³e,
nie mo¿na powiedzieæ: �A, ¿yjemy w innej epoce, to wszystko siê zmieni³o�. Co� musi byæ
sta³ego, bo wtedy ruch nie ma sensu31.

Opieraj¹c siê na tej wypowiedzi mo¿emy stwierdziæ, ¿e Studium przedmiotu
to zapis procesu twórczego sztuki, zapo�redniczony w manifestach artystycznych,
ale wyra¿aj¹cy projekt filozoficzny, którego reprezentantem jest krzes³o ze zmiêt¹
serwet¹, godz¹ce dwie przeciwstawne perspektywy: porz¹dku i przygody, tzn. nie-
spodzianki, tego, co nie poddaje siê przewidywalno�ci i jest symptomem chaosu.
�Idea przygody� obrazowo przedstawiona zosta³a przez �zmiêt¹ serwetê� (jej przy-
padkowe za³amania oraz umieszczenie w niespodziewanym miejscu).

Tak skonstruowany przedmiot nabiera ponownie znaczenia religijnego. Pod-
miot radzi: �niech ma oblicze rzeczy ostatecznych�. Nie znaczy to, by przedmiot
by³ �samoistnie� rodzajem nowego absolutu; wagê tê nale¿y mu dopiero przypi-
saæ, zgodziæ siê na ni¹, przyznaæ mu (�niech ma�) tê funkcjê. Znaczy to, ¿e stanie

30 Zob. K. J a n i c k a, �wiatopogl¹d surrealizmu. Warszawa 1985, s. 212.
31 Cyt. za: G o r c z y ñ s k a, op. cit., s. 163.
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siê on warto�ci¹ nie dlatego, ¿e ju¿ j¹ posiada, lecz st¹d, ¿e warto�ciowo�æ tej
nowej warto�ci zostanie mu nadana na podstawie woli. Krzes³o ma byæ wiêc �wia-
dectwem i dowodem wiary w mo¿liwo�æ i s t n i e n i a; jest wyznaniem i celem
wyznania zwerbalizowanym przez Herberta w tek�cie jako konkretne pragnienie:

prosimy wypowiedz o krzes³o
dno wewnêtrznego oka
têczówkê konieczno�ci
�renicê �mierci [s. 279]

Miejsce inwokacyjnego: �O, Panie!�, zajmuje zwrot skierowany do wyobra-
¿onego przedmiotu ze �wiata ludzkiego. W podziêce za akt kreacyjny krzes³o te-
raz za�wiadczyæ ma o istnieniu tego, co je do bycia przywiod³o � �oka wewnêtrz-
nego�. I za�wiadcza z medyczn¹ dok³adno�ci¹ dno, têczówkê i �renicê, którym
przypisane s¹ funkcje swoistego widzenia granic. Miêdzy nimi rozci¹ga siê mo¿-
liwo�æ istnienia � miêdzy dnem oka a czarn¹ �renic¹ �mierci. �Konieczno�æ� wi-
dzenia i stworzenia przedmiotu jest prób¹ ocalenia tego, kto widzi: bo je�li nie ma
nic, to co za�wiadczy o bycie? W przytaczanej ju¿ rozmowie z Renat¹ Gorczyñ-
sk¹ poeta uj¹³ to nastêpuj¹co:

robiæ studium przedmiotu, nie siebie, kontemplowaæ co�, co jest poza mn¹. Kontemplowaæ, to
znaczy rozwa¿aæ, ch³on¹æ oczami, doznawaæ jakich� dziwnych prze¿yæ, ¿e jest co� poza mn¹.
To zdziwienie filozoficzne, ¿e co� j e s t, tak jak ja j e s t e m32.

Innymi s³owy, Studium przedmiotu, wykorzystuj¹c teksty o sztuce i czyni¹c
sztukê polem swych odniesieñ, ukazuje konieczno�æ stworzenia nowego przed-
miotu, by filozoficzne zdziwienie nie sta³o siê przera¿eniem, ¿e � parafrazuj¹c
s³owa Herberta � skoro nic nie ma, to nie ma i mnie, tzn. ¿e nie mam mo¿liwo�ci
odnalezienia gruntu dla swego bytu. Postawa podmiotu nie jest, jak siê zdaje, jed-
noznaczna. �Najpiêkniejszy jest przedmiot, którego nie ma� � to zapewne zwrot
ironiczny. Wyra¿ona w zakoñczeniu pro�ba � wyró¿niona przesuniêciem graficz-
nym tekstu � tak¿e nosi cechy autoironii, wynikaj¹cej ze �wiadomo�ci prowizo-
rycznego statusu wyobra¿onego przedmiotu: bóstwa, gwaranta porz¹dku. Ironia
p³ynie tak¿e z faktu, ¿e w istocie nie dokona³a siê ¿adna zmiana: w miejsce przed-
miotu, którego ju¿ nie ma, intronizowany zosta³ przedmiot surrealistyczny, które-
go celem jest zas³oniêcie bezcielesnej pustyni33.

 Problem przedstawiony w Studium przedmiotu znalaz³ inn¹ realizacjê w tym
samym tomiku wierszy: w utworze Czarna ró¿a, który nawi¹zuj¹c do za³o¿eñ
Strzemiñskiego i jego teorii widzenia � nie do konkretnych obrazów � przedsta-
wia zapis wyobra¿onej percepcji powidokowej i przypisuj¹c jej znaczenie zwi¹-
zane z wojn¹ (a tak¿e z postulatem odbudowy rzeczywisto�ci) wprowadza za po-
�rednictwem sztuki problemy ontologiczne. W wersji poetyckiej tej teorii powido-
kowi przydane s¹ znaczenia zwi¹zane z obrazem wojny: silnym �ród³em �wiat³a
jest nie s³oñce, lecz bia³e wapno, u¿ywane do przysypywania zbiorowych mogi³,
a p³aszczyzn¹, na której powstaje powidok � substancja powietrza, daj¹ca jakby
oddech i paradoksalnie o¿ywiaj¹ca czarn¹, bo wypalon¹ w oczach przez wapno,

