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– co do sztuki poj%cia, której szeroko tu traktowa& nie jest czas ani miejsce 
– powiem tylko wy'(cznie do publiczno)ci polskiej, zw'aszcza tej, która este-
tyk( rada si% ju* zatrudnia – *e czas, by te* zaprawd% z tego bez-*ywotnego, 
bo nieprawdziwego, wyj)& poj%cia, jakoby sztuka by& powinna jak() nad-
-zmys'ow( ekstatyczk(!! Tak nie jest, tak nie b%dzie, tak by'o, ale by'o, kie-
dy sztuk( nie by 'o to, co sztuk( zowiemy. Albowiem sztuka jest, 
i owszem, uduchowion( zmys'owo)ci( przez mi'o)ci wielkiej ca'o-dramat 
(IV, 186)2.

Cyprian Kamil Norwid, Krytycy i arty"ci

Czytaj(c Norwida, podejmuj% pytanie o zwi(zek sztuki z *yciem cz'owieka i jego 
)wiatem, o relacje pomi%dzy poszczególnymi dziedzinami sztuki oraz pomi%dzy 
nimi a ludzk( codzienno)ci(. Próbuj% zrekonstruowa& jego stanowisko w tej 
kwestii.
 W punkcie wyj)cia stawiam wiersz Norwida, w którym mowa jest o zna-
czeniu, jakie posiada „sztuka, poezja... i sama kobiéta”, a mianowicie Sonet do 
Marcelego Guyskiego jako autora biustu W.K.Z. Chod#ków (I, 286). Tytu' wiersza 
wskazuje na wykonane przez Guyskiego popiersie W. Kocha+skiej, o nazwisku 

1  Na poni*szy tekst sk'adaj( si% cztery fragmenty wi%kszej ca'o)ci po)wi%conej Norwi-
dowej estetyce i filozofii sztuki.

2  W ten sposób, na przyk'ad (IV, 186), podaj% kolejno tom oraz stron% za: C.K. Nor-
wid Pisma wybrane J.W. Gomulicki (wybór i obja)nienia) PIW, Warszawa 1980 t. I–V. 
Ze wzgl%du na wi%kszy nak'ad, a wi%c na fakt, i* to wydanie jest 'atwiej osi(galne, za 
starszym wydaniem Pism wszystkich cytuj% teksty nie wyst%puj(ce w tamtym wyborze. 
Pisma wszystkie cytuj%, pos'uguj(c si% skrótem typu (6, 327), zgodnie z przyj%t( tam arab-
sk( numeracj( tomów: Pisma wszystkie J.W. Gomulicki (opr.) PIW, MCMLXXI–MCMLXXVI 
Warszawa t. 1–11. W cytatach zachowuj% stosowan( przez Norwida form% wyró*nienia: 
druk rozstrzelony.
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panie!skim Chod"ko3. Sam wiersz mówi o relacji pomi#dzy artyst$-rze"biarzem-
portrecist$-m#%czyzn$ a portretowan$-kobiet$. O chwili twórczej, w której wraz 
z obrazem (dzie&em artysty), i to dzi#ki temu obrazowi, w nim, pojawia si# 
i przemienia obrazowane. W wypadku, o którym mówi Sonet, chwila taka jest 
wy-darzeniem spotkania spojrze!, a tym, co si# w niej wydarza jest nie tylko 
portret, ale i sama kobieta... 
 Sonet po cz#'ci pozwala odpowiedzie( na pytanie o sens my'li o sztuce 
„z %yciem nierozdzielnej, bo b#d$cej jakby form$ %ycia” (IV 198; Z pami#tnika). 
Nie chodzi przecie% o sztuk# jako jeden ze sposobów %ycia w&a'ciwy artystom, 
lecz raczej o sztuk# jako narodziny form %ycia ludzkiego?!

Cz&owiek-spojrzenia

Sonet do Guyskiego zbli%a si# nieomal do my'li, któr$ sformu&owa( mo%-
na nast#puj$co: cz&owiekowi w&a'ciwy jest estetyczny sposób istnienia 
– „aisthetyczny” (!"#$%&"'()), czyli „estetyczny” w etymologicznym zna-
czeniu tego s&owa: zwi$zany ze zmys&owym spostrzeganiem (proces spo-
strzegania obejmuje postrzeganie czego' lub kogo', bycie postrzeganym 
przez kogo', doznawanie czego' w spostrzeganiu). Cz&owiek równie% 
stanowi przypadek procesu estezy. Okre'lenie to – „esteza” – odnosz# 
do (za)istnienia czego' w i dzi#ki spostrzeganiu.

