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I. Wstęp.
Twórczośd Jacka Kaczmarskiego przepełniona jest metatekstualnymi dialogami
z niemal wszystkimi dziedzinami sztuki. Wśród nawiązao i inspiracji znaleźd można
teksty oparte o utwory literackie, muzyczne, sztukę filmową i teatralną, ale bodaj
najbardziej wartościowe – i znajdujące wyjątkowe miejsce w twórczości poety –
wydają się byd inspiracje dziełami malarskimi. Na fakt ten wpłynęło niewątpliwie
środowisko, w jakim artyście przyszło dorastad. Pamiętad należy, że był on synem
dwójki artystów plastyków – Janusza Kaczmarskiego, wieloletniego prezesa Związku
Artystów Plastyków oraz Anny Trojanowskiej, wychowawczyni i mentorki kilku pokoleo
polskich malarzy. Dzięki wpływowi rodziców, a szczególnie ojca, Kaczmarski poznawał
już od najmłodszych lat dzieła światowego malarstwa i, co chyba ważniejsze, był
uwrażliwiany na ten rodzaj sztuki. Jak stwierdza Krzysztof Gajda, „…kulturowy dialog z
malarskim „cudzym słowem” jest dla Kaczmarskiego równie istotny, jak relacje
intertekstualne pozostające w obrębie kodu literackiego, więc i werbalnego.
Intersemiotyczne przykłady, interpretacje dzieł malarskich, próby szeroko pojętej
tradycji korespondencji sztuk w dużej mierze decydują o specyfice tych piosenek i
przydają im artystycznej wartości.” 1 O czym nie wspomina w swej książce Gajda to fakt,
że Kaczmarski dośd często nie tylko dokonywał poetyckiej interpretacji dzieł
malarskich, ale równie często dopowiadał historię, która na obrazach nie została
przedstawiona. Stawiało to oczywiście wspomniane utwory zdecydowanie na innym
poziomie, niźli miałoby to miejsce w przypadku najbardziej nawet zaawansowanej i
twórczej analizy, windując ich przekaz ponad wspomniany wcześniej dialog. Dominanta
przekazu zmieniała swój ciężar w takim przypadku w stronę utworu poetyckiego,
pozwalając również na zmianę podstawowego wątku, wokół którego dane dzieło
zostało zbudowane, zmieniając całkowicie sposób interakcji z odbiorcą. W obszarze
interpretacyjnym pozostawały jednakże skojarzenia kulturowe, uruchomione przez
dzieło, do którego poeta nawiązywał, bądź na którym się wzorował, dozwalając na
poszerzenie intersemiotycznych korelacji. W wyniku tych zabiegów otrzymywaliśmy
1

Gajda K., Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznao 2003, s. 145.
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niejednokrotnie utwór, będący kolażem sztuk, znaczeo, symboli czy przesłao, którego
dialogicznośd pozwalała na podjęcie próby sklasyfikowania i nazwania, poprzez owe
znaki, rzeczywistości poecie współczesnej, a poprzez jego twórczośd – również dla
czytelnika czy słuchacza, który z tym specyficznym światem nie miał absolutnie
żadnego połączenia. W ten sposób można zaprzeczyd, a nawet obalid mit, jakoby
twórczośd Kaczmarskiego miała jedynie doraźne, polityczne zadania, przesuwając
jednocześnie jej znaczenie z punktu „tekściarskiego”, do którego została przywiązana
ze względu na problem z klasyfikacją tej, odmiennej przecież od przyjętej powszechnie,
formy przekazu, w stronę poetyki wyższego rzędu.
W twórczości Kaczmarskiego wyróżnid można kilka grup tematycznych, które
zebrane mogą utworzyd zbiór bogaty w wartościowe elementy, szczególnie dotyczące
miejsca twórcy w świecie. W swej twórczości poruszał on bowiem wątki samotności
artysty, którego niezrozumienie stawiało poza nawias społeczny, pozbawiając go
dialogu z odbiorcą. Interesował go również los jednostki rzuconej w dziejową
zawieruchę oraz wpływ jej pochodzenia i przekonao na wymiar cierpienia, jakie z tego
powodu zaznawała.
W poniższej pracy podjęta zostanie próba komplementarnego ujęcia twórczości
Jacka Kaczmarskiego powiązanej z malarstwem polskim (19 utworów) i obcym (41
utworów). Wyjątek stanowid będzie jedynie pieśo oparta o arrasy wawelskie, które nie
są, co prawda, dziełami malarskimi, ale doo zbliżonymi na tyle, na ile jest to możliwe.
Różnią się jedynie zastosowanym materiałem, a sama kompozycyjnośd dzieła jest
zbieżna z tą, która występuje w obrazach. Niebagatelne znaczenie ma również
zamieszczenie utworu Arka Noego, inspirowanego arrasami wawelskimi, w jedynym
programie w całości stworzonym na podstawie inspiracji malarstwem.
Podjęta próba zdekodowania przekazu, jaki w zamyśle poety był powiązany z
inspiracjami malarstwem światowym, będzie analizą porównawczą. Z jednej strony
przedstawiona zostanie twórczośd mistrzów pędzla oraz przynależne im analizy
badawcze, w których historycy sztuki podejmują się zadania rozwikłania kodu,
opartego głównie na symbolice oraz nawiązaniach do dzieł kultury i sztuki, obecnych
od początków historii świata – staro i nowożytnej. Dzięki przytoczonym analizom
będzie możliwe porównanie tych dwóch, jakże różnych punktów widzenia – ze

5

szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki miały te dzieła sztuki na rozwój oraz
powstanie utworów warszawskiego poety.
Całośd analizy podzielona jest na trzy równorzędne w stosunku do siebie
rozdziały. W pierwszym z nich dokonuję analizy utworów Jacka Kaczmarskiego,
opartych o inspiracje dziełami niderlandzkich mistrzów pędzla, tworzących swe obrazy
w XV, XVI i XVII wieku, kiedy ta dziedzina sztuki przezywała na terenie Siedemnastu
Prowincji swój największy rozkwit. W skład powyższej analizy wejdzie dwadzieścia
jeden wierszy odnoszących się bezpośrednio do konkretnych obrazów lub będących
kompilacjami dwóch lub więcej płócien.
W rozdziale drugim poddana zostanie analizie twórczośd autora Nokturnu z
niespodzianką inspirowana malarstwem światowym – począwszy od XVI i XVIIwiecznych malarzy, jak Hans Holbein Młodszy czy Michelangelo Merisi da Caravaggio,
po dwudziestowiecznych plastyków, w gronie których znajdują się, między innymi, Paul
Klee oraz Roman Kramsztyk. Rozdział ten obejmie swą analizą dziewiętnaście utworów,
będących bezpośrednimi lub pośrednimi nawiązaniami do wspomnianych płócien, a
które zrobiły na tyle duże wrażenie na Jacku Kaczmarskim, że postanowił przełożyd je
na język poetycki.
Rozdział trzeci poświęcony jest w całości jedynemu programowi, jaki został
oparty o inspiracje malarskie. Zamknięta forma tego dzieła implikuje wyłonienie go ze
zbioru wszystkich dzieł warszawskiego poety jako odrębnej całości nie tylko z powodu
zamknięcia wspomnianych utworów w jedną, komplementarną i skooczoną całośd, ale
również z tego powodu, iż w programie Muzeum, bo o nim tu mowa, znajdują się
utwory oparte niemal wyłaczine o malarstwo polskie. Jeśli by pominąd dwa utwory,
którymi są Epitafium dla Księdza Jerzego oraz Kredka Kramsztyka, będą to jedyne
dzieła Jacka Kaczmarskiego, inspirowane malarstwem narodowym. W skład Muzeum
weszło osiemnaście utworów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do polskiego
malarstwa, wskazując kierunek interpretacyjny również dla badaczy ich wersji słownomuzycznych.
Widoczne staje się, biorąc pod uwagę powyższe, że podział na trzy rozdziały nie
jest kompozycją wymuszoną, ale naturalnie odzwierciedla rozłożenie akcentów w
twórczości poety. Zebrane w całośd tworzą interesującą mozaikę zainteresowao autora
Staoczyka, pozwalając na poznanie skali wrażliwości tego szczególnego artysty.
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II. Niderlandzcy mistrzowie
„Wielkie wrażenie robili na mnie zwłaszcza Holendrzy: Bosch, Bruegel,
Vermeer”2 – stwierdził Kaczmarski w jednym z wywiadów. Tak duża liczba nawiązao do
twórczości niderlandzkich mistrzów pędzla nie jest więc przypadkowa. Trzeba
przyznad, że wybór, jakim kierował się Kaczmarski przy doborze swych inspiracji,
świadczy o wyjątkowym guście. Potwierdzają ten fakt specjaliści zajmujący się
malarstwem poszczególnych artystów oraz znawcy malarstwa w ogólności. Nie można
też pominąd miejsc, jakie zajmują Bruegel, Bosch, Rembrandt, Vermeer, Hals, Holbein i
Claesz w historii malarstwa światowego.
Kaczmarski, w cytowanej wyżej wypowiedzi, nie wspomniał o jeszcze jednym
Holendrze, który istotnie wpłynął na jego twórczośd. Mowa tu oczywiście o
Rembrandcie Hermanszoonie van Rijn, autorze wielu arcydzieł światowego malarstwa.
Były to między innymi Powrót syna marnotrawnego, Lekcja anatomii doktora
Nicolaasa Tulpa czy Zaparcie się apostoła Piotra. Wszystkie wspomniane wzbudzają do
dzisiaj wielkie emocje wśród znawców, szczególnie poprzez swą alegorycznośd i
przepełnienie symbolicznymi scenami.
Najwięcej utworów, tak malarstwu światowemu, jak i rodzimemu, poświęcił
Kaczmarski twórczości Petera Bruegla Starszego. Z tego też względu od Bruegla
również rozpoczęta będzie podróż w świat inspiracji malarskich warszawskiego poety.
Kolejnym niderlandzkim mistrzem pędzla, który ma znaczący udział w inspirowaniu
dzieł Kaczmarskiego, jest Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch - na podstawie jego
płócien powstały trzy teksty. Ze względu na fakt, że był Bosch jednym z pierwszych
fantasmagorystów, warto nieco bliżej zapoznad się z poetycką analizą autora Opowieści
pewnego emigranta, jako że nie poddają się płótna Boscha łatwej interpretacji.
Wiele miejsca w swej twórczości poświęcił Kaczmarski innemu holenderskiemu
artyście – Vermeerowi. Jak sam twierdził, malarstwo Vermeera wzbudzało w nim
szczególne zainteresowanie, jednakże nie było, ze względu na rozbudowaną symbolikę,
nazbyt łatwe do przeniesienia w świat słowa. Praktycznie dopiero pod koniec życia
pojawiają się w dorobku autora Murów teksty inspirowane obrazami tego właśnie
malarza. Wykorzystane do napisania wierszy płótna rekompensują z nawiązką ich
2

Za dużo czerwonego, z J. Kaczmarskim rozmawia J. Piątek, cz. 3, „Odra” 2002, nr 3.
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nieobecnośd we wcześniejszej fazie twórczości Kaczmarskiego, chod rozczarowującym
może byd fakt, iż żadne z nich nie doczeka się wykonania wokalnego, pozostając
jedynie w formie pisanej.
Nieco mniej znany twórca niderlandzki, Frans Hals, doczekał się trzech
utworów, wzorowanych na portretach, których był autorem – dwóch bardzo
formalnych dzieł, przedstawiających osobistości miasta Haarlem, oraz trzeciego,
również opartego na portretach, przedstawiającego, w jowialny sposób, cząstkę
społeczeostwa tego samego, zamkniętego uniwersum.
Ostatni utwór to Martwa natura, inspirowana płótnem Wilema Claesza Hedy,
który, mimo niemalże wiernego opisu zawartych na obrazie przedmiotów, stał się
wyjściem do bardziej uniwersalnych rozważao egzystencjalnych.
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Pieter Bruegel Starszy:
Pieter Bruegel Starszy (1525-1569) miał możnośd tworzyd w okresie, kiedy
renesansowe zainteresowanie antykiem zaczynało ścierad się z nadchodzącym
barokiem, powodując przenikanie się pierwiastków antropocentrycznych, właściwych
dla tej epoki, z mistycznymi. Był to jednocześnie czas wielu niepokojów na terenie
Niderlandów,

związanych

z

postępująca

reformacją

oraz

zawirowaniach

gospodarczych, których przykładem mogło byd utracenie supremacji w handlu
Antwerpii na rzecz Amsterdamu. Jest to również czas istnienia Krwawego Trybunału,
tłumienia wystąpieo niepodległościowych za czasów panowania Filipa II i ogólnej
zawieruchy dziejowej na terenie „Lwa Belgijskiego”, jak nazywano podówczas
Siedemnaście Prowincji. Echa owych wydarzeo można, pośrednio i bezpośrednio,
oglądad na płótnach Bruegla.
Wydarzenia, których Bruegel był świadkiem, wpłynęły znacząco na dobór
tematów i postaci, jakie umieszczał w swoich dziełach. Jak twierdzi Jean Francis,
Bruegel:
Jest malarzem rzeczywistości, malarzem prostego ludu w okresie, gdy italianizująca sztuka idealizuje
3

ciało i zajmuje się jedynie oficjalnymi osobistościami, wielkimi tego świata.

Zanikająca w literaturze i sztuce renesansowa ideologia nadal jeszcze
przemycała swe pierwiastki, nawiązując do osiągnięd twórców starożytnych, których
głównymi

modelami

były postacie

ważne,

znane

–

idealne.

Brueglowskie

zainteresowania w tej materii nawiązują więc bardziej do idei barokowych, z jej
teocentrycznym widzeniem świata i jednoczesnym przepychem formy, jednocześnie
sugerując humanizm pierwotny, oparty o człowieka prostego, poruszającego się w
zbiorowości osobników mu tożsamych. Nie dziwi zapewne więc fakt, że Bruegel
zasłużył sobie na przydomek „chłopski” – bo to właśnie z ludu brała się siła jego
płócien. Tą opozycję ujął Francis w stwierdzenie, że:
Bruegel odwraca się od mody swej epoki; siłą geniuszu wyłamuje drzwi pałaców i zamków, drzwi
bogatych bankierów i armatorów, wprowadzając gbura ze swych okolic do tych pełnych przepychu
rezydencji, pomiędzy miedziane wyroby z Dinant, złote i srebrne naczynia, brokaty i delikatne materie.
3

4

Fancis J., Breugel. Przeciwko władzy, Warszawa 1976, s. 21.
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Opisywanie dzieł Pieter’a Bruegla Starszego zajmuje u Jacka Kaczmarskiego
dośd znaczące miejsce. Dośd powiedzied, że poświęcił on dziełom holenderskiego
malarza sześd utworów5 - więcej niż jakiemukolwiek innemu mistrzowi pędzla.
Świadczy to wielkim uznaniu, jakim darzył holenderskiego mistrza oraz o wrażeniu,
jakie na młodym poecie zrobił, poprzez swój sposób postrzegania rzeczywistości, autor
Sianokosów. Mowa o młodym poecie dlatego, że pierwsze teksty, które powstały w
oparciu o obrazy Bruegla, datowane są na początek drogi twórczej autora Przypowieści
o ślepcach. Wspomniany utwór, opisujący biblijny motyw ślepca, powstał w roku 1975,
Pejzaż z szubienicą zaledwie trzy lata później, Wojna postu z karnawałem w roku 1990,
Pejzaż zimowy rok później, Upadek Ikara w 2000, a Przepowiednia Jana Chrzciciela w
2001. Jasno wynika więc z tego zestawienia, że Bruegel towarzyszył Jackowi
Kaczmarskiemu na przestrzeni całej drogi twórczej, inspirując kolejne utwory
poetyckie.

4

Tamże, s. 21.
Są to: Pejzaż z szubienicą, Pejzaż zimowy, Przepowiednia Jana Chrzciciela, Upadek Ikara, Wojna postu z
karnawałem, Przypowieśd o ślepcach.
5
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Przypowieść o ślepcach (org. Przypowieść o ślepcu)

1. Przypowieśd o ślepcu, 1568, Neapol, Museo Nazionale di Capodimonte

Otwartośd formy malarskiej aż do wieku XIX pozwalała, między innymi, na dośd
swobodne podejście do tytułowania dzieł sztuki. Nie dziwi więc fakt, iż obrazy noszą
często różne tytuły, pozostawiając również pewną swobodę interpretacyjną. W
przypadku płótna Przypowieśd o ślepcach jest podobnie, jednakże samo dzieło było na
tyle charakterystyczne, że różnice w tytułowaniu są marginalne i nie zmuszają do
głębszej analizy.
Centralną dominantą obrazu jest zbiorowośd ułomnych, zdanych na przewrotny
los ślepców. Widoczne nawiązanie do przypowieści o ślepcach, będącej istotną częścią
mitologii judeo-chrześcijaoskiej, jest jeszcze podkreślone przez Bruegla poprzez
umieszczenie na obrazie, prawie w jego centralnej części, budynku świątyni. Ciężko
uznad to za przypadek, szczególnie u takiego symbolisty, jakim był niewątpliwie
Bruegel. Założenie kompozycyjne, zawierające wizerunek kościoła, nawet dla
niewprawnego interpretatora będzie wskazówką do tego, w jakim kierunku mają pójśd
jego przemyślenia na temat samego dzieła. Wyklucza to niejako korelacje innego
rodzaju, jednocześnie dozwalając na interakcję różnych sztuk przekazu. Gerhardt
Menzel w taki oto sposób pisze o dziele Bruegla i jego kompozycji:
11

Ten szereg ślepców jest dziełem Bruegla najbogatszym z punktu widzenia autentyczności i głębi wyrazu.
Strona narracyjna obrazu ma prostotę wszystkich późnych dzieł Bruegla. Wiedzeni przez niewidomego
muzykanta ślepcy weszli na groblę. Pierwsi wpadli do wody, następni już się ślizgają i potykają, czeka ich
ten sam los – chyba nieuchronnie, jako że zaufali krokom przewodnika.

6

Charakteryzuje on również same postacie ślepców, zwracając szczególną uwagę
na ich oblicza. To właśnie ich twarze oddają najpełniej uczucia, jakie są wynikiem
przedstawionej na obrazie sytuacji, będąc jednocześnie syntezą samego wydarzenia
ułomności, które odcisnęły przecież piętno, niedające się wymazad ni przeoczyd.
Dlatego właśnie:
Oblicza ślepców to wiele podziwiane przykłady Brueglowskiego daru obserwacji. Zagasłe oczy,
skierowane szukająco ku niebu, jakby omackiem chciały znaleźd słooce. Wyraz trzeciego i czwartego
ślepca, którzy czując już zagrożenie mają w oczach przestrach i bezradnośd, wskazuje na głęboką
znajomośd psychiki niewidomych.

7

Jak zostało zasygnalizowane nieco wcześniej, budynek świątyni jest tylko i
wyłącznie sugestywną pomocą interpretacyjną, a nie pierwszoplanową dominantą.
Tytułowe postaci ślepców pozostają w głównej sferze zainteresowao również u
Kaczmarskiego, który postanowił przedstawid dynamikę upadku, w genialny sposób
uchwyconą przez niderlandzkiego malarza. Gerhard Menzel w taki sposób opisał swoje
odczucia w stosunku do niniejszej sceny:
Uderza też genialne rozłożenie ruchów upadku. Od muzykanta, który runął, poprzez padanie, potknięcia
i bezskuteczne hamowanie innych, udziela się niepewnośd również ostatnim dwu ślepcom, tak że
8

przebieg upadku dzieli się niejako na sześd faz.

Również Kaczmarski zwrócił uwagę na dynamikę, o której wspomina znawca
twórczości Bruegla. Można to wywnioskowad z budowy utworu, który składa się z
siedmiu strof – po jednej dla każdej z postaci, umieszczonej na obrazie Bruegla.
Ostatnia z nich pełni zaś rolę podsumowania, kwintesencji doświadczeo upadających.
Dynamika wydarzenia została podkreślona za pomocą budowy semantycznej, która
implikowana

jest

piętnastozgłoskowca,

przez
a

serię

krótkich

rozdzielonych,

wykrzyknieo,
dla

zamkniętych w formę

spotęgowania

efektu,

znakami

6

Menzel G. W., Piotr Bruegel Starszy, Warszawa 1969, s. 79.
Tamże, s. 79.
8
Tamże, s.79.
7
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przestankowymi. Każde ze zdao jest „stopklatką” upadających – ujętą z innej
perspektywy.
Począwszy od pierwszego ślepca, będącego przewodnikiem, będziemy mogli
byd świadkami „upadku”. Dramatyczna sytuacja rozpoczyna się od pierwszego w
szeregu, którego myśli werbalizuje Kaczmarski w poniższej strofie:
- Potykam się, więc ręce w przód, do góry twarz, w dół lecę!
O, ciemny Boże mego życia, miej mnie w swej opiece!
Nie puścid kija! Paśd na wznak! Plecami na kamienie!
To tylko rów, przydrożny rów, już po przerażeniu...

9

Potykający się przewodnik zawęża odbiór utworu do swojego świata
codziennego, kreując jednocześnie granice dla kolejnych wypowiedzi, które zostaną
przekazane przez postacie, pozostające na dalszych miejscach w szeregu.
Druga postad nie ogranicza się do wyartykułowania swoich obaw w myślach.
Dana jej jest już możliwośd skierowania swojego niezadowolenia w kierunku
przewodnika, aczkolwiek nie uniknie on przez to losu, jaki w udziale przypadł
prowadzącemu ten dziwny korowód. Zwraca się on do przewodnika słowami:
- Gdzie wleczesz nas, przeklęty kpie? Gdzie jesteś głupcze ślepy?
Gio sam, jak chcesz, a nas ze sobą nie zabieraj w przepaśd!
W ręku mam twego płaszcza kłąb... Chryste! I ja padam!
Z twarzy ucieka ciepło dnia! Biada nam, ginę! Biada!

Dwie pierwsze strofy wskazują na głęboko ludzkie cechy charakteru,
uczłowieczając ślepców, którzy, jako osoby ułomne, niekoniecznie są w takich
kategoriach traktowane, jednocześnie podkreślając najbardziej prymitywne z ludzkich
przywar. Druga postad w korowodzie zdaje się nawet zapominad, że użycie epitetu
„głupcze ślepy” jest obosieczne, ponieważ dotyka tak prowadzącego, jak i
wypowiadającego powyższe słowa. Również egocentryzm, który dostrzec można w
dwóch ostatnich wykrzyknieniach, pozwala całą strofę zakwalifikowad do wypowiedzi
osoby, której negatywne cechy charakteru dają o sobie znad w momencie sytuacji
zagrożenia.

9

Kaczmarski J., Ale źródło wciąż bije, Warszawa 2002, s. 407.
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Trzeci z mężczyzn zachowuje się dośd podobnie, wykrzykując w kierunku
drugiego, aby ten wypuścił z ręki kij, który, w uchwyconej przez Bruegla chwili, pozwala
mu jeszcze na zachowanie równowagi. Wspomniany kawałek drewna, który służył
dotąd do poszerzenia zasięgu percepcji ślepego osobnika, w widoczny sposób zaczyna
ograniczad i jego, i całą resztę podróżników. Nie ma to jednak znaczenia dla podmiotu z
trzeciej zwrotki, który woła:
- Puśd kij, którym mnie ciągniesz w dół! Upadliście, Ja stoję!
Puśd kij, my dalej chcemy iśd! Przeklęte nogi twoje!
Nie puszcza! Ciągnie tam, gdzie garby poplątanych ciał!
Ach, gdybym oczy miał!

Koocząc swoją sentencję westchnieniem, żalem za brakującym narządem
percepcji.
Kolejna postad w szeregu wcześniej usłyszała zamieszanie, niż doświadczyła
bezpośrednio upadku. Jej natarczywe pytania, kierowane ku czołowym postaciom, są
jednocześnie pełne rezygnacji, spowodowanej nieuchronnością losu i nieznajomością
sytuacji, jaka miała miejsce zaledwie kilka kroków przed nią. Ślepiec musi poddad się,
pozwolid prowadzid w kierunku, który wyznaczył pierwszy w szeregu, nawet jeśli
wiązało się to będzie z podzieleniem jego upadku. Nie dlatego jednak że tego pragnie,
tylko z powodu braku możliwości wyboru:
- Krzyk, hałas, co się dzieje tam? Bark tego co przede mną
Twardnieje pod palcami, odgłosów pełna ciemnośd,
Szum drzew, kroki, własny oddech, co słuchaniu wadzi...
Cóż z groźnych przeczud? Pójdę tam, gdzie ślepiec poprowadzi!

Walka o każdy kęs strawy jest zezwierzęceniem homo sapiens. Poprzez powrót
do najbardziej prymitywnych odruchów, bazujących na instynktach, dochodzi do
największego poniżenia. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zdania się na łaskę i
niełaskę innych w szeregu, których piąty w szeregu ślepiec zmuszony jest naśladowad –
głównie poprzez bierną postawę podczas najprostszych aktywności, jakimi są
przemieszczanie i posilanie się. Można odnieśd wrażenie, że poprzez dotyk, który służy
ślepcowi za narząd percepcji, wyczuwa on nie tylko to, co namacalne, ale również
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stany świadomości – które normalnie są poza możliwością postrzeganie jakiegokolwiek
zmysłu. Ta wymuszona ewolucja nie wydaje się byd przyjmowana z radością, o czym
świadczyd może ponury nastrój całej strofy:
- Z ręką na cudzych plecach iśd - poniżenie i męczarnia!
Każdy z nich inną kryje myśl, w inną się stronę garnie.
Przy żarciu też - ten pierwszy syty się poczuje,
Kto szybciej zmaca gdzie jest chleb i szybciej go przeżuje!

Ostatni w szeregu musi zdawad sobie sprawę z faktu, iż on też podzieli los
towarzyszy. Chod wypowiada się on w pierwszym wersie jeszcze o sprawach, które
znajdują się poza kadrem obrazu i wiersza, aspirując bardziej do przekazu
zuniwersalizowanego, w trzecim teraźniejszośd zaznaczy swoją obecnośd na krótki
moment. Będzie to jednak ułamek chwili, ponieważ w usta ostatniego uczestnika
korowodu ślepców włożył Kaczmarski kolejne uniwersalne wykrzyknienie. Wszystkie
wcześniejsze postacie sygnalizowały bowiem ułomności ludzkiego „ja”, odwołując się
jedynie pośrednio do fizycznego kalectwa. Pierwszy z nich jest więc alegorią strachu,
drugi egoizmu, trzeci tęsknoty, czwarty rezygnacji, piąty zaś – poniżenia. To właśnie
ciemności, o których wspomina w ostatnim wersie szósty ze ślepców:
- Ciężko na koocu iśd, tłum gnojem cię obrzuci,
Lecz zawsze będę tym, który ostatni się przewróci.
O, tak ja teraz! Padam na nich, kłębią się pode mną,
A każdy swoje ciało ma i własną w ciele ciemnośd!

Ostatnia,

siódma

strofa,

to

już

wypowiedź

podmiotu

zbiorowego,

doświadczonego przez wydarzenie, które zostało przedstawione na obrazie Bruegla.
Rozpoczęta od pytania retorycznego, kooczy się egzystencjonalną sentencją,
pozwalającą na stwierdzenie, że wiele jeszcze upadków i powstao czeka na
wędrowców. Nieznane jest przed nimi i jedyną możliwością, by doświadczyd i
zrozumied świat, to ciągłe parcie do przodu – nawet, jeśli wiąże się ono z okazjonalnym
upadkiem. Dlatego Kaczmarski podkreśla:
- Cóż nam zostało, kiedy świata zabrakło dookoła?
Kije i sakwy i kapoty i palce w oczodołach!
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Powiewy wiatru, słooca promieo na chciwe twarze brad,
Padad i wstawad, padad i wstawad, padad i wstawad, padad i wstawad...
I wstad!

Całośd utworu kooczy poeta optymistycznym – „I wstad!” – pozostawiając
nadzieję upadającym.

Pejzaż z szubienicą (org. Pejzaż ze sroką na szubienicy)

2. Sroka na szubienicy, 1568, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum

Pejzaż z szubienicą został napisany w roku 1978, w oparciu o:
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Namalowany na desce niewielki obraz Bruegla nazywany *…+ na różne sposoby, zależnie od treści, jaką
chcieliby odczytad poszczególni interpretatorzy. Taniec z szubienicą (J. Francis, R. Baccheschi, G. W.
Menzel), Wesoła droga pod szubienicę (J. Białostocki), Sroka na szubienicy (Bastalaer, R-M. R. Hagen),
10

Pejzaż ze sroką na szubienicy (W. Stechow) .

Nadany przez Kaczmarskiego tytuł nawiązuje do wyżej wspomnianych,
jednocześnie dookreślając symbol, wokół którego będzie zbudowany utwór jego
autorstwa. Jeśli jednak bliżej przyjrzed się dziełu Jacka Kaczmarskiego, dostrzegalna
staje się dychotomia pomiędzy tytułem utworu, a jego treścią. W odróżnieniu bowiem
od dzieła Bruegla, gdzie centralną częśd płótna zajmuje szubienica, stając się jego osią
wyjściową dla pokazania drugoplanowego pejzażu, warszawski poeta umieścił
korowód postaci, nadając im charakter pierwszoplanowy. Z tego właśnie powodu
wydaje się, że tytuł utworu nie jest adekwatny do jego treści. Jego zmiana jednak
pociągnęłaby za sobą ograniczenie dialogu intertekstualnego, dzięki któremu utwór
pozwala na grę znaczeo pomiędzy dziełem malarskim a poetycki. W tym przypadku
odbiorca zadecyduje, która dominanta będzie mu bliższa, bardziej atrakcyjna pod
względem symbolicznych znaczeo i przekazów, zawartych w obydwóch utworach. Aby
jednak perspektywa odbioru była równa w obydwu przypadkach, przyjrzed się należy
bliżej każdemu z nich. Dzieło niderlandzkiego mistrza tak opisuje Jan Białostocki:

Duszne powietrze aż brzęczy od szumu owadów, atmosfera wibruje, fale wilgotne i gorące unoszą się od
gęstych krzaków, które porastają wzgórze: „Wesoła droga pod szubienicę” stanowi chyba szczytowy
przykład „witalności”, jaką odznacza się pejzaż kosmiczny. Drobne figurki ludzkie inkrustowane są w
naturę: „roślinnie”, bez chwili refleksji fol gują pragnieniu zabawy: szubienica, symbol śmierci, jest dla
nich niezrozumiała. Zabawa ludzi podobna jest tu do szumu owadów, do gęstej polifonii drobnych
głosów, jakimi brzęczy łąka i las w pogodne, dni letnie. Bruegel kieruje wzrok widza szybko ponad
ludźmi; ponad bujną roślinnością spojrzenie sięga nieskooczonych dali.
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Kaczmarskiemu jako interpretatorowi poprzeczka podniesiona zostaje więc
wysoko. Oddanie wspomnianej przez Białostockiego witalności, ruchu, żywotności, nie
będzie przecież zbyt proste. Szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę, iż wybór
dominanty dla piosenki będzie równie złożony, jak oddanie charakteru samego obrazu.

10
11

Gajda K., Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznao 2003, s. 120.
Białostocki J., Bruegel – pejzażysta, Poznao 1956, s. 35.
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Do dyspozycji autora Kanapki z człowiekiem pozostaje jednak nieco więcej narzędzi
ekspresji, niż ma to miejsce w przypadku dzieła statycznego, jakim jest Brueglowska
wersja. Nie będzie proste również oddanie barw, tka istotnych dla obrazowania
wizualnego, o których wspomina Białostocki:
Najdoskonalej rozwinięta jest perspektywa powietrzna i jednośd świetlna w „Wesołej drodze p od
szubienicę”. W pejzażu tym można jeszcze rozpoznad ślady trójplanowego schematu: przestrzeo zamyka
się w granicach pomiędzy brunatnym kolorem pierwszego planu i szarobłękitnym tonem linii horyzontu.
Ale nie podobna wskazad granic tych planów. Kolory niepostrzeżenie przechodzą w siebie wzajemnie:
szeroki, oddychający światłem i ciepłem słonecznym pejzaż rozciąga się przed nami, opadając kaskadą
lasów, zarośli i łąk ku szerokiej dolinie wijącej się rzeki. Listki drzew chwytają promienie słooca, a lśnienie
tych srebrzystych punkcików wiąże ze sobą piętra spływającego w dół pejzażu. Barwy pierwszego planu,
- rdzawoochrowe, różowe, powtarzają się echem w dali, - róże przebijają poprzez błękit, odzew ich brzmi
w szarej sylwecie mglistych gór na horyzoncie. Również zieleo, dominująca w drugim planie zabarwia
daleką nizinę, dźwięczy też jasno w ramujących przejrzystych koronach drzew, które zamykają
12

kompozycję.

O ile u Bruegla szubienica znajduje się w centrum dzieła, o tyle u Kaczmarskiego
jest ona jedynie tłem, i to w dodatku występującym poza ramami opisania świata
przedstawionego. Jej miejsce zastąpił wisielec, którego trudno by szukad na obrazie nawet w korowodzie ludzkim. Pomimo tego faktu, również Białostocki zwraca uwagę
na korowód ludzki, ciągnący się w lewej, dolnej części brueglowskiego obrazu. Uważa
on, że temat dzieła jest nawet bardziej złożony, niźli może się to wydawad po dłuższym
z nim bytowaniu:

Główny temat obrazu – to kontrast między miejscem straceo a taoczącymi ludźmi. W słoneczny dzieo
chłopi wyruszyli z targowiska w dolinie, ciągnąc przez las na wzgórze, przy akompaniamencie kobzy.
Muzykant zagrał, ludek puścił się w pląsy, w chłopski taniec pod gołym niebem – i niespodziewanie zaszli
aż pod szubienicę. Człowiek na pierwszym planie wskazuj e na nią ostrzegawczo, ale taniec trwa dalej.
Także obie sroki trzeba tłumaczyd jako znak przestrogi: w wierzeniach ludowych cała rodzina
krukowatych (corvides) spełnia taką rolę – ostrzegają albo zwiastują nieszczęście. Z lasu wszakże
wychodzą wciąż dalsze taocujące pary, a człowiek w lewym dolnym kącie obrazu dodaje rubaszny,
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Tamże, s. 44.
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wyzuty z wszelkiego poszanowania komentarz do niesamowitego charakteru okolicy. Narracja waha się
tu między upomnieniem a dodawaniem otuchy, między zuchwałością a nadzieją.

13

Na obrazie Bruegla szalony taniec nie ma kooca. Roztaoczony korowód postaci
w swym, będącym na pograniczu szaleostwa, pląsie, zaczyna wpływad na całośd
zawartych na obrazie elementów. Martwe przedmioty oraz otaczająca taoczących
przyroda wykrzywiają się, naginają, jakby same miały wziąd udział w szalonym
korowodzie. Gerhard W. Menzel zauważa, że „…Nawet szubienica i splecione drzewa
zdają się taoczyd…”14
Maestria Breughlowego opisania świata jest tak duża, iż „…Może się zdarzyd, że
pobudzony dziełem Bruegla widz sam odkryje, iż liście rzeczywiście migocą i lśnią pod
światło. I to przy określonym kącie padania promieni…”15
Mnóstwo odniesieo i symboli wpłynęło również na Jacka Kaczmarskiego, który
swoją interpretację Sroki na szubienicy napisał w formie dialogu, jaki mógłby mied
miejsce pomiędzy ludźmi, idącymi w korowodzie, a skazaocem, który ma zawisnąd na
tytułowej szubienicy. Trudno jednak doszukad się otuchy i nadziei, która była
zauważalna podczas analizy płótna Bruegla przez interpretatorów jego dzieł. Całośd
interakcji bowiem prowadzi do nieuchronnego kooca, a wypowiedzi o nacechowaniu
pozytywnym, które włożył Kaczmarski w usta podmiotowi zbiorowemu, są czysto
ironiczne.
Rozpoczyna poeta swój utwór od pytania skazaoca:
„ – Dokąd prowadzicie, rozpaleni wesołkowie?
Rumiane baby, chłopi pijani w siwy dym?”

16

Na co tłum odpowiada:

„ – Na górę prowadzimy Cię przez leśne pustkowie,
Na góry wyłysiały, dziki szczyt.”
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Nawiązana zostaje w ten sposób interakcja pomiędzy korowodem wieśniaków,
a tym, który ma dostarczyd im rozrywki. Mało wyszukanej, prymitywnej rzec można,
ale wpasowanej w stan społeczny oraz epokowe normy, jakie podówczas były częścią
świata, do którego należeli uczestnicy korowodu. Dlatego zawiązanie sytuacji lirycznej
przynosi jedynie progresywny wzrost napięcia, który finalnie miał zakooczyd się
„wywyższeniem” głównego „bohatera”. Będzie to jednak wywyższenie okupione
najwyższą ceną, a zapłata zostanie pobrana wbrew woli wywyższanego.
Nieszczęśnik, który ma finalnie zawisnąd na szczycie wzgórza, pełni dodatkowo
funkcję informatora wewnętrznego, dzięki któremu poznajemy otoczenie, dookreślając
przedstawioną sytuację. Te, przemycane w trakcie dialogu informacje, pozwalają na
dodatkową klasyfikację sytuacji wewnątrztekstowej:
- Dokąd prowadzicie, rozpaleni wesołkowie?
Rumiane baby, chłopi pijani w siwy dym?
- Na górę prowadzimy Cię przez leśne pustkowie,
Na góry wyłysiały, dziki szczyt.

Zmęczony, nie ma siły już dalej iśd. Zwraca się do tłumu, by pozwolił mu opuścid
korowód. Nie przeszkadza to jednak zgromadzeniu, które postanawia za wszelką cenę
doprowadzid swego „wybraoca” na miejsce przeznaczenia:
- Za szybko prowadzicie, taoczycie upojeni,
Już nie mam sił, by w waszym korowodzie iśd!
- Nie przejmuj się człowieku, na rękach poniesiemy!
Nie zostawimy Cię, Tyś Królem dziś!

Nieświadomy losu, jaki mu został przeznaczony przez rozśpiewany, roztaoczony
w amoku tłum, dopiero pod koniec drogi dostrzega ustawioną na szczycie szubienicę.
Zaskoczony, domaga się po raz kolejny, by tłum pozwolił mu odejśd:
- Szczyt widad poprzez drzewa, cel waszej drogi bliski...
Stad! Puśdcie mnie na ziemię! Co tam na szczycie tkwi?
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Zaskoczeniem może jedynie byd odpowiedź, jaka dobiega od strony gawiedzi.
Ludzie w korowodzie wyśpiewują szyderczo odpowiedź, która w formie wydaje s ię byd
nazbyt analogiczna do ostatnich dni życia Chrystusa, żeby nie dało dostrzec się
wyraźnych podobieostw. Tam również tłum wiwatował, odprowadzał ze śpiewem i
taocem swego wybraoca, by później doprowadzid go na szczyt góry i wywyższyd:
- To tron na Ciebie czeka! Ramiona nasze niskie,
Panowad stamtąd łatwiej będzie Ci!

Różnicą pomiędzy historią Chrystusa a wybraocem tłumu z Pejzażu z szubienicą,
jest finalna odpowiedź. Jezus wiedział, przynajmniej według mitologii judeochrześcijaoskiej, jaki czeka go los, i zgodził się „zapanowad nad światem” pomimo
ofiary, jaką musiał w tym celu złożyd. Podmiot Pejzażu odmawia w sposób
zdecydowany, nie chcąc kłaśd na szali własnego życia, w zamian za chwilowe, ulotne
wywyższenie:
- Ja nie chcę takiej władzy, podstępni hołdownicy!
Wasz taniec moją śmiercią, milczeniem mym wasz chór!

Roztaoczony tłum nie daje jednak za wygraną. Nie przekonują już, a raczej
informują o podjętej decyzji. Od niej nie ma już odwołania, nie ma apelacji. Możliwośd
wyboru, nawet jeśli była tylko efemeryczna, uleciała wraz z pieśnią roztaoczonego
korowodu:
- Zataoczysz, zapanujesz nam na tej szubienicy!
Zaskrzypi nam do taktu ciężki sznur!

Ofiara została spełniona. Niespełniony pozostał jednak tłum, który nie jest
ukontentowany sytuacją – a w szczególności zachowaniem się wisielca. Pod adresem
wywyższonego padają zarzuty, skargi, jakoby nie spełnił swej podstawowej roli –
dostarczyciela rozgrywki:
No, jak Ci tam, na górze? Gdzie tak wytrzeszczasz gały?
Dlaczego pokazujesz złośliwy jęzor nam?
Nie taoczysz jak należy, kołyszesz się nieśmiało!
Cóż ciekawego zobaczyłeś tam?!
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Ostatnia strofa kontruje poprzednie „ciemne”, przerażające wizje. Okazuje się
bowiem, że przedstawiony przez Bruegla zakres nieba, zamykający drugą górną
połówkę obrazu, posłuży za przenośnię – przynajmniej w tekście Kaczmarskiego –
wiedzy,

humanizmu.

Ofiara

najbardziej

prymitywnych z zachowao ludzkich,

najciemniejszej strony człowieczeostwa, towarzyszącej zazwyczaj zezwierzęceniu w
grupie, jest przeciwstawna zamierzeniom owej zwyrodniałej zbiorowości. Z wysokości
swego miejsca kaźni dostrzega bowiem to, czego nie są w stanie zobaczyd ludzie idący
w korowodzie:
- Tu jasne są przestrzenie i widzę krągłośd Ziemi,
Gdy czasem wiatr podrzuci mnie ponad czarny las,
Bez lęku taoczcie dalej w gęstwinie własnych cieni,
I tak nikt nigdy nie zobaczy was...

Informuje swymi martwymi, niemymi ustami, ludzi pod nim, że ich horyzonty
myślowe przysłania im ich własny cieo. Ma taką możliwośd, ponieważ sięgnął wzrokiem
poza wspomniany horyzont, dzięki czemu może dostrzec „krągłośd ziemi”. Nie zostanie
jednak usłyszany.
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Wojna Postu z Karnawałem (org. Walka między Karnawałem i Wielkim Postem)

3. Walka między Karnawałem i Wielkim Postem, 1559, Wiedeo, Kunsthistorisches Museum Wien

Namalowana przez Bruegla w roku 1559 Walka między karnawałem a wielkim
postem jest alegorią ścierających się postaw ludzkich. Zhiperbolizowany Brueglowski
świat wypełniony jest postaciami, przedstawiającymi istoty bezpośrednio związane z
daną czynnością, zawodem, powołaniem i przeznaczeniem:
W przedstawieniach wielofigurowych („Przysłowia”, „Karnawał i Post”, „Szalona Małgosia”, „Zabawy
dziecinne”) Bruegel stworzył typ obrazu, który nie jest ściśle biorąc pejzażem: z góry widziana scena, na
której zgrupowana mnogośd figurek i ich zespołów. Płaskośd i dekoracyjnośd w przedstawieniu postaci
bardzo silnie, przeciwstawia się zdecydowanie przestrzenne ukształtowanie sceny.

17

Centralną pozycję zajmuje zaś studnia – nieodłączna cecha niderlandzkiego
rynku – która dzieli scenę na dwie, symetryczne części: z jednej strony karczma,
dosiadający beczki osobnik, będący alegorią karnawału, korowód roztaoczonych
postaci, wylewających się z karczmy oraz żebraków, pozostawionych bez jałmużny, z
17
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drugiej zaś gmach świątyni, z której wychodzą ciemno odziane postacie postników,
wychudzoną postad, będąca personifikacją postu, która siedzi na tronie, ciągnionym
przez sługi Boże, oraz pochylających się nad żebrakami postaciami, które wręczają
jałmużnę. Przesada, zasygnalizowana przerysowaniem każdej z postaci, posłużyła
Boschowi za nośną metaforę, dzięki której ukazanie tych dwóch, przeciwstawnych
sobie, części ludzkiej egzystencji, stało się bardziej dosadne. Gerhardt Menzel, opisując
płótno Bruegla, zwraca głównie uwagę na antytezę, którą niderlandzki malarz zawarł w
namalowanych postaciach:
Połączył *Bruegel+ niewyczerpane mnóstwo charakterystycznych postaci w jedną wielką, dramatyczną
antytezę.

Twórcza

rozkosz

przeciwstawieo

widoczna

jest w

symetrycznym rozmieszczeniu

najważniejszych spraw w tym obrazie-opowiadaniu. Gdzie po lewej stronie masz oberżę, znajdziesz po
prawej obraz kościoła. Sposobności trwonienia pieniędzy na wino przeciwstawił żądanie, by kłaśd je na
tacy kościelnej. Gdzie tutaj sunie pstry orszak zapustny, widad po tamtej stronie ciemno ubraną procesję
18

wiernych.

Każda z przedstawionych „figurek” zdaje się jedną, szaloną hiperbolą świata,
jaki Bruegel mógł oglądad podczas wydarzeo mających miejsce w mieście, w którym
spędził większośd swego życia - Brukseli. Oczywista jest również uniwersalnośd
przedstawionych sytuacji, jako że sceny mikroświata Bruegla był charakterystyczne dla
całych Niderlandów i bardzo zbliżone do tego, co można było obserwowad na terenie
całego

chrześcijaoskiego

świata.

Białostocki

stwierdza

nawet,

że

postacie

przetransponowane na płótno malarza zostały wzięte z pogranicza człowieczeostwa:
W tych obrazach wielofigurkowych, a często i gdzie indziej, Bruegel widzi świat ludzi jako świat „obcych”
form, pół istot, pół przedmiotów, kształtów zamkniętych w sobie, obcych sobie nawzajem; z
upodobaniem przedstawia stwory z pogranicza człowieczeostwa – kaleki, ślepców, ludzi pozbawionych
wyrazu, odwróconych plecami, ludzi o zakrytej twarzy, szaleoców, nieżywych.

19

Fakt, że niderlandzki malarz preferował podkreślanie ułomności czy brzydoty
jest raczej bezdyskusyjny, aczkolwiek wpisuje się nie tylko w formę, jaką obrał Bruegel
do prezentacji swoich przekazów, ale również odzwierciedla postawy epoki, w której
ekspozycja taka była zupełnie naturalna
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Białostocki zwraca również uwagę na wyjątkowośd Brueglowskiego świata jako
całości, a nie tylko zbioru poszczególnych elementów. Zbiorowości należy nadad
odgórny sens, by ta stała się elementarnym światem, nawet jeśli to ma byd świat
ograniczony do zamkniętej formy, jak ma to miejsce w przypadku płótna autora Wieży
Babel. Stwierdza więc interpretator i znawca twórczości niderlandzkiego malarza, że
„…Zamiast „atomiczno-mechanicznego” zestawienia elementów Bruegel tworzy
„dynamiczno-organiczne” continuum świata przyrody…20
Współczesne Brueglowi wydarzenia stały się idealną kanwą do opisania czasów
przełomu, których świadkiem, uczestnikiem i bohaterem był również warszawski
pieśniarz. Utwór napisany jako parafraza wyborów prezydenckich z roku 1990, czyli
pierwszych wolnych wyborów po II Wojnie Światowej, nabiera obecnie zupełnie innego
znaczenia. Nie przeszkadza to oczywiście w zdekodowaniu przekazu również z punktu
widzenia ogólnoludzkiego, uniwersalnego. Obydwie możliwości wydają się byd równie
interesująca i istotne z punktu widzenia przekazu, jaki został zawarty w utworze.
Ażeby oddad, poprzez słowny ekwiwalent, atmosferę obrazu Bruegla,
Kaczmarski rozpoczął swój utwór od strofy, zawierającej mnogośd wyliczeo:
Niecodzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku
W oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku.
Straganiarzy, zakonników, błaznów i karzełków
Roi się pstrokate mrowie, roi się wśród zgiełku.

21

Dzięki temu zabiegowi uzyskał wrażenie natłoku spowodowanego wielością
elementów, jakie występują w Brueglowskim pierwowzorze. Wyliczenia wydają się byd
również przeplatane tak, by oddad oś symetrii, jaką Bruegel poprowadził w poprzek
swojego płótna w celu zaakcentowania dychotomii świata Karnawału i Postu, a nie
tylko mnogośd postaci nao występujących.
Ogólnikowośd wypowiedzi podmiotu lirycznego w pierwszej strofie, która miała
na celu zarysowanie tła utworu, zostaje nieco bardziej zawężona w dwóch kolejnych
strofach:

20
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Praca stała się zabawą, a zabawa - pracą:
Toczą się po ziemi kości, z kart się sypią wióry,
Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają - tracą
Ale nie odróżnid w ciżbie który z nich jest który.
W drzwiach świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze,
Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami.
Klęczą jałmużnicy w prochu pomiędzy mnichami,
Nie odróżnid, który święty, a który świętoszek.

Konkretyzacja pozwala na skupienie się podmiotu, niczym w poetyckiej
soczewce, na konkretnych wycinkach aktywności postaci Brueglowskiego płótna.
Nierzeczywistośd, fantastycznośd „pstrokatego świata”, jak określił go poeta w
pierwszej strofie, nabiera nieco bardziej realnych kształtów, pozwalających na
zbudowanie łączności z odbiorcą, uruchomienia aparatu porównawczego, opartego na
sumie doświadczeo egzystencjalnych odbiorcy utworu. Zabieg ten nie wydaje się
bezcelowy – szczególnie w przypadku, kiedy ma nastąpid próba rozszerzenia przekazu
w stronę wartości uniwersalnych.
Zaraz po, wspomnianych wyżej, elementach, mających na celu zawiązanie akcji i
poetyckie „opisanie” obrazu, pojawia się refren (powtórzony w cały utworze
dwukrotnie):
Oszalało miasto całe,
Nie wie starzec ni wyrostek
Czy to post jest karnawałem,
Czy karnawał - postem!

Ma on na celu pogłębienie zamieszania, konsternacji jaka wynika z odbioru tych
dwóch, jakże różnych światów, dodając jednocześnie dynamiki, która zostaje
wprowadzona

poprzez

antytetycznośd

dwóch

uniwersów,

występujących

w

bezpośredniej od siebie odległości.
Kolejny zabieg, jaki zastosował Kaczmarski w utworze, to zawężenie obszaru
percepcji do dwóch, najbardziej chyba charakterystycznych, personifikacji tytułowych
wydarzeo – Karnawału i Postu. By jednak w pełni docenid opisowośd sceny, warto
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najpierw przyjrzed się wersji Gerhardta W. Menzela, który przedstawia ją w poniższy
sposób:
Do widocznego starcia na pierwszym planie obrazu, gdzie gruby człowiek jadący na beczce wdał się w
komiczny pojedynek z alegorią postu. Tę starą, wychudłą kobietę ciągną w dziwacznym zaprzęgu
zakonnica i zakonnik, oręż zaś jej stanowi piekarska łopata, na której leżą dwa śledzie.
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Idealna antytetycznośd tejże sceny została zawarta u Kaczmarskiego w dwóch,
przeciwstawnych

strofach.

antropomorficznego

Pierwsza

odzwierciedlenia

z

nich

oddaje

Karnawału,

dośd

stając

się

wiernie
relacją

aparycję
widza,

umieszczonego poza sytuacją liryczną:
Dosiadł stulitrowej beczki kapral kawalarzy
Kałdun - tarczą, hełmem - rechot na rozlanej twarzy.
Zatknął na swej kopii upieczony łeb prosięcia,
Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia.

Odróżnia wersję Kaczmarskiego od wcześniej przedstawionej interpretacji
Menzla fakt, iż na „postnym tronie” dostrzega poeta „apostoła postu”, czyli postad
rodzaju męskiego. Czy da się jasno określid płed wychudłej postaci, zasiadającej na
tronie? Kaczmarski zapewne zasugerował się rysami twarzy Postu, nie ulegając
podświadomej sugestii, która może próbowad utożsamiad antropomorfizację tegoż z
wizerunkiem Śmierci. Nie są to przecież postacie tożsame, a ich wymiennośd na obrazi e
Bruegla

raczej

nie

występuje.

Poniższa

więc

wersja

wydaje

się

bardziej

prawdopodobna i wierna oryginałowi:
Przeciw niemu - tron drewniany zaprzężony w księży,
A na tronie wychudzony tkwi apostoł postu.
Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży,
A do ręki zamiast kopii wziął Piotrowe Wiosło.

„Piotrowe wiosło”, będące tutaj oczywiście przenośnią, również sugeruje, iż
siedząca na tronie postad postnika była mężczyzną. Należy pamiętad, że cała struktura
Kościoła jest patriarchalna, więc i w tym przypadku raczej wątpliwe by było, ażeby
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Bruegel sięgnął po postad kobiecą bez potrzeby wskazania na jej cechy, mające
odróżnid ją od opozycyjnego pierwiastka – beczkowego jeźdźca.
Centralna scena z obrazu Bruegla, opisywana przez Kaczmarskiego w dwóch
powyższych strofach, zostaje zastąpiona przez, prawdopodobnie chaotycznie dobrany,
zbiór postaci w strofie następnej. Oczywiście ich chaotycznośd jest celowa i ma wiernie
oddawad atmosferę płótna, jednakże świadomy słuchacz będzie w stanie zdekodowad i
ten pozorny chaos – szczególnie jeśli będzie dysponował informacją o genezie utworu
warszawskiego poety. Utwór ten, w swej pierwotnej funkcji, pełnił bowiem rolę
metaforyzującą przemiany polityczne, jakie zachodziły w Polsce po upadku
komunizmu,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

pierwszych

wolnych

wyborów

prezydenckich po roku 1945. Jeśli wziąd pod rozwagę przedstawione fakty, poniższa
zwrotka, pomijając jej charakter opisowy dla dzieła niderlandzkiego malarza, jest
również łatwa do zdekodowania jako metaforyczne opisanie wspomnianego wyżej
wydarzenia:
Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach,
Minstrel śpiewa jak to stanął brat przeciwko bratu.
W przepełnionej karczmie gawiedź czeka rezultatu,
Dziecko macha chorągiewką - będzie wielka bitwa.

Dotychczasowa narracja trzecioosobowa, mająca za zadanie przeprowadzenie
relacji z punktu widzenia bezstronnego obserwatora, umieszczonego ponad opisywaną
sceną, zostaje w następnej strofie zamieniona na pierwszoosobową – z podmiotem
umieszczonym wewnątrz zdarzenia. W ten sposób próbuje poeta wniknąd do świata
przedstawionego w celu łatwiejszego utożsamienia się z przedstawionymi postaciami
oraz sytuacjami:
Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat mam w oku,
Widzę co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku.
Zmierzchem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki,
Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki.

To dookreślenie, które pozwoliło usytuowad podmiot w ramach dzieła, ma
znaczący wpływa na rozpoczęcie części refleksyjnej utworu, na którą składają się dwie
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ostatnie strofy. Taka konstrukcja pozwoliła Kaczmarskiemu na wyeksponowa nie
wymiaru uniwersalnego pieśni, spychając na dalszy plan doraźne zastosowanie tematu.
Dualizm człowieka, który poprzez alegoryczne ukazanie walki dwóch stronnictw –
Karnawału i Postu – wskazuje Kaczmarski w strofie ostatniej, posłużył za puentę
utworu:
Z nich karnawałowo-postną ucztą jak się patrzy
Uraduję bliski sercu ludek wasz żebraczy.
Żeby w waszym towarzystwie pojąd prawdę całą:
Dusza moja - pragnie postu, ciało - karnawału!

Osobista, ale jednak uniwersalna sugestia jakoby w każdym człowieku istniały
harmonijnie obydwa pierwiastki – Karnawału i Postu – staje się dominantą
kompozycyjną utworu, pozostając również bardziej charakterystyczną cechą całej
twórczości autora Upadku Ikara.
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Pejzaż zimowy (org. cykl pejzaży: Myśliwi na śniegu, Pejzaż zimowy z pułapką na
ptaki)

4. Myśliwi na śniegu, 1556, Wiedeo, Kunsthistorisches Museum Wien

Namalowany w roku 1556 obraz był jednym z pierwszych (jeśli nie pierwszym)
arcydziełem, w którym przedstawiony został z taką wiernością obraz zimy – wraz ze
wszystkimi jej atrybutami. Gerhardt W. Menzel opisuje go nawet w jeszcze większych
superlatywach:
Za czasów Bruegla uważano jeszcze za niemożliwe namalowanie zimy tak, by oddad wrażenie
dźwięczącego przymrozka. Ale on to potrafił! „Strzelcy na śniegu” to pierwszy genialny pejzaż zimowy w
23

sztuce europejskiej.

Warto przyjrzed się opisowi Myśliwych na śniegu, jaki został zawarty w
dysertacji Breugel pejzażysta, autorstwa Jana Białostockiego, dzięki czemu zyskamy
możliwośd analizy porównawczej tych dwóch dzieł sztuki:
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Patrzymy ze wzgórza na rozległą dolinę pokrytą śniegiem; stawy są zamarznięte, u horyzontu z lewej
pod lodem i śniegiem – morze. W głębi z prawej strony wznoszą się wzgórza zwieoczone skalistymi
turniami. Powietrze jest mroźne i czyste. Na pierwszym planie, ze zbocza zasypanego śniegiem – w głąb
okolicy – schodzą trzej myśliwi, za którymi podążą sfora psów. Na jasnym tle śniegi ich sylwetki rysują się
ostrym czarnym wykrojem – podobnie jak dekoracyjne kształty psów. Drogę myśliwych znaczą czarne,
pionowe akcenty drzew ogołoconych z liści – suche gałązki tworzą zawikłany deseo na tle nieba. Dolina
jest ożywiona: na zamarzłych stawach łyżwiarze, na drogach i wśród domów wsi czarne figurki ludzkie.
Daleko w głębi miasto na brzegu morza. Na pierwszym planie gospoda, obok której przechodzą
wędrowcy z psami. Przed domem płonie ognisko, przy nim ludzie coś warzą, a dziecko się grzeje. Kruki
siedzą na gałęziach. Czarny ptak na nieruchomych skrzydłach spływa w dolinę rysując się wyraźnie na
szarej sylwetce dalekich gór.

24

Wiernośd reprodukcji natury w jej zimowym stanie stała się podstawą dla,
wspomnianego już Białostockiego, w stwierdzeniu, iż:
Obraz Bruegla daje zupełne poznanie zimy. Pełni funkcję poznawczą, podobnie jak pełnił pejzaż
25

panoramiczny.

Maestria w rekonstrukcji podstawowych zjawisk natury jest immanentną cechą
każdego pejzażu – a w malowaniu tychże Bruegel był niedościgniony. Jego zaś
wyróżniała, spośród innych pejzażystów, wielowątkowośd oraz literackośd płócien.
Wspomniany wcześniej interpretator brueglowskiej sztuki stwierdza nawet, iż:
Obraz jest „summą” zimy, jest encyklopedycznym repertorium rozmaitych zjawisk charakterystycznych
dla życia ludzi i natury w tej porze roku;
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O ile, jak pisze w przytaczanej rozprawie Jan Białostocki, niderlandzki malarz
zawarł na swym płótnie kwintesencję zimy, o tyle utwór Kaczmarskiego skupił się nie
na samym opisaniu zjawiska, a raczej na prezentacji ludzi uwiecznionych podczas
różnorakich czynności, charakterystycznych dla tej pory roku. Takie przeniesienie
punktu ciężkości z interakcji człowieka z przyrodą w jej stanie uśpionym na rozważania
istotne z punktu widzenia egzystencji ludzkiej w ogólności, pozwoliło warszawskiemu
poecie na uniwersalizację przesłania zawartego w utworze.
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Pierwsza strofa, jak ma to miejsce dośd często w utworach Kaczmarskiego, które
inspirowane były dziełami malarskimi, służy opisaniu miejsca bądź zdarzenia, jakiemu
utwór jest pierwotnie podporządkowany. Uzyskuje on dzięki temu efekt uruchomienia
systemu skojarzeo z dziełem, do którego stara się nawiązywad, lub które służy mu za
punkt wyjściowy do rozważao na tematy go interesujące.
Pierwsza strofa w Pejzażu zimowym jest niemalże identyczna ze strofą ostatnią,
nabierając tym samym charakteru refrenu zewnętrznego. Dzięki temu poeta uzyskał
klamrową budowę utworu, spinając zawartośd w ramach brueglowskiej wizji zimy:
Człowiek w śniegu - krwi sczerniałej kropla.
Ludzie w śniegu - urojenie roju.
Drzewa w śniegu - żył i tętnic obraz.
Domy w śniegu - Betlejem spokoju.
Kruki na bieli - granatowe zabawki,
Ponurzy anieli codziennej ślizgawki.
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Zamrożona na płótnie scena traktowana jest przez Kaczmarskiego jako
personifikacja większego organizmu – w sensie kosmicznym oczywiście. Ustawienie
wszystkich jej elementów, od najważniejszego – człowieka w śniegu – po bardziej
ulotne, ale nie mniej ważne, czyli postacie kruków, pozwoliło na wskazanie
dominującego organizmu, ale jednocześnie podkreśliło niemożnośd istnienia owego
elementu w oderwaniu od reszty z nich.
Wprowadzona w dwóch ostatnich wersach antynomia symboliki, nawiązująca
bezpośrednio do chrześcijaoskiej mitologii, powoduje wzrost poczucia zagrożenia.
Krążące nad ludźmi ptaki są przecież w szerokiej świadomości odbierane jako
zwiastuny złej nowiny, ambasadorowie nieszczęścia, którzy wieszczą głośnym
krakaniem tragiczne wydarzenia.
Druga strofa rozpoczyna rozgraniczanie osobników ludzkich pod względem
charakterologicznym. Niedookreśla jednak poeta, o które jednostki mu chodzi, więc
można przyjąd, że jest to ogólna wypowiedź zewnętrznego obserwatora, dotycząca
raczej

określonych typów osobowościowych. Osiąga

uniwersalnośd
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Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 272.
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bezpośredniego sensu opisania dzieła oraz nie tracąc nic z intertekstualnego dialogu z
płótnem niderlandzkiego malarza.
Jako dodatkowy zabieg, dokonał Kaczmarski podziału, który uwzględnia
wynikowośd oraz inherentnośd strof. Druga z nich jest bezpośrednio skorelowana z
trzecią w taki sposób, by uzyskad kontrast z podobnie zbudowaną wypowiedzią w
strofie piątej i szóstej, ale o przeciwnym biegunie zaszeregowania społecznego
przedmiotu opisywanego.
W strofie drugiej i trzeciej obserwator prezentuje to, co znajduje się poza sferą
komunikacyjną płótna – czyli charaktery ludzi umieszczonych na dalszych planach przez
Bruegla. Normalnośd codzienności oraz ludzi w niej zamkniętych staje się pierwotną
dominantą utworu:
Ludzie dobrzy, ludzie normalni,
Pracujący nad dobrobytem,
W ciepłe rzeczy przezornie ubrani
Przez otchłanie lodem przykryte
Prześlizgują się dziarscy, rumiani.
Ludzie twardzi, ludzie rozsądni,
Budujący pewnośd i stałośd,
Chłodną przepaśd traktują jak chodnik,
Po którym się ślizga - dojrzałośd
Do świętości zdolna i zbrodni;

Nie ma jednak idyllzacji przedstawionej sceny, chociażby były do takowego
działania podstawy wypływające bezpośrednio z Brueglowskiego obrazu. Ukazani są
tylko zwykli ludzie, o pełnym zakresie charakterów, dający się przyporządkowad do
różnych stanów, zawodów, profesji. Dlatego właśnie Kaczmarski stwierdza, że zdolni są
do podjęcia działao moralnie poprawnych i nagannych. Zabieg ten, czyli postawienie
naprzeciw siebie dwóch, przeciwnych biegunowo postaw, posłużyd ma w dalszej części
utworu, kiedy, zainicjowana przez strofy refrenu, rozwinie się sytuacja zagrożenia:
Zgrzyta łyżwa, trzeszczy przyszła kra...
Frajda trwa.
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Zawiązanie sytuacji dramatycznej nie jest jeszcze, jak można zauważyd w
powyższej strofie, w pełni rozwinięte. Interakcja pomiędzy ludźmi a przyrodą jest w
toku, ulegając dynamicznym modyfikacjom. Jedynie trzeszcząca kra przypomina, że
zabawa jest jednocześnie igraniem z siłami natury.
Druga częśd refrenu to zmetaforyzowana, widziana w krzywym zwierciadle
kondensacja sceny oglądanej z perspektywy wzgórza.
Człowiek w śniegu - krwi sczerniałej kropla.
Ludzie w śniegu - urojenie roju.
Drzewa w śniegu - żył i tętnic obraz.
Domy w śniegu - Betlejem spokoju.
Kruki na bieli - granatowe zabawki,
Ponurzy anieli codziennej ślizgawki.

Skupienie uwagi na poszczególnych postaciach, a nie na zbiorowości, powoduje
dostrzeżenie odstających od większości jednostek. Ich desperacka próba nawiązania
kontaktu z resztą grupa jest przeprowadzana poprzez zachowania ryzykowne, mogące
skooczyd się w sposób fatalny, pozwalając jednak ocalid resztki godności. Nie udaje się
to wszystkim i częśd z nich, przynajmniej na obrazie, leży nieruchomo na lodowej tafli:
Ludzie słabi, ludzie bezradni
Odstający w tłumie łyżwiarzy
Piruetem na mroźnej zapadni
Ocalają barwy swych twarzy;
Niewidoczni, nieważni, niezgrabni.
Ludzie wielcy - ludzie nadludzie,
Co pojęli Kosmos i Boga,
W rozśnieżonej się puszą tancbudzie
Na ułomnych wsparłszy się nogach
Krok mylących na lodzie, na złudzie.

Ułomnośd nie jest jednakże piętnowana. To właśnie ci, którzy zmylili krok, są
wywyższeni jako ludzie, którym było dane poznad najważniejsze prawdy tego
uniwersum. Upadek staje się częścią tajemnicy poznania.
Pod łyżwą ciągle trzeszczy lód, ale teraz jest już nieodłączną częścią życia:
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Zgrzyta łyżwa, trzeszczy przyszła kra...
Życie trwa.
Człowiek w śniegu - krwi sczerniałej kropla.
Ludzie w śniegu - urojenie roju.
Drzewa w śniegu - żył i tętnic obraz.
Domy w śniegu - Betlejem spokoju.
Kruki na bieli - granatowe zabawki,
Anieli śmiertelnej ślizgawki.

Ostatnia ze strof jest, jak wspomniane było nieco wyżej, jest niemalże taka
sama, jak reszta refrenowych zwrotek. Jej odmiennośd dostrzegalna jest w ostatnim
zaledwie wersie, ale pełni zasadniczą rolę w podkreśleniu ponurego tonu całego
utworu. Puenta, w której skraca poeta wcześniejszy wers o jedno słowo, zamieniając
jednocześnie codziennej na śmiertelnej, jest odzwierciedleniem egzystencjalnych
niepokojów autora.
Upadek Ikara (org. Pejzaż ze spadającym Ikarem)

5. Pejzaż ze spadającym Ikarem, ok. 1558, Bruksela, Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique
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Wielowątkowośd oraz alegorycznośd obrazów Pietera Bruegla Starszego jest
nieodłączna cechą jego twórczości. Genialny przykład transpozycji mitu, ze
szczególnym naciskiem położonym na

przekaz wniosków płynących z jego

przetworzenia, występuje w Pejzażu ze spadającym Ikarem. Gerhardt W. Menzel tak
przedstawia płótno niderlandzkiego malarza:
Najpierw uderza widza pejzaż. Oświetlenie daje osobliwy efekt. Jest nastrój późnego popołu dnia, Cienie
się wydłużyły, słooce zapada za horyzont, morze i niebo, dalekie góry, a nawet bliska rola przelśnione są
jego promieniami. Na pierwszym planie widzimy stosunkowo sporą postad oracza. Czerwony kaftan
stanowi kolorystyczny punkt zasadniczy kompozycji. Cienie przedwieczorne zalegają zaorane bruzdy.
Jedynie skrót, w jakim namalowany został koo, wypadł nie dośd przekonywająco. Pasterz ze stadem,
rybak na brzegu, dumne żaglowce na morzu świadczą o panowaniu człowieka nad świecie. Wydaj się, że
wcale nie tu nie ma Dedala i Ikara, którzy przecież – bodaj w legendzie – urzeczywistnili stare marzenia
ludzkości, by wznieśd się nad ziemię. Po krótkim szukaniu odkrywamy Ikara, tonącego w morzu poniżej
statku: widoczne są jeszcze tylko nogi. Ale nikt go nie dostrzegł. Trzej ludzi, którzy by mogli byd
świadkami tragedii, albo zwróceni są do niej plecami, albo tak pochłonięci własnym zajęciem, że
28

niebywałe zdarzenie mija niezauważone.

Uczynienie starożytnego lotnika, który na woskiem sklejonych skrzydła
niebezpiecznie zbliżył się do słooca, bohaterem obrazu jest bowiem tylko pozorne.
Dominantą brueglowskiego pejzażu jest przyroda oraz ludzie, pozostający obojętni na
los śmiałka, mającego czelnośd wznieśd się ponad nich. Szczególnemu zaś osądowi
poddał Bruegel homo sapiens, których krótkowzrocznośd oraz skoncentrowanie tylko
na własnych sprawach, czyni niejako współwinnymi tragedii. Dlatego zapewne
Białostocki stwierdza, że „…„Ikara” i „Szawła” malował Breugel-sceptyk, dla którego
świat ludzi jest zły i mało ważny w ogólny rachunku…”29
Świat, który przecinał skrzydłami podniebny lotnik, jest wrogi i obojętny. Nie ma
absolutnie żadnej zadumy, która towarzyszyła nieszczęśnikowi w uruchomionych
automatyczne, powiązaniach intertekstualnych. Menzel wyraźnie podkreśla również
biernośd przyrody w tragedii:
Równie wrogi wobec człowieka jak w „Nawróceniu Szawła” jest pejzaż w „Upadku Ikara”. Zupełna
obojętnośd, brak współbrzmienia przyrody w tragedii ludzkiej tworzy wyrafinowany konflikt. Jasny,
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pełen światła i powietrzny świat w ciszy dokonuje swego dnia, ludzie pracują, okręty płyną swoimi
drogami, słooce zachodzi obojętne nad śmiercią Ikara.
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Kaczmarski zawarł w tekście utworu wierny opis brueglowskiego obrazu.
Rozpoczyna oczywiście od opisania scenerii płótna, skupiając się na kształtującej świat
przyrodzie, oraz wpływu, jaki mają na nią umieszczeni w strefie obrazowania ludzie:
Pług rozgryza grudy bure
Karnie dźwiga brzemię wół
Szumne drzewa rosną w górę
Szumne rzeki płyną w dół
Tłustą ziemią oracz kroczy
Płytki w niej odciska ślad
Całym światem jego oczu
Ociężały wołu zad.
Odurzone nieba skalą
Morze marszczy się beztrosko
Z migotliwą taoczy falą
Białe piórko z kroplą wosku.
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Znajdujący się w centralnej części płótna oracz, pozostaje również u
Kaczmarskiego nieruchomo wpatrzony w zad wołu, a jego świat wyznaczają skiby
ziemi, pozostające po przejściu pługa. W tym czasie, w niewielkiej odległości, ma
miejsce ważne wydarzenie. Tylko morze jednakże będzie świadkiem tragicznej historii i
tylko ono, oczywiście jako bezpośredni uczestnik zdarzenia, wykaże się reakcją. Po
Ikarze pozostanie tylko „białe piórko”, pełniące rolę nagrobnego pomnika.
Ostatni czterowiersz pełni rolę refrenu i powtórzony zostanie w każdej
następnej strofie bez zmian – prócz ostatniej, która, jak ma miejsce dośd często w
przypadku utworów Kaczmarskiego, pełni rolę puenty całego utworu. Jego rola polega
głównie na spowodowaniu wrażenia zatrzymania się czasu w jednej, ulotnej chwili.
Dzięki temu zabiegowi poeta osiąga cel, zamrażając niemalże życie w granicach
opisania, oraz ma możliwośd przedstawienia innych uczestników tragicznego
wydarzenia w dokładnie tym samym momencie. Uchwycenie reakcji poszczególnych
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elementów krajobrazu, w tym i ludzi w nim umieszczonych, stanowi bowiem główną
oś, wokół której Kaczmarski obudował swoją wersję pejzażu.
Z opisywania oracza przechodzi autor Astrologa do drugiego planu, gdzie,
wpatrzony w błękitne niebo, stoi pasterz. Jego krótki opis zawarty jest w pierwszym
czterowierszu strofy, a następnie porzucony dla przedstawienia sceny, która widoczna
jest za jego plecami:
Wodzi kręty szlak wędrowca
Wąwozami w cieniu wzgórz
Wodzi pasterz bierne owce
Pod nożyce i pod nóż
W płynnym świetle oddalenia
Drży niepewny siebie cel
Miasto blasku, port wytchnienia
Szmaragd, błękit, róż i biel.
Odurzone nieba skalą
Morze marszczy się beztrosko
Z migotliwą taoczy falą
Białe piórko z kroplą wosku.
Mrówczy ruch na wantach statku
W słooce godzi masztu grot
Nie rozmyśla o upadku
Kto na rychły liczy wzlot
Lśnienie płaszczyzn nie zna granic
Dla bezliku dróg i miejsc
Nie zagląda w głąb otchłani
Kogo żagiel niesie w rejs.
Odurzone nieba skalą
Morze marszczy się beztrosko
Z migotliwą taoczy falą
Białe piórko z kroplą wosku.