32 Cyt. jw.
33 Prezentujê tu interpretacjê odmienn¹ ni¿ R y m k i e w i c z  (op. cit., s. 88), który uwa¿a, i¿

Herbert, daj¹c siê uwie�æ �szatanowi poezji�, zapragn¹³ dosiêgn¹æ kreacyjnych mo¿liwo�ci Boga.
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ró¿ê. Spalony symbol piêkna pojawia siê w miejscu dawnego �centrum�, czyli
s³oñca (�po�ród chaosu planet�, s. 239), staj¹c siê miejscem, wokó³ którego � lub
z którego � trzeba odbudowaæ �wiat. Podmiot liryczny, jak w Studium przedmiotu,
zwraca siê wprost do czytelnika: �dmuchaj¹c w ma³¹ fujarkê wyobra�ni / wypro-
wad� / kolory� (s. 239), a z nich przedmioty. Stwarzanie takie zachowuje zatem
porz¹dek malarski, w którym istnienie przedmiotów zale¿ne jest od rysunku i ko-
loru w³a�nie. Kolejny raz zatem sztuka jest nie tyle przedmiotem opisu walorów
estetycznych, co narzêdziem krytyki � nie w sensie negacji � rzeczywisto�ci.

Poezja wobec sztuki

Przywo³ane wiersze, jako �wiadectwo wyobra�ni pow�ci¹gliwej, potwierdza-
j¹ opiniê Barañczaka o �antytetycznym mechanizmie wyobra�ni poety�34, operu-
j¹cego najczê�ciej oksymoronem, antytez¹, i paradoksem, buduj¹cego �wiat �ma-
larski� przez opozycje. Wydaje siê przeto, ¿e autor tekstu Dlaczego klasycy nie
tyle maluje, ile r y s u j e  s³owem. �Wiersze o obrazach� Herberta rz¹dz¹ siê tymi
samymi prawami co wiersze o innych przedmiotach, czêstokroæ powtarzaj¹ sensy
wcze�niej wyra¿one, czyni¹c to w nowy sposób i za po�rednictwem sztuki. Przy-
czyny tego stanu rzeczy rozja�nia nieco sam poeta:

najbardziej w poezji wspó³czesnej podobaj¹ mi siê te wiersze, w których dostrzegam co�, co
nazwa³bym cech¹ prze�roczysto�ci semantycznej (termin zapo¿yczony z logiki Husserlowskiej).
Owa prze�roczysto�æ semantyczna jest to w³asno�æ znaku polegaj¹ca na tym, ¿e w czasie u¿y-
wania go uwaga jest skierowana na przedmiot oznaczany i sam znak nie zatrzymuje na sobie
uwagi. S³owo jest oknem na rzeczywisto�æ35.

Herbert ceni³ poezjê � co wynika z tego fragmentu � �niepoetyck¹�, której
jêzyk funkcjonuje jak gdyby poza poetycko�ci¹, tzn. skupia siê na tym, c o, a nie
j a k jest komunikowane, niczym w zwyczajnej, komunikacyjnej funkcji jêzyka.
Ale cytowany fragment, odczytany literalnie, sprzeczny jest ze �wiadectwem, ja-
kie przynosi poezja autora Przes³ania Pana Cogito. Sprzeczno�æ powstaje na po-
ziomie jêzyka. Otó¿ je�li dos³ownie rozumieæ sformu³owanie: �S³owo jest oknem
na rzeczywisto�æ�, to musieliby�my uznaæ, ¿e funkcjê s³owa stanowi m i m e-
t y c z n e  o p i s y w a n i e  r z e c z y w i s t o � c i, ¿e opis jest celem absolutnym,
przez który czytelnik �widzieæ� ma to, co pozajêzykowe, czyli realnie istniej¹ce
przedmioty. Jednak wiersze temu przecz¹. Rzeczywisto�æ musimy rozumieæ tutaj
nie jako zbiór przedmiotów i zjawisk, ale jako r e l a c j e  miêdzy elementami zbioru
zwanego rzeczywisto�ci¹. S³owo prowadzi do sposobów, warunków i zwi¹zków
istnienia. Idzie raczej o Norwidowe: �odpowiednie daæ rzeczy s³owo�, o sens rze-
czy, czyli precyzyjne uchwycenie komunikowanego pojêcia, bo te¿, jak zauwa¿a
Ewa Wiegandtowa, jêzyk poety jest jêzykiem pojêciowym36, prowadz¹cym nie do
�sztuczek wyobra�ni�, ale do filozoficznego dyskursu. Wyja�nia to Herbertowe

34 S. B a r a ñ c z a k, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa�Wroc³aw
2001, s. 105.

35 Z. H e r b e r t, Poeta wobec wspó³czesno�ci. W: Poezje, s. 8. Tekstowi temu, opublikowane-
mu wcze�niej w �Odrze� (1972, nr 2), a tu pe³ni¹cemu funkcjê wstêpu do edycji, autor nada³ rangê
komentarza do ca³ej swej twórczo�ci poetyckiej.