My'li takiej poeta jednak nie dopuszcza w odniesieniu do m#%czy-
zny: „Tak, jak on jest, niech (...) zostanie”. Rzekomo bycie m#%czyzn$ 
mia&oby by( podobne sposobowi istnienia kamienia realistów – okre-
'lone w sobie, niezale%ne od tego, jak komu si# jawi, czym si# wydaje, 
oderwane od sposobu ukazywania si#, zjawiania – bycia postrzeganym. 
Byt przeciwstawiony zjawisku. Zachowane zostaje przekonanie o dycho-
tomii, z jednej strony prawdziwego bytu, a z drugiej strony wtórnego, 
pozornego, powierzchownego zjawiska. Jak gdyby tylko w wypadku 
kobiety wchodzi&y w gr# zawoalowania, pozy, miny, maski i maseczki, 
'wiate& i cieni spowicia, fasety, aspekty, wszelkie formy optycznie, per-
spektywicznie, subiektywnie uwarunkowane... Za' m#%czyzna to naga 
prawda, sama? Co' zastanego, sko!czonego, okre'lonego, stoj$cego 

3  Zob. Obja!nienia Gomulickiego (I, 557). Nasuwa si# w zwi$zku z tym pytanie, czy 
„W.K.Z. Chod"ków” nie nale%y, dzisiaj?, czyta(: „W.K. z Chod"ków”? Dlaczego Norwid nie u%y& 
nazwiska „Kocha!ska” (unika& s&owa „kocha!ska”)? Gomulicki odnotowuje tam%e, i% w prze-
konaniu samego Norwida „ten sonet wart starego Micha&a Anio&a sonetów!” (z listu do 
Józefa Bohdana Zalewskiego). Sonet do Marcelego Guyskiego powsta& w roku 1870, wiersz 
W pracowni Guyskiego, który tak%e tu przywo&am, w roku 1869.
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przed nami, jak przedmiot, któremu wystarczy si! przyjrze", jaki jest? 
Zapozna" si!, obejrze"? Zanotowa".

W odniesieniu do kobiety dychotomia bytu i zjawiska zostaje w#a$ci-
wie zakwestionowana. Padaj% s#owa wskazuj%ce na jedno$": „zarazem”, 
„i”. Czytamy w Sonecie: „Lecz kobieta – zarazem kobiet%-spojrzenia, / 
Sob% i ow%, jak Ty pogl%da#e$ na ni!. (...) Nieustannym zjawiskiem!”. 
Byt wkracza w zjawiskowo$", tu si! staje, przemienia. Jest Kocha&ska-
-Chod'ko „sob%” jeszcze zanim spotka#a spojrzenie Guyskiego, czy tak(e 
sob% w tym spotkaniu? A mo(e... (wieloznaczno$", otwarto$" znacze-
niowa s#ów poety ka(e przejrze" wielo$" mo(liwo$ci, które tym s#owom 
nie przecz%, a ku którym one kieruj% my$l)... a mo(e w#a$nie teraz, gdy 
on w pewien sposób „pogl%da na ni!”, tym bardziej, co wi!cej nawet: 
wreszcie, dopiero wtedy sob% jest? W ka(dym razie jej „sobo$"” splata 
si! z „owo$ci%” zrodzon% w jego „pogl%daniu”. „Owo$ci%”, która nie sta-
nowi jakiego$ przypadkowego dodatku, nie zosta#a przydana arbitralnie 
(bez wzgl!du na „sobo$"” zastan%). Jedno nie da si! rozszczepi" od 
drugiego?

Przypadek kobiety ma nas pouczy", (e prawdy nie nale(y szuka" 
„przed sob%”, „oboj!tnie” – istnienie mo(e bowiem pojawia" si! w spoj-
rzeniu:

prawda si! w 'renicach zapali...
Otworzy si! sklepienia i wzroku budowa
(II 345; Rzecz o wolno$ci s#owa, III w. 30–31).

Wracam jednak do uj!cia tej kwestii w Sonecie. Znajduje si! tam 
wskazanie na „dzie#o” wy#aniaj%ce i formuj%ce si! w