Ostania ze strof przybiera u Kaczmarskiego formę zwięzłego podsumowania
przedstawionej sceny, uzyskując status kwintesencji całego zdarzenia. Skróceniu uległy
opisy poszczególnych elementów oraz wprowadzono nowy – znieruchomiałego ptaka:

38

Śpiewa pasterz, beczy owca,
Klaszczą żagle, stęka wół.
Fala dźwiga tors żaglowca,
Drzewa - w górę, rzeki - w dół.
Nad urwiskiem gnie się gałąź,
Znieruchomiał na niej ptak:
Ptasim wzrokiem objął całośd
Lecz - nie pojął jej i tak.
Porażone nieba skalą
Morze cierpnie gęsią skórką...
Z migotliwą znika falą
Z kroplą wosku martwe piórko.

Spowolnienie czasu w opisywanych wyżej scenach zostało spotęgowane przez
poetę poprzez użycie słownych elementów, które są charakterystyczne dla czynności
lub stanów rozciągniętych w czasie – „wodzi”, „płynnym”, „drży”, „mrówczy”, „niesie”,
„rozmyśla”, „beczy”, „dźwiga”, „gnie”, „znieruchomiał”, „objął”. Zastosowanie tychże
elementów, wraz z jednostajną melodią, powoduje, że pomimo ciągłej formy, jaką jest
utwór słowno-muzyczny, uzyskał poeta efekt stopklatki.
Jedyną, prócz oczywiście fali morskiej, reakcją na opisywaną sytuację jest
znieruchomienie ptaka, który z góry obserwuje finał zmagao Ikara. Jego osłupienie
może byd wynikiem odbioru samego wypadku, aczkolwiek postrzeganie nie jest w tym
wypadku wystarczające i, ograniczony przez brak aparatu analitycznego, nie pojmie
złożoności dostrzeżonego wydarzenia.
Opisanie

obrazu

Bruegla

przez

warszawskiego

poetę

nie

podlega

wartościowaniu na żadnej płaszczyźnie przedstawienia. Podmiot liryczny ustawił się
bowiem w roli biernego obserwatora, dla którego najważniejszą czynnością jest jak
najwierniejsza relacja z miejsca zdarzenia. Prezentacja jednakże sceny jest ustawiona w
taki sposób, by, pomimo braku bezpośredniego wniknięcia w opisywane zdarzenie
podmiotu, była ona w pełni interpretowalna przez samego odbiorcę. To właśnie
słuchaczowi pozostawia autor Kanapki z człowiekiem możliwośd interpretacji
wydarzenia poprzez jego własny dialog z utworami obydwu artystów.
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Przepowiednia Jana Chrzciciela (org. Kazanie św. Jana Chrzciciela)

6. Kazanie św. Jana Chrzciciela, Budapeszt, Szepmuveszeti Muzeum

Utożsamianie się z podmiotem lirycznym utworu, szczególnie jeśli dotyczy on
losów artysty, pełni u Kaczmarskiego szczególną rolę. Widad to chociażby po ilości
utworów, które napisał autor Wariacji dla Grażynki, wcielając się w pierwszej osobie w
postad tytułową lub identyfikując zaledwie poprzez ustawienie podmiotu na zewnątrz
dzieła jako zaangażowanego obserwatora. Metodę tą widad i w poniższym utworze,
inspirowanym płótnem Kazanie św. Jana Chrzciciela, gdzie posłużył się warszawski
poeta tekstem pieśni jako przekaźnika emocji i wrażeo na temat dzieła Bruegla.
Sam obraz zaś przedstawia scenę niczym wyjętą z czasów narodzin
chrześcijaostwa – szczególnie zaś zgromadzeo rzymskich w czasach, kiedy wyznawcy
nowej religii byli prześladowani przez władze Imperium. Prawdopodobnie taka też
koncepcja płótna przyświecała Brueglowi podczas jego powstawania, szczególnie jeśli
weźmie się pod uwagę koegzystencję dwóch rzeczywistości w tym konkretnym dziele.
Wspomina również o tym fakcie Gerhardt W. Menzel w swej książce, poświęconej
malarzowi:
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Tajne zgromadzenia wyznawców nowej nauki w jego ojczyźnie mogły go na ten temat naprowadzid.

32

Znana z historii scena została zaadoptowana i przeniesiona w czasy Brueglowi
współczesne, gdzie takie spotkania odbywały się w celu propagowania reformatorskich
odłamów chrześcijaostwa. Wydarzenie, które uwiecznił niderlandzki malarz, prezentuje
się następująco:
Na leśnej polanie zebrał się wielki tłum, by usłyszed Jana Chrzciciela; widzimy go na dalszym planie w
postawie kaznodziei, wskazującego dłonią Chrystusa, który znajduje się wśród słuchaczy.

Metoda

opisania

obrazu

zastosowana

przez

autora
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Astrologa

jest

charakterystyczna dla zewnętrznego, dedykowanego bywalcowi muzeów oraz galerii,
stylu. W tym jednakże przypadku widz posiada nie tylko wrażliwośd interpretatora, ale
zdaje się byd również kompetentnym badaczem, potrafiącym dokonad analizy dzieła na
poziomie semiotycznym. Dokładnie takiej analizy oczekiwałby odbiorca, pragnący
zapoznad się szerzej z brueglowską twórczością, po pracy badawczej – jeśli oczywiście
pominąd nadorganizację tekstu, charakterystyczną dla

wypowiedzi poetyckiej,

wiązanej.
Oczywistym faktem jest, iż dominantą kompozycyjną w dziele Bruegla jest tłum,
który zgromadził się na leśnej polanie, by wysłuchad „kazania”. Jedynie w oddali, na
dalszym planie, dostrzec można rozmyte kontury miejskich budowli. Kaczmarski swój
„opis” zaczyna jednakże właśnie od tych elementów, które umieszczone zostały w
ramach drugiego planu:
Miasto, katedra, mur - daleko;
Na wzgórzu stary las nad miastem,
Nad uchodzącą w niebo rzeką,
W półmroku barwną skrył hałastrę.
Pątnik z kosturem, grabarz, rebe,
Modniś przy mieczu, mnich - spowiednik Tłoczą się jak najbliżej siebie,
Żeby wysłuchad przepowiedni.
Ludzie zwykli, nieświęci.

32
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Menzel G. W., dz. cyt., s. 73.
Tamże, s. 73.
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Tajemnicza przyczyna.

34

Prorok i dysydenci.
Niesprawdzalna nowina.

Dynamiczne przejście do przedstawienia postaci, które Bruegel umieścił na
swoim obrazie, służy Kaczmarskiemu do podkreślenia zróżnicowania uczestniczących w
spotkaniu osób – tak pod względem pozycji społecznej, jak i wyznania. Ten
wielokulturowy tłum przybył tu jednak z różnych pobudek, które to powody odczytuje
podmiot z zachowania, mimiki ich twarzy:
Gęby, chod niby zasłuchane,
Nie wszystkie patrzą w mówcy stronę;
Jedne - z nadzieją na odmianę,
Inne - odmianą zatrwożone.
Ważne proroctwa snadź tworzywo
W każdym odkłada się inaczej:
Ten satysfakcję czuje mściwą,
Ów już nad biegiem świata płacze.
Świecą twarze, jak liście,
Spadające pomału
I błyskają świetliście,
Nim zbutwieją na całun.

Główna myśl, która przyświecała autorowi Staoczyka podczas powstawania
Przepowiedni Jana Chrzciciela, ujawnia się w tej pierwszej, otwierającej strofie.
Pomimo faktu, że Kaczmarski werbalizuje w tym przypadku reakcje zgromadzonych na
polanie dysydentów35, istotna z punktu widzenia tematu utworu jest jedynie sytuacja,
która ową reakcję wywołała. Ludzie ci mają świadomośd, że zbliża się czas przełomu,
czas zawieruchy dziejowej, która, w zależności również od ich udziału, może potoczyd
się bardzo różnie. Skrajnośd wywołanych reakcji jest w tym przypadku odbiciem
ludzkich postaw w sensie uniwersalnym, jako że te nie wietrzeją z czasem, a zmieniają
jedynie tło, w kontraście którego może je odbierad uczestnik bądź obserwator.

34

Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 400.
Znaczenie terminu dysydenci, również w jego wieloznaczeniowości, zamieszczonego przez
Kaczmarskiego w Przepowiedni Jana Chrzciciela, wyczerpująco przedstawił Krzysztof Gajda *w:+ Gajda K.,
Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznao 2003, s. 138.
35
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Ostatni czterowiersz tej złożonej strofy to przesunięcie środka ciężkości z ludzi
na przyrodę. W ten sposób pragnie uzyskad Kaczmarski kontrast ważności znaczeo. Dla
ludzi, zgromadzonych na polanie za miastem, ważnośd wydarzenia jest bezdyskusyjna.
Z kosmicznego zaś punktu widzenia zgromadzenie to, idea, która rodzi się i dojrzewa
wśród tłumu, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Milczący świadkowie, których
poeta umieścił w każdej strofie, widzieli i widzied będą jeszcze wiele takich zgromadzeo
w perspektywie czasu. Dla przyrody pozostają one bez znaczenia.
Następna strofa jest kontynuacją opisania obrazu z kolejnymi postaciami
pojawiającymi się w momentach przełomu. Szpieg i donosiciel zdają się byd
nieodłączną częścią każdego fermentu społecznego, niezmiennie występując ze sobą
na przestrzeni dziejów w każdej ich zawierusze. Umieszczenie akurat tych dwóch
profesji jest całkowicie zrozumiałe i wynika z przekonania Kaczmarskiego, jakoby każde
wydarzenie, istotne z punktu widzenia generacyjnego, było tylko powtórzeniem
sytuacji, która miała już miejsce w przeszłości. Pozostają ponadczasowe jedynie:
Bezbronne ludzkie tajemnice,
Dalekonośna woo fermentu:
Szeptem szpiegowi donosiciel
Zdradza tożsamośd dysydentów.
Szare habity wśród opooczy
Zdają się słuchad nader bacznie:
Bo pewne jest, że coś się kooczy,
Ale ważniejsze - co się zacznie?
Jesion dźwiga ciekawych,
Jesion zdrajcę ukrywa Konar jego łaskawy,
Kora jego cierpliwa.

Pewnośd obecnych, że najbliższy czas przyniesie ważkie zmiany, pozostawia
jednak otwarte pytanie, na które nie otrzymają odpowiedzi. Zakooczenie pewnego
etapu w życiu tej społeczności już się dokonało, szukają teraz nowej drogi i
przewodnika, których ich tą arterią powiedzie, wskaże kierunek, dzięki któremu nie
pobłądzą. Tylko przyroda, jak wspomniane zostało powyżej, trwa jak trwała –
niewzruszona, wieczna, obojętna.
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Odnalezienie przewodnika, a przynajmniej próba jego odszukania, w czasach
przełomu jest równie powszechna, jak przepowiednie, które zazwyczaj mu towarzyszą.
Ten zaś, umieszczony na obrazie Bruegla, pojawia się również u Kaczmarskiego,
wieszcząc tłumowi nadejście nowego czasu:
Wielce przejęte są niewiasty,
Niewiasty lubią zgromadzenia:
Mówca ma postad, zarost zacny
I głos nawykły do wieszczenia.
Pielgrzymi wierzą mu zdrożeni,
Gnuśni słuchają go mężowie.
Odmieni coś, czy nie odmieni Od razu widad, że to Człowiek!
Drzewa niosą przesłanie
Szumem liści w głąb lasu;
Lecz milcząca to pamięd,
Obojętna dla czasu.

W

powyższej

nowotestamentowej

strofie
wypowiedzi

oczywiste
Poncjusza

jest

nawiązanie

Piłata,

bezpośrednie

do

który przedstawiając króla

żydowskiego rzucił w kierunku tłumu – Ecce homo. Tutaj nie potrzebuje on
przedstawienia, ponieważ według poety jest to coś, co widad od razu – i to bez
znaczenia, czy niesie ze sobą odmianę, czy nie. Nie będzie to miało również znaczenia z
punktu widzenia uniwersum, którego milcząca pamięd notuje wydarzenie.
Uważny widz zobaczy na obrazie Bruegla jego samego wraz z rodziną, ukrytych
za konarem drzewa w lewym, górnym rogu płótna. Okazuje się, że:
Bruegel poczuwa się do wspólnoty z tymi ludźmi, którym kazanie św. Jana stało się treścią wiary,
namalował bowiem siebie i swoją rodzinę, nieco oddzielonych drzewem od reszty tłumu, na
podwyższonym miejscu – jako uważnych słuchaczy.

36

Również Kaczmarski dostrzega fakt tej autoprezentacji i wskazuje w poniższej
strofie na osobę artysty, dokonując poetyckiego opisania sceny, umieszczonej w
przestrzeni percepcyjnej obrazu przez autora Pejzażu ze spadającym Ikarem:

36

Menzel G. W., dz. cyt., s. 74.
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Breughel w przebraniu sukiennika
Podgląda pozy i śmiesznostki,
Opooczy cieo i błysk guzika,
Cały stworzenia akt - nieboski.
I wszystko mu się w całośd składa:
Mroczne konary, lśniące l iście,
W bezbrzeżnej dali niebo blade
I miasto - całkiem przezroczyste.
Rytmy dni, rytmy nocy
Pod koroną jesionów,
Nowi szpiedzy, prorocy
I ofiary przełomów.

Muzealne doświadczenie widza miesza się z wrażliwością poety w powyższej
strofie, dlatego uzyskujemy informację o procesie, który pozwolił uwiecznid ową scenę
na płótnie niderlandzkiego malarza. Dla Bruegla ważna, co podkreślił wpisaniem swojej
własnej osoby w tłum zebranych, staje się również istota samego aktu stworzenia, w
wyniku którego powstanie dzieło uwieczniające barwny tłum – szpiegów, proroków i,
co najważniejsze, ofiar. To one nadają ton obydwu dziełom.
Niewinnośd, jako apologia nieświadomości, została podkreślona przez Jacka
Kaczmarskiego w strofie finalnej:
Chłopczyk się nudzi. Ssie podpłomyk,
Namiastkę psoty i słodyczy,
Szczęśliwie jeszcze nieświadomy,
Że to proroctwo go dotyczy.
Patrzy na psa, co całkiem blisko
Na płaszczu pana siadł ospale
I - doświadczony fatalista Żyje na węch... nie słucha wcale.
Pachnie gniciem półmroku,
Pachnie wiatrem od rzeki,
Pachnie ludzki niepokój
Zwierzęciem kalekim...
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Nieodłączną częścią procesu jest, jak wskazuje poeta, zapach niepokoju –
jedyny pewny wynik zgromadzenia. Tym razem jednak przyroda zdaje się iśd w sukurs,
mieszając się w ferii zapachów z ludzkimi odpowiednikami.
Przepowiednia
uniwersalny

przekaz

Jana

Chrzciciela

jest utworem okresu

jest

oczywisty,

jako

że

dotyka

przełomów.

Jej

problemów cyklicznie

występujących w społeczeostwach podczas ich rozwojów i upadków. Inspiracją do jego
stworzenia był właśnie jeden z takich momentów, kiedy dostrzegalny był koniec
pewnego okresu w dziejach świata. Odczuwalna była również chwila nadchodzących
zmian, nieznane jedynie było to, co dopiero nadejdzie. Data powstania utworu to 11
września 2001 roku – dzieo terrorystycznego ataku na World Trade Center. Czas
przełomu.
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn:
Rembrandt należał do tej grupy uprzywilejowanych malarzy holenderski, którzy
mieli możnośd żyd w latach największego rozwoju gospodarczego Niderlandów. Sto lat
młodszy od Bruegla i Boscha, był rówieśnikiem, między innymi, Vermeera i Halsa.
Urodzony w rodzinie młynarza jako siódmy, najmłodszy syn, odebrał klasyczną
edukację tamtych czasów – uczęszczał do szkoły miejskiej – by następnie, ze względu
na własne walory umysłowe oraz brak lepszych perspektyw, zostad wysłanym do
Szkoły Łacioskiej w Lejdzie. Ówczesna Szkoła Łacioska przygotowywała uczniów do
pracy w bardziej wymagających zawodach, tworząc trzon przyszłej elity intelektualnej i
finansowej Niderlandów. Szkoły Łacioskiej Rembrandt nigdy jednak nie ukooczył,
zapisując

się

na

Uniwersytet Lejdejski – jak przekazuje Charles L. Mee

„…prawdopodobnie nie tyle z powodu umiłowania nauki, co raczej dla licznych
przywilejów łączących się ze statusem studenta.” 37 Następnie Rembrandt zostaje,
zgodnie z własną wolą, posłany do terminu u malarza Jacoba van Swanenburga, by
tam, przez kolejne trzy lata, pobierad nauki w zakresie malarstwa. Wysłany następnie
do Amsterdamu, doskonalił swoje umiejętności pod okiem Pietera Lastmana – przez
zaledwie sześd miesięcy - uznanego wówczas twórcy obrazów historycznych. Bo tym
krótkim okresie powrócił do rodzinnej Lejdy, by otworzyd tam własną pracownię.
Wyniki jego działalności twórczej możemy podziwiad do dnia dzisiejszego. Zmarł jako
bankrut w roku 1669, aczkolwiek spuścizna, jaką zostawił potomnym, była znacznie
bardziej wartościowa, niż ta, którą można przeliczyd na pieniądze.
Wyjątkowa technika, podkreślająca głównie stany emocjonalne malowanych
postaci, wyznaczenia środka ciężkości na postawach i ich odbiciu, stawiało
niderlandzkiego malarza wśród najlepszych artystów jego czasów. Nie dziwi więc, że
inspirował on również pokolenia, które nadeszły po nim.
Kaczmarski poświęcił Rembrandtowi, a w zasadzie jego płótnom, pięd utworów:
Zaparcie się apostoła Piotra z 1978, Astrolog z 1991, Syn marnotrawny z 1991, Lekcja
anatomii doktora Tulpa z 1992 oraz Zaszlachtowany wół, również napisany w roku
1992. Warto przyjrzed im się bliżej.

37

Mee Ch. L., Portret Rembrandta, Warszawa 1996, s. 17.
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Zaparcie się Apostoła Piotra (org. Zaparcie się Apostoła Piotra)

7. Zaparcie się Apostoła Piotra, ok 1660, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Zaparcie się Apostoła Piotra jest kolejnym utworem w dorobku Jacka
Kaczmarskiego, który oparty został o dialog intersemiotyczny z twórczością malarską
niderlandzkich artystów. Główna linia tematyczna oparta jest na dialogu, jaki, według
autora Mimochodem, mógł mied miejsce podczas tytułowej sceny z Nowego
Testamentu. W tym przypadku jednak ciężar utworu nie opiera się na samym fakcie
zaparcia, a i apostoł Piotr również nie jest bezpośrednim bohaterem wiersza. Cała
scena rodzajowa została bowiem przedstawiona z punktu widzenia rzymskiego
legionisty, którego zadaniem było przesłuchanie spiskowców, zgromadzonych wokół
osoby Jezusa Chrystusa. Nadorganizacja tekstu została oparta o, przekazane przez
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Nowy Testament, trzykrotne wyparcie się późniejszego świętego. W tym jednak
konkretnym przypadku mamy do czynienia nie tylko z wypełnieniem się przepowiedni,
jaką poczynił Chrystus podczas rozmowy ze swoimi uczniami w Gaju Oliwnym w
stosunku do świętego Piotra, ale również nieuchronnośd ciągu zdarzeo, widzianych z
perspektywy obserwatora zaangażowanego, na oczach którego powstaje historia.
Historia, która na zawsze zmieni oblicze świata. I pomimo faktu, że oficer rzymski,
wyznaczony do aresztowania spiskowców, nie może uwierzyd, iż „tchórzliwy starzec”
jest w stanie w jakikolwiek sposób zagrozid Imperium, karty dziejów nie zanotują jego
imienia. Starzec zaś zostanie Ojcem Kościoła – opoką, na której Chrystus zbuduje
wspólnotę, mającą przetrwad następne dwa tysiące lat. Wspólnotę, która wydatnie
przyczyni się do zagłady rzymskiego Imperium.
Do swojej wersji „napisania obrazu” Kaczmarski podszedł nieco mniej
konwencjonalnie, niż w większości tego typu przypadków, chod i podobne zabiegi
występują w jego twórczości. Steatralizowana wersja utworu, bo o takiej formie tu
mowa, przypomina nieco bardziej utwór z pogranicza dramatu, niźli liryki. Ważną rolę
pełnią tu wierszowane didaskalia w pierwszej, trzeciej oraz piątej strofie, które, jak ma
to miejsce w przypadku dramatu, pełnią rolę opisowo-narracyjną dla całości dzieła,
uzupełniając warstwę dialogową.
Pierwsza strofa zawiera informacje, które nie znalazły się w przestrzeni
percepcyjnej obrazu Rembrandta, ponieważ wydarzenia opisane przez Kaczmarskiego
miały miejsce przed tymi, które malarz zawarł w swoim dziele. Poeta, jak to ma w
zwyczaju, zmienia dominantę kompozycyjną opisywanego obrazu, czyniąc główną
postacią pieśni oficera rzymskich Legionów. Z jego to perspektywy dowiaduje się
odbiorca o sytuacji, która miała miejsce w Ogrodzie Oliwnym w dniu pojmania. Ma to
duże znaczenie dla wymowy całego utworu, ponieważ przesunięcie takie spowodowało
marginalizację znaczenia mitologii chrześcijaoskiej, wraz z jej wymową, na rzecz
przekazu o znaczeniu uniwersalnym, ogólnoludzkim. Dla Kaczmarskiego postad
apostoła Piotra ma znaczenie, ale tylko w przypadku opisania tragedii człowieka jako
jednostki, bez wpływu na dalsze dzieje doktryny, jaka dzięki późniejszym działaniom
tegoż, powiązanymi z wydarzeniami w Ogrodzie również, miała miejsce.
Pierwszy czterowiersz to opis oficera, który został wysłany, by pojmad
zgromadzonych w Gaju spiskowców. Jego zadanie zostało wykonane, pojmani, z
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główną postacią Chrystusa, są skuci i zostaną pod strażą wyprowadzeni z miejsca
zatrzymania. W tym miejscu Kaczmarski przechodzi do przedstawienia drugiej osoby
dramatu – apostoła Piotra. Jego zwerbalizowany opis zgadza się zupełnie z
wizerunkiem, jaki zamieścił Rembrandt w swoim Zaparciu się apostoła Piotra:
Oficer ściągnął z głowy hełm i rzucił miecz na stół
Po twarzy jego ściekał pot miał oczy bez wyrazu
Wykonał rozkaz kogo trzeba kajdankami skuł
I wydał rozkaz odprowadzid pod zdwojoną strażą
Już był w porządku przed nim stał wysoki godny starzec
Twarz miał łagodną czystą nie spuszczał oczu w dół
Żołdak oświetlał z bliska tę najniezwykl ejszą z twarzy
I światło drżało bowiem prostak respekt przed nią czuł
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Częśd dialogowa utworu to, oparte na przekazie z Nowego Testamentu,
trzykrotne wyparcie się apostoła Piotra. U Kaczmarskiego pełnid będzie ono rolę
swoistego rodzaju refrenu, rozgraniczającego częśd opisową i dramatyzującą całe
zdarzenie. Oficer pyta więc apostoła Piotra:
- Ty byłeś z nim?
Oficer pyta cicho
Zdziwiony starzec wznosi brwi
- Ja?
Na Jowisza! Nie!

Pierwsze zaparcie się prowadzi do przesunięcia opisu na trzeci plan, gdzie
zarysowana jest jedynie postad Jezusa, odprowadzanego przez rzymskie straże. U
Kaczmarskiego jednak jest to trzecia dramatis personae, która ma istotny wpływ na
sytuację całej akcji utworu. Nie pozwala jednak warszawski poeta wypowiedzied się w
żaden sposób tej postaci, dochodząc do wniosku, że milczeniem odda więcej, niźli
tysiącem słów. Dlatego właśnie Jezus jedynie patrzy w kierunku apostoła i – jak miało
to miejsce w wersji nowotestamentowej – nie wyraża zaskoczenia zaistniałą sytuacją:
Odprowadzony więzieo stanął stanęła jego straż
Przebyli parę kroków już więc razem stali w cieniu
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Odwrócił się i wszyscy zobaczyli jego twarz
Na której nikt nie dostrzegł ani śladu zaskoczenia
A starzec milczał słychad w krąg płonących świec skwierczenie
Oficer szarpie czarny zarost myśli tchórz i łgarz
I czuje jak pod zbroją już potnieją mu golenie
Tym szybciej chce zakooczyd sprawę pyta jeszcze raz

Drugi czterowiersz czwartej strofy to znów oficer, tym razem wyrażający swoje
zdanie na temat postępowania Piotra. Starzec jednak uporczywie milczy. Nie może
mied nic do powiedzenia, ponieważ jego rola, jego przeznaczenie jeszcze się nie
wypełniło.
Dochodzi do kolejnego zaparcia się apostoła:
- Więc byłeś z nim!
Po co się zapierad?
Lecz starzec robi szczery gest
- Mówiłem już że nie.

Ostatnia opisowa strofa jest poświęcona już tylko i wyłącznie rzymskiemu
oficerowi. W pierwszym czterowersie Kaczmarski dopełnia zadania opisania legionisty,
uzupełniają jego charakterystykę o cechy osobowościowe – z punktu widzenia
ogólnoludzkiego pozytywne. Stoi to w oczywistej sprzeczności z nacechowaniem
negatywnym, jaki postad ta zyskała poprzez opis znajdujący się w Nowym Testamencie
oraz twórczośd opartą na jego motywach, przybierając formę gry z konwencją.
Druga częśd strofy to już rozważania oficera oraz ocena postaci Piotra. Różnica
w przekazie informacji na temat oficera, szczególnie w ocenie jego postawy wobec
zaistniałej sytuacji, wpłynąd również musiała na podobną ocenę apostoła Piotra, która
w tym przypadku jest ewidentnie negatywna. Taka też musiała zresztą byd, jako że
punkt wartościowania został zmieniony z chrześcijaoskiego na rzymski. W tym
przypadku uruchomienie aparatu skojarzeniowego oraz intersemiotycznego nie
spowoduje reakcji, jaka normalnie miałaby miejsce w przypadku analizy tejże sytuacji,
ale zmusi to próby przewartościowania postaw – co zresztą było zapewne głównym
zamierzeniem poety.
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Oficer jest już łysy tam gdzie hełm obciera głowę
Na ciele odciśnięty ma surowy zbroi wzór
I tylu z niego śmiało się że oficerskie słowo
Potrafi bez sprzeciwu zaprowadzid go pod sznur
Dam jeszcze jedną szansę mu i zamknę próżny spór
Bunt już się skooczył więc wypuszczę go stąd tak czy owak
Niegroźny dla imperium taki bez honoru tchórz
Który wypiera wodza się by życie móc zachowad

Żeby wypełnid swoje przeznaczenie Piotr musi dla jemu współczesnych
pozostad tchórzem – jak określa go rzymski oficer.
Więc byłeś z nim!
Już nie męcz mnie W swej roli godny starzec trwa
Wiedząc że żołnierz myli się
Chod niby rację ma
Więc znowu mówi - nie.

Puentując utwór ostatnim, trzecim wyparciem, autor Staoczyka buduje
antytezę. Bez niej wymiar uniwersalny przesłania byłby niepełny, bowiem zawierałby
jedynie, nacechowaną jednostronnie negatywnie, opowieśd o zdrajcy i honorze
żołnierza. Zwycięstwo jednej ze stron byłoby oczywiste i niepodlegające ocenie. Dzięki
zastosowaniu puenty w postaci wspomnianej wyżej antytezy, Kaczmarski uzyskał efekt
dwóch zwycięstw – na płaszczyźnie moralnej i ideowej – podkreślając jednocześnie
dramat apostoła Piotra, postawionego w sytuacji bez wyjścia. Przecież podczas
wieczerzy w Ogrodzie Oliwnym Jezus przepowiedział zachowanie się swego apostoła.
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Astrolog (org. Faust)

8. Faust, ok. 1652, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Rysunek, wykonany przez Rembrandta około roku 1652, przedstawia fikcyjną
postad doktora Fausta, na stałe goszczącą w mitologii świata zachodniego. Po raz
pierwszy przedstawiona w książce anonimowego niemieckiego luteranina, mająca byd
jakoby biografią Johana Faustusa, nosząca tytuł Historia von D. Iohan Fausten, stała się
niewyczerpaną kopalnią inspiracji dla pisarzy na przestrzeni wieków. Jednym z
pierwszych był Christopher Marlow, który dzieje życia tej barwnej postaci przedstawił
w dramacie Doctor Faustus. Istnieje duże prawdopodobieostwo, że nie tylko opowieśd
ludowa, ale również któraś z wymienionych wyżej pozycji, posłużyła Rembrandtowi do
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opracowania szkicu, będącego wizualizacją postaci głównego bohatera dramatu
podczas pracy.
Szkic ten posłużył Kaczmarskiemu jako inspiracja do napisania utworu Astrolog,
będącego poetycką trawestacją, znajdującej się w Rijksmuseum, grafiki. Utwór
Kaczmarskiego nie jest opisaniem dzieła niderlandzkiego mistrza, a jedynie luźnym
nawiązaniem do sceny z amsterdamskiego szkicu, z dużą swobodą traktujący nie tylko
samą grafikę, ale również historię życia Fausta. Doraźna potrzeba, jaka w tym wypadku
wzięła górę nad rzeczywistością historyczno-literacką, posłużyła do stworzenia dzieła
opowiadającego historię postaci wyprzedzającej swój czas . Zmiana tytułu na Astrolog
sugeruje, ze bohaterem utworu uczynił poeta nie konkretną jednostkę, ale raczej
postad wzorcową, mającą wywoład odpowiednie skojarzenia u odbiorcy dzieła.
Wybitna jednostka, niezrozumiana przez sobie współczesnych, posiada dar
dostrzegania podstawowego sensu rzeczy i ich istnienia. Dokładnie taką samą wiedzę i
umiejętnośd, posiadał podobno rzeczony Doktor Faust, uposażony w nią dzięki
podpisaniu cyrografu z Mefistofelesem.
Kaczmarski rozpoczyna swój utwór od zbudowania atmosfery tajemniczości,
która posłuży mu następnie do przekazania prawd rządzących światem – na wszystkich
jego płaszczyznach. Do stworzenia wyżej wspomnianej atmosfery pos łużyło mu
zarysowanie form przedmiotów, zwierząt oraz czynności, jakie tradycja kulturowa
świata zachodniego na stałe wpisała w sposób postrzegania i imaginowania
średniowiecznych alchemików, astrologów i magów:
Sowie źrenice, jak czarne księżyce
W ognistych pierścieniach wysyłam w mgławice
Trwożliwych szelestów mysiego protestu
Przed życiem,
Któremu na imię bezkresny jest przestwór.
W spazmach i splotach najlichsza istota
Wypełnia swój los parabolą żywota
I gasnąc przepada wśród świateł miriadów -
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Maskota
Potęgi, co Stwórcą nazywa się Ładu.

39

Dwie powyższe strofy zawierają nawiązania do wyżej wspomnianych atrybutów
czarnoksięstwa. Umieszczenie, zaraz na początku pierwszej strofy, sowy, będącej
symbole mądrości, nocy oraz sztuk tajemnych, wraz z księżycem, który również uosabia
porę, w której wyobraźnia ludzka umieszcza wszelkie działania tajemne, pozwala
poecie wytworzyd aurę nieodgadnionego. Nawiązanie do bezkresnego przestworu
nieba, kosmosu, jedynie zhiperbolizuje ów stan odbioru, by zakooczonym byd na
największej chyba tajemnicy wszechświata – życiu.
Druga ze strof to skupienie się Kaczmarskiego na tym ostatnim, najistotniejszym
i najbardziej złożonym elemencie świata. Jest ona również przypomnieniem, iż każda
żywa istota, w tym i człowiek, jest jedynie marnym pyłkiem w obliczu wszechświata i
jego stwórcy. Jej istnienie jest jedynie ulotną chwilą, szczególnie w porównaniu do
czasu, jaki liczony jest dla istnienia uniwersum.
Narracyjna częśd utworu kooczy się na strofie drugiej, by z ogólnych rozważao
na temat wszechświata pozwolid tytułowemu astrologowi na bardziej osobiste, nieco
zawężone refleksje na temat życia oraz jego miejsca w stworzony „ładzie”:
Chaos nade mną i chaos pode mną
Dla wszystkich prócz mnie jest mozaiką tajemną
Ukrytych zamiarów, przeznaczeo i czarów
Gdy ciemnośd
Pochłania jednako i plebs i Cezarów.

Pierwszy wers jest od razu ustawiony w opozycji do wersu kooczącego strofę
poprzednią. Wspomniany wcześniej Stwórca ładu nabiera znaczenia ironicznego,
pozostając antytezą chaosu, dostrzegającego podmiot w otaczającym go świecie.
Również motyw wyjątkowości jest w powyższej strofie zaakcentowany równie mocno,
stwarzając podmiotowi lirycznemu możliwośd wypowiadania się z pozycji narratora
wszechwiedzącego.
Podmiot

zbiorowy,

wypowiadający

się

w

dwóch kolejnych strofach,

odzwierciedla elitę, jaka kształtuje dany czas. Podkreśla jednak przejściowośd jego
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samego i wynikające z tego zagrożenia. Historia uczy, że przejściowośd czasów zawsze
wiązała się z ofiarami:
Widzę człowieka, jak cały w wypiekach
Powiada: nam mądrym się trzymad z daleka,
Bo w czasach przejściowych kto przysiąc gotowy
Co czeka
Strażników wartości , cnót ponadczasowych?
Lub słyszę chłystka, co na to się ciska:
My mądrzy wszystkiemu przypatrzmy się z bliska;
Wszak w czasach chaosu zwykł żądad lud stosów,
A iskra
Mądrości odmieni byd może bieg losu.

Najważniejsza prawda, jaką pragnie przekazad tytułowy astrolog ludzkości,
została przez Kaczmarskiego zawarta w ostatniej, puentującej strofie. Rzeczywistym
pierwiastkiem chaotycznym jest we wszechświecie człowiek i to on, a nie uniwersum,
jest siłą sprawczą nieszczęśd i tragedii. Czasy przejściowe, chaotyczne, są
odzwierciedleniem ludzkiego ja, równie chaotycznego pierwiastka, zaszczepionego w
każdej istocie z gatunku homo sapiens. Iskra nadziei pozostawiona przez podmiot tlid
się będzie dopóty, dopóki człowiek będzie posiadał wolną wolę i możliwośd
wyeliminowania owego elementu.
Realna postad doktora oraz jego literacki, Marlowe’owski odpowiednik, nigdy
nie zostały osądzone, ani tym bardziej spalone. Licentia poetica wkradła się w ostatniej
strofie do utworu Kaczmarskiego, pozwalając na dokonanie się żywota Fausta na
kształt średniowiecznych sądów czarownic – poprzez inkwizycyjne stosy i trybunały –
podkreślając tym samym jego niewinnośd:
Idę więc do nich i mówię, że czas
Jest zawsze przejściowy, a chaos jest w was!
I za to sądzili - i za to spalili.
Stos zgasł...
Dokładnie w od zawsze pisanej mi chwili.
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Wypełnienie się losu wieszczącego astrologa dokonało się tak, jak było to mu
pisane.

Syn marnotrawny (org. Powrót syna marnotrawnego)

9. Powrót syna marnotrawnego, 1668, Sankt Petersburg, Ermitaż

Motywy biblijne były często wykorzystywane przez malarzy na przestrzeni
wieków. Również w dorobku Rembrandta znajdują się obrazy, inspirowane
opowieściami ze Starego i Nowego Testamentu. Jednym z nich był, dośd powszechny,
motyw

powrotu

Syna

marnotrawnego,

który

wykorzystany

został

przez
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niderlandzkiego malarza do stworzenia jego ostatniego arcydzieła. Janina Michałkowa ,
w książce poświęconej Rembrandtowi, pisze na temat tego konkretnego dzieła:
Ostatnim dziełem Rembrandta, wspaniale kooczącym jego twórczośd, jest Powrót syna marnotrawnego.
Ten ogromny wymiarami obraz jest, jak większośd późnych obrazów Rembrandta, niezwykle prosty w
kompozycji. Dwie oświetlone postacie z lewej strony, kilka pogrążonych w mroku – oto wszystko.
Strudzony syn po burzliwym życiu trafił wreszcie do ojca. Skóra na jego gołych piętach jest
pomarszczona, ubranie w strzępach, bolesną twarz przyciska do łona ojca. Oczy ojca są zamknięte, a
40

może niedowidzące.

Napisany przez Kaczmarskiego w 1991 roku utwór jest metaforycznym
odzwierciedleniem niepokojów poety, jakie towarzyszyły mu na początku lat
dziewięddziesiątych XX wieku. Był to czas, kiedy Polska przeszła już podstawowe
zmiany gospodarczo-społeczne, a ustrój, który był bezpośrednim powodem emigracji
poety, przestał istnied. „Syn marnotrawny”, który opuścił „dom” na początku lat ’80,
mógł powrócid na ziemię ojców. Fakt ten zaważył na pewno na powstaniu utworu,
dlatego wątki egzystencjalne są tak mocno zaakcentowane w całej pieśni, a dominantą
kompozycyjną utworu jest postad pierwszoplanowa – czyli tytułowy Syn Marnotrawny.
Nie jest to jednak utwór ściśle nawiązujący do dzieła Rembrandta, ponieważ Jackowi
posłużył jako inspiracja również Syn Marnotrawny Hieronima Boscha, do którego
odnosi się w tytule utworu. Łatwo zresztą zdekodowad obydwa nawiązania, jako że
występują one tylko w dwóch ostatnich strofach utworu. Przedostatnia z nich jest
opisem boschowskiej wersji motywu, zaś ostatnia prawie dokładnie opisuje scenę,
widoczną na płótnie Rembrandta. Sam motyw posłużył zaś Kaczmarskiemu do opisania
rozterek obserwowanej rzeczywistości ustami postaci z tych dwóch dzieł malarskich.
Pierwszoosobowy podmiot liryczny, pośrednio tożsamy z osobą samego poety,
opowiada historię swego życia. Jacek zrezygnował w tym przypadku z lubianej przez
siebie narracji drugo lub trzecioplanowej, sytuującej podmiot poza sytuacją liryczną
dzieła, na rzecz liryki maski:
Jestem młody, nie mam nic i mied nie będę.
Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą,
Są i tacy, którym płacą nie wiem za co,
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Ale cieszą się szacunkiem i urzędem,
Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał...

41

Charakterystyczna dla czasu przełomów chaotycznośd stosunków monetarnych
jest zaakcentowana tutaj poprzez „wyścig do bogactwa”. Ostatni wers odnos i się
bezpośrednio do przemian politycznych, jakie zaszły w Polsce. W odróżnieniu jednak
od stabilnych społeczności, tylko w przełomowych momentach możliwe jest bogacenie
się całości społeczeostwa w tak krótkim okresie, by było to zauważalne z perspektywy
czasu życia jednej osoby. Zmiana ról społecznych następuje bowiem wówczas w
sposób równie chaotyczny, co dynamiczny, podczas gdy czasy stabilnego rozwoju niosą
za sobą dziedzicznośd szczebla społecznego.
Radośd z wolności, która nie jest podporządkowana wyżej wspomnianym
oczekiwaniom społecznym, pozwala podmiotowi na postawienie twierdzeo:
Mogę włóczyd się i żyd z czego popadnie,
Mogę okraśd kantor, kościół czy przekupkę,
Żyd z nierządu albo doid chętną wdówkę,
Paradowad syty i ubrany ładnie A chyłkiem, jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta...
Mogłem uczyd się na księdza lub piekarza
(Duch i ciało zawsze potrzebują strawy),
Na wojaka mogłem iśd i zażyd sławy,
Co wynosi i przyciąga - bo przeraża,
A młodośd to ponod przygoda, a wojsko to szkoła...
Mogłem włączyd się do bandy rzezimieszków,
Niepodzielnie rządzid lasem lub rozstajem,
Zostad mnichem i dalekie zwiedzad kraje
Rozgrzeszając niespokojne dusze z grzeszków,
A chyłkiem przez życie przemykam i drżę, gdy ktoś woła...

Podkreślenie wolności wyboru, jaka jest dana podmiotowi w wierszu, nabiera
jeszcze mocy po wyliczeniu wszystkich tych możliwości, jakie dostępne są człowiekowi i
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stwierdzeniu, iż wybór został dokonany świadomie i z premedytacją. Nie taki jednak,
jakiego można by oczekiwad po wcześniejszych deklaracjach.
Wyraźne jest zadowolenie, przynajmniej częściowe, z wybranej drogi. Dlatego
tytułowy Syn marnotrawny używa czasu przeszłego w momencie, gdy określa swoją
przyszłośd – a jest ona tożsama z tą, która określa go w teraźniejszości. Jego
stwierdzenie, że „będzie nikim” nie jest przepowiednią, kasandrycznym wieszczeniem,
ale stwierdzeniem wyboru dalszej drogi:
Jestem młody, jestem nikim - będę nikim.
Na gościocach zdarłem buty i kapotę.
Nie obchodzi mnie co będzie ze mną potem,
Tylko chciałbym gdzieś odpocząd od paniki,
Co goni mnie z miejsca na miejsce o głodzie i chłodzie...

Kolejna strofa jest bezpośrednim nawiązaniem do obrazu Syn marnotrawny
Hieronima Boscha, dlatego symboliczny przekaz, jaki wynika z intersemiotycznej gry z
Boschowskim dziełem winien byd zanalizowany w powiązaniu z jego twórczością.
Przytoczona one została poniżej tylko i wyłącznie z powodu potrzeby zachowania ciągu
przyczynowo-skutkowego, zaproponowanego przez warszawskiego poetę:
Ludzie, których widzę - stoją do mnie tyłem:
Ten pod bramą leje, ów na pannę czeka.
Nawet pies znajomy na mój widok szczeka...
Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem,
Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku - jak złodziej.

Ostatnia strofa to, jak wspomniane została wyżej, poetycka trawes tacja obrazu
Rembrandta. Dostrzeżona na obrazie scena, tak została przedstawiona przez Janinę
Michałkową:
Swego syna, któremu w jednej chwili przebaczył wszystko, przyciska mocno do siebie. Wątłe ciało ojca
podtrzymuje syn. Obydwaj tworzą jednośd, postad s yna „wpisana” jest niejako w postad ojca. W ich
złączeniu nie ma nic chwilowego. Ojciec i syn zastygli w bezruchu. Scena ta nabiera trwałości i znaczenia
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pomnika miłości. Nawet kolor, a więc symboliczna czerwieo płaszcza ojca, akcentuje tę główną treśd
42

obrazu.

Opis Kaczmarskiego, w porównaniu z zawodowymi historykami sztuki, wydaje
się byd zbieżny:
Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół,
Padam z nóg i czuję ręce na ramionach,
Do nóg czyichś schylam głowę, jak pod topór.
Moje stopy poranione świecą w mroku,
Lecz panika - nie wiem skąd wiem - jest już dla mnie skooczona.

Również autor Kredki Kramsztyka zwraca uwagę na dokładnie te same
elementy, które przyciągnęły uwagę Janiny Michałkowej i przytoczone zostały nieco
wyżej.
Ramiona ojca stają się ostatecznie bezpieczną przystanią. Wcześniejsze
deklaracje, tak buoczucznie wykrzyczane jako życiowe credo, jako kwintesencja
wolnościowych postaw, ulegają destrukcji w zetknięciu poczuciem bezpieczeostwa,
jakie oferuje dom ojca. Dlatego dwie ostatnie strofy są klasycznym zaprzeczeniem,
antytezą postaw, jakie próbował przekornie przyjąd podmiot utworu. Tęsknota za
domem ojczystym tkwiła w nim jak zadra i próba wytłumaczenia się przed samym sobą
wydaje się, z perspektywy koocowych dwóch strof, jedynie żałosne – chod do głębi
ludzka.

42

Michałkowa J., dz. cyt., s. 144.
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Lekcja anatomii Doktora Tulpa (org. Lekcja anatomii doktora Nicolaasa Tulpa)

10. Lekcja anatomii doktora Nicolaasa Tulpa, 1652, Haga, Königliche Gemäldegalerie Mauritshuis

Pierwszy wielki obraz Rembrandta, obraz, na którego widok wstrzymujemy oddech, to w istocie
portret grupowy. Doktor Tulp, trzymający w dłoni kleszcze, otoczony prze członków amsterdamskiego
cechu lekarzy, dokonuje sekcji zwłok przestępcy.

43

Tak znawca sztuki niderlandzkiego malarza, Charles Mee, zasygnalizował scenę,
uwiecznioną w ramach tegoż dzieła. Na szerszą analizę, również z uwzględnieniem rysu
historycznego, pokusił się nieco dalej w swej rozprawie. Ten krótki jednakże wstęp daje
obserwatorowi podstawę do sklasyfikowania rembrandtowskiego dzieła oraz rzuca
światło na przyczynek jego powstania.
W czasach życia Rembrandta panowała na obszarze Niderlandów, szczególnie
wśród bogatego mieszczaostwa oraz arystokracji, moda na portrety. Byli oczywiście
malarze, którzy specjalizowali się w tego typu dziełach, jak na przykład Frans Hals, ale
również reszta wykonywała zamówienia na obrazy przedstawiające społeczeostwo
43

Mee Ch. L., dz. cyt., s. 83.
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Siedemnastu Prowincji. Rembrandt również posiada w swym dorobku dzieła tego typu.
Jednym z nich jest tytułowa Lekcja anatomii doktora Nicolaasa Tulpa, namalowana w
połowie XVII wieku, a przedstawiająca coroczną, publiczną sekcję zwłok. O fakcie tym,
który przyczynił się do powstania obrazu, Charles Mee pisze tak:
Lekcja anatomii doktora Tulpa została zamówiona nie tylko jako portret grupowy, lecz także jako obraz
upamiętniający doroczną publiczną sekcję zwłok prezentowaną przez cech lekarzy.
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Sekcje takie odbywały wówczas powszechnie, przeprowadzane w celu
zaspokojenia najbardziej prymitywnych i mrocznych stron ludzkiej osobowości. Autor
Portretu Rembrandta, analizując Lekcję anatomii doktora Nicolaasa Tulpa, tak pisze o
tej formie publicznej ekspiacji:
Publiczna sekcja była swoistą rozrywką dla gawiedzi – rytuałem seksu, przemocy, nauki, rozbudzenia i
zaspokojenia ciekawości, momentem szczególnego, chłodnego i drobiazgowego zadawani a gwałtu
45

ludzkiemu ciału.

Ów niezwykły teatr nie odbywa się tylko w otoczeniu przypadkowej gawiedzi,
która pozostaje poza obszarem płótna, ale towarzyszą Tulpowi osobistości związane z
cechem lekarzy. Nie są to jednak medycy w ścisłym tego słowa znaczeniu 46, ale jedynie
członkowie cechu – wysoko postawione osobistości, mające duże wpływy we władzach
miejskich.
Mężczyźnie ci otaczają przeprowadzającego sekcję Tulpa, noszącego, jako
jedyny na obrazie, kapelusz z szerokim rondem oraz kaftan z kresami. Resztę jego
ubioru stanowi jeszcze czarny, skromny płaszcz. Ubiór ten wyróżnia go bezsprzecznie
od towarzyszących mu członków cechu, ubranych zdecydowanie bardziej szykownie i
bogato, podkreślając nie tylko odmiennośd profesji ale również pozycji społecznej.
Mimo faktu, że teoretyczną dominantą płótna jest tytułowa postad, to kilka
istotnych szczegółów wskazuje na zupełnie inną możliwośd interpretacyjną. Wystarczy
przyjrzed się nieco bliżej leżącemu na stole nieboszczykowi:
Zwłoki leżą na wąskim i niewygodnym drewnianym stole, nie większym niż zwykły stół kuchenny. Głowa
mężczyzny ze skręconym karkiem ciężko opada na stół, tak że jego pierś staje się nienaturalnie wypukła,
44

Tamże, s. 83.
Tamże, s. 85.
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Przedstawione na obrazie postaci, poza samym doktorem Tulpem, zostały w toku analiz badawczych
zidentyfikowane. Ich profesja nie pozostawia więc żadnych wątpliwości.
45

63

usta są otwarte. Ciało objął już rigor mortis i mięśnie są napięte.*…+Nie mamy tu więc do czynienia z
dramatem seksualnym. To raczej dramat kary noszącej nawet piętno religijnego patosu, gdyż ciało, dla
przyzwoitości, ma lędźwie osłonięte białym płótnem. I jeżeli kogoś przypomina, to najbardziej
47

Chrystusa.

Wydaje się, że Rembrandt jednak nieco większy nacisk położył na dramaturgię
sceny właśnie poprzez zmianę wartościowania przedmiotu sekcji. Pierwszoplanowi
aktorzy, którymi są Tulp i amsterdamscy dostojnicy zebrani wokół stołu, z oczywistych
względów zwróceni są w stronę trupa leżącego na stole i pomimo faktu, że nie wszyscy
z nich śledzą wzrokiem sekcję, to i tak samo ich ustawienie przenosi środek ciężkości w
stronę zwłok przestępcy. Dokładnie to samo zauważy Kaczmarski, przypisując główną
rolę nie Tulpowi, a zwłokom, na których jest skupiony holenderskich lekarz:
*Tulp+ W prawej *ręce+ trzyma kleszcze, a w nich mięśnie prowadzące do palców zmarłego. Natomiast
palce lewej ręki doktor Tulp zgina, dokładnie w taki sposób, w jaki powinny zgiąd się palce zmarłego.
Quod errat demonstrandum. Związek pomiędzy mięśniami i palcami, lekcja funkcjonowania ciała, doktor
i zbrodniarz, żywy i zmarły. Jeden z anatomów rzuca spojrzenie na księgę, gdzie znajduje się ilustr acja
mięśni rąk. Dwóch innych badaczy spogląda na samego doktora Tulpa. Jeden patrzy wprost na nas.
Rembrandt uchwycił tu szczególny moment.
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i dalej:
Lekcja anatomii u Rembrandta nie rozpoczyna się jednakże od nacięcia brzucha. Zupełnie przeciwnie, niż
to obowiązywało podczas sekcji zwłok, tutaj rozpoczyna się ona od ramienia i ręki zmarłego, brzuch zaś
pozostaje nietknięty. Jedynie skóra ramienia została oddzielona, a doktor Tulp chirurgicznymi kleszczami
49

wyciągnął mięsieo z przedramienia i demonstruje go współtowarzyszom.

W inspirowanym obrazem utworze Kaczmarski narrację powierza podmiotowi
zbiorowemu – mężczyznom zgromadzonym wokół stołu. Harmonijnośd wypowiedzi
zebranych zakłócona zostaje jedynie przez wplecione trzy strofy, które są prezentacją
wypowiedzi martwego przestępcy:
Leży przed nami - wydany na nasz wzrok
Trupia zagadka, nieruchomy bramin
I patrzy jaszczurczymi powiekami
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Tamże, s. 90.
Tamże, s. 95.
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Tamże, s. 93.
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Na siedem zdumieo na widok jego zwłok,
Na nasze ruchy, na chciwy gest i krok,
Karki w koronkach, kaftany z wyłogami.
Nawet nie nagi, bo nieżyjący już
Wabi źrenice nasze żabim brzuchem.
Wszystko napiętym zdaje się bezruchem
Kiedy przedramię otwiera ostry nóż
Cięciwę mięśnia naciągając wzdłuż
Chod dawno wystrzelona strzała ducha.

50

Złożone na stole zwłoki nie dośd, że nie są postrzegane przez zgromadzonych
przy Tulpie mężczyzn jako martwe ciało ludzkie, to dodatkowo ich wypowiedzi
sugerują, że raczej bliżej zmarłemu do pozycji zwierzęcia. Wnioskowad można o
wystąpieniu takiego faktu poprzez przypisanie leżącemu cech zwierzęcych lub
zwierzętom przynależnych. Tylko oni zresztą są zdumieni zastanym widokiem. Dla
Tulpa jest to sytuacja niemal codzienna – jest przecież lekarzem.
Kaczmarski odwraca jednak role już w następnej strofie, dając możliwośd
„wypowiedzenia się” leżącemu na stole przestępcy. W tym jednak przypadku stylizacja
wypowiedzi jest tak daleko różna od języka charakterystycznego dla osobnika jego
typu, jak tylko może byd. Wskazuje to jednoznacznie na wykorzystanie ciała jako
przekaźnika, który komunikuje bardziej uniwersalne prawdy:
Stoją nade mną - Zdziwienie
Trwoga, Ciekawośd, Odraza,
Tryumf życia przez okamgnienie,
Zobojętnienie i Wstręt.
W pragnieniach drżąc i zakazach
W niezrozumiałych wyrazach
Uzasadniają istnienie
Włosów, paznokci i pięt.
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Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 275.
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Oglądane z pozycji stołu postacie personifikują odczucia, jakie mogłyby
towarzyszyd oglądaniu sekcji zwłok. Każda z nich gra inną rolę w teatrze Tulpa 51,
nadając sens przedstawieniu. To właśnie Zdziwienie, Trwoga, Ciekawośd, Odraza,
Tryumf,

Zobojętnienie

i

Wstręt

zostają

skondensowane

by nie

tylko byd

przedstawicielami ówczesnego społeczeostwa, ale również je uosabiad. Z tego też
powodu, od początku utworu, wypowiadają się jednym głosem – jako podmiot
zbiorowy o zunifikowanej ocenie świata zewnętrznego.
Wyjaśnienia wymaga również sam akt. Motywy, jakie przyświecały Tulpowi oraz
zgromadzonym mężczyzną tłumaczy Kaczmarski chęcią poznania tajemnicy życia.
Zanurzenie sacrum w profanum, jak tłumaczone byd może powiązanie nieśmiertelnej
duszy z krwią nieszczęśnika, jest synergią obydwu pierwiastków, które składają się na
organizm rozumny, jakiemu na imię jest człowiek. Chęd Poznania jest w tym przypadku
również próbą wytłumaczenia Tajemnicy:
Tłumaczy doktor Tulp (narzędzie lśni),
Że szukamy tego, co nas trwoży w sobie Co wprawia w ruch i zatrzymuje obieg
Nieśmiertelności zanurzonej w krwi;
Wystygłe mięso z tych dociekao drwi
Żeśmy złodzieje zwłok na świeżym grobie.
Coś jednak mamy, czego jemu (już) brak
Co jednocześnie karmi i połyka:
Instynkty śmieszne, zachwyt fanatyka
Orkiestrą życia, co dla siebie gra
Jak długo w oku iskra drga lub łza,
Nieznana oczodołom nieboszczyka.

Podkreślenie różnicy pomiędzy oznakami życia i śmierci, po raz kolejny, pojawia
się w koocowej fazie strofy tylko po to, by przygotowad podbudowę pod ostatnią z
nich, zawierającą finalną wypowiedź nieboszczyka:
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Ówczesne sekcje zwłok, szczególnie te publiczne, wymagające dostępu większej ilości ludzi do
„widowiska”, były przeprowadzane w pomieszczeniach, przypominających szekspirowski teatr. Jest to o
tyle zrozumiałe, że same były przedstawieniami, z przeznaczeniem rozrywkowym.
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Chylą nade mną się - Pycha,
Chciwośd, Nieczyste Ciągoty,
Zazdrośd, co ledwo oddycha
Z braku Umiaru i Cnót;
Gniew w zbędne wciąga kłopoty,
Lenistwo tłumi ochoty Ja - tkanka krucha i licha
Już wiem, co ironia i cud.

Siedem grzechów głównych, wraz z reakcjami, o których wspomina podmiot
wiersza w strofie trzeciej, uosabianymi przez członków cechu lekarzy, jest kwintesencją
tego życia, które obserwuje on z pozycji martwego ciał. Pycha, Chciwośd, Nieczyste
Ciągoty, Zazdrośd, Brak Umiaru i Cnót, Gniew i Lenistwo pojawiają się wraz z
drwiącymi, ale żyjącymi osobnikami, którzy dla zaspokojenia swej próżnej ciekawości,
sprowadzają martwego człowieka do roli zwierzęcia. Kompulsywne odbieranie
martwemu cech ludzkich jest tylko próbą wytłumaczenia się przed samym sobą z
profanacji zwłok. Może nawet nie tyle z samego ich bezczeszczenia, co pobudek, jakie
przyświecają całemu wydarzeniu. Tylko działanie Tulpa jest, w ograniczonym
oczywiście zakresie, wytłumaczone, toteż nie pojawia się nawiązanie do jego osoby w
wypowiedziach martwego mężczyzny.
Życie, jak oświadcza w ostatnim wersie nieboszczyk, jest jednocześnie ironią i
cudem. Pełnia poznania jest dostępna dopiero po zakooczeniu ziemskiej części bytu.
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Zaszlachtowany wół (org. Zaszlachtowany wół)

11. Zaszlachtowany wół, 1638, Glasgow, Glasgow Museums and Art Galleries

Różnorodnośd tematów, jakie podejmował Rembrandt w swoich działach
malarskich, do czasów współczesnych zadziwia znawców sztuki. Jeszcze bardziej
zaskakująca i intrygująca jest mnogośd symboli, które pozostawił do odczytania
odbiorcom swych płócien, utrudniając jednocześnie ich podstawową klasyfikację.
Bezsprzecznie do takich dzieł zaliczyd należy obraz zatytułowany Zaszlachtowany wół:
Bez względu na to, jak go sklasyfikujemy, najbardziej sensacyjnym obrazem tego typu *martwej natury
przyp. moje] namalowanym przez Rembrandta, a byd może w ogóle przez jakiegokolwiek artystę, jest z
pewnością Rozpłatany wół, sygnowany i noszący datę 1655. Inna wersja tego obrazu, znajdująca się w

68

Glasgow Art Gallery, jest nieco mniejsza i bardziej gładko, wręcz pedantycznie wykooczona. Służąca w tl e
myje tutaj podłogę, podczas gdy w wersji z Luwru zagląda do środka przez drzwi.
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Wrażenie, jakie na odbiorcach sprawia wspomniane dzieło, jest wyjątkowe.
Pomimo zastosowania przez niderlandzkiego malarza mało skomplikowanego tła
fabularnego:
…którego najważniejsze cechy to zaskakująca oryginalnośd pomysłu oraz dziwnie niepokojące
oddziaływanie na emocje widoku ogromnego, obdartego ze skóry cielska, z którego nadal emanuje
wrażenie ogromnej siły i masy żywego zwierzęcia.
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Autor Kanapki z człowiekiem również musiał uznad, iż emocje, jakie wywołuje
tytułowe dzieło, warte są opisania. Metaforyczne ujęcie, jakie Kaczmarski wybrał do
opisania wrażenia, jakie stały się jego udziałem po bliższym zaznajomieniu się z
płótnem Vermeera, jest wyjątkowo trafne w swym opisie. Rozpoczęte od wskazania na
pierwiastek metafizyczny, który według mitologii chrześcijaoskiej jest nieodłączną
częścią

żywej

istoty,

powoduje

automatyczną

antropomorfizację

dominanty

kompozycyjnej obrazu, czyli tytułowego wołu:
Cynobrem drżą zerwane nerwy
W wypatroszonym strąku duszy.
Błądzi strumyczek krwi, jak derwisz
Po rozpłatanym wnętrzu tuszy.

Pusta przestrzeo, w której nieśmiertelna dusza była zaczepiona, to teraz zwykła
tusza. Ukrzyżowana, sugerująca w ten sposób męczeostwo Człowieka, jakie dokonało
się na krzyżu:
Ukrzyżowanie osobliwe:
Rozwarte, jak w modlitwie żebra
Miały ostatnim ścięgien zrywem
Śmierci swój życia rytm odebrad.

52
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Field D. M., Rembrandt, Warszawa 2006, s. 200.
Tamże, s. 200.
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Ostatnia strofa to dwie antynomiczne wypowiedzi, składające się z dwóch
wersów każda. Pierwsza z nich podkreśla pospolitośd dominanty wiersza i obrazu,
określając ją jako zwykłe mięso:
To ledwie wół zaszlachtowany:
Mięso na belce - nic boskiego.

Podczas gdy druga podkreśla boskie pochodzenie tytułowego wołu, również w
stanie, w jakim został uwieczniony przez Rembrandta, przynosząc skojarzenie z męką
Syna Bożego:
Boski jedynie twórcy zamysł:
Cielesnośd Męki Jedynego.

Cielesnośd, którą prezentuje wół na obrazie niderlandzkiego malarza, właśnie
dlatego tak mocno działa na emocje, że buduje skojarzenia tak istotne dla kultury
śródziemnomorskiej.
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Johannes Vermeer van Delft:
„Do Vermeera nie znalazłem klucza do dzisiaj, jest zbyt doskonały, by można
znaleźd słowny ekwiwalent.”54 Słowa te, jakże znamienne, wypowiedział Jacek
Kaczmarski w roku 2002 podczas wywiadu, jaki przeprowadziła z nim Jolanta Piątek –
tuż przed przeprowadzką poety do Australii. Faktycznie, do roku, w którym
przeprowadzono wspomniany wywiad, Kaczmarski posiadał w swoim dorobku jedynie
jeden wiersz, oparty o obrazy Vermeer’a. Biorąc pod uwagę, iż wszystkie wiersze,
bazujące na inspiracjach malarskich, liczyły wówczas około pięddziesięciu utworów,
potwierdzad to może wielopłaszczyznowośd twórczości niderlandzkiego malarza i
utrudnieo,

jakie

napotkał

warszawski

poeta

podczas

interpretacji

wielopłaszczyznowych znaczeo, zawartych w scenach, uwiecznionych na płótnach
przez Vermeera. Dopiero w rok później, już w okresie, kiedy Kaczmarski zmagał się z
chorobą, powstały kolejne trzy utwory, uzupełniając portfolio poety o dzieła
„vermeerowskie”. Zbieżnośd może przypadkowa, ale nasuwa się pytanie, czy Jacek, po
tym, jak dowiedział się o swej, terminalnej przecież, chorobie, nie spojrzał z zupełnie
innej perspektywy na płótna holenderskiego artysty? Czyż to nie wizja bliskiego
zakooczenia egzystencji spowodowała, że wreszcie mógł ubrad w słowa niedoścignione
dotąd metafory? Widad, że wspomniana powyżej doskonałośd vermeerowskich
płócien, w zderzeniu z namacalną obecnością absolutu, jaka towarzyszyd zaczęła
autorowi Sabatu czarownic od marca 2002 roku, czyli od momentu zdiagnozowania u
niego nieoperowalnego raka przełyku, przestała stwarzad trudności interpretacyjne.
Johannes

Vermeer van Delft należał do pokolenia wielkich malarzy

niderlandzkich, do których zaliczano również Rembrandta oraz Halsa. Urodzony w 1632
roku, pozostawił po sobie jedynie trzydzieści obrazów, będących jednak arcydziełami
sztuki malarskiej – szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę rozbudowaną,
wielopoziomową symbolikę tych dzieł. Zmarł w roku 1675, a większośd jego obrazów,
ze względu na kłopoty finansowe, trafiła na aukcję. Stąd, między innymi, znamy liczbę
płócien, które po sobie pozostawił.
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Czytająca list (org. Kobieta w błękitnym kaftanie czytająca list)

12. Kobieta w błękitnym kaftanie czytająca list, 1662-1665, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Czytająca list jest poetyckim opisem dzieła J. J. Vermeera van Delft, noszącego
tytuł Kobieta czytająca list przy otwartym oknie, będącym jednym z sześciu obrazów,
wykorzystujących powiązane ze sobą elementy symboliczne w postaci listu, ciężarnej
kobiety oraz gry świateł otwartego okna. W uwiecznionej na obrazie kobiecie
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„…należałoby chyba widzied w niej uosobienie prawdy jej życia, bo chod jej miłośd jest
miłością fizyczną i owocną, u jej podstaw znajduje się rzeczywistośd duchowa…” 55
Swą wersję poetycką rozpoczyna Kaczmarski od przedstawienia sytuacji, która
została uwieczniona na obrazie. Poeta stwierdza bezpośrednio:
Ona w oknie czyta list…

56

by następnie przejśd do przedstawiania stanu emocjonalnego bohaterki płótna oraz
motywów, na których owe emocje zostały wychodowane. Dowiadujemy się więc, że:
Ona czeka, wszechświat świeci,
Przechwytuje szybka myśl
Barwę pióra, gryzmoł śmierci.

Połączenie pierwszej strofy, która wskazuje metaforycznie na oczekiwanie,
wypatrywanie, tęsknotę, zostaje dookreślone w strofie następnej, gdzie odnajdujemy
również sprawcę, symbolicznego oczywiście i pośredniego, całej sytuacji, czyli tytułowy
list. To on właśnie jest owym wszechświatem, zamkniętym w ulotnej chwili czytania.
Takie

zawężenie

postrzegania

rzeczywistości

jest

znamienne

dla

stanów

emocjonalnych, w jakich znajdują się osoby tożsame bohaterce utworu.
Intersemiotycznośd utworu poetyckiego widoczna jest w przekazie naddanym,
który komunikuje informacje na obrazie niewidoczne lub podlegające różnorodnym
próbom interpretacyjnym. W ten właśnie sposób, poprzez interpretację poetycką,
dowiaduje się czytelnik o zawartości listu. Cytowany wyżej „gryzmoł śmierci” implikuje
postawienie tezy o wiadomości, zawierającej informacje negatywne. Byd może właśnie
donoszą kobiecie o śmierci kochanka, męża – kogoś, z kim związek emocjonalny był
wyjątkowo silny. Dlaczego można wysnud takie wnioski? Bowiem już w następnej
strofie wraca poeta do opisu cech zewnętrznych, w tym jednak przypadku mających
znaczenie w pełni symboliczne, pozwalające na zdekodowanie, przynajmniej
częściowo, sceny, którą zawarł Vermeer w swym dziele. W szczególności zaś głównej
postaci, którą nao umieścił. Kaczmarski, opisując kobietę przy oknie, stwierdza:
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Ona czepiec ma, nie wianek
Ona chroni, on zdobywa
Pozostawił jej odmianę
Co spod sukni się wyrywa.

Dzięki powyższemu opisowi dowiadujemy się, iż przedstawiona na obrazie
kobieta jest mężatką. Co więcej, widoczna ciąża oraz młody wiek każe przypuszczad, że
oczekuje ona na ojca swego dziecka. Nie dowiemy się jednak z piosenki, na kogo czeka
kobieta. Oczywistym założeniem będzie stwierdzenie, iż oczekuje ona na męża, którego
los rzucił w odległe części świata, czego symbolem będzie mapa świata, pojawiająca się
u obu twórców. I, biorąc pod uwagę tylko tekst utworu, będzie to założenie ze wszech
miar słuszne. Odrzucid należy raczej teorię, przedstawioną przez Martę Margiel w jej
tekście dotyczącym vermeerowskich inspiracji w tekstach Kaczmarskiego 57, jakoby
tekst Czytającej list był kompilacją dwóch obrazów – Dziewczyna czytająca list przy
otwartym oknie oraz Kobieta w niebieskim kaftanie czytająca list. Oparcie tekstu o
drugi z wyżej wymienionych obrazów jest aż nazbyt wyraźne, szczególnie poprzez
nawiązanie do charakterystycznych przedmiotów na nim umieszczonych, a które są
również wyszczególnione w wersji warszawskiego poety.
Błędna interpretacja utworu, dokonana przez Margiel, wzięła się zapewne z
faktu, iż w wersji autora Obławy czytamy w pierwszym wersie o kobiecie stojącej w
oknie, natomiast u Vermeera okno jest jedynie zasygnalizowane poprzez grę światłocieni, a sama konstrukcja została wyłączona z obszaru percepcyjnego. Wydaje się
jednak, iż założenie poczynione przez Margiel, bazujące jedynie na pierwszej strofie,
jest zbyt daleko idące oraz pozbawione podstaw. Margiel stwierdza wręcz, iż
Kaczmarski „…pomija zupełnie symboliczne tło obrazu. Na płótnie holenderskiego
malarza pojawiają się owoce, które stanowią metaforę grzechu.*…+ W Czytającej list
Kaczmarski nie przekłada jedynie obrazu na tekst poetycki, dopisuje historię, której nie
odnajdziemy na płótnie flamandzkiego artysty. Dziewczyna tam namalowana nie
wygląda na ciężarną…”.58Jasno wynika z powyższego fragmentu, iż poczynione, w
oparciu o zaledwie jeden aspekt, czyli brak widocznego okna, założenia kompilacji stają
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się co raz bardziej niewiarygodne. Pomimo tego faktu, Margiel podtrzymuje swoją tezę
o połączeniu tych dwóch obrazów w pieśni Kaczmarskiego.
Emocje kobiety udało się Vermeerowi uchwycid wystarczająco, by następna
zwrotka rozpoczynała się od założenia, jakoby list informował adres atkę o tragicznym
wydarzeniu, wskutek którego:
…On nie wróci, ona czyta
W świetle list jej figle płata…

W przeciągu jednej chwili, która została poświęcona przez kobietę na lekturę, jej cały
świat zaczyna obumierad. Pojawiają się więc rysy implikowane przez los, które ten świat,
zawężony obecnie do mapy, będącej przecież jedynie metaforą, obejmuje w całośd siłą uczud
bohaterki. Uczud wywołanych jednym listem. To jej świat właśnie legł w gruzach. Dlatego

właśnie musi milczed „łatwowierna” mapa świata.
Milczy zmarszczką losu ryta
Łatwowierna mapa świata.

Główny sprawca powstania sceny, czyli tytułowy list, pojawia się po raz kolejny.
Tym razem jednak nacechowanie jego zawartości jest ewidentnie negatywne,
powodując tym samym wzrost napięcia w obszarze samego utworu:
Ona w oknie czyta list
Ona czeka, wszechświat świeci,
Przechwytuje szybka myśl
Barwę pióra, gryzmoł śmierci.

Poeta sugeruje, iż przedstawiona na obrazie kobieta jest związana z mężczyzną,
który walczy z dala od uwiecznionego na obrazie miejsca. Podpowiadałaby taką
interpretację mapa Siedemnastu Prowincji z czasów XVII-wiecznych zawieruch
wojennych oraz sposób porozumiewania się mężczyzny z ciężarną kobietą.
Przedstawiona przez Kaczmarskiego odmiennośd stanu kobiety dopełnia
jedynie tajemniczości, jaka legła u podwalin samego dzieła delftickiego artysty.
Odmienny stan kobiety jest bowiem symbolem zbliżania się nieuchronnego, ale jeszcze
pozostającego poza sferą poznawczą zmysłów, zjawiska. Sugerowany zaś przez poetę
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czepiec jest niczym innym, jak określeniem jej stanu cywilnego – powiązanego z
domniemanym autorem listu:
Ona czepiec ma, nie wianek
Ona chroni, on zdobywa
Pozostawił jej odmianę
Co spod sukni się wyrywa.

Ów wspomniany wyżej „odmienny stan”, nieuchronnie zbliżający się do
rozwiązania, oraz symbolika czepca pozwalają postawienie twierdzenia, iż Kaczmarski
pragnął zwrócid uwagę odbiorcy na relacje emocjonalne, jakie towarzyszą zazwyczaj
młodym małżonkom oczekującym potomstwa. W tym jednak przypadku zakooczenie
dalekie będzie od oczekiwanego przez bohaterkę płótna:
On nie wróci, ona czyta
W świetle list jej figle płata
Milczy zmarszczką losu ryta
Łatwowierna mapa świata.