36 E. W i e g a n d t o w a, Eseje poety. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliñski, P. �liwiñ-
ski, E. Wiegandtowa. Poznañ 1995, s. 228.
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uwielbienie t³umaczenia idem per idem (Pan Cogito i wyobra�nia, Raport z oblê-
¿onego miasta), którego wynikiem s¹ suche, pozbawione ornamentu poetyckiego
opisy. Postulat ten w odniesieniu do sztuki wyrazi³ Herbert w wierszu Dlaczego
klasycy, a jego spe³nieniem s¹ te �wiersze o obrazach�, które przyjmuj¹c rolê na-
wi¹zania pretekstowego przywo³uj¹ dzie³o sztuki i werbalizuj¹c je w mo¿liwie naj-
prostszy sposób komunikuj¹ odczytane przez poetê sensy, przez co jego jêzyk
poetycki nie oddaje ró¿nicy miêdzy malarskimi poetykami. Herbert niemal ca³ko-
wicie zarzuca tworzenie ekwiwalentów stylów malarskich za po�rednictwem �rod-
ków poetyckich, na rzecz � jak ma to miejsce w wierszu W pracowni � �groma-
dzenia� s³ów oznaczaj¹cych przedmioty, które w tym przypadku nie kojarz¹ siê
z pracowni¹ romantycznego artysty (czajnik, przydeptane kapcie, okulary), oraz
u¿ycia konwencji ba�niowej. Przyk³adowo: poeta nie przedstawia �fantazji dobro-
dusznej� poetycko, lecz wprost nazywa j¹ tym w³a�nie okre�leniem i podaje jej
�wiadectwa: malarz �podpiera cz³owieka rado�ci¹�, �kwiat patykiem�, ale dzia³a-
nia opisane w ten sposób przez poetê mog¹ jednocze�nie odnosiæ siê do wielu
stylów malarskich. Dlatego te¿ o stylach malarskich u Herberta mo¿emy mówiæ
w sensie u¿ycia konwencji literackiej b¹d� nazywania przedmiotów, sytuacji, zja-
wisk adekwatnych do sposobu przedstawienia (przez konwencjonaln¹ przyleg³o�æ
s³owa do obrazu), a wiêc o stylu informuje nas wybór elementów, a nie sposób
oznaczania.

Trzeba tak¿e zauwa¿yæ, ¿e bardzo czêsto obraz jest jednym z wielu tekstów,
do których nawi¹zywa³ Herbert w swych wierszach o sztuce, i ¿e to owe teksty
werbalne, na równi z samym malarstwem, podpowiada³y jego wyobra�ni, jak in-
terpretowaæ poetycko malowid³o. Mówi¹c:

¯eby zrozumieæ dzie³o sztuki, trzeba z artyst¹ nawi¹zaæ rozmowê, trzeba niejako z nim
wspó³pracowaæ. Rozmowa ta wtedy bêdzie ciekawa i kszta³c¹ca, je�li bêdziemy mieli choæ
minimaln¹ wiedzê o epoce, w której twórca dzia³a³37.

� nie tylko da³ poeta �wiadectwo szacunku dla artysty i genezy dzie³a, ale ujawni³
rzecz charakterystyczn¹ dla ca³ej swej twórczo�ci zwi¹zanej ze sztuk¹. Jest ta twór-
czo�æ w wielu miejscach �wiadectwem znawstwa epoki, tekstów o obrazach i ar-
tystach, które w sposób zasadniczy wa¿¹ na Herbertowej interpretacji, charaktery-
styce malarstwa i osoby twórcy. Wiersze Herberta nie s¹ wiêc zapisem wy³¹cznie
tego, co zobaczone lub raczej � co w³a�nie percypowane, lecz tego, co przeczytane
i zrozumiane. Nie ma te¿ dla tekstu poezji wiêkszego znaczenia, czy nawi¹zuje on
dialog z orygina³em czy z kopi¹, z przedmiotem artystycznym czy z jego reproduk-
cj¹. Herbert-poeta nie jest malarzem s³owa i eksploatatorem wyobra�ni, ale erudy-
t¹, który sw¹ interpretacjê (�dialog� z innym prowadz¹cy ku r o z u m i e n i u) osa-
dza w rozmaitych tekstach kultury. Wydaje siê przeto, ¿e wa¿niejsze by³y dlañ
sensy wynikaj¹ce z malarstwa ni¿ same wygl¹dy estetyczne. St¹d te¿ uprzywile-
jowanym sposobem prezentacji jest opis interpretuj¹cy, wykorzystuj¹cy enumera-
cjê, polegaj¹cy na selektywnym wprowadzaniu do tekstu przedmiotów przedsta-
wionych na obrazach, pomijaniu innych oraz na przydawaniu im znaczeñ zgod-
nych z projektowanym sensem utworu. Sens ten jest najczê�ciej podyktowany
ogóln¹ wymow¹ dzie³a artystycznego, a raczej jego rozumieniem przez poetê.

37 Z. H e r b e r t, Trudne pojêcie piêkna. W: Wêze³ gordyjski, s. 335.
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Zasada ta odnosi siê tak¿e do imitowania wygl¹dów: pojawiaj¹ siê one wtedy, gdy
przez kreacjê s³own¹ mog¹ byæ no�nikami znaczeñ adekwatnych i spójnych ze
znaczeniem ca³o�ci utworu.

Poezja Herberta jako rysowanie s³owem, choæ oparta na opozycjach, nie ozna-
cza operowania antynomiami �czarno-bia³ymi� o raz ustalonym znaczeniu. W utwo-
rze W pracowni �zmarszczone czo³o� obliczaj¹cego Boga jest obrazowym przed-
stawieniem kreacji �wiata na zasadach rozumu i obraz ten uzyska³ walor (ironicz-
nie) negatywny (��wiat doskona³y w którym niestety nie mo¿na mieszkaæ�).
Podobny obraz odnajdujemy w wierszu Tomasz (z tomiku Epilog burzy) o Nie-
wiernym Tomaszu Caravaggia, w którym sceptyczne �czo³o w bruzdach� za�wiad-
cza o w¹tpieniu w prawdê nie poznan¹ zmys³owo i ma ono wyra�nie walor dodat-
ni; ten sam obraz w dwu ró¿nych utworach mo¿e pe³niæ odmienne funkcje znacze-
niowe.