Grymas twarzy uwiecznionej na vermeerowskim płótnie młodej kobiety
spowodowany jest reakcją emocjonalną na otrzymaną wiadomośd. Kręcąca się w oku
łza, skorelowana z wpadającym do pomieszczenia i opierającym się na jej postaci
światłem „świecącego wszechświata”, powoduje wspomniane przez poetę figle, jakie
płata kobiecie list. Mapa zaś, odzwierciedlając nadchodzącą żałośd i zgryzotę, zostaje
przeryta zmarszczką losu.
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List miłosny (org. List miłosny)

13. List miłosny, ok. 1667, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam

Kolejnym płótnem holenderskiego malarza, które wzbudziło zainteresowanie u
Kaczmarskiego, było dzieło zatytułowane Pani i służąca z listem. Jest to drugi utwór,
którego tytuł nawiązuje bezpośrednio do epistolografii, będącej w czasach życia
Vermeera w rozkwicie. Oczywiste więc, że tak znacząca socjologicznie aktywnośd
doczekała się wielu nawiązao i odzwierciedleo w sztuce ówczesnej epoki. To konkretne
dzieło staje się pretekstem dla malarza, by przedstawid scenę rodzajową z życia
rozrastającej się finansowej burżuazji.
77

Scena na obrazie to salon owej burżuazji, oglądany poprzez na w pół
ograniczoną przestrzeo percepcyjną, w którym znajdziemy dwie postacie, otoczone
sprzętami z epoki. Postaci te, Pani i Służąca, zdają się byd zafrapowane listem, który
pozostaje w posiadaniu właścicielki domu. Jednocześnie zwraca uwagę mnogośd
innych przedmiotów, które malarz umieścił na płótnie. John Nash, znawca twórczości
Vermeera, tak opisuje obraz i zawarte w nim przesłanie:
Obraz znany dziś jako List miłosny przeładowany wręcz znaczącymi detalami zajmuje szczególną pozycję
w twórczości Vermeera. Siedząca kobieta trzyma w lewej ręce szyję lutni, a w pra wej list, który zapewne
przed chwilą doręczyła jej służąca. Koło niej stoi kosz na bieliznę, a obok niego poduszka do igieł. W
drzwiach para porzuconych sabotów i miotła. Na ścianie w głębi pokoju wiszą dwa obrazy, sielski
krajobraz i krajobraz morski, a na zacienionej ścianie korytarza z lewej strony – mapa, ta sama, którą
pokazał artysta w Żołnierzu i śmiejącej się dziewczynie od Fricka. Na krześle po prawej stronie
pierwszego planu leży stos arkuszy nut. Z punktu widzenia dramaturgii wymienione elementy nie
komponują się w logiczną całośd. Kobieta jest pięknie ubrana (obszyty futrem kaftan pojawiający się na
kilku innych obrazach został wymieniony w inwentarzu sporządzonym po śmierci artysty). Wyposażenie
wnętrza wskazuje na zamożnośd zamieszkujących je ludzi. Cóż robiła kobieta, zanim otrzymała list?
Może, jak dziewczyna z obrazu Metsu, zajmowała się szyciem? Czy coś w jej otoczeniu pozwala
przypuścid, ze porzuciła robótkę – zajęcie kobiet cnotliwych – dla muzykowania, czynności nasuwającej
więcej możliwości rozumienia nastroju sceny. Skąd się wzięły w korytarzu saboty i miotła? Miejsce
sabotów jest w sypialni, tam się je zdejmuje, idąc do łóżka. Miotłą przepędza się kochanka spłukanego z
59

pieniędzy. To nasycenie obrazu znaczącymi motywami zakrawa na parodi ę tematu listu.

Bogata symbolika, o której wspomina powyżej John Nash, nie przysłania jednak
dwóch głównych bohaterek płótna oraz napięcia, jakie między nimi zostało zbudowane
dzięki tytułowemu listowi:
Chociaż motywy symboliczne układają się w misterną mozaikę, siła wyrazowa dzieła skupia się na
wymianie spojrzeo między panią i służącą. Mimo że dzieli te dwie kobiety pozycja społeczna, co
podkreślił artysta różnicując ich stroje, spojrzenie, jakie wymieniają, świadczy o łączącej je zażyłości. One
zgodnie spiskują. W tym układzie dominuje służąca. Wystarczy przyjrzed się jej wyrazowi twarzy, pozie,
60

postawie.

Kaczmarski swoją wersję napisał z pominięciem klasycznej formy wiersza, a
przez nawiązanie do dzieł scenicznych. Z tego względu wprowadzone zostały podziały
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na role, z wyraźnym zaznaczeniem (poprzez okrojone didaskalia) wypowiedzi każdej z
postaci. Co więcej, autor zastosował również zabieg indywidualizacji języka każdej z
postaci, przypisując charakterystyczne cechy językowe danej grupy społecznej do
każdej z nich.
Dzięki wspomnianym wyżej, ograniczonym didaskaliom, dowiadujemy się kim
są postacie, występujące w utworze. Kaczmarski przedstawia je:

Udział biorą:
Pani
Służąca
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By następnie przejśd do wprowadzającego wersu:
To scena w brązach i żółcieniach,
W ukośnym świetle, bardzo ostrym,
W powietrzu, niby nurt strumienia –
Gdzie w przejrzystościach – wodorosty…

który wraz ze strofą ostatnią tworzy klamrę spinającą częśd dialogową utworu.
Klamry owe pełnią u Kaczmarskiego formę wprowadzenia w atmosferę malarskiego
warsztatu Vermeera, poprzez wskazanie na stosowane przez flamandzkiego malarza
techniki tworzenia. Szczególnie zwraca uwagę wskazanie kolorów, przeważających na
obrazie holenderskiego mistrza. Nie można oczywiście pominąd, zasygnalizowanego już
w drugim wersie, artyzmu w operowaniu światłem, charakterystycznego dla
vermeerowskiego warsztatu malarskiego.
Zaraz po wprowadzającym czterowersie rozpoczyna się główna częśd utworu,
będąca rozbudowanym symbolicznie dialogiem:
P – Co tu robisz z tym koszem nieupranej bielizny?
S – To najlepsza kryjówka na list od mężczyzny.
Oto on, proszem Paniom! Gruby, wonny, nie powiem…

Interakcja pomiędzy służącą a jej Panią rozpoczyna opis napięcia, jakie
odmalował Vermeer w swoim dziele poprzez ustawienie dwóch kobiet na konkretnych
miejscach oraz względem siebie, ale również poprzez genialne oddanie ich stanu
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emocjonalnego w chwili ich uwiecznienia poprzez odzwierciedlenie mimiki twarzy.
Jednoczesna stylizacja językowa, wprowadzona przez Kaczmarskiego do wypowiedzi
każdej z kobiet, dodatkowo uzupełnia wyżej wspomniane didaskalia oraz zwiększa
napięcie poprzez wskazanie różnic społecznych, jakie dzieliły te dwie postacie.
Następne wersy to nieskładna, przypominająca raczej przekomarzanie się niż
rzeczywistą obronę, wypowiedź Pani, oraz zdekodowanie symboliki przedstawionej
sceny, włożone w usta służącej:
P – Wolne żarty, figlaro! Co ci łazi po głowie?
Chyba widzisz, że właśnie dwiczę gamy na lutni?
S – Ech, ci dwiczą, co tęskniom, albo którzy som smutni!
P – Smutna? Ja? Ja stęskniona? Patrzcie mi, jak wróżka!
S – A kto nie jadł śniadania? A kto nie chciał wstad z łóżka?
Kto tu się od tygodni wciąż wpatruje w obrazek,
Gdzie się z falom mocujom muskularni żeglarze?
Pan nasz raczej nie żeglarz. Pan nasz groszem grosz płodzi.
Jego zysk – nasze łzy, że na morzach som młodzi…
Niech sie Pani nie krempi, niech kopertę otworzy!

Dzięki wypowiedziom służącej, i to pozostających w całkowitej opozycji do
zaakcentowanego poprzez stylizację językową poziomu, odbiorca poznaje rzeczywiste
znaczenie symboli, które znalazły się na obrazie Vermeera. Wiedza służki, znacznie
bardziej odpowiadająca krytykowi sztuki i znawcy symboliki, nie pozostaje jednak w
opozycji do roli, jaką powierzył jej niderlandzki artysta. Również w pierwowzorze
służąca ma rolę dominującą, opartą o posiadaną wiedzę na temat swej żywicielki. I
wiedzę tą wykorzystuje.
Dzięki przekazowi służącej dowiaduje się odbiorca, na czym polega dramaturgia
wyrysowanej sceny, gdzie tworzy się napięcie pomiędzy tymi dwiema postaciami. Nie
otrzymujemy jednak bezpośredniej informacji na ten temat, a jedynie pośrednio
poprzez analizę sytuacyjną służącej. Niezjedzone śniadanie, wpatrywanie się w obraz,
który nota bene odzwierciedla niepokój i przygodę, oraz tytułowy list pozwalają
stwierdzid, że korespondencja pochodzi od ukochanego. Nie jest nim jednak mąż Pani,
gdyż ten jest wspomniany bezpośrednio jako osoba o bardziej pospolitym
pochodzeniu. Zapytana o Pana domu służąca odpowiada:
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P – A gdzie Pan?
S – Tam gdzie zwykle. Od świtania w kantorze!

Po tej wymianie zdao następuje u Kaczmarskiego zmiana ról i to Pani przejmuje
zadania narratora wszechwiedzącego, który dokonuje rozkodowania zawartych na
obrazie symboli:
P – Ależ mi się trafiła powiernica uniesieo!
Kosz z bielizną w salonie, mokre szmaty na krześle!
Kto tu jest zakochany? W drzwiach chodaki i miotła,
Nie trzepane dywany pajęczyna oplotła,
A i piłaś coś, czuję! Pana dżin?
S – Tylko krzyne…

Próba odwrócenie uwagi, będąca jednocześnie formą przekazania ukrytych
znaczeo, jakie malarz zamieścił za pośrednictwem rzeczy codziennego użytku, jest
jedynie formalna. Poznana przez służąca tajemnica czyni ją bezpieczną, nawet jeśli
zaniedba swoje obowiązki. Te zresztą podkreślają jedynie odwrócenie się obydwu
gospodyo od przyziemnych zadao codziennych, na rzecz uniesieo duchowych. W tym
wypadku wina, ale również i motyw, zostają rozdzielone równomiernie pomiędzy dwie
konspiratorki.
Doraźne potrzeby, jakie zapewne towarzyszyły Kaczmarskiemu podczas pisania
utworu, widad w następnych wersach, gdzie poeta opisuje rzeczy oraz zdarzenia,
znajdujące się poza obszarem percepcyjnym obrazu:

P – Tak, karafka puściutka! I nietknięty kominek!
S – Ba, w kominku żar jeszcze…i niezgorzej się żarzy,
Aż się Pani rumieni…z żarem Pani do twarzy;
Tylko lwa żem przemyła, tego, co tu rzeźbiony,
Lew – kochanka przedstawia, z męża raczej już chomik!
I co winien ten gryzoo, że lwa nie przypomina?
I że Pani jest lwica – też nie jego to wina!
Niech tak Pani nie patrzy i koperte otworzy!
P – A gdzie Pan?
S – Przecie mówie, że w kantorze grosz mnoży!
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Próżno bowiem szukad u Vermeera Lwa, którego przemyła służąca. Nie
dostrzeże również obserwator żaru w kominku, a i sam kominek jest jedynie
zaakcentowany poprzez kolumnę i fragment blatu nad nim się znajdującego. Lew
jednak posłużył do metaforycznego przedstawienia kochanka damy oraz podkreślenia
dychotomii postaw oraz charakterów, jakie odróżniają go od męża bohaterki utworu –
którego określa Służąca mianem chomika.
Pani pragnie się dowiedzied, czy służąca podziela uniesienia jej serca. Próba
zbudowania płaszczyzny, na której te dwie, należące przecież od odrębnych klas
społecznych, kobiety mogłyby połączyd wspólne doświadczenia, staje się dominantą
kolejnych wersów utworu:
P – Nie otworzę, aż powiesz, czy znasz s erca zgryzoty?
S – Pani! Na co mnie miłośd? Mało ja mam roboty?
Skąd mam wiedzied czy kocham i czy on ma sie ku mnie
Kiedy cięgiem żegluje, a i pisad - nie umie?
A tak z Pani miłości moja miłośd pożyje
I jak Pani list czyta – to i mnie serce bije…
Czas ucieka! Niech Pani przełamuje pieczęcie,
Nim z kantorka Pan wróci – będziem miały zajęcie…

Okazuje

się,

że

znalezienie

nici

porozumienia

nie

było

specjalnie

skomplikowane. Wyjaśnia się, dzięki tym wersom, również sprawa płaszczyzn, na jakich
obydwie kobiety ową nid porozumienia zawiązały. Dominacja służącej nad Panią ulega
w tym momencie nieznacznemu rozmyciu na rzecz stosunków bardziej przyjacielskich –
bo zawartych po konfrontacji tożsamych doświadczeo. Miłośd tych dwóch kobiet jest
jednakże różna, bardziej odzwierciedlająca wcześniej zarysowaną różnicę statusów
społecznych. Uczucie służącej jest bardziej pragmatyczne, przyziemne, podczas gdy
miłośd Pani należy do gatunku uniesieo romantycznych, zmysłowych i nieco bardziej
uwrażliwiających. Dlatego właśnie Pani ulega w takim stopniu wpływowi swej Służki.
Całośd utworu spięta zostaje drugą klamrą:
Wszystko w brązach i żółcieniach,
W ukośnym świetle bardzo ostrym,
W powietrzu, niby nurt strumienia Gdzie w przejrzystościach – wodorosty…
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Alegoria malarstwa (org. Alegoria malarstwa)

14. Alegoria malarstwa, 1662-1665, Wiedeo, Kunsthistorisches Museum Wien

Namalowana dziesięd lat przed śmiercią Vermeera Alegoria Malarstwa, musiała
pełnid w życiu artysty bardzo ważną rolę, ponieważ należała do niewielu płócien, które,
mimo postępującej nędzy, zachował do kooca swego życia. Trudno zresztą dziwid się
temu faktowi, jeśli weźmie się pod uwagę, że płótno to należy do szczytowych
osiągnięd malarza, a za sprawą przekazu, jaki w nim jest zawarty, również
odzwierciedla

ukryte

pragnienia

niderlandzkiego mistrza pędzla. John Nash,

sygnalizując jedynie wartośd tego obrazu, stwierdza:
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Jest to dzieło doskonałe, owoc najszczytniejszych ambi cji. Ten najbardziej kunsztowny z obrazów, który
powstał na chwałę sztuki malarskiej, zdumiewa złożonością i finezją intelektualnych treści i malarskiego
62

wyrafinowania.

W dalszej części swojej rozprawy, poświęconej malarstwu Vermeera, Nash
próbuje

dokonad

analizy

dzieła

niderlandzkiego

artysty,

głównie

poprzez

zdekodowanie ukrytych znaczeo i symboli, które zostały umieszczone na płótnie.
Dostrzega również podobieostwa, jakie dzielą ze sobą dzieła Vermeera:
Pokazuje malarza w pracowni, malującego z żywego modela. Dla kogoś, komu nie obca jest sztuka
Vermeera, sceneria obrazu wyda się znajoma. Posadzka z kwadratowych białych i czarnych
marmurowych płyt, układających się w znaki krzyża, jest taka sama jak w Liście miłosnym z Rijksmuseum
i Pani piszącej list w obecności służącej z kolekcji Beit, a także w parze obrazów z Galerii Narodowej w
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Londynie.

Głównie jednak skupia się John Nash na przesłaniu, jakie zawarł na obrazie
niderlandzki malarza. Według niego zbiór symboli, który, zebrany w całośd, stanowid
powinien

barierę

interpretacyjną,

uniemożliwiającą

szybkie

i

jednoznaczne

rozszyfrowanie clou dzieła, nie stawia żadnych niemalże wymagao przed odbiorcą.
Twierdzi on, iż:
Tajemnica dzieła Vermeera nie polega na niedomówieniach. Młoda dziewczyna pozująca do obrazu stoi
w świetle wpadającym przez okno pracowni. Malarz bacznie na nią pogląda i maluje. (Na marginesie
warto podkreślid, że nie skrył się pod namiotem camera obscura). Patrząc ponad ramieniem widz może
podejrzewad, co i jak maluje. On jednak dopiero zaczął pracę. Gdy malarz tak wytrawny jak Vermeer
przedstawia artystę przy pracy, wiemy z góry, że dzieło tego artysty będzie równie doskonałe lub
doskonalsze nawet, od tego, które ku jego chwale on sam namalował.

64

Mnogośd nawiązao do historii nie jest przypadkowa. Klio, Muza Historii,
trzymająca księgę, strój malarza, który w czasach Vermeera należał już do przeszłości,
mapa z naniesioną pozycją Siedemnastu Prowincji sprzed podziału, czyli ponad
pięddziesiąt lat przed powstaniem płótna – to wszystko składa się na obraz odwołao do
przeszłych wydarzeo, miejsc i rzeczy, które artysta umieścił w takiej kompozycji, by
spotęgowad znaczenie wymowy obrazu. Na fakt nagromadzenia symboli, mających za
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Nash J., dz. cyt., s. 119.
Tamże, s. 119.
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Tamże, s. 120.
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zadanie podkreślenie wagi alegoryczności zawartych elementów, wskazujących na
Historię, zwraca uwagę Albert Blankert:
Kostium malarza na obrazie nie jest współczesny, lecz inspirowany strojami wtedy znanymi z
późnośredniowiecznych ilustracji.
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Jeśli oczywiście przeoczy odbiorca ubiór malarza, nie będzie raczej w stanie nie
zwrócid uwagi na malowaną przez niego postad:
Dziewczyna, służąca za modelkę, nosi wieniec laurowy na głowie i trzyma księgę oraz trąbkę fanfarową.
Jeśli znów sięgniemy do podręcznika Ripy, okaże się, że są to atrybuty Kilo – muzy Historii. Malarz z
obrazu Vermera maluje Historię, a muza historii inspiruje go z kolei w jego twórczośd – oto właściwy
66

temat obrazu.

Badacze różnią się nieco w interpretacji poszczególnych symboli, jednak zgodni
są obecnie co do faktu, iż obraz nie przedstawia tylko pracowni Vermeera, ale jest
alegorią sztuki malarskiej. Dziedziny, której Vermeer poświęcił całe życie – bez
oglądania się na koszty. Zwraca uwagę bowiem fakt, iż tak, jak większośd artystów, nie
osiągnął malarz wielkiego sukcesu za życia, pozostawiając jako spadek tylko swoje
dzieła – które zresztą zostały po jego śmierci zlicytowane na aukcji, by pokryd
niespłacone zobowiązania. Znając ów fakt można popatrzed na Alegorię malarstwa nie
tylko jako alegorię sztuki, ale również na kwintesencję przekonao i postaw malarza,
które bezkompromisowo przelewał na swoje płótna. Potwierdza ten fakt, między
innymi, Albert Blankert:
Badacze zgodni są dziś co do tego, że obraz przedstawia nie tyle widok wnętrza warsztatu malarza, ile
raczej stanowi alegorię sztuki malarskiej. Maska, leżąca na stole, jest właśnie jej symbolem. „Maska
mima oraz małpa oznaczają naśladownictwo ludzkich czynności” – co jest przecież przedmiotem
malarstwa – pisał niezwykle wpływowy także i w Holandii włoski twórca i interpretator systemu symboli,
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Cesare Ripa.

Mapa w tle ukazuje Niderlandy w stanie, w jakim pozostawały jeszcze przed rokiem 1581 – jako częśd
imperium habsburskiego. Myślę, że Vermeer chciał w ten sposób zrobid aluzję do sławy i rangi, jakie
zyskało sobie malarstwo niderlandzki e w całości, tak holenderskie, jak i flamandzkie.
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Blankert A., Vermeer van Delft, Warszawa 1991, s. 87.
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Kaczmarski ustawia w przypadku swojej interpretacji podmiot wiersza w
pozycji, w której zaplanował Vermeer postawienie widza swojego obrazu. Również u
autora Rozstrzelania jest on usytuowany w oddaleniu, a na linii wzroku znajduje się
jeszcze częściowo podniesiona kotara. Poeta zwraca jednak uwagę, że to, na co winien
zwrócid uwagę czytelnik69, znajduje się w dalszej perspektywie obrazu:

To, co ważne – odbywa się w głębi,
za kotarą widoczne częściowo –
Klio w sukni w kolorze gołębim
stroi skroo aureolą laurową.
W jednej chwili dłoni triumfalna fanfara,
w drugiej – tom starożytnej historii.
Tak pozuje potomnym – a malarz
prezentuje się nie mniej wytwornie.
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Najważniejsze elementy symboliczne obrazu, związane ze sztuką, przeniósł
Kaczmarski z płótna Vermeera w świat słowa, tworząc w ten sposób pomost pomiędzy
dziełem niderlandzkiego artysty i swoim. Uruchomiony w ten sposób dialog
intersemiotyczny pozwala przejśd do interpretacji poszczególnych przedmiotów,
zawartych przez twórcę Listu miłosnego na swoim płótnie. Kaczmarski rozpoczyna zaś
od zarysowania najważniejszych, według niego, części intepretowanego obrazu:

Wypaliły się świece Habsburgów
pod solidnym flamandzkim sufitem;
w świetle dnia – szachownica z marmuru,
mapa świeżych wolności i zwycięstw.
A artysta? – Sztalugi, taboret,
pludry, beret, wycięte rękawy –
widzi w sztuce historii podporę
(oraz własny gościniec do sławy).
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Alegoria malarstwa pochodzi z tomiku poetyckiego Tunel, który, ze względu na postępującą chorobę
pieśniarza, pomyślany był od początku jako klasyczny tomik wierszy – nieprzeznaczony do wykonania w
formie piosenki przez poetę.
70
Kaczmarski J., Tunel, dz. cyt., s. 36.
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Daje się zauważyd, że to nie interpretacja symboliki obrazu jest tematem
dominującym w wierszu warszawskiego poety. Służy ona jedynie podkreśleniu
historyczności elementarnych cząstek wypowiedzi Vermeera. Dominantę utworu
stanowi postad artysty oraz wpływ wcześniej wspomnianych symboli na podstawę jego
życia – czyli sztukę malarską. Autor Kanapki z człowiekiem wyraźnie, bo przez
poświęcenie czterech wersów w powyższej strofie, daje do zrozumienia, iż usytuowana
centralnie postad malarza jest centrum nie tylko samego płótna, ale również podstawą
dla odczytania jego przekazu. Jednocześnie uzupełnia on niewidzialną częśd
namalowanej sceny, skupiając się na przekonaniach Vermeera i czyniąc je
zdecydowaną dominantą również swojego utworu.
W ostatnim wersie strofy podkreśla poeta głównie wymiar osobisty wpływu
sztuki na artystę, zapewniającej mu sławę oraz, co nie mniej istotne, miejsce w
akcentowanej historii. Ujęcie wspomnianego wersu w formę parentezy, wyrzuca ją
poza formalną częśd wypowiedzi, nadając jedynie charakter dopowiedzenia,
deprecjonując, ale jednocześnie podkreślając, oczywistośd faktu osiągania osobistych
korzyści poprzez sztukę.
W dalszej części utworu Kaczmarski, tożsamy z podmiotem lirycznym, porzuca
formę opisową obrazu niderlandzkiego malarza na rzecz przedstawienia jego
późniejszej historii:

Przez lat trzysta kotara Vermeera
jedwabnemu lśnid światłu pozwoli,
aż ją kupi doradca Hitlera
i ukryje na pięd lat – w sztolni soli.

Jeden z dominujących na obrazie symboli, czyli mapa Siedemnas tu Prowincji,
będąca, wraz ze świecznikiem, alegorią unifikacji i wielkości Niderlandów pod berłem
Habsburgów przed rokiem 1609, pozostanie w opozycji do zaakcentowanego wyżej
wydarzenia. Obraz, który pozostał w rodzinie Vermeera po jego śmierci, trafił w roku
1813 do zbiorów grafa Johanna Rudolfa Czernina von Chudenitz. Pozostał własnością
rodziny grafów von Chudenitz do roku 1940, kiedy został zakupiony przez Hansa Posse
jako częśd kolekcji światowych dzieł sztuki, mających znaleźd się w powstającym
gigantycznym muzeum im. Adolfa Hitlera w jego rodzinnym mieście. W rzeczywistości
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nie został on od razu ukryty w sztolni soli, a już tym bardziej nie przez wspomnianego
historyka sztuki, ponieważ ten zmarł w roku 1942. Faktem jest jednak, że amerykaoskie
wojska, okupujące tereny austriackie po kapitulacji III Rzeszy, odnalazły Alegorię
malarstwa w kopalni soli na terenie Austrii.
Poprzez powyższy zabieg stworzył Kaczmarski pomost, łączący sam obraz z jego
historią. Podkreśla w ten sposób powtarzalnośd dziejowych wydarzeo, akcentując
ironicznośd losu, jaka towarzyszy dziełom sztuki w sensie uniwersalnym.
Ostatnia strofa to zestaw pytao o charakter przesłania, jakie rzeczywiście zawarł
na płótnie Vermeer:

Tyle scena… a morał? Pointa?
Że malarstwo – Historii jest lustrem?
Że zdobyta raz wolnośd jest święta?
Płótno artysty –
puste.

Kaczmarski nie daje jasnej odpowiedzi na zadane pytania. Podmiot liryczny
zastanawia się jedynie nad rolą sztuki malarskiej i jej pozycji, pozostawiając jednak te
pytania otwarte, tak jak to zrobił z symbolami niderlandzki malarz. Jedyne, co według
autora wiersza jest pewne, to fakt występowania interferencji historii i sztuki, która nie
tylko odzwierciedla i przetwarza dzieje minione, ale również staje się ich częścią,
włączając w proces ich kształtowania. Jedyny pewny fakt, jaki podkreśla autor
Okładających się kijami poprzez zastosowanie przerzutni w ostatnim wersie, to
kreacyjna odpowiedzialnośd artysty. Puste płótno jest przecież symbolem nieodkrytej
przyszłości.
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Kobieta trzymająca wagę (org. Kobieta trzymająca wagę, Kobieta ważąca perły,
Kobieta ważąca złoto)

15. Kobieta trzymająca wagę, ok. 1662-1664, Waszyngton, National Gallery of Art

Kobieta trzymająca wagę uważana jest powszechnie za arcydzieło sztuki
malarskiej, wręcz przesycone alegorycznymi symbolami. Mnogośd potencjalnych
interpretacji płótna do chwili obecnej powoduje, że coraz to nowi badacze wysnuwają
kolejne teorie na temat wymowy tego płótna. Najbardziej sensowne i prawdopodobne
wydaje się twierdzenie, że obraz ten to metaforyczne przedstawienie szal losu, na
których zostaną złożone uczynki każdego człowiek w dniu sądu ostatecznego. Bardziej
szczegółowo jednak:
Na ścianie z oknem znajduje się lustro, wiszący za postacią kobiety obraz to scena Sądu Ostatecznego, a
ona sama wydaje się brzemienna. Mimo niezgodności z tradycyjną ikonografią tematu vanitas przez
długie lata najchętniej i w tej kobiecie widziano uosobienie troski wyłącznie o sprawy doczesn e. Szalki
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wagi są jednak puste, co odnotował w 1977 roku Arthur Wheelock. Kobieta nie waży więc złota, chod
przed nią na stole leży szkatuła na klejnoty, naszyjnik i złote monety. Pośród interpretacji, jakie
sformułowano w konsekwencji tego spostrzeżenia, najbardziej przekonywająca jest ta, która nawiązuje
do dnia Sądu Ostatecznego, kiedy, nim archanioł Michał przystąpi do ważenia dusz, trzeba będzie, by
wyrok zapadł sprawiedliwy, sprawdzid wiarygodnośd szalek wag. To tę właśnie czynnośd wykonuje
młoda kobieta na obrazie, tyle że w ziemskim wymiarze.
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Rozwinięcie klasycznej historii, zawartej w mitologii judeo-chrześcijaoskiej jest
aż nadto widoczne. Największą jednak zagadką była dla badaczy postad kobiety, ze
szczególnym akcentem postawionym na jej odmienny stan. Dopiero koniec wieku XX
przyniósł istotne odpowiedzi na temat tego fenomenu:
W roku 1983 Nanette Soloman za najistotniejszą dla znaczenia obrazu uznała brzemiennośd kobiety.
Puste szalki wagi miałyby byd symbolem nie przesądzonego jeszcze losu duszy dziecka, natomiast nie
odbijająca niczego tafla lustra – jego nie znanej przyszłości.
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Uniwersalny wymiar postaci, umieszczonej przez Vermeera na płótnie, znalazł
również odzwierciedlenie w utworze Jacka Kaczmarskiego. Na szczególną uwagę
zasługuje synergia dwóch, nieco odmiennych, znaków kulturowych, jaką wprowadził
poeta do swego wiersza. „Odczytując” obraz Vermeera analitycy sztuki przyjmują, iż
kobieta odmierza na szalach uczynki ludzkie na sądzie ostatecznym. Już postad kobieca
jest tu odstępstwem od tradycji chrześcijaoskiej, gdzie ocenę tego typu przydziela
Apokalipsa św. Jana archaniołowi Michałowi. Kaczmarski idzie nieco dalej w swej
interpretacji:

Chwila, kiedy podnosisz
niewidoczne dwie szale
(blask za oknem ciemnieje,
wewnątrz jest jeszcze mroczniej),
trzysta lat trwa, jak trwała
i jak trwad będzie dalej
pewnośd ręki i spokój
73

cechujący Wyrocznię
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Inwokacyjna lirycznośd utworu zostaje zaburzona przez formalny podział, jaki
Kaczmarski wprowadził w każdą ze strof. Każda z nich podzielona została bowiem ze
względu na podejmowany temat na dwie części. Pierwsza z nich, zawierająca się w
początkowych czterech wersach, jest poetyckim opisem obrazu, druga zaś,
interpretacyjna, zawiera częśd dekodująca przekaz vermeerowskiego płótna.
Pierwsza częśd powyższej strofy, jak wspomniane zostało powyżej, ma
charakter opisowy. Kaczmarski zarysowuje tło utworu poprzez bezpośredni zwrot
podmiotu lirycznego, tożsamego z autorem wiersza, do głównej postaci płótna. W ten
sposób rozpoczyna dialog intertekstualny z płótnem niderlandzkiego malarza,
wymuszając jednocześnie interferencję obydwu dzieł artystycznych. Stworzona w ten
sposób baza dopiero wówczas pozwala na próbę zdekodowania sensotwórczych
intencji malarza oraz wprowadzenie osobistych ekspresji, nierozerwalnie jednak
związanych z warstwą znaczeniową dzieła malarskiego.
Wspomniana w ostatnim wersie Wyrocznia kulturowo związana jest z tradycją
antyczną, gdzie postaci te zajmowały szczególną pozycję w wierzeniach ludowych.
Szczególny status Wyroczni potwierdzony zostaje jej ponadczasowym trwaniem,
podczas którego „niewidoczne dwie szale” pozostaną pod kontrolą opisywanej postaci.
Dokładnie w ten sam sposób buduje warszawski poeta drugą strofę:

Lamowany futerkiem
aksamitny kaftanik,
biała chusta na głowie
(cieo przejrzysty i mleczny) –
moment, gdy Równowagę
uzyskałaś, o, Pani,
wiedząc wszak, że nad Tobą
wisi Sąd Ostateczny,

Opis postaci kobiecej kooczy się w momencie wskazania na szale wagi,
znajdującej się w jej ręce. Kaczmarski wskazuje przecież na Równowagę, która została
przez Wyrocznię osiągnięta w trakcie oceny uczynków ludzkich. Te zaś są
symbolizowane przez jednoznaczne nawiązanie do Sądu Ostatecznego, wiszącego na
ścianie zaraz za postacią kobiecą. Wskazanie na Równowagę oraz puste szalki, które
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widad na obrazie, potwierdzad by mogły tezę o nieprzesądzonym losie nienarodzonego
dziecka. Próżno jednak szukad u Kaczmarskiego jakiegokolwiek wskazania na odmienny
stan głównej postaci vermeerowskiego płótna, dlatego tak ważne wydaje się
uruchomienie

w

tym

momencie

dialogu

pomiędzy

tymi

dwoma

dziełami.

Intersemiotyczne powiązania zdają się bowiem w tym konkretnym fragmencie byd
nadzwyczaj silne i, co ważniejsze, niezbędne w procesie „odczytania” utworu
warszawskiego poety.
Ostatnia strofa odchodzi od przekazu bezpośredniego na rzecz licentia poetica.
Nie znajdzie bowiem odbiorca na płótnie odbicia pereł w lustrze, które w wersji
vermeerowskiej pozostaje puste. Kaczmarski zdaje się za to tworzyd uniwersum ze
wspomnianych klejnotów:

Szereg pereł na stole
lustro liczy bezwiednie –
Ty opuszczasz powieki,
dłoo podnosisz – na chwilę…
A te krople perłowe,
to planety zaledwie
z mgławic, które czekają
na swą kolej i wyrok.

Ich obecnośd determinuje zachowanie bohaterki płótna poprzez hiperbolizację
ich znaczenia symbolicznego. Opozycyjnośd tych dwóch sfer – materialnej i duchowej –
rozszerza pole interpretacyjne z nienarodzonej istoty ludzkiej, która według historyków
sztuki podlega ocenie, na życie w sensie uniwersalnym. Brzemiennośd Wyroczni staje
się pretekstem do oceny życia na płaszczyźnie kosmicznej, a nienarodzony człowiek
zostaje jego symbolem.
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Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem:
Hieronimus van Aeken jest o niemal dwieście lat starszy od poprzedniego
niderlandzkiego mistrza. Urodzony około roku 1450, zmarł niemalże dziesięd lat przed
narodzeniem Bruegla. Z tego powodu w jego twórczości dominowad będą nieco inne
pierwiastki, niż miało to miejsce w przypadku autora Pejzażu Zimowego. Głównym
tematem obrazów Hieronima Boscha są ludzie i ich słabości. Stara się on pokazad,
często właśnie poprzez hiperbolizację czy fantazmatyzm, grzesznośd i występnośd
rodzaju ludzkiego.
Twórczośd Boscha uznawana jest powszechnie za inspirację dla XX-wiecznych
surrealistów. Jest on również określany pierwszym w historii fantasmagorystą.
Komplikacja zawartych w jego dziełach malarskich symboli jest tak znacząca, że do
czasów obecnych stawia on bardzo wysokie wymagania interpretatorom, będąc
jednocześnie źródłem niewyczerpanych inspiracji.
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Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem (org. wg. obrazów H.
Boscha)

16. Ogród rozkoszy ziemskich (tryptyk), 1480-1490, Madryt, Museo del Prado

17. Siedem grzechów głównych, ok. 1480, Madryt, Museo del Prado
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Oparty o twórczośd Hieronima Boscha w ogólności, jako summa skojarzeo z
twórczością tego wyjątkowego artysty, utwór sporo zawdzięcza tryptykowi Ogród
rozkoszy ziemskich. Z tego właśnie powodu warto przyjrzed się bliżej temu
wyjątkowemu dziełu. Anna Boczkowska, przedstawiając je, osobno nawiązuje do
każdej jego części:
…lewe skrzydło tryptyku, przedstawiające Raj Pierwotny, stanowi jedną całośd formalną z
przedstawieniem ogrodu rozkoszy z obrazu środkowego. W obu tych częściach powtarza się wiele tych
samych elementów formalnych, spośród których najważniejszy jest wizerunek Fontanny Życia Czterech
Rzek, występujących w obu przedstawieniach raju. Ta wspólnota formalna obu części wskazuje
wyraźnie, że Raj Pierwotny znajduje swą kontynuację i przedłużenie w obrazie Raju Rozkoszy w części
środkowej tryptyku. Oba te przedstawienia stanowią jedna całośd, obrazując w ten sposób podstawowe
w doktrynie chrześcijaoskiej twierdzenie, że Raj Pierwotny tworzył jednośd z tak zwanym Rajem
Kościoła, w którym zbawiona i błogosławiona ludzkośd prowadzi ten sam szczęśliwy żywot, który
prowadzili Adam i Ewa przed upadkiem i wygnaniem z Raju Pierwotnego. Jest to więc wizja powrotu
człowieka do utraconej niewinności, w której miłośd zmysłowa jako źródło powiększania „boskiego
piękna na ziemi” nie nosiła jeszcze piętna grzechu.
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Utwór Kaczmarskiego składa się z siedmiu strof, z których nieparzyste są
nawiązaniami do konkretnych motywów w twórczości holenderskiego malarza,
natomiast strofy parzyste, włączone na prawach refrenu, stanowid będą nawiązanie do
jednego wizerunku z tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich. Nie jest to jednak klasyczny
opis, a raczej wirtuozowski popis na podstawie dzieł Boscha, na pierwszy plan
wysuwający charakter jego twórczości poprzez próbę stworzenia, charakterystycznego
dla autora Wozu siana, świata. Z tego właśnie powodu występowanie konkretnych
scen z różnych płócien średniowiecznego malarza jest raczej skutkiem wspomnianej
próby budowy boschowskiego uniwersum oraz uruchomienia w ten sposób dialogu
intertekstualnego z prekursorem fantasmagoryzmu, niźli znalezienia konkretnej bazy
dla przekazu, jaki wydawad się mógł Kaczmarskiemu istotny i warty utrwalenia w
słowie. Utrudnia to oczywiście zdekodowanie przekazu, ale pozwala na wytworzenie
szczególnej więzi pomiędzy tymi dwoma rodzajami dzieł sztuki na poziomie
semiotycznym. Powyższy zabieg odnosi się oczywiście tylko to strof parzystych,
ponieważ refren pełni w tym konkretnym przypadku funkcję przypisaną raczej głównej
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linii tekstu – czyli jest nośnikiem idei. Forma ta uniemożliwia również wskazanie z
niepodważalną pewnością podmiotu lirycznego, w którego usta wkłada poeta
pierwszoosobowe wypowiedzi; mogą one bowiem należed do Boscha, co sugerowałby
pośrednio tytuł, ale również mogą byd formą opisania twórczości i samego uniwersum
niderlandzkiego mistrza poprzez ustawienie podmiotu w sytuacji widza, próbującego
identyfikowad się z oglądanymi płótnami. W drugim przypadku można by przyjąd
również,

że

podmiotem

lirycznym

jest

sam

poeta,

który

podejmuje

się

wewnątrzsemiotycznej interpretacji boschowskich obrazów. Zdecydowanie jednak
bardziej wiarygodne wydaje się założenie, że dokonał Kaczmarski próby umieszczenia
autora Syna marnotrawnego w pozycji podmiotu lirycznego wiersza oraz jako
bezpośredniego uczestnika znajdujących się na płótnach sytuacji.
Kaczmarski rozpoczyna swój utwór anaforą, odsyłającą do środkowej części
tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich, gdzie przedstawiona jest, w centralnej jego części,
grupa postaci jeżdżących po okręgu na różnego rodzaju zwierzętach – w tym i
wspomnianych niżej świniach:
A ja dosiadam świni! I diabłów sto mnie goni!
Wy, sobą zajęci, odwródcie się byście widzieli!
Tu chlusta piwo w gębę moją z dzbana w małpiej dłoni,
Na pierś owłosioną leci z brody i pełnej gardzieli!
Tu ruda ladacznica ropuchę ma na sromie
Po sznurkach rozporka gramoli się ręka l ubieżna;
Pod garnkiem mego brzucha rozpala dziki płomieo,
Więc śmieję się głośno i z trzosu odliczam należnośd!
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Ruda ladacznica może pochodzid z trzeciej części tryptyku Ogród Rozkoszy
Ziemskich, gdzie widad nagą kobietę oplecioną żabimi odnóżami, chod bardziej
prawdopodobna proweniencja tej sceny to lewa, dolna miniatura z tryptyku Siedem
grzechów głównych, gdzie faktycznie namalowana jest kobieta z ropuchą w okolicach
sromu.
Kolejna strofa, umieszczona przez Kaczmarskiego w utworze na prawach
refrenu, występowad będzie jako każda parzysta zwrotka wiersza. Jej nawiązanie jest
aż nazbyt oczywiste i odsyła do prawego skrzydła tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich:
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A tam gdzieś - mój brat
Na harfie jak Chrystus rozpięty
Dobrze mu tak!
Niech wie, że niełatwo byd świętym!

Powyższa strofa, jak zostało wspomniane wyżej, powtarzana przez cały utwór w
stanie niezmienionym, stanowi dominantę kompozycyjną utworu. Podmiot liryczny,
którym jest niderlandzki malarz, dokonuje przedstawienia najdramatyczniejszej sceny z
tryptyku – ukrzyżowania. Oczywiście fantastyczne wątki, które przenikają się z
rzeczywistością, nawiązują do stylu Boscha, więc i przedstawienie człowieka
ukrzyżowanego w powyższy sposób jest figurą symboliczną. Określenie „mój brat”
odwołuje się bowiem w tym przypadku do więzów międzyludzkich, ustawiając
opisywaną postad w pozycji uogólnienia człowieczeostwa. Sugeruje taką interpretację
nie tylko nie wykazanie przez poetę żadnych cech szczególnych, które wyróżniałyby go
na tyle, by można mówid o jednostce, nie obrazowaniu, ale również zawarta w trzecim
wersie reakcja podmiotu, która sugeruje reakcję emocjonalną. Jej zadaniem będzie zaś
zrównanie ukrzyżowanej postaci z samym podmiotem. Dzięki takiemu zabiegowi
metaforyczny brat otrzyma możliwośd zobaczenia świata oczyma podmiotu, targanego
wizjami boskich kar.
A ja dosiadam świni! I trzymam się szczeciny!
To co, że pod belką zwisły różowe strąki ciał?
Czy może mam byd mędrcem by puszczad z ust mydliny
I mówid o woniach Arabii, gdy wokół cuchnie kał?
Podkułem świnię złotem i ślad wyciskam w gnoju!
Niech każdy oswoi swe diabły o żabiotrupich pyskach!
Szczęśliwi niechaj w swoich baokach z tęczy śpią w spokoju
Nim w parę ich zmienią płonące wsie, młyny i zamczyska!

Zbiór antynomii, które pojawiają się w strofie trzeciej sugeruje opozycyjnośd
grzechu i świętości, dobra i zła, piękna i brzydoty. Wonie Arabii, pojawiające się w
wersie czwartym, są alegorią miłych dla zmysłów zapachów. Należy pamiętad, że w
czasach Boscha większośd egzotycznych przypraw pochodziła z terenów Lewantu, a
wszelkie esencje zapachowe, jakimi posługiwano się na terenie Europy, napływały z
arabskich terenów kulturowych. Podkuta złotem świnia jest nawiązaniem do anafor,
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które, „szalonym pędem”, otwierają każdą parzystą strofę, podnosząc wartośd
„wierzchowca”.

Taka

opozycyjnośd

pierwiastków

charakterystyczna

jest

dla

zmetaforyzowanych płócien Boscha, a jej znacząca reprezentacja znalazła się na
deskach tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich. Umieszczenie zaś „bezpiecznych baniek z
tęczy” posłużyło jako podstawa do skróconego opisu trzeciej części wspomnianego
wyżej tryptyku, odnoszącego się bezpośrednio do panowania piekielnych otchłani na
ziemi.
Pozbawione wyrazu twarze, niczym wyzute za każdej głębszej myśli, powstały w
wyniku przesycenia jednostek ludzkich podstawowymi rządzami. Pojawiają się więc w
kolejnej strofie „jurne krzyki”, które czyni poeta kwintesencją radości, by następnie
przejśd do bardziej konkretnych uogólnieo, wpływających na bezpośrednią percepcję
świata, a którymi są „…Nóż, Pieniądz, Pocałunek...”:
A ja dosiadam świni! Przemierzam czarną rzekę,
Lecz woda od ognia gorąca nie gasi jurnych krzyków!
Więc starczy nam radości! Do kooca niedaleko!
Łaskoczą do śmiechu włochate, niezaciągnięte stryki!
Rumianych waszych twarzy myśl żadna nie zaszczyca,
Świat oczom otwartym przesłania Nóż, Pieniądz, Pocałunek!
Więc patrzcie jak po niebie łun pełzną gąsienice,
Jak chmarą się lęgnie z nich nocny owadów gatunek!

Bezpośrednie odniesienie wspomnianych wyżej rządz, prowadzących wprost do
grzechu, wynikiem którego jest rozprzestrzenianie się po Boschowskim świecie istot z
piekielnego wymiaru, czyni poeta eksklamacyjną przestrogą, skierowaną wprost do
odbiorcy dzieła.
Kolejna z przywar ludzkości jest zawarta w ostatniej, pięciowersowej strofie. Jej
skrócenie spowodowało zwiększenie, i tak już dośd dużej, bo wywołanej istnieniem
sporej liczby wykrzyknieo, dynamiki wiersza. Próba oddania szalonego pędu, w jakim
porusza się podmiot liryczny w wykreowanym przez siebie świecie, kooczy się próbą
zwrócenia uwagi ludzkości na ową straceoczą jazdę. Tylko po to zresztą, żeby
poinformowad

obserwatora

o swoistego rodzaju immunitecie,

jaki

pozwala

podmiotowi na zawarcie paktu z siłami nieczystymi w imieniu reszty świata:
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A ja dosiadam świni! Omijam wszystkie rafy!
Popatrzcie, jeżeli prócz siebie cokolwiek widzicie!
Korzystad, póki darmo rozdaję cyrografy!
Szafuję krwią z palca, bo na to mnie stad!
Jam Król Życia!

Możliwośd taką otrzymują jednak tylko ci, którzy są w stanie otworzyd oczy na
drugiego człowieka. Cierpienie odkupienia przesuwa w ten sposób środek ciężkości
podmiotu w stronę chrystusowej formy odkupienia, która staje się częścią każdego, kto
pozwala rozciągnąd się na mistycznej harfie. Doświadczenie takie, bliskie
chrześcijaoskiemu odkupicielowi grzechów, pozwala na określenie się własne
podmiotu mianem „Króla Życia”.

Wóz siana (org. tryptyk Wóz z sianem)

18. Wóz z sianem (tryptyk), ok. 1516, Madryt, Museo del Prado

Zdecydowana większośd dzieł Hieronima Boscha przeznaczona była, jak to było
wówczas w zwyczaju, jako wizualizacja scen powiązanych z religią chrześcijaoską, do
umieszczenia w świątyniach. Nie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku tryptyku Wóz
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z sianem, który przeznaczony był do umieszczenia w świątyni jako alegoria grzeszności
rodzaju ludzkiego. Anna Boczkowska, w swej erudycyjnej rozprawie dotyczącej
twórczości niderlandzkiego malarza, tak opisuje sceny zawarte przez Boscha na trzech
jego skrzydłach:
Wóz z sianem przedstawiony przez Boscha, otoczony zgrają ludzi z różnych stanów grabiących siano,
mordujących się nawzajem, to symbol nadmiernego pożądania nietrwałych dóbr materialnych, symbol
zapomnienia o miłosierdziu i prawdach wiary. Chciwa i skłócona ludzkośd nie dostrzega Chrystusa, który
z niebios bezradnie wskazuje swe rany – tak właśnie Bosch określił współczesne mu społeczeostwo. Wóz
ciągniony jest przez potwory-demony w kierunku piekła, którego zatrważająca wizja przedstawiona
została na prawym skrzydle tryptyku. Na lewym skrzydle artysta ukazał pierwszą przyczynę upadku
ludzkości. Przedstawił historię grzechu pierworodnego Adama i Ewy, wygnanie z raju oraz strącenie
zbuntowanych aniołów.
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Sama alegorycznośd sceny jest całkowicie zrozumiała. Umieszczenie na obrazie
elementów związanych z religią chrześcijaoską, których symbolika jest zrozumiała dla
każdego odbiorcy z tego kręgu kulturowego, również w połączeniu z fantastycznymi
elementami na niej bazującymi, jest ze wszech miar zrozumiałe. Zagadką pozostaje
jednak motyw, który kierował Boschem w momencie, w którym postanowił, w
centralnej części tryptyku, umieścid tytułowy wóz siana. Cytowana wcześniej Anna
Boczkowska również zwraca uwagę na ten fakt, podkreślając jednocześnie całkowicie
prywatny wyraz owego elementu:
Wprowadzenie całkowicie świeckiego tematu wozu z sianem do centralnego obrazu tryptyku, a więc do
dzieła, które w swej formie przeznaczone było przede wszystkim do ozdoby kaplic kościelnych, jako
przedmiot kultu religijnego – zdumiewa i zastanawia badaczy. Wydaje się, ze tryptyk ten był wyrazem
indywidualnych poglądów artysty, stając się jednocześnie przedmiotem osobistych zainteresowad
kolekcjonerów i znawców sztuki, jak np. Filipa II, który zakupił ten obraz do swych prywatnych zbiorów w
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Escorialu.

Warto również, ze względów praktycznych, zwrócid uwagę na rolę warsztatu
Boscha oraz jego udział w nadawaniu tryptykowi jego obecnej formy. Z punktu
widzenia dialogu intertekstualnego jest ten fakt o tyle istotny, iż Kaczmarski, poprzez
próbę zwerbalizowania charakterystycznej dla niderlandzkiego malarza żywiołowości –
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szczególnie w kolorystyce jego dzieł – starał się nadad utworom, w tym i
prezentowanemu, tenże szczególny wyraz. Warto więc przyjrzed się bliżej podstawą
warsztatu Boscha, który pozwolił mu zostad arcymistrzem sztuki malarskiej:
Tryptyk „Wóz z Sianem” jest niewątpliwie arcydziełem. Artysta osiągnął w nim pełnię doskonałości
artystycznej. Płaski pejzaż z wysokim horyzontem, podzielony streficznie na warstwy brązowej, żółtej,
zielonej i niebieskiej barwy, stwarza wrażenie niezwykłej przestrzenności, świadczącej o znakomitym
opanowaniu praw perspektywy powietrznej. Przesycony jest ostrym światłem wydobytym poprzez
użycie jasnych i intensywnych barw wypełniających kontury postaci. Sylwety tych postaci, płaskie i
syntetyczne, podobne do tych, jakie występowały w „Łodzi Głupców”, rysują się jako niezwykłej urody
mozaika kolorystyczna na tle żółtej i brązowej ziemi oraz złocistej żółci stogu siana ciągnionego na
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wozie.

Kaczmarski dzieli swój utwór na trzy części – zgodnie z podziałem
zastosowanym przez Boscha w malarskim pierwowzorze. Rozpoczyna on od połączonej
sceny wygnania pierwszych ludzi z Raju, połączonych z zobrazowaniem strącania
aniołów, które przeciwstawiły się boskiej władzy:
Padają anioły Czernieją w locie
Skrzydła im schną rosną ogony
Rozłażą się zaraz po ziemi
Pokraki z okrutnym uśmiechem
Niebo wysokie nad nimi
A w nich otchłanie piekieł
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Przedstawiona przez Boscha, w zdeformowanej formie, wizja upadłych aniołów,
znajduje swoje odzwierciedlenie również u Kaczmarskiego. Strąceni zlatują chmarami
by utworzyd, obecne w nich po wygnaniu, piekło. Od tego mementu obydwa
pierwiastki, niebiaoski i piekielny, zły i dobry, będą funkcjonowad nierozdzielnie.
Zapewnia czytelnika o tym poeta w kolejnej strofie, układając naprzemiennie wersy
mówiące o ich przenikaniu:
Szum rajskich drzew Zapach owoców
Przenika suchy chrobot pazurów
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Nad mokrą trawą sierści smród
Pieśniom aniołów wrzaski do wtóru

Opisanie sceny z lewego skrzydła tryptyku kooczy Kaczmarski poprzez
wypowiedź samego Boga, który informuje Adama i Ewę o losie, jaki im przeznaczył za
złamanie zakazu dotyczącego zjedzenia owocu z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego:
Na taki świat wyganiam was
Jesteście sami żona i mąż
Za każdym kamieniem czai się poczwara
Na każdym drzewie wąż
Na taki świat wyganiam was
Jesteście sami ona i ty
Jaka modlitwa zabrzmi wśród moczarów
Którymi będziecie szli
Na taki świat stworzono was
A ciała wasze drżą
Jaka was nagich uratuje wiara
Jak wysłowicie ją

Podmiot liryczny zdradza jednak, że takie właśnie było przeznaczenie ludzi. Pyta
jedynie o formę, w jakiej oddadzą mu oni hołd, próbując uratowad swoje istnienia
przed wiecznym potępienie. Zadaje więc pytanie, które przez cały okres średniowiecza
było ważkie z punktu widzenia społecznego, implikując jego wykorzystanie w
literaturze i sztuce. Interesuje go, czy wiara stanie się dla nich oraz ich potomków
„pokarmem i okryciem”, pozwalającym na przeżycie poza terenem Raju. Bosch, a na
jego podstawie również Kaczmarski, dał odpowiedź na to pytanie w kolejnych dwóch
częściach tryptyku.
W dalszych czterech strofach, rozpoczynanych anaforami, zastosowanymi w
celu podkreślenia dominanty kompozycyjnej tej części utworu, podejmuje już poeta
temat środkowej części tryptyku. Tytułowy wóz siana staje się, zgodnie z
nazewnictwem utworu, głównym symbolem wiersza:
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Wóz siana siana wóz wóz siana
Obfitośd wszelka wygina mu osie
Więc skrzypi po drodze się tocząc
Na wozie para spod znaku dzbana
W uścisku miłosnym jak w złotym stosie
Świat odebrała oczom

Przedstawiona przez Boscha w sposób alegoryczny wizja obfitości i dostatku,
bowiem „…wóz z sianem to flamandzki symbol pożądania nietrwałych dóbr
materialnych, ukazywany w pochodach karnawałowych…80, zostaje również opisana
przez Kaczmarskiego. Nic jeszcze nie zwiastuje zagłady, jaką sami sobie stworzą ludzie,
zebrani wokół toczącej się kopy siana. Grzeszna miłośd cielesna przysłoniła im bowiem
świat, chod umieszczeni są na jego szczycie, skąd widok jest najdoskonalszy.
Sielankowośd opisywanej sceny nie trwa jednak w wierszu zbyt długo. Poeta
rozszerza pole postrzegania i ujmuje w słowa tragedię, która rozgrywa się wokół wozu.
Idyllicznośd sceny zostaje brutalnie przerwana przez najprymitywniejsze ludzkie rządze:
Wóz siana siana wóz wóz siana
Łamani kołami krzyczą przez chwilę
Zbyt chciwi zbyt nieostrożni
Za wozem tłum wszystkie stany z widłami
By uszczknąd a w tłumie intryga i sztylet
Kto żyw ten groźny
Wóz siana siana wóz wóz siana
Ciągną go śmieszne i straszne poczwary
Idziemy za nimi z rękami w górze
Błękitne dale świat nam odsłania
Mnożą się pieśni wiary towary
Rozkłada ręce Chrystusik w chmurze

Otaczający wóz tłum, chciwy i groźny, próbuje za wszelką cenę uszczknąd dla
siebie nieco symbolicznego dostatku. Energia życiowa tłumu, podstawowy pierwiastek,
który leży u podstaw egzystencji, staje się jej zagrożeniem. Opozycyjne pierwiastki,
życie i śmierd, które zostały zaakcentowane nieco wcześniej poprzez ukazanie
80

Boczkowska A., Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego dzieł, Warszawa 1977, s. 55.
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niebiaoskiej witalności tworzącej życie oraz zagłady, niesionej przez upadające anioły,
po raz kolejny manifestują swą obecnośd.
Motorem napędowym chciwości uczynił Bosch poczwary, wyrosłe z ludzkiej
próżności. I dokładnie takie ukazane są przez autora Wojny Postu z Karnawałem –
zdeformowane, wywołujące trwogę i śmiech – zanimizowane projekcje ciemnej strony
ludzkiej osobowości. Motoryka tej ciemnej strony pokazana została przez Boscha w
postaci siły napędowej tytułowego wozu. Zaprzęgnięte do dyszla postacie są
fantazmatami – najczarniejszymi koszmarami, zrodzonymi w najbardziej skrywanej
części duszy ludzkiej. Nie inaczej scenę pociągową przedstawia warszawski pieśniarz,
kierując w stronę zaprzęgu pytania zbiorowego podmiotu o finał sceny, w której z
własnej woli uczestniczą. Nie są w stanie ograniczyd chciwości nawet okręcone wokół
rąk ogony koszmarów. Pożądanie doczesnych dóbr jest nazbyt silne, o czym przekonuje
nas poeta w kolejnej strofie:
Wóz siana siana wóz wóz siana
Dokąd ciągniecie go mordy zwierzęce
Dokąd idziemy za wami
Kiedy nam wreszcie będzie dane
To po co wyciągamy ręce
Okręcone waszymi ogonami

Przeniesienie ciężaru wypowiedzi z ludzi na istoty z koszmarów następuje w
trzeciej części pieśni. Oddając charakter Boschowskiego świata, Kaczmarski
antropomorfizuje fantasmagoryczne postacie, które obejmują, w wyniku dominacji
chciwości, przewodnictwo sił witalnych, sprowadzając człowieka do roli służalczej. Fakt
ten zaznaczony jest przez autora Mimochodem chodby przez rozkazy, jakie kierowane
są w kierunku niedawnych postaci dominujących:
Milcz bezmyślna istoto
Tu już nie masz władzy nad niczym
Przeszliśmy piekła granice
Twoim losem ogieo i błoto pajęczynowe szubienice
Jelita ryb
Studzienny szyb
I w oku siana źdźbło złote
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Moralizatorski ton, który również tematycznie dominuje na obrazie Boscha, u
Kaczmarskiego także nabiera znaczenia w kolejnych strofach. Staje się on również
bardziej bezpośredni w stosunku do zawoalowanego, moralizatorskiego tonu, jaki
zawarł poeta w części drugiej, o czym przekonują kolejne dwie strofy:
Jak w dniu stworzenia nadzy
Lecz winą życia obarczeni
Nawet nad własnym cierpieniem
Nie macie już władzy karmieni i patroszeni
Wasze to sny
Co robimy my
Przez was na jawie spełnieni
My bezgranicznie okrutni
Już nie mamy nadziei na łaskę
Ze śmiechem mnożymy tortury
Krwawi i bałamutni
Własne niebo tworzymy i chmury

Spełnialnośd przepowiedni zagłady, jaka pojawia się praktycznie już od
pierwszego wersu, zostaje podkreślona przez koszmary, uwolnione przez zbiorowy
podmiot dominującej części tryptyku. Dopełnieniem tragiczności przepowiedni staje się
fakt, iż sytuacja powyższa nie miałaby miejsca gdyby nie sam człowiek – oczywiście w
tym przypadku występujący w roli symbolu – i jego bezpośrednie czyny.
Wypowiedziane pośrednio i bezpośrednio ostrzeżenie nie zda się na wiele.
Zadomowione w ludzkim świecie koszmary, dla których pożywkę dostarcza człowiek
poprzez swoje czyny, stwierdzą jedynie:
Da się tu żyd
Ten świat i my
To dzieci waszej natury
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Syn marnotrawny (org. Syn marnotrawny)

19. Syn marnotrawny, po 1498, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

Odwołanie się Kaczmarskiego do dwóch dzieł holenderskich malarzy w utworze
Syn marnotrawny pozwoliło na połączenie biegunowo odległych od siebie wersji tej
samej biblijnej przypowieści. Pierwszy obraz, do którego kontekstowo nawiązywał
pieśniarz, to płótna Rembrandta van Rijn o tym samym tytule – gdzie malarz uwiecznia
motyw powrotu syna do domu ojca. Hieronim Bosch prezentuje na swoim płótnie
zupełnie inny moment z dziejów biblijnej postaci, nigdy nie przedstawiony przez
starotestamentowy pierwowzór - motyw wędrówki syna, nazwanego marnotrawnym.
Utwór Kaczmarskiego jest syntezą obydwu dzieł holenderskich malarzy oraz, na
zasadzie dopełnienia niedopowiedzianej na płótnach historii, motywu zaczerpniętego z
chrześcijaoskiej biblii. Obszerna analiza całego utworu znalazła się w podrozdziale,
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który poświęcony został inspiracją dziełami Rembrandta van Rijn, dlatego poniższy
dedykowany jest jedynie motywom, jakie posłużyły Kaczmarskiemu do przygotowania
jego wersji tej, znanej w kulturze i sztuce, historii, oraz jednej strofie ze wspomnianej
pieśni, która bezpośrednio odnosi się do płótna Hieronima Boscha. Ów dyskurs dwóch
sztuk, prowadzony przez autora Kanapki z człowiekiem pośrednio i bezpośrednio
poprzez inspiracje i odwołania, wart jest przytoczenia w sposób wyczerpujący.
Wcześniej jednak należy zapoznad się z pierwowzorem, który Jackowi Kaczmarskiemu
posłużył jako inspiracja do napisania pieśni Syn marnotrawny:

Zewnętrzna charakterystyka Syna Marnotrawnego podkreśla znamiona upadku, by tym wyraźniej
wydobyd na ich tle oznaki wewnętrznego odrodzenia. Wychudłą twarz postarzył czas, włosy zjeżone pod
przetartą chustą przedwcześnie posiwiały. Ubranie, chod tak znoszone, niewątpliwie zdradza elegancki
niegdyś strój. Dratwa i szydło wpięte w kapelusz oznaczają tyle co „mozół”, łączący w sobie wyobrażenia
biednej łataniny i beznadziejnej udręki. Podobnie Lucas van Leyden na swym miedziorycie z Dylem
Sowizdrzałem z roku 1520 przypiął do ojcowskiego kapelusza kawałek nici i igłę do cerowania,
zaświadczając ponadto, że łyżka, którą Syn Marnotrawny ma przytroczoną do kosza na plecach, to
symbol włóczęgostwa.
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Jak wspomniano już wyżej, Boschowska wersja przypowieści o synu
marnotrawnym skupia się na tej jej części, która przekazuje – oczywiście w
domniemaniu, ponieważ nie istnieją żadne zapisy dotyczące akurat tej konkretnej
części przypowieści – historię syna marnotrawnego w czasie jego wędrówki po
opuszczeniu domu rodzinnego.

Taki

dobór tematu pozwolił niderlandzkiemu

malarzowi na zastosowanie odmiennej symboliki, skupiającej się na przeżyciach i
doświadczeniach głównej postaci przypowieści, które stały się jej udziałem podczas
wędrówki po świecie. Dlatego Hieronim Bosch wspomnianej „…głównej postaci
przyporządkował pole środkowe, które ta przemierza od lewej strony do prawej.
Strona lewa jest przy tym stroną złą, natomiast prawa – dobrą…”82 Badaczy zaskakuje
mnogośd symboli, jakie niderlandzki malarz powiązał z postacią Syna marnotrawnego.
Wilhelm Fraenger, admirator Boschowskiego malarstwa, wspomina kilka z nich w swej
pracy poświęconej malarzowi. Sporą uwagę zwraca, nieprzypadkowo zapewne
wyeksponowana przez artystę, łyżka żebracza – nieodmienny symbol nieregularnych,
81
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Fraenger W., Hieronim Bosch, Warszawa 1987, s. 242.
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spożywanych w przypadkowych miejscach, posiłków. Fraenger podkreśla jeszcze jedno
znaczenie owej łyżki pisząc, iż „…tej łyżce do żebraczej zupki bezdomnych Bosch nadał
jeszcze inne, moralne znaczenie rozwiązłej miłostki, jak nakazywała ówczesna tradycja
językowa…”83. Dla niemieckiego badacza równie ciekawa jest symbolika pozostałych
rekwizytów, umieszczonych jako częśd dobytku żebrzącego, dlatego zwraca uwagę na
kocią skórkę, która „zawieszona” został zaraz pod żebraczą łyżką. Jej symboliczne
znaczenie wyjaśnia w poniższy sposób:
Równie dwuznaczna jest kocia skórka, uważana wówczas za „środek na reumatyzm” (Hannema) albo za
porte-malheur populaire (Tolnay). Z tym trofeum z polowania na drobną zwierzynę, zdobytym przez
łazikującego po okolicy kociego oprawcę, łączy się zmysłowa asocjacja…
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Zwraca również jego uwagę „…dziura na kolanie i byle jak przewiązana goleo
wesołego kompana świadczą o tym, że na ostatniej stacji swej drogi życiowej nie miał
co się namyślad, tylko gnad w dół po schodach na łeb na szyję…”85. Obdartus, którego
plecy wprost uginają się od symboli zatracenia i upadku, posiada jednak coś, co
pozwala mu na łącznośd z krainą szczęśliwości, jaką był dom ojca. Jes t to ładunek, który
mocno obciąża plecy, przyginając zgarbiałą sylwetkę do ziemi jeszcze mocniej, opasując
ramiona i pozbawiając w ten sposób pełnej swobody ruchów. Wolnośd syna
marnotrawnego jest więc pozorna – i to wyłącznie ze względu na jego osobistą decyzję.
Wilhelm Freanger uważa nawet, iż rattanowy kosz jest najważniejszym, przynajmniej z
moralnego punktu widzenia, elementem obrazu Hieronima Boscha. Pisze o nim tak:
Jest jednak coś, co wyniósł cało ze wszystkich przygód swojej tułaczki – kosz podróżny. To jedyna
pieczołowicie chroniona rzecz, łącząca go z domem rodzinnym, jego ostatnie oparcie. W ten sposób kosz
staje się moralnie najważniejszym elementem w obrazie. To prawdziwa deska ratunku dla tego, który go
dźwiga. Dopiero on umożliwi mu pojednanie, i tę pocieszającą wartośd kosza wyraża delikatny róż, jaki
malarz położył na wieku.
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i dalej:
O ile już sama dbałośd o ten symbol domu ojcowskiego wskazuje, że Syn marnotrawny nie do kooca
złajdaczał, to jeszcze wyraźniej uświadamiamy sobie jego wewnętrzne nawrócenie, patrząc, jak idzie
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pochylony w przód, na ugiętych kolanach, powłóczy nogami niemal nie odrywając stóp od ziemi, osuwa
się i chwieje, jakby przygniatał go jakiś nadludzki ciężar.

Nawrócenie

87

syna marnotrawnego, uwiecznionego przez niderlandzkiego

malarza, jest więc sprawą przesądzoną dla niemieckiego badacza. Jednakże katharsis
nie jest jeszcze spełniona. Tylko droga do niej jest już widoczna, a postad Syna
marnotrawnego bezwiednie porusza się w kierunku odrodzenia własnego Ja, własnej
wartości, dobrowolnie oddanej przy porzucaniu domu ojca. Świat za ojcowską bramą
nie okazał się byd przyjazny, o czym zaświadcza Bosch poprzez strój, otoczenie oraz
samą postad żebraczego „łazika”. Świadomośd takiego stanu rzeczy została nabyta
przez „anty-bohatera” w drodze osobistych doświadczeo, których piętno widocznymi
zgłoskami zapisało się na ciele postaci. Odrodzenie to, dostrzeżone przez Fraengera,
przedstawia niemiecki badacz w sposób następujący:
Tutaj wszystko, co miało byd miodem, przemieniło się w gorzką żółd, a pozostał tylko żal i skrucha.
Jednakże człowiek ten stoi przed punktem zwrotnym w swoim życiu. Bo chod oczy patrzą za siebie, to
nogi – czy nie wydaje się, ze go same niosą? – wybiegają już w przód, a lewa ręka z kapelusze aż rwie się,
by powiedzied „żegnaj!” zepsutemu światu.
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Dopełnieniem zepsutego świata, którego personifikacją stał się żebraczy
wizerunek Syna marnotrawnego jest, według cytowanego niemieckiego badacza,
postad sobowtóra głównej postaci. Opisując szczegółowo otoczenie, w jakim
zdecydował się Bosch umieścid tytułowego „bohatera”, zwraca on uwagę na fakt, iż:
…pod szyldem gospody z białym łabędziem daje gościnny występ prawdziwy sobowtór Syna
Marnotrawnego. Tak samo jak on pochylony w przód na ugiętych kolanach, ma nieodpartą ochotę
odpłacid fatalnemu przybytkowi równą monetą za przyjemnośd, jakiej sam doświadczył. Właśnie w tym
miejscu, gdzie „scena widziana jako instytucja moralności” trywializuje się w publiczny ustęp, zaczyna się
katharsis, oczyszczenie ciała i duszy.
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Kaczmarski, oczyma głównej postaci, właśnie otoczenie postanowił przedstawid jako
idealną metaforę upadku:
Ludzie, których widzę - stoją do mnie tyłem:
Ten pod bramą leje, ów na pannę czeka.
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Nawet pies znajomy na mój widok szczeka...
Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem,
90

Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku - jak złodziej.

Świat, dla którego porzucił podmiot bezpieczeostwo domu ojca, nie jest dlao już
pociągający. Co więcej, świat ten, w postaci ludzi widzianych z perspektywy Syna
marnotrawnego, odwraca się od niego plecami, uzmysławiając mu, jaką prezentuje dla
nich wartośd. Opuszczenie jest niemalże totalne, co potwierdza szczekający w oddali,
znajomy pies. Wypływające z zaistniałej sytuacji wnioski nie wydają się byd nazbyt
pozytywne, dlatego informuje podmiot liryczny o przegranej na loterii życia. Jego
wstyd jest tak duży, że powrót do domu ojca musi odbyd się pod osłoną nocy. Zmrok
ukryje wstyd, malujący się na twarzy syna marnotrawnego.
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Frans Hals:
Hals należał do najwybitniejszych portrecistów swoich czasów. Urodzony w
latach osiemdziesiątych XVI wieku, klasyfikowany jest jako twórca przynależny do
okresu wielkiego rozkwitu sztuki Niderlandów. Pomimo faktu, że był starszy o
kilkadziesiąt lat od Rembrandta czy Vermeera, należy wraz z nimi do pokolenia
artystów, którzy mieli ogromny wpływ na XVI i XVII-to wieczne malarstwo europejskie.
Związany przez prawie całe swoje życie z niderlandzkim Haarlemem, co bardzo
wyraźnie widad po inspiracjach jego płócien, przedstawiających głównie postaci ważne
lub w jakiś sposób zasłużone dla tego miasta. Zmarł w roku 1666 w mieście, które na
stałe zapisało się na jego płótnach – Haarlemie.
Jacek Kaczmarski posiada w swoim dorobku trzy utwory, inspirowane działami
haarlemskiego artysty. Dwa z nich to portrety zbiorowe, przedstawiające oficerów
Bractwa Strzelców św. Jerzego, oraz pensjonariuszki domu opieki dla kobiet, który
znajdowało się w mieście zamieszkania artysty. Trzeci utwór powstał w oparciu o trzy
różne portrety, których bohaterów przymusił Kaczmarski do podjęcia dialogu,
uzyskując w ten sposób ciekawą kompozycję artystyczną.
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Portret zbiorowy w zabytkowym wnętrzu (org. Bankiet oficerów Bractwa Strzelców
św. Jerzego)

20. Bankiet oficerów Bractwa Strzelców św. Jerzego, 1616, Haarlem, Frans Hals Museum

Stworzony jako wypowiedź podmiotu zbiorowego, Portret zbiorowy w
zabytkowym wnętrzu jest przykładem niemal idealnego zwerbalizowania obrazu.
Uwiecznieni na płótnie przez Halsa oficerowie Bractwa Strzelców św. Jerzego
dopowiadają w wersji Kaczmarskiego historię, jaka doprowadziła do ich bytności na
płótnie artysty. Owa retrospekcyjna relacja z przeszłych wydarzeo, w jakich brali udział
Strzelcy, rozpoczyna się jednakże w czasie im teraźniejszym – przy stole biesiadnym:
Przy dębowym stole siadłszy bokiem
Wedle rangi, zasług i uznania
Spoglądamy w przyszłośd czystym okiem
Kogoś, kto nic nie ma do dodania.
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Wypełnienie się przeznaczenia, swoista predestynacja losu żołnierskiego,
pozwala biesiadującym oficerom na spokojne spoglądanie w przyszłośd. Nie tylko
dlatego, że wypełnili już swoje zadania, ale głównie poprzez osiągnięte profity – a
namiastką jest płótno, do którego właśnie pozują. Oczywiście podmiot nie zdradza już
91
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w pierwszej strofie kim są przedstawieni na obrazie ludzie – tego może dowiedzied się
odbiorca jedynie poprzez intertekstualne nawiązania, jakie legły u podstaw powstania
utworu, do płótna Fransa Halsa oraz uruchomienie warsztatu interpretacyjnego,
włączającego w proces również obraz.
Celowośd uwiecznienia na płótnie konkretnych postaci wyjaśnia podmiot w
kolejnej strofie, gdzie dowiaduje się odbiorca, iż wypowiadający się mężczyźni to
zwycięzcy, którzy zapewnili niepodległośd tym, którzy będą spoglądad na ich wizerunki:
Wszak to myśmy zwyciężyli wreszcie
Chod w przegranych starciach życie zbiegło.
Oto mamy dla was niepodległośd!
Nie czekajcie na nic więcej - bierzcie!

Sposób

zachowania

jest

kolejnym

czynnikiem,

który

określa

ludzi,

umieszczonych na obrazie Halsa. Sięga jednak w tym przypadku Kaczmarski po wiedzę
historyczną, niedostępną z poziomu samego płótna, dookreślając charakterologiczny
obraz opisywanych postaci. Ich szorstka, siermiężna osobowośd jest charakterystyczna
dla żołnierskiego stanu, do którego przynależą. Nawet ich pochodzenie, pomimo faktu,
iż obraz przedstawia oficerów, a więc wydawad by się mogło ludzi wywodzących ze
stanów wyższych, jest w tym przypadku cechą immanentną, ukazującą możliwośd
awansu społecznego poprzez wybór kariery żołnierskiej:
Język nasz surowy, humor prosty,
Głosy nam hartował ostrzał wraży.
Żadnej nie lękamy się riposty,
Z plebejskością bardzo nam do twarzy.
W zabytkowym wnętrzu, wśród sztandarów,
Atrybutów odzyskanych - godni,
Pozujemy - szczerzy i swobodni
Kondotierzy przemienieni w Panów.

Potwierdzenie wspomnianego wyżej awansu społecznego odnajduje czytelnik w
strofie czwartej, gdzie sposób komunikacji zostaje zmieniony z autoprezentacji na
formę wyznania. Dotychczasowi kondotierzy, a więc żołnierze stojący najniżej w
hierarchii wojskowości jako wojska dostępne dla każdego z odpowiednią ilością
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środków, nie słynące z dochowywania słowa ni wierności, doświadczają nobilitacji
społecznej, zajmując w niej stanowisko biegunowo odmienne od poprzedniego.
Specjalna więź, jaka towarzyszy zazwyczaj doświadczeniom wojennym, wyrasta
do

rangi

symbolu,

określającego

wyjątkowośd

relacji,

które

uodparniają

wypowiadających się weteranów na oddziaływanie sił zewnętrznych, pragnących
relacje owe zaburzyd:
Lata wspólnej walki dobrze służą
Tym, co w tryumfie nie chcą zginąd marnie:
Każdy z nas o każdym wie zbyt dużo,
Byśmy skłócid mogli się bezkarnie.

Symbolizujący dostatniośd nakryty stół w tym konkretnym przypadku jest
również

symbolem

zakooczenia

konfliktu.

Dla

tych

ostatnich

bowiem

charakterystyczny jest brak wszelkich dóbr. Strzelcy św. Jerzego, jako wypowiadający
się w zbiorowości podmiot, wskazują również w poniższej strofie na system wartości,
jaki jest ich cechą charakterystyczną. Dla każdego z nich absolutnie wszystko ma swoją
wartośd odmierzoną w pieniądzu, czego ostatecznym potwierdzeniem jest osiągnięcie
profitów w walce o niepodległośd. Wykrzyknienie, zawarte w ostatnim wersie strofy,
jest podkreśleniem owego systemu wartości, stawiającego na pierwszym miejscu
wartości materialne:
Koniec pozowania! Stół nakryty!
Dośd już głodu zaznał bitny naród!
Kto nam tu zarzuca brak umiaru?!
Macie niepodległośd! My - profity!
Zadrżą okna od żołnierskiej pieśni;
Po żołnierskiej zadrżą od kościelnej!
Pana Boga my na piersiach nieśli,
Żeby z waszych oczu zedrzed bielmo!

Strofa ósma wydaje się stad w opozycji do ją poprzedzającej – poprzez
wyznanie, jakoby działania zbrojne podejmowane były w imię wyższych celów. Taka
rozbieżnośd przekazu podkreśla jedynie charakter epoki i ludzi w niej żyjących. Owa
dwuznacznośd wypowiedzi jest, co oczywiste, w tym przypadku tylko pozorna, jako że
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w czasach Halsa prowadzenie wojen o podłożu religijnym niekoniecznie wiązało się z
różnicami wynikającymi z samego wyznania. Aż nazbyt często religia stawała się
pretekstem, najprostszym wytłumaczeniem dla działao zbrojnych, a podkreślenie walki
za wiarę nobilitowało i usprawiedliwiało walczących.
Kolejne nawiązanie historyczne zawarł Kaczmarski w kolejnej strofie. Całowanie
sztandarów odbywało się bowiem zazwyczaj w momencie ślubowania, a w przypadku
wojsk zaciężnych miało to miejsce podczas zaprzysiężenia jednostki zaciągającemu ją
feudałowi bądź władcy. Odzyskana przez Niderlandy, na początku wieku XVII,
niepodległośd

oraz obalenie panującej dynastii Habsburgów, wiązało się z

symbolicznym strąceniem rzeźb panującej dotychczas dynastii. To właśnie o takich
akcjach, przeprowadzanych najczęściej przez lud podczas manifestacji ulicznych,
wspomina podmiot poniżej:
Patrzcie! Krew uderza nam do głowy
Od sztandarów całowania wrząca!
Patrzcie, jak się tu popiersia strąca!
Cokół ma byd przecież narodowy!
Księgi się po kątach w stosy piętrzą,
Ścieka ślinny płyn po białej ścianie,
Gdzie za chwilę tylko pozostanie
Nasz zbiorowy portret - w pustym wnętrzu.

Puentując utwór Kaczmarski stara się podkreślid najważniejszą, z punktu
widzenia historycznego, cechę obrazu – jego ponadczasowośd – czego świadomy jest
również podmiot liryczny tekstu. Znikną księgi, które się „po kątach w stosy piętrzą”,
„ślinny płyn” podda się grawitacji i upływowi czasu. Pozostanie puste wnętrze
okupowanej przez Strzelców sali, która nabiera w tym przypadku charakteru przenośni,
dając się rozciągną na całą współczesnośd bohaterów obrazu Halsa. Kondotierzy
przetrwają upływ czasu - dzięki zbiorowemu portretowi.
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Portret zbiorowy we wnętrzu – Dom opieki (org. Kobiety z domu opieki w Haarlemie)

21. Portret regentek domu staruszek w Haarlemie, 1664, Haarlem, Frans Hals Museum

Opublikowany po raz pierwszy w programie Wojna postu z karnawałem, Portret
zbiorowy we wnętrzu – Dom opieki napisany został przez Kaczmarskiego pod koniec
grudnia 1991 roku i odwołuje się do jednego ze zbiorowych portretów Fransa Halsa –
Portretu regentek domu staruszek w Haarlemie. Koncepcyjnie różni się jednak od
typowego, inspiracyjnego dialogu intertekstualnego, bazując jedynie powierzchownie
na dziele Fransa Halsa. Kaczmarski w tym przypadku wykorzystał postacie pięciu
starszych kobiet, sportretowanych przez niderlandzkiego malarza, jako bazę do
przedstawienia historii starców, którymi opiekują się starsze damy z powyższego
obrazu.
Zgorzkniała starośd, jaka podkreśla podmiot liryczny w poniższej strofie, jest
próbą stworzenia psychologicznego profilu postaci, znajdujących się na obrazie Fransa
Halsa. Owa poetycka analiza rozpoczyna się od zarysowania dramaturgii sytuacji
lirycznej wiersza:
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Surowo na nas patrzą szafarki dni ostatnich
W milczeniu oskarżają, żeśmy się zestarzeli.
Zmieniają prześcieradła - wyrodne nasze matki
Nienawidzące dzieci w wykrochmalonej bieli
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Jak one - pomarszczonych na tle poduszek gładkich.

Powyższe oskarżenie jest oczywiście pozorne, a polega na scedowaniu na
podmiot, w tym wypadku zbiorowy, zbudowanych na starzeniu się lęków. Upływający
czas, pozostawiający na ciele i umyśle śladów swego biegu, staje się w wyniku takiego
poprowadzenia sytuacji lirycznej główną dominantą utworu. Cała reszta jest tylko jego
projekcją, mającą na celu odpowiednie zaakcentowanie tego faktu:
Przynoszą nam posiłek, jak dar na zmarnowanie
Te kury obrażone na jajko - że zepsute,
I zaciskają usta, gdy słyszą ust mlaskanie,
Jakby musiały połknąd coś przez nas już przeżute,
Skarane miłosierdziem za dawne grzechy panien.

Kara, jaką jest okazywanie miłosierdzia, wpisuje się w charakterystyczny dla
ówczesnych czasów porządek społeczny oraz nakazy związane z religijno-moralnymi
uwarunkowaniami. Takowe przypisanie ról każdej z płci w każdym wieku, aż po koniec
wieku XIX, tworzyło zhierarchizowany porządek społeczny. Dla kobiet, szczególnie
wdów i panien, naturalną koleją rzeczy było podejmowanie działalności charytatywnej
na rzecz społeczności. Niespełnienie jednakże własnych potrzeb, powiązane z
nakazami, które nierzadko kolidowały z osobistymi preferencjami, odbijało się na
zachowaniu i stosunku takowej osoby do świata zewnętrznego. Wymuszonemu
nakazami społecznymi miłosierdziu towarzyszyło zgorzknienie, żal do świata, depresja.
Stąd też i zewnętrzne tego objawy w postaci zaciśniętych kurczowo ust, wiecznie
towarzyszący grymas obrazy na obliczu, oskarżycielski ton w wypowiedziach:
Pensjonariusze łaski, niesfornych starców grono
Nasłuchujemy z trwogą szelestu czarnych sukien.
Broimy niedołężnie, gdy świece pogaszono
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I niedomknięte okno minuty liczy stukiem
Wzywając kolejnego na zasłużone łono.
Objęły nas staruchy w wieczyste dożywocie Artystów-deliryków, oślepłych geografów,
Bezbronnych generałów, Chrystusów na Golgocie,
Zbankrutowanych skąpców, odkrywców innych światów
Płynących krypą pryczy po swym przedśmiertnym pocie.

Nagromadzenie, w powyższej strofie, antynomii w postaci „oślepłych
geografów”, „bezbronnych generałów”, „zbankrutowanych skąpców” oraz epitetów,
dookreślających zawody wykonywane przez rezydentów domu starców, podkreślają
rolę czasu oraz pozycję tych, istotnych z punktu widzenia społecznego, zawodów. Ich
deprecjacja skutkuje jedynie hiperbolizacją starczego zniedołężenia, które, chod
nieuniknione, towarzyszy również tym mężczyznom, pragnącym oszukad nieuchronnie
nadchodzący koniec życia. Groteskowośd tej sytuacji podkreśla tezę o upływającym
nieuchronnie żywocie, który, zostawiwszy wspomnienia, będące refleksem minionych
dokonao, żywy umysł, nieadekwatny do możliwości starczego ciała, odebrał władzę
nad materią. Widad to szczególnie w strofie ostatniej, gdzie podmiot liryczny wyraźnie
wskazuje na pragnienia, jakie stały się jego udziałem:
Kapłanki dyscypliny bez odstępstw, bez wyjątków
Pilnują nas bez przerwy żółtymi powiekami,
Byśmy - nieobliczalni, skąpani jak we wrzątku,
Znów - życiem nienażarci - nie stali się chłopcami
I świata nie zaczęli urządzad od początku.
Amen.

Kooczy poeta utwór tak, jak zwyczajowo kooczy się modlitwę – słowem Amen.
Czy jest to jednakże modlitwa funeralna? Na pewno czas pogrzebał młodośd,
pozostawiając niedawnych „generałów” w rękach zgorzkniałych starszych kobiet –
opiekunek pensjonariuszy domu dla umysłowo chorych.
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Trzy portrety (org. montaż: Wesoły pijak, Cygańska dziewczyna, Młody mężczyzna i
kobieta w barze)

22. Trzy portrety (Wesoły pijak, ok. 1629, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam; Cyganka, 1628-1630, Paryż,
Luwr; Młody mężczyzna i kobieta w karczmie, 1623, Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art

Trzy portrety są jednym z ciekawszych koncepcyjnie utworów Jacka
Kaczmarskiego.

Nie

tylko

bowiem

uruchomił,

za

pomocą

utworu,

dialog

intersemiotyczny dwóch sztuk, malarstwa i poezji, ale również pokusił się o takowy
dialog wewnątrz jednej z nich. Trzy portrety są artystyczną, poetycką dodajmy dla
ścisłości, wizją rozmowy postaci, sportretowanych przez Fransa Halsa na trzech
różnych płótnach. Jedyna więź, jaka występuje na poziomie koncepcyjnej aranżacji
malarskiego przetworzenia rzeczywistości, to tematyka płócien. Każde z nich bowiem
związane jest z biesiadą bezpośrednio, a z trunkami, spożywanymi podczas różnego
rodzaju spotkao towarzyskich, pośrednio.
Pierwszy z portretów przedstawia, jak zresztą sugeruje jego tytuł, wesołego
pijaka. Ubrany w siedemnastowiecznym strój niderlandzkiej proweniencji, zdradza się
ze swojego stanu poprzez, oddany z niezwykłą pieczołowitością przez malarza, wyraz
twarzy. Zamglone oczy, podbiegnięta krwią tkanka na policzkach i nosie, wykrzywione
w pijackim grymasie usta, sugerują na pierwszy rzut oka wpływ alkoholu. Hals
spotęgował jeszcze owo wrażenie poprzez dodanie atrybutu każdego pijaczyny z
wyższych sfer – mieszczaoskich bądź szlacheckich – czyli kielicha wypełnionego
trunkiem.
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Poetycka interpretacja wyżej wspomnianych dzieł powstała w roku 1977, czyli
w

okresie

zdobywania

przez autora

Mimochodem

pierwszych doświadczeo

alkoholowych. Zastosowanie przez Kaczmarskiego niezbyt popularnego metrum
osiemnastozgłoskowca (9+9) potęguje wrażenie wypowiedzi osoby znajdującej się pod
wpływem alkoholu. Rozciągnięta w czasie, wydłużona wypowiedź podmiotu lirycznego,
którym w tym przypadku jest bohater obrazu Wesoły pijak, została zhiperbolizowana
jeszcze poprzez monotonną, jednostajną formę wykonania oraz pasującą do niej linię
melodyczną.
Wypowiedź podmiotu lirycznego rozpoczyna się od próby nawiązania dialogu
intertekstualnego z płótnem Halsa poprzez autoprezentację Wesołego pijaka:
Kapelusz zsuwa mi się z głowy, policzki świecą wzrok mętnieje,
Wiem, że mam głupi wyraz twarzy i że się właśnie ze mnie śmiejesz,
Słów słuchasz, których nie rozumiesz i myślisz pewnie żem pijany.
Masz rację zresztą. Jak we wszystkim, gdy stoisz zdrowa pod tą ścianą.
Wulgarnym śmiechem zagłuszając mój niezbyt precyzyjny wywód Oto efekty, gdy myślący człowiek próbowad chce podrywu.
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Uruchomiona w ten sposób wizja dzieła malarskiego, które posłużyło za
inspirację dla warszawskiego poety, będzie podstawą do włączenia wszystkich trzech
dzieł niderlandzkiego malarza w ramy wiersza. Niezaprzeczalną dominantą utworu
pozostanie jednak afirmacja, pomimo pewnych wypowiedzi podmiotu lirycznego,
sugerujących coś zupełnie przeciwnego, wpływu alkoholu na percepcję oraz
wymuszone przez nią reakcje. Wyjątkowo szybko, bo już w drugim wersie, podmiot
liryczny przechodzi do monologu, którego adresatką jest Cyganka z drugiego obrazu.
Ironiczne wypowiedzi podmiotu, skierowane do kobiecej postaci, zawierają elementy
walidacji – i to nie ze względu na fakt, iż takowa ocena jest niezbędna w toku
obserwacji. Podmiot liryczny stara się jedynie obniżyd wartośd opisywanej postaci, z
którą, o czym dowiaduje się odbiorca z ostatniego wersu strofy, próbował nawiązad
stosunki na stopie nieco innej, niźli przyjacielska. W powyższym wersie również
znalazło się miejsce na przemycenie informacji o wyższych walorach umysłowych
podmiotu, które również wyróżniają go w sposób pozytywny od pośredniej adresatki
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wypowiedzi. Odrzucenie zalotów spowodowało jednak, że podmiot będzie się starał
obnażyd wszelkie wady, jakie tylko mógł zauważyd podczas późniejszej obserwacji.
Dlatego właśnie stylizacja monologu na dialog w tym przypadku nie odnosi się do
rozmowy dwóch postaci, dookreślonych zresztą w tytule, ale do konwersacji „wesołego
pijaka” z jego własnym ego lub wizualizacją pijacką cygaoskiej dziewczyny. Nie sposób
nie dostrzec w poniższych strofach również powiązao z biografią artysty, która w
okresie tworzenia Trzech portretów, wykazywała wszelkie symptomy zaawansowanej
choroby alkoholowej, która miała wpływ na funkcjonowanie poety w społeczeostwie –
w tym i na kontakty z płcią piękną.
Kolejna strofa kontynuuje zapoczątkowaną wcześniej introspekcję, skupiając się
na analizie charakterologicznej „Cyganki”:
Przecież ty nie masz nic prócz ciała, zdrowych rumieoców, twardej szyi,
Szerokich ramion pod koszulą, co za to piersi ci nie kryje,
Albo ktoś dobrał już się do nich, międlił i gniótł je bez pojęcia?
(Cóż można robid w karczmie z piersią takiego jakim ty dziewczęcia?)
A ty się śmiałaś, wyrywałaś, lecz tak, by zostad jak najdłużej
Nie pragnąc wiedzied i zrozumied, czemu to wciąga, czemu służy.

Przedstawienie walorów cielesnych adresatki jako opozycji do, cenionych wyżej
przez podmiot liryczny, walorów umysłowych, deprecjonuje wartośd niedoszłej, chod
prawdopodobnie krótkotrwałej, bliższej znajomości. Obosiecznośd takowego wywodu
jest oczywista i staje w opozycji do podkreślanych przez podmiot przymiotów własnego
umysłu. Co więcej, częśd epitetów, które w zamyśle podmiotu miały służyd
zaakcentowaniu wspomnianych różnic, interpretowana byd może jako określenia o
nacechowaniu pozytywnym.
Wyliczenie, jakie zastosował podmiot, służyło, jak już zostało wspomniane,
obniżeniu samowartościowania adresatki. Swoista reifikacja jej następuje również w
strofie kolejnej, gdzie podmiot akcentuje zezwierzęcenie „cyganki”. Ironicznośd
wypowiedzi podkreślona zostaje przez porównanie adresatki do bogini piękna –
Wenus:
Ja wiem, rozumiem i co z tego? Patrzę na piersi sczerwienione;
Drgają przy każdym twoim ruchu, ruszasz się, idziesz w moją stronę,
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Ciało wyłazi ci spod kiecki! Cóż za zwierzęcośd w tym człowieku!
Włosy zmierzwione, pachniesz piwem - Co robisz, Wenus, w takim ścieku?
Tą karczmą takaś jest rozgrzana, gruby podbródek, pot na skroni,
Wyciągasz rękę, brud podkreśla linię miłości na twej dłoni.

Ironia, wspomnianego wyżej porównania, jest łatwo dekodowalna. Używa
bowiem podmiot, w bezpośrednim sąsiedztwie z wyżej przytoczonym porównaniem,
określeo mających jednoznacznie negatywną konotację. Zmierzwione włosy, pot na
skroni, gruby podbródek, brud na dłoni – to wszystko określenia pozostające w jawnej
sprzeczności z, funkcjonującym w świadomości kulturowej, wizerunkiem rzymskiej
bogini. Dzięki takiemu użyciu epitetów groteskowośd wypowiedzi jest łatwiej
dostrzegalna, klasyfikując się do alkoholowych wykrzywieo rzeczywistości. Podmiotem
lirycznym jest przecież w tym przypadku pijak, więc zaburzenie percepcji jest
całkowicie zrozumiałe.
W odróżnieniu od strof poprzednich, w których podmiot nie zwracał się
bezpośrednio do adresatki wiersza, w strofie kolejnej zmienia nieco swoją strategię:
Powróżę ci, jedyna moja! Jestem uczony, umiem wiele!
Znowu się śmiejesz ty samico! Ale dreszcz przebiegł mi po ciele.
Widzisz to, mówisz coś bez sensu, włosy na pierś spoconą strząsasz,
Pochylasz się i targasz moje zrudziałe, rzadkie, słabe, wąsy...
Pije kołnierzyk mnie pod szyją, nos nabrzmiał mi gorącą cieczą,
Oczy mi łzawią, uszy płoną, może ty, boska, mnie uleczysz?

Pijany amok trwa dalej, a podmiot kontynuuje opis przestrzeni percepcyjnej
obrazu, przetworzonej przez wpływ trunków na sposób jej odbioru. Przesycona
epitetami wypowiedź, zbudowana w oparciu o język bywalców szynkwasów, nie tylko
kontynuuje opis kobiecej postaci z drugiego płótna, ale również przedstawia odruchy
pijaka z tym związane. Deliryczne objawy zatrucia alkoholowego traktowane są przez
podmiot jako choroba, która może byd wyleczona przez „boską cygankę”.
Potwierdzenie pozytywnego wpływu alkoholu na kontakty z płcią przeciwną
prezentuje podmiot liryczny w strofie kolejnej. W tym przypadku nawiązuje on dialog z
ostatnim płótnem Halsa, którego interpretacja weszła w skład niniejszego utworu:
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Czemu się zrywasz? Drzwi otwarte, kawaler z piórem w kapeluszu!
Kaftan rozcięty, pęk koronek, szpada dodaje animuszu.
Już są przy sobie! Jeszcze nie pił, a łapie ją gdzie ja nie śmiałem,
A ona gnie się w zachwyceniu, już doo przywiera całym ciałem!
Nie jesteś godna moich uczud! Krew woła krew a rozum - rozum!
Gardzę cyganko twoją piersią i twoją kawalerze pozą.

Ostatnia, zaledwie dwuwersowa strofa, staje się pochwałą wina, które pozwala
podmiotowi

na

postrzeganie

rzeczywistości

niczym w krzywym zwierciadle.

Opozycyjnośd wypowiedzianego zdania, które zawarte jest w pierwszym wersie
poniższej strofy, do stanu faktycznego, jest ewidentna, niewymagająca żadnego
komentarza. Kwestią otwartą pozostaje, w świetle ostatniej wypowiedzi podmiotu
lirycznego, stan w jakim znajduje się on podczas swojego monologu. Wybór jest
ograniczony do stanu kompletnego upojenia alkoholowego, w którym jawa przeplata
się ze snem – dodajmy pijackim, twardym snem – a jedynie jego wczesną fazą, kiedy w
ograniczonym stopniu zaburzona zostaje jedynie możliwośd postrzegania otaczającej
rzeczywistości. Potwierdzad takie założenie może jedynie wers ostatni, który
prezentuje, charakterystyczne dla pozostającego w stadium upojenia pijaka, objawy:
Wino pomaga mi w myśleniu, z góry oglądam co się dzieje!
Kapelusz zsuwa mi się z głowy, policzki świecą, wzrok mętnieje!

123

Willem Claesz Heda:
Żyjący w latach 1594-1680 holenderski malarz specjalizował się w malowaniu
obrazów, zawierających głównie „martwe natury” oraz elementy codziennych
posiłków. Stosowanie techniki monochromatyzmu jest cechą charakterystyczną jego
dzieł, pozwalającą na przeniesienie akcentów z formy na treśd dzieła. Daje również
możliwośd ich wyróżnienia, szczególnie jeśli uwzględnid kolorystyczną wymowę dzieła,
spośród innych obrazów o powyższej tematyce.
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Martwa natura (org. Martwa natura)

23. Martwa natura, 1629, Haga, Königliche Gemäldegalerie Mauritshuis

Jako inspiracja posłużył Kaczmarskiemu, prawdopodobnie, obraz namalowany
przez niderlandzkiego malarza w roku 1629. Za takim przyporządkowanie przemawiają
charakterystyczne elementy, które znalazły się w opisie obrazu. Nie ma co do tego
faktu jednakże pewności, ponieważ autor Sądu nad Goyą nie doprecyzował źródła
swojej inspiracji, natomiast ouvre Heda, których tematem jest martwa natura, liczy
zdecydowanie więcej, niż jedno płótno.
Kaczmarski rozpoczyna ten krótki, bo zaledwie trzystrofowy, utwór od opisu
znajdujących się na stole przedmiotów, zarysowując jednocześnie ideę, jak
przyświecała mu podczas jego powstawania:
Stół, gdzie podaje się wolę,
Nad którym króluje chęd;
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Martwa natura na stole Cytryna, kołacz i ryby rtęd.

94

Warszawski poeta skupia się na najistotniejszej części tego, co prezentuje
martwa natura w ogólności – afirmację życia, zamkniętą we wcześniej ustalonym
układzie. Ta podstawowa rola, jaką spełniają wizerunki „martwych natur”, zostaje
zwerbalizowana, skondensowana w perfekcyjne połączenie kreacyjnych możliwości
malarza oraz materiału, dzięki któremu kreacyjnośd ta będzie mogła zostad zamknięta
w kilku symbolicznych przedmiotach, nadając płótnu wyrazistości. Dlatego w dwóch
pierwszych wersach mowa jest o wizjotwórczych możliwościach artysty, natomiast
dwie ostatnie są ich wynikiem i zarazem dopełnieniem – wskazującym na wewnętrzny
wpływ układu, jaki malarza utrwala na płótnie.
Zaakcentowanie

symbolicznej

wartości

martwej

natury

jest

także

podkreśleniem jej wartości poznawczych i estetycznych. Poeta, skupiając się na tym
elemencie, podkreśla implementację podstawy życia w symbolikę układu oraz
poszczególnych jego elementów, które tworzą sensotwórczą bazę do egzemplifikacji
bytu. Wyliczenia, znajdujące się w drugim wersie poniższej strofy, niektóre na
pograniczu abstraktu, odwołujące się do niemal każdego zmysłu ludzkiego, wymuszają c
niemalże uczucie kreacji życia w jego podstawowym sensie:
Sens życia w prostym symbolu:
Czero, zmysł, stół, kwas i błysk.
Po prostu - życie na stole,
Cytryna, kołacz i rybi pysk.

Owa

podstawowa

kreacyjnośd,

podkreślona

w

poprzednim

akapicie,

zauważalna jest również dzięki stwierdzeniu – niezwykle banalnemu – „po prostu –
życie na stole”. Dzięki temu Kaczmarski uzyskuje efekt powrotu momentu powstania
rzeczy „w jej sensie istotnym”. Niedokładna epifora, jaką posłużył się w ostatnich
wersach pierwszej i drugiej strofy podkreśla owo ograniczenie symboli do kilku ważkich
elementów, dzięki którym autor pierwowzoru, używając artystycznej mocy kreacji,
zawarł w ramach obrazu podstawę życia.

94

Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 413.

126

Puentując utwór, stwierdza autor Kanapki z człowiekiem, iż:
Jest także zamiar, co boli,
Bo woli się stwarzad, niż gnid:
Martwa natura na stole,
Która ma wiecznie żyd.

Uzyskane w ten sposób antynomie mają nie tylko walory poetyckie, ale również
sensotwórcze. Podkreślenie życiotwórczej roli woli poprzez wprowadzenie jej zupełnej
odwrotności – efektu gnicia – rozkładającego tkankę na czynniki podstawowe,
podkreśla rolę artysty w powstaniu, utrwaleniu oraz zachowaniu stworzonego w ten
sposób bytu. Odzwierciedlenie martwej natury stało się aktem kreacji, a więc początku
życia, dzięki czemu ostatnie dwie strofy utworu nie tylko nie zaprzeczając sobie
nawzajem, ale wydają się nabierad szczególnego znaczenia dopiero w powyższym
układzie.
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III. Inspiracje malarstwem światowym
W dorobku artystycznym Jacka Kaczmarskiego znalazło się dziewiętnaście
utworów, inspirowanych malarstwem europejskim. Znamienny ten fakt – nie pojawiają
się w tym przypadku żadne dzieła spoza Starego Kontynentu – ma zapewne swoje
źródło w przedziale czasowym, do jakiego odnoszą się wspomniane obrazy. Główna
przyczyna takiego faktu jest aż nazbyt oczywista. Odwoływanie się do dzieł z tego
samego

kręgu kulturowego jest ze

wszech miar zrozumiałe. Dodatkowym

wytłumaczenie takiego działania był zapewne fakt, iż Europa wydała na świat
najznamienitszych twórców pędzla w dziejach nowożytnych, których wpływ na rozwój
tej konkretnej dziedziny sztuki trwa do dnia dzisiejszego.
W poniższym rozdziale

umieszczone

zostały utwory,

którym nadanie

sensownego układu z punktu widzenia artystycznych walorów nie było możliwe. Brak
wyróżniającego je motywu przewodniego, konkretnego wzorca, na którym możny by
oprzed próbę takiego uporządkowania, chodby przypominającego program, nie było
możliwe. Sam autor zresztą nie tworzył ich – ani nie znalazł w okresie późniejszym
możliwości połączenia ich w jeden, skondensowany układ – z myślą o zawarciu w
jakiejś konkretnej, skooczonej całości. Dlatego kolejnośd utworów, które znalazły się w
poniższym zestawieniu, jest zupełnie przypadkowa i nie powinna sugerowad
zamierzonej próby uporządkowania tej części spuścizny autora Mimochodem.
Wśród utworów Jacka Kaczmarskiego, które odnoszą się do malarstwa
europejskiego, najwięcej, bo aż dziewięd, powstało w latach 1977-80, czyniąc okres ten
najowocniejszym pod względem powstałych dzieł, będących inspiracjami malarskimi.
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Francisco Jose de Goya y Lucientes:
Okładający się kijami (org. Okładający się kijami)

24. Okładający się kijami, 1820-1823, Madryt, Museo del Prado

Obraz Okładający się kijami, znajdujący się obecnie w muzeum Prado w
Madrycie, należy do grupy tak zwanych „malowideł ciemnych”, które zawisły następnie
w madryckim domu Francisco Goi. Namalowany przez hiszpaoskiego artystę jako
metafora wojen domowych, których w dziejach tego kraju nie brakowało, posłużył mu
do nadania kształtu wszystkim zmorom i lękom, jakie towarzyszyły mu przez całe życie.
Jak twierdził Kaczmarski, sam utwór jest dośd wiernym opisem obrazu.
Oglądając płótno i zapoznając się z tekstem, takie właśnie odnosi odbiorca wrażenie –
poeta zwerbalizował scenę, którą można dostrzec na obrazie Goyi. Narracyjnośd
utworu, bo taką formę wykorzystał Kaczmarski w tym przypadku, jest jednak czymś
więcej, niźli tylko opisem. Dzięki przekazaniu tego, czego z obrazu domyślid się nie
sposób, osiągnął poeta cel, jakim było ukazanie ciemnej strony człowieczeostwa.
Doraźnym zaś przesłaniem było wskazanie, poprzez nawiązanie nie tylko do samego
obrazu, ale również do historii jego powstania oraz tego, co próbował komunikowad
odbiorcy w sposób zmetaforyzowany malarz, sporów w łonie polskiej polityki lat
dziewięddziesiątych – ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w nieodległej
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przeszłości trwali na „barykadach”, dając odpór narzuconemu Polsce w 1945 roku
ustrojowi. Wydaje się jednak, że sytuacja z hiszpaoskiej tradycji, podkreślająca
najbardziej prymitywne z ludzkich przywar, staje się dzięki takiej interpretacji
uniwersalna dla działalności społecznej człowieka.
Dzięki wykorzystaniu prozodyjnych właściwości języka, poeta w pierwszej
strofie utworu stara się oddad charakter sceny z obrazu Francisca Goi, nakreślając
również tło sytuacji lirycznej poprzez dośd wierny opis przestrzeni percepcyjnej:
Wrzask w niebo uderza wysokie
I z trzaskiem krzyżują się kije.
Pod zmierzchu złocistym obłokiem
Co sił w grzbietach swój swego bije

95

Unoszący się wieczorną, a więc już zmierzającą ku sennemu wyciszeniu, porą w
niebo trzask kijów, zwiastuje niepospolitą sytuację. Ów zmierzch jest jednak pozorny,
ponieważ został utworzony przez, przykrywające południowe słooce, chmury, które
pojawiają się idealnie nad walczącymi postaciami. Podkreślenie pory dnia przez
Kaczmarskiego ma na celu hiperbolizację natężenia dźwięków, które w wieczornej ciszy
zdają się jeszcze bardziej odstawad od tych, które stworzyła natura. Najważniejsze w
powyższej strofie zdaje się jednak byd zaakcentowanie przynależności obydwu postaci
do jednej społeczności – paostwowej, kulturowej, światopoglądowej. W ten sposób
dialog z płótnem wkracza w sferę semiotwórczą, przesuwając znaczenie wymowy
obrazu z wojen domowych w ich stadium bitewnym, do stard światopoglądowych.
Wspólna płaszczyzna, jaka jest wyraźnie widoczna na krawędzi stycznej tych dwóch
dzieł sztuki, zostaje przez Kaczmarskiego zachowana, a następnie zmetaforyzowana
tak,

by

odpowiadała

treści,

jaką

pragnie

poeta

za

pomocą

powyższego,

intertekstualnego dialogu, przekazad. Dlatego właśnie kolejna strofa wykazuje
charakterystyczne cechy transpozycji tematu z obrazu w kierunku płaszczyzny
werbalnej, której zarysowane tło podpowiada nieco inne tematycznie centrum. Stąd
pojawienie się „…pijanych wolności wyrokiem…”, których trudno by doszukiwad s ię,
nawet jako metafory, w postaciach z obrazu Goi:
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Pijany wolności wyrokiem.
Ugrzęźli na dobre w Ojczyźnie
Jak krzywe wrośnięci w nią drzewa.
I żaden się z nich nie wyśliźnie
Odbiciu swych wstydów i zniewag
Co ciałem oblekły się bliźnim.
Wytłukli do cna żyzne myśli
I światło się od nich oddala;
Więc w krzyk - trzeciorzędni statyści Że wściekłośd w nich wielkośd wyzwala,
Nienawiśd z małości oczyści.
Obłażą liszajem godności
Ich twarze od wrzasku skarlałe.
Potężni się czują i wzniośli
Rachując korzyści i kości
Bezwzględnym klekotem pałek.

Owa wolnośd, tak akcentowana przez opisywane postacie, nie ma jednakże
jednoznacznego charakteru. Dla każdej z nich termin ten oznacza zupełnie inny stan
społecznej samoświadomości, będący wynikiem różnic światopoglądowych na
poziomie podstawowym. Wspólny wróg, jakimi były totalitarne władze, unifikował ową
płaszczyznę, dopuszczając zawiązanie nici porozumienia w sytuacji, gdy wystąpienie
częściowe nie przyniosłoby spodziewanych korzyści. W momencie utraty wspólnego
mianownika, jakim jest przeciwnik, tracą również możnośd kompromisu, a wynikające
stąd elementy zapalne, ujęte przez poetę jako „…wstydy i zniewagi…” w strofie drugiej,
implikują odejście od wykorzystania cech, które wyróżniają homo sapiens na tle świata
zwierząt. Stąd powrót do najbardziej podstawowych z odruchów, ujawniających
małośd adwersarzy.
Wspomagający się

owymi,

pierwotnymi

w swej

naturze, odruchami,

wykorzystują je jako pole kapitału ludzkiego, którego zebranie, nawet jeśli bazuje na
prymitywizmie, staje się priorytetem. Odniesienie się do podstawowych strachów
danej społeczności spowoduje ich wyniesienie ponad ogół, ale, jak wskazuje poeta w
ostatnim wersie czwartej strofy, wiązało się to będzie z „wyhodowaniem” „…liszaja
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godności…”, którego postrzeganie będzie zależne od poziomu odbiorcy – tak
społecznego jak i intelektualnego.
Zapamiętanie się w walce, skupienie na nieistotnej z punktu widzenia
perspektywy

uniwersalistycznej,

zawęża

sposób

postrzegania

rzeczywistości.

Perfekcyjną metaforą takowego zapamiętania uczynił Goya owych dwóch hiszpaoskich
adwersarzy, których różnica w poglądach doprowadziła do sytuacji bez wyjścia. Dla
tych dwóch mężczyzn, po kolana tkwiących w ziemi na odległośd trafienia kijem, walka
stała się podstawą egzystencji – wymiana ciosów jest istotniejsza niźli przyczyna, dla
której znaleźli się w tej sytuacji. Dlatego hiperbolizacja zwycięstwa w „…cud
Wniebowzięcia…”, będąca automatycznie antynomią wartości samego konfliktu, nie
wydaje

się

błędnie

umieszczona. Takie

właśnie postrzeganie, z centralnie

umieszczonym światopoglądem każdego z nich, suponuje wynik w granicach
nakreślonych przez poetę. Wypaczenie samego konfliktu, jego wyolbrzymienie,
prowadzi do zakooczenia, którego sumą będzie likwidacja adwersarza – nie rozwój
któregokolwiek z nich:
Prócz plucia i stania w rozkroku
O niczym nie mają pojęcia;
Lecz mimo to wierzą głęboko,
Że czeka ich cud Wniebowzięcia...
Gdy tylko zatłuką się w mroku.
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Osły i ludzie (org. Ty, który nie możesz)

25. Ty, który nie możesz, 1799, Madryt, Museo del Prado

Ten wyjątkowy, poprzez reifikację i animizację człowieka, utwór, inspirowany
był równie interesującym rysunkiem hiszpaoskiego malarza. Uwieczniona na obrazie
sytuacja, w której dwa osły dosiadły ich ludzkich właścicieli, stała się podstawą dla
próby

zanalizowania

relacji

społecznych

na

poziomie

paostwo-obywatel.

Nieprzypadkowo, by oddad rzeczone relacje, hiszpaoski twórca wybrał osła spośród
wszystkich zwierząt, jakie towarzyszą człowiekowi w jego codziennych czynnościach.
Osioł uważany jest bowiem powszechnie za zwierzę potulne acz uparte, nieposiadające
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gracji ni piękna swego bliskiego kuzyna, jakim jest koo, pozbawione absolutnie rozumu
(oczywiście na poziomie zwierzęcym) oraz, co nie mniej istotne, niebywale
flegmatyczne. Owa bezinteresownośd osła na wszystko, co się wokół niego dzieje,
ograniczone postrzeganie jedynie do najprostszych czynności i potrzeb, pozwoliło
wyrazid najbardziej jaskrawe przywary jego ludzkiego odpowiednika.
Pierwszoosobowa narracja rozpoczyna się od prezentacji sytuacji lirycznej, w
której osadzony jest podmiot:
Dosiadł mnie osioł okrakiem
I rykiem obwieścił donośnym
Że na wierzchowcu takim
Będzie jeźdźcem wolności
Wbił mi w żebra ostrogi
Wepchnął do ust kostkę cukru
Chwostem tnąc w poprzek nogi
Zmusił bez trudu do truchtu

96

Sam akt dosiadania ograniczony jest jedynie do stwierdzenia tego faktu przez
człowieka. Interesujący jest jednak fakt, iż wspomniany zabieg reifikacji oraz zamiany
ról nie jest w tym przypadku skooczony, ponieważ to człowiek, posiadając możliwośd
wypowiedzi, jest dalej podmiotem dominującym. Jego animizacja więc jest tylko
częściowa, natomiast osioł, pomimo zamiany ról, wciąż pozostaje przedstawicielem
świata zwierząt. Jedyne „wypowiedzi” osła, z jakimi może zapoznad się odbiorca, są
jedynie przekazem wtórnym, przetworzonym przez jego ludzkiego „wierzchowca”.
Taka niepełna zamiana ról, jakiej doświadcza podmiot, pozwala łatwiej utożsamid te
dwie role z konkretnym przekazem. Usytuowanie bowiem podmiotu wewnątrz sytuacji
lirycznej pozwoliło dodatkowo na ograniczony przekaz, związany z postacią
niegdysiejszego wierzchowca, konstytuujący wypowiedzi ze sfery abstrakcji – jak
chodby obwieszczenie, iż ten „…będzie jeźdźcem wolności…”.
Abstrahując od możliwości wypowiedzi samego osła – bo ta przecież została mu
dana poprzez zamianę ról z człowiekiem – skupid uwagę należy raczej na sensie jego
wypowiedzi. Już bowiem w pierwszej z nich pojawia się klasyczna antynomia, która
podkreśla jeszcze mocniej nie tylko irracjonalizm samej sceny, ale również wchodzi w
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interakcję ze sferą wspomnianych wcześniej relacji społecznych. Noszący znamiona
ucisku jednostki, poprzez wykorzystanie w tym celu „metody kija i marchewki”, nie
przedstawionej w tym przypadku jednak bezpośrednio, ale dośd łatwo dającej się
powiązad z postacią osła, akt wbicia „…w żebra ostrogi…” oraz wepchnięcia „…do ust
kostki cukru…” łączy się z nieco wcześniejszą deklaracją, iż ten będzie „…jeźdźcem
wolności…”. Dopełnia wspomnianą antynomię dodatkowo ostatni wers strofy, w której
ludzki wierzchowiec stwierdza, iż w ten sposób został bez trudu zmuszony „…do
truchtu…”. Przymusowośd owego truchty, zapewne zresztą skierowanego w wybranym
wcześniej kierunku, konstytuuje, zasygnalizowane w pierwszej strofie, zachowanie
godzące w wolną wolę jednostki.
Zwiększające się tempo jazdy wierzchowca, rozpoczęte od drobnego truchtu,
przechodzi

w kolejnej strofie w kłus. Zmuszony do zwiększonego wysiłku

„wierzchowiec” dostrzega już nawet, iż przetrawiona materia wydalana jest wprost na
jego plecy, dociążając go dodatkowo pozostałościami egzystencji oślego jeźdźca:
Zaduch ośli mnie dusi
Jestem kloaką jeźdźca
Bo co spod ogona wypuści
Na moich gromadzi się plecach
Małpy śpiewają mu pieśni
I łaską zwą co jest musem
On ryczy nad uchem: nie śpij!
I już nie truchtem już kłusem

Przedłużająca się jazda ściąga w pobliże owego tandemu klakierów, których
oportunizm każe wychwalad podjęte działania, stwarzając jednocześnie widmo
rzeczywistości, która wszak nie istnieje w realnym świecie. Utwierdzony jednakże w
słuszności obranego kierunku przez, niewidoczne na rysunku Goyi, „małpy”, jeździec
zwiększa tempo, wymuszając zwielokrotnienie wysiłku w celu utrzymania obranego
kierunku i prędkości poruszania się.
Powtarzające się indoktrynowanie jednostki poprzez jazdę w wyznaczonym
przez jeźdźca kierunku powoduje, iż u wierzchowca, na szczęście tylko mijanego przez
podmiot, pojawiają się pierwsze symptomy wycieoczenia. W tym momencie też poeta
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uruchamia kolejny kanał przekazu, dzięki któremu podmiot utożsamia siebie z mijanym
„współczłowiekiem”:
Mija nas inny wierzchowiec
Z wysiłku ogłuchł i oślepł
Osioł go kopie po głowie
Cieo jego uszy ma ośle
Nikt już nie mówi po ludzku
Rykiem i śmiechem się chwalą
Głaszczą i chłoszczą do skutku
Kłus nasz przechodzi w galop!

Próba utożsamienia się z mijanych wierzchowcem nie może byd jednak przyjęta
za dobry omen. Zawoalowane wcześniej ostrzeżenie, iż nadjeżdżający z naprzeciwka
wierzchowiec począł utożsamiad siebie ze swym ciemiężycielem, ukazują się odbiorcy
w postaci przyjęcia niektórych cech, charakterystycznych dla oślego jeźdźca. Utrata
możliwości artykułowanej mowy jest tu chyba najistotniejsza, ponieważ odbiera
możliwośd komunikacji potrzeb oraz wyrażanie sprzeciwu wobec, niezgodnych z
przekonaniami człowieczego wierzchowca, posunięd. W ten sposób pozbywa się
rzeczony „wierzchowiec” ludzkich cech, przejmując, narzuconą mu przez oślego
poganiacza, formułę percepcji oraz zachowao.
Granica wytrzymałości ludzkiego wierzchowca zostaje w koocu osiągnięta i
delikatna równowaga pędzącego stworzenia zostaje utracona. Popędzany za pomocą
ostróg, chłostany i głaskany na przemian, osiąga granicę wytrzymałości, której
przekroczenie pozwala na uniesienie opuszczonej do tej pory głowy. Przywrócenie
podstawowych pierwiastków człowieczeostwa przez ludzkiego wierzchowca nie może
byd już, nawet poprzez działanie „szpicruty”, cofnięte. Zaczyna się pojawiad w
świadomości „zajeżdżonego” człowieka, iż zmiana ról jest możliwa i to osioł może
zostad skutecznie okiełznany:
Pędzę na zgiętych kolanach
Więcej niż znieśd mogę znoszę
Aż świta myśl niesłychana
I ludzką głowę podnoszę
To nic że ostrogi bodą
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Szpicruta nad uchem gra!
To jeździec stworzony pod siodło
I jeźdźca dosiąśd się da!

Sąd nad Goyą (org. montaż z: Pies, Portret Ferdynanda VII w todze królewskiej, Saturn
pożera własnego syna, Oto Zło, Pogrzeb sardynki, Maja naga, Portret księżnej Alba)

26. Saturn pożera własnego syna, 1819-1823, Madryt, Museo del Prado
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27. Pies, 1820-1823, Madryt, Museo del Prado

28. Portret Ferdynanda VII w todze królewskiej, 1814, Madryt, Museo del Prado
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29. Maya naga, ok. 1800, Madryt, Museo del Prado

30. Portret księżnej Alba, 1797, Nowy Jork, The New York Hispanic Society
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Powstały w 1999 roku utwór stał się kwintesencją dokonao artystycznych
Francisca Goi. Żeby oddad pełnię literackości oraz wyjątkowy talent hiszpaoskiego
malarza, Kaczmarski postanowił nawiązad dialog intertekstualny z, przynajmniej,
pięcioma dziełami głuchoniemego mistrza pędzla, tworząc niezwykły kolaż, którego
przekaz miał odnosid się również do życia oraz epoki, w jakiej przyszło egzystowad
iberyjskiemu artyście. Przełom wieków skutkował zaś zmianą centrum postrzegania
rzeczywistości, czego pierwiastki łatwo można zauważyd w twórczości Goi. Szerokie
spektrum malarskich dzieł, jakie wyszły spod jego pędzla, potwierdza jedynie płodnośd
czasu przełomów, który bezpośrednio znalazł swoje odbicie w dziełach malarskich
tegoż autora. Malował on bowiem sceny religijne na zamówienie władz kościelnych i
świeckich, przygotowywał szkice gobelinów dla swojego władcy, portretował rodzinę
królewską i jej otoczenie, ale również tworzył dzieła alegoryczne, których literackośd
stała

się

wyznacznikiem całego malarskiego kunsztu hiszpaoskiego mistrza.

Szczególnym osiągnięciem, w opinii znawców sztuki rokokowego artysty, był cykl
malowideł, zwanych „ciemnymi”. Odzwierciedlające stan psychiczny autor, pokryły
niemal całą powierzchnię ścian w domu malarza, wypowiadając za głuchego artystę
wszystkie jego lęki. Jednym z taki dzieł był obraz Saturn pożera własnego syna, który,
oparty o mitologiczną historię, stał się kwintesencją jednego ze wspomnianych lęków
malarza. Kazimierz Zawanowski tak pisał o tym konkretnym malowidle:
Pierwszy w swej twórczości motyw zaczerpnięty z mitologii zrealizował Goya na ścianie Quinta del
Sordo, będąc w stanie depresji psychicznej. Noc reakcji i obskurantyzmu panowała wówczas nad krajem,
a niedawni uczestnicy wojny z Napoleonem zostali straceni lub przebywali na emigracji. Obraz Saturna
pożerającego własne dzieci wypełnił całą ścianę jadalni. Saturn, z obłędnym spojrzeniem
wytrzeszczonych oczu, z najeżonym włosem, ustami rozwartymi jak czeluśd piekielna, połyka kruche
ciało człowieka, nikłe w zestawieniu z ogromem bóstwa. Słaby i bezradny jest człowiek wobec sił
kosmicznych. Ponure w nastroju malowidło, wykonane ciemnymi kolorami, ma w sobie grozę koszmaru.
W całej serii o rozmaitej, ale zawsze posępnej tematyce, gigantyc zny „Saturn” wybija się na pierwsze
miejsce jako symbol sił, które chcą ludzkośd przytłoczyd i unicestwid.
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Kaczmarski, pomimo zatytułowania utworu Sąd nad Goyą, uczynił swoje dzieło
hołdem dla głuchoniemego artysty w szczególności, a sztuki w ogólności. Jej
dominacja, pomimo niewątpliwego wpływu doświadczeo samego artysty, będzie
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stanowiła

dominantę

całego

utworu

oraz

odzwierciedli

poglądy

autora.

Wyszczególnienie wybranych płócien z ouvre hiszpaoskiego malarza spowodowało zaś,
iż dookreślona została postad samego mistrza. Pragnienie pokazania artysty przez
pryzmat jego dzieł posłużyło bowiem poecie jako perspektywa do podjęcie szerszej
tematyki – powiązania twórcy z jego dziełem. Oceniany przez pryzmat swoich płócien,
Goya zostaje postawiony wobec nich oraz ich oceny, którą poeta rozróżni w toku
swojego utworu.
Pierwsza strofa, która znalazła się w utworze na prawach refrenu, pełni funkcję
wprowadzenia, którą obserwator-narrator tworzy sytuację liryczną, rozpoczynając do
opisu konania artysty. Dzięki zastosowanej inwersji, wszak strofy refrenu zazwyczaj nie
rozpoczynają

utworu,

Kaczmarski

zaznacza

dominantę

semantyczną

utworu,

jednocześnie wysuwają na pierwszy plan autora, nie dzieło. Staje w ten sposób po
stronie artysty w tej, nie mającej kooca, batalii o wartościowanie artystycznych działao.
Przekazana w naturalistycznym stylu wizja umierającego malarza przesycona
jest

epitetami,

onomatopejami

i

metaforami,

których

skondensowanie

w

ośmiozgłoskowym metrum spowodowało, iż czytelnik odnosi wrażenie szybkiego
pokazu scen z ostatnich chwil życia Goi. Odmitologizowanie konania, jako aktu
ostatniego spełnienia ziemskiego bytu, wiąże się w tym przypadku z zamieszczeniem
przez poetę elementów, przedstawiających efekt rozkładu i wszystkiego, co z tym jest
związane. Nie unika Kaczmarski również przyrównania uczud wyższych do płynów
ustrojowych konającego, dzięki czemu potęguje efekt, o jakim była mowa nieco wyżej.
Fakt odmitologizowania postaci samego malarza pozwala na odbiór jego dzieł przez
pryzmat mistrza, a nie w oderwaniu od tego specjalnego świata, w jakim przyszło
tworzyd głuchoniememu artyście:
Głuchy zdycha mało godnie:
Stęka, skarży się i gdera,
Cuchnie jakby robił w spodnie;
Balwierz żyłę mu otwiera.
Cieknie siła, upór, pycha,
Strach i miłośd na poduchy;
Ze starości Głuchy zdycha,
Osiemdziesiąt lat żył Głuchy.
Duchy, zjawy i upiory
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Kłócą się o krew pacjenta.
Nie usłyszy kłótni chory,
98

Ale widzi i pamięta:

Stworzona przez poprzednią strofę podstawa pozwala na rozwinięcie dialogu
intersemiotyczne i wprowadzenie doo kolejnych elementów. Rozpoczęty w ten sposób
dyskurs ze sztuką hiszpaoskiego malarza uzyskuje dodatkową płaszczyznę, która
dookreśli dominantę utworu poprzez wskazanie na konkretne dzieła, mające znaczenie
w dorobku życia Goi. Taka wybiórcza retrospekcyjnośd, z zaznaczeniem jedynie
elementów, których wartośd została dowiedziona przez kolejne pokolenia koneserów
sztuki, w połączeniu z anaforami konania malarza, pozwoliła poecie na podsumowanie
życia artysty. Ich migawkowośd, którą Kaczmarski uzyskał poprzez poświęcenie
każdego z wersów kolejnych strof, z wyłączeniem trzech refrenowych oczywiście, innej
scenie z płócien Francisco Goi, czyniąc je minirecenzjami dzieł artysty, sugeruje
zatrzymanie czasu w momencie konania:
Nagiej Mai pierś dziewczęca,
Księżnej Alby władczośd warg;
Słooce się nad sierrą znęca,
Błyskiem broczy byczy kark.
Sępio wzrok królewski świeci
Nad jedwabnym łupem szat,
Saturn zżera własne dzieci,
Szatan się w rokoko wkradł.

Piękno, odzwierciedlone w młodzieoczej osobie Mai, dopełnione zostaje przez
władczośd niezwykle urodziwej księżnej Alba. Pozytywną wymowę pierwszych trzech
wersów powyższej strofy dopełniają dwa żywioły: nieożywiony, reprezentowany przez
słooce, oraz witalny, który w kulturze półwyspu iberyjskiego metaforyzowany jest
przez byki. Ten ostatni jednak zaburzony zostaje przez broczący błyskiem kark –
ewidentny przykład próby zasztyletowania byka. Pozytywna wymowa powyższych
wersów, skupiających się na afirmacji elementów o nacechowaniu dodatnim, obecnych
w twórczości głuchego malarza, zostaje skontrastowana przez podmiot liryczny
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poprzez nawiązanie do płócien, których dominantą jest destrukcja lub jej
reprezentanty. Pierwszy przejaw takowej próby kontrastowania zasygnalizował
podmiot w czwartym wersie poprzez błysk sztyletu, który wydostawał się znad byczego
karku, by przejśd następnie do jednoznacznie skonotowanych wizji z płócien malarza.
Królewska, despotyczna władza, pożerający swe dzieci Saturn oraz Szatan posiadają
bowiem jeden wspólny mianownik – bezradnośd człowieka w starciu z ich potęgą.
Zagrożenie dla egzystencji, wypływające z istnienia tych trzech personifikacji jest
wystarczającym podkreśleniem destruktywnej roli w ludzkim teatrum, którego
uczestnikiem, ale również i kronikarzem, był sam artysta.
Niemożliwie jest nie dostrzeżenie zamysłu, jaki przyświecał poecie w
zastosowaniu dokładnie takiego układu odwołao do sztuki autora Psa, poprzez
przywołanie obrazów o jednoznacznej inklinacji i ich skontrastowanie. Ścieranie się ich
w twórczości hiszpaoskiego malarza nie było bowiem podyktowane doraźną potrzebą,
a wynikało raczej z próbą konfrontacji z otaczającą go rzeczywistością, której
transpozycja w stronę zagrożenia ludzkiej egzystencji miała miejsce na oczach artysty.
Przekazanie owego zagrożenia było już tylko kwestią odpowiedniej wrażliwości oraz
możliwości, jakich malarz posiadał przecież w nadmiarze.
Pierwsze symptomy zmiany, wcześniej anonsowanego układu tematycznego,
podmiot sygnalizuje w strofie trzeciej. Już nie pozytyw słonecznych promieni, ani
witalnośd byczego wizerunku, a rój much, unoszący się nad zwłokami znajdują się w
centrum sytuacji lirycznej:
Chłopski taniec, dworskie łaski,
Ciężar jąder plącze krok;
Słooce się nad sierrą pastwi
Much ucztuje rój wśród zwłok.
Osioł człeczy los odmierza,
Małpa się w zwierciadle gnie,
Płoną stosy od pacierza,
Ofiar Bóg-sadysta chce.

Wadzenie się z boskimi dokonania przybiera realną postad, bezpośrednio
akcentując rolę demiurga w kształtowaniu świata oraz nadzoru nad relacjami pomiędzy
pierwiastkami składowymi, z jakich się ów świat składa. Krzywe zwierciadło, w jakim
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ogląda podmiot liryczny przejawy boskiego zamysłu, zostaje przypisane Stwórcy na
prawach destrukcji – nie kreacji. Wynik boskiego aktu zniszczenia przedstawia podmiot
w strofie kolejnej:
Po pałacach i katedrach
Zdjęty strachem ludzki kał Świeżym mięsem trzęsie febra,
Osły dosiadają małp.
Wachlarzami nietoperzy
Popiół z sierry zmiata wiatr;
Kat ofierze swej nie wierzy,
Że i nad nim stoi kat.

Wspomniana wcześniej noc reakcji i obskurantyzmu, która przetaczała się nad
krajem po zdetronizowaniu dynastii Bourbonów w trakcie wojen napoleooskich,
opisana zostaje w kolejnej strofie. Siła kontrastu, jaką zawarł podmiot liryczny w
poniższym podsumowaniu „epoki napoleooskiej” z punktu widzenia malarza, zdaje się
byd kwintesencją oficjalnych wypowiedzi z czasów istnienia Cesarstwa oraz
późniejszych przekazów historycznych. Niewątpliwe zasługi, jakie wniósł epizod
panowania francuskiego cesarza w rozwój społeczny Europy, miały również swą cenę –
niezwykle wysoką – z punktu widzenia paostw takich, jak właśnie XVIII-wieczna
Hiszpania. Pierwszy czterowers poniższej strofy tą właśnie zależnośd próbuje
akcentowad:
Korsykanin zmywa z tronów
Zabobonów ciemną ciecz Grzebie w trzewiach wyzwolonych
Lepki od wolności miecz.
Słooce się nad sierrą toczy
I osusza czaszki z łez,
W nieme niebo wznosi oczy
Zakopany w piachu pies.

Pojawiająca się w ostatnich czterech wersach powyższej strofy nadzieja, której
uosobieniem staje się postad psa z jednego z ostatnich płócien hiszpaoskiego malarza,
wnosi nadzieję do świata, w którym Saturn pożera własne dzieci, czarownice składają u
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stóp Szatana ludzkośd, a osły, niepomne swojej roli w rzeczywistości, ujeżdżają
człowieka.
Odniesienie do tytułu utworu pojawia się dopiero w strofie puentującej.
Zaanonsowany tytułem sąd na Goyą nie jest poetycką wersją rozprawy, mającej
osądzid życie hiszpaoskiego artysty, lecz jedynie wskazaniem podmiotu, który władny
jest wydad wyrok. Okazuje się bowiem, że wypowiedź podmiotu lirycznego była formą
rozprawy, gdzie zaprezentowano dowody istnienia artysty oraz jego twórczośd. Sztuka
jednak jest autonomiczna, więc nawet w momencie, kiedy pojawią się głosy
zewnętrznego świata ją deprecjonujące, jedynie ona sama będzie miała na tyle mocy,
by wydad wyrok na artystę. Dlatego śmierd fizyczna, cielesna, nie jest koocem drogi, ale
zaledwie początkiem rozwoju dzieł sztuki, oderwanych od postaci swego twórcy.
Dlatego podmiot liryczny stara się jak najbardziej „obniżyd” wartośd samego malarza:
Głuchy zdechł i balwierz poszedł.
Duchy trupa wezmą stąd
I na sabat go poniosą,
Gdzie się wiedźm odbędzie sąd.
Co to ma byd za malarstwo?
Stylistycznej jaźni brak!
Literackośd! Efekciarstwo!
Chorej wyobraźni smak!
Szatan się ze śmiechu trzęsie,
Zapluwają się staruchy;
Goya myśli - miałem szczęście,
Żem i żył i umarł - głuchy.

Ograniczenie odbioru rzeczywistości o jeden ze zmysłów okazuje się, w
przypadku Goi, błogosławieostwem, pozwalając na osiągnięcie nieśmiertelności. Utrata
powyższego zmysłu pozwoliła Goi na zwalczenie naturalnego procesu, jakim jest
umieranie i zachowanie cząstki siebie w dziełach, pozostawionych jako dowód własnej
egzystencji.
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Sabat czarownic (org. Sabat czarownic)

31. Sabat czarownic, 1821-23, Madryt, Museo del Prado

32. Sabat czarownic (Wielki Kozioł), 1797-98, Madryt, Museo Lazaro Galdiano de Madrid
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hiszpaoskiego malarza, żyjącego przecież w czasach, kiedy motyw ten eksploatowany
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był nader często. Motywy, o których mowa, przenikały do kultury wysokiej z gminnych
opowieści, klechd, ballad i baśni, ubogacając ją dzięki swej podstawowej, prymitywnej
nierzadko żywiołowości. Nie dziwi więc fakt, że i hiszpaoski artysta wykorzystywał
powyższe elementy w toku swojej pracy twórczej, tworząc nierzadko dzieła, których
plastycznośd stała na równi z ich literackością. Genialnym przykładem takich płócien
stał się dyptyk Sabat czarownic, którego niewątpliwa literackośd i wynikająca stąd
mnogośd tropów interpretacyjnych, stawiają w pierwszym szeregu kulturowych ikon
tamtych czasów.
Wyraźnie wzorowany, poza oczywistym odwołaniem do płócien Goi, na
szekspirowskim Makbecie w temacie, nawiązuje utwór Kaczmarskiego również do
niego w formie. Przy czym poetycka wersja zawiera jedynie tekst główny,
pozostawiając dialogowi intertekstualnemu rolę tekstu pobocznemu, starając się w ten
sposób dopełnid walory komunikacyjne dzieła. Pełne odczytanie utworu wymaga więc
uczestniczenia w procesie jego dekodowania obydwu dzieł kultury.
Niezbędne w przypadku takiej budowy utworu staje się przywołanie pierwotnej
płaszczyzny kulturowej, do której w swym dialogu nawiązuje dzieło Kaczmarskiego.
Dookreślenie sytuacji lirycznej, czy może raczej dramatycznej, zdaje się byd kluczowe,
jako że wyraźne odniesienie do płócien Goi wskazuje jednoznacznie na ścieżkę
interpretacyjną, jaką poszedł autor Wozu siana przy nawiązywaniu rzeczonego dialogu.
Płótno zaś, chod raczej występowad winna tu liczba mnoga ze względu na dwa dzieła
głuchego artysty, przetwarza ten sam motyw, dookreślając tekst dzięki odwołaniom do
jego elementów.
Pierwsza strofoida zawiera lucyferowe pytanie, skierowane do zgromadzonych
wokół niego czarownic, przywołując od samego początku dyskursu drugi czynnik
kulturowy, zadaniem którego, jak wspomniano wyżej, będzie dookreślenie dzieła
literackiego:
- Czy wszystkie są?
- Jesteśmy!
- Usiądźcie kołem.
Miło mi będzie znów oglądad wasze wstrętne twarze.
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Zawiązanie sytuacji dramatycznej następuje już poprzez sprawdzenie obecności
zebranych na polanie postaci. Pozytywny wynik tegoż, kluczowy dla dalszego jej
rozwoju, werbalizuje przekaz wizualny, jaki prezentują dzieła Francisco Goi.
Umieszczony wewnątrz świata przedstawionego podmiot dokonuje opisania
zebranych na polanie kobiet, pozwalając na zawarcie w swej wypowiedzi znaczników
klasyfikujących nie tylko opisywane postacie, ale również jego samego. Tożsamy z
centralną postacią płócien Goi, Lucyferem, podmiot liryczny podkreśla charakter tego
niezwykłego spotkania oraz postawę zgromadzonych na polanie kobiet:
Kokoszą się i wiercą i nic nie rozumieją,
Tłum staruch i trzy główne oblubienice czarta.
Tysiące oczu patrzy z pokorą i nadzieją,
Lecz tylko z tych trzech pierwszych każda jest diabła warta.

Brak

zrozumienia

zastanej

sytuacji

może

nieco

dziwid,

aczkolwiek

powierzchownośd rytuałów jest na tyle powszechna, że mogła również znaleźd swoje
miejsce wśród i tego zgromadzenia. Podjęta próba zrozumienia wyraża się przecież
poprzez obserwowanie „mistrza” z „…pokorą i nadzieją…”, które stają się podstawą
dialogu na linii wiedźmy-czart. Ten ostatni jednak, już w kolejnym wersie, rozwiewa
jakiekolwiek wątpliwości co do możliwośd zrozumienia sceny przez zgromadzone
wiedźmy.
Podkreślenie

charakterystycznych

cech

wyglądu

zewnętrznego

oraz

zachowania, funkcjonujących w kulturze na prawach ogólnie zrozumiałego kodu,
pozwala sprecyzowad charakter zebranych wokół czarta kobiet. Wiedźmy, bo o nich
oczywiście mowa, same nie prezentują się w sposób, który pozwalałby na ich łatwe
nazwanie, chod wskazówka zdaje się byd wystarczająco czytelna:
Mlaskanie warg bezzębnych,
Patrzenie poprzez bielma,
Zagięte nosy ust obwąchują jamy.
- Oto my, które ludźmi władamy
Kształt ludzki, dusza piekielna.

Wskazanie na istnienie pierwiastków ludzkich w wiedźmiej aparycji pozwala na
znalezienie wspólnego mianownika z ludzkością na jej poziomie egzystencjalnym,
148

dzięki czemu łatwiejsze będzie zrozumienie człowieczego charakteru, tak niezbędne w
procesie opętania. Wers ostatni poniższej strofy nie opisuje zresztą tylko wiedźm w ich
postaci podstawowej, ale i wybrane postacie z ludzkiego panteonu, których działania
mogą konkurowad z szataoskimi poczynaniami. Dlatego zresztą podjęta może zostad
próba zjednania ludzi przeciw nim samym i dokonania dzieła ich własnymi rękoma.
Szataoski pomysł opętania ludzkości oparty jest na solidnych fundamentach,
których podstawą, zdaje się, jest znajomośd boskiego dzieła i jego podatności na wpływ
zewnętrzny – szczególnie ze strony złego. Szatan już wcześniej przecież sprawdził
podatnośd rodzaju ludzkiego na występek, namawiając pierwszych ludzi do złamania
boskiego zakazu. Nie dziwi więc jego przekonanie, iż siły są wyrównane, a zasiane
wcześniej ziarno zła zaowocowało w postaci zastępu wiedźm, mogących równad się
liczebnie ze zbiorowością ludzką. Wyraz tego przekonania znaleźd można w jego
kolejnej wypowiedzi:
- Słuchajcie mnie.
- Słuchamy.
Słuchajcie pana!
Jest nas kochane tak wiele, że świat żyje dla nas,
Jeżeli każda jędza jednego człowieka opęta.
- Ja mam! Ja wiem! Ja umiem! A ja już upatrzyłam!
- Co trzeba teraz zrobid? Czy krew do kooca wyssad?
- Nie umiesz! Kłamiesz! Nie masz! Jednego wypuściłaś!
To ty, nie ja! To ona
- Ach zatrzaśnijcie pyski!

Powyższy monolog, przerwany przez nadgorliwośd zgromadzonych wiedźm,
zostaje

podjęty

w

kolejnej

strofoidzie.

Pozwoli

jego

kontynuowanie

na

scharakteryzowanie przez podmiot liryczny istoty zła – pierwiastka, którego istnienia
jest przecież najlepszym dowodem:
Jesteście piękne i mądre, głęboka jest wasza wiedza.
Mym sługą ludzki rozum, wam namiętności służą.
Są wśród was takie, patrzcie, przed wami wszystkie siedzą,
Co zasłużyły na mą hojnośd w nadludzkiej naturze.
Tchórzliwych dusz w tym kole nie zniosę,

149

Krzyk ludzki niejednej ręce powstrzymuje,
Pożarł Saturn swoich synów z pazurami i włosem,
Od was więcej oczekuję!
Każda z was zebranych tu
Pełnym gardłem służy złu,
Warczy knuje i obraża,
Bo wokoło znane twarze.
Tam, wśród ludzi, macie gryźd
Zdradzad kłamad i omawiad!
Z ludźmi przeciw ludziom iśd
Do ukłonu mi nakłaniad!

Pomimo faktu, iż monolog skierowany zostaje do mitycznych wiedźm przez
równie nierzeczywistą postad Lucyfera, sama charakterystyka zła zdaje się byd jak
najbardziej rzeczywista. Takie opisanie ciemnej strony egzystencji ludzkiej, toczonej
niezliczoną ilością, często opozycyjnych do siebie cech i postaw, powoduje
ukonstytuowanie czarciej władzy nad rodzajem ludzkim – przynajmniej w tej jego
części, która odpowiada na wezwanie mrocznej strony ludzkiego jestestwa. Przykładem
takiego odzewu są przecież wiedźmy, których los został nierozerwalnie powiązany z
podstawą człowieczeostwa, wpisując się w podzieloną na te dwie, konkurujące ze
sobą, cząstki. Odniesienie się do tych, które w człowieku reprezentują jego stronę
poznawczą, a o której wspominał podmiot w powyższej strofie, pozwoli na wywołanie
ich najbardziej mrocznych i podstawowych żądz. Żądz, które dookreślone zostają w
dwóch poniższych wypowiedziach:
- Pycha, strach, żądza krwi Ogarnijcie tym człowieka
Nasz ma żywy byd i zły!
Czekam...
- Pycha, strach, żądza krwi Ogarniemy tym człowieka.
Będzie twój i będzie zły!
Czekaj!
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Dominacja owych pierwiastków, które sklasyfikowane zostają jako „…pycha,
strach, żądza krwi…” pozwoli na zdominowanie człowieka przez jego ciemną stronę.
Czy jednak potrzebne są do tego czynniki zewnętrzne w postaci wiedźmich
wysłanników, czy człowiek w swej istocie sam jest w stanie osiągnąd ów stan, pozostaje
niewiadomą. Próba w każdym razie zostaje podjęta. Kwintesencja zła, jaką jest
wezwany na sabat czart, zmuszona zostaje jedynie do czekania na wynik tej batalii o
ludzką duszę i ciało.

Michelangelo Merisi da Caravaggio:
Szulerzy (org. Gra w karty)

33. Gra w karty, ok. 1594, Fort Worth, Texas, Kimbell Art Museum

Gra w karty, która wyszła spod pędzla Caravaggia około roku 1594, wpisuje się
w długi szereg scen rodzajowych, jakie malarz tworzył przez cały okres aktywności
twórczej. Ten konkretny obraz zaś przedstawia scenę oszustwa podczas rozgrywki
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karcianej. Dwie z trzech umieszczonych na płótnie postaci znajdują się w trakcie gry,
natomiast trzecia z nich jest tylko uczestnikiem oszustwa. Działający w parze oszuści,
których proweniencja podkreślona została przez malarza za pomocą adekwatnego
dobrania aparycji, przeciwstawieni są niewinnie wyglądającemu graczowi, którego
malarz usytuował frontem do widza. Dzięki takiemu ustawieniu sceny możliwe było
pokazanie dziecinnie wyglądającej twarzy trzeciego uczestnika sytuacji, którego
niewinnośd zostaje wykorzystana przez pozostałą dwójkę.
Jacek Kaczmarski swoją interpretację obrazu włoskiego malarza zatytułował
Szulerzy, zawężając od samego początku tematykę utworu. Takie dookreślenie niesie
za sobą wskazówkę, dzięki której próba zdekodowania dzieła warszawskiego poety już
w początkowej fazie zostanie ograniczona i ułatwiona zarazem. Jednocześnie z
tytułowym dookreśleniem, wprowadza poeta postad spoza obszaru percepcyjnego
obrazu, którą umieszcza na prawach podmiotu wewnątrz sytuacji lirycznej. Ten
wszystkowiedzący

narrator

rozpoczyna

swój

monolog

od

wskazówek

dla

niedoświadczonego gracza, umieszczonego po prawej stronie płótna:
Jeśli siadasz przy tym stole zważ, że światło nie najlepsze,
A partnerzy w każdym razie przypadkowi.
Popraw pludry, nim usiądziesz i pod boki się podeprzyj,
Bo pewności siebie brak nowicjuszowi.
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Pierwsza strofa jest jedynie wprowadzeniem – tak nowicjusza w świat
karcianych rozgrywek, jak i odbiorcy w świat utworu. Psychologiczne wskazówki,
dotyczące pasywnego odbioru gracza przez resztę zgromadzonych, mają na celu
ustawienie sceny w taki sposób, by podmiot liryczny miał możliwośd doradzania,
połączonego z relacją z odbywającej się rozgrywki. Ustawiona w ten sposób instancja
nadawcza pozwoli nie tylko na werbalizację sceny, umieszczonej na obrazie włoskiego
malarza, ale również na dopowiedzenie tego, co nie weszło w obszar percepcji
oryginału, poszerzając zakres dialogu intersemiotycznego o pierwiastki poetyckiej
inwencji twórczej.
Druga i trzecia strofa nawiązują do tytułu utworu, ujawniając przed odbiorcą
mechanizm szulerczej rozgrywki:
100

Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 264.