Analizowane przeze mnie wiersze odnosz¹ siê do dzie³ ró¿nych epok, stylów
i pr¹dów artystycznych, nie faworyzuj¹c wyra�nie ¿adnej z poetyk. B³êdem by³o-
by s¹dziæ, i¿ �t³usta i niezbyt ³adna� Mona Liza oznacza negatywny stosunek po-
ety do dzie³a Leonarda i malarstwa renesansowego, a przechodzenie w Studium
przedmiotu od suprematyzmu do surrealizmu negacjê malarstwa abstrakcyjnego
i opowiedzenie siê po stronie dokonañ nadrealistów. Stosunek Herberta do sztuki
ewoluowa³ i jest raczej procesem ni¿ sta³ym od pocz¹tku dzia³alno�ci literackiej
pogl¹dem z jasno wytyczonymi podzia³ami na nurty i kierunki. O stosunku do sztuki
decyduj¹ indywidualne cechy konkretnego dzie³a, lecz nie przes¹dza to o ogólnej
ocenie poetyki, nurtu lub stylu. Mówi¹c o Studium przedmiotu jako procesie wy-
chodzenia ze �wiata abstrakcji geometrycznej, trzeba zaakcentowaæ nie tyle nego-
wanie abstrakcji, co p r z e s i l e n i e  tego nurtu i sam p o s t u l a t  przezwyciê¿e-
nia problemu granicy, do której doszed³ swym obrazem Bia³e na bia³ym Malewicz,
oraz konieczno�æ r o z w o j u  i   e w o l u c j i  sztuki. Rady �wewnêtrznego oka�
tycz¹ce siê dawnych konwencji malarskich, które trzeba w jaki� sposób pokonaæ
nowym malarstwem, mog¹ w 1961 r. odnosiæ siê tak¿e do kwestii nieprzedsta-
wialno�ci, trwaj¹cej bez ma³a pó³ wieku. W artykule Przybosia Sztuka abstrakcyj-
na. Jak z niej wyj�æ? pojawiaj¹ siê dwie propozycje: pierwsza to malarstwo Strze-
miñskiego, druga za� zwi¹zana jest z Henrykiem Berlewim38. Herbert zna³ tekst
autora �rub i ustosunkowa³ siê do niego w artykule Po wystawie nowoczesnych.
W artykule tym uznaje owe propozycje za, jak to okre�la, �godne zastanowienia�,
jednak¿e nie podaje w³asnego rozwi¹zania kwestii nieprzedstawialno�ci ani te¿
nie podpisuje siê ostatecznie pod postulatami Przybosia39. Istotne jest to, ¿e Her-
bert pojmowa³ owo wyj�cie z abstrakcji w szerokim i �mocnym� sensie, tzn. od
abstrakcji do konkretu, jako powrót do rzeczywisto�ci, a przecie¿ ani Strzemiñski,
ani Berlewi �rzeczywisto�ci� nie malowali40. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jeszcze
przed zatwierdzeniem na zje�dzie katowickim Zwi¹zku Polskich Artystów Plasty-
ków (27�29 VI 1949) realizmu socjalistycznego jako jedynej s³usznej poetyki twór-

38 J. P r z y b o �, Sztuka abstrakcyjna. Jak z niej wyj�æ? �Przegl¹d Kulturalny� 1957, nr 45,
s. 5. Studium przedmiotu po raz pierwszy wysz³o drukiem w �¯yciu Literackim� (1961, nr 36), czte-
ry lata po artykule Przybosia.

39 Z. H e r b e r t, Po wystawie nowoczesnych. �Twórczo�æ� 1958, nr 1, s. 193�194.
40 W i e g a n d t o w a  (op. cit., s. 220) uwa¿a, i¿ Studium przedmiotu i eseje poety s¹ apelem

o �powrót sztuki XX w. do zasady (nie stylów) mimetycznej kreacyjno�ci�.
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czej, w okresie tzw. sporu o realizm41, awangarda (a zw³aszcza abstrakcjonizm)
by³a tym kierunkiem w malarstwie, który opiera³ siê narzucanym coraz bardziej
stanowczo dyrektywom, staj¹c siê dla jednych oaz¹ wolno�ci artystycznej, podej-
muj¹cej czysto plastyczne zadania, dla drugich niebezpiecznym polem dzia³ania
wrogich si³ reakcji. W okresie socrealizmu awangarda milknie, znika z wystaw
i galerii, a abstrakcyjne malarstwo trafia �do szuflady�. W Li�cie do Tadeusza Bo-
ruty Herbert wspomina:

W czasach socrealizmu, wyrzucony, czy raczej dobrowolnie rezygnuj¹c z uczestnictwa
w ¿yciu artystycznym, pisywa³em recenzje plastyczne, próbuj¹c zwalczaæ socrealizm opowia-
da³em siê (trochê wbrew sobie) za malarstwem abstrakcyjnym. W owych czasach by³a to for-
ma sprzeciwu wobec Rokossowskiego na koniu, radosnych dojarek, Lenina w Poroninie. Ale
w gruncie rzeczy marzy³em o czasach, kiedy m³odzi ludzie przywróc¹ nale¿ne miejsce najbar-
dziej ciekawemu i niewyczerpanemu tematowi � ludzkiego cia³a42.