152

Kart nie sprawdzaj - znakowane, ale nie daj znad, że wiesz to,
Bo obrażą się i wstaną od stolika.
Przegrasz tak czy owak, chyba że oszukasz, ale zresztą
Nie po kartach się poznaje przeciwnika.
Gramy patrząc sobie w oczy, ręce muszą chodzid same
I pod stołem decydowad o rozgrywce.
Nie drgnij kiedy król, którego w ręku masz - twą weźmie damę Szuler ten, kto pierwszy nazwie się szczęśliwcem.

Przedstawienie zagrao, które decydują o umiejscowieniu danej rozgrywki w
strefie

oszustwa,

nie

kooczy jednak opisania sceny z płótna Caravaggia.

Zasygnalizowane jedynie przez malarza przy użyciu zaledwie kilku elementów, zostały
poszerzone o dokładnie przedstawione modele, które znacząco wpływają na ożywienie
sceny oraz przygotowują podmiot liryczny do zdemaskowania procederu:
Nie ciesz się, gdy go odkryjesz; zwykle bywa trzech lub czterech Siadłeś po to tu, by zagrad uczciwego.
Swoje zapasowe asy trzymaj długo blisko nerek
Póki nie zostanie ci już nic innego.
Wtedy dołącz je do talii tak, by nikt nie spostrzegł sprawcy,
A gdy już się wyda, że jest kart za dużo,
Wstao od stołu z oburzeniem, walnij pięścią - Ha! Szubrawcy!
A więc temu to rozrywki wasze służą!

Zdemaskowanie sprawców oszustwa odbywa się pod dyktando podmiotu
lirycznego poprzez kolejne oszustwo, czyniąc sam mechanizm obosiecznym mieczem.
Nie stawia to jednak niedoszłego oszukanego na tej samej płaszczyźnie, na jakiej
umieszczone zostały pozostałe postacie, głównie ze względu na przesłanki, które
spowodowały rzeczone oszustwo. Demaskatorska rola zagrania, które zostało
podpowiedziane przez podmiot liryczny, doprowadza do zakooczenia rozgrywki bez
wyciągnięcia jednak wyraźnych konsekwencji wobec któregokolwiek z graczy.
Dokładnie w tym miejscu bowiem Kaczmarski rozpoczyna swoją grę z konwencją,
puentując utwór w sposób najmniej spodziewany. Finałem takiej bowiem sytuacji,
która została przez „ja” liryczne bezdyskusyjnie ustawiona, winno byd ukaranie
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nieuczciwych karciarzy. Imperatyw takiego zakooczenia podsunięty zostaje odbiorcy
przez społeczne uwarunkowanie, narzucające ukaranie występku godzącego w jego
porządek. W taki zresztą sposób podmiot rozpoczyna ostatnią ze strof:
Unieważniam wszystkie partie! Pieczętuję stół i pulę!
Albo wzywam straż! I skandal! I rozróba!
Łotry znikną - ty usiądziesz, przetasujesz talię czule
I zaprosisz - kogo chcesz - by go oskubad.

Seria wykrzyknieo, które miały podkreślid demaskatorski wynik rozgrywki,
sfinalizowany groźbami zakooczenia sytuacji przez oddanie winnych w ręce
stosownych władz, kooczy się na drugim wersie. Dwa ostatnie, będące wspomnianą już
wcześniej zaskakującą puentą, są sugestią zamiany ról z niedawno zdemaskowanymi
oszustami. Ujawnia bowiem podmiot nie tylko obydwu szulerów, ale dodatkowo
wskazuje na adresata swojej wypowiedzi, jako na najbardziej sprytnego z całej trójki,
którego biegłośd doprowadziła do usunięcia konkurencji. Niewinny wygląd oraz
początkowy brak biegłości w grze okazały się jedynie przydatnymi w szulerskim
zawodzie atrybutami.

154

Młody Bachus (org. Bachus)

34. Bachus, ok. 1595, Florencja, Galleria degli Uffizi

Namalowany w roku 1595 obraz, przedstawiający postad młodego chłopca z
kielichem wina w ręku oraz ustawioną martwą naturą u jego frontu, jest
charakterystycznym dla ówczesnego malarstwa włoskiego dziełem. Nawiązująca do
tradycji antycznej postad chłopca, którego w zamyśle malarz uwiecznił jako rzymskiego
boga winnej latorośli oraz zabawy, Bachusa, zajmuje centralną przestrzeo portretu.
Uwieoczony koroną z winnych pędów i liści, młodzieniec w niedbałej, półleżącej pozie,
kontempluje sytuację, w której zastał go pędzel genialnego malarza. Specjalnie zaś
dobrana kolorystyka motywów, znajdujących się na płótnie, podkreśla wymowę
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zaaranżowanej sceny, co sygnalizuje znawczyni malarstwa włoskiego mistrza, Renate
Bergerhoff:
Młodzieniec o miękkich rysach siedzi w niedbałej pozie, prawym ramieniem wsparty o wezgłowie. Biele
chusty, malowniczo udrapowanej wokół postaci chłopca i na łożu, silnie kontrastują z ciemnymi tonami
włosów i wieoca z winorośli. Z drobiazgową dokładnością odtworzył artysta materialną strukturę
każdego przedmiotu, każdy przedmiot wyodrębnił, stosując barwy lokalne zimne i świecące.
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Kaczmarski zadedykował swój utwór, oparty na portrecie da Caravaggio,
przyjacielowi z czasów studiów – Wojciechowi Stroniasowi. W podstawowej formie
utwór gloryfikujący hulaszczy tryb życia, z akcentem postawionym na konsumpcję
alkoholu,

stał

się

pastiszem

niegdysiejszych

zabaw

obydwu

przyjaciół,

przedstawiającym skutki nadmiernego wykorzystywania podstawowej właściwości
napojów, których wino staje się alegorią.
Napisany w formie monologu tytułowej postaci, rozpoczyna Kaczmarski utwór
anaforą, umieszczoną w początkowym wersie każdej z czterech strof. W przypadku
pierwszej i trzecie strofy są to wyrazy „Patrzcie”, w strofie czwartej jej odmiana w
trybie niedokonanym, natomiast w drugiej występuje jej odmiana subtelniejsza, oparta
o wyrażenie synonimiczne „Spójrzcie”. Osiągnął dzięki temu poeta rozdzielnośd
poszczególnych strof, z których każda może pełnid funkcję autonomiczną, oraz
zaakcentował rolę „ja” lirycznego w kształtowaniu sytuacji wewnętrznej utworu.
Apologia rozkoszowania się winnym płynem podkreślona jest już w pierwsze
strofie utworu, gdzie podmiot liryczny, tożsamy z postacią caravaggiowskiego Bachusa,
dokonuje pierwszej prezentacji występujących na obrazie elementów:
Popatrzcie na mnie, jak wsparty na łokciu
Do ust podnoszę kielich z gęstym winem,
W uszach mi lutni akordy brzmią słodko,
Ciało opływa kosztowna tkanina.
To nie owoce na złotej paterze
Po to, by w chciwym spożyd je pośpiechu.
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To moja rozkosz, którą wciąż odwlekam
Na blask ich kładąc mgłę oddechu.
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Oparcie utworu o doznania emocjonalne podmiotu, wynikłe z kontaktu z
napojem z winnej latorośli, kontrastowane jest przez podmiot z resztą pozytywnych
doznao, jakie płyną z rzeczywistości, w której umieściło go kreacyjnej pióro malarza.
Jednocześnie podmiot wprowadza do sytuacji lirycznej elementy, które pozostają poza
obszarem opisania obrazu, włączając w proces dyskursu również elementy, które
nierozerwalnie kojarzą się z kulturą, powstałą na terenie Półwyspu Apenioskiego. Tak
szeroki dialog intersemiotyczny pozwala nie tylko na werbalizację samego płótna, ale
również na rozszerzenie znaczeo, jakie niosą ze sobą elementy na nim umieszczone.
Przykładem takiego zabiegu, niewątpliwie, jest pojawienie się w wypowiedzi „ja”
lirycznego nawiązania do instrumentu muzycznego, charakterystycznego dla ówczesnej
kultury antycznej.
Odejście od prezentacji doznao emocjonalnych na rzecz opisu cech
zewnętrznych tytułowej postaci przybiera decydującą rolę w strofie kolejnej. Już
pierwszy wers sygnalizuje zwiększenie zainteresowania tą właśnie sferą poprzez nakaz
zwrócenia uwagi na dłonie, by następnie krążyd wokół kolejnych jego części:
Spójrzcie na dłoo mą wypielęgnowaną,
Na ciało jasne, które nie zna potu,
Na słodką siłę w ramionach schowaną
Jak skrzydło zawsze gotowe do lotu.
Spokój i słodycz otacza mnie płodna,
Wola w mym ciele tkwi jak pestka w śliwce,
Woo piękna, kształty i dźwięki łagodne.
Oto zasady świata, w którym żyd chcę.

Zwraca uwagę fakt, że prezentowana postad Bachusa, jak zresztą było to
przyjęte w okresie antyku, przedstawiona jest w sposób idealistyczny, a przez to
nienaturalny. Perfekcyjnośd postaci jednak, poprzez całkowitą eliminację elementów
nawiązujących do ludzkich ułomności, potwierdzad może wpływ wina na percepcję
podmiotu. Jej zaburzenie, w połączeniu z pragnieniem, które wyraża podmiot w
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ostatnim wersie powyższej strofy, wywoład może efekt, którego wynikiem jest
zaburzenie percepcyjne, skutkujące nadkreacją świata zewnętrznego przez rządze
wewnętrzne. Potwierdzająca taką linię interpretacyjną zdaje się byd kolejna, trzecia już
strofa, w której podmiot kontynuuje prezentację wspomnianych wyżej pragnieo,
idealizując i kreując zarazem doznania z nimi związane:
Popatrzcie na mnie, jak nagły ruch głową
Uroczo wzburzył mi nad czołem włosy.
Czuję w mych oczach błysk czarnych winogron,
Na wargach wilgod wina, w którym je umoczę.
Pod skórą krąży lekki deszcz podniety
Leniwie ciała pytając czy pozwoli,
Lecz ono szuka tylko kształtów pięknych,
Jak krwawy granat, gdy się go rozkroi.

Skontrastowanie

stanu upojenia

z trzeźwością przeciętnego człowieka

hiperbolizuje wpływ wina na odbiór realnego świata oraz doznania, jakie ono
wywołuje. Hiperbolizacji towarzyszy zaś dekonstrukcja sielankowego świata, którą
wykonuje podmiot w strofie ostatniej, dokonując zarazem zmiany odbiorcy przekazu ze
zbiorowego na pojedynczy. Zwrot ten, przez wspomnianą zmianę, nabiera charakteru
bardziej osobistego, a spersonalizowane podejście nosi znamiona napomnienia. Jest to
co prawda napomnienie jedynie pośrednie, wyartykułowane za pomocą przykładu
efektu, jakie niesie za sobą nadmierne spożycie alkoholu:
Patrzcie wy na mnie, bladzi, zakurzeni,
W drżeniu pożądao szukający swoich.
Prawdziwa rozkosz jest w czystej czerwieni,
Którą ocieka rajski owoc w dłoni.
Patrz na mnie ty, który takich rozkoszy
W całym swym życiu nie zaznasz i pół;
Ścierając kwaśny pot z zamkniętych oczu,
Gdy zarzygany głową bijesz w stół.

Drastyczne przejście ze świata idylli w krainę upadku człowieczeostwa w jego
podstawie, podkreślone przez użycie wulgaryzmów, puentuje utwór delirycznym
transem alkoholowego degenerata.
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Powołanie św. Mateusza (org. Powołanie św. Mateusza)

35. Powołanie św. Mateusza, 1599-1600, Rzym, San Luigi dei Francesi

Caravaggio słynie do dnia dzisiejszego z wykorzystania światła, jako jednego z
głównych

tworzyw,

używanych

w

procesie

artystycznego

przetwarzania

i porządkowania rzeczywistości. Uzyskane dzięki grze świateł wyraziste postacie
cechuje

pogłębiona

analiza

psychologiczna,

oddana

poprzez

mistrzowskie

odwzorowanie osobowości – mimikę twarzy czy postawę. Z tego właśnie powodu
płótna włoskiego artysty uważane były za niedościgły wzór malarstwa alegorycznego
czy rodzajowego, nie znajdujący swego odpowiednika w czasach życia artysty oraz
wśród późniejszych naśladowców.
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Ta niedościgniona technika zastosowana została również podczas powstawania
dzieła, które Caravaggio zatytułował Powołanie św. Mateusza. Wyjątkowośd owej
techniki podkreśla Renate Bergerhoff w swej książce, dedykowanej włoskiemu twórcy:
Światło, padające z dowolnie wybranego źródła, staje się samodzielnym czynnikiem dynamizującym
kompozycję. Wydobywając z cienia ascetyczne oblicze Chrystusa i jego rękę wskazującą celnika, igra
dokoła męskich postaci przy stole i doskonale wydobywając jedne szczegóły obrazu, inne pozostawia w
103

ukryciu.

Cała scena została zbudowana w oparciu o apokryficzny przekaz żywota
jednego ze świętych chrześcijaoskich. Jej główny temat, czyli samo powołanie św.
Mateusza, dzięki wspomnianej wyżej technice gry świateł, zostało przez włoskiego
artystę dodatkowo przesycone mistyczną tajemniczością, tworząc wokół postaci,
szczególnie Chrystusa, aurę niesamowitości oraz niezrozumiałej dla zwykłego
śmiertelnika dostojności. Wspomniana wcześniej badaczka w poniższych słowach
przedstawia rzeczoną scenę:
W pustawej, ciemnej izbie siedzi wokół stołu pięciu mężczyzn – wszyscy to chyba celnicy. Zajęci byli
liczeniem zainkasowanych pieniędzy, gdy nagle wstąpił do nich Chrystus. Ich udział w zdarzeniu jest
niejednakowy. Dwaj mężczyźni po lewej nie przerywają uważnych rachunków, ale siedzący obok
Mateusz i jeden z młodzieoców zwracają się do wchodzącego. Drugi młodzieniec, odwrócony do widza,
staje się łącznikiem między tymi dwiema grupami, rozmawiając z osobą towarzyszącą Jezusowi.
Zaskoczony Mateusz spogląda pytająco na Pana, nie pojmuje jeszcze sensu słów „Idź ze mną!” w całej
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ich doniosłości.

Utwór inspirowany obrazem Powołanie św. Mateusza nie jest idealnym opisem
płótna włoskiego artysty, służąc jedynie warszawskiemu poecie do jego własnej,
osobistej analizy. Dostrzeżona bowiem przez Kaczmarskiego scena nieco różni się od
tej, która wyszła spod płótna włoskiego malarza – przynajmniej według badaczy
twórczości Caravaggia. Jak wspomina wyżej Bergerhoff, sytuacja uwieczniona na
płótnie przedstawia liczących myto celników, natomiast według warszawskiego poety
Chrystus zastał Mateusza podczas gry w karty. Niejasnośd jednakże sytuacji,
podkreślona nawet przez niemiecką badaczkę, pozostawia otwartą możliwośd analizy
rzeczonej sceny i jej przetworzenie według własnego warsztatu analitycznego.
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Przedstawiany przez podmiot liryczny Mateusz nie jest celnikiem (a
przynajmniej nic takiego nie wynika z treści jego wypowiedzi), a hulaką, hazardzistą,
zawadiaką, kobieciarzem i pijakiem – modelowym wręcz przykładem nagromadzenia
negatywnych pierwiastków, stojących w opozycji do nauki Jezusa:
A wygrywał ryzykował całą stawkę raz po raz
Kobiety pojedynki przebudzenia w rynsztoku
Zawsze pierwszy zawsze najlepszy z nas
Kiedy śmiał się, kiedy śmierd nosił w oku
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Dzięki takiej prezentacji, niedoszłego jeszcze świętego, uruchamia poeta nie
tylko dialog z dziełem włoskiego malarza, ale również z innymi dziełami kultury, w
których znaleźd można szczegółową historię nawrócenia się grzesznika. Pozostająca
poza sferą percepcji informacja na temat przeszłości Mateusza, zostaje uzupełniona
poprzez nawiązanie dyskursu z tradycją, uzupełniając niemieszczące się w ramach
wizualizacji cechy tytułowego bohatera. Wpływ, jaki miały przeszłe zdarzenia na rolę,
którą przyszło mu odegrad w historii, wydawała się poecie na tyle istotna, iż przybliżył
ją poprzez odnośniki do przeszłości św. Mateusza. Zmiana, jaką przeszedł pod
wpływem zetknięcia się z wiarą, zostaje wyolbrzymiona poprzez wspomniane wstawki
retrospekcyjne.
W drugiej strofie przechodzi jednak podmiot już bezpośrednio do opisania
samego płótna i sytuacji na nim uwiecznionej. Z tego właśnie powodu skupia się na
zaakcentowanej wcześniej grze świateł, podkreślających charakterystyczne cechy
opisywanej sceny:
Świt z wysokiego okna zalśnił na monetach
Mienią nam się w świetle wytworne kaftany
Ludzi uczy szacunku szpady ciężki metal
Grajmy dalej odszedł bo był obłąkany
As - najwyższa stawka już dzieo tłum gęstnieje
Zaglądanie w karty dublety w rękawach
Karczmarze rzemieślnicy kurwy i złodzieje
Ciemnieją niskie stropy z mis paruje strawa
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Skupieni na grze osobnicy zdają się nie dostrzegad postaci, która pojawia się we
wspomnianej smudze światła. Ich ograniczony świat zamknął się na podstawowych
przyjemnościach życia, reprezentujących przyziemnośd ludzkich aktywności. Takie
zamknięcie na warstwę duchową nie pozwoli im na dostrzeżenie niczego, co nie
znajduje się na tym samym poziomie pojmowania. Dlatego właśnie spirytystyczna
postad Chrystusa wyda się im jedynie obłąkanym osobnikiem, którego odejście będzie
jedynie zauważone – nie zrozumiane. Nawet zniknięcie towarzysza, którego przez
chwilę dostrzegali, zastygłego w pozie zrozumienia, wymyka się ich możliwościom
poznawczym i interpretacyjnym. Zauważona odmiennośd kompana pozostanie jedynie
w sferze opisania, nie zmieniając przekazu i pozostawiając poza dyskursem wynik
całego zajścia. Przekonuje podmiot o tym w strofie ostatniej, dopuszczając do głosu
zgromadzone wokół stołu postacie:
Mateusz twoja kolej - nie podnosi głowy
Jakby zastygł z wbitymi w twardy blat palcami
Przez chwilę jeszcze siedział przez chwilę był z nami
Potem wstał pieniędzy nie wziął i odszedł bez słowa
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Hans Holbein Młodszy:
Ambasadorowie (org. Portret ambasadorów)

36. Portret ambasadorów, 1533, Londyn, National Gallery

Nadworny malarz Henryka VIII otrzymał od francuskiego dyplomaty, Jeana de
Dinteville’a, posłującego w imieniu króla Francji na dwór angielskiego monarchy w
związku z jego zaślubinami z Anną Boleyn, zamówienie namalowania portretu.
Wynikiem jego pracy był Portret ambasadorów, podwójny portret, na którym znalazł
się również Georges de Selves, biskup Lavaur, także pełniący rolę posła. Obie postacie
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rozdziela stół, na którym umieścił artysta mnóstwo przedmiotów, mających znaczenie
symboliczne dla wymowy dzieła.
Pomimo nadania obrazowi tytułu Portret ambasadorów, to nie Jean de
Dinteville i Georges de Selve są dominantą kompozycyjną płótna. Można wręcz
powiedzied, że obie postacie posłużyły Holbeinowi jedynie jako rekwizyty, wokół
których obudował malarz misterną siatkę symboli o znaczeniu znacznie bardziej
uniwersalnym. Owa symbolicznośd stała się główną inspiracją dla Kaczmarskiego,
pozwalając na przedstawienie zawartych treści w sposób zwerbalizowany. „Opisanie”
obrazu automatycznie uruchamia gry skojarzeniowe, nawiązując w ten sposób nie
tylko dialog intersemiotyczny z dziełem niemieckiego malarza, ale również z jego
analizami, opartymi na wiedzy na temat epoki, w której osadzone jest płótno.
Jacek Kaczmarski swój utwór zadedykował ojcu, którego ważki wpływ na
edukację artystyczną, przynajmniej w formie analitycznej, stał się w okresie pracy
twórczej warszawskiego poety ważnym elementem wartościującym rzeczywistośd. Na
podstawie opowieści ojca poety, opisujących dzieła mistrzów pędzla, powstało kilka
istotnych utworów – jak chociażby Encore, jeszcze raz czy poniżsi Ambasadorowie. Sam
Jacek tak wspominał powstanie tego utworu:
Największe wrażenie, i to bardzo dawno temu, zrobiła na mnie opowieśd ojca o obrazie Holbeina
"Ambasadorowie", z czaszką, namalowaną w taki sposób, że widad ją tylko pod pewnym kątem. Potem,
po latach napisałem piosenkę "Ambasadorowie"
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Już w pierwszej strofie rozpoczyna poeta dekodowanie umieszczonych na
płótnie symboli. Pozostawiony na najwyższej półce globus pokazuje częśd mapy Europy
z czasów życia obydwu mężów stanu, ułożony w taki sposób, by wskazywał 42: i 43:
szerokości geograficznej północnej, odpowiadającym terenom Rzymu. Wskazywad
może on na ówczesne podziały znanego świata pod względem religijnym, które
wpływały również na działalnośd obydwu postaci. Co więcej, fakt pochodzenia obydwu
postaci z katolickiego obszaru kulturowego mógł zostad skorelowany z namalowanym
obszarem geograficznym, pozostając w opozycji do posunięd pryncypała malarza, króla
Anglii Henryka VIII, który zerwał więzi łączące kościół brytyjski z papiestwem i sam
stanął na jego czele. Wskazanie na zewnętrzne oznaki statusu obydwu ambasadorów
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w kolejnych wersach jedynie podkreśla wpływowośd opisywanych postaci, rozszerzając
dialog intersemiotyczny o kolejne symbole:
Jeszcze pod ręką globus - z taką mapą świata,
Na jaką stad strategię, plany i marzenia.
Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata,
Gęsty, trefiony włos i ręki gest bez drżenia.
Jeszcze w zasięgu dłoni zegar - jeszcze wcześnie,
Pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera.
Wzrok - lustro duszy - widzi wszystko nawet we śnie,
Któremu spokój niesie Cyfra i Litera.
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Brak obawy przed upływającym czasem to kolejny, charakterystyczny element
osób, które świadome są własnej wartości oraz swego wpływu na otoczenie. W tym
jednak przypadku Kaczmarski poetyzuje opisywaną sytuację, ponieważ obydwa zegary
słoneczne wskazują na domniemaną datę spotkania obydwu mężów – pomiędzy
trzecią i czwarta po południu. Zastosowanie homonimu, jakim jest wskazanie na czas,
nabiera w tym przypadku dwojakiego znaczenia. Po pierwsze – może wskazywad na
porę dnia, którą, według zegarów, faktycznie było wczesne popołudnie. Może również
– po drugie – wskazywad na niezaawansowany wiek obydwu mężczyzn oraz pozostały
im jeszcze czas życia. Występowanie tych dwu relacji względem siebie jest całkowicie
usprawiedliwione i, z punktu widzenia sytuacji lirycznej oraz przekazu, który pragnie
poeta zawrzed poprzez dialog z obrazem Holbeina, całkowicie sensowne. Przemijalnośd
jest

bowiem

dominantą

utworu,

której

charakterystyczne

cechy

zostają

zaprezentowane poprzez podkreślenie istotnych elementów w tym konkretnym
momencie dziejów świata.
Podsumowaniem każdej

ośmiowersowej strofy opisowej uczynił poeta

czterowersowy wtręt, którego relacja do głównego układu będzie odbywała się na
poziomie oceny oraz osobistych refleksji na temat postaci, umieszczonych przez
Holbeina po obu stronach obrazu. Oczywiście, ocena ta to jedynie dwa pierwsze wersy
wspomnianych strof. Dwa kolejny to niemal idealna anafora, będąca prezentacją
obydwu mężów stanu:
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Tyle zrobili już, jak na swe młode lata,
Ulega dziejów wosk ich nieomylnym śladom To George de Selve - obiecujący dyplomata
I Jean de Dinteville - francuski ambasador.

Pewnośd siebie, wypływająca z faktu stania na piedestale stworzonego przez
siebie

świata

pozwoliła

na

rozbudowanie

świadomości

zapanowania

nad

rzeczywistością, którą charakteryzują zgromadzone na stole przedmioty. Postawa
zwycięzcy, świadomośd własnej wielkości jest jednak ulotna. Przypomina o tym,
wspomniana w wersie piątym, kotara, która skrywa krucyfiks. Jego częściowe
przykrycie, sygnalizowane przez poetę jako podstawa egzystencji obydwu postaci,
pozostaje w jawnej opozycji do przedmiotów zgromadzonych w centrum obrazu.
Zdobycze nauki w podstawowym sensie wypierają teocentryzm świata – ich świata –
pozostając w nim jednak obecnym jako renesansowe przypomnienie o przemijalności
bytu:
Dyskretny przepych - tylko echem dostojeostwa,
Turecki dywan, włoska lutnia - znak obycia.
W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa,
W postawach - wielkośd - osiągnięta już za życia.
Ciężka kotara obu wspiera tym - co kryje.
Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji,
Wszak dyplomacja włada wszystkim dziś - co żyje,
A oni - kwiat szesnastowiecznej dyplomacji!

Kształtowanie przyszłości świata przez tych, którzy nie doświadczyli nigdy w
pełni jego prawdziwego oblicza, to raczej charakterystyczna cecha społeczeostw
opierających się na niewybieralnych reprezentacjach. Ironiczne podkreślenie, jakoby
możni

ówczesnego świata posiadali immunitet na wszelkie plagi dręczące

społeczeostwa, będzie lepiej widoczna nie tylko przez podkreślenie powyższego faktu
w wersie drugim, ale przez otwarte stwierdzenie tegoż, zawarte przez poetę w
ostatnim czterowersie:
Nie wiedzą, co to ból, co dżuma, albo katar.
Zachciankom wielkich - świat uczyni zawsze zadośd!
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To George de Selve - obiecujący dyplomata
I Jean de Dinteville - francuski ambasador.

Spokój własnej potęgi zostaje zaburzony. Metaforyczna lutnia, będąca
symbolem spokoju i stałości, wobec pękniętej struny zaczyna wydawad sfałszowane
dźwięki, dotychczasowa opoka wobec niestałości świata, nauka, reprezentowana w
tym przypadku przez otwartą „…wiedzy księgę…” nie zdaje egzaminu wobec upływu
czasu. Im bliżej nieuchronnej śmierci, tym czas „…iśd zaczyna coraz prędzej…”,
przywołując renesansowe ostrzeżenie – memento mori – w postaci sztuczki malarskiej
– zdeformowanej czaszki:
Lecz w nastrojonej lutni nagle struna pęka
I żółkną brzegi kart w otwartej wiedzy księdze...
Za krucyfiksem błądzi mimowolnie ręka
Strzałka zegara iśd zaczyna coraz prędzej!
Straszliwy kształt przed nimi zjawia się w pół kroku
I niszczy spokój - czy artysta się wygłupia?
Nie, to nie żart! Na kształt ten trzeba spojrzed z boku!
Żeby zobaczyd jasno, że to czaszka trupia!

Aluzyjnośd tych elementów, szczególnie w tak szczególnym połączeniu,
pozwoliła na osiągnięcie przez Holbeina dwuwymiarowości czasoprzestrzennej dzieła.
Nie dziwi więc fakt, że autor Sądu nad Goyą próbował zwerbalizowad ten specyficzny
zabieg artystyczny poprzez zdekodowanie owego elementu poprzez serię zapytao i
wykrzyknieo, zaburzających przestrzeo percepcji.
Czaszka, wraz z ukrytym za kotarą krucyfiksem, są elementami tworzącymi
przestrogę dla tych, którym los przeznaczył rolę steru, nadającego kierunek nawie
świata. Sam fakt oparcia w zdobyczach nauki danego czasu, nabycie wiedzy na temat
zależności jakie nim rządzą oraz wywieranie wpływu na jego podstawowe pierwiastki,
powodując w ten sposób reakcje zwrotne w postaci wydarzeo, zapisujących się w
historii, nie pozbawia człowieka śmiertelności. Informuje o tym narrator w strofie
ostatniej, wspominając dwóch mężów stanu, wybitnych dyplomatów, których istnienie
zaginęłoby w otchłaniach czasu, gdyby nie uwiecznienie na obrazie artysty. Zadaje więc
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poeta pytanie, czy ktoś obecnie jest świadom ich istnienia, odpowiadając nao w dwóch
ostatnich wersach, zamykających całośd utworu:
Byli - i nie ma ich, ach - cóż za wielka strata!
Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom?
Ach! George de Selve! Obiecujący dyplomata...
Ach! Jean de Dinteville, francuski ambasador...

Paweł Andriejewicz Fiedotow:
Encore, jeszcze raz (org. Encore, jeszcze raz, encore!)

37. Encore, jeszcze raz, encore!, ok. 1851, Moskwa, Galeria Trietjakowska

Utrzymany niemalże w całości w ciemnej tonacji obraz Fiedotowa przedstawia
postad mężczyzny leżącego w oświetlonej jedynie pojedynczą świeczką izbie.
Mężczyzna ów, najprawdopodobniej oficer, o czym świadczyd może wiszący nad nim
mundur, trzymana w ręku szpada, oznaka szarży, oraz rozłożone na stole książki,
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których raczej trudno by szukad w kwaterze prostego żołnierza, uczy skakad przez
szpadę psa. Sama ta czynnośd wskazuje na objawy znudzenia, co jedynie potwierdzone
zostaje przez sposób ułożenia książek, uniesiona w niedbałej pozie noga oraz, co
wydaje się najistotniejsze, brak obecności w izbie innych ludzi. Jedynym kontaktem ze
światem zewnętrznym zdaje się byd niewielkie okno, za którym zobaczyd można
kolejną wiejską chatę w otoczeniu zimowej scenerii. Widziana zza okna sceneria
zimowego półsnu nie może wpływad na leżącą postad inaczej, niż zawarł to na obrazie
rosyjski malarz, wprowadzając w pole percepcji taką ilośd przedmiotów o znaczeniu
symbolicznym, mających na celu zwrócenie uwagi oglądających i wprowadzenie
sytuacji, w której próba zdekodowania znaczenie każdego z nich niezbędna będzie do
pełnego odbioru płótna.
Wspomniane wyżej zwątpienie, melancholia, niewykorzystywanie w pełni (lub
w ogóle) możliwości, jakie tkwią w jednostce, ale jednocześnie karnośd, inteligencja,
szerokie horyzonty – to wszystko było kwintesencją rosyjskiego „ja” za czasów
Fiedotowa. Kaczmarski uważał jednak, zupełnie zresztą słusznie, iż wspomniane
pierwiastki wciąż są obecne u potomków Iwana Groźnego, dlatego utwór, inspirowany
obrazem XIX-wiecznego malarza, stał się nośnikiem żywych, również w czasach poety,
treści, nadając mu w ten sposób wartości uniwersalnych. Dokładnie zresztą tą cześd
rosyjskiej natury pragnął malarz oddad poprzez zawężenie obszaru percepcji do
jednego, niewielkiego pomieszczenia. Kaczmarski poszedł nieco dalej i nie dokonał
intertekstualnej transpozycji, rozszerzając ramy opisania poza możliwy obszar
percepcji, dramatyzując sytuację liryczną. Oczywiście, mamy w jego opisie dokładnie to
wszystko, co można zaobserwowad na obrazie rosyjskiego malarza i to pomimo faktu,
że w momencie pisania utworu Kaczmarski znał go jedynie z opowiadao ojca. Pojawiły
się jednak również elementy dodane, które poeta zawarł we własnym zakresie w ramy
opisania dzieła rosyjskiego artysty, a które nadal zawierają się w kręgu samego obrazu.
Pierwsza strofa posłużyła autorowi do autoprezentacji, graniczącej z analizą
psychologiczną, podmiotu lirycznego, której celem będzie wytworzenie napięcia w
obrębie obszaru opisania:
Mam wszystko, czego może chcied uczciwy człowiek Światopogląd, wykształcenie, młodośd, zdrowie,
Rodzinę, która kocha mnie, dwie, trzy kobiety,

169

Gitarę, psa i oficerskie epolety!
To wszystko miało cel, i otom jest u celu.
Na straży pól bezkresnych strażnik (jeden z wielu).
Przy lampie leżę, drzwi zamknięte, płomieo drga,
A ja przez szpadę uczę skakad swego psa!
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Podmiot liryczny poznaje odbiorca na koocu jego drogi życiowej – za taką
bowiem uważa oficer delegację na, niewiele znaczący w każdym niemal sensie,
placówkę. Skrótowo zaznaczone dotychczasowe życie, którego finałem stał się
posterunek stojący „…na straży pól bezkresnych…”, a więc w środku głuszy, kontrastuje
z rozwiniętym opisem teraźniejszej sytuacji. Nie przystaje bowiem do placówki,
pragnący byd postrzeganym jako indywidualnośd mężczyzna, którego wszelkie
przymioty mogłyby byd wykorzystane znacznie bardziej rozsądnie.
Oficer swą frustrację, wywołaną niespełnieniem i świadomością marnowania
czasu, talentu, wiedzy, wyładowuje na, niczemu przecież niewinnemu, zwierzęciu:
Na drzwi się nie oglądaj, nasienie sobacze,
Gdzie w śniegach nocny wilka trop i zaspy po pas.
Skacz, jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz!
Encore, encore, jeszcze raz!

Ograniczenie wolności, jakiego sam doświadczył, a które tożsame jest z
wykonywaniem czynności, przynależących jego „gatunkowi”, próbuje przenieśd
podmiot na swego zwierzęcego towarzysza. Zew natury, który odczuwa skaczący pies,
powoduje

jedynie

zwiększenie

nagromadzonej

u podmiotu frustracji,

której

transpozycji niekooczące się próby dokonuje na swego psiego towarzysza. Powtarzanie
czynności skakania prze szpadę nie służy, pomimo zapewnieo oficera, nauce, a jedynie
sprowadzeniu jedynej żywej istoty, obecnej w ograniczonej przestrzeni izby, a która ma
możliwośd współodczuwania, do tego samego poziomu psychicznego, na jakim
znajduje się sam podmiot. Powtarzana trzykrotnie w niezmienionej formie strofa,
zaimplementowana na prawach refrenu, ma za zadanie podkreślid dzięki temu
zabiegowi frustracyjnośd całej sceny. Przeplatanie zaś opowieści oficera strofami ze
skaczącym psem hiperbolizuje moc przekazu istotnego, dominującego elementu
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utworu, jakim niewątpliwie jest stan psychiczny podmiotu oraz rzeczywistości go
otaczającej – będącej przecież powodem tegoż.
Niemożnośd wpasowania się w zastaną rzeczywistośd i rosnąca z tego powodu
frustracja potęgowana jest jeszcze wpływem świata zewnętrznego, którego niewielki
acz reprezentatywny wycinek oficer może dostrzec poprzez ramy maleokiego okna:
Za oknem posterunku nic nie dzieje się,
Czego bym umiał dopilnowad, albo nie.
Dali tu stertę starych futer i człowieka,
Ażeby był i nie wiadomo na co czekał!
Więc przypuszczenia snuję, liczę sęki w ścianach,
Czasem przekłuję koocem szpady karakana,
W oku mam błysk! (Od knota co się w lampie żarzy)
Czerwony odcisk dłoni na podpartej twarzy!

Świat na zewnątrz izby okazuje się byd równie nieatrakcyjny, jak ten wewnątrz,
ograniczając całkowicie pozytywny wpływ, jaki niosłoby za sobą obcowanie z nim. Brak
jasnego, stymulującego celu, jaki spowodował wysłanie podmiotu na placówkę,
ogranicza wewnętrzną możliwośd rozwoju poprzez interakcję z, ograniczonym przecież
do minimum, uniwersum. Jedyną aktywnością jest „polowanie” na pluskwy przy użyciu
narzędzia do tego nieprzeznaczonego. Staje się więc ono symbolem degradacji,
wykorzystania narzędzi wyższego rzędu do zupełnie zbędnych czynności, jakie tylko
możliwe są do absorpcji przez ten mikroświat. W zasadzie zresztą jedynych, jakie leżą
w granicach postrzegania podmiotu, ograniczonego czterema ścianami izby oraz
niewielkim okienkiem w sensie rzeczywistym oraz rozkazami przełożonych – w sensie
metafizycznym. Niemożnośd sprzeciwienia się im, rzecz charakterystyczna dla
społeczeostwa rosyjskiego, powoduje całkowite wyrzucenie ich poza dyskurs, w wyniku
czego przestają byd alternatywą braną pod uwagę przez zindoktrynowanego osobnika.
Takoż samo oficer wygląda i czuje się pośród grubo ciosanych belek, drgającego,
niewielkiego płomyka, które pozostawia w oku błysk, będący jedynie odbiciem żywej
myśli niegdyś ją wywołującej. Ów błysk zostaje zresztą szybko dookreślony przez
parentezę, nie pozostawiając wątpliwości co do jego genezy.
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Owa niemożnośd znalezienia wyjścia z sytuacji, w której się znalazł podmiot, jej
powtarzalnośd wręcz podręcznikowa, znalazły swoje odzwierciedlenie w powtórzonej
po raz drugi informacji-monologu, skierowanej do oficerskiego psa:
Na drzwi się nie oglądaj, nasienie sobacze,
Gdzie w śniegach nocny wilka trop i zaspy po pas.
Skacz, jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz!
Encore, encore, jeszcze raz!

Zupełnie nie na miejscu brzmi francuszczyzna w chałupie rosyjskiego chłopstwa.
Melancholia wywołuje retrospekcyjny powrót do wielkiego świata, który niemal
instynktownie porównany zostaje, w sposób skooczenie tragiczny, do niewielkiej
przestrzeni izdebki, stanowiącej teraźniejszy, i skooczony, świat podmiotu:
Tak, jest gdzieś świat, obce języki, lecz nie tu.
Tu z ust dobywam głos, by rzucid rozkaz psu!
Są konstelacje gwiazd i nieprzebyte drogi,
Ja krokiem izbę mierzę, gdy zdrętwieją nogi!
I wtedy szczeka pies na ostróg moich brzęk,
Ze ściany rezonuje mu gitary dźwięk...
Ze wspomnieo pieśni, które znam, tka wątek wróżb,
Jak gdybym kiedyś swoje życie przeżył już...
Więc jem i śpię, pies śledzi wszystkie moje ruchy.
Gdy piję, powiem czasem coś, on wtedy słucha.
I widzę w oknie, zamiast zimy, lampę, psa
I oficera, który pije tak jak ja!
Nic nie ma za tą ścianą z wielkich, ciemnych belek,
Nad stropem nazbyt niskim, by skorzystad z szelek!
Nic we mnie, prócz do świata żalu dziecięcego,
Tu nikt nie widzi, więc się wstydzid nie mam czego!

Ograniczenie oficerskiego świata jest tym bardziej widoczne, iż centrum jego
rzeczywistości, co potwierdzają strofy refrenu, staje się pies. Retrospekcyjna jaźo
również nie pomaga w pogodzeniu się z wyobcowaniem, samotnością i bezsilnością,
które towarzyszą podmiotowi przy każdym brzęku ostróg. Świat izby jest do tego
stopnia ograniczony, a depresja psychiczna podmiotu tak duża, iż nawet myśl o próbie
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samobójczej, mającej zakooczyd mizerię prezentowanej egzystencji, napotyka na
przeszkody ze strony prezentowanego mikroświata. Jedyne tchnienie życia pochodzi z
alkoholowych zmor, które w pijackim pół-śnie otwierają dawno zamknięte wrota do
dziecięcych uczud, niwelując jednocześnie te, które wykształciły się w toku dorastania.
Z tego właśnie powodu nawet wstyd przestaje byd bytem, ponieważ zepchnięty zostaje
do podświadomości

przez brak jego odbiorców. Pies nie zostaje bowiem

antropomorfizowany w dostatecznym stopniu, by jego człowieczeostwo mogło zostad
skonfrontowane na poziomie socjologicznym.
Pies jednak pozostaje w głównym nurcie wydarzeo, a jego reakcje w pewnym
momencie wydają się bardziej ludzkie niźli jego człowieczego właściciela:
Oczami za mną nie wódź, nasienie sobacze!
Gdy piję w towarzystwie alkoholowych zmor!
I nie liż mnie po rękach, gdy biję cię i - płaczę!
Jeszcze raz! Jeszcze raz! Encore!

Zdolnośd do zachowania wyższych uczud, do których przecież należy wiernośd,
współczucie czy żal, są tymi reakcjami, które podkreśla podmiot w ostatniej,
zmienionej strofie refrenu, zrównując obydwie postacie przy zachowaniu ich
odrębności

psychicznej.

Owo

zrównanie

zachodzi

bowiem

na

płaszczyźnie

uwarunkowania, którego obaj, pies i człowiek, są ofiarami. Ono to bowiem nie pozwala
na zmianę status quo, w jakim się znaleźli. I to właśnie ono staje się semantyczną
dominantą utworu, odpowiadając na zadane w pierwszych wersach utworu pytania o
potrzebę istnienia istoty poza jej światem.
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Edvard Munch:
Krzyk (org. Krzyk)

38. Krzyk, 1893, Oslo, Galeria Narodowa

Namalowany w roku 1893, jako kolejna odsłona wizji przyświecającej Edvardovi
Munchowi, stał się Krzyk niemą kwintesencją strachu, panicznego wręcz przerażenia z
pogranicza realnej rzeczywistośd i świata obłędu. Atle Naes w następujący sposób
opisuje symbolikę obrazu:
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Głowa to żółta bezwłosa maska w kształcie nagiej czaszki, ciało niesamowicie chude, chwiejące się w
falującym ruchu, który powtarza się w całym pejzażu. Podobnie jest z kolorami – krwawa gra barw nieba
przenika teraz cały obraz. Tło pozostało to samo, to Kristiania widziana od strony Ekeberg, jest też
żaglowiec na redzie. Najbardziej charakterystyczne są jednak nienaturalnie długie i wąskie dłonie tej
postaci, obejmujące niemal całą głowę w próżnej próbie odcięcia się od potężnego krzyku trwogi, który
tylko on – lub ona – słyszy. Dwie dostojne postacie w tle, niczego nie zauważywszy, spacerowym
krokiem wychodzą z obrazu.

109

Najbardziej jednak charakterystyczną cechą postaci, umieszczonej w centralnej
pozycji płótna, jest wyraz jej twarzy. Nie – wykrzywiona sylwetka, nie – zdeformowane
do granic absurdu dłonie, próbujące przykryd wszystkosłyszące uszy, ale usta –
makabrycznie, nienaturalnie ułożone usta, bardziej przypominające narząd manekina
niźli człowieka - przykuwają uwagę widza. Wspomniany wcześniej biografista Muncha
pisze o nich:
No i jeszcze usta. Usta twarzy-maski są pionowym owalem i chociaż byd może taki ich układ w silnej
reakcji lękowej jest anatomicznie niemożliwy, to jednak formalnie stanowi doskonały symbol
deformującej siły strachu.
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Na obrazie odcisnęła swoje piętno historia. Wszak powstał on w czasach i
realiach rodzącej się międzynarodowej społeczności artystów, dla których misją stało
się ostrzeżenie przed nadchodzącą zagładą ludzkości – w sensie fizycznym i
transcendentnym. Ich finałem było, należy pamiętad, przeżycie pokoleniowe
totalitaryzmów, które okazały się spełnieniem oraz kwintesencją najczarniejszych z
proroctw owej społeczności. Na długo jeszcze przed „apokalipsą spełnioną” ten
irracjonalny strach, który został przez Muncha oddany z tak niesamowitą wręcz
precyzją, pchał ludzi ku samozagładzie. Wynikiem jej były dramaty poszczególnych
jednostek, których przykład podaje Naes w swej rozprawie:
Krzyk Muncha doskonale jednak oddawał ducha czasu, o czym świadczy zdarzenie, mogące byd
makabrycznym zbiegiem okoliczności. Przyjaciel Muncha i kolega po fachu, ten, który w Paryżu
improwizował Hamleta, wrażliwiec Kalle Lochen, pielęgnował ponurą tradycję kris tiaoskiej bohemy.
Dwudziestego listopada 1893 roku pod wrażeniem dramatycznego konfliktu miłosnego udał się do lasu
w okolicach Ekeberg, mnie więcej w to samo miejsce, z którym należy łączyd Krzyk. Vilhelm Krag wraz z
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przyjaciółmi czekał na niego, gdyż tego samego dnia miał się odbyd jego ślub. Lochen jednak nie
przyszedł. Zastrzelił się, niedaleko balustrady, która wciąga patrzącego w obraz Muncha.
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Dla Kaczmarskiego utwór Krzyk rozbrzmiewał już w podstawowym zamierzeniu
dwuwymiarowo: po pierwsze, jako poetycka parafraza obrazu Edwarda Muncha oraz,
prawdopodobnie znacznie bardziej istotnym, jako kwintesencja wszystkich strachów
jego matki – Anny Trojanowskiej – z którymi stykał się od najmłodszych lat.
Żeby jednak zrozumied podstawę oraz, i to chyba jest najbardziej istotne,
ogrom przerażenia, jakiego doświadczyła Anna Trojanowska, należy cofnąd się nieco w
czasie – do roku 1939. Pochodząca z rodziny żydowskiej matka Anny, Felicja
Szlachtaub, wyszła przed wojną za Stanisława Trojanowskiego. Oboje pedagodzy, uczyli
w Falenicy pod Warszawą aż do samego wybuchu wojny. Rozpoczęta przez
Trojanowskiego praca kierownika szkoły na warszawskim Żoliborzu zmusiła rodzinę do
przeprowadzki do stolicy okupowanej Polski. W ich nowym mieszkaniu, dokładniej
rzecz biorąc w kuchni, Trojanowski zbudował schowek, w którym ukrył swoją żonę i
córkę. Mająca wówczas osiem lat Anna spędziła sporą ilośd czasu zamknięta w
niewielkim, pozbawionym naturalnego oświetlenia pomieszczeniu wraz ze swoją
matką, jej siostrzenicą oraz jej synkiem. Pozwoliło jej to przeżyd koszmar okupacji oraz
masowych mordów na ludności żydowskiej, które przyczyniły się do śmierci rodziny jej
matki. Wpływ, jaki owe doświadczenia miały na dorastającą dziewczynkę, widoczny
będzie przez cały okres jej życia, objawiając się okresowo maniami prześladowczymi
oraz innymi psychicznymi zaburzeniami. Będą mied wpływ także na jej działalnośd
artystyczną. Kazimierz Wojtaniec, jeden z przyjaciół Jacka z czasów studenckich, tak
wspomina odwiedziny w jej pracowni:
Byłem raz w pracowni matki Jacka. Mansarda, wysokie pięterko, prawie wody nie było, graciarnia, ale
urokliwa, łóżko gdzieś w rogu… I zachody słooca. Z pięddziesiąt, sześddziesiąt takich samych obrazków na
dwóch ścianach okalających to łóżko. Same zachody słooca! W życiu czegoś takiego nie widziałem!
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Tytułowy utwór programu Kaczmarski oparł na obrazie Edvarda Muncha
zatytułowanego Krzyk i zadedykował Mamie. Najwidoczniej uznał, iż dzieło to potrafi
oddad potęgę strachu, który niczym zadzior utkwił głęboko w duszy jego matki,
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wpływając na jej sposób postrzegania świata. Strach ów, który opisała Anna
Trojanowska-Kaczmarska w wierszu Hiob, podarowanemu Jackowi w roku 1981, a
włączonym na prawach refrenu do utworu warszawskiego pieśniarza o tym samym
tytule, będzie towarzyszył jej do kooca życia. Szczególnie chorobliwy lęk o los
najbliższych, który z czasem przerodzi się w neurotyczne, pełne manii prześladowczych
wizje, wydaje się wpasowywad aż nazbyt perfekcyjnie w przekaz, jaki zawarł na swoim
płótnie norweski artysta.
Seria zapytao ja lirycznego, która rozpoczyna interpretację Kaczmarskiego, to
powtarzające się, anaforyczne „dlaczego”. Pytanie, które zapewne towarzyszyło
„narodowi wybranemu” podczas każdej z jego apokalips, szczególnie nabierając na
znaczeniu w latach czterdziestych dwudziestego wieku oraz, dla tych, którzy przetrwali
holocaust, również w późniejszych. W tym przypadku jednak jego znaczenie jest
szersze, zawierające więcej pierwiastków psychologicznych niż egzystencjalnych:
Dlaczego wszyscy ludzie mają zi mne twarze?
Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze?
Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skrajem?
Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje?

113

Podmiot liryczny, tożsamy z postacią umieszczoną na obrazie Muncha, stara się
o odpowiedź na pytanie o jego miejsce w systemie społecznym. Nieczułe na cierpienia
drugiego człowieka, który nierzadko ulega zagładzie lub samozagładzie tuż obok,
jednostki są ciemną stroną egzystencji. Dlatego podmiot liryczny nie tylko dostrzega
zimne, niczym w kamieniu rzeźbione twarze, które nie są w stanie nawet drgnąd w
obliczu cierpienia innego człowieka, ale również ostrzega przed ciemną stroną
człowieczeostwa – tą, która owo cierpienie wywołuje. Wyrzucony na margines nie
tylko musi czud się pozostawionym nad skrajem przepaści, ale tą właśnie krawędzią
własnej osobowości zmuszony jest do biegu – panicznej ucieczki, nawet do wnętrza
siebie, przed obcością niezrozumiałego świata. Ażeby zwiększyd jeszcze doznane
odczucie wyobcowania, podmiot podkreśla fakt braku słyszalności swego głosu,
tworząc dialogiczne powiązanie z niemym, bezgłośnym krzykiem, którego obrazowanie
można zaobserwowad na płótnie Muncha.
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Krzyk strachu, który zdaje się powiększad jeszcze bardziej przerażenie
podmiotu, wydobywa się z jego własnego gardła. Podkreślenie zmiany podstawy
percepcyjnej, jej przeniesienie z poziomu intelektualnego – przestrzeni w której
powstały, wcześniej przytoczone, pytania z pogranicza zagadnieo egzystencjalnych i
psychologicznych –

pozwoliło poecie na rozszerzenie gry znaczeo, jaką wcześniej

rozpoczął poprzez dialog intertekstualny z obrazem Muncha. Kondensacja wrażeo
zmysłowych, jakich doświadcza podmiot, oddana zostaje poprzez bezpośrednie
nawiązanie do płótna norweskiego malarza:
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!
A! Zatykam uszy swe!
Smugi w powietrzu i mój bieg
Jak prądy niewidzialnych rzek
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie!
A! Zatykam uszy swe!
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie!

Zwerbalizowany trzeci plan obrazu, na którym umieścił malarz rozżarzone
smugi zachodzącego słooca, zostają opisane w środku strofy, pomiędzy dwiema
seriami wykrzyknieo. Zabieg ten nie tylko rozdzielił dwa, niemal identyczne elementy,
mające za zadanie oddanie panicznego strachu, ale wprowadził nowy, równie
abstrakcyjny, podkreślający zagrożenie odczuwane przez centralnie usytuowaną postad
obu dzieł.
Dotychczas niemożliwe było stwierdzenie, czy to świat zewnętrzny powoduje to
przemożne uczucie zagrożenia, czy może jest ono wynikiem poważnej choroby
psychicznej podmiotu. Kolejna strofa jednak wprowadzi jedynie następny element do
sytuacji lirycznej, nie dekodując w pełni owego dylematu:
Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie?
Zamknięte oczy ma i wszystko nimi widzi!
Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję,
Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje!

Paranoidalny, obsesyjny strach przed drugim człowiekiem staje się w tym
przypadku kolejnym elementem, dzięki któremu możliwe jest wniknięcie do sytuacji
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lirycznej i współodczuwanie wraz z ja lirycznym. Efekt taki musi byd w pełni zgodny z
zamierzeniami autorów, początkowo obrazu, a następnie tekstu – który istnieje jako
synteza, wynikła z intersemiotycznych powiązao tych dwóch dziedzin sztuki.
Wzmacniają ów efekt świadomie wykorzystane, prozodyjne właściwości języka – w
tym, między innymi, klasyczna antyteza, która pojawia się w drugim wersie powyższej
strofy. Otwiera ona, niejako dodatkowo, drogę intelektualnego poznania, którą rozwija
poeta w wersie trzecim i czwartym. Świadome stwierdzenie podmiotu staje bowiem w
opozycji do abstrakcji doznania, rozwijając wątek analityczno-poznawczy zmysłu. Próba
zrozumienia, w przypadku podmiotu, będzie miała na celu usystematyzowanie i
gradację doznao, a docelowo eliminację irracjonalnego przerażenia, którego projekcją
jest tytułowy Krzyk.
Po raz pierwszy w powyższej strofie pojawia się również różnicowanie płci
podmiotu lirycznego. Rodzaj żeoski, użyty przez Kaczmarskiego w wypowiedzi ja
lirycznego pozwala na powiązanie go z matką poety. Jednocześnie dookreśla postad,
którą widad na obrazie norweskiego artysty, nadając jej cech, poprzez werbalizację
odczud, rodzaju żeoskiego. Pozostawia to w dalszym ciągu fizyczną stronę postaci
niedookreśloną, przybierając formę gry z konwencją.
Bezpośrednie nawiązanie do namalowanej sceny posłużyło Kaczmarskiemu w
kolejnej strofie za bazę do analitycznej oceny rzeczywistości, połączonej z konstatacją
na poziomie egzystencjalnym:
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!
A czy ktoś zrozumie to?!
Nie kooczy się ten straszny most
I nic się nie tłumaczy wprost
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno!
A! Czy ktoś zrozumie to?!
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte piąte dno!

Bariera, której pierwotna rola polega na ochronie, w tym przypadku ogranicza
możnośd ucieczki, stając się swoją antytezą – zamiast ochraniad, pomaga w zagładzie.
Dotąd prosto wytłumaczalne zjawiska, z łatwością klasyfikowalne przedmioty, tracą
swoje generatywne znaczenie, a ich wymowa ulega przesunięciu bądź multiplikacji,
pozostawiając

niemożnośd

przyporządkowania

ich

konkretnym

znacznikom,
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wytworzonym przez doświadczalnośd otoczenia w toku procesu dorastania. Takie
oderwanie od łatwej klasyfikacji wymusza na podmiocie stwierdzenie, iż wszystko, co
postrzega,

posiada

wiele

możliwości

interpretacyjnych

i

klasyfikacyjnych,

pozostawiając w ten sposób niemożnośd odkodowania sygnałów zagrożenia. Finalnie
właśnie brak możliwośd oceny staje się największym zagrożeniem.
Motyw wyparcia pojawia się w kolejnej części analitycznej. Ten krótki moment,
kiedy podmiot zdaje się byd w pełni władz umysłowych (niesparaliżowany strachem),
zostaje jednak dośd szybko zastąpiony próbą zobrazowaniem, za pomocą opisu, mocy
tytułowego krzyku:
Mówicie o mnie, że szalona, że szalona!
Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas!
I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę,
Po której wszyscy inni iśd w milczeniu mogą...

Wspomniane wyżej wyparcie nie dochodzi jednak do skutku. Podmiot nie
próbuje również odżegnania się od swojego stanu emocjonalnego, co byłoby raczej
standardowym zachowaniem w podobnym przypadku, podejmując jednocześnie próbę
obniżenia znaczenia i wiarygodności oskarżycieli. Staranie zunifikowania płaszczyzn, na
jakich znajdują się obydwie strony przekazu, podjęte zostaje poprzez zrównanie ogółu
z podmiotem – nie odwrotnie. Co więcej, podmiot liryczny ustawia się po owej
unifikacji w pozycji przewodnika, którego krzyk ma zniwelowad oddziaływanie
przerażenia, chroniąc przed wpływem tego czynnika wszystkich, którzy zdecydują się
na pójście wskazaną „drogą”.
Zastosowana po raz czwarty diafora słowa „krzyczę” definitywnie podkreśla
dominantę utworu oraz zwiększa semantyczną siłę jej przekazu. Zamknięte pomiędzy
dwoma zestawami wykrzyczeo wersy służą za podsumowanie – sumę wszystkich
strachów – stając się jednocześnie wieszczbą i ostrzeżeniem:
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!
A! Ktoś chwyta, woła - stój!
Lecz wiem, że już nadchodzi czas
Gdy będzie musiał każdy z was
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Uznad ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ust
Za swój!!!

Zuniwersalizowanie strachu, który zmusił podmiot liryczny do serii wykrzyczeo,
pozwoliło na zastosowanie uogólnienia na prawach ostrzeżenia. Przeświadczenie
podmiotu, iż biegnący czas zdąża ku nieuchronnej zagładzie, która stanie się finalnie
doświadczeniem pokoleniowym, a nie jednostkowym przyczynkiem do choroby
psychicznej, pozwala na wyrzucenie z siebie, w ostatnim wersie, podsumowania całej
wcześniejszej wypowiedzi.

Andrea Mantegna:
Pejzaż z trzema krzyżami (org. część politptyku San Zeno - Ukrzyżowanie)

39. Ukrzyżowanie (poliptyk San Zeno), 1457-1460, Paryż, Musee du Louvre

Będące częścią poliptyku San Zeno, który miał pierwotnie ozdabiad wnętrze
świątyni, Ukrzyżowanie przedstawia scenę rodzajową z kaźni, jak odbyła się na wzgórzu
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Golgoty w Jerozolimie. Nie pomyślany jako idealne odzwierciedleniem samego
wydarzenia, jest ów obraz alegorią egzekucji króla żydowskiego oraz wydarzeo, jakie
miały miejsce w czasie, w którym się odbyła. Widoczne jest to szczególnie poprzez
oddzielenie dwóch kultur: rzymskiej, której reprezentantów umieścił malarz po prawej
stronie płótna, i chrześcijaoskiej, których wyraźna reprezentacja znajduje się po jego
lewej stronie. Światy te, jeden dojrzały, znajdujący się w pełni rozkwitu, drugi zaś w
początkowej fazie kreacji, oddzielone są nie tylko krzyżem, który na zawsze je podzieli i
doprowadzi do upadku jedno z nich, ale również poprzez włócznię, która wykonała
ostateczne pchnięcie. Tą, wraz z trzymającym ją żołnierzem, umieścił malarz w
centralnej części sceny – zaraz pod krzyżem Jezusa Chrystusa.
Aby jeszcze bardziej skontrastowad różnice, jakie występowały pomiędzy
wspomnianymi światami, artysta wykorzystał symboliczne znaczenie postaw i zajęd
ludzkich. Po lewej stronie można zobaczyd kontemplacyjne skupienie oraz żarliwą
nabożnośd, która reprezentowad miała siłę i czystośd wiary pierwszych chrześcijan,
podczas gdy prawa, stanowiona głównie przez grających oraz śmiejących się żołnierzy
rzymskich, miała byd przykładem zepsucia i upadku kultury Starożytnego Rzymu.
Główna dominanta płótna, którą jest oczywiście krzyż z postacią Chrystusa,
przedstawiona jest na tle czystego, błękitnego nieba, poprzetykanego jedynie białymi
chmurkami. Reprezentowana w ten sposób czystośd i niewinnośd ofiary ukrzyżowania
jednoznacznie wskazuje na zbrodniczy charakter kaźni. Motyw ten jest dodatkowo
zhiperbolizowany poprzez obojętnośd

sporego zbiorowiska ludzkiego, którego

symboliczny wizerunek znajduje się po lewej stronie ukrzyżowanego. Zdekodowanie
miasta jako Jeruzalem jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez, górującą nad miastem,
wieżę znajdującą się na wzgórzu świątynnym.
Wizja Mantegna posłużyła Kaczmarskiemu, jako inspiracja, do napisania utworu
Pejzaż z trzema krzyżami,

który powstał

w marcu 1989 roku. Napisany

jedenastozgłoskowcem utwór, składający się z czterech strof, stał się nośną metaforą
dla przedstawienia ludzkich przywar i wad, nadal istniejących w dwa tysiące lat po
opisywanej scenie. Dla wyrazistszego wyeksponowania przekazu, poeta posłużył się
klamrową budową wiersza, zamykając utwór w obrębie dwóch, niemalże identycznych,
strof. Jedyna różnica między nimi wypływa z inwersji wersów pierwszego i drugiego,
implikowanej przez sensotwórcze działanie pierwszego wersu każdej ze strof. Pierwsza
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z nich za dominantę kompozycyjną wpisane ma miejsce, w którym zawiązana zostaje
sytuacja liryczna:
Na wzgórzu Kaźni wznoszą się Trzy Krzyże.
Łotrów - w bród. Chętnych do ofiary - mało.
Dwa - puste, a na środkowym, najwyżej
Zawsze zobaczyd można czyjeś ciało.

114

Wilgotne od krwi Chrystusa ostrze włóczni, tak istotne w całej scenie,
prezentowanej przez średniowiecznego malarza, zostaje włączone również w sferę
opisową wiersza. Podmiot wprowadza nawet psa, który okazuje się pierwszym
uczestnikiem rytuału, mającego przetrwad następne dwa milenia. Jego postawa została
skontrastowana z, niewidzącymi niczego szczególnego w opisywanej scenie, ludźmi,
którzy kontynuują podjęte wcześniej, całkiem zwyczajne działania:
Pies chciwie słone ostrze włóczni liże,
Na bębnach w kości grają stróże ładu,
Słooce się łukiem stacza coraz niżej,
Cienie po ziemi przechodzą bez ś ladu.
Słychad w oddali szum stolicy pszczeli,
Kości na bębnie warczą, żołdak beknie
I niewidoczni patrzą skądś Anieli,
Jak rzeka krwi strużką przez Imperia cieknie.

Zastosowanie przez poetę wyrażeo onomatopeicznych, skorelowanych z
zachowaniem ludzkiego skupiska, nieświadomego odbywającego się w jego
najbliższym otoczeniu wydarzenia, mającego zaważyd na losach świata, posłużyło
podkreśleniu nie tylko panującej powszechnie ludzkiej obojętności na los drugiego
człowieka. Stało się również punktem wyjścia do rozwinięcia motywu, wokół którego
zbudowana została dominanta utworu, czyli gotowości do poświęcenia się w imię
współbraci.
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Zasygnalizowanie w ostatnim wersie trzeciej strofy rzeki krwi, która jest
nieodłączną częścią powstawania i upadania Imperiów, będzie towarzyszyła kulturom,
stworzonym w imię środkowego krzyża przez kolejne tysiąclecia.
Zmiana dominanty utworu, dokonana poprzez zasygnalizowaną wcześniej
inwersję wersów, następuje w strofie ostatniej:
Łotrów w bród, chętnych do ofiary - mało.
Na Wzgórzu Kaźni wznoszą się Trzy Krzyże,
Dwa - puste, a na środkowym, najwyżej
Zawsze zobaczyd można czyjeś ciało...

Pierwszeostwo zyskują łotrowie oraz niechętni do ofiary ludzie, których
dominacja jest wyraźna nie tylko w toku dialogu intersemiotycznego z obrazem Andrei
Mantegni, ale również w rzeczywistości, dla której opisywana scena stała się alegorią.
Wywyższenie zawsze ma bowiem swoją cenę, a gotowośd do poświęceo niezwykle
małą liczbę naśladowców. Dlatego dla środkowego krzyża zawsze znajdzie się ofiara,
pozostałe zaś pozostaną – puste.
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Diego Rodriguez de Silva y Velasquez:
Karzeł (org. Portret błazna Diego de Acedo, zwanego El Primo)

40. Portret błazna Diego de Acedo, zwanego El Primo, 1645, Madryt, Museo del Prado

Żyjący i tworzący w mniej więcej tych samych latach co wielcy holenderscy
malarze – Rembrandt, Vermeer, Hals czy Heda – miał możnośd Velasquez zetknąd się w
okresie swojej aktywności twórczej z dośd podobnymi pierwiastkami, jak miało to
miejsce w przypadku niderlandzkich twórców. Należący do dworu hiszpaoskiego króla
Filipa IV z dynastii Habsburgów, doświadczył wpływów owej dynastii na rozwój
społeczny oraz materialny w taki sam sposób, jak jego niderlandzcy odpowiednicy. Lata
wojen, które przetaczały się przez teren królestwa, niewątpliwie wpłynęły na sposób
postrzegania rzeczywistości przez hiszpaoskiego twórcę, w zauważalny sposób dając
się rozpoznad na jego płótnach.
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Głównym zajęciem Diego Velasqueza w czasie, kiedy powstał ten portret, było
przygotowywanie portretów królewskich. W wolnych jednak chwilach, kiedy nie
przebywał z monarchą, skupiony nad każdym pociągnięciem pędzla, oddawał się
pogłębianiu swojego warsztatu. Dwiczenia takie, do jakich należy portret karła Diego
de Acedo, uważane są przez znawców sztuki za szczytowe osiągnięcia Velasqueza –
zapewne z powodu niczym nieskrępowanej mocy twórczej, która miała możnośd
znaleźd swoje odzwierciedlenie nie tylko w technice, ale również w treści
wspomnianych dzieł.
Klamrowo spięty utwór rozpoczyna się od, zbudowanej w oparciu o metrum
dwunastozgłoskowe, strofy, przybierającej, jak ma to miejsce niezwykle często w
dziełach warszawskiego poety, formę autoprezentacji podmiotu lirycznego:
Tej księgi do kooca już czytad nie muszę
Chod większa ode mnie i ledwo w połowie
Ogromne oburącz przewracam arkusze Ostatnią stronicę bez trudu dopowiem.
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Ułomnośd, której określenie można znaleźd już w tytule utworu, nie zostaje
wyeksponowana w trakcie monologu podmiotu lirycznego. Nie służy mu ona do
zawiązania sytuacji lirycznej, a jedynie do nawiązania dialogu intersemiotycznego z
obrazem Velasqueza. Jednak już w pierwszej strofie, w koocowej jej części, podmiot
liryczny demaskuje się jako posiadacz wiedzy, niedostępnej zwykłym śmiertelnikom.
Posiadanie niezwykłych zdolności, w przypadku odstających od ustalonej normy ludzi,
było wówczas nagminne, ponieważ był to jedyny sposób wyjaśnienia niezrozumiałego.
Taka kompensacja braku elementarnej wiedzy, którą dopełniła, naturalna dla ssaków
naczelnych, potrzeba obniżenia wartości przeciwnika w celu zachowania własnej puli
genowej, pozwoliła poecie na rozwinięcie wizerunku i przypisanie rzeczonej postaci
zupełnie nowej roli. Dotychczas wyśmiewany, służący (tak, dokładnie, traktowany jak
przedmiot) za zabawkę do rozweselania królewskiego majestatu, karzeł zyskuje
umiejętnośd, która wyróżni go zdecydowanie spośród ogółu.
O ile w strofie poprzedniej jedynie zaakcentował podmiot swoją specjalną
zdolnośd, o tyle kolejna przynosi już stwierdzenie tego faktu. Przepowiadanie
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przyszłości wygląda zgoła inaczej w przypadku Diego de Acedo, niźli funkcjonujące w
tradycji wyobrażenie tego działania. Dla karła to ludzie, którzy go otaczają, są
najważniejszym elementem w całym procesie, ponieważ to z nich wyczytuje
nadchodzące wydarzenia:
By przyszłośd dokładnie przewidzied, wystarczy
Znad kart podnieśd wzrok i popatrzed wam w twarze.
Nic dla was nie musi oznaczad mój starczy
Wzrok z twarzy od dziecka zmarszczonej - Jam karzeł.
Gnom zły i złośliwy, świat widzę ponuro,
Bom czarno ubrany, wzrost - pożal się Boże!
Ja czytad nie muszę - ja czuję to skórą,
Co dziś źle się toczy - potoczy się gorzej!
Nie mnie korzyśd z waszych uczt, rzezi i bojów.
Najwyżej sos chlapnie lub krew po stronicy.
Mrowiska pól i bitew i dworskich pokojów
Za pokarm spokojnej posłużą źrenicy.

Kasandrycznośd przepowiedni, które anonsuje jedynie podmiot liryczny, nie
dając

dotychczas

żadnej

konkretnej

wizji

przyszłości,

przeplatane

są

autoprezentacyjnymi wstawkami. Wypowiedzi te jednakże są skonstruowane w ten
sposób, by podkreślid jak negatywne cechy wyglądu zewnętrznego karła. Taka próba
skontrastowania wypowiedzi i wyglądu podmiot lirycznego podkreśla mroczny
charakter jego wypowiedzi, implikując niemalże wspomnianą, negatywną wymowę
wieszczb.
Teatrum, które rozgrywa się na oczach podmiotu lirycznego, nabiera z każdą
strofą jeszcze mocniejszych cech dramatu. Tragicznośd wydarzeo, które według
wieszczącego karła mają nadejśd, spotęgowana zostaje jeszcze ich niedookreślonością.
Jedyna informacja pewna, która pojawia się w toku monologicznej wypowiedzi, to
nieuchronnośd zmiany sytuacji na gorsze. Moc owego przeświadczenia wzmacnia
transpozycja organu, odpowiadającego za recepcję nadchodzących wydarzeo, której
dokonał podmiot w wersie trzecim. Dotychczasowy dar przewidywania przyszłości
oparty był o sensualnośd wzrokową, która dostarczała odpowiednich bodźców,
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służących następnie karłowi do dokonywania analizy i przewidywania przyszłych
wydarzeo. Oparta na rozumowej, intelektualnej bazie recepcja, zostaje zastąpiona
przez odczuwanie. Dlatego podmiot stwierdza, że nie potrzebuje więcej zapoznawad
się z czynnikami zewnętrznymi, ponieważ, jak sam stwierdza, „…czuje to skórą…”.
Powtórzone stwierdzenie podmiotu lirycznego z pierwszej strofy pojawia się w
strofie ostatniej ażeby dopełnid i zamknąd wypowiedź. Pierwszy wers, podobnie jak
miało to miejsce w przypadku rozpoczynającego cały utwór, zawiera stwierdzenie karła
o braku potrzeby oparcia swojego „talentu” o pierwiastki rozumowe, ażeby przejśd
następnie do wieszczby nieuchronnej śmierci – tak podmiotu jak i świata, do którego
odnosi on swoją wróżbę:
Tej księgi do kooca już czytad nie muszę.
Zginiemy, a nasze pałace się zwalą.
Dojrzyjcie wśród cieni skarlałą mą duszę Jak mnie niepozornych nie żegna się z żalem.
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Roman Kramsztyk:
Kredka Kramsztyka (montaż grafik i historii życia)

41. Rodzina żydowska w getcie, 1942, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny

Urodzony pod koniec XIX wieku Roman Kramsztyk należał do zasymilowanych
Żydów polskich. Od 1922 roku na stałe mieszkający w Paryżu przyjeżdżał jednakże
regularnie do kraju swych przodków. Ostatni jego przyjazd miał miejsce latem 1939
roku, kiedy odwiedzał umierającą matkę. Pobyt jego przerwany został wybuchem II
Wojny Światowej i, pomimo braku większych powiązao z kulturą i społecznością
żydowską, postanowił artysta pozostad na terenie okupowanej Rzeczpospolitej, dzieląc
los swych pobratymców. Razem z resztą Żydów warszawskich trafił do getta, gdzie
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dokumentował za pomocą rysunku życie ofiar hitlerowskich czystek etnicznych.
Rysunki swoje przekazał do przechowania Marii Konowej, która wówczas ukrywała się
po aryjskiej stronie Warszawy. Ocalały one razem z nią, dokumentując nędzę,
poniżenie, głód oraz cierpienie zamkniętych w murach getta Żydów. Jego najsłynniejsze
dzieło Rodzina żydowska w getcie znajdujące się obecnie w Archiwum Ringelbluma,
posłużyło jako jeden z motywów, wokół których Jacek Kaczmarski obudował swój
utwór, tytułując go następnie Kredka Kramsztyka.
Oparty o podstawową formę tragedii antycznej, posiada dostrzegalne jej cechy.
Podzielony na trzy części, z których pierwsza to opowieśd o życiu malarza wśród
światowej bohemy, druga, w której następuje zmiana w wypowiedzi podmiotu
lirycznego z pojedynczej na mnogą, głosem chóru przedstawiająca najbardziej
charakterystyczne cechy życia w getcie oraz trzecia, puentująca życie malarza oraz
uniwersalizująca świat artystów. Poprzez takie połączenie oraz dzięki wprowadzeniu
trzech różnych podmiotów do poniższego utworu, uzyskał Kaczmarski pełnię dramatu
wybitnej jednostki, przedstawioną na tle doświadczenia z pogranicza apokalipsy całego
pokolenia, tożsamego kulturowo oraz narodowościowo z tytułową postacią.
Powstały 17 września 1993 roku (data to prawdopodobnie nieprzypadkowa)
utwór stał się w całym, niebywale przecież bogatym dorobku twórczym poety, jednym
z ważniejszych opisao czasów „apokalipsy spełnionej”. Wynikło to z faktu, że w
odróżnieniu od kilku innych utworów, które wyszły spod pióra warszawskiego poety, w
przypadku Kredki Kramsztyka nałożyło się kilka ważkich elementów, istotnych z punktu
widzenia samego poety. Ważna staje się w tym przypadku postad tytułowego bohatera
utworu – Romana Kramsztyka – artysty żydowskiego pochodzenia, którego tragiczne
losy zostały opisane na tle dramatu całego narodu. Osobiste doświadczenia Jacka
Kaczmarskiego, szczególnie te powiązane z matką poety, wpłynęły na personalny
odbiór holokaustu oraz podejmowane próby zmierzenia się z tematyką żydowską w
twórczości poetyckiej. Do czasu powstania utworu, poświęconego Kramsztykowi, nie
podjął jednak tematu artystów żydowskiego pochodzenia, skupiając się dotąd na
doświadczeniach jednostek, których przekazy stawały się świadectwami doświadczeo
zwykłych ludzi. Połączenie tych dwóch tematów – relacji artysty ze światem oraz
historii żydowskiej zagłady – pozwoliło na nieszablonowe ujęcie tematu.
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Pierwsza z nich jest podsumowaniem osiągnięd, relacją z podróży, które
Kramsztyk odbywał po niemal całym świecie i pełni rolę prezentacji samego malarz:
Brwi drwina wspina si ę ku skroni
Oko uważne monokl ciśnie
Widziało Londyn, Rzym, Powiśle
Jakże uniknąd ma ironii
Fryzura raczej salonowa
Krawat po drodze z garniturem
Znad sukces, dobry smak, kulturę
Nic tylko patrzed i malowad.
Ręka z cygarem i sygnetem
Swobodna władza nad warsztatem
Obycie z pędzlem i ze światem
Wszak prawda - jest autoportretem.
Patrzył na jego różne twarze
Madryt i Nowy Jork i Wiedeo
A on był Żyd warszawski jeden
Lecz przede wszystkim był malarzem
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Zamknięta w powyższych czterech strofach historia wielkiego świata, stojącego
otworem przed wybitnym malarzem, przeciwstawiona zostanie zamkniętej przestrzeni
getta warszawskiego. Kontrast ten zostanie zaakcentowany już w strofie czwartej,
kiedy podmiot, tożsamy z autorem wiersza, użyje negatywnie nacechowanego
określenia „…Żyd warszawski jeden…”, które odnosi prawdopodobnie Kaczmarski do
publikacji

prasowych,

w

których

podkreślano,

mimo

niemal

całkowitego

zasymilowania, pochodzenie Romana Kramsztyka.
Ostatnim wersem zwraca jednak również uwagę, że pochodzenie jest sprawą
drugorzędną, a człowieczeostwo określa nie miejsce oraz kultura, w której przyszedł na
świata artysta, ale jego sztuka. To ona bowiem, pośrednio, wypowiada się na temat
jego człowieczeostwa. Kramsztyk zaś „…przede wszystkim był malarzem…”.
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Najtragiczniejsza, z punktu widzenia samego malarza, wydaje się byd jednak
decyzja, do której odnosi się ostatnia strofa pierwszej części utworu:
A kiedy poznał szczyty sławy
Odwiedził matkę - jak co roku
I był, gdy zmarła, u jej boku
I nie wyjechał już z Warszawy.

Kooczy bowiem ona jeden z etapów w życiu artysty, otwierając kolejny, będący
zarazem ostatnim. Do tej pory podziwiany jako malarz, wynoszony na piedestał za
sprawą

swojego talentu,

zostanie

sprowadzany przez ideologię

do miana

podczłowieka. Ażeby jeszcze bardziej oddad różnice, wynikające z wyżej wspomnianej
zmiany, Kaczmarski rezygnuje z regularności budowy strof na rzecz wiersza białego,
wolnego. Nieregularnośd ta stwarza wrażenie rwanej opowieści, której każda częśd
pochodzi z innych ust, opowiadając dzieje żydowskiej społeczności w getcie, do której
trafił autor Rodziny żydowskiej w getcie:
II
Trudno się dziwid naszej irytacji
Zapędzonych do usuwania śladów
Ostatecznego rozwiązania Judenfrage
Przesypywaliśmy bezwładne ciała
Odarte z resztek tożsamości - pod przymusem.
Nie było w nich doprawdy nic ludzkiego.
Ot - duża ilośd przejechanych kotów
Nawet piękne zwierzęta - martwe budzą wstręt.
Bohatersko powstrzymywaliśmy mdłości
(Grożące wyrokiem odruchy człowieczeostwa,
Podobnie jak lęk przed zarazą rozkładu).
Byliśmy przecież następni w kolejce.
A więc żadne tam uprzedzenia rasowe,
Po prostu bliższa ciału - własna śmierd.
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Na czarno-białych kliszach dokumentów
Widad nasze odczłowieczone twarze.
Tylko bawiący się odciętą głową
Esesman odsłania swoje ludzkie oblicze.
Jego uśmiech wyraża wolną wolę
Istoty na najwyższym stopniu rozwoju.
Nie sposób się go nie bad - jest żywy i piękny
I bezapelacyjnie tryumfujący.
Któż by ośmielał się wyznaczad granice
Jego wyobraźni i jawnej przemocy?
Bo przecież nie my.
Prawdziwe ofiary
Żyjące nadal z przetrąconym grzbietem
W walce o ochłap usprawiedliwienia.
Trudno się dziwid naszej irytacji.

Transpozycja podmiotu lirycznego – z pozycji zewnętrznego obserwatora,
prawdopodobnie tożsamego z postacią poety, na osadzonego w sytuacji lirycznej,
zbiorowego

wyraziciela

myśli

i

uczud

mordowanego

narodu

–

pozwoliło

Kaczmarskiemu na bardziej osobiste, emocjonalnie zaangażowane przedstawienie
historii zbiorowości, w którą wplecione zostały losy malarza. Wplecenie losów malarza
w dziejową kartę losów mieszkaoców getta pozwoliło Kaczmarskiemu również na
dokonanie zbiorowej reifikacji społeczności żydowskiej poprzez sprowadzenie gromady
ludzkiej w getcie do zbiorowiska martwych kotów, których przydatnośd w ludzkiej
egzystencji, nawet za życia, jest ograniczona – pomimo ich piękna i gracji.
Nawiązanie do dokumentacji faszystowskiej z czasów II Wojny Światowej
tworzy wyjątkowy kontrast dla zabiegu reifikacji, dokonanego przez poetę dwie
strofoidy wcześniej. Pycha, fałszywa świadomośd zwycięstwa nad każdym z wrogów,
prowadząca bezpośrednio do przeświadczenia o własnej wyższości, staje się
personifikacją

nieludzkiej

postawy niemieckich zbrodniarzy. Antynomie, które

pojawiają się w drugiej połowie powyższej części, stają się charakterystyką
hitlerowskiej zbrodni – popełnionej z uśmiechem na twarzy, w przeświadczeniu o
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właściwości podjętych działao, przez ludzi z wybranej puli genowej, poświadczających
„rasowośd”

ideologii.

Ofiarom

pozostała

tylko

bezsilnośd

i

„…ochłap

usprawiedliwienia…” podejmowanych przez nie – dużo wcześniej już przekraczających
granicę człowieczeostwa – działao. Umierający w straszliwych warunkach, grzebiący
własne rodziny, przyjaciół, ludzi, z którymi połączyły ich najmocniejsze z więzi, przeżyją
poprzez słabnące ruchy dłoni malarza, który zachował resztki wrażliwości w świecie, w
którym jakikolwiek jej przejaw równoznaczny był z wyrokiem.
„Prze-trwanie” nie będzie zależało od woli walki, przeżycia, ale od zachowania
owej wrażliwości na ludzi, na ich dramaty, rozgrywające się na oczach dogorywającego
malarza. Zachowanie każdej cząstki z tej głęboko ludzkiej cechy utrwali na kartach za
pomocą malarskiej kredki sangwina – narzędzia o barwie zaschniętej krwi, której kolor
będzie aż nazbyt oddawał charakter kramsztykowej kroniki z getta.
Wspomniane trwanie, którego obrazy pragnął uwiecznid żydowski malarz za
pomocą rdzawo rysującej kredki, próbuje oddad warszawski poeta przy udziale
powrotu do narracji pierwszoosobowej. Relacja, niekoniecznie zgodna z wiedzą
historyczną, staje się fabularyzowaną opowieścią o przetrwaniu, opowiedzianą za
pomocą krótkich streszczeo rysunków Romana Kramsztyka, które uratowane zostały
od zniszczenia:
III
Ja, co zdołałam wynieśd z getta
Szkice na kartkach z kalendarza
Wiem, jak potrafi życie stwarzad
W słabnącej dłoni zwykła kredka.
Sangwina barwy zeschłej krwi
Ożywia na papierze twarze
Wiecznie stężałe od przerażeo
Dobiegających kooca dni.
A jeszcze chłopak z kamienicy
Jak przerażony zygzak głodu
Rozczapierzonym szponem zdobył
Dorodną brukiew - szczyt słodyczy.
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Niezmordowana jest sangwina:
Nosi bezdomny Żyd, nim skona
Dzieci na rękach i ramionach.
Doprawdy Święta to Rodzina.
A Kramsztyk umrzed ma na schodach.
W pośpiechu niedobity malarz.
Jeszcze ostatni skarb ocala
Gdy mi ogryzek kredki podał.
On wiarą w świat już się nie łudził
Znał Nowe Jorki i Paryże.
Wiedząc, że śmierd jest coraz bliżej
Rzekł
Rysuj ludzi.

Podmiot, tożsamy zapewne z Marią Konową, która po ocaleniu rysunków
Romana Kramsztyka stała się popularyzatorką jego twórczości, dzieli się w pierwszych
czterech strofach widzianymi na rysunkach scenami oraz własnymi odczuciami z
obcowania z nimi. Dlatego puentująca całośd utworu strofa przeraża dokładnością
analitycznej frazy, wrażliwością pamiętnikarskiej kreski, którą uwieczniał getto
żydowski malarz oraz, co wydaje się najistotniejsze z punktu widzenia filozofii samego
malarza, otwarcia na wszystko, co ludzkie. Prostota ostatniego, przytoczonego na
prawach cytatu, zdania, jakie poeta wkłada w usta umierającego malarza, jest
kwintesencją jego artystycznego powołania. Zachował bowiem sam swoją elementarną
cząstkę człowieczeostwa poprzez rysunki, które odzwierciedlały tą finalną wypowiedź –
„…Rysuj ludzi…”.

195

Edouard Manet:
Bar w Folies-Bergeres (org. Bar w “Folies-Bergeres”)

42. Bar w “Folies-Bergeres”, 1881-1882, Londyn, Courtauld Gallery

Pochodzący z lat osiemdziesiątych XIX wieku obraz, przedstawiający wnętrze
baru w Folies-Bergeres, jest jednym z ciekawszych dzieł Edouarda Maneta. Będący
zarazem portretem, ponieważ w centralnej jego części umieścił malarz postad
barmanki, czyniąc ją dodatkowo dominantą swego dzieła, jest Bar w „Folies-Bergeres”
również sceną rodzajową, prezentującą życie ówczesnej Francji. Oto jak opisuje go
znawca sztuki Maneta, Henri Perruchot:
Rozpoczął [Manet]

117

swój Bar w „Folies-Bergeres”, kompozycję szczególnie trudną, bardzo wyszukaną w

swej śmiałości: jasnowłosa Suzon stoi między kontuarem a lustrem, w którym odbija się sala i
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Przyp. moje
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publicznośd. Suzon ma na szyi czarną aksamitkę Olimpii, ma też jej urzekający hieratyzm, oczy chłodne,
niepokojące w swej obojętności.
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Ironicznie rozpoczęta przez poetę strofa, poprzez antytetycznośd określenia
adresatki monologu jako „madonny bufetu”, sytuuje utwór od pierwszego wersu w tej
właśnie tonacji. Nie poprzestaje jednak podmiot na tym jednym określeniu,
skierowanym do stojącej za barem Suzon, ale dookreśla użyty w stosunku do niej
epitet poprzez porównanie baru do ołtarza. Sakralizacja profanum, jakim jest
niewątpliwe bar, posłużyło podmiotowi za dopełnienie wcześniej użytego epitetu,
skierowanego do stojącej za kontuarem Suzon, by następnie przejśd do opisu tła sceny:
Na co patrzysz madonno bufetu
Znad ołtarza kielichów i flaszek
Czy oślepia cię światło kinkietów
Czy ogłusza cię gwar głosów naszych
Patrzysz w przestrzeo tu nie ma przestrzeni
Za twoimi plecami jest lustro
W lustrze my w dymnym świetle spleceni
119

A ty patrzysz jak patrzy się w pustkę

Zakooczenie strofy poprzez skierowanie uwagi na charakter oraz rodzaj
percepcji otoczenia adresatki, akcentuje ten szczególny, uchwycony przez Maneta z
niebywałą precyzją, szczegół. Próba jego werbalizacji przez warszawskiego poetę
sugeruje, iż również on zwrócił nao baczniejszą uwagę, rozumiejąc, iż jest ów wzrok
podstawą analitycznej oceny głównej postaci z płótna francuskiego malarza.
W opisie, zawartym w pierwszej strofie, pojawia się również lustro, będące
kolejnym ważkim elementem, umieszczonym na obrazie przez XIX-wiecznego malarza.
Lustrzane odbicie bowiem posłużyło artyście za drugi plan, dzięki któremu dane mu
było oddad nie tylko charakter przestrzeni, mieszczącej się zazwyczaj w zakresie
percepcyjnym płótna, ale uwiecznid również obszar przeważnie dlao niedostępny,
znajdujący się po jego drugiej stronie. Taki zabieg pozwolił na udramatycznienie
postaci Suzon przez dodanie osobników, wchodzących z nią w interakcję – werbalną
lub pozawerbalną.
118
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Idąc tym tropem Kaczmarski umieszcza podmiot liryczny wewnątrz tej grupy,
czyniąc go częścią zbiorowości oraz nadając mu jej cechy. Dlatego „ja” liryczne będzie
miało możnośd wypowiedzi konstytuowanej przez ową zbiorowośd, nie tracą jednak
nic ze swej indywidualności.
Przyjmując za dominantę utworu postad barmanki, poprzez intencjonalne
skupienie się na jej wzroku, będącym podstawą pseudoanalizy psychologicznej, jaką
przeprowadza podmiot liryczny, poeta dokonuje wskazania hiperdominanty, która
będzie wynikiem owej analizy. Pierwsze znaki skupienia sytuacji lirycznej na samym
sposobie patrzenia Suzon podaje poeta w kolejnej strofie:
Tuż przy tobie szampany wszak stoją
Pstryk i gejzer wesela wytryska
Lecz ty wiesz że wesele nie twoje
I nie twój błysk lśniącego kieliszka
Przestao patrzed jak patrzy się w ścianę
Rusz się śmiej się lub płacz wszystko jedno
Od stolika pijany wstanę
Anegdotkę opowiem ci świetną

Okazuje się, że nie tylko wzrok adresatki monologu jest jakby pozbawiony życia,
ale także ona cała. Sam narząd okazuje się jedynie symptomatyczny dla pełni
osobowości, pozostając projekcją tego, co dzieje się (lub raczej nie dzieje) w jej
wnętrzu. Dlatego właśnie reakcja na bodźce zewnętrzne, w tym przypadku
opowiedzianą anegdotę, jest niedostrzegalna z punktu widzenia podmiotu. Zamrożona
dziewczyna, ze wzrokiem wbitym w przestrzeo, zdaje się byd nieżywa. Ta pozorna
obojętnośd zostaje jednak zdekodowana przez podmiot w strofie trzeciej:
Wysłuchałaś i milczysz nie śmieszne
Nie odwracaj się mówię do ciebie
Twój fartuszek prześliczny jest wierz mi
Ale w nim nie ukryjesz mi siebie
Jesteś głupią wiejską dziewczyną
Która nie wie co jak gdzie i komu
Umiesz tylko rozlewad wino
I zapatrzyd się myśląc o domu
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Aluzja do stanu umysłowego bohaterki pozwala podmiotowi na wytłumaczenie
jej dotychczasowego zachowania oraz, co nie pozostaje bez znaczenia z punktu
widzenia dialogu intersemiotycznego z dziełem malarskim, również jej zewnętrzną
aparycję. Uwieczniona bowiem na płótnie Suzon jest modelowym przykładem wyglądu
kobiecego, kojarzonego z wiejskimi dziewczętami. Podkreśla owe dwa spostrzeżenie
podmiot poprzez zaakcentowanie prostych czynności, których podobnież wyuczyła się
barmanka. Oczywiście z naciskiem na posiadanie wyłącznie tych umiejętności –
żadnych innych.
Ostatni wers powyższej strofy przynosi jednak zaskakujący zwrot w
postrzeganiu małomównej Suzon. Dostrzega bowiem podmiot, iż wykonywanie
machinalne czynności, przypisanych jej jako barmance, pozostaje w zbieżności z
okupacją myśli przez dom rodzinny, który zapewne musiała opuścid by podjąd pracę za
kontuarem baru w Folies-Bergeres.
Czynione przez podmiot awanse nie spotykają się ze zrozumieniem Suzon.
Świat, w którym się znalazła nie jest bowiem tym, który znała i rozumiała dotychczas.
Wspomnienie więc przez podmiot o zamążpójściu dziewczyny jest z jednej strony
nacechowane ironicznie, co podkreśla podmiot w wersie czwartym poniższej strofy,
stwierdzając, iż z tego związku tylko „…nieszczęśliwe się dzieci urodzą…”, z drugiej zaś
wskazuje na dośd częsty przypadek takich związków, podkreślając zarazem ich wynik:
Myślisz sobie co on chce ode mnie
I bezmyślnie łzą oczy podchodzą
A ja może się z tobą ożenię
Nieszczęśliwe się dzieci urodzą
Na co patrzysz madonno bufetu
Znad ołtarza kielichów i flach
Czy oślepia cię światło kinkietów
Czy przenika ten sam co mnie strach

Poeta

kooczy

utwór

czterowersową

klamrą,

którą

zastosował

przy

rozpoczynaniu powyższego monologu. Jedyna zmiana występuje w jej wersie ostatnim,
który zostaje zmieniony w taki sposób, by uwzględnid całośd monologu, puentując go
wnioskami, jakie w toku jego trwania wysnuł podmiot liryczny.
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Salvador Dali:
Dali (montaż: Uporczywość pamięci, Miękka konstrukcja z gotowaną fasolą,
Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny Nowego Człowieka, Widmo Seksapilu)

43. Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny Nowego Człowieka, 1943, St. Petersburg, Floryda, Salvadore
Dali Museum

44. Widmo seksapilu, 1934, Figueras, Fundacion Gala-Salvador Dali
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45. Uporczywośd pamięci, 1931, Nowy Jork, Museum of Modern Art

46. Miękka konstrukcja z gotowaną fasolą, 1936, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art
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Nadając swojemu utworowi tytuł Dali, Kaczmarski uważał zapewne, iż tenże
sam będzie już w pewnym sensie posiadał wartośd sensotwórczą, rozpoczynającą
dialog intersemiotyczny z twórczością XX wiecznego malarza. Niełatwa w odbiorze
twórczośd, przepełniona surrealistycznymi elementami, opiera się dośd mocno
podstawowym interpretacjom, a więc i dialog z tą twórczością musiał byd, rzecz jasna,
utrudniony. Zabieg nadania utworowi tytułu, będącego nazwiskiem malarza, posłużył
jeszcze w innym celu. Czyniąc artystę podmiotem w swoim utworze, także jego,
poprzez reprezentowaną przez niego sztukę, uczynił strefą opisania. Dali bowiem,
przytaczając sceny ze swoich dzieł lub nawiązując do konkretnych płócien, opisywał
siebie samego oraz swoje lęki, dotyczące poruszającego się wobec niego świata. Każde
płótno stawało się „Krzykiem” artysty, niegodzącego się na wykreowaną przez
otaczających go ludzi rzeczywistośd:
Niebem czystym i podniosłym niby snem geniusza Renesansu
Otacza cię radosny bełkot skretyniałych sybarytów
Milczą senne zwierzęta skóra skał uśpionych marszczy się w słoocu
W piasku ruin i popiołów Żyjący w Krzyku
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Brak możliwości pełnego wyrażenia wspomnianych lęków, opisania własnego ja
poprzez sztukę, prowadził do wewnętrznej, a często i zewnętrznej, autodestrukcji.
Wrażliwośd sensualistyczna stawała się błogosławieostwem i przekleostwem jednostki,
która sama musiała wytworzyd wentyl bezpieczeostwa, aby dad ujśd nagromadzonej
energii. Tak rozbudzone odczuwanie rzeczywistości często wyrażało się w sposób
niezrozumiały dla otoczenia, dlatego podmiot zwraca uwagę na odbiór swoich dzieł,
które spotykały się z biegunowo różnymi reakcjami. Przez jednych wielbione, przez
innych od czci odsądzane, nie pozwalały jednak na brak jakiejkolwiek reakcji w
zetknięciu z nimi:
W takiej scenerii sam siebie szarpię i pożeram
Dłoo gardło skręca w sznur głowa ma barwę starej krwi
Kłamstwa pewien tryumfalne hymny śpiewam
Bo tryumf i klęska razem są przeznaczone mi
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Podmiot sam metaforyzuje swoją osobę, przyrównując się do pracowitego
owada, owocem którego jest potomstwo w postaci kolorowych larw-obrazów.
Traktowanie sztuki jako cząstki siebie, zamkniętej w ferii kolorowych symboli, staje się
kwestią oddania części własnego jestestwa. Takie ukonstytuowanie własnych dokonao
artystycznych poprzez ich powiązanie z własną osobą wpływa na charakter jej przekazu
– bardzo emocjonalny i intymny:
Sieję po świecie deszcze barwnych larw
Ten i ów bada je z uporem wartym utrwalenia
Oczy moje dzielą światło na tęczowe kręgi barw
Uszy słuchają tylko szumów narządów ukrwienia

Zwraca również podmiot uwagę na reifikację człowieka, jaka miała miejsce na
skalą masową w XX wieku. Jego transpozycja z podmiotu w przedmiot, która wyrosła, o
ironio, wraz z ideą nowego humanizmu, nie nosi żadnych cech dążenia ku ewolucji
ludzkiego gatunku, stając się raczej częścią procesu jego unicestwiania. Wypaczone
rozumy, które były w stanie doprowadzid do takiego przeinaczenia idei, wprowadziły
również nowe, w których sztuka została rozczłonkowana i zwalidowana według
ideologicznych

kryteriów.

Niezrozumienie

tejże

podkreśla

malarz

poprzez

zasygnalizowanie wyrzucenia jej poza dyskurs i zepchnięcie w przeszłośd lub przyszłośd ,
pozbawiając ją tym samym istnienia:
A oni ciała zmienili w zasobne kufry i komody
Niech patrzy malarz z Altamiry Tworzą Nowoczesny
Humanizm
Mój głos biorą za echo dawno przebrzmiałych epok
Albo za pisk przyszłości
Doganianej przez ich trzewiki z klamerkami

Widoczne odwołanie do płótna Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny
Nowego Człowieka wprowadza elementy, mające potwierdzad wcześniej zarysowaną
tezę o upadku humanizmu:
W takiej scenerii obwieszczam śmierd starego ładu
Z piersi wyciskam zatrute przezeo mleko
Ale na waszą niepamięd nie ma żadnej rady
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Dwie trzy zbrodnie jak dwu - trzy - kropek
Zapowiedzą nowego człowieka

Świat zbrodni na masową skalę, które ulegają rozmyciu w świecie, w którym
człowiek zostaje sprowadzony do niedopowiedzenia, liczby zaledwie w czyimś notesie,
implikuje powstanie nowe ładu. Ten jednak, co malarz próbował oddad na swoim
obrazie, narodzid się może jedynie w wyniku „rozdarcia świata” poprze konflikty. Próba
wejrzenia w przyszłośd, bo przecież płótno powstało w czasie trwania II Wojny
Światowej, jest jednocześnie ostrzeżeniem i wizją przyszłych wydarzeo. Ostrzeżeniem,
ponieważ próba stworzenie takiego człowieka doprowadziła do największego
ludobójstwa w historii ludzkości, co podkreślone zostaje przez kobiecą postad, stojącą z
dzieckiem i wskazującą na obszar Europy w oskarżycielski sposób.
Wizja czasów dziecięcej szczęśliwości powraca do podmiotu lirycznego w
ostatniej części po to, by podkreślid niewinnośd człowieczego losu – szczególnie w jego
stadium infanckim. Bezpośrednie przedstawienie siebie – bo chłopiec w mundurku jest
przecież autoprezentacją – staje się próbą powrotu do źródła własnego istnienia.
Podróż taką Salvador Dali odbędzie w momencie swojej śmierci, z własnej woli patrząc
w swoją przeszłośd:
Oklapł czas
Przeminął smród
Stoję na kamieniu
Chłopczyk w mundurku i marynarskiej chustce
Skał skóra marszczy się w słoocu zwierzęta drzemią w cieniu
Przy moim łożu śmierci
Żądam ustawienia luster

Dwa ostatnie wersy powyższej strofoidy po raz wtóry konstytuują dokonania twórcze
artysty, tworząc nierozerwalną więź twórcy z własnym dziełem, dodatkowo stając się
symbolem artysty w ogólności – z którym to również autor utworu może się identyfikowad.

204

Paul Klee:
Książę (org. Czarny Książe)

47. Czarny Książę, 1927, Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Urodzony 18 grudnia 1879 roku koło Berna w Szwajcarii artysta, podczas I
wojny światowej był niemieckim żołnierzem. Po zakooczeniu działao zbrojnych został
nauczycielem w Bauhausie i Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Uznany jednak za
twórcę sztuki zdegenerowanej przez nazistów, w 1933 roku zdecydował się powrócid
do Szwajcarii, gdzie zmarł w roku 1940 na sklerodermię.
Krótki, bo składający się zaledwie z trzech strof, z których ostatnia jest
jednowersowa, utwór jest perfekcyjną interpretacją dzieła szwajcarskiego malarza.
Najistotniejsze zdaje się wręcz idealne oddanie natury płótna, zwerbalizowanie układu
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kolorystycznego, które tworzy jego charakterystyczną, niepowtarzalną głębię. Już
pierwszy wers dookreśla przestrzeo opisania wiersza:
Książę się ukrył w nocnej wyobraźni
Ściemniał od oczu zielonych jarzenia
Żółty nos księcia świeci od niechcenia
Wargom różowym w mrok żeglowad raźniej
Księżyc sam siebie oświetla z przejęciem
Korzysta z tego upleciona krzywo
Korona z drutów książęcej pamięci
Gdzie myśli złote prosty wiodą żywot
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Wyszczególnienie kolejnych elementów, które Klee umieścił na obrazie, tworzy
ramy wiersza, określając granicę opisania niczym rama obrazu okalająca płótno
szwajcarskiego artysty. Sama przestrzeo pozostaje jednak otwarta, nieograniczona,
ponieważ poeta metaforyzuje tło, dokonując werbalizacji nocnej aury, przekształcając
ją w abstrakt, jakim jest niewątpliwie wyobraźnia. Dzięki takiemu zabiegowi
interpretacyjnemu uzyskał idealną, wielopłaszczyznową platformę powiązao z płótnem
dwudziestowiecznego artysty.
Najważniejsza informacja, dekodująca obraz oraz puentująca utwór, znajduje
się jednak w strofie ostatniej. Już sama kompozycja, czyli wyodrębnienie jej z ram
wiersza, wskazuje na fakt, iż mogłaby ona samodzielnie pełnid rolę interpretującą
płótno Paula Klee. Tak, jak ma to miejsce w przypadku obrazu, wcześniejsze dwie
strofy jedynie wypełniają przestrzeo, która jest dominantą obydwu dzieł, pozwalając
ukrytej postaci na wyodrębnienie konturów, stanowiącą jej cząstkę charakterystyczną.
Najważniejsze jest jednak, iż:
To czego nie ma jest portretem księcia
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Pablo Picasso:
Nokturn z niespodzianką (org. Satyr i śpiąca kobieta)

48. Satyr i śpiąca kobieta, 1936, Londyn, Tate Gallery

Satyr i śpiąca kobieta jest ostatnim z serii stu grafik Pabla Picassa, znanych jako
Vollard Suite. Jest ona również artystyczną aluzją do związku malarza z Marie-Therese
Walter, wzorowaną na grafice Rembrandta van Rijn Jupiter i Antiope, namalowanej
przez niderlandzkiego artystę w roku 1659. W picassowskiej wersji, tak jak w micie, bóg
piorunów również odwiedza Antiope, córkę tebaoskiego króla, pod postacią fauna lub
satyra. Jedyną różnicą jest zachowanie samego Jupitera, który na rysunku z Tate
Gallery jedynie delikatnie odkrywa śpiącą kobietę, nie przerywając jej snu i wpatruje
się w urzeczony w jej nagie ciało. Rysunek ten posłużył Jackowi Kaczmarskiemu jako
inspiracja do napisania utworu, którego dominantą są stosunki pomiędzy kobietą i
mężczyzną – w szczególności zaś napięcie, jakie wpisane jest w powyższe relacje.
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Sytuację

liryczną

podmiot konstytuuje

w pierwszych trzech wersach,

rozdzielając Minotaura-Jupitera i śpiącą Antiope „mieczem światła”, symboliką swą
nawiązującego do starożytnych tradycji, poprzedzających ceremoniał zaślubin:
On - kołtunny Minotaur,
Ona - słodka i złota,
Między nimi - ukośny miecz światła.
On - pożąda i dyszy,
Ona - śpi w dusznej ciszy
(co tę scenę ustawia i gmatwa).
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Skontrastowanie postaci Satyra, zamienionego przez poetę na Minotaura,
hiperbolizuje w ten sposób metaforę brzydoty i odrazy z postacią Antiope, w stosunku
do której podmiot używa epitetów „…słodka i złota…”, rozdzielając dwa byty i tworząc
napięcie w obrębie sytuacji lirycznej. W ten sposób zbudowana sytuacja pozwala
podmiotowi, znajdującemu się na zewnątrz opisywanej sceny, na nawiązanie dialogu
intersemiotycznego z grafiką Picassa poprzez prezentację poszczególnych jej
elementów, stawiając siebie w pozycji widza muzealnego oraz włączając w sferę
opisania również informacje, które bezpośrednio do niej nie należą.
Próba zdekodowania sytuacji lirycznej prowadzi podmiot do drobiazgowej
analizy przedmiotów, znajdujących się w granicach percepcji. Postawienie pytania o
moment, w którym uwieczniony został Minotaur i Antiope zdaje się byd ważkie,
szczególnie z powodu niejednoznacznej wymowy całej sceny. Podejrzenie naruszenia
norm pozostaje jednak bez odpowiedzi, a pozycjonowanie zainteresowania podmiotu
zmienione zostaje z postaci kobiecej, której przypisane są trzy pierwsze wersy, w
kierunku wspomnianego Minotaura:
Owa pościel zgnieciona,
Rozrzucone ramiona...
Czy coś stało się, czy coś się stanie?
Te odruchy zwierzęce,
Owłosione w nich ręce Czy tworzenie tym samym, czym - branie?
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Wprowadzenie postaci Minotaura implikuje sposób odczytania zarysowanej
sytuacji lirycznej. Pomimo pozostawienia bez odpowiedzi pytao o naruszenie
cielesności leżącej postaci kobiecej, uruchomione przez samą postad antycznego
potwora

metatekstowe

powiązania

odpowiadają

niemalże

automatycznie

na

przedstawione pytanie. Dopiero ostatni wers ujawnia grę z konwencją, którą prowadzi
świadomy zakooczenia podmiot, poprzez zadanie pytanie o naturę bytu, dokonując w
ten sposób transpozycji osi zainteresowania podmiotu ze sfery materialnej w obszar
transcendencji.
Połączenie obydwu pierwiastku nie następuje jednakże bezpośrednio. Podmiot
liryczny sygnalizuje jedynie taką możliwośd, spekulując równocześnie na temat
możliwego zakooczenia takiej synergii:
On - z krwawego jest mitu,
Ona - z mgiełki niebytu,
Gdy się złączą - o, wizja to wielka! Mało kto zechce wierzyd
Kto tu stoi i leży...
Tylko malarz. I tylko modelka.

W ostatnim wersie podmiot dekoduje całą scenę, ujawniając tożsamośd
umieszczonych na niej postaci. Mityczna scena, której pierwiastki wprowadzane były
przez podmiot sukcesywnie w trakcie całego utworu, zostają połączone ze,
współczesnymi autorowi grafiki, postaciami, odmitologizowując scenę w jej sensie
pierwotny, wtórnie jednak wprowadzając nowe, sensotwórcze treści.
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Albrecht Dürer i Albrecht Altdorfer:
Siedem grzechów głównych (org. A. Dürer – Rycerz, Śmierć i Diabeł; A. Altdorfer –
Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego nad Dariuszem w bitwie pod Issos)

49. Rycerz, Śmierd i Diabeł, 1513, Muzeum Narodowe w Gdaosku
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50. Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego nad Dariuszem w bitwie pod Issos, 1528-1529, Monachium, Alte
Pinakothek

Przywołane jako podstawa opisania koncepcyjnego utworu Siedem grzechów
głównych, prace Dürera i Altdorfera nie zostały włączone do dzieła warszawskiego
poety w celu ich interpretacji i werbalizacji – jak miało to miejsce w wielu poprzednich
przypadkach. Obydwa dzieła wykorzystał Kaczmarski jako przekaźnik, przejmując
pasujące do wspomnianej koncepcji symbole i postacie oraz nawiązując ograniczony
dialog z ich wizualną reprezentacją.
Pierwsze z dzieł, grafika Albrechta Dürera, zatytułowane Rycerz, śmierd i diabeł
to

koncepcyjna

praca,

której

dominantą

uczynił

niemiecki

malarz

postad

średniowiecznego wojownika, stawiając go pośrodku walki dobra i zła – dwóch
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pierwiastków, które w wersji Jacka Kaczmarskiego odegrają niepoślednią rolę. Ja n
Białostocki, autor monografii poświęconej Dürerowi, opisuje ową postad w poniższy
sposób:
Rycerz przypomina w swej koncepcji dwa dawne dzieła graficzne Dürera : Walkę św. Michała ze smokiem
z cyklu drzeworytów Apokalipsy oraz Adama i Ewę z 1504 roku. Pokrewieostwo ze Św. Michałem jest
treściowe. W obu rycinach przeciwstawione zostały sobie siły złe i dobre; w drzeworycie z Apokalipsy są
one w stanie napięcia: jeździec niewzruszony i pewny, zwarty w sobie i pełen wewnętrznej dynamiki, jak
Colleoni Verrocchia, posuwa się naprzód pomimo natarczywego oporu złych sił.
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Ważkośd Dürerowskiego dzieła w toku semiotwórczych nawiązao do malarstwa
nie byłaby pełna bez wspomnienia drugiego z obrazów, który posłużył autorowi Karła
za inspirację do napisania Siedmiu grzechów głównych – płótna Zwycięstwo Aleksandra
Wielkiego nad Dariuszem w bitwie pod Issos. Przedstawiający historyczne wydarzenie
obraz, dzięki rozbudowanej scenie batalistycznej oraz wpływowi samego wydarzenia
na historię świata, okazał się, przynajmniej tak można wnosid, idealnym odniesieniem
dla wiersza Kaczmarskiego. Ukazane na jego podstawie znaczące wydarzenia, których
opis poeta zamieścił w pierwszej strofie swego utworu, posłużyły za podstawę do
zbudowania sytuacji lirycznej oraz stały się punktem wyjściowym do rozważao na
temat zawarty w tytule utworu warszawskiego pisarza.
Tytułując swój utwór Siedem grzechów głównych Kaczmarski pozostawił
wskazówkę, pozwalająca na dekonstrukcję zaproponowanego układu oraz motywów w
nim zawartym, ułatwiając tym samym deszyfrację przesłania. Jednocześnie wskazał
podmiot, którego wypowiedź będzie kreowała sytuację liryczną.
Zbiorowy podmiot, bo o nim mowa, rozpoczyna od retrospekcyjnego
przywołania znaczących wydarzeo z historii ludzkości, by na nich oprzed, zawarte w
pierwszym

wersie,

oświadczenie.

Dodatkowo,

wartośd

poznawcza

przeszłych

doświadczeo nabiera zupełnie innego znaczenia w połączeniu z, zasygnalizowanymi w
pierwszej strofie, wnioskami. Dzięki takiej synergii i zamknięciu w klamrę wynikową
wymienionych wydarzeo oraz postaci, zbiorowy podmiot skupia uwagę odbiorcy nie na
nich samych, ale na ich kwintesencji:
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Wielkich upadków więcej widzieliśmy niż wzlotów,
Byliśmy oczywiście na uczcie Baltazara,
Uczyliśmy się mowy zwycięskich Wizygotów
Na służbie ostatniego przepiwszy żołd Cezara.
Przeżyliśmy Rolanda, by świadczyd śmierd Karola,
Pozostałościom mocarstw nie oczekiwad łaski.
Razem z Ludwikiem Świętym widząc się w aureolach
Wyrzygiwaliśmy krew w jerozolimskie piaski.
Co było wszechpotężne - zdaje się niedorzeczne.
Gdzie słodka woo Arabii? Gdzie tajemniczy Syjam?
Religie tysiącletnie też nie są dla nas wieczne
I demokracja kwitnie, dojrzewa i przemija...
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Uruchomiony przez podmiot dialog intersemiotyczny jest daleko bardziej
szeroki, niż wynikałoby to tylko z powiązania tekstu z samymi obrazami. Niezbędne
staje się wprowadzenie wiedzy pozakontekstowej, która nie tylko ułatwi, ale wręcz
umożliwi

tożsamy

z

wolą

autora

odbiór

utworu.

Już

samo

podważenie

nieprzemijalności imperiów, bo do takich odnoszą się powyższe nawiązania, mających
w założeniu trwad wiecznie, dookreśla i konstytuuje podstawową dominantę
kompozycyjną utworu, jaką jest zasadnicza podstawa ich narodzin. Tą jednak podmiot
ujawnia dopiero w strofie kolejnej, która sama w sobie jest werbalizacją synergii
tytułowych Siedmiu grzechów głównych:
A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią:
Na przedzie pycha podąża z taoczącą latarnią,
Chciwośd wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach,
Broi pod zbroją lubieżnośd, pokusa niełatwa.
Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu,
Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu,
Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija,
A zazdrośd nie wie, co sen i po cichu zabija.

Upostaciowienie abstraktu, jakim są grzechy ludzkie, staje się formą, budulcem
dla kolejnych wydarzeo, które zapisały się wielkimi zgłoskami w historii świata.
Nieuświadomiona ich moc twórcza, chod zaprezentowane początkowo przez podmiot
124
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jawią się jako opozycja kreacyjności, takiej potęgi nabierają dopiero w zetknięciu z
pierwiastkiem ludzkim. Dlatego właśnie podmiot wskazuje na, wspomnianą nieco
wyżej, synergię tychże pierwiastków, w ostatnim wersie poniższej strofy określając
potęgę kreacyjno-destrukcyjną jako dzieło wspólne:
Tak zbrojni w moce, na które nie ma lekarstwa
Stawiamy nadal i obalamy mocarstwa.

Szeroki wachlarz profesji, o których wspomina podmiot w kolejne strofie,
wyklucza przypisanie grzechów jakiejkolwiek grupie. Takie wykluczenie powoduje, iż
zaimek „my” poszerza swoje znaczenie na niemalże nieograniczoną ludzkośd. Jedyne
obostrzenie, jakie zostaje wprowadzone do sytuacji lirycznej, to podatnośd na grzechy.
To ona pozwala na dwojaki charakter opisywanych postaci, które, posiadłszy moc
kreacji, dążą niejako automatycznie ku autodestrukcji. Według podmiotu nie da się
jednakże pominąd w żadnym z wypadków, w których dochodzi do powstania
Imperium, tych szczególnych postaci. Ażeby jednak podkreślid jeszcze bardziej moc
destrukcyjną podmiotu, przywołana zostaje i zwerbalizowana, na zasadzie dialogu
intertekstualnego, grafika Dürera Rycerz, śmierd i diabeł:
Każdemu więc z imperiów bezsprzecznie zasłużeni
My - ludzie pióra, miecza lub zajęczego lęku
Jesteśmy grabarzami swych własnych dzieł stworzenia,
Zajęczym lękiem niszcząc je, mieczem lub piosenką.
Samotnie wędrujemy po dawnych bitew szlakach,
Którymi dzisiaj rządzi chwast, kamieo lub jaszczurka.
Wierzchowiec się potyka, bo ciąży mu kulbaka
I jeździec w pełnej zbroi błądzący po pagórkach.
Jesteśmy jak zwierzęta - z rytmami śmierci zżyte,
Chod człowiek w nas - do Nowej wciąż prze Jerozolimy;
Więc nastawiamy ucha na echa nowych bitew,
Bo wiemy, że na pewno je w koocu usłyszymy...

Włączony w strefę opisania obraz, którego dominantą jest „…doskonały w
proporcji, klasyczny rycerz…”125, który „…reprezentuje walory etyki chrześcijaoskiej,
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„gotycki”, kanciasty, postrzępiony, dziki świat natury i materializujących się widm
reprezentuje złe moce, oporne wobec jasnych sił humanizmu i dobra…”126 odwołuje się
bezpośrednio do przytoczonej wyżej grafiki, metaforyzując podmiot liryczny.
Wspomniana nieco wyżej przewaga pierwiastka destrukcyjnego nad kreacyjnym
nawiązuje do pierwszego wersu utworu, w którym podmiot sygnalizował poniekąd ową
nierównośd. Ujawnia się również, pozostając dookreśleniem przebytej wcześniej
synergii, dwojakośd pierwiastków, które tkwią w każdej jednostce, gdy wyodrębnid ją z
podmiotu zbiorowego. Jest ona zresztą zauważalnie rozdzielna, dzięki czemu podmiot
zyskuje możnośd prezentacji ludzkiej natury w jej najbardziej podstawowej
konfiguracji. Te dwa przeciwstawne pierwiastki ludzkiej osobowości, dobry i zły,
nieustannie toczą ze sobą bój dominacyjny, dążąc ku świętości i wyklęciu. By jednak
bardziej podkreślid wagę owej rozbieżności, podmiot dokonuje przyporządkowania,
określając pierwiastek zły jako zwierzęcy, natomiast dobry – jako ludzki.
Podmiot kooczy swój monolog poprzez powtórzenie wcześniejszej wypowiedzi,
gdzie dokonywał prezentacji „demonów”, istnienie których jest nierozerwalnie
powiązane z ludzką egzystencją:
I wiedzie nas siedem demonów, co nami się karmią:
Na przedzie pycha podąża z taoczącą latarnią,
Chciwośd wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach,
Broi pod zbroją lubieżnośd, pokusa niełatwa.
Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu,
Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu,
Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija,
A zazdrośd nie wie, co sen i po cichu zabija.
Tak zbrojni w moce, na które nie ma lekarstwa
Będziemy nadal stawiad i zwalad mocarstwa.

Kooczy jednak używając czasu przyszłego, sugerując tym samym powtarzalnośd
i nieuchronnośd wystąpienia kolejnych zdarzeo, podobnych do tych, wspomnianych w
strofie pierwszej. Brak remedium na „grzeszną chorobę” skłania jednak do refleksji,
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opartej o ostatni wers utworu, który sugeruje dalsze istnienie ludzkości – poprzez
nieskooczoną reinicjalizację cyklu.

Janusz Kaczmarski:
Epitafium dla Księdza Jerzego (wg. obrazu Janusza Kaczmarskiego)

Urodzony w rodzinie malarzy Jacek Kaczmarski, pomimo dośd wczesnego
oddania go pod opiekę dziadków, miał możnośd od najmłodszych lat obcowad ze
sztuką. Kwestią czasu okazad się musiało, biorąc pod uwagę liczne inspiracje
malarstwem, powstanie utworu opartego na dziele któregoś z rodziców. Wybór padł,
raczej nieprzypadkowo, na obraz ojca poety – Janusza. Poświęcony zamordowanemu
przez Służbę Bezpieczeostwa duchownemu, obraz stał się apologią ofiary poniesionej
przez księdza Popiełuszkę.
Inspirowany obrazem utwór powstał w roku 1985, czyli w czasie, kiedy
morderstwo to nie należało do oficjalnych wydarzeo. Kaczmarski pisze Epitafium dla
Księdza Jerzego na emigracji, gdzie nie jest ograniczony przez cenzurę obowiązującego
w Polsce ustroju. Pomimo tego faktu, nie zawiera on go w żadnym oficjalnym
programie ani nie włącza utworu do publicznych wykonao – tak poza granicami kraju,
jak i w III Rzeczpospolitej. Utwór ten pozostaje więc jedynie w formie słownej, bez jego
wokalno-instrumentalnego odpowiednika.
Epitafium napisał Kaczmarski w formie monologu, przypisując rolę podmiotu
lirycznego osobie zamordowanego kapelana. Wypowiedź swą podmiot rozpoczyna od
przedstawienia wyniku całego zdarzenia, budując sytuację liryczną wiersza poprzez
ujęcie tekstu w ramy puenty. Pierwsza z nich, będąca również początkową strofą
utworu, rozpoczyna się od przedstawienia przez „ja” liryczne miejsca kaźni:
Nie wyje wiatr, nie szumi las i śnieg nie pada.
Grzmot się nie toczy i nie szarpią chmur pioruny.
Trwa niezmącona noc człowieka i owada
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Pod fioletowym niebem od dalekiej łuny.
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Mnogośd zaprzeczeo, jakie poeta umieścił w pierwszym wersie strofy podkreślid
ma stan podmiotu lirycznego w momencie wypowiedzi. Brak klasycznych elementów,
które określają ruch w naturze, stając się zarazem symbolem życia, metaforyzuje całą
przestrzeo opisania. Zatrzymanie tychże sił dokonuje się poprzez brak percepcji
podmiotu lirycznego, na którą nie pozwala mu jego niedawna zamordowanie.
Uciekające z „ja” lirycznego życie, z każdym uderzeniem serca, pompującego krew w
leśną ziemię, odbiera świadomości cząstkę możliwości percepcyjnych, by finalnie
transponowad żywego człowieka w nocny cieo:

Świetlista przepaśd się nad głową nie otwiera,
Nie wzywa od niej w trwodze Głos Gromowy –
I wszystko żyje, chociaż śpi – a ja umieram –
Ciemniejszy fragment mroku pozbawiony mowy.

Krew płynie ze mnie, coś mi jeszcze opowiada
O bólu takim, jakim się nikomu nie śnił.
I trójca gwiazd w ramiona Krzyża się układa
I ja ze wszystkich sił przyciskam go do piersi.

Ostatni wysiłek jaźni, przebiwszy się przez zasłonę bólu, próbował ratowad się
tym, co było dotychczas opoką młodego księdza – wiarą. Zlewa się ona jednak z
migoczącym nad głową niebem, nabierając kształtu znajomych symboli, czepiając się
ostatnich znanych kształtów.
Roniące w ziemię życie ciało dokonuje transpozycji jaźni podmiotu lirycznego,
zachowując ją wraz z nieśmiertelną duszą, by dad zamordowanemu możliwośd
przeanalizowania swego własnego zabójstwa. Rozpocząd musi jednak od pierwotnej
myśli, która ukonstytuuje sam akt morderstwa. W tym celu poeta wykorzystuje elipsę
w kolejnej strofie:

Narada. Rozkaz. Myśl zdradziecka.
Akcja. Orzełek. Mundur. Ślad.
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Minister. Premier. Rakowiecka.
Rozwaga. Prowokacja. Ład.

Zbudowana z symbolicznych obrazów strofa staje się metaforyczną drogą, którą
musiała pokonad myśl, by stad się decyzją, mającą zaważyd na życiu kapelana
Solidarności. Każda z nich posiada również – i to chyba bardziej istotne – moc
sensotwórczą, niepotrzebującą dopełnieo ani wyjaśnieo. Uzyskane w ten sposób
funkcje ekspresywne strofy pozwoliły, dodatkowo, na zarysowanie wyraźnej granicy
pomiędzy kolejnymi elementami utworu.
Retrospekcja z poziomu, o którym była mowa nieco wcześniej, przeprowadzana
jest przez podmiot liryczny przy użyciu wiedzy narratora wszechwiedzącego,
wyzyskując w ten sposób rolę przejścia ze świata fizycznego, posiadającego konkretne
ograniczenia, do realiów pozaświata, którego takie obostrzenia nie obowiązują.
Pozwala to „ja” lirycznemu sięgnąd do wiedzy, która niedostępna byłaby we
wcześniejszej fazie – nawet jeśli tryb warunkowy, zastosowany w monologu, ogranicza
wiedzę podmiotu do spekulacji. Głównie zresztą dlatego, ze posługuje się on
składowymi, leżącymi poza jego obszarem percepcji, o czym świadczą dwa kolejne
czterowersy:

Może był krzyk, oprawców strach i smród benzyny,
Szczekanie psów, smak knebla, gorzki protest ciała.
Twarz na tle lasu z rtęcią potu albo śliny,
Głos: Patrz, jak bijesz, bo znajdziemy się w opałach.

Może z powrotem szybko szli po własnych śladach
I jeden, ręce wycierając, rzekł: ohyda.
A drugi drżał, potykał się i w lęku biadał –
Nie nad tym co uczynił – ale, że się wyda.

Dzięki spekulacyjnej rekonstrukcji stara się podmiot zobrazowad sytuację z
punktu widzenia swoich oprawców. Ich wypaczona moralnośd, która doprowadziła do
opisywanych wydarzeo, zostaje w powyższych strofach nakreślona z pełną
wyrazistością, pozostawiając jednak wątpliwości co do pierwotnych intencji.
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Po analizie wydarzenia z punktu widzenia oficerów Służby Bezpieczeostwa,
którą podmiot zaprezentował w strofach piątej i szóstej, powraca on do wypowiedzi
dotyczącej własnej osoby oraz jej dalszych losów:

Nie wiem, skąd nagle pewnośd mam, że już mnie nie ma,
Że już mnie wchłonął Ten, kto wszystkich nas pomieści.
Jest cieo na progu mroku, cieo z Gwiazdami Trzema
Z czaszką u stóp, na której szara zieleo pleśni.

Po raz kolejny pojawiają się elementy związane z wiarą zamordowanego jako
te, które doprowadziły go do nocnego lasku, gdzie odebrano mu życie. Tożsame z
wszystkim tym, czemu poświęcił swoje życie, po raz ostatni, bez żadnej bojaźni, oddaje
się w opiekę Boga, którego wskazówki prowadziły go dotychczas przez życie.
Kooczy poeta utwór właściwym epitafium – napisem, który mógł z całą
pewnością znaleźd się na płycie nagrobnej zamordowanego księdza. Wykorzystuje do
tego, zastosowaną nieco wcześniej, elipsę, składając strofę z określeo silnie
nacechowanych symbolicznie, dozwalając dodatkowo odbiorcy na jego własną ich
interpretację:
Ksiądz Jerzy. Syn. Męczennik. On.
Ojczyzna. Bóg. Czerwony smok.
Napis na płótnie. Tłum. Płacz. Dzwon.
„Bezkrwawy do historii krok”.
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IV. Muzeum
W 1979 roku z okazji setnej rocznicy utworzenia Muzeum Narodowego w
Krakowie odbyła się wystawa, która stała się inspiracją dla młodego poety. W jej
wyniku powstało dzieło, którego zadaniem było opisad rzeczywistośd dorastającego
poety, opartą o dzieła polskich artystów. Metaforyzacja doświadczeo, jakie stawały się
jego udziałem w ciągu lat 70 i 80 zeszłego wieku, pozwalała na zachowanie dystansu,
jednocześnie zapewniając twórczą perspektywę, dzięki której metafora mogła nabrad
charakteru egzystencjalności, przechodząc od doraźnych, politycznych znaczeo,
współcześnie mu mających miejsce, do przesłania bardziej uniwersalnego, którego
nośnośd i symbolika obroni się również w przyszłości. Próba pokazania powtarzalności
zdarzeo dziejowych, jakiej podjął się Kaczmarski poprzez program Muzeum, miała
ukazad odbiorcom ponadczasowośd niektórych wydarzeo dziejowych, ich nieustanną
powtarzalnośd, wpisaną w cykl życia. Pokolenie jemu współczesne miało bowiem
swoich prekursorów wśród przodków – tak daleko, jak sięgała wiedza historyczna. Nie
dziwi więc fakt, że postarał się poeta ułożyd program w taki sposób, by tworzył on
spójną, logiczną całośd oraz dawał możliwośd łatwego, oczywiście w sensie
percepcyjnym, nie interpretacyjnym, prześledzenia przedstawionych w ten sposób
wydarzeo.
Cykl piosenek zawartych w programie Muzeum zajmuje szczególne miejsce w
twórczości Kaczmarskiego. Jest to bowiem jedyny program w całości oparty na
tekstach, dla których inspiracją było malarstwo128. Co więcej, jest to również jedyny
zbiór, który zawiera utwory napisane w oparciu o dzieła malarzy rodzimej proweniencji
– tych mniej i bardziej znanych. Układ ten zaburza jedynie obecnośd utworu Osły i
ludzie, inspirowanego malarstwem Francisca Goyi.

Nigdy potem Kaczmarski nie

napisał tekstu, który by świadomie nawiązywał do twórczości polskich mistrzów
pędzla, robiąc jedyny wyjątek dla obrazu Epitafium dla księdza Jerzego, namalowanego
przez Janusza Kaczmarskiego.
By byd łatwiej zrozumianym, sięgnął Kaczmarski do ogólnie znanych dzieł
malarzy polskiego panteonu – Matejkę, Malczewskiego, Gierymskiego, Michałowskiego
128

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest piosenka otwierająca program – Modlitwa o wschodzie słooca –
której autorem nie jest Kaczmarski tylko Natan Tannenbaum.
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– ale również po tych gorzej rozpoznawalnych lub nieznanych szerszemu ogółowi –
Gielniaka, Linkego, Krawczyka czy Wróblewskiego. Osiągnął w ten sposób niezwykły
mariaż klasycznego malarstwa rodzajowego, batalistycznego, zaangażowanego,
będącego wizualizacją, nawet poprzez przeżycia jednostek, całych społeczności i ich
doświadczeo, z nowoczesną sztuką, nastawianą na doświadczenia i odczucia
indywidualności wraz z ich ewentualnym udziałem w wydarzeniach generacyjnych.
Dlatego właśnie rozpoczyna „Trio” 129 program Modlitwą o wschodzi słooca, która staje
się inwokacją w klasycznym, mickiewiczowskim rozumieniu tego terminu. Nawiązują
tutaj więc pośrednio do klasycznych utworów literatury narodowej, jednocześnie
sygnalizując przesłanie, jakie będzie towarzyszyło programowi jako całości – oraz
poszczególnym utworom – w momencie ich wykonywania.
Następny w kolejności jest utwór Szturm, będący poetyckim „spisem treści”,
mającym na celu przedstawienie zawartości programu, jego intencyjności oraz
posiadającym wszelkie cechy zawiązywania akcji dramatycznej dla całego programu. I o
ile wszystkie dalsze utwory nawiązują intencjonalnie do poszczególnych dzieł
malarstwa polskiego, to Szturm jest niczym galeria, w której odbyła się wspomniana na
początku ekspozycja – będąc zresztą jej alegorycznym zwerbalizowaniem. Zarysowana
w nim zbiorowośd jest świadoma faktu, iż mija czas na działanie – potrzebuje jednak
wzoru, który znaleźd można w przeszłości, w aktywności minionych pokoleo. Tym
właśnie jest Szturm – drogowskazem w czasach irredenty.
Kolejne utwory to Historia przez duże H. Od Staoczyka, w rzeczywistości
otwierającego cykl „malarski”, aż po ostatnią Arkę Noego bierze odbiorca udział w
wypełnianiu się starożytnej sentencji – Historia magistrae vitae est. Kasandryczne
moralizatorstwo Kaczmarskiego nie jest jednak pozbawione smaku, wysublimowania,
dbałości o najdrobniejszy szczegół, którego zadaniem jest wpłynięcie na przekaz w jego
najbardziej podstawowym poziomie. Muzeum staje się przewodnikiem po losach
zaczerpniętych z narodowego imaginarium, których przetrwanie staje się tożsame z
powtarzalnością dziejowych zawieruch, będąc ostrzeżeniem przed powtórzeniem się
meandrów historii.

129

Nazwa Trio to zwyczajowe określenie trzech artystów – Gintrowskiego, Kaczmarskiego i Łapioskiego.
Nazwa ta została nadana przez słuchaczy i podchwycona przez media, w celu określenia muzyków
wykonujących koncerty jako zespół – bez określenia jego nazwy.

221

Stańczyk (wg. obrazu Jana Matejki – Stańczyk w czasie balu na zamku
królowej Bony wobec straconego Smoleńska)

51. Staoczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleoska, 1862, Warszawa, Muzeum
Narodowe

Namalowany w rok przed wybuchem powstania styczniowego, Staoczyk w
czasie balu na dworze królowej Bony wobec utraconego Smoleoska stał się narodową
ikoną, częścią owego imaginarium, które pozwoliło z namiastką godności przetrwad
Polakom trudny okres po utracie niepodległości. Tej niepodległości, której pozbawienia
obawiał się tytułowy dworski błazen. Maria Szypowska w swym studium poświęconym
obrazom Jana Matejki tak określa owo gigantyczne dzieło sztuki malarskiej:
Staoczyk. Trefniś. Igraszka losu. Błazen w czerwonej sukni. Obraz, który stał się jednym z wielkich
nauczycieli narodu.
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Przechodząc nieco dalej do bardziej szczegółowego opisu tytułowej postaci,
stanowiącej symbol szesnastowiecznych mędrców:
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Kiedy Staoczyk siedzi sam jeden w pustej komnacie, za drzwiami taoczące pary i dźwięki muzyki, a przy
nim na stole karta z wiadomością o utracie Smoleoska, kiedy ręce rozpaczliwie załamał i splótł, a oczy
wpatrzył gdzieś daleko w przyszłośd, on ma w sobie te wszystkie złe przeczucia, które dręczyły mądrych
131

w XVI wieku.

Kaczmarski analogicznie do tego zasygnalizowanego w osiem lat późniejszym
opisie Marii Szypowskiej, postarał się nie tylko o słowny ekwiwalent malarskiego
pierwowzoru, ale również o oddanie przesłania, jakie w nim zawarł krakowski malarz.
Można się o tym przekonad już przy pierwszych wersach, jako że zbudowany w oparciu
o nieregularne metrum, stwarza utwór wrażenie nieskładnej, rwanej opowieści
człowieka znajdującego się w stanie silnego wzburzenia, wyrzucając z siebie pierwsze
informacje, mające na celu zawiązanie sytuacji lirycznej:
Dziś bal na zamku królowej Bony
Wytruto myszy zwieszono lampiony
I opłacono śpiewaków
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By podjąd następnie temat zupełnie innej wagi, po raz pierwszy dając
kasandrycznym przeczuciom dojśd do głosu. Wiadomośd o utracie Smoleoska, która
jest świetnie widoczna na obrazie Matejki poprzez leżący po prawej stronie trefnisia
list, staje się w tym przypadku impulsem do wywnętrzenia lęków. Staoczyk, cedząc
przez zęby, w zwolnionym tempie, śpiewa głosem Gintrowskiego:
Czuję jak blednie moja twarz błazeoska
Właśniem przeczytał o stracie Smoleoska
Ale gdzie Smoleosk gdzie Kraków

Konflikt, jaki miał miejsce pomiędzy królową a królewskim błaznem, całkiem
nieźle udokumentowany w historii, zostaje jeszcze bardziej wyeksponowany.
Poirytowany błazen zwraca się w próżnię, wykrzykując bezgłośnie (na obrazie) swoją
irytację. Kaczmarski mógł, i uczynił to, nadad owemu krzykowi formę, jaka oddawała by
ekspresyjnośd przekazu. Irytacja królewskiego błazna zaczyna wzrastad, kiedy
porównuje wagę problemów:
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Wiadomośd pewna podpisy pieczęcie
Ale królowa skrzywi się z niechęcią
Rachunki bardziej ją troszczą

Bezsilnośd wobec zastanej sytuacji jest tym większa, że widad wyraźną oznakę
braku woli ze strony tych, którzy są, wobec Boga i Ojczyzny, do tego predestynowani.
Dowiadujemy się o tym z kolejnych trzech wersów, gdzie błazen stwierdza:
Zaplatam palce nieskore do gestów
Bo samych wodzów jest tu ze czterdziestu
Na balu dobrze ich goszczą

Po tej dwuwersowej ekspresji, pełnej wykrzyczanych strachów, przerażeo,
przychodzi czas na nieco bardziej stonowaną, przemyślaną, ale również pełną goryczy
reakcję. Dlatego Kaczmarski następnie czyni królewskiego błazna głosem rozsądku –
jedynym wśród nie potrafiącego dostrzec zagrożenia, nadchodzącej nieuchronnie
zagłady, tłumu. Tragizm postaci trefnisia jest tym większy, że posiada on świadomośd,
iż jego ostrzeżenia na nic się nie zdadzą. Nie będzie miał kto wysłuchad proroczych,
kasandrycznych wizji błazna. A nawet gdyby ktoś ich wysłuchał, nie potraktowałby ich z
należytą uwagą. Pozostaje mu więc samotne wyrzucenie z siebie owych przerażeo:
Gdybym pociągał sznury wielkich dzwonów
To bym z nich dobył najwyższego tonu
I biłbym biłbym na trwogę
A dzwoneczkami na błazeoskiej czapce
Swój kaduceusz mając za doradcę
Kogóż przestrzec ja mogę

Niemoc, jaką pokazuje poprzez porównanie dźwięku dzwoneczków na jego
błazeoskiej czapce do dzwonów bijących na trwogę, jeszcze dosadniej określa poziom
staoczykowskiej tragedii. Próba wyartykułowania strachów, jakie niesie ze sobą przy
użyciu dostępnych mu, błazeoskich środków, nie tylko nie wywołałaby spodziewanego
efektu, ale zakooczyłaby się nieuchronną farsą. Mądrośd królewskiego błazna objawia
się w tym przypadku na dwóch płaszczyznach, nie dopuszczając do zdewaluowania
wartości przepowiedni. Świadomy zaś swej roli Staoczyk podkreśla ową mądrośd za
pomocą porównania, przeciwstawiając swoją osobę tym, którzy uważają go głupca:
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Staoczyk - wołają - dajcie tu Staoczyka
Już im nie starcza uczta i muzyka
Chcą jeszcze pośmiad się z głupca
Nie jestem dobrym błaznem na te czasy
Lecz wśród jedwabnych i złotych kutasów
Na mądrośd znajdźcie mi kupca

Zamiana ról, jaka nastąpiła w obszarze królewskiego dworu, wymowne
usprawiedliwianie się tytułowego Staoczyka, który na tle pustych, powierzchownych i
pozbawionych rozumu osób tworzących dwór Bony, z sarkazmem rzuca, by znaleziono
mu „kupca na mądrośd”. Gorzka prawda, której smak wyczuwalny jest nie tylko w
powyższym, retorycznym pytaniu, ale w całej jego wypowiedzi, nie będzie możliwa do
zniwelowania. Staoczyk, ze względu na swój dar, pozostanie samotny wśród tłumu, ze
świadomością nadchodzącej apokalipsy.
Psychologizacja podmiotu, na jego podstawowym poziomie, obecna jest w
strofie kolejnej. Otoczony przez bawiących się ludzi, królewski błazen nie potrafi
zagłuszyd przeczud, które przytłaczają go siłą swojego wyrazu:
Lecz żadna mądrośd nie zastąpi przeczud
Które są przy mnie dzisiaj jak co wieczór
Chodby grano najgłośniej
Siedzę bez ruchu jak wyzbyty mowy
Czemu więc nagle wokół mojej głowy
Dzwoneczki dzwonią żałośnie

Wiedza którą posiada, przeczucia, które zdają się przelewad przez barierę
ochronną, jaką dla siebie stworzył, przytłaczają go swą potęgą, odbierając możliwośd
ruchu i artykułowanej mowy. Tylko dzwoneczki, niczym wyrzut sumienia, zdają się
dreszczem żałosnego dzwonienia wyrywad go z apatii, przypominając o nieuchronnym
wypełnieniu się przeznaczenia.
Upust znajduje w momencie znalezienia winowajczyni owych tragicznych
przeczud, stwierdzając „ochrypłym” głosem:
To ta kobieta władzy wciąż niesyta
Pisma podmienia raportów nie czyta
Tajne prowadzi układy
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Mówcie że mądra że wielkiego rodu
Że wschodem rządzid ma ręka zachodu
A ja nie cierpię tej baby!

Nie przez przypadek Kaczmarski kooczy swój utwór wykrzyknieniem. Emocje
muszą znaleźd swoje ujście, dlatego Staoczyk przechodzi, po raz pierwszy, do
przedstawienia czysto prywatnej i osobistej informacji. Warto zauważyd, że reszta
wypowiedzi dotyczyła jedynie spraw wagi paostwowej, co prawda przetworzonych
przez osobiste odczucia, ale jednak nie bezpośrednio skierowanych na konkretną
postad. Ostatnia strofa różni się w tym przypadku zasadniczo od poprzednich, dając
możliwośd powrotnego zhumanizowania królewskiego błazna. „Sumienie narodu”,
jakim stał się dzięki swojej wrażliwości oraz mądrości, w ostatniej strofie pokazuje
głębię swojego człowieczeostwa.

Rejtan, czyli raport ambasadora (wg. obrazu Jana Matejki – Rejtan –
Upadek Polski)

52. Rejtan – Upadek Polski, 1866, Warszawa, Zamek Królewski
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Okropny jest widok Rejtana leżącego na ziemi, rozrywającego koszulę i nagie odsłaniającego piersi,
gotowe raczej do przyjęcia śmiertelnego ciosu niż do położenia podpisu za zhaobienie narodu.
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Taka charakterystyka, chod niezwykle krótka, wydaje się oddawad sedno
przekazu powyższego dzieła. Dlatego właśnie centralną jego postacią uczynił Jan
Matejko tytułowego szlachcica polskiego – Tadeusza Rejtana. Kaczmarski, w procesie
przetworzenia dzieła malarskiego, zmienił centrum percepcyjne, przenosząc je z
nowogrodzkiego posła w stronę postaci pierwszoplanowej z punktu widzenia
przedstawionych wydarzeo – rosyjskiego ambasadora Otto von Stackelberga.
Uczyniony zabieg miał również doraźne przyczyny, ponieważ Jacek twierdził „…że to
jest jak najbardziej współczesna historia, bo bezustannie się mówiło o tym, jak
ambasador ZSRR strofuje polskich władców i polskie społeczeostwo, grożąc braterską
pomocą.”134 Dzięki temu wypełniał częśd misyjną całego cyklu, mającą za główny cel
pokazad, że wprawione w ruch wydarzenia „karnawału Solidarności” nie są niczym
szczególnym w perspektywie historycznej. W wywiadzie dla Natalii Gorbaniewskiej,
wydrukowanym w emigracyjnym piśmie „Kontakt”, stwierdził nawet, iż „…takich
zrywów, rewolucji, momentów nadziei i klęsk w każdym pokoleniu zdarza się
przynajmniej jeden czy dwa.” 135
Zastosowanie formy listu pozwoliło stylizowad utwór na korespondencję
dyplomatyczną epoki stanisławowskiej, która podówczas dla Kaczmarskiego była dośd
bliska, ze względu na temat pracy magisterskiej, dotyczącej tekstów ulotnych za
panowania ostatniego króla Polski. Zastosowany model możemy rozpoznad już poprzez
pierwsze strofy utworu, gdzie pierwszoosobowo wypowiadający się podmiot zwraca
się w poniższy sposób do nieokreślonego bezpośrednio odbiorcy:
„Wasze wieliczestwo”, na wstępie śpieszę donieśd:
Akt podpisany i po naszej myśli brzmi.
Zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie
Stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt.
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Oczywiście możemy z całą pewnością zidentyfikowad odbiorcę korespondencji
chodby po zwrocie grzecznościowym – Wasze Wieliczestwo – który daje początek
całemu utworowi, jako carycę Katarzynę II. Narzuca się ona jako adresat również z
powodu centralnego usytuowania jej portretu w dziele polskiego malarza (ponad
głową polskich posłów, którzy zebrali się na sali), a o którym raczy wspomnied
ambasador w swoim liście.
Rosyjski ambasador, po pierwszych informacjach, donoszących o wypełnieniu
misji, przechodzi do nieznaczącej dla niego wiele sceny z polskim posłem, ubarwiając
sam przekaz oraz próbując oddad niezrozumiałe dlao zachowanie polskiego szlachcica.
Stwierdza on:
Muszę tu wspomnied jednak o gorszącej scenie,
Której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt,
Zwłaszcza że miała ona miejsce w polskim sejmie,
Gdy podpisanie paktów miało skooczyd się.
Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu,
Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi,
Z szaleostwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu
I nie chciał puścid posłów w uchylone drzwi.
Koszulę z piersi zdarł, zupełnie jak w teatrze,
Polacy - czuły naród - dali nabrad się:
Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzed,
Inni zdobyli się na litościwą łzę.

Przez trzy powyższe strofy warszawski poeta ustami rosyjskiego ambasadora,
opisuje scenę, która na stałe weszła do kanonu polskiej identyfikacji tożsamości
narodowej. Strofa czwarta zawiera jednak nie osobiste przemyślenia Rosjanina na
temat widzianej sceny, ale relację z reakcji osób trzecich, znajdujących się wówczas na
sali, co jest oczywistym potwierdzeniem braku możliwości znalezienia słownego
ekwiwalentu dla obserwowanych zdarzeo. Również brak emocjonalnego napięcia
sugeruje, iż zachowanie polskiego szlachcica odebrane zostało przez ambasadora jako
swoistego rodzaju faux pass, a nie dramatyczny krzyk patrioty, rozbrzmiewający nad
ciałem gwałconej na jego oczach Ojczyzny. Traktowanie przez rosyjskiego polityka
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całego wydarzenia jako, niemalże, cyrkowego przedstawienia potęguje jeszcze
pogardliwie rzucona uwaga na temat postaci Rejtana, który jest dla podmiotu
lirycznego „posłem z Nowogrodu”, co miałoby tłumaczyd podjęte przez niego działania.
Niepasujący do „wielkiej polityki”, świata intryg, donosów, przekupstwa, przedstawiciel
zaściankowej części Rzeczpospolitej musi wydawad się rosyjskiemu lwu salonowemu
postacią niemal komiczną. I tak też zostaje owa postad przedstawiona Imperatorowej.
Rejtan może liczyd jednakże na reakcję, co warte podkreślenia pozytywną,
szeregu ludzi znajdujących się na sali obrad. Tych, którzy podnieśli krzyk przerażenia,
lub „zdobyli się na litościwą łzę”. Dokładnie tak samo powyższą reakcję widzi Maria
Szypowska, opisując ten fragment obrazu Jana Matejki:
Rejtan Matejki nie jest sam, są w sali sejmowej całe grupy ludzi, które reagują przerażeniem,
oburzeniem, rozpaczą.
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Zaprawiony w „bojach” rosyjski dyplomata sprawdza następnie figurki, które
rozłożył wcześniej na dyplomatycznej szachownicy:
Tyle hałasu trudno sobie wyobrazid!
Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak,
Ksiądz Prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy,
Evidemment, nie było mu to wszystko w smak.
Ponioskij wezwał straż - to łajdak jakich mało,
Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go,
Branickij twarz przy wszystkich dłoomi zakrył całą,
Szczęsnyj-Potockij był zupełnie comme il faut.
I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali,
Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos,
A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali,
To też Potockij! (Ale całkiem autre chose).