Mo¿na akcentowaæ �trochê�, os³abiaj¹c �wbrew sobie�, lub podkre�laæ �wbrew
sobie�, os³abiaj¹c �trochê�, ale wydaje siê, ¿e to wtr¹cone zdanie, jako ca³o�æ,
doskonale oddaje ówczesn¹ sytuacjê odbiorcy malarstwa polskiego, a tak¿e nie-
wdziêczn¹ konieczno�æ wprzêgania sztuki w kierat kontestacji de facto ideolo-
gicznej. Jest to wiêc wybór podyktowany przekonaniami nie tyle artystycznymi,
co etycznymi; musia³ poeta czuæ zwi¹zek z �nowoczesnymi�, bêd¹c jak oni wy³¹-
czonym z ¿ycia kulturalnego. Kiedy �odwil¿� sta³a siê faktem, mo¿na by³o na
nowo podj¹æ przerwany proces rozwoju malarstwa. I w tym sensie Studium przed-
miotu trzeba traktowaæ jako postulat �wyj�cia z abstrakcji� ku rzeczywisto�ci i ku
� jak mówi poeta � �tematowi ludzkiego cia³a�. Pozostaje pytanie �jak?� Tego
Herbert nie rozstrzyga, niczego nie podpowiada, �wiadomy zapewne trudno�ci
realizacji tematu, je�li ma on byæ ukazany w nowy, nie powtarzaj¹cy poprzednich
rozwi¹zañ sposób. Okres �odwil¿y� jest te¿ momentem zwrotnym dla �malarskiej�
przygody poety: w 1958 r. wyje¿d¿a on z kraju i poznaje arcydzie³a dawnego
malarstwa europejskiego, czego efektem bêd¹ zbiory znakomitych esejów, ale tak¿e
coraz czêstsze pomijanie w artyku³ach i ca³kowite porzucenie w esejach sztuki
nowoczesnej. Ale czy jest to moment zmiany pogl¹dów wobec awangardy? O sto-
sunku Herberta do przedmiotu artystycznego decyduj¹ indywidualne cechy dzie-
³a, a w kontek�cie nawi¹zañ poetyckich � nie tyle jego estetyka, co znaczenie i wa-
lory etyczne. Ta w³a�nie perspektywa pozwala wyja�niæ sprzeczno�æ w stosunku
do dwu awangardowych instalacji, o których traktuj¹ Nic ³adnego i Przes³uchanie
anio³a (o instalacji W³adys³awa Hasiora pod tym samym tytu³em). Oba obiekty
sztuki powsta³y, co prawda, z �gotowych� elementów, na podobnych zasadach,
ale instalacja �pana artysty� jako pusty gest przedstawia³a �wiat uproszczony i mia³a
dowodziæ jedynie talentu twórcy. W przypadku Hasiora natomiast decyduj¹c¹ rolê
odegra³a spójna, ekspresyjna wizja cierpienia. Opowiada³ siê poeta za t¹ czê�ci¹
sztuki awangardowej, która przynosi prawdê o �wiecie takim, jakim go sam rozu-
mia³, i �wiatopogl¹d nie by³ tu bez znaczenia. Jest to wiêc kryterium subiektywne

41 Zob. A. Wo j c i e c h o w s k i, M³ode malarstwo polskie 1944�1974. Wroc³aw 1983, s. 24�
39. Zob. te¿: B. K o w a l s k a, Polska awangarda malarska 1945�1980. Szanse i mity. Warszawa
1988, s. 27�69.

42 Cyt. za: J. S i e d l e c k a, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie. Warszawa 2002, s. 249,
przypis. Pierwodruk Listu: �Arkusz� 1999, nr 1.
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i polega raczej na zbie¿no�ci pogl¹dów artysty i poety � no�nikiem pogl¹dów jest
dzie³o � ni¿ na �wiadomym narzucaniu przez Herberta w³asnych sensów. Narzu-
cenie takie ma miejsce w Monie Lizie, ale jak stara³em siê wykazaæ, jest ono swo-
ist¹ mistyfikacj¹. Wynika st¹d, ¿e sztuka nie jest dzia³alno�ci¹ bezcelow¹ czy te¿
dzia³alno�ci¹ polegaj¹c¹ wy³¹cznie na wywo³ywaniu w widzu prze¿yæ estetycz-
nych. Piêkno sztuki ma byæ �rodkiem do wyra¿ania sensów pozaplastycznych,
ogólnych, które widz wyinterpretowuje z dzie³a � ich zapisem s¹ wiersze. W pro-
cesie interpretacji nie da siê zawiesiæ swojego �ja� � jak chcia³ Kant � zatem nale-
¿y je �zwróciæ� w stronê przedmiotu artystycznego, otworzyæ siê na �dialog� z nim,
a nie ws³uchiwaæ siê w swój monolog.