Sprawozdanie z reakcji na wystąpienie Rejtana przybiera formę testu dla,
przekupionych bądź omamionych przywilejami i potencjalnymi zyskami, przedstawicieli
polskiej szlachty, magnaterii i duchowieostwa. Wymienienie ich jednym tchem przez
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rosyjskiego ambasadora staje się próbą również innego rodzaju – uzmysłowienia,
przypomnienia Polakom, że to ich rękami dokonały się wydarzenia, które doprowadziły
Polskę do upadku. Owo sprawozdanie z lojalności wobec władz obcego paostwa, cały
czas funkcjonujące w świadomości społeczeostwa współczesnego autorowi pieśni, daje
możliwośd utożsamienia się z, obecnymi na płótnie, postaciami. Pełnią one przecież
rolę edukacyjną dla ówczesnego oraz kolejnych pokoleo, a ich niemalże dosłowna
adekwatnośd do sytuacji, w jakiej przyszło egzystowad pokoleniu rówieśników poety,
winna byd wystarczająco porażająca, by odnieśd zamierzony przez poetę skutek:
Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych
Z niesmakiem odwróciła się wołając - Fu!
Niech ekscelencja spojrzy jaki owłosiony!
(Co było zresztą szczerą prawdą, entre nous).

Dziewiąta strofa ma szczególne znaczenie społeczne, ponieważ piętnuje z całą
mocą, i to oczyma cudzoziemca, polskie zamiłowanie do kołtuostwa i anarchii.
Widoczny w czasach powstawania utworu, ale również obecny w dniu dzisiejszym,
brak autorytetu władzy wśród społeczeostwa, ma swą długą tradycję. Wysoki koszt, o
jakim wspomina zaś ambasador, muszą ponieśd wszyscy uczestnicy historycznej gry.
Pytanie tylko, czy dla samych Polaków nie okazuje się on każdorazowo nazbyt wysoki?
Pewne jest, że historia, którą z taką emfazą opowiada von Stackelberg, może na to
pytanie dad odpowiedź:
Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa.
Autorytetu władza nie ma tu za grosz,
I bez gwarancji nadal dwór ten finansowad
To może znaczyd dla nas zbyt wysoki koszt.

I tylko jedna postad na płótnie Matejki, usytuowana tak, ażeby górowad nad
cały zgromadzeniem, bezczelnie dobywająca broni w „obecności” cesarzowej, godząca
w jej wizerunek, symbolicznie zagroziła panowaniu tyranii. To milczące, ale jakże
wymowne poprzez operowanie symbolami, solidaryzowanie się z leżącym u stóp
magnatów Rejtanem, zawarł również w swej relacji rosyjski dyplomata:
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Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce,
Szaleniec jakiś (niezamożny, sądząc z szat)
Trójbarwną wstążkę w czapce wzniósł i szablę w pięści Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad!

Dokładnośd opisu tej sceny przez podmiot liryczny tożsama jest z jej analityczną
wersją, zawartą w rozprawie cytowanej już Marii Szypowskiej:
A jest również w tle obrazu postad mająca najwyższą łącznośd psychiczną z protestem Rejtana. To młody
chłopak, który nie rozpacza, nie załamuje rąk, nie patrzy błagalnie na króla, ale podniesieniem karabeli i
krakuski z trójbarwną jakobioską kokardą daje znak Rejtanowi, znak porozumienia, nadziei, podjęcia
138

walki.

Osobiste wtręty, nie mające bezpośredniego związku z główną linią tematyczną
raportu, nadają jej każdorazowo cech bardziej osobistych. Poufałe zaś zwroty do
cesarzowej, znanej skądinąd z niskiej pobłażliwości dla swoich podwładnych,
uplastyczniają całą scenę pierwiastkiem ukrytych znaczeo:
Tak, przy okazji - portret Waszej Wysokości
Tam wisi, gdzie powiesid poleciłem go,
Lecz z zachowania tam obecnych można wnosid
Że się nie cieszy wcale należytą czcią.

Brak czci, a nawet zwyczajnego szacunku, dla portretu cesarzowej nie tylko
podkreśla poczynione wcześniej przez ambasadora spostrzeżenia o braku autorytetu
władzy, ale również daje podstawy do sądzenia, iż w przyszłości zupełnie się to nie
zmieni. Koszta zaś takiej sytuacji mogą, i będą, dla obu stron wysokie.
Na szczególną uwagę zasługuje również sposób opisywania Króla Polskiego,
którego ton przypomina napomnienia, słane do matki w celu zwrócenia jej uwagi na
wybryki lub, ogólnie rzecz biorąc, niestosowne zachowanie jej pociechy:
Król, przykro mówid, też nie umiał się zachowad,
Chod nadal jest lojalny, mogę stwierdzid to:
Wszystko, co mógł - to ręce do kieszeni schowad,
Kiedy ten mnisi lis Kołłątaj judził go.
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Tragicznośd tej wypowiedzi, szczególnie w połączeniu z uruchomionym
wcześniej

dialogiem intertekstualnym,

jest aż nazbyt widoczna

i

znajduje

potwierdzenie słów samego poety, charakteryzującego swoje dzieło nieco wyżej.
Królewska biernośd, wręcz apatyczna niemożnośd podjęcia działao, skierowanych w
stronę naprawy Rzeczpospolitej, wygląda niczym farsa w otoczeniu ambasadorskiego
podkreślenia braku autorytetu władzy. I to pomimo wpływu, jaki na króla mieli ludzie
pokroju Kołłątaja – którego podmiot wspomina w ostatnim wersie powyższej strofy.
Wcześniej już zasygnalizowany brak zrozumienia dla obserwowanych przez
rosyjskiego przedstawiciela wydarzeo zostaje jeszcze zhiperbolizowany w strofie
następnej:
W tym zamieszaniu spadły pisma i układy.
”Zdrajcy!” krzyczano, lecz do kogo, trudno rzec.
Polityk przecież w ogóle ni e zna słowa „zdrada”,
A politycznych obyczajów trzeba strzec.

Krótkie, ale jakże dosadne, scharakteryzowanie moralności polityki przez
Stackelberga nie tylko potwierdza ów brak zrozumienia, na fakt istnienia którego
uwagę zwracano nieco wyżej, ale również, za sprawą kontrastu, dostrzegalnego w
antonimii tych dwóch postaw i światów, polskiego i rosyjskiego, wyjaśnia przyczyny
upadku jednej z nich. Współistnienie tych dwóch bytów było wówczas absolutnie
niemożliwe i musiało finalnie doprowadzid do nieuchronnej zagłady któregoś z nich.
Niestety dla Narodu polskiego – mniej odporna na zawirowania historii okazała się
ideologia i podstawa istnienia Rzeczpospolitej.
Charakterystyka podsumowująca, puentująca wszystkie informacje, które
dotychczas przekazał w swoim raporcie ambasador Stackelberg, znalazła swoje miejsce
w strofie przedostatniej.
Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika
Sympatie zmienia wraz z nastrojem raz po raz.
Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka,
To wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse.
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Wyliczenia

negatywnych

cech,

zaobserwowanych

wśród

obywateli

Rzeczpospolitej, które są bezpośrednim efektem uczestnictwa rosyjskiego polityka w
wydarzeniach, znajdujących swoje miejsce na płótnie Jana Matejki, podsumowuje
gorzkim „rozgrywka z nimi to nie żadna polityka”, przechodząc następnie do konkluzji,
wynikających z przesłanego raportu:
Dlatego radzę: nim ochłoną ze zdumienia
Tą drogą dalej iśd, nie grozi niczym to;
Wygrad, co da się wygrad! Rzecz nie bez znaczenia,
Zanim nastąpi europejskie qui pro quo!

Konkluzje te, dodajmy, ciągle żywe w czasach powstawania pieśni, o
uniwersalnym charakterze, zawierają kasandryczną przepowiednię powtórzenia się
minionych wydarzeo. Ta quasi wieszczba, obecna zresztą nie tylko w tym konkretnym
utworze, ale w niemalże całym programie Muzeum, jest ostrzeżeniem dla pokolenia,
które wpadło w euforię wolności – dokładnie tak, jak miało to miejsce w przypadku jej
złotej odmiany szlacheckiej. Jej wynikiem, przypomina Kaczmarski głosem ambasadora
Imperatorowej Wszechrusi, było wymazanie Paostwa Polskiego na 123 lata z mapy
świata.
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Wieszanie zdrajców na rynku warszawskim w roku 1794 podczas
Insurekcji Kościuszkowskiej (wg. obrazu Jana Piotra Norblina de la
Gourdaine - Wieszanie zdrajców na rynku Starego Miasta w Warszawie)

53. Wieszanie zdrajców na rynku Starego Miasta w Warszawie, 1794, Kraków, Muzeum Czartoryskich

Rysunek Norblina, będący dokumentem wydarzeo, jakie rozegrały się na
warszawskim rynku pod koniec XVIII wieku, posłużył Kaczmarskiemu do stworzenia
utworu

będącego ostrzeżeniem,

wielopłaszczyznową

przestrogą

niespokojnych

społecznie czasów. Analogia, jaką posłużył się warszawski poeta, wydaje się byd
idealnie pasująca do sytuacji w Polsce lat ’80 XX wieku, kiedy utwór ten po raz pierwszy
ujrzał światło dzienne.
Umieszcza Kaczmarski podmiot wewnątrz sytuacji lirycznej, dając mu rolę
obserwatora schowanego w tłumie – będącego jego częścią, mającego możliwośd
wypowiadania się w jego imieniu.
Kaczmarski rozpoczyna, napisany ośmiozgłoskowcem utwór, od zarysowania
sytuacji dramatycznej, jaka rozgrywa się na obrazie Norblina. Patrząc z punktu
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widzenia pierwszoosobowego podmiotu lirycznego, wchodzi on na zasadzie pełnego
uczestnictwa w opisywaną sytuację:
Nic nie widad stąd gdzie stoję
Gęsto krążą w słoocu głowy
Tłum napiera na konwoje
Wokół prostych trzech rusztowao
Każdy krzyczy co innego
Nazbierało się wściekłości
Pcha się jeden na drugiego
Dziś będziemy bezlitośni
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Sprawozdawczośd powyższego fragmentu przywodzi na myśl relacje, jakie
mogły wyjśd z pod pióra kronikarza, notującego najważniejsze szczegóły na potrzeby
późniejszej, bardziej rozwiniętej relacji. Relacyjny ton zaburzają jedynie, pojawiające
się szczególnie w zakooczeniach trzech pierwszych strof wtręty, których nacechowanie
emocjonalne oraz zmieniona pozycja nadawcza – z pojedynczego obserwatora na
integralną częśd opisywanego tłumu – przesuwają wydźwięk wypowiedzi z
bezosobowej relacji w zaangażowany opis.
Wściekły, rozsierdzony tłum znalazł sposób na wyładowanie swojej bezsilności,
swego zwierzęcego strachu, karzącego genetycznym uwarunkowaniom znaleźd cel i go
zniszczyd – bez względu na jego winę. Jedynie dzięki tytułowi utworu dowiaduje się
czytelnik, iż zgromadzenie jest uzasadnione potrzebą wyciągnięcia konsekwencji w
stosunku do zdrajców narodu. Tłum, niczym wezbrane morze może pochłonąd
każdego, kto stanie mu na drodze. Nie ważne są w tym przypadku doczesne dobra,
posiadane przez poszczególne jednostki, ich pozycja społeczna, zgromadzone tytuły,
etc.. Wie o tym również podmiot, którego obserwacje opisują najwyższych dostojników
Rzeczpospolitej w obliczu śmierci przez powieszenie:
Król gdzieś w oknie stoi ponod
Nic dziwnego że się kryje
Różnie może byd z koroną
Gdy hetmaoskie cierpną szyje
Nie dla żartu biskupowi
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Postawili szubienicę
Pustą pętlą wiatr kołysze
Nie wiadomo kogo złowi

Nawet królowie nie są w stanie powstrzymad złączonego w jednej idei
społeczeostwa, a sam przekaz, który poprzez metaforę transpozycyjną wskazuje na
powtarzalnośd dziejowych wydarzeo, staje się jego immanetną częścią. Ostrzeżenie,
które zostaje w poetycki sposób wysłane rządzącym ówczesną Polską, którym – rzecz
również powtarzająca się w historii aż nazbyt często – wydaje się, iż stoją ponad
prawem – w tym przypadku prawem ulicy, ma charakter daleko bardziej gwałtowny,
niźli można było przypuszczad. Oderwanie od rzeczywistości społecznej na poziomie
ogółu

nie

pozwala

ogólnonarodowy

na

zryw

dostrzeżenie
niezadowolenia,

granicy,

której

mogącego

przekroczenie
byd

wywoła

niemożliwym

do

powstrzymania. Pozostanie jedynie „krycie się za zasłoną” i przypatrywanie ulicznej
sprawiedliwości.
Rozpoczęcie egzekucji nie tylko nie rozwiązuje żadnego problemu, ale
powiększa istniejące wcześniej napięcie. Podmiot liryczny, po raz kolejny zmieniając
instancję nadawczą, stwierdza autorytarnie, iż tłum dokona wkrótce samozagłady.
Gniew zgromadzonych, zjednoczonych ludzi, znacznie przekracza poniesioną przez
liderów ofiarę, nie gasząc jednakże rozpalonych rządz. Wspomina o tym podmiot w
kolejnej strofie:
Krzyk się wzmaga - pierwszy w górze
Stąd nie widad tylko który
Nie chciałbym byd w jego skórze
Dla nas też już kręcą sznury
Drugi dynda wrzawa wściekła
Mało tryumfu gniew w zenicie
Tamci w drodze już do piekła
A nam walczyd tu o życie!

Przetrwanie jednostki w tłumie zależne jest nie tylko od woli przetrwania.
Przekonad się można o tym fakcie słuchając relacji z trzeciej egzekucji. Do samego
kooca nie może zrozumied wieszany, że według standardów przyjętych przez
zgromadzonych wokół szubienic osób, jego działania zostały ocenione jako zdrada.
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Jego oportunizm, który nie tylko doprowadził go na miejsce kaźni, popychając w
kierunki zdrady narodowych przekonao i praw dla osiągnięcia personalnych korzyści,
ale również spowodował niezrozumienie działao przezeo podjętych jako łamanie
tychże, implikuje zachowanie w czasie wykonywanej egzekucji:
Trzeci szarpie się jak umie
Coś tłumaczy klęka pada
Bo niełatwo mu zrozumied
W taki sposób słowo zdrada
Zawisł - Taoczy przez minutę
Życie w nim ugrzęzło twardo
Jeszcze w pętli kopie butem
Z płaczem wstydem i pogardą

Łącząca wieki przenośnia, będąca ostrzeżeniem i przepowiednią, wypełnia się w
ostatniej strofie. Zwiastunami zmian, którymi mają byd wywieszani zdrajcy, niosą
nadzieję poprzez swoją ofiarę – niezamierzoną przecież. Ich publiczna kaźo ostrzega
przed naśladownictwem nie tylko współczesnych podmiotowi, ale również służy
uwrażliwieniu przyszłych pokoleo na konsekwencje ponoszonych działao. Stare
sztandary, które uczynił poeta metaforyczną projekcją ciał wywieszanych liderów,
będących symbolem odchodzącego pokolenia oraz jego wartości (chod raczej
należałoby powiedzied uwarunkowao), przynoszą nadzieję na nowe, nieskażone
wcześniejszymi ideami wartości. Jedynie konsternację wzbudza w podmiocie lirycznym
czas, którego może nie starczyd by, będące przykładem i nauką, kołyszące się na
wietrze kukły przeszłości, wywarły odpowiedni skutek:
Wiszą zdrajcy takie czasy
Będą wisied przez dni parę
Wrony drzed z nich będą pasy
Jak się drze sztandary stare
Może wreszcie coś się zmieni
Coś wyniknie z tej roboty
Zanim zdejmą ich z szubienic
Żeby w trumnach złożyd złotych
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Zadaniem niniejszego utworu staje się więc nie tylko przekazanie idei, ale
również służenie przykładem – rola pomostu z czasami początku największej tragedii w
historii narodu polskiego. Świadectwo to, jako intertekstualny dialog z historią –
oczywiście

za

pośrednictwem monochromatycznego rysunku naturalizowanego

obywatela francuskiego – winno trwad. Pozostaje tylko obawa, czy współczesna
„wrona” nie zedrze pasami owego świadectwa, pozwalając mu trwad zgodnie z
przeznaczeniem.

Pikieta powstańcza (wg. obrazu Maksymiliana Gierymskiego – Pikieta
powstańcza)

54. Pikieta powstaocza, 1872-1873, Warszawa, Muzeum Narodowe

Powstała dziesięd lat po wybuchu powstania styczniowego, Pikieta powstaocza
w pełni oddaje nastrój walk, jakie miały miejsce podczas tej, trzeciej z kolei, narodowej
insurekcji. Nie zawiera ona jednak nic z martyrologicznych przekazów, nie pokazuje
heroicznych bojów ni niezwyciężonych jednostek. Swoją malarską wizję skupił
Gierymski na niewielkim, bo liczącym zaledwie czterech jeźdźców, patrolu, sytuując
jednakże w centralnej jego części wędrownego dziada, który zdaje się rozmawiad z
żołnierzami. Główna linia dramatyczna wydaje się byd jednak usytuowana poza
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obszarem percepcji obrazu, ponieważ jeźdźcy ewidentnie pozostają w napięciu,
patrząc się trwożnie za siebie, zwracając baczniejszą uwagę na miejsce, z którego,
wydawad by się mogło, przybyli. Dzięki takiemu usytuowaniu postaci żołnierzy polskich
udało się Gierymskiemu uzyskad napięcie, którego niezmaterializowana, nienazwana
postad, wykorzystuje genetyczne instynkty człowieka, wytwarzając o wiele większe
poczucie zagrożenia, niżby miało to miejsce w przypadku najlepiej nawet zarysowanej
sytuacji dramatycznej. To, czego nie jesteśmy w stanie dotknąd zmysłami, przeraża nas
jeszcze bardziej, niż suma wszystkiego, co możemy określid, nazwad, zobaczyd.
Dla Kaczmarskiego wizja taka wydad się musiała niezwykle atrakcyjna –
szczególnie z punktu widzenia dialogu sztuk. Podatna na interpretację scena patrolu
powstaoczego namalowana przez Gierymskiego posłużyła jednak poecie jako tło do
przekazania istotnych treści, wynikających nie tylko z samego płótna, ale również z
dziejów, które posłużyły jako podstawa do jego powstania.
Nietypowa budowa wersyfikacyjna wiersza, składającego się z siedmiu,
zróżnicowanych pod względem ilości wersów oraz użytego metrum, podkreśla
charakterystycznośd postaci podmiotu lirycznego, wypowiadającego się z pozycji
uczestnika sytuacji lirycznej. Uczynienie wędrownego dziada narratorem, mającym za
zadanie przedstawienie widzianej sceny z zupełnie innej perspektywy, jest często
stosowanym środkiem poetyckiej gry z dziełem malarskim, wykorzystywanym przez
Kaczmarskiego do zaakcentowania treści niekoniecznie pierwszoplanowych w zamyśle
twórcy malarskiego pierwowzoru.
Dwie pierwsze strofoidy pełnią ewidentnie funkcję autoprezentacyjną:
Dziadem wędrownym jestem
Losu swego panem
Zmienili mi tę przestrzeo
W trakty wydeptane
Dzieo w dzieo
Dzieo w dzieo
Chodzę wielkim tropem obcych armii
Noc w noc
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Noc w noc
Inna strona świata łuny karmi

140

Snująca się delikatnie nid szaleostwa, zawarta w powyższych wersach, nabiera
jeszcze mocy w strofoidach kolejnych, które, przeplatane, wydają się byd mową
szaleoca, mającego również chwile powrotu zmysłów. Skupienie się jednak na formie
wypowiedzi pozbawiłoby odbiorcę ważnej informacji, którą przemyca w szaleoczym
bełkocie wędrowny dziad. Przepytywany przez patrol wędrowiec jest bowiem dobrze
poinformowany o ruchach wojsk nieprzyjacielskich – o czym niekoniecznie zdaje sobie
sprawę. Zdekodowanie informacji, którą przemyca w tylko jemu zrozumiałym w pełni
języku, pozwala na stwierdzenie, że był niedawno świadkiem przejścia wielkiej armii
obcego autoramentu – najprawdopodobniej regularnej armii rosyjskiej, dążącej do
konfrontacji z siłami powstaoczymi:
Wiem tyle że
Było ich zbyt wielu by powiedzied dużo
W głos śmiali się
Gdy groziłem kijem że mi świat zakurzą
Dziadem wędrownym jestem
Nie znam się na wojsku
Lecz tak niewielu przecież
Mówi dziś po polsku
Patrz tam
Patrz tam
Kraj pod twoim kładzie się spojrzeniem
Patrz tam
Patrz tam
Nie bój się za własnym spojrzed cieniem

Zastosowane

powyżej

anafora

podkreśla

kierunek

wzroku

jeźdźców,

jednocześnie usprawiedliwiając ich trwożny charakter. Wypływający z niej nakaz
tworzy

również

napięcie,

które

próbuje,

poprzez

werbalizację

malarskiego

pierwowzoru, oddad autor Birkenau.
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Przetaczający się nad równiną grom nie jest naturalnego pochodzenia – o czym
wspomina wędrowiec w kolejnej strofie – dlatego właśnie powoduje niepokój wśród
polskich jeźdźców. Doganiając ich dźwiękowa nawałnica to odgłosy niedalekiej bitwy,
której śmiertelne żniwo zdaje się byd wyczuwalne przez wędrownego dziada poprzez
wcześniejsze doświadczenia:
Grom stamtąd gna
Nad równinę wichry i burzowe chmury
Śmierd z sobą ma
Śmiertelniejszą aniżeli śmierd z natury
Dziadem wędrownym jestem
Nic wam nie doradzę
Takich jak wy tłum jeszcze
W ziemię odprowadzę
Tak jest już stratowana
Że ciał nie osłania
Przeminiecie ja zostanę
Emisariusz trwania

Wędrowny dziad, o ironio, staje się powiernikiem narodowych tradycji,
spełniając rolę pamięci jej dziejów. „Emisariusz trwania”, jak sam się określa, ostrzega
jeźdźców przed nieuchronną śmiercią, wieszcząc im ich bliską zagładę. Przyjęcie zadao,
przypisanych tradycyjnie śmierci, przybiera postad groteskowego zniekształcenia
rzeczywistości, a „emisariusz trwania” okazuje się również wysłannikiem ostatecznego
kooca życia. Przyjęta przez niego, z pełną świadomością szaleoczego umysłu, rola –
sama w sobie będzie trwaniem ponad jednostkę czasu, jaka określa czas istnienia
czterech polskich żołnierzy. Obserwacyjne umiejscowienie podmiotu daje mu unikalną
pozycję obserwacyjną, dzięki której jest w stanie dostrzec rzeczywistośd rozciągnięta w
czasie, stając się kasandrycznym głosem młodego poety, tożsamego z podmiotem
lirycznym wiersza, ostrzegającego przed konsekwencjami konfrontacji.
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Somosierra (wg. obrazu Piotra Michałowskiego - Szarża w wąwozie
Somosierry)

55. Szarża w wąwozie Somosierry, 1837, Kraków, Muzeum Narodowe

Sławienie dokonao polskiego oręża nie zajmowało szczególnego miejsca wśród
dzieł Jacka Kaczmarskiego. Dośd powiedzied, że Somosierra jest jedynym utworem w
całym jego dorobku, który nawiązuje intersemiotyczny dialog z tą właśnie częścią
polskiego imaginarium. Przetworzona podług wrażliwości poetyckiej autora Kantyczki z
lotu ptaka, bazuje na obrazie Piotra Michałowskiego, noszącego tytuł Szarża w
wąwozie Somosierry. Już sam jednak obraz, co znamienne, nie komunikuje,
242

zwyczajnych dla gatunku treści, skupiając się raczej na oddaniu emocjonalnych wrażeo
z opisywanych scen. Charakterystyczne jest to podejście dla całej twórczej dzia łalności
Michałowskiego, o czym informuje nas Janusz Ostrowski w rozprawie, poświęconej
płótnom malarza:
Sztuka Michałowskiego wolna jest od tendencyjności, literatury, konwencji epoki. Bez ograniczeo,
żywiołowo wyraża emocje i wzruszenia, w czasie, kiedy patriotyczne obowiązki wobec zniewolonej
ojczyzny kładły piętno na pracę każdego artysty czy poety.

141

Odmiennośd komunikacyjna w przypadku Somosierry zapoczątkowana jest już
na poziomie ujęcia tematu. Michałowski bowiem, jak wspomina Ostrowski, długo nosił
się z zamiarem uwiecznienia owej sceny batalistycznej:
Michałowski latami nosił w sobie wizję wielkiego Napoleona i "ognistej błyskawicy" Somosierry. Przez
lata powstawały szkice, lecz nie dośd doskonałe, a wpra wki bezużyteczne i bezwartościowe - zdaniem
Michałowskiego oczywiście.
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Przesycenie obrazu dynamiką pędzących w górę wąwozu jeźdźców z pewnością
nie było najprostsze do oddania w formie, która pozostawiałaby jeszcze miejsce na
skomunikowanie dodatkowych treści. Michałowskiemu ta sztuka jednakże się udała i,
w przeciwieostwie do reszty scen ze wspomnianej bitwy, sławiących głównych
dowódców, Michałowski złożył hołd prostemu żołnierzowi poprzez zaakcentowanie
udziału zbiorowości w tym historycznym wydarzeniu:
Bohaterem jest tu sama zbiorowośd, ukazana jako jednolita masa pędzącego szwadronu, wśród której
zaledwie można rozpoznad sylwetki poszczególnych jeźdźców. Nie może to byd wynikiem przypadku czy
dążenia do wydobycia rodzajowego aspektu bohaterstwa prostego żołnierza. W swych przedstawieniach
Somosierry Michałowski przeciwstawił się całej niemal ikonografii bitwy wysuwającej zazwyczaj na
pierwszy plan postaci dowódców, czy to Kozietulskiego, jak w naiwnym malowidle Józefa Sonntaga, czy
Wincentego Krasioskiego, niezgodnie zresztą z rzeczywistością – jak w pięknym obrazi przypisywanym
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Theodore’owi Gericault, czy wreszcie samego Napoleona – jak w większości ujęd francuskich.

Powstała pierwotnie jako Galop łatwopalnych szwoleżerów, Somosierra jest
świetnym przykładem porywającej ekspresji, jaka nierzadko pojawiała się w utworach
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Jacka Kaczmarskiego. Na ów pozorny dynamizm, bo znajdujący się jedynie na
płaszczyźnie formalnej utworu, zwraca uwagę Krzysztof Gajda w rozprawie To co
wychodzi z ust może byd takie lub inne… O rękopisach Jacka Kaczmarskiego. Według
poznaoskiego badacza „Szczególną rolę nadał autor epitetom, które – chod wydłużają
wersy – dodają ekspresji i siły wyśpiewywanym zdaniom. „Ogniste” wiatry, „płynąca”
lawa, „łatwopalny” szwadron, „armatnie” gardła, „mokry” mrok, „rozbita” skała – to
przykłady tylko z pierwszej strofy.” 144 Zwraca jednak uwagę fakt, iż Kaczmarski użył
wszystkich trzech czasów, w porządku chronologicznym rzecz jasna, do opisania
sytuacji lirycznej, jaką prezentuje w tym konkretnym utworze. Owe czasy zostały użyte
w sposób, który wyraźnie wyklucza ich interpretację jako budulca napięcia czy
dynamiki, pozostając w zgodzie z tematyką danej strofy. A tą autor Kantyczki z lotu
ptaka wyraźnie różnicuje. Tezę taką potwierdza również mnogośd wyliczeo, metafor,
epitetów etc., obecnych jednak w tak dużym skondensowaniu tylko w pierwszej
strofie,

gdzie

zaobserwowad

można

wyraźne

nawiązanie

do dzieła

Piotra

Michałowskiego, bezpośrednio odnosząc się do wymowy obrazu – tak w sferze
tematycznej, jak i warsztatowej:
Pod prąd wąwozem w twarz ognistym wiatrom
Po kooskie brzuchy w nurt płynącej lawy
Przez szwoleżerów łatwopalny szwadron
Gardła armatnie kolanami dławid
W mokry mrok topi głowy szwoleżerów
Deszcz gliny ziemi i rozbitej skały
Ci co polegną - pójdą w bohatery
Ci co przeżyją - pójdą w generały

145

Próba opisania płótna Piotra Michałowskiego, w szczególności przeniesienie
zastosowanej przez artystę kolorystyki w świat języka, zaowocowało powstaniem
strofy przesyconej wręcz środkami przekazu. Taka synergia prozodyjnych właściwości
języka, uzupełniona dialogiem z dziełem malarskim na poziomie semiotycznym,
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pozwoliła Kaczmarskiemu na zachowanie nie tylko literackości samego płótna ale
również na pełne odwzorowanie jego właściwości wizualnych.
W przeciwieostwie do strofy pierwszej, druga jest już, jak zaznaczone zostało
nieco wyżej, literackim rozwinięciem obrazu. Dopowiadanie historii wpisuje się
jednakże nie tylko w sens powstania całego programu Muzeum, ale również w styl
Kaczmarskiego, który formę taką wykorzystywał wielokrotnie do przekazania istotnych,
z jego punktu widzenia, treści.
Warszawski poeta z pełną premedytacją dopowiada historię byłych żołnierzy,
zamkniętą w chwili szturmu w wąwozie Somosierry, traktując ją jako przestrogę dla
jemu współczesnych. Druga przedstawia bowiem zwycięskich kawalerzystów w chwili
chwały, opromienionych blaskiem wygranych kampanii, w momencie odbierania
zasłużonych laurów:
Potem twarz z ognia jeszcze nieobeschłą
Będą musieli w szczere giąd uśmiechy
Z oczu wymazad swoją hardą przeszłośd
Uszy nastawiad na szeptów oddechy
Zwycięskie piersi obciążą ordery
I wstęgi spłyną z ramion sytych chwały
Ci co polegli - idą w bohatery
Ci co przeżyli - idą w generały

Zastosowanie przez Kaczmarskiego czasu teraźniejszego w ostatnich dwóch
wersach pozwala na odniesienie się do czasów jemu współczesnych. To swoistego
rodzaju ostrzeżenie, rozbrzmiewa gorzką nutą zdradzonych przez los, wciągniętych w
„wąwóz wielkiej polityki”, obciążonych brzemieniem Somosierry bojowników o
wolnośd. Obosiecznośd zwycięskich kampanii okazad się może ciężka do zniesienia w
wymiarze moralnym, szczególnie jeśli podeptane zostaną podczas owego procesu
ideały, przyświecające walce. Pamiętad bowiem należy, że walczący o wyzwolenie spod
jarzma zaborców Polacy, pod Somosierrą szturmowali pozycje walczących o własną
wolnośd Hiszpanów. Taka dwuznacznośd moralna sprawy, za którą zdecydowali się
stanąd do boju na śmierd i życie, będzie im ciążyła nieustannie – fakt, jaki podkreśla
poeta w kolejnej strofie:
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Potem zaś czyści w paradnych mundurach
Galopem w wąwóz wielkiej polityki
Gdzie w deszczu złota i kadzideł chmurach
Pióra miast armat paostw krzyżują szyki
I tylko paru nie minie pokuta
W mrowisku lękiem karmionych koterii
I nieśd będą ciężar wytrząśniętej z buta
Grudki zaschniętej gliny Somosierry

Zewnętrzne

oczyszczenie

będzie

tylko pozorne,

ponieważ głęboko w

podświadomości tkwiła będzie, niczym zadra, historia Somosierry i jej obrooców. Nie
przypadkowo wybrał Kaczmarski temat hiszpaoskiej kampanii Napoleona Bonaparte,
pragnąc uzmysłowid jemu współczesnym, że zwycięstwo również może mied gorzki
smak, a zdrada ideałów na rzecz doraźnych korzyści mścid się będzie znacznie dłużej,
niż

w

świadomości

narodowej

przetrwała

pamięd

o wąwozie

Somosierry.

Nieprzypadkowa jest również w tym przypadku gra z konwencją, drażnienie polskiego
imaginarium, które hołubi polskich wojowników jako tych, którzy walczyli o
wyzwolenie narodów – nie tylko polskiego. Takie zarysowanie nieskazitelnej
powierzchni dokonao polskiego oręża miało również służyd za przypomnienie,
ostrzeżenie, przestrogę przed nadmierną euforią, zachłyśnięciem się zwycięstwem.
Okazad się miało dopiero dwadzieścia niemalże lat później, że strofa ostatnia będzie
prorocza:
Ale twarz z ognia jeszcze nieobeschłą
Będą musieli w szczere giąd uśmiechy
Z oczu wymazad swoją hardą przeszłośd
Uszy nastawid na szeptów oddechy
Nie ten umiera co właśnie umiera
Lecz ten co żyjąc w martwej kroczy chwale
Więc ci co polegli - poszli w bohatery
Ci co przeżyli - muszą walczyd dalej

Samospełniająca się przepowiednia, oparta na znajomości dziejów narodów,
znajdzie swój finał w latach dziewięddziesiątych zeszłego wieku. Polegli bohaterowie,
walczący z ograniczającym wolnośd narodu ustrojem, wejdą na prawach zwycięzców,
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legendarnych wybawicieli, do ciągle rozwijającego się imaginarium narodowego,
natomiast Ci z nich, którym udało się przeżyd – będą musieli walczyd dalej. Tym razem
jednak nie dane im będzie z hardością stanąd twarzą w twarz z wrogiem. Ten bowiem
będzie ciągle umykał w „szeptów oddechy”, korzystając z martwej chwały, która
zapewni swobodę działania oraz bezpieczną przystao.

Zesłanie studentów (wg. obrazu Jacka Malczewskiego – Zesłanie
studentów)

56. Zesłanie studentów, 1884, nie zachował się do dnia dzisiejszego

Niezachowane do dziś płótno Zesłanie studentów jest jednym z obrazów w
ouvre Jacka Malczewskiego, który dotyka tematyki podróży zesłaoców polskich na
miejsce odbywania kary wysiedlenia lub katorgi. Spośród pozostałych, czyli Śmierci na
etapie, Na Etapie, Na etapie (Sybiracy), wyróżnia go tematyka. Ten konkretny obraz
poświęcony został gimnazjalnej młodzieży polskiej, skazanej w pokazowych procesach,
jakie odbywały się wówczas na Litwie, Żmudzi i Rusi, na zesłanie w głąb Imperium.
Podróż na Syberię, ponieważ w przeważającej mierze to tam kierowane były zastępy
polskich zesłaoców, odbywała się „etapami”, których koniec zawsze oznaczał krótki
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odpoczynek dla zdrożonych skazaoców. Właśnie jeden z takich odpoczynków uwiecznił
Jacek Malczewski na swoim obrazie, z manierą dokumentalisty i dramaturga zarazem
uwieczniając scenę z młodymi skazaocami.
Dominantą płótna są, odpoczywający po przebyciu kolejnego etapu podróży,
młodzi polscy zesłaocy – uczniowie z klas gimnazjalnych. Rozłożeni pod ścianą na ławce
oraz podłodze, znużeni starają się odpocząd przed kolejną częścią największej podróży
w ich młodym życiu. Niektórzy zasnęli, inni zbyt wyczerpani jedynie spoglądają
niewidzącymi oczyma w przestrzeo przed nimi. Tylko jeden z nich, zdaje się
najmłodszy, więc i najbardziej ciekawy otaczającego go świata, przypatruje się
ogromnej mapie Imperium Rosyjskiego, zawieszonej tam przez jakiegoś urzędnika.
Ogrom znużenia oddał Malczewski poprzez pokazanie strażnika młodocianych
zesłaoców, który, podobnie jak niektórzy z nich, wyciągnął się na gołej ziemi i zasnął,
beztrosko porzucając karabin. Nie dostrzegał widocznie w skazaocach zagrożenia, które
wymusiło na władzach rosyjskich zastosowanie tak surowej kary. Zwrócid jednak
uwagę należy nie na sam fakt porzucenie broni przez rosyjskiego żołdaka a przyczynę,
dla której taka sytuacja nastąpiła – czyli zmęczenie podróżą. Jak wyczerpująca musiała
to byd droga dla młodych, niedojrzałych jeszcze fizycznie chłopców, skoro powaliła,
dosłownie, silnego, zdrowego, dobrze odżywionego mężczyznę. Kontrast ten podkreśla
symboliczną wymowę obrazu krakowskiego malarza.
Tematyka obrazu, nawet dla niewprawnego widza, będzie przywodziła na myśl
fragmenty z mickiewiczowskich Dziadów, gdzie znaleźd można opisy wspomnianych
wyżej procesów oraz związanych z nimi wyroków. Janina Puciat-Pawłowska tak opisuje
ów dialog sztuk:
Prócz dorosłych deportowano także i młodzież szkolną. Przypomina o tym Zesłanie studentów (1884),
gdzie trudno nie dopatrzed się aluzji do trzeciej części Mickiewiczowskich Dziadów. W pustej izbie, z
wielką mapą Rosji na ścianie, symbolizującą bezkres jej obszaru i potęgi, ośmiu chłopaczków siedzi na
wąskiej ławce i na ziemi. Jeden z nich usnął siedząc, innego znużenie powaliło na deski podłogi – obok
żołnierz dozorujący „przestępców”, który też zasnął wypuściwszy z ręki karabin z bagnetem.
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Składający się z siedmiu strof, po cztery wersy w każdej, oparty o
ośmiozgłoskowe metrum, wiersz Kaczmarskiego nawiązuje do klasycznych utworów
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powstających od czasów renesansu. Wykorzystanie powyższego metrum, jako
podstawowego w sylabizmie, czyli poznawanego na podstawowym poziomie edukacji
szkolnej, również podkreśla charakter utworu, stawiając pomost wersyfikacyjny
pomiędzy tematyką wiersza oraz symboliką obrazu. Wykorzystany do opisania sytuacji
lirycznej, którą postanowił przenieśd warszawski poeta w uniwersum werbalne,
również poprzez krótkośd sylab oddaje charakter zmęczenia tytułowych studentów,
których wyczerpanie fizyczne wpływa bezpośrednio na możliwości artykulacyjne. Nie
bez znaczenia pozostaje również, powiązana z zastosowanym metrum, monotonna,
jednostajna ścieżka dźwiękowa, podkreślająca charakterystyczną tematykę utworu.
Stylizacja, jaką zastosował Kaczmarski w przypadku opisania tego konkretnego
dzieła Malczewskiego, przywodzi na myśl sprawozdanie z osiągnięd szkolnych.
Podkreśla w ten sposób poeta wiek skazaoców oraz, z niewielką dozą ironii, poprzez
klamrowe zamknięcie utworu wersem mówiącym o potędze Rosji, również absurdalną
i ksenofobiczną politykę Imperium, starającą się za wszelką cenę ograniczyd ruchy
narodowe na swoim terenie.
Teatralizacja świata przedstawionego odbywa się na dwóch płaszczyznach.
Pierwszej, realnej, do której odnoszą się niektóre sformułowania i wyrażenia, a będącej
odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji, w jakiej znaleźli się małoletni zesłaocy oraz
drugiej, kompensacyjnej, która służy do zaznaczenia naturalnej cech ludzkiej,
dokonującej próby umieszczenia nieznanych doznao w sferze już zasymilowanej,
znanej. Zabieg ten powoduje uzyskanie przez Kaczmarskiego ciekawych metafor,
będących opisem nieznanej, niepoddającej się opisowi w języku młodych Polaków,
sytuacji.
Już w pierwszej strofie podmiot informuje nas jaka będzie dominanta utworu
poprzez określenie miejsca spoczynku zesłaoców. W odróżnieniu od dzieła
Malczewskiego,

gdzie

pierwszoplanowym elementem są postacie zesłaoców,

Kaczmarski swój utwór oparł o wizerunek mapy Cesarstwa Rosyjskiego, znajdującego
się na drugim planie obrazu. Użycie go jako elementu s kładowego antytezy, będącej
główną cechą ekspresywną dla całości dzieła, pozwoliło na podkreślenie paradoksu,
jakim była zsyłka młodzieoców z gimnazjów, znajdujących się na terenie byłego
Królestwa Polskiego:
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Pod wielką mapą Imperium
Odpocząd - jak kto potrafi
Kooczymy bliską Syberią
Skrócony kurs geografii

147

Cytowana pierwsza strofa nie tylko wskazuje na, wspomnianą wyżej dominantę,
ale również dekoduje samo jej znaczenie. Metaforyczna wymowa nie kooczy się
bowiem na wskazaniu dychotomii, jaka zachodzi pomiędzy potęgą rosyjskiego paostwa
a odpoczywającymi młodzieocami, ale pozwala również na wskazanie drogi, jaką muszą
przebyd, by dotrzed do miejsca zesłania. Podmiot liryczny już w trzecim wersie tej
strofy ujawnia miejsce docelowe zsyłki, nie pozostawiając miejsca na domysły czy
analizy. Jednocześnie wskazuje również na fakt, iż podróż nastoletnich Polaków
dobiega kooca, co tłumaczyd może ich stan fizycznego wyczerpania.
Interesująca metafora, jakie użył autor Przypowieści o ślepcach, do opisania
owej podróży, gdzie porównywana jest ona do lekcji geografii, pozwala również na
nawiązanie do młodego wieku skazaoców oraz nieadekwatności tegoż do sposobu ich
potraktowania przez władze carskiej Rosji.
Informacja, iż odbiorca jest świadkiem początku drogi zesłaoców, została
umieszczona przez Kaczmarskiego w strofie drugiej:
Śpi - kto spad może po drodze
Trudnej jak lekcja historii
Na wielkiej pustej podłodze
Egzamin wstępny katorgi

Początkowe zaakcentowanie wyczerpania fizycznego osób, znajdujących się w
obszarze opisania obrazu, którymi posłużył się poeta w początkowej strofie w celu
zawiązania akcji oraz rozpoczęcia dialogu intersemiotycznego z dziełem Jacka
Malczewskiego, zostaje rozwinięta w strofie powyższej. Ogrom przemęczenia
organizmu widoczny jest w stwierdzeniu „…śpi – kto spad może…”, podsuwającego
oczywiste wytłumaczenia dla niemożności wystąpienia u podróżnych naturalnego
stanu regeneracyjnego organizmu. Jednoczesne porównanie przebytej drogi do lekcji
historii zostaje skonfrontowane w kolejnych dwóch wersach z rzeczywistością „pustej
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podłogi”, stając się „egzaminem wstępnym” zesłania. Nie tylko jako naturalnym
efektem „zdobytej wiedzy”, która kooczy się sprawdzeniem jej poziomu, dopuszczając
tych, którzy przetrwali fizycznie i duchowo pierwsze chwile tej najtrudniejszej z lekcji
życia, ale również poprzez wskazanie na jego „wstępnośd”, która implikuje
nieskooczenie dużą liczbę kolejnych „lekcji” i „egzaminów” podczas katorgi.
Skupienie sytuacji lirycznej na poszczególnych jej uczestnikach rozpoczyna
podmiot, pozostający w tym przypadku na zewnątrz strefy opisania, skupiając się na
najmłodszym z uczestników tego przeżycia generacyjnego:
Najmłodszy w mapę jak w okno
Patrzy sczytując litery
Układa drogę powrotną
Przez białe wiorsty papieru

Zabieg taki można wytłumaczyd próbą odtworzenia realnej drogi percepcyjnej,
która podejmuje próbę uporządkowania postrzeganej rzeczywistości. Jego wynikiem
jest sposób opisania przez podmiot sceny z obrazu Malczewskiego – od prawej jego
strony ku lewej. Pozostaje w ten sposób w opozycji do wyuczonej w kulturze
śródziemnomorskiej absorpcji informacji, która za naturalne uznaje ich analizę od
strony lewej do prawej. W tym jednak konkretnym przypadku autor zdecydował się na
zabieg tego typu prawdopodobnie ze względu na umieszczenie najmłodszych
„katorżników” po prawej stronie obrazu. Skupienie się na, co wymaga podkreślenia,
dzieciach, wzmacnia znacząco tragiczną wymowę wiersza.
Metaforyczne ujęcie mapy Imperium jako „okna na świat” nie tylko odwołuje
się do dobrze znanej małemu więźniowi sytuacji, która zapewne często występowała w
szkolnych, bezpiecznych dotąd murach. Wprowadza jednocześnie element znany – ale
zarazem fascynujący na poziomie dziecięcej ciekawości – który pozwala na zdobycie
przewagi tej dziecinnej strony małego skazaoca. Jednoczesna jego homonimicznośd na
poziomie znaczeniowym jest kolejnym, tragicznym akcentem sytuacji, w jakiej znaleźli
się młodzi zesłaocy. Wspomniane już „okno na świat”, które dla większości młodych
ludzi będzie otwierało swe skrzydła na poznawcze walory swojego przekazu,
zachęcając i poszerzając jednocześnie uniwersum każdego z nich, w tym przypadku
będzie jedynie symbolem ograniczenia wolności. Nie pomoże na pewno ułożenie drogi
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powrotnej przez młodego człowieka, ponieważ jeszcze bardziej wyeksponuje ono
konsekwencje nałożonej kary. Wielopoziomowa metafora, która pojawia się w
ostatnim wersie,

jest perfekcyjnym połączeniem owych dwóch światów –

syberyjskiego i szkolnego – poprzez wspólny mianownik, jakim jest biel – biel śniegu,
pokrywającego niemal cały obszar Syberii, oraz biel mapy, która ów krajobraz ma
symbolizowad. W przypadku głównych postaci z płótna Malczewskiego oraz pieśni
Kaczmarskiego możemy mówid o jeszcze jednej bieli – niezapisanej karcie dziejowej
młodych zesłaoców, których osobista historia dopiero się pisze. Droga powrotna, która
z taką pieczołowitością jest układana przez najmłodszego z nich, nie jest niczym innym,
jak zapisem ich własnych dziejów, które zostawiają trwały ślad wśród chłonnych
umysłów.
Gimnazjalny żywot niedojrzałych zesłaoców trwał dotąd w warunkach
ograniczonej

odpowiedzialności,

a

głównym

prawodawcą

w

patriarchalnym

społeczeostwie był ojciec. To do niego należało nakładanie kar za złe sprawowanie.
Przypomina o tym retrospektywnie kolejna strofa:
Dwaj inni usiedli razem
Dręczą się w mokrych ubraniach
Jak by tu ojcu pokazad
Naganne ze sprawowania

Nagana ze sprawowania po raz kolejny akcentuje wiek skazaoców i miejsce, w
jakim powinni przebywad w momencie opisania. Oni sami zresztą nie wyzbyli się
jeszcze uwarunkowania, które nakazywało im obawiania się ojcowskiego gniewu w
przypadku niewłaściwego zachowywania się. W tym momencie to jedyna rzecz, jakiej
się obawiają, ponieważ ich świat był dotąd oparty na takich prostych zasadach. Nie
zdołali jeszcze zapoznad się z innymi jego aspektami, czyhającymi niebezpieczeostwami
czy karami, jakie przyjdzie im ponieśd za podjęcie niektórych działao. Ich niedojrzałośd
chroniła ich dotąd przed odpowiedzialnością, aczkolwiek wyraźnie zaakcentowane jest,
że są oni świadomi przewinienia, jakie popełnili.
W strofie kolejnej, przyspieszając nieco tempo akcji, podmiot liryczny posługuje
się anaforą wyliczeniową:
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Ten ściągnął buty tarł palce
Ten nogą zdrętwiałą kołysze
Ten jeszcze myśli o walce
Ten Odyseję już pisze

która, niczym palec obserwatora, wskazuje na czynności, podejmowane przez polskich
zesłaoców, zamykając ową wypowiedź w pojedynczej jednostce czasu. Jednoczesnośd
wykonania czynności implikuje fakt istnienia grupy oraz zaakcentowania odmienności
w zbiorowości. Oczywiście dochodzi w tym przypadku zaledwie do „opisania” dzieła
sztuki malarskiej, jednakże próba dialogu na poziomie formalnym jest idealnym
dopełnieniem tegoż dialogu na poziomie metatekstu.
Zwrócid warto jednak uwagę na fakt „dojrzałości” opisanych postaci. Szczególną
zwracają zaś dwa ostatnie wersy, gdzie podmiot prezentuje odbiorcy dwie z nich –
pierwsza, w młodzieoczym zapale ciągle jeszcze nie wyzbyła się chęci do
kontynuowania oporu przeciw ciemiężcy, druga zaś w myślach układa epicką wersję
odbywanej właśnie podróży. Korelacja tych dwóch wersów nie tylko podkreśla
młodzieoczośd, a co za tym idzie również naiwnośd podejmowanych działao, ale
również ich idealistyczny charakter.
Niewykonywana przez Kaczmarskiego na koncertach oraz niezarejestrowana na
żadnym z nich strofa, odnosząca się bezpośrednio do, jakże istotnego z punktu
widzenia symbolicznego, „opiekuna” spiskowców, po raz kolejny akcentuje brak
dostosowania kary do przewinienia oraz wieku „spiskowców”:
A żołdak spity jak bela
Śpi i karabin odrzucił
Wie nawet już w majaczeniach
Że i tak nie mają gdzie uciec

Ogrom zagrożenia dla Imperium widad właśnie najbardziej wyraziście poprzez
pryzmat konwojenta, który zasnął na podłodze, porzucając bez opieki karabin – broo
nazbyt ciężką dla niewielkich dłoni. Jakież potężne musi byd Imperium, które oczyma
swych urzędników widzi zagrożenie w dzieciach.
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Dopiero ostania

strofa,

puentując

wszystkie

wcześniej

przedstawione

informacje, bezpośrednio podkreśla nieadekwatnośd wyroku do, wspomnianych nieco
wyżej, wieku oraz wykroczenia gimnazjalistów:
Szynele o wyrok za duże
Kij co z wilgoci poczerniał
Książki tobołki podróżne
Pod wielką mapą Imperium

Nadrzędnośd imperium jako bytu jest, poprzez klamrowe zakooczenie,
podkreślona po raz ostatni. Dominanta kompozycyjna utworu, czyli „wielka mapa
Imperium”, staje się alegorią świata, pod którym spoczywają patrioci, ponoszący ofiarę
z rąk Paostwa, które obawia się dzieci.

Wigilia na Syberii (wg. obrazu Jacka Malczewskiego - Wigilia
wygnańców)

57. Wigilia wygnaoców, 1892, Kraków, Muzeum Narodowe
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W Wigilii wygnaoców z 1892 roku dał artysta znakomitą charakterystykę typów ludzkich, zróżnicował
świetnie psychologię i reakcję uczuciową zgromadzonych przy stole kilku mężczyzn, z których każdy w
sobie właściwy sposób przeżywa wzruszający moment dzielenia się okruchami przesłanego opłatka w
czasie uroczystej wieczerzy, spożywanej w dalekim obcym kraju. Jeden z uczestników unosi talerz, aby
ukryd za nim swą twarz, inny wspiera głowę na splecionych dłoniach; nie chce, by widziano jego łzy.
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Powyższe zdanie idealnie opisuje scenę, jaką uwiecznił Jacek Malczewski na
płótnie, któremu dał tytuł Wigilia wygnaoców.
Zbudowany

z

pięciu

ośmiowersowych

strof,

przeplatanych

trzema

czterowersowymi, przyjmujących formalną rolę refrenu, a będących cytatami z XVIII i
XIX wiecznych kolęd, również na poziomie budowy próbuje tworzyd intersemiotyczne
odniesienia do epoki, której werbalizacji dokonuje. Próbuje bowiem poeta, za pomocą
popularnej w okresie romantyzmu strofy stanisławowskiej, oddad charakter okresu
najważniejszych narodowych zrywów niepodległościowych – a więc również czasu
najbardziej natężonych zsyłek Polaków na obrzeża Imperium Rosyjskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów Syberii. Widoczne odstępstwa od reguły
przeplatania wersów dziesięciozgłoskowych, ze średniówką po piątej sylabie,
bezśredniówkowymi

wersami

ośmiozgłoskowymi,

podyktowane

są

potrzebą

ekspresyjności tekstu i jako takie nie wpływają na oczywistą konotację ze wspomnianą
wyżej wersyfikacją.
Kasandryczna wymowa utworu Wigilia na Syberii obrazowała nie tylko, za
pomocą słownego ekwiwalentu, sytuację dramatyczną, zawartą na płótnie Jacka
Malczewskiego o tym samym tytule, ale również wpisywała się w cykl syberyjski –
mający formę dokumentu symbolicznego, gruntujący tę, jakże mocno wpisaną w
polską historię, kartę narodowych przeżyd.
Mający szczególne znaczenie w świecie zesłaoców syberyjskich, samowar był
również symbolem życia przez dostarczanie ciepła. Nierozerwalnie powiązany z
rosyjskojęzycznym kręgiem kulturowym, wskazuje wyraźnie na umiejscowienie sceny,
uzupełniając tytuł utworu o charakterystyczne dla tego miejsca przedmioty.
Poprzez przesycenie pierwszego wersu zgłoskami syczącym, wyzyskał poeta
onomatopeiczne i eufoniczne właściwości języka w celu maksymalnej teatralizacji
utworu. Dzięki takiemu zabiegowi opisywany w kolejnym wersie moment nalewania w
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szklanki ukropu okraszony jest wrażeniem syczącego samowara, gotującej się wody
oraz unoszącej, przez co wszechobecnej pary wodnej.
Zasyczał w zimnej ciszy samowar
Ukrop nalewam w szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłaocy
Na ścianach mroźny osad wilgoci
Obrus podszyty słomą
Płomieniem ciemnym świeca się kopci
Słowem - wszystko jak w domu

149

Zastosowanie oksymoronu „płomieniem ciemnym” podkreśla ponury nastrój
spotkania, stojąc w opozycji do przyjętej ogólnie wymowy Świąt Bożego Narodzenia
jako okresu radości i szczęścia. Ostatni wers strofy pozostaje dodatkowo w całkowitej
opozycji do poprzedzających, stając się klasyczną antytezą. Pomimo opisu czynności i
zdarzeo, zbliżonych do mających miejsce w domach zesłaoców, wszystkie informacje,
które zostały w niej umieszczone, zaprzeczają nastrojowi, jaki normalnie towarzyszył
wigilii Świąt Bożego Narodzenia.
Funkcje refrenu spełniają w tym przypadku cytaty z mało już dzisiaj znanych, lub
zasadniczo różniących się od współczesnych wersji, kolęd. Pierwsza z nich, będąca
fragmentem XVIII wiecznej pieśni bożonarodzeniowej Słyszę z nieba muzykę, zawiera
antynomię rzeczywistości w podstawowej swej formie oraz próbę jej kształtowania
podług potrzeb, przejawianych w tym szczególnym dniu przez polskich zesłaoców:
„Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni
Sławią Boga że nam się do stajenki mieści
Nie chce rozum pojąd tego chyba okiem doj rzy czego
Czy się mu to nie śni...”

i:
„Król wiecznej chwały już się nam narodził
Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził
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Brzmij wesoło świecie cały oddaj ukłon Panu chwały
Bo to się spełniło co nas nabawiło serca radością...”

oraz ostatnia, nieco bardziej klasyczna:
„Lulajże Jezuniu moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Lulajże Jezuniu lulajże lulaj
A ty go Matulu w płaczu utulaj”...

Postawioną nieco wcześniej tezę, jakoby siedem początkowych wersów
pierwszej strofy stało w jawnej opozycji do wersu ostatniego, potwierdza w całości
strofa druga, w której podmiot liryczny bezpośrednio dokonuje prezentacji różnic, jakie
występują pomiędzy wieczerzą z obrazu, którego interpretacją jest przecież wypowiedź
podmiotu lirycznego, a tożsamą kolacją w warunkach domu rodzinnego:
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie
Grzybów w świątecznym barszczu
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie
Cukier dzielony na kartce
Talerz podstawiam by nie uronid
Tego czym życie się słodzi
Inny w talerzu pustym twarz schronił
Bóg się nam jutro urodzi.

Poprzez powyższe wyliczenie antyteza, która została zaakcentowana nieco
wyżej, nabiera jeszcze na znaczeniu. Również na poziomie intersemiotycznym różnica
ta jest aż nadto zauważalna. Jadwiga Puciata Pawłowska potwierdza zresztą
kategoryzację owej wieczerzy:
„Na stole konkretne akcesoria – nędzne nakrycia i czarny chleb – podkreślają ubóstwo tej wigilii.”

150

Uruchomiony wcześniej aparat intertekstualnego dialogu również, co widad po
przytoczonych słowach, odrzuca poczynione przez podmiot stwierdzenie, jakoby nie
różniła się opisywana wieczerza od tej, którą skazaocy mieli możnośd spożywad w
swoich domach.
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W interpretacji Kaczmarskiego pojawia się w powyższej strofie również cukier,
którym zesłaocy dzielą się ze sobą. Opozycyjnośd tegoż do wszystkich analiz obrazu
Malczewskiego, według których na obrazie wysypywany jest opłatek, nadesłany z kraju
ojczystego, wprowadza element nieco inaczej pozycjonujący rzeczywistośd liryczną
wiersza. Wpisuje się bowiem powyższa teza interpretacyjna w obraz podstawowych
potrzeb, widoczny po produktach, jakie znajdują się na obrazie Malczewskiego oraz w
przestrzeni opisania Kaczmarskiego. Czarny chleb, stanowiący podstawową i, dodajmy
również, że jedyną widoczną w obszarze opisania formę pożywienia w czas, który
zwyczajnie obfituje w różnego rodzaju potrawy, wrzątek, stanowiący podstawę napoju,
na którym tej nocy mogą liczyd zesłaocy oraz cukier, w warunkach syberyjskich na
pewno cenny ze względu na swoje właściwości energetyczne oraz smakowe.
Dopełniają one wzajemnie obraz najważniejszego dnia, mającego związek z utraconą
wolnością. Nie da się również zaprzeczyd, iż jest to podstawowa teza interpretacyjna,
która przychodzi na myśl po oglądnięciu opisywanej sceny.
Próba zaprzeczenia depresyjnym uczuciom pojawia się, jako uzupełnienie
prawidłowości w odbiorze rzeczywistości, również w strofie kolejnej:
Nie, nie jesteśmy biedni i smutni
Chustka przy twarzy to katar
Nie będzie klusek z makiem i kutii
Będzie chleb i herbata
Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę
Patrząc na swoje życie
Jesteśmy razem - czegóż chcied jeszcze
Jutro przyjdzie Zbawiciel

Minimalistyczne podejście do zastanej rzeczywistości, wymuszone przez
warunki panujące w „syberyjskiej głuszy”, powiązane jest z próbą jej akceptacji.
Stwierdzenie z pierwszego wersu powyższej strofy nie jest tylko próbą odrzucenia
oczywistego stanu emocjonalnego zgromadzonych wokół stołu mężczyzn, ale sugeruje
również świadomośd tego stanu, a więc finalnie gotowośd do dokonania zmiany tegoż.
Krótkie nawiązanie do domowych potraw wigilijnych, charakterystycznych nie
tylko dla konkretnego dnia roku, ale również będących wyróżniającą się częścią kultury
mieszkaoców Rzeczpospolitej, po raz kolejny dopełniania retrospekcyjnego charakteru
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części porównawczej wiersza. Stworzona w ten sposób baza w świecie rzeczywistym
posłużyła za punkt wyjściowy dla transcendentnej autoprezentacji podmiotu,
znajdującego się w strefie opisania. Podkreślona jednak przez ów podmiot jednośd
społeczności więźniów nabiera gorzkiego wydźwięku poprzez poprzedzające je
stwierdzenia jednostki, dotyczące upływającego życia.
Odmierzanie czasu za pomocą spalającej się świecy, której zadaniem jest
rozproszenie ciemności również na poziomie symbolicznym, akcentuje długośd
oczekiwania na upragniony moment. Nie będzie to jednak symboliczna chwila narodzin
Zbawiciela, a czas wzajemnego składania sobie życzeo:
Byleby świecy starczyło na noc
Długo się czeka na niego
By jak co roku sobie nad ranem
Życzyd tego samego
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolnośd w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca...

Odbiorca może jedynie domyślad się tego, czego życzyli sobie polscy zesłaocy.
Jednakże ukrycie przez podmiot liryczny tej informacji jest tylko pozorne, ponieważ
nazbyt łatwo może ona zostad zdekodowana przez skorelowanie jej z kolejnymi dwoma
wersami. Wzajemnie złożona obietnica wolności ma o wiele większe znaczenie po
dookreśleniu jej przez frazę „po ciemku”. Owa obietnica, złożona w ciemnościach, nie
tylko implikuje kontynuację konspiracyjnego oporu, ale staje się jego metaforą.
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Zatruta studnia (wg. obrazu Jacka Malczewskiego – Zatruta studnia V)

58. Zatruta studnia V, 1906, Poznao, Muzeum Narodowe

Skłaniający się ku malarstwu symbolicznemu Malczewski stworzył w latach
1905-07 cykl obrazów zatytułowanych Zatruta studnia. W cyklu tym powstało sześd
płócien, prezentujących motyw „narodowej studni”, której „zatruta” woda, a w
zasadzie wywołana przez nią „choroba”, obecna jest w każdej podstawowej komórce
obywatela Rzeczpospolitej. Zimowa, przygnębiająca w swym letargu sceneria,
podkreślona przez odzianą w grube futro postad, której najważniejszym atrybutem jest
jakucka czapka, jakże często pojawiająca się na płótnach Jacka Malczewskiego, a
będąca symbolem Syberii, wskazuje na umieszczenie najważniejszych, z punktu
widzenia ciągłości kulturowych i patriotycznych dokonao, symboli narodowej sprawy w
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miejscu przebywania polskich patriotów. Uczynienie Syberii równoprawną nosicielką
narodowej sprawy polskiej pozwoliło Malczewskiemu na świadomą grę ze zbiorem
narodowych mitów. Polska krew, przesycająca sybirską krainę, uczyniła zeo
symboliczną częśd patrymonium. Studnia zaś, która przecież w alegoryczny, nieco
ukryty sposób symbolizuje polskośd w jej najbardziej podstawowym przejawie –
patriotycznej miłości do ziemi przodków – łączy się z losami tysięcy bojowników o
wolnośd i niepodległośd, syci swą wodą podstawę życia narodowego.
Symbolicznośd obrazu, jego wymowa pozakontekstowa, musiały wpłynąd
również i na napisaną w 1980 roku pieśo Jacka Kaczmarskiego – Zatruta studnia.
Odejście od formuły opisowej na rzecz analitycznego, poetyckiego przetworzenia
głównego motywu „narodowej studni”, zaowocowało dialogiem intersemiotycznym na
poziomie „pamięci genetycznej” narodu. Ta, napisana jedenastozgłoskowcem epicka
opowieśd o losie „narodowych szaleoców”, kładących żywot swój na ołtarzu narodowej
potrzeby, kooczących „bliską Syberią” ból istnienia, dopełniając tytułową zatrutą
studnię kolejną porcją „cieczy jadowitej”, staje się więcej niż adekwatnym opisem
narodowej dumy, przepełnionej romantyczną zagładą pokoleo.
Wbita pod lodowce studnia oraz mróz siarczysty osadzają sytuację liryczną w
obszarze „białego piekła”:
Mróz tak siarczysty że palce zagina
Lecz tam gdzie studnię pod lodowce wbito
Ciałami zmarłych przetrawiona glina
Cieczą zdrój jasny syci jadowitą

151

Podsycana martyrologią kolejnych pokoleo „narodowa studnia”, przechowuje w
swym wnętrzu „wodę” przesyconą generacyjnymi doświadczeniami rzesz Polaków,
których koocowym „etapem” życia stała się nadamurska dziedzina. Podkreślenie przez
podmiot tego faktu, będącego zresztą klasyczną antynomią, pozwala na stworzenie
pożywki dla dalszego opisu odbierającej życie wody. Całkowite odwrócenie
zaakcentowanego wyżej, symbolicznego znaczenia wody jako dawczyni życia,
stworzyło napięcie liryczne, którego metaforycznośd pozwoli na nieszablonową grę z
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konwencją. Równie istotna, z punktu widzenia treści przekazu, a będąca dopełnieniem
narodowej symboliki, jest strażniczka narodowej studni:
Milczy szafarka i nad wiadrem czeka
Aż wiatr kolejnych tułaczy przygoni
Nie drgnie pod czapką jakucką powieka
Gdy będą pili z jej wystygłych dłoni

Owa szafarka, której podstawowym zadaniem jest odmierzanie „zatrutej
wody”, jest symbolicznym przedstawieniem wizerunku ojczyzny – stylizowanym na jej
odmianę syberyjską. Jakucka czapka nie jest niczym innym, jak właśnie metaforą
Syberii, która przyoblekła skroo kobiecej postaci, stając się jej integralną częścią.
Powiązane z powyższą metaforą jest również, znajdujące się w ostatnim wersie
powyższej strofy, homonimiczne wyrażenie „wystygłych dłoni”. Dwojakośd znaczeo w
tym wypadku wynika z dwóch powodów. Po pierwsze – zasugerowane „wystygłe
dłonie” są skonotowane z przestrzenią syberyjską i odwołują się do wyziębienia
organizmu z powodu panujących na terenie rosyjskiej północy temperatur. W takim
przypadku podmiot liryczny dookreśla przestrzeo liryczną wiersza, hiperbolizując jej
właściwości. W przypadku drugim, w którym dłonie należą do martwej postaci (a co
można wywnioskowad po niedrgającej powiece w wersie wcześniejszym), następuje
poszerzenie znaczenia symbolicznego postaci w obraz Ojczyzny. Jednakże tylko ich
współoddziaływanie odda pełnię alegoryczności postaci „szafarki”.
W kolejnych dwóch strofach podmiot liryczny ostrzega przed skosztowanie
wody z „zatrutej studni”, wskazując jednocześnie na skutki, jakie wywołuje ona wśród
nieostrożnych, „spragnionych” wędrowców:
Kto się tej wody chociaż raz napije
Tego oplotą jadowite żmije
Nie zazna serca normalnego bicia
Ni chwili myśli spokojnej za życia
Będzie w szaleostwie szarpał własne ciało
Rył pazurami pod lodową skałą
I póki życia każdą chwilę strawi
Żeby zatrute źródło bólu zdławid
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Opis szaleostwa, jakie wywołane zostad może przez wodę z „zatrutej studni”,
nijak się ma do, znajdującego się w pamięci genetycznej narodu, romantycznego
wizerunku

patrioty-szaleoca.

Szczególnie,

że

obłąkana

osobowośd

staje

się

automatycznie również nośnikiem zatrutej wody, która skutkuje zachowaniami
autodestrukcyjnymi.
Dla zrównoważenia efektu, jaki zatruta woda wywołała w dwóch powyższych
strofach, dwie kolejne wskazują na nieco inny efekt, spowodowany przez zaczerpnięcie
płynu z „narodowej studni”:
Lecz są i tacy którym łyk napoju
Nad studnią jadu szepnie o spokoju
Ci na bezdrożnych północnych przestrzeniach
Zapomną domu swego i imienia
Im czas oszczędzi pośpiesznej siwizny
W zdumieniu będą własne macad blizny
W barłóg zawszony jak w weneckie łoże
Sny wniosą które nie czują odmrożeo

Powyższe strofy prezentują przypadek pozostający w całkowitej opozycji do
prezentowanego przez podmiot w strofie drugiej i trzeciej. Skosztowanie wody z
„zatrutej studni” wywołało apatycznośd, w wyniku czego wystąpił efekt wyparcia
świadomości narodowej. Poświęcenie pokoleo, których krew wsiąkła w gliniane
podłoże z pierwszej strofy, przenikając zarazem do źródła i łącząc się z jego wodami,
okazuje się w tym przypadku całkowicie bezcelowe. Owa ofiara nie zdała się na nic,
ponieważ łyk wody wraz z pragnieniem spokoju, którego szept wchłonęli razem z
napojem, spowodował patriotyczna amnezję. Jej efektem będzie całkowita niemal
adaptacja do syberyjskich warunków, porzucenie chęci samostanowienia oraz
całkowite poddanie się woli dotychczasowych ciemiężców.
Ostatnia ze strof, będąca swoistego rodzaju apelem, jest apostroficznym
zwrotem do odbiorcy wiersza. Podmiot liryczny, puentując sens czerpania z
„narodowego źródła”, stwierdza autorytarnie, iż sam fakt zaczerpnięcia z mitycznej
studni już się dokonał, otwarta pozostaje tylko kwestia drogi, jaką pójdzie odbiorca:
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Ty który słuchasz jak się słucha baśni
Albo wyblakły odczytuje napis
Nie wierzysz, uśmiech twoją twarz rozjaśnił
Bo tyś się dawno już z tej studni napił!

Apel nabiera pełnej mocy tylko w powiązaniu z poprzednimi czterema strofami,
dając wolny wybór każdej jednostce. Taka pętla decyzyjna, powodująca wzrost
samoświadomości odbiorcy apelu, pozostawia otwartą kwestię wyboru. Okazuje się
bowiem, że woda z zatrutej studni ma jedynie właściwości katalityczne, reszta zależy
od jednostki, która zaczerpnie z tytułowej studni. Przedstawienie możliwych dróg stało
się tylko pretekstem dla podmiotu lirycznego do postawienia tezy o powszechnym
„nisicielstwie” zatrutej wody, nierozerwalnie związanym z polskością.

Powrót z Syberii (wg. obrazu Jacka Malczewskiego – Powrót w rodzinne
strony)

59. Powrót w rodzinne strony, ok. 1911, Kraków, Muzeum Narodowe
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Pierwsze dwie dekady w malarstwie Jacka Malczewskiego to zdecydowany
wpływ symbolizmu, który objawiał się powstawaniem kolejnych płócien silnie
przesyconych narodową symboliką. Ich alegorycznośd, przepełniona romantycznymi
pierwiastkami, wielokrotnie inspirowała twórców do nawiązywania do twórczości
autora Wigilii zesłaoców. Powrót z Syberii jest chronologicznie ostatnim, po Zesłaniu
studentów, Wigilii na Syberii oraz Zatrutej studni, utworem Jacka Kaczmarskiego, który
inspirowany był tą, przebogatą znaczeniowo, twórczością. Opierający się na tryptyku
Powroty (Powrót w rodzinne strony, Powrót, Pusty dwór), powstałym w pierwszym
dwudziestoleciu XX wieku, w poniższy sposób charakteryzowała znawczyni twórczości
Malczewskiego, Jadwiga Puciata Pawłowska:
Owiane melancholijnym nastrojem Powroty stały się symbolem tęsknoty Malczewskiego za domem
rodzinnym, który – urzeczony sztuką – opuścił, tęsknoty za czasem, który minął.
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Główna linia tematyczna wydaje się jednak opierad o tylko jeden z nich –
zatytułowany Powrót w rodzinne strony. Za takim założeniem przemawia głównie
występowanie charakterystycznych dla tego właśnie płótna elementów, pozostawiając
jednak sporą dozę własnej inwencji autorowi Staoczyka. Nie dokonując idealnego
opisania obrazu, Kaczmarski uczynił dominantą swej pieśni, opartej przecież na
podstawowych założeniach, jakie poczynił Jacek Malczewski, tęsknotę za domem
rodzinnym – widzianym oczyma duszy patrioty-romantyka:
W innym Powrocie fauny ustawiły mary z leżącym na nich mężczyzną skośnie przy dróżce prowadzącej
do dworu z gankiem na kolumnach, na którym oczekuje postad w czerni. Obok jest też młoda
dziewczyna z kwiatami we włosach, która trzyma żałobną szar fę z literami składającymi się na nazwisko
artysty – może to alegoria śmierci.