 Piêkno w poezji Herberta zwi¹zane jest ze �wiatem sensualnym, apeluj¹cym
przede wszystkim do zmys³u wzroku. Przechodzenie od malarstwa nieprzedsta-
wiaj¹cego do malarstwa figuratywnego mo¿e �wiadczyæ o postawieniu sztuce za-
dania ukazywania piêkna widzialnego �wiata tu oto, w przeciwieñstwie do Piêkna
Obiektywnego, maj¹cego prze�wiecaæ przez formy dzie³a. Wydaje siê, ¿e Herbert
nie chce siê wypowiadaæ o Piêknie Obiektywnym, transcendentnym, do które-
go brak dostêpu zmys³owego. Pamiêtamy, ¿e jedynie abstrakcyjny �przedmiot,
którego nie ma�, jest piêkny w najwy¿szym stopniu. To, co przedstawia artysta,
musi pogodziæ siê z piêknem ziemskim, czyli nieobiektywnym, niedoskona³ym,
gdy¿ tylko ono jest mu dostêpne. Ale mo¿na mówiæ o takim rodzaju �obiektywne-
go� piêkna u Herberta, jakim jest intersubiektywne, nie�wiadome i przyrodzone
wszystkim ludziom piêkno estetyczne, uaktywniaj¹ce siê b¹d� pozostaj¹ce w u�pie-
niu, gdy widz wchodzi w dialog ze sztuk¹. Mo¿e byæ ono rozwijane przez kontakt
z dzie³ami, mo¿e te¿ pomóc w weryfikacji tego, co piêkne, i tego, co piêkne nie
jest. Poeta, próbuj¹c nawi¹zaæ rozmowê z czytelnikiem wierszy o sztuce, prowa-
dz¹c go i doradzaj¹c, tworzy najmniejsz¹ wspólnotê przekonañ, opieraj¹c¹ siê re-
latywizmowi i skrajnemu subiektywizmowi. W szerokiej kategorii estetycznej
mieszcz¹ siê przedstawienia, które mo¿na by okre�liæ mianem przera¿aj¹cych (Prze-
s³uchanie anio³a), naiwnych (malarstwo Nikifora) i prymitywnych (twórczo�æ
Gauguina), s³owem: przedstawienia ró¿ne i niekoniecznie maj¹ce � co wynika
z Herbertowych interpretacji � budziæ w widzu przyjemno�æ. Ponadto rozmaito�æ
malowide³ �wiadczy o tym, ¿e piêkno nie jest zwi¹zane z mimetyzmem pojêtym
po platoñsku jako kopiowanie, ale raczej z arystotelesowskim prawdopodobieñ-
stwem. Artysta o tyle na�laduje � w ujêciu Herberta � o ile czerpie z �rzeczywi-
sto�ci�. Jednak by wizja by³a przekonywaj¹ca dla poety, musi byæ poprzez oko,
umys³ i fantazjê (wyobra�niê) p r z e k s z t a ³ c o n a, dziêki czemu uzyskuje nie-
powtarzalne, oryginalne piêtno konkretnego cz³owieka, z którym poeta �rozma-
wia�. Naczeln¹ bowiem zasad¹ wierszy o sztuce jest dialog z Innym. Spo�ród trzech
wymienionych elementów przetwarzaj¹cych rzeczywisto�æ w artystyczn¹ wizjê
najistotniejsza wydaje siê fantazja, nios¹ca poecie informacjê o wra¿liwo�ci i umy-
s³owo�ci twórcy. Zauwa¿my, ¿e sam umys³ � �m¹dra mina� artysty z Nic ³adnego
� jako �ród³o modyfikacji artystycznej zostaje zanegowany. Brak te¿ przyk³adów
wierszy, które opisywa³yby lub interpretowa³y impresjonistyczn¹ sztukê oka. Dla-
tego te¿ wypo�rodkowanie, po³¹czenie wymienionych elementów mo¿e � nie musi
� zagwarantowaæ sukces artystyczny, pod którym podpisa³by siê poeta.

Warunki powstania oraz status �wierszy o obrazach� Herberta wynikaj¹ za-
sadniczo z dwóch rzeczy. Po pierwsze, obraz dla poety jest �generatorem� sensu,
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miejscem objawiania siê prawdy o �wiecie, do�wiadczaniem mowy Innego, z któ-
rym nawi¹zaæ trzeba dialog, by uczestniczyæ, choæby w niedoskona³y sposób, w nie-
doskona³ym porz¹dku. Po drugie, wiersz � po�wiadczaj¹c �niepewn¹ jasno�æ�
objawienia, komunikowan¹ werbalnie przez tekst � podporz¹dkowany jest dyrek-
tywie pow�ci¹gniêcia opisu, rezygnacji z ornamentu, zatem czê�ciowemu odej-
�ciu od wygl¹du, i skupieniu siê na znaczeniu dzie³a sztuki, które stanowi wynik
interpretacji widza-autora wierszy. Owo znaczenie wyra¿ane jest w mo¿liwie naj-
prostszy sposób po to, by nie zosta³o przes³oniête przez nadmiar poetyki, co nie
znaczy, ¿e mo¿liwe staje siê jej ca³kowite pominiêcie i ¿e Herbert odnalaz³ sposób
na obiektywne uchwycenie jakiego� zdarzenia. Pow�ci¹gliwa relacja Tukidydesa
w wierszu Dlaczego klasycy jest aprobowana przez poetê ze wzglêdów etycznych,
a nie dla adekwatnego ujêcia �faktu� w opowie�ci. To samo znaczenie ma � wi-
doczny niemal we wszystkich �wierszach o obrazach�, prócz Mony Lizy i U�niê-
cia � spokojny, reporta¿owy, ch³odny ton poety.

Przytoczmy kilka fragmentów egzemplifikuj¹cych i rozja�niaj¹cych te wnioski:

Pisz¹c nie staram siê zadziwiæ czytelnika bogactwem porównañ, niezwyk³o�ci¹ jêzyka
czy wyszukan¹ rytmik¹ i  o b r a z o w a n i e m. Chcia³bym, aby w moich wierszach s³owa, ich
uk³ady by³y przejrzyste. [...] To znaczy, ¿eby nie zatrzymywa³y uwagi czytelnika, ¿eby nie
zmusza³y go do okrzyku �Och, có¿ to za majster�, ale ¿eby w sposób mo¿liwie czysty i przej-
rzysty u k a z y w a ³ y  r z e c z y w i s t o � æ43.

Znam dobrze, nadto dobrze, wszystkie mêki i daremny trud opisywactwa, a tak¿e zuchwal-
stwo t³umaczenia wspania³ego jêzyka malarstwa na pojemny jak piek³o jêzyk, którym pisane
s¹ wyroki s¹dów i powie�ci mi³osne44.

Po spotkaniu z podwa¿aj¹cym warto�æ malarstwa Gombrowiczem pisze Her-
bert o �rozmowie� z joñskimi filozofami:

Za spraw¹ obrazów doznawa³em ³aski spotkania z joñskimi filozofami przyrody. Pojêcia
kie³kowa³y dopiero z rzeczy. Mówili�my prostym jêzykiem ¿ywio³ów. Woda by³a wod¹, ska³a
ska³¹, ogieñ ogniem. Jak dobrze, ¿e zabójcze abstrakcje nie wypi³y do koñca ca³ej krwi rzeczy-
wisto�ci45.

A w Modlitwie Pana Cogito � podró¿nika (z tomu Raport z oblê¿onego mia-
sta) czytamy:

� dziêkujê Ci ¿e dzie³a stworzone ku chwale Twojej
udzieli³y mi cz¹stki swojej tajemnicy [s. 449]

Tekst sztuki przekazuje tajemnicê w �rozmowie�, a zatem on sam pobudza do
dyskusji, ale zawsze �oczekuje� twórczej, nie biernej, postawy odbiorcy. Wyra¿o-
na przez poetê w pierwszym cytacie chêæ prostego komunikowania istnienia rze-
czy jest w zasadzie oznaczeniem granicy miêdzy opisem wygl¹dów malarstwa
a jego interpretacj¹, granicy, która dzieli bogate malarskie opisy w esejach i sk¹pe
opisy w poezji46. Wynika to, jak mo¿na s¹dziæ, z ró¿nych ról obu rodzajów literac-
kich u Herberta. Esej nie wymaga³ od swego twórcy zarzucenia poetyzowania i roz-

43 Z. H e r b e r t, Rozmowa o pisaniu wierszy. W: Wêze³ gordyjski, s. 51. Podkre�l. P. G.
44 Z. H e r b e r t, Martwa natura z wêdzid³em. Wyd. 2. Wroc³aw 1998, s. 109�110.
45 Ibidem, s. 110.
46 Ró¿nicê tê wykaza³a B. C a r p e n t e r  (Zbigniewa Herberta lekcja sztuki. Prze³. M. H e y-

d e l. W zb.: Poznawanie Herberta 2. Wybór, wstêp A. F r a n a s z e k. Kraków 2000, s. 219).
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budowanych opisów, natomiast w poezji bli¿ej Herbertowi do Ró¿ewicza ni¿ do
Harasymowicza i Ga³czyñskiego. Ponadto sztuka, podobnie jak mit, jest dlañ na-
rzêdziem �krytyki� rzeczywisto�ci. Dlatego te¿ w prozie móg³ bez przeszkód,
w miarê umiejêtno�ci, chwaliæ piêkno sztuki, opisywaæ wygl¹d dzie³a, jego gene-
zê, ¿yciorys twórcy, odwo³uj¹c siê do rozmaitych tekstów. Kiedy wprowadza sztu-
kê do poezji, ca³a jego wiedza o danym obrazie i malarzu zostaje skumulowana
w jednym tek�cie i natychmiast zauwa¿amy rezygnacjê z ornamentu oraz pow�ci¹-
gliwo�æ s³owa, co oznacza, ¿e wa¿ne bêd¹ przede wszystkim sensy, a opis ma byæ
�rodkiem do celu, w mo¿liwie najmniejszym stopniu przes³aniaj¹cym znaczenie
komunikatu. Tak te¿ nale¿y rozumieæ zwi¹zek prawdy i piêkna w twórczo�ci au-
tora Potêgi smaku. Nie idzie tu o epifaniê Prawdy Absolutnej, ale raczej o epifaniê
prawdy rzeczywisto�ci, w której siê uczestniczy47. Poeta staje siê w momentalnym
akcie epifanii uczestnikiem �prawdy� i jakkolwiek niepe³nej, u³omnej, do koñca nie-
pojêtej, to pozwalaj¹cej prowadziæ dialog ze sztuk¹ i, potwierdzaj¹c j¹, za�wiadczaæ
o jej istnieniu i znaczeniach, a przez to rozwa¿aæ zdestabilizowany �wiat warto�ci,
choæby na moment warto�ci te tworz¹c w tek�cie. Kiedy Herbert natkn¹³ siê na Mar-
tw¹ naturê z wêdzid³em, do�wiadczy³ takiego w³a�nie objawienia:

Od razu poj¹³em, choæ trudno by³oby to racjonalnie wyt³umaczyæ, i¿ sta³o siê co� wa¿ne-
go, istotnego, co� znacznie wiêcej ni¿ przypadkowe spotkanie w t³umie arcydzie³. [...] Dozna-
³em niemal fizycznego uczucia � jakby kto� mnie zawo³a³, wezwa³ do siebie48.

Obraz przemówi³, nie ujawniaj¹c do koñca swej tajemnicy. W poezji otrzymu-
jemy �wiadectwa takich uniesieñ, ale bez ich werbalizacji. Dlatego pisze Herbert
o �niepewnej jasno�ci� (Pan Cogito i wyobra�nia), gdy¿ nigdy-ju¿ jasno�æ (�wia-
t³o) nie bêdzie poznana, miêdzy ni¹ a nami istnieje przecie¿ �wielka przepa�æ�
(Struna, Struna �wiat³a), mo¿liwe jest wy³¹cznie kalekie, sprzeczne i niepewne
objawienie. Dialog ze sztuk¹ to dialog z rzeczywisto�ci¹, a jego celem jest ustano-
wienie wzglêdnie sta³ych i rozpoznawalnych z ni¹ zwi¹zków. To próba zrozumie-
nia tak¿e warunków bycia tu oto, by mo¿liwe by³o ustalanie i poruszanie siê w�ród
warto�ci. Poprzez obrazy w³a�nie interpretuje poeta Innego, a przez to siebie i �wiat.
Rzecz znamienna, ¿e gdy Herbert-sceptyk polemizowa³ z arcybiskupem ¯yciñ-
skim w tek�cie Tomasz (z tomu Epilog burzy), odwo³a³ siê nie do Ewangelii, lecz
do p³ótna Caravaggia, jak gdyby obraz o biblijnym sceptyku by³ bardziej wiary-
godny. Rozumienie tego, co �poza� � zawsze niepe³ne i niedoskona³e � odbywa
siê w swoistym sprzê¿eniu zwrotnym: dzie³o�podmiot, podmiot�dzie³o, poezja za�
denotuje ów akt. Sprzê¿enie polega na dialogu: rozpoznawanie sensów dzie³a (ob-
jawiaj¹cych siê), zatem poznawanie Innego, który � jak w wierszu Mona Liza �
ocenia podmiot i prowadzi do jego samorozpoznania, samorozumienia. Znaczy to
tak¿e, ¿e nie jest to prosta relacja podmiot�przedmiot. Ju¿ w wierszu Chcia³bym
opisaæ z tomu Hermes, pies i gwiazda wyznawa³ poeta:

tak siê miesza
tak siê miesza

47 O roli epifanii w twórczo�ci Herberta zob. R. N y c z, �Niepewna jasno�æ� tekstu i �wier-
no�æ� interpretacji. Wokó³ wiersza Zbigniewa Herberta �Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spino-
zy�. W: Literatura jako trop rzeczywisto�ci. Kraków 2001, s. 255.