153

Często występująca u Kaczmarskiego klamrowa budowa utworu zamyka w
jednostce czasu całą przestrzeo opisania wiersza. Wykorzystanie motywu żuka,
pchającego pomimo toczącego się wokół życia swą kulę, będącą dla niego powodem
istnienia, staje się zabiegiem zamrożenia momentu postrzegania rzeczywistości przez
podmiot. Skupienie percepcji na tym, niewiele przecież znaczącym w ogólnym
rozrachunku owadzie, czyni moment śmierci przyniesionego na noszach osobnika
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nieco bardziej istotnym w sensie kosmologicznym. Wprowadzenie w świat
przedstawiony odbywa się bowiem za pośrednictwem złożonych na noszach zwłok,
których podmiotowośd w tym przypadku wydaje się zabiegiem dwojako ważkim. Po
pierwsze – pozwala na swobodę retrospekcyjną, powrót do świata, który dawno
przestał istnied. Po drugie zaś dozwala na wprowadzenie elementów fantastycznych w
czasie rzeczywistym, czego widocznym przykładem, tak na obrazie Malczewskiego, jak i
w wierszu Kaczmarskiego, są fauny, stwory z pogranicza snu i jawy podmiotu
lirycznego, których zadaniem było dostarczenie martwego mężczyzny do miejsca jego
narodzin – o czym przekonuje nas poeta w pierwszej strofie:
Po rudej ziemi grabarz żuk pomału
Swą kulę ziemską ku jej losom toczy
Po rudych kudłach umęczone fauny
Drapią się chyłkiem ocierając oczy
Doniosły tutaj moje sztywne zwłoki
Abym obejrzał to com dawno wyśnił
Dwór opuszczony deski w miejsce okien
Ciszę tak wielką że słychad ruch myśli
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Przejście do klasycznego metrum czterowersowych strof o rymach krzyżowych
podkreśla zmianę charakteru wypowiedzi podmiotu lirycznego. W przeciwieostwie
bowiem do pierwszej i ostatniej, które zawierają informacje teraźniejsze w stosunku do
czasu wypowiedzi podmiotu, poniższe cztery strofy będą powrotem tegoż do lat
młodzieoczych, spędzonych w przestrzeni domu rodzinnego. Użyty czas przeszły
współgra z sielankowością dworu, której trudno by szukad w teraźniejszości oraz
wkomponowuje się w świat dziecinnych i młodzieoczych doświadczeo. Uwznioślenie
przestrzeni dworu można zaobserwowad już w początkowej fazie drugiej strofy:
Tutaj był kiedyś Rzym mój Grecja moja
W świątyniach stodół mieszkał Bogów zagon
Stojąc w obejściu w pozłocistych zbrojach
Na moje walki patrzyli z powagą
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Przyrównanie zaściankowego domostwa do starożytnych paostw, na których
zbudowana została cała kultura śródziemnomorska, ma wielopłaszczyznowe znaczenie.
Nie tylko, jak wspomniane zostało nieco wyżej, uwzniośla całą przestrzeo dworu,
nadając mu wyjątkowy charakter w strefie przeżyd podmiotu lirycznego, ale również
pozwala

na

zdekodowanie

zastosowanych później

metafor. Taki

przypadek

zaobserwowad można już w wersie następnym, w którym podmiot rozpoczyna opis
włączając weo znaczniki kulturowe. Uczynione w stodołach świątynie odnoszą się
wprost do religii starożytnej Grecji i Rzymu, których kultura obecna była w podstawach
edukacyjnych już od najniższego szczebla. Umieszczenie świątyo w dworskim obejściu
nie powoduje jednak w tym przypadku degradacji ich znaczenia, a raczej, poprzez
transpozycje ich pozycjonowania społeczno-kulturowego, skutkuje awansem samego
„domu”. Nie inaczej zresztą wygląda nawiązanie do innych elementów tego typu w
kolejnych wersach, których zadaniem jest budowa dworskiego imaginarium, opartego
o doświadczenia i wiedzę młodego „rycerza”.
Pojawiająca się w kolejne strofie „srebrnostrunna lira”, którą uczynił podmiot
podstawą istnienia dworu, nie tylko staje się odnośnikiem, swoistego rodzaju
drogowskazem, nakierowującym odbiorcę na antyczny charakter powiązania, ale
odwołuje się bezpośrednio do wierzeo i kultury grecko-rzymskiej. Atrybut Apolla, jakim
przecież jest lira, staje się częścią rzeczonego dworu. Występująca zaś nieco niżej
personifikacja indyczego stada, którą można zaobserwowad w wersie trzecim poniższej
strofy, jest kontynuacją zabiegu, jaki został zapoczątkowany w strofie poprzedniej:
Tutaj ukryłem srebrnostrunną lirę
Która się stała duszą tego dworu
Tutaj indykom czytając Szekspira
Drżałem o losy swego Elsynoru

Nawiązanie do szekspirowskiego Hamleta również pełni funkcję awansu
kulturowego dworu, doprecyzowując poprzednią personifikację. Bazując na dokładnie
tej samej podstawie, podmiot liryczny osiąga maksymalne, pozytywne natężenie
epitetu, przyrównując bezpośrednio dwór do Elsynoru – głównej hamletowskiej lokacji.
Powyższa transpozycja, będąca świadectwem rozszerzonej świadomości kulturowej
mieszkaoców, osiąga punkt kulminacyjny w momencie porzucenia przez podmiot
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liryczny klasycznych nawiązao intertekstualnych na rzecz lokalnego, fantastycznego
świata. Wywodzące się z folkloru postacie, w tym i pierwszoplanowi faunowie, okazują
się byd nieodłączną częścią dworskiego mikroświata, podkreślając istotnie konotacje
romantyczne całego przesłania:
W tumanach kurzu taoczyły rusałki
Nimfy w dziewannach uwodziły wzrokiem
A ja Don Kichot wciąż niesyty walki
Świat ten mierzyłem małym groźnym krokiem

Mnogośd intersemiotycznych nawiązao, jakie poczynił w granicach opisania
podmiot liryczny, za podstawowe zadanie przyjęła upoetycznienie tej trywialnej
przestrzeni, jaką był szlachecki dwór.
Nawiązanie do dzieła Cervantesa nie tylko nie zaburza budowy idyllicznego
świata nimf, rusałek i faunów, ale jeszcze bardziej akcentuje fantastyczną jego
proweniencję. „Niesyty walki” Don Kichot, którego uwarunkowanie datuje się wstecz
aż do lat dziecinnych, kształtowane przez literaturę i kulturę heroicznych czynów i
niemożliwych osiągnięd, tenże mikroświat ogranicza „małym groźnym krokiem”.
Wpojone wzorce zachowao wywrą odpowiedni wpływ na podejmowane decyzje w
wieku dojrzałym, aczkolwiek tego dowiaduje się odbiorca pośrednio z kolejnej strofy:
Potem mnie długo długo tu nie było
I oto wracam z najdalszej podróży
Stamtąd gdzie nic się z marzeo nie spełniło
Tu gdzie najgorsze sprawdzają się wróżby

Prawdopodobny powstaniec, a pewny spiskowiec przeciw władzy carskiej i
dominacji Imperium nad ziemiami Rzeczpospolitej, wyjaśnia potrzebę swojego
powrotu. Podmiot, nie władny dookreślid miejsca swojego, podkreślonego z całą mocą
długiego przebywania, używa bezosobowego, pozbawionego ładunku emocjonalnego
określenia – „stamtąd”. Taka forma implikuje niemalże natychmiast postawienie tezy o
potrzebie całkowitego wymazania miejsce pobytu z pamięci podmiotu. Usunięcie ze
świadomości nazwy „białego piekła”, bo dzięki tytułowi owa mistyczna kraina jest
nazwana, jest tego pierwszym krokiem.
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Powrót w miejsce szczęśliwych lat dziecinnych nie przyniósł za sobą
automatycznego spokoju duszy martwego zesłaoca. Bezpośrednie połączenie
podmiotu lirycznego z miejscem, które opisuje on w retrospekcyjnej podróży do lat
młodzieoczych, okazuje się byd również skalane. Obszar, gdzie „najgorsze sprawdzają
się wróżby”, jawi się w oczach martwego jako pobojowisko. Zgwałcone nimfy, ścigane
fauny są przecież projekcją jego własnej duszy, która została skalana przez zewnętrzny,
niesprawiedliwy i okrutny świat. Pozbawione owego wsparcia, podstawowego
budulca, z jakiego zostały stworzone, stają się częścią „martwego pejzażu”. Ów świat,
któremu przyszło zginąd w okowach mroźnej Syberii, przykryty zostaje finalnie
pogrzebowym całunem, pozwalając opaśd martwym powiekom, okrywając ten
fantastyczny mikroświat zasłoną śmierci:
W martwych pejzażach skrzydłem ptak nie strzepnie
Zgwałconej nimfie grobem szara łąka
Wróżka mych losów milknie głuchnie ślepnie
Na fauny czeka wrzaskliwa nagonka
Ręka poprawia obsunięty całun
Zimne powieki nasuwa na oczy
Po rudej ziemi grabarz żuk pomału
Swą kulę ziemską ku jej losom toczy

Tylko „żuk grabarz”, nieświadomy losu zesłaoca, w niekooczącym się,
syzyfowym trudzie, wciąż pcha przed siebie centrum swego wszechświata,
zawiadamiając o niepowstrzymanym ruchu życia.
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Wiosna 1905 (wg. obrazu Stanisława Masłowskiego – Wiosna 1905
roku)

60. Wiosna 1905 roku, 1906, Warszawa, Muzeum Narodowe

Rozpoczynana sugestywną muzyką, oddająca stukot kopyt o warszawski bruk,
połączoną z przeciągłym gwizdem członków tria, mającym symulowad dźwięki
wydawane przez kozackie patrole, Wiosna 1905 roku wpisuje się w ciąg przyczynowoskutkowy, jaki według poety charakterystyczny był dla wydarzeo nadchodzących z
nieuchronnością powtarzalnej historii dziejów. Nawiązanie dialogu intertekstualnego
nie nastąpiło jednakże wyłącznie na poziomie tematycznym, ale również formalnym.
Dlatego

interpretacja

Kaczmarskiego

przesycona

jest

wręcz

wyrażeniami

onomatopeicznymi, których powiązanie z muzyką wywołuje wrażenie otoczenia, wręcz
natłoku wrażeo dźwiękowych. Wszystko to po to, by oddad ową rewolucję dźwięków,
zapachów i kolorów, która winna towarzyszyd odbiorcy w trakcie obcowania z dziełem
sztuki. Widad to najwyraźniej w pierwszej strofie utworu:
Wiosenny dzieo - zapach lip
Po deszczu ulica lśni
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Stuk podków i siodeł skrzyp
Koo wiosnę poczuł i rży
Bandytów złapano dwóch
Przez miasto prowadzą ich
Drży kooski przy twarzy brzuch
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Homonimicznośd określenia „wiosna” staje się metaforą i zarazem epitetem
młodości. Odwieczny cykl narodzin i śmierci przyrody, który rozpoczyna się właśnie tą
porą roku, powiązany jest także z młodością rewolucjonistów, wchodzących w
dorosłośd w piętnastym roku życia. Podmiot liryczny marginalizując, ale w sposób
ironiczny, oczekiwanie na „wiosnę” przez młodocianych „bandytów”, podkreśla ich
niedojrzałośd fizyczną i psychiczną. Także użyty epitet „bandyci” nie współgra na żadnej
płaszczyźnie z realiami tak czasów ówczesnych, jak i współczesności. Oczywista
hiperbolizacja znaczeniowa czynów, jakie popełnili młodzi ludzie, poprzez określenie
ich „bandytami”, nie podlega raczej odmiennej interpretacji.
Specjalna klamra, jaka została użyta do spięcia dwóch strof, pierwszej i drugiej,
ze sobą, neguje podział stroficzny tych części:
Drży twarz przy kooskim brzuchu
Długo czekali na tę wiosnę
Całe swoich piętnaście lat
W marszu w Aleje Ujazdowskie
Z twarzy uśmiech dziecięcy spadł
Idą i drogi swej nie widzą
W myślach pierwszy piszą już list
Konie wędzidła swoje gryzą
Uszy drąży kozacki gwizd

Użycie anafory wyliczeniowej w początkowych wersach kolejne strofy podkreśla
dominantę kompozycyjną utworu. W sposób naturalny nabiera ona również cech
apolegacji młodości, wyczerpując tą częśd narodowego imaginarium. Pozostawienie
losu narodu w rękach młodych wpisuje się w romantyczną tradycję, którą
zapoczątkowała mickiewiczowska Oda do młodości, a następnie kolejne kompozycje, w
sporej części nacechowane martyrologicznie – dokładnie tak, jak miało to miejsce w
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przypadku

Zesłania

studentów,

w

którym

Kaczmarski

przedstawił

młodych

przedstawicieli narodu w dośd analogicznej sytuacji. Tu jednak są oni kontrastowani
przez niemoc dorosłych, których niechęd do podjęcia działao określana jest mianem
„umiejętności życia”, a rzeczywiście sprowadza się do daleko posuniętego
oportunizmu:
To dzieci w słów wierzą sens
To dzieci marzą i śnią
To dzieciom sen spędza z rzęs
Dobro płacone ich krwią
Dorośli umieją żyd
Dorosłym sen - mara - śmiech
To dzieci będą się bid
Za słów dorosłych prawdę

Przewaga, jaką daje słowo nad obrazem, została świetnie wykorzystana w
ostatniej ze strof. Usunięci z obszaru percepcji główni jej bohaterowie pozostawili za
sobą pustą, przesiąkniętą deszczem Aleję Ujazdowską, która nadal rozbrzmiewa
groźnym, złowrogim kozackim gwizdem. Tak, jak wymazane zostały ślady bytności
złapanych przez kozaków młodych rewolucjonistów, tak poeta zaciera ślad ich bytności
w świecie przedstawionym, dokonując rzeczy, którą zazwyczaj wykonuje upływający
czas:
Przeszli, nie widad ich zza koni
Znika po kałużach ich ślad
Jeszcze w ostrogę szabla dzwoni
Czymże byłby bez tego świat
Pusta ulica pachnie deszczem
W drzewach jasny puszy się liśd
W mokrym powietrzu ciągle jeszcze
Krąży kozacki gwizd!
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Autoportret Witkacego (wg. obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza Autoportret)

61. Autoportret, 1939, Warszawa, Muzeum Narodowe

W Portrecie mężczyzny z roku 1936, który chyba najpełniej oddaje
katastroficzne wątki z jego biografii, Witkiewicz zastosował dokładnie taką samą
kompozycję tła, jaką możemy obserwowad na jego autoportretach z roku 1938 i 39.
Widmo zagłady, unoszące się dymem z kominów, już wtedy musiało mocno ciążyd na
postrzeganiu przez niego rzeczywistości. Transcendentnośd samego zagrożenia
objawiała się w sposób niemalże namacalny, stając się swoistą antytezą rzeczywistości.
Antytezą dodajmy spełnioną, czego dowodem był 17 września 1939 roku i świadoma
decyzja wrażliwego ponad miarę artysty o zakooczeniu żywota na warunkach przez
niego podyktowanych.
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Oczywistym jest fakt, że wszelkie strachy artysty odnajdywały swą drogę do
jego twórczości. Nadawało im to nie tylko osobistego charakteru, szczególnie
widocznego w autoportretach artysty, odciskając piętno w każdym niemal aspekcie
pracy z tworzywem, ale również nacechowywały je feerią osobistych przeżyd,
stwarzając unikatowe, uniwersalne dzieła sztuki. Stanisław Szuman podkreśla ową
unikatowośd portretów Witkacego, bo o nich tu mowa, w poniższy sposób:
Portret może byd tylko wizerunkiem oblicza, podobną kopią naskórka naciągniętego na czaszkę, za
którym kryje się tyle tajemnic. Ale czemuż nie ma byd też raz odsłonięciem tej tajemnicy, maskowanej
przez twarz? Sztuką Witkiewicza jest, że to potrafi i to nie obniża jego sztuki portretu. Tu właśnie sztuka
jego chodzi drogami, na których nikt się jeszcze nie posunął tak daleko jak on, ale wielu za nim tą drogą
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pójdzie.

Jako przykład bezkompromisowego podejścia do rzeczywistości, Stanisław
Ignacy Witkiewicz nieustannie wykorzystywany jest jako natchnienie dla artystów
nowożytnych. Dla Jacka Kaczmarskiego również stał się Witkacy postacią wielce
istotną, czego wynikiem jest utwór Autoportret Witkacego, poświęcony temu wielce
kontrowersyjnemu artyście. Kaczmarski stosuje w przypadku tego utworu lirykę maski,
jako że w wielu przypadkach solidaryzuje się on z postawą Witkiewicza. Przekonuje o
tym w wywiadzie, udzielonym Tygodnikowi Powszechnemu:
Dziennikarka - Dzieje się więc tak jak w Twej pieśni - patrzy się na świat "z nawyku". Co wówczas traci się
najpierw?
Jacek - Wrażliwośd. Nagle przestajemy postrzegad wielorakośd tego, co nas otacza. Dlatego każdy
człowiek powinien szczególną dbałością otaczad dziecko, które ma w sobie. Dziecko potrafi się wszystkim
bezinteresownie zachwycad, bawid się "na poważnie". Niczemu się nie dziwi, ponieważ jego aparat
pojęciowy nie zna pojęcia "niespodzianka". Bo niby czymże ona jest? Zaskoczeniem wobec rutyny. A
dziecko jest jej pozbawione. To, co istotne dla mojego "wewnętrznego dziecka", to niezwykle trudna
umiejętnośd, by zachwycad się światem - lecz nim się nie dziwid. Zadziwienie oznacza bowiem, że z góry
przewidujemy w naszym umyśle miejsce na pewne ograniczenia. A przecież zarówno świat, jak i my
jesteśmy bezgraniczni.
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Szuman S., Rzecz o zjawisku śmierci w sztuce. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. [w:]
Piotrowski P., Stanisław Ignacy Witkiewicz, Warszawa 1989, s. 152.
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Szukając pełni wyrazu dla tego wyjątkowego tekstu Kaczmarski posłużył się
wybiegiem, o którym informował Grażynę Preder przed swoim wyjazdem do Australii
na początku la dziewięddziesiątych zeszłego wieku:
Kiedyś nawet przeprowadziłem swoisty eksperyment: wiedząc jaką on pisze muzykę, podsunąłem mu
(mowa o Gintrowskim – przyp. moje) mojego "Witkacego", spodziewając się, że ów histeryczny,
żołądkowy sposób śpiewania, plus ostra muzyka Przemka, będzie bardzo dobrze współbrzmied z
przekorą Witkacego, z jego straszliwym szyderstwem. Spodziewałem się, że całośd nabierze
dramatycznego wymiaru, co zresztą w pełni się potwierdziło.

158

Tożsamy ze zmarłym tragicznie artystą podmiot liryczny wiersza, na którego
barki złożył Kaczmarski ciężar autoprezentacji przekonao, filozoficznych pos taw,
postrzegania rzeczywistości i stosunku do niej, rozpoczyna monolog liryczny od
reifikacji własnej osoby:
Patrzę na świat z nawyku
Więc to nie od narkotyków
Mam czerwone oczy doświadczalnych królików
Wstałem właśnie od stołu
Więc to nie z mozołu
Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów

159

Mimo zaakcentowania przez podmiot liryczny faktu, iż reakcje jego organizmu
nie są spowodowane wpływem narkotyków, a właśnie sposobem percepcji otaczającej
go rzeczywistości, odnieśd może odbiorca wrażenie uczestnictwa w delirycznym półśnie. Jednocześnie opis ten, zawierający tak intymne informacje z życia oraz
doświadczeo autora Ferdydurke, staje się monologiem intertekstualnym nie tylko z
płótnem, na którym umieścił samego siebie na tle industrialnej pustki, ale również z
jego twórczością literacką oraz ówczesną sytuacją społeczno-polityczną. Pogłębiona
analiza psychologiczna, której efekty widoczne są w kolejnych wersach monologu,
pozwala zanurzyd się całkowicie w wewnętrznym świecie Witkacego. Adekwatnośd
zastosowanych środków wyrazu podkreśla wyjątkowośd twórczości oraz biografii
krakowskiego artysty.
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Preder G., Pożegnanie Barda, Wydawnictwo Nitrotest, Koszalin 1995, s. 89.
Kaczmarski J., Ale źródło…, dz. cyt., s. 84.
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Krzysztof Gajda zwraca uwagę na wyjątkowy charakter wspomnianej reifikacji:
Królik doświadczalny” niesie z sobą cierpienie, dehumanizację, niezawiniony ból – w tym przypadku ból
samotnej egzystencji. Traktowanie przez Witkacego narkotyków jako pola eksperymentów z własnym
organizmem i umysłem (vide zbiór esejów Narkotyki), dodatkowo potęguje siłę tego wyrażenia.

Wyostrzenie

zmysłów

na

rzecz

upośledzenia

innych

to

160

kolejna,

charakterystyczna cecha wpływu narkotyków na ciało ludzkie. Tak, jak i zaakcentowana
w czwartym wersie poniższej strofy paranoja, objawiająca się dostrzeganiem
zagrożenia w każdym napotkanym osobniku. Odrzuciwszy jednak, zgodnie z
wyznaniem podmiotu lirycznego z pierwszej strofy, fakt ingerencji substancji
psychoaktywnych na jego aparat percepcyjny, otrzymamy nadwrażliwośd na
zagrożenia płynące z podstawy człowieczeostwa. Przesunięty w ten sposób środek
ciężkości z nałogowca-autodestruktora na filozofa-katastrofistę, który sam nie potrafi
zrozumied sygnałów zagłady świata, jakie do niego docierają. Subtelna granica,
niedostrzegalna dla otoczenia, pozostawia je obojętnym na los artysty:
Słucham nie słów lecz dźwięków
Więc nie z myśli fermentu
Mam odstające uszy naiwnych konfidentów
Wszędzie węszę bandytów
Więc nie dla kolorytu
Mam typowy cieo nosa skrzywdzonych Semitów

Postrzeganie rzeczywistości w sposób odmienny od przyjętego dla ogółu nie
czyni z podmiotu lirycznego osobnika szczególnego w pozytywnym sensie. Mimo faktu,
że on sam dostrzega zasadniczą różnicę w postrzeganiu rzeczywistości przez niego
samego i zbiór indywiduów go otaczających, wynoszącą go ponad resztę ogółu. Bo
właśnie tak postrzega różnicę Witkacy – wybitna jednostka przeciw niedającemu się
odróżnid tłumowi:
Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym
I to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym

160

Gajda K., To co wychodzi z ust może byd takie lub inne…, dz. cyt., [w:] Gajda K., Traczyk M., Zostały
jeszcze pieśni…, dz. cyt., s. 309.
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W odróżnieniu od was którzy Paostwo wybaczą
Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu

Epitet, jakim obdarza zbiorowośd ludzką, nie niesie ze sobą negatywnego
ładunku. Ewidentnie żal jest podmiotowi każdego z członów owego organizmu, jakim
jest społecznośd – w rozumieniu lokalnym oraz uniwersalnym. Wrażenie takie jest o
tyle prawdziwe, że sankcjonuje je sam dramatopisarz w wersie wcześniejszym, stosując
grzecznościową formułę w tym formalnym explicite.
Kolejną cechą charakterystyczną, z którą zapoznaje odbiorcę podmiot, jest
opozycyjnośd niektórych cech charakteru, które dzięki wzajemnemu ścieraniu się
tworzą wybitną jednostkę. Indywidualnośd ta ukazana jest w formie, wyrzucanych
przez podmiot niemal w każdym wersie poniższych dwóch strof ekspresyjnych,
urywanych i nieco chaotycznych, zdao:
Dosyd sztywną mam szyję
I dlatego wciąż żyję
Że polityka dla mnie to w krysztale pomyje
Umysł mam twardy jak łokcie
Więc mnie za to nie kopcie
Że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie
Wrażliwym jest jak membrana
Zatem w wieczór i z rana
Trzęsę się jak śledziona z węgorza wyrwana
Zagłady świata się boję
Więc dla poprawy nastroju
Wrzeszczę jak dziecko w ciemnym zamknięte pokoju

Taki ekshibicjonizm osobistych postaw i przeżyd powinien mied charakter
terapeutyczny. Jednakże strach przed zagładą świata, który przebrzmiewa w
praktycznie każdym powyższym wersie, jest silniejszy niż taka forma ekspiacji.
Popchnięty na krawędź jestestwa, przerażony swymi kasandrycznymi wypowiedziami,
dostrzega

podmiot

jednakże

formę,

która

pozwala

mu

zachowad

resztki

samoświadomości. Jest nią pusty, bezsensowny wrzask dziecka, zamkniętego w
ciemnym pokoju.
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Wrażliwośd, o której wspomina wyżej, a która nadała mu cech wyjątkowości,
doprowadzi go do samounicestwienia. Stwierdza bowiem podmiot w ostatnim
czterowersie, iż życie w jego dotychczasowej formie nie niesie za sobą żadnych
pozytywnych aspektów, informując jednocześnie o postanowieniu zakooczenia go na
warunkach przez niego wybranych:
Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę
Ja częściej niż wy jeszcze żyd nie chcę a muszę
Ale tknąd się nikomu nie dam i dlatego
Gdy trzeba będzie sam odbiorę światu Witkacego

Wypełnienie się losu katastrofisty-filozofa na jego własnych warunkach, bez
dania tej satysfakcji osobą trzecim, stało się kwintesencją losu wrażliwego ale
przerażonego artysty, ocierając się niemalże o status samospełniającej się
przepowiedni.

Birkenau (wg. obrazu Jerzego Krawczyka - Birkenau)

62. Birkenau, 1958, Kraków, Muzeum Narodowe
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Reifikacja człowieka na wzór tej, jakiej dokonali rzeczywiście hitlerowcy w czasie
II wojny światowej, znalazła swoje odzwierciedlenie na obrazie Jerzego Krawczyka.
Ludnośd pochodzenia żydowskiego z terenów całej niemalże Europy znalazła swoją
ostatnią drogę przechodząc lub przejeżdżając bramy obozu koncentracyjnego
„Brzezinka”. Nazwa ta jednakże w języku polskim niesie konotacje raczej natury
pozytywnej,

kojarzona

głównie

z narodzinami

życia,

nie

jego gwałtownym

zakooczeniem. Młody, niewielki las brzozowy, od którego wzięła swą nazwę
miejscowośd, został centrum największego w historii ludzkości mordu na człowieku –
zagładzie milionów, którzy potraktowani zostali niczym zwierzęta. Krawczyk, a za nim
Kaczmarski, poszli jednak jeszcze dalej w metaforze, mającej znaleźd adekwatne
określenie dla tego hipermordu. Sprowadził na swoim obrazie współczesny malarz
ludzkie jednostki do roli opału, martwej materii organicznej, układanej w pryzmy
wzdłuż drogi prowadzącej do pieca. Powstała w ten sposób homonimia wyrazu
„brzezinka” wydaje się byd bardziej adekwatna do użycia jako tytuł, ponieważ jej
właściwości multiznaczeniowe poszerzyłyby wymiary percepcji dzieła oraz dookreśliły
jego kontekst. Obydwaj twórcy jednak postanowili nazwad swe dzieła Birkenau,
uzyskując dodatkowo możliwośd dialogu z historią tego miejsca, wymuszając niejako
negatywny wydźwięk niemieckojęzycznej nazwy.
Jacek Kaczmarski dokonując interpretacyjnej gry z malarskim pierwowzorem,
postanowił dośd dokładnie opisad wszystkie symboliczne znaki, jakie zostały tam
umieszczone przez Jerzego Krawczyka. Dlatego właśnie odbiorca może liczyd na
spoetyzowany opis obrazu, mieszczący się w ramach typowej analizy dzieła sztuki,
dokonanego przez eksperta w tej dziedzinie. Ewidentnie wykorzystał w tym przypadku
warszawski poeta swoją ponadprzeciętną wrażliwośd oraz rozległą wiedzę na temat
malarstwa w ogólności. Wyrobione pod bacznym okiem Janusza Kaczmarskiego
umiejętności, podkreślone zostają w sposób szczególny podczas intersemiotycznych
dialogów z dziełami twórców współczesnych, których sztuka nie należy do
najprostszych w odbiorze, a w interpretacji staje się prawdziwym wyzwaniem.
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Swój

interpretacyjny opis

rozpoczyna

Kaczmarski od zasygnalizowania

przestrzeni lirycznej, która w tym przypadku będzie tożsama z obszarem percepcyjnym
obrazu:
Porządny w pryzmach marnuje się opał
I zimny komin zbędne ma przestoje
Mizerne niebo czeka na swój pokarm
161

Tłuste obłoki słodkich swądów zwoje

Sprowadzenie człowieka do roli opału wyczerpuje całkowicie znamiona
wcześniej wspomnianej reifikacji, w pełni oddając naturę malarskiego pierwowzoru.
Spoczywające w pryzmach kawałki drewna, całkowicie martwe, czekające na swoją
kolej pochłonięcia przez nienasyconą paszczę komina, zostają zamrożone w jednej
chwili, by byd świadectwem dehumanizacji ludzkiego „opału”. Oddanie wrażeo
zapachowych, nawiązanie do głodu komina oraz mizernego wyglądu obszaru nieba,
którego jedynie fragment wyrasta spośród piętrzących się z każdej strony pryzm
„opału”, potęguje jeszcze wrażenie odczłowieczenia tragedii, jaka miała miejsce na
terenie obozu. Również celowe przeciąganie artykulacyjne wyśpiewywanych wyrazów,
w połączeniu z monotonną, jednostajną melodyką podkładu muzycznego stwarza
wrażenie unoszącego się z komina dymu. Komina, dodad należy, który dawno wystygł.
Takie zabiegi, włączone w ów krótki utwór, a poparte przez dialog intertekstualny z
dziełem malarza, potęgują wrażenie ataku słowa na wszystkich płaszczyznach percepcji
– słuchu, smaku, zapachu, węchu, wzroku. Komplementarnośd w ten sposób osiągnięta
pozwala nieokreślonemu podmiotowi, w oparciu o stworzoną, wielopłaszczyznową
przestrzeo liryczną, przejśd do nieco bardziej szczegółowego opisu:
Skrzętni palacze gdzieś się zapodziali
Wystygły ruszta popiół tuli glina
I w bezcielesnym milczeniu umarli
Słuchają jęków głodnego komina

Epitet „skrzętni” podkreśla w tym wypadku zmiłowanie narodku niemieckiego
do porządku oraz ścisłego i dokładnego wypełniania nałożonych obowiązków,
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dookreślając

nieprzedstawionych

„palaczy”.

Bezosobowe

podejście

do nich,

wspomniana wcześniej dehumanizacja palonych, poprowadziła wprost do określenia
ich tymiż „palaczami”. Unoszące się zaś pozostałości wymordowanych po wsze czasy
już będą związany z kominem, przez który uleciała ich więź ze światem.
Największą tragedią jednak jest fakt, iż:
Po ustalonych raz na zawsze drogach
Płynie nad nimi ślepe oko Boga

Pozostając nadal w trakcie interpretacji obrazu, poeta nawiązuje również do
bogatej literatury żydowskiej, która po zakooczeniu wojny zadawała wciąż to samo
pytanie – jak Bóg narodu wybranego mógł dopuścid do jego zagłady. Prawdopodobnie
takie samo pytanie zadawał dwudziestowieczny malarz, umieszczając na stosami
„opału” boskie oko.

Rozstrzelanie (wg. obrazu Andrzeja Wróblewskiego – Rozstrzelanie
VIII)

63. Rozstrzelanie VIII, 1949, Warszawa, Muzeum Narodowe
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Stworzony przez Andrzeja Wróblewskiego cykl obrazów, noszących tytuł
Rozstrzelanie, to metaforyczna opowieśd o śmierci. Wróblewski przedstawia, za
pomocą pozornej grupy mężczyzn, będących w rzeczywistości jedną postacią, fazy
umierania – od śmiertelnego parkosyzmu, przez deformację ciała, utratę kolorów, po
pełne rozczłonkowanie obu elementów, składających się na żywego osobnika. Cały cykl
pokazuje ów fenomen rozstrzelania, człowieka przypartego do muru, a następnie
rozczłonkowanego, pozbawionego każdego przejawu życia, w tym i tych bardziej
abstrakcyjnych, jak cieo czy kolor, postawionego pod ścianą, by można mu odebrad to
wszystko, o czym wcześniej wspomniano. Jego surrealistyczną, ósmą odsłonę,
wykorzystał Kaczmarski jako inspirację do napisania utworu, któremu dał tytuł tożsamy
z mianem całego cyklu - Rozstrzelanie.
Rozpoczyna go od wersu, umieszczonego zresztą na początku każdej strofy,
będącego naśladowaniem odliczania plutonu egzekucyjnego, czyli tego elementu,
który został przez Wróblewskiego pozostawiony w sferze domysłów, wyrzuconym poza
obszar percepcji:
Raz! Dwa!
To tylko rozstrzelanie cieni
Wbijanie w ścięty wapnem świat
Nie ma już trawy słooca kamieni
To tylko rozstrzelanie cieni

162

Bagatelizowanie sytuacji lirycznej, zawartej w pierwszej strofie, nadaje jej
surrealistycznego charakteru, odzwierciedlając intencje autora płótna. Biel ściany,
służącej za generator cienia, dzięki któremu śmierd odbywa się na więcej niż jednym
poziomie, podkreślona zostaje przez zaakcentowanie braku innych obiektów, w
rzeczywistości tworzących podstawę opisu żyjącego obszaru. Opozycja drugiego i
trzeciego wersu, martwego i żywego, pozwala na dookreślenie nośnika dla
stworzonego mikrokosmosu, który nawet w fazie egzekucji pozostaje nieożywiony.
Decyduje zaś o tym fakcie druga częśd klamry, jaką stanowią razem wersy drugi i piąty,
wskazując na fakt odebrania życia czemuś, co ze swej natury jest martwe.
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Kolejną fazą rozstrzelania staje się pozbawienie kształtu, mające u swej
podstawy zadanie odebrania kolejnego elementu, charakteryzującego żywą jednostkę.
Trzy! Cztery!
To z ubrao wytrząsanie ciał
Bo traci właśnie kształt wymierny
Każdy kto kiedyś kształt swój miał
To z ubrao wytrząsanie ciał

Metaforyczny obraz kuli jako lęku, grzęznącego w źrenicy, potęguje grozę
sytuacji lirycznej. Podmiot zostaje zmuszony do skupienia się na elemencie swojej
własnej zagłady, co pozwala na wyeliminowanie z obszaru opisania elementów,
mogących stanowid zaczepienie dla rzeczywistości. Kolejna klamra nie pozwala jednak
uchwycid tych elementów, pozostawiając opisywaną postad w trzeciej fazie umierania
– obserwacji lecącego pocisku:
Cztery! Raz!
To zapatrzenie w drogę kuli
Grzęznący w głąb źrenicy lęk
Nie ma plutonu gmachów ulic
To zapatrzenie w drogę kuli

Czwarta

faza,

zarejestrowana

przez

Wróblewskiego,

a

następnie

zwerbalizowana przez Kaczmarskiego, to deformacja kształtu:
Pięd! Dwa!
Nienaturalne kooczyn pozy
Matowy martwej skóry blask
Milczenie obliczonej grozy
Nienaturalne kooczyn pozy

Zaakcentowanie odczucia żywego organizmu, jakim jest groza, zostaje
przytłoczone przez pozostałe epitety, opisujące rozstrzeliwaną postad. „Matowy” blask
skóry i „nienaturalne kooczyn pozy” nie pozwalają na dłuższą refleksję nad istotą
człowieczeostwa opisywanej postaci. Klamrowa budowa tych ostatnich dodatkowo
hiperbolizuje reifikację istoty ludzkiej.
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Ostatnia, piąta faza, tożsama zresztą z liczbą wizerunków, za pomocą których
oddał Wróblewski fazy umierania rozstrzeliwanego mężczyzny, skupia się na
najmniejszej z postaci, umieszczonych przez malarza w przestrzeni obrazu:
Trzy! Pięd!
To przechodzenie światów boso
Lot w smudze mroku w biały dzieo
Minął bez echa krótki łoskot
To przechodzenie światów boso
Dwa!
To tylko rozstrzelanie cieni
To tylko pięd
Razy
Ja

Podsumowując całą wcześniejszą wypowiedź, podmiot liryczny dokonuje w
strofie ostatniej zsumowania poszczególnych elementów, podkreślając rozwarstwienie
jednego „ja” na pięd różnych jego wyobrażeo. Zwraca zresztą uwagę ostatnie
podkreślenie, przywracające osobowośd za pomocą zaakcentowania indywidualności.
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Czerwony autobus (wg. obrazu Bronisława Wojciecha Linke - Autobus)

64. Autobus, 1959-1961, Warszawa, Muzeum Narodowe

Czerwony autobus to ostatni napisany przez Kaczmarskiego utwór przed jego
przymusową emigracją w roku 1981. Pragnienie, które zawarł autor Staoczyka w
ostatnim wersie piosenki, dokonując interpretacji obrazu Bronisława Linkego, stało się
jego udziałem, urastając następnie do rangi samospełniającej się przepowiedni. Ten
dynamiczny utwór, będący formą analizy przekrojowej polskiego społeczeostwa
czasów współczesnych autorowi, jest również pokoleniowym apelem i głosem przeciw
marazmowi, szczególnie dotykającego młode pokolenie Polaków tamtych czasów. Dziś
może byd traktowany jako kronika życia w czasach, kiedy kształtowały się podwaliny
współczesnej Polski, dające następnie impuls do porzucenia ustroju socjalistycznego
nie tylko przez kraj ojczysty Kaczmarskiego, ale również, na zasadzie lawiny, przez cały
blok wschodni.
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Czerwony autobus, będący jednym z symboli czasów Rzeczpospolitej Ludowej,
którego zunifikowane wersje można było spotkad na prawie każdej ulicy nawet
mniejszych miast, stanowiły w większości wypadków jedyny środek transportu, stając
się również kulturowym kotłem, przewożącym w swoim wnętrzu pełny obraz polskiego
społeczeostwa. Użycie owego autobusu jako wspomnianego symbolu i zarazem
metafory wydaje się uzasadnionym zabiegiem w celu ukazania chorych relacji, jakie w
opisywanym społeczeostwie występowały. Nie dziwi – z tego właśnie powodu –
obecnośd powyższej piosenki w cyklu Muzeum, będącego przecież programem
specjalnie stworzonym do ukazania dziejowych kolei polskiego narodu, powtarzalności
niektórych zjawisk kulturowych i społecznych. Jest też jedynym utworem w całym
cyklu, który ma ewidentnie interwencyjny charakter, w wyniku czego ograniczona jest,
niestety, jego uniwersalnośd.
Noszący pierwotnie tytuł Autobus, dokładnie tak, jak zatytułował swoje płótno
Linke,

z

dominującym,

siedmiozgłoskowym metrum,

zadaniem którego jest

zdynamizowanie piosenki w celu nadania jej charakteru pędzącego autobusu, utwór
Kaczmarskiego rozpoczyna zbiorowy podmiot liryczny. Jego zadaniem będzie narracja
również w dalszej części utworu oraz rola chóru w trzech ostatnich wersach każdej
strofy:
Pędzimy przez Polską dzicz
Wertepy chaszcze błota
Patrz w tył tam nie ma nic
Żałoba i sromota
Patrz w przód tam raz po raz
Cel mgłą niebieską kusi
Tam chce byd każdy z nas
Kto nie chce chcied - ten musi!
W Czerwonym Autobusie
W Czerwonym Autobusie
W Czerwonym Autobusie mija czas!
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Rozpoczęta od ogólnego zarysowania obszaru percepcji, podkreśla strofa rolę
wizerunku autobusu na obrazie jako dominanty kompozycyjnej utworu. Zbiorowy
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podmiot nie tylko jednak dokonuje opisu, mającego na celu zawiązanie sytuacji
dramatycznej utworu, ale werbalizuje również odczucia i przemyślenia zgromadzonego
tłumu, unifikując transcendentne elementy, jakie znajdują się we wszystkich pięciu
strofach. Podkreślona ademokratycznośd pędzącego pojazdu, której werbalną formę
umieścił poeta w ósmym wersie, zaraz przed trójwersowym pseudo-refrenem,
wykrzyknieniem zbiorowego podmiotu daje do zrozumienia, iż obecnośd na jego
„pokładzie” nie podlega wolnemu wyborowi. Zabieg ten skomponowany zostaje z
kolejnymi, wspomnianymi wcześniej trzema wersami, gdzie zastosował autor
Rozstrzelania wielkie litery w celu poszerzenia kontekstu odbiorczego autobusu, nie
tylko podkreślając jego podstawową funkcję jako dominanty utworu, ta bowiem
zaakcentowana została już w tytule, ale jako łatwo dekodowalnej metafory,
charakteryzującej ówczesną Polskę.
Kolejne strofy są zbiorem sztucznych i rzeczywistych lęków, jakie lęgły się w
paranoidalnej multiświadomości:
Tu stoi młody Żyd
Nos zdradza Żyd czy nie Żyd
I jakby mu było wstyd
Że mimo wszystko przeżył
A baba z koszem jaj
Już szepce do człowieka
- Wie o tym cały kraj
Że Żydzi to bezpieka!
Więc na co jeszcze czekasz!
Więc na co jeszcze czekasz!
Więc na co jeszcze czekasz! W mordę daj!

Nawiązująca ewidentnie do roku 1968 i kampanii oszczerstw, skierowanych
przeciw pozostałym przy życiu obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego,
powyższa strofa jest doskonałym przykładem wspomnianych wyżej lęków. Wpajane
przez

oficjalną

propagandę

atrybuty

tej

grupy

społecznej

znajdują

swoje

odzwierciedlenie w reakcjach prostych ludzi, którzy najłatwiej takiej psychomanipulacji
ulegają. Dlatego podkreślona zostaje „baba z koszem jaj”, która w tym przypadku
symbolizuje nie tylko ową grupę społeczną, ale również, poprzez korelację z
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przekupkami, reprezentuje źródło informacji, niekoniecznie jednak wiarygodne.
Wykrzyczany przez chór w ostatnich trzech wersach nakaz odchodzi od antagonizacji,
otwarcie zachęcając do przemocy w stosunku do mniejszości żydowskiej.
Inteligencja, tożsama ze znienawidzoną, obezwładniającą strachem władzą,
charakterystyczne dla tajnej policji atrybutu – to dominujący temat kolejnej strofy:
Inteligentna twarz
Co słucha zamiast mówid
Tors otulony w płaszcz
Szyty na miarę spluwy
A kierowniczy układ
Czerwony wiodąc wóz
Bezgłowa dzierży kukła Generalissimus!
Dziełem tych dwóch marszruta!
Dziełem tych dwóch marszruta!
Dziełem tych dwóch marszruta! - Luz i mus!

W powyższym przypadku pojawia się jednak postad, która odpowiada za
kierunek, w którym porusza się „autobus”, podkreślona zresztą poprzez wykrzyknienia
w ostatnich, pełniących formę refrenu, wersach. Zastosowanie homonimicznego
wyrażenia

„kierowniczy

układ”

koresponduje

z

ówczesnymi

wypowiedziami

najwyższych władz i oficjalną nowomową, nadając wypowiedzi podmiotu lirycznego,
charakterystycznego dla wspomnianej retoryki, akcentu.
Ostatnim akcentem opisu polskiego społeczeostwa, wraz z jego podstawowymi
komórkami, jest kolejna strofa. Nie tylko bowiem przedstawieni zostają w niej
przedstawiciele wspomnianych grup społecznych – robotnik, ksiądz, chłop (pod
postacią kosyniera) – ale, by nacechowad wypowiedź podmiotu jeszcze mocniej, używa
Kaczmarski symboliki oraz języka, stosowanego przez przedstawiciela proletariatu:
Za robotnikiem ksiądz
Za księdzem kosynierzy
I ktoś się modli klnąc
Ktoś bluźni ale wierzy
Proletariacki herszt
Kapowad coś zaczyna

288

Więc prosty robi gest
I rękę w łokciu zgina!
Nie ruszy go lawina!
Nie ruszy go lawina!
Nie ruszy go lawina! Mocny jest!

Fantasmagoryczne postacie, które znalazły się na płótnie Linkego, umieścił
poeta w strofie ostatniej, starając się dozowad napięcie sytuacji lirycznej. Niemożnośd
zaakceptowania sytuacji, w jakiej znalazł się podmiot liryczny, popycha go do rzucenia
w kierunku współpasażerów wezwania do opuszczenia drogi, jaka została narzucona
przez „upiorów małych rząd”. Poprzez to homonimiczne wyrażenie, umieszczone przez
poetę w wersie piątym, hiperbolizuje autor Birkenau absurdalnośd sytuacji, panującej
w symbolicznym autobusie:
A z tyłu stary dziad
W objęcia wziął prawiczkę
Złośliwy czyha czart
W nadziei na duszyczkę
Upiorów małych rząd
Zwieszony u poręczy
W żyły nam sączy trąd
Zatruje! I udręczy!
Za oknem Polska w tęczy!
Za oknem Polska w tęczy!
Za oknem Polska w tęczy! Jedźmy stąd!

Podkreślid należy, że wbrew sporej liczbie interpretacji, Kaczmarski ustami
podmiotu lirycznego nie wzywa do opuszczenia kraju. Nadinterpretacja tego
fragmentu wypływa zapewne z faktu jego późniejszej emigracji, aczkolwiek nie
znajduje swego usprawiedliwienia w tekście. Warszawski poeta nie sugeruje przecież
opuszczenia autobusu, który bezspornie jest symbolem kraju, a raczej nawołuje do
zmiany toru jego jazdy – próby, która podjęta została kilka miesięcy później, owocując
przymusową emigracją autora niniejszych strof.
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Kanapka z człowiekiem (wg. obrazu Bronisława Wojciecha Linkego Kanibalizm)

65. Kanibalizm, 1950-51, obecne miejsce przechowywania nieustalone

Napisany w roku 1981 utwór, będący intertekstualną grą słowną z obrazem
Bronisława Wojciecha Linkego, został włączony do cyklu Muzeum, mając pełnid rolę
kolejnej przestrogi dla rozbawionego, ekstatycznego społeczeostwa. Złożoną metaforą
próbuje pokazad Linke dramat współczesnego świata, gdzie słabszy „pożera”
silniejszego, gdzie zezwierzęcenie, mimo znaczących osiągnięd w dziedzinie kultury,
sztuki, nauki, ciągle przesłania rozumową próbę uporządkowania świata na rzecz
zaprogramowanych na poziomie genetycznym instynktów.
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Należy zgodzid się z założeniem, postawionym przez Krzysztofa Gajdę, iż
Kaczmarski widział przede wszystkim w wizji Linkego obraz współczesnej mu relacji
władza-obywatel, aczkolwiek można również pójśd nieco dalej w interpretacyjnej
analizie, rozszerzając rozumienie owej symboliki na relacje totalitaryzm-człowiek w
ogólności. Założenie takie znajduje swoje uzasadnienie chociażby w biografii
Bronisława Linkego, któremu dane było doświadczyd dwóch głównych totalitaryzmów
XX wieku – faszyzmu i komunizmu. Nic nie stoi na przeszkodzie takiemu zabiegowi, ani
nie sugeruje skądinąd ograniczania zakresu interpretacji powyższego dzieła.
Budowa wiersza podkreśla jego surrealistyczny charakter, nawiązując w ten
sposób do malarskiego pierwowzoru. Trzy pierwsze strofoidy wyróżnia zastosowana
przerzutnia, która, dzięki łamanym rymom, podkreśla wspomnianą wcześniej
surrealistycznośd oraz grozę opisywanej sytuacji:
Ostry nóż
Wchodzi w chleb
Deszcz okruszKów sypie się
Grzęznę w tłuszcz
Z oczu łzy
W ciepłych strużKach płyną mi
To z cebuLi żółte młyoskie koŁa przygniataJą mnie do kromKi WsmarowaLi mnie od czoŁa aż po pięTy i korzonKi
PrzyprawiaJą według karTy sól mnie szczyPie w nos pieprz wier-
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Ci a ja wcaLe nie chcę byd pożarTy mnie nie spieSzy się do śmierCi

164

Rwana wypowiedź podmiotu lirycznego z powyższych trzech strofoid, głosem
jego samego jedynie opisywała sytuację liryczną. Zredukowany do poziomu jednego ze
składników kanapki, podmiot dostrzega z zupełnie innej perspektywy otaczającą go
rzeczywistośd – którą jest tytułowa kanapka. Okruszki stają się lawiną, tłuszcz wciąga i
ogranicza ruchy mocą trzęsawiska, a okrągłe, żółtawe plasterki cebuli dociskają
nieszczęśnika ciężarem młyoskiego koła. Reszta człowieczeostwa pozostaje, co
znamienne, w owych metaforach, które nawiązują do zewnętrznego świata, gdzie
człowiek formalnie nie jest zreifikowany do poziomu pokarmu. Ta nid pozwala leżącej
na kromce chleba postaci dokonad próby oporu przed pożarciem. Przyprawiony do
smaku solą i pieprzem, skropiony sokiem z cytryny, ma jeszcze na tyle świadomości, by
nie poddad się bez, chodby jedynie symbolicznej, walki:
- Jakim prawem starcy ludojady
Przyrządzają sobie tę kanapkę
Wrzeszczę przygnieciony i bezradny
Wciskam w tłuste masło łapki
Jeszcze sokiem z cytryn mnie spryskują
Żebym przed spożyciem skurczył się
Przecież ktoś się musi za mną ująd
Tak po prostu wszak nie zjedzą mnie!

Ta resztka człowieczeostwa, zamknięta w dziesięciozgłoskowym metrum,
wyróżnia się regularnością strofy oraz wypowiedzią, która jest znacznie bardziej,
poprzez swoją długośd chociażby, przystająca do mowy istoty rozumnej. Powrotna
personifikacja jest jednakże tylko pozorna, ponieważ odczłowieczony wcześniej
osobnik jest dalej świadomy swojego groźnego przeznaczenia.
Regularnośd wypowiedzi podmiotu lirycznego przechodzi następnie w serię
wykrzyknieo, kiedy przerażony staje przed swoim prześladowcą. Cały jego świat zostaje
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nagle zredukowany jedynie do otwartych ust, które mają go zaraz pochłonąd. Odejście
od stosowania rymów łamanych w klauzuli niweluje nieco efekt przedmiotowości i
surrealistyczności

postaci

podmiotu

lirycznego,

pozostawiając

wrażenie

człowieczeostwa ja lirycznego, zapoczątkowanego poprzednią strofą:
Drgnął mój chleb
Unosi dłoo go wzwyż
Boże!
Czuję dech
Zgłodniały widzę pysk!
Może
To jest żart!
Czy śmiad się mam czy łkad?!
Patrzę
W lśnienie warg
Co zaczynają drgad!
Nagle
Otchłao ust
I zębów biała grao!
Woni
Zgniłej chlust!
Ruchomą widzę krtao!
Bronię
Się co sił!
Wtem trzask i mrok mnie skrył!

Dokładnośd opisu zgadza się w tym przypadku ze szczegółowością, z jaką oddał
„narząd mordu” Linke w pierwowzorze, kontynuując dialog intersemiotyczny na
wyjątkowo szczegółowym poziomie. Proces werbalizacji, zapewne za sprawą
literackości dzieła Bronisława Linkego, nie wychodzi jednak w żadnym miejscu poza
scenę, którą widad na obrazie polskiego malarza, stając się spoetyzowaną analizą
dzieła.
Dramatyczne

wykrzyknienie

zjadanego

człowieka

kooczy

nagła

cisza.

Przygotowuje ona zmianę podmiotu lirycznego, który dotychczas wypowiadał się z
pozycji narratora, budując stopniowo napięcie wiersza. Kolejny czterowers, kooczący
cały utwór, to dramatyczne podsumowanie, będące „kulinarną” oceną zjadającego:
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- Masło świetne
Chleb wspaniały
Człowiek z lekka
Był zgorzkniały

Odpersonalizowany dotychczas kanibal, pojawiający się poprzez epitety – i to w
liczbie mnogiej – ujawnia się po to, by dokonad ostatniego aktu owego dramatu –
oceny pożartej jednostki jako smakowego doświadczenia.

Wariacje dla Grażynki (wg. grafik Józefa Gielniaka - Improwizacje dla
Grażynki)

66. Improwizacja dla Grażynki VI, 1966, Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie
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Urodzony w 1932 roku we Francji Józef Gielniak zdecydował się, po odrzuceniu
stypendium, które zostało mu przyznane przez Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu,
kontynuowad naukę w Polsce. Po zdaniu matury przez Józefa w liceum polskim,
działającym w Paryżu, przenosi się cała rodzina do Grudziądza. Gielniak już wtedy
chory jest na gruźlicę, dlatego dośd szybko trafia do szpitala, znajdującego się w
Grudziądzu, a potem do Bydgoszczy. W roku 1953 zostaje skierowany na leczenie
sanatoryjne w ośrodku „Bukowiec” w Kowarach, który stanie się jego domem do kooca
życia. Miejscowośd ta oraz samo sanatorium, będzie miało ogromny wpływ na
twórczośd artysty, która bez znajomości tego faktu nie może byd w pełni odkryta czy
doceniona. W czasie piętnastu lat, które znaczyły dojrzały okres twórczości artysty,
podejmował on jedynie trzy tematy – Sanatorium, Improwizacji dla Grażynki i
Bukowca. Zmarł na zawał serca w 1972 roku.
Improwizacje dla Grażynki powstawały jako cykl linorytów, mających oddad
wszystkie grozy, jakie towarzyszyły artyście w czasie jego krótkiego, pełnego cierpienia
życia. Mowa tu oczywiście nie tylko o doświadczeniach cierpieo fizycznych, chod i takie
nie były Gielniakowi obce, ale przede wszystkim o odczuwaniu, o wrażliwości na świat.
Ból egzystencji jest w tym przypadku chyba bardziej wyrazisty, niż nawiązanie do
fizyczności uniwersum – chod to ono „prezentuje” się Gielniakowi, o czym można
dowiedzied się chociażby z jego listów. Potwory, które widział autor Improwizacji dla
Grażynki, miały towarzyszyd nie tylko jemu, ale byd również dostrzegalne wszędzie
tam, gdzie naruszona została linia życia. Tezę taką prezentuje zresztą sam artysta:
Jacuśku, przesyłam Ci wreszcie „Improwizacje dla Grażynki V”, poprawiłem byki, jak Ty nazywasz i teraz
chyba już dobrze – mówiłem Witzowi, że może te potwory lecące po orbicie nad Bukowcem „widział”
Goya, widzieli w Wietnamie!? że może nad Bukowcem rozpadają się na strzępki? może jakiś ogieo
zaporowy? może są to olbrzymie sieci na nich rozpięte?
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Gielniak, może podświadomie, również inspirował się dziełami innych twórców.
Wspomina o tym dwukrotnie Irena Jakimowicz w swoim opracowaniu, dotyczącym
jego twórczości, dostrzegając powiązania w Improwizacji dla Grażynki V z twórczością
Francisca Goyi:
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Odniesienie natomiast do grafiki Goyi w dramatycznej „Improwizacji dla Grażynki V” jest tak dalece
czytelne, że pozwala na konkretne zestawienie z planszą cyklu „Caprichos” – „Rozsądek uśpiony rodzi
potwory”. Nic tu zresztą, łącznie z latającymi potworami, nie jest skopiowane, a cała kompozycja, w
ogólnym zarysie, jakby odwrócona do góry nogami, przeniesiona jest w jakiś odrealniony pejzaż i
obdarzona aktualnymi znaczeniami – zagrożenia i nadziei przetrwania, wspólnymi zresztą dla całego
166

cyklu.

oraz wpływem płótna Dürera na powstanie Improwizacji dla Grażynki VI:
W przypadku „Improwizacji dla Grażynki VI” sugestia grafiki Dürera jest tak zamaskowana, że mogła ja
odsłonid jedynie obecnośd w pracowni Gielniaka reprodukcji „Walki Michała Archanioła ze smokiem”.
Prawie abstrakcyjna kompozycja Gielniaka jest powtórzeniem w kształcie oderwanym gestu walki,
powtórzeniem o znacznie podniesionej skali emocjonalnego napięcia, o silniejszym, bardziej skupionym
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w opozycji czerni i bieli działaniu dramatycznym.

Ciemne odbitki linorytnicze, które posłużyły Kaczmarskiemu jako inspiracja do
napisania Wariacji dla Grażynki, to szczytowe dzieło Gielniaka. Irena Jakimowicz,
zajmująca się twórczością artysty, tak pisze o cyklu Improwizacji:
…cykl „Improwizacje dla Grażynki ” jest jakby syntezą grozy i piękna, jest opowieścią o wiecznym
stawaniu się, opowieścią dynamiczną, skoncentrowaną na dramatycznym ruchu. Dla genezy tego tak
dojrzałego cyklu uważał Gielniak za szczególnie istotne wspomnienia z dzieciostwa, kiedy to oglądał w
Valenciennes wspaniałe i radosne widowisko sztucznych ogni na 14 lipca 1944 roku, na które nałożył się
inny widok – „piękny, niesamowity i groźny: światła rzucane nocą przez lotnictwo alianckie przed
bombardowaniami oraz potężne słupy światła reflektorów obrony przeciwlotniczej, pociski świetlne i
piekielne wybuchy bomb*…+
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Głównie grozę i piękno zarazem starał się oddad Kaczmarski w swojej wersji
Improwizacji. Nie otrzymujemy więc opisów percepcji świata, które stworzył Gielniak, a
raczej przebłyski z jego cyklu i związane z nimi odczucia, uczucia i stany świadomości. Z
każdego niemal słowa, każdego zdania, wypływa stan zagrożenia, jaki został zawarty w
linorytach kowarskiego artysty. Chod i bezpośrednie nawiązania, będące opisaniem
dzieła Gielniaka, są aż nadto widoczne. Pierwszy wers to przecież opis wskazujący na
główną figurę – niczym pazur wbijającą się w świat – z Improwizacji dla Grażynki VI:
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Spójrz na ten asfaltowy pazur co topi niebo z celofanu!
Huczący lej sprężonych gazów wytryska z niewidocznych kranów!
Płonący tiul falami dwiema niknąc odsłania Czerni odlew
A tam jest Otchłao w której nie ma miejsca na jeden ludzki oddech...
Komórkom tkankom plastrom miodu żyłkom na liściu pajęczynom
Wszystkim strukturom kryształowym w sposób ten sam i żyd i ginąd!
Każde poczuje unerwienie ten ból na wskroś duszności atak
Gdy się rozłazi ciało ziemi pod czarnym palcem antyświata!

169

Kaczmarski następnie przechodzi do zasygnalizowania tego, co pragnął,
szczególnie w Improwizacji dla Grażynki I, oddad Gielniak – czyli fenomen kosmicznych
praw rozwoju. Nie jest więc bezcelowe nawiązanie warszawskiego poety do
kosmicznego ruchu, jego harmonii – z góry narzuconego i przerażającego w swym
ogromie – układu, który życie zniża do poziomu „owada”. Małego, nic nie znaczącego
w kategorii kosmicznej, ale uparcie żyjącego i trwającego. Wiara pozwala bowiem
trwad, dodaje sił do zmierzenia się z kosmicznymi siłami, które przygniatają swym
ogromem, niepojętością i…potęgą:
Za tą zasłoną która płonie
Uparcie żyliśmy Owady
Wierzące w trajektorie komet
W siebie w pomyślne gwiazd układy

Wejście na kolejny poziom stanów lękowych, spowodowanych przez „paluch”,
będący, poprzez swoje przedstawienie, tożsamym ze starotestamentowym, każącym
palcem boskiej dłoni, jeszcze bardziej pogłębia wcześniej zasygnalizowane zagrożenie,
płynące z nieokiełznanego, nieskooczonego świata. Pisze Kaczmarski:
Teraz ten paluch nas rozdusi
Jak wszy schwytane w światła smudze
I gwiazd posypią się okruchy
By schnąd na proch w tej centryfudze
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Dostrzeżenia w strofie kooczącej utwór, że jesteśmy niczym innym, jak
niewielkimi punktami na firmamencie nieba, jest jednocześnie podbudową pod
informację o bólu istnienia, który wcale nie jest mniejszy pomimo niewielkiego
znaczenia odczuwających ów ból. Oczywiście, w kosmicznej skali jest człowiek tylko
prochem, znikomą skorupką, ziarnkiem soli. Czy jednak ten mikrokosmos może
odczuwad ból istnienia w skali makro? Ostatni wers, który przedłuża Kaczmarski w
nieskooczonośd podczas śpiewania utworu, sugeruje, że tak:
W tym wirze my już proch znikomy skorupki krabów planet jajek
Ziemia porosła w nocny płomyk jaki przeważnie próchno daje
Krążymy w osypisku gwiazd
Dwa niewidoczne ziarnka soli
I ginie świat
A nas a nas
Tych kilka małych miejsc
Wciąż boli
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Arka Noego (wg. Arrasów Wawelskich – Budowa Arki)

67. Budowa Arki, Kraków, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

Ostatnim utworem, który znalazł się w programie Muzeum, była Arka Noego,
oparta na motywach biblijnych, przedstawionych na Arrasach Wawelskich. Nie jest to
dosłownie obraz, aczkolwiek Kaczmarski właśnie tak postanowił zaklasyfikowad dzieło
belgijskich mistrzów rękodzieła, wykorzystując je jako nośną metaforę mającą zamknąd
cały cykl.
Kaczmarski głosem Noego przemawia do ludzi – tych wszystkich, którzy słuchają
oczywiście – wieszcząc nadchodzącą zagładę. Dokładnie takie były odczucia poety na
początku lat 80, kiedy zachłyśnięty trwającym „karnawałem Solidarności” lud nie
dostrzegał nadchodzącej apokalipsy. Dlatego Noe próbuje uzmysłowid otaczającym go
ludziom, że zagłada nadchodzi niespodziewanie – nawet wówczas (a może zwłaszcza
wówczas), kiedy nikt jej się nie spodziewa. Nie przez przypadek buduje poeta nastrój
sielankowości świata, w którym powstaje Arka:
W pełnym słoocu w środku lata
Wśród łagodnych fal zieleni
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Wre zapamiętała praca
Stawiam łódź na suchej ziemi
Owad w pąku drży kwitnącym
Chłop po barki brodzi w życie
Ja pracując w dzieo i w nocy
170

Mam już burty i poszycie

Akumulacja w pierwszych czterech wersach wyrażeo typu „łagodny”, „słooce”,
„fala”, „zieleo” sugeruje wspomnianą sielskośd świata. Każde z nich uruchamia bowiem
automatyczne skojarzenia z pozytywnymi następstwami działania sił przyrody. Ich
metaforycznośd jest wykorzystana przez poetę na wielu płaszczyznach, jak chodby ruch
„fal”, znamionujący witalnośd, „zieleo” oraz „słooce”, które są synonimem budzącego
się życia, a dopełnione zostają dosadnym epitetem, który nie pozostawia zbyt
szerokiego pola do interpretacji. To wszystko charakteryzuje raczej afirmację życia, a
nie jego zagładę. Świat zwierząt, na czele z jego głównym przedstawicielem,
człowiekiem, również nie dostrzega żadnych oznak nadchodzącej zagłady. Owady
spokojnie zajmują się zapylaniem, chłop delektuje się wybujałym zbożem, które
obrodziło ponad miarę. Tylko podmiot podejmuje się rzeczy, zdawałoby się
bezsensownej.
Rozpoczęcie kolejnej strofy apelem, będącym zarazem ostrzeżeniem przed
nadchodzącą zagładą na niespotykaną skalę, jak i wezwaniem do porzucenia
nieadekwatnych do wymagao nadchodzących czasów aktywności:
Budujcie Arkę przed potopem
Dobądźcie na to swych wszystkich sił!
Budujcie Arkę przed potopem
Chodby tłum z waszej pracy kpił!
Ocalid trzeba co najdroższe
A przecież tyle już tego jest!
Budujcie Arkę przed potopem
Odrzudcie dziś każdy zbędny gest

Podmiot liryczny wzywa do porzucenia mentalności tłumu, jako doradcy
nienajlepszego na czasy niepokoju. Ocalenie najistotniejszych wartości, bo do tego
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nawołuje liryczny Noe, leży w zasięgu człowieka. Wystarczy zbudowad Arkę
narodowego ocalenia, by ta pomogła przetrwad nie tylko obecnym, ale i przeszłym
pokoleniom, zmierzającym w kierunku narodowego imaginarium.
Zapamiętały w pracy podmiot liryczny jest przekonany, iż tylko jemu widoczny
jest nadchodzący moment apokalipsy. Zajęci swoimi, mocno przyziemnymi sprawami
ludzie, nieświadomi i niezdolni do zmiany swojego sposobu myślenia, żyją obok
tworzonej z zapalczywością Arki. Imperatyw, który nakazuje wybranemu przez Boga
Noemu poświęcid wszystko dla zbudowania metaforycznej Arki jest tak silny, że on sam
podkreśla ów przymus:
Muszę taką łódź zbudowad
By w niej całe życie zmieścid
Nikt nie wierzy w moje słowa
Wszyscy mają ważne wieści
Ktoś się o majątek kłóci
Albo łatwy węszy żer
Zanim się ze snu obudzi
Będę miał już maszt i ster!

Irytująca

bezsilnośd,

spowodowana niemożnością dostatecznie dobrego

wypowiedzenia własnych przeczud, powoduje iż podmiot liryczny próbuje dosadniej
wyrazid przeczucia nadchodzącego niebezpieczeostwa. Ostrzeżenie, w zderzeniu z
najbardziej prymitywnymi postawami ludzkimi, jak chodby gromadzenie dóbr, nie zdaje
się na wiele. Senna egzystencja, skupiona wokół codziennych, przyziemnych spraw,
pozostaje w opozycji do przygotowao, jakie czyni podmiot. Pomimo dania przykładu
poprzez własne działania, jego przestrogi są w dalszym ciągu wyrzucane ze
świadomości, ignorowane jako nieposiadające żadnych podstaw ku spełnieniu.
Nadchodząca „nawałnica” daje już o sobie znad w sposób wyraźny – poprzez
„grzmot burzowych chmur”. Zbudowane na tej podstawie przeczucia próbuje wyzyskad
podmiot liryczny jako częśd swojego ostrzeżenia. Dlatego pojawia się po raz kolejny
informacja o zagrożeniu potopem – tym razem jednak znacznie bardziej dramatycznie
niż poprzednio, bo zawierające groźbę pochłonięcia każdego, kto pozostanie
nieprzygotowany na jego przyjście. W opozycji do podmiotu, jako wyraziciela idei
budowy Arki, staje głupców chór, który za wszelką cenę pragnie nie dopuścid do jej
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powstania, wykorzystując przy tym najbardziej podstawowe przywary człowieka –
dokładnie tak, jak uczynił do Bóg podczas budowy Wieży Babel. Skłóceni ludzie bowiem
nie są w stanie podjąd wyzwania, jakim jest przygotowanie się na nadchodzącą
apokalipsę. Tego właśnie najbardziej obawia się podmiot, akcentując ten fakt poprzez
serię wykrzyknieo w kolejnej strofie:
Budujcie Arkę przed potopem
Niech was nie mami głupców chór!
Budujcie Arkę przed potopem
Słychad już grzmot burzowych chmur!
Zostawcie kłótnie swe na potem
Wiarę przeczuciom dajcie raz!
Budujcie Arkę przed potopem
Zanim w koocu pochłonie was!

Zmiana

metaforycznego wizerunku Arki

na bardziej dosadną, łatwiej

dekodowalną łódź, którą jest każdy z odbiorców, nadaje całości charakteru bardziej
uniwersalnego, niźli tylko doraźny interwencjonizm okresu „karnawału solidarności”.
Zagrożenie bowiem, jakie wówczas stawało się odczuwalne, było tylko eskalacją
istniejącego

wcześniej

zniewolenia.

Przeciwstawienie

ideologicznej

jedności,

deklarowanej przez teoretyków idei komunistycznej wyższości zbiorowości nad
jednostką, której zbędnośd była podstawą owej ideologii, przeciwstawiona zostaje
wyjątkowości jednostki. Zaakcentowanie takiej podstawy już w pierwszym wersie
kolejnej strofy wpływa na dalszą wymowę tekstu:
Każdy z was jest łodzią w której
Może się z potopem mierzyd
Cało wyjśd z burzowej chmury
Musi tylko w to uwierzyd!
Lecz w ulewie grzmot za grzmotem
I za późno krzyk na trwogę
I za późno usta z błotem
Wypluwają mą przestrogę!

Znaczenie jednostki, jej istotnośd z punktu widzenia ocalenia wartości
przyjętych za istotne, nadających sens i wartośd życiu da siłę, dzięki której jednostka
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będzie w stanie zmierzyd się z nadchodzącą „burzą”. Podstawą owej mocy czyni
podmiot liryczny wiarę w osiągnięcie takowej postawy, której wynikiem będzie
wewnętrzna ewolucja w kierunku wyższych wartości, dających szansę na przetrwanie.
Zastosowane przez poetę powtórzenia, które przeplata resztę tekstu,
dramatyzuje dodatkowo wymowę apelu, jaki stara się przekazad za pomocą
wykrzyknieo podmiot liryczny. Poprzez własny przykład, „sterując w serce fali”, daje
nadzieję na zwycięstwo. Wezwanie zaś ciągle trwa, przebijając się przez uderzenia
wichrów historii i wzburzone wody dziejów. Wystarczy posłuchad dramatycznego
wezwania:
Budujcie Arkę przed potopem
Słyszę sterując w serce fal!
Budujcie Arkę przed potopem
Krzyczy ten co się przedtem śmiał!
Budujcie Arkę przed potopem
Naszych nad własnym losem łez!
Budujcie Arkę przed potopem
Na pierwszy i na ostatni chrzest!

Dramat Noego dokonuje się na oczach odbiorcy – słuchacza i czytelnika.
Niemożnośd skomunikowania ważnego przesłania, bezradnośd wobec własnych
emocji, które nakazują nie tylko przygotowanie własnej Arki na czas burz, ale również
podjęcie próby ostrzeżenia reszty ludzi powoduje, iż wewnętrzny imperatyw, który
kieruje nim podczas całej dramatycznej sceny, niemal do ostatniego momentu, kiedy
będzie zmuszony „wypluwad z błotem swą przestrogę”, prawie doprowadzi go do
samozagłady.
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V. Zakończenie
Mnogośd dialogów z różnymi dziedzinami sztuki zdaje się byd cechą
charakterystyczną pisarskiego dorobku Jacka Kaczmarskiego. Oczywiste jest, że do
najważniejszych należą interpretacyjne próby nawiązania dialogu intersemiotycznego
ze sztukami plastycznymi. Na fakt ten wpłynęła nie tylko, rozwijana od najmłodszych
lat wrażliwośd na ten odłam artystycznej aktywności rodzaju ludzkiego, ale również
wiedza, charakterystyczna dla znawców i interpretatorów malarstwa. Połączenie takie
pozostawiło w spuściźnie poety sporą liczbę arcydzieł, których przesłanie pozostaje
aktualne do dnia dzisiejszego. Świadczy to o uniwersalności twórczych dokonao „barda
solidarności” – jak przyjęło się określad warszawskiego poetę – oraz o potencjale, jaki
tkwi w przedmiotowej twórczości. Otwiera to nieograniczone niemalże możliwości
badawcze dla historyka literatury, którego wiedza może, dzięki obcowaniu z
twórczością o tak szerokich powiązaniach, zostad wzbogacona o nowe podstawy,
pozwalające na rozbudowę warsztatu literaturoznawczego. Przeszkodą w tym
przypadku może byd jedynie meliczny charakter twórczości autora Mimochodem,
wykorzystujący jako płaszczyznę przekazu nie tylko prozodyjnośd języka, ale również
formę

dookreślenia

ich

przy

wykorzystaniu

sfery

muzycznej

–

wokalno-

instrumentalnej. Wydaje się, że to właśnie ów charakter, wymagający dodatkowych
kompetencji, stoi na przeszkodzie w przygotowaniu komplementarnego opracowania,
dotyczącego poszczególnych dzieł przedmiotowej poezji. Bo, że ewidentnie do liryki
przynależą dzieła Jacka Kaczmarskiego, wątpliwości chyba raczej mied nie można.
Niniejsze opracowanie jest dotychczas jedynym, w którym podjęto próbę
komplementarnego opracowania utworów autora Kanapki z człowiekiem, powiązanych
dialogiem intersemiotycznym z dorobkiem malarstwa światowego. Pozostawia ono
jednak pole do dalszych badao, których wynikiem winno byd uporządkowanie
spuścizny, jaką pozostawił zmarły w 2004 roku poeta.
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