48 H e r b e r t, Martwa natura z wêdzid³em, s. 89.
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we mnie
to co siwi panowie
podzielili raz na zawsze
i powiedzieli
to jest podmiot
a to przedmiot. [s. 87]

Podmiot liryczny mówi tu nie tyle, ¿e nie mo¿e zrozumieæ owego podzia³u
w filozofii i ¿e zamiast szukaæ abstrakcyjnych pojêæ sk³ania³by siê do powie-
dzenia np.: drzewo, a nie: przedmiot, co w poezji autora Uprawy filozofii od-
grywa jednak wa¿n¹ rolê. Mówi w tym fragmencie o �m i e s z a n i u  w e
m n i e�, zatem o odczuciu swoistego bycia w �wiecie, któremu relacja podmiot�
przedmiot nie daje mo¿liwo�ci pe³nego zrozumienia siebie, jako ¿e ustanawia
�wiat poza mn¹ i mnie poza �wiatem. Herbert wierzy w takie spotkanie, które
nie bêdzie ca³kowitym zaw³aszczeniem i przemoc¹ wobec Innego. Spo�ród przed-
miotów sztuki � ca³o�ci jej reprezentacji � do poezji Herberta przedostaj¹ siê te,
które u¿yczy³y mu swej prawdy, ale potwierdzaj¹cej jego wstêpne rozumienie
rzeczywisto�ci, tzn. ¿e epifania ziszcza siê wtedy, gdy podmiot otwiera siê na
objawienie sensów, ale owo otwarcie jest jednocze�nie ju¿-rozumieniem, �nie-
pewn¹ jasno�ci¹� tego, co ma zostaæ w objawieniu potwierdzone. Zapis takich
aktów jest czytelniejszy, gdy potwierdzone w sztuce pogl¹dy i postawy poety od-
najdujemy w wierszach innych ni¿ te o obrazach. W Przysiêdze (z tomu Rovigo)
Herbert pisa³ o �pannach i damach przelotnych�, a w³a�ciwie o sobie i swych po-
gl¹dach: �Nie zapomnê was nigdy � czyste �ród³o rado�ci � ¿y³em tak¿e / dziêki
waszym sarnim oczom [...]� (s. 600). Istnienie jest zatem sta³ym potwierdzaniem
poprzez m.in. wzrok Innego: jestem, poniewa¿ widzê, ¿e jestem widziany, i �wiat,
w którym istniejê, jest widziany, tak �jak ja go widzê�, przez Innego. Maurice
Merleau-Ponty okre�li³ ten stan s³owami: �Ka¿dy kto� inny jest innym mn¹ sa-
mym�.

Patrzê na tego oto znieruchomia³ego we �nie cz³owieka, który nagle siê budzi. Otwiera
oczy, wyci¹ga rêkê w stronê le¿¹cego obok kapelusza i podnosi go, by os³oniæ siê przed s³oñ-
cem. To w³a�nie przekonuje mnie wreszcie, ¿e moje s³oñce nale¿y tak¿e do niego, ¿e widzi je
i odczuwa jak ja i ¿e obaj postrzegamy �wiat, co nie pozwala³o mi na pierwszy rzut oka poj¹æ,
¿e istnieje kto� inny [...]49.

Dla Herberta s³oñcem � dos³ownie i metaforycznie � jest rzeczywisto�æ wi-
dziana oczyma Innego, zapisana w sztuce prawda istnienia, któr¹ notuje, odnawia-
j¹c wci¹¿ rw¹ce siê z ni¹ zwi¹zki. Je�li odczytujemy powtórzone sensy w ró¿nych
wierszach � i tych o sto³ku, i tym o Hasiorowym Przes³uchaniu anio³a � to jest to
�wiadectwo upartego, ci¹g³ego i koniecznego dialogu z otaczaj¹cym �wiatem, by
móg³ on zaistnieæ powtórzony w tek�cie i za�wiadczyæ o byciu i rozumieniu pod-
miotu. Obraz jako przedmiot rzeczywisty, ale przedstawiaj¹cy inne przedmioty
i zjawiska � porz¹dkuje widzialny �wiat w wizjê artystyczn¹, przydaje mu znacze-
nia i pozwala Herbertowi odnale�æ w chaosie przejawy sensu. Jest to g³ówna funkcja
�niemalarskich� wierszy o malarstwie.

49 M. M e r l e a u - P o n t y, Obecni w s³owie. W: Proza �wiata. Warszawa 1999, s. 65, 67 (t³um.
J. S k o c z y l a s).
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ZBIGNIEW HERBERT�S POETRY IN THE WORLD OF FINE ARTS

Zbigniew Herbert, in his Poeta wobec wspó³czesno�ci (Poet and the Modern Times), calls for
poetry based on a word which is �a window open to reality�, a transparent sign. One of the implica-
tions of this conception is understanding of literature as a �transparent presentation� in which vivid-
ness is accentuated. In this context the present study is an attempt to answer the question about the
painterly quality of this part of Herbert�s poetry which enters into an intertextual dialogue with fine
arts. It is also a question about a peculiarly Herbertian mode of intersemiotic translation. Those
problems are discussed in Interpretacje � the first part of the study. The second part � Poezja wobec
sztuki, based on the conclusions drawn from the former, is concentrated on the issue of transcending
of descriptive lyrics in the context of aesthetic rule of �restrained imagination� on which Herbert
formulates the postulate of coupling of aesthetics and ethics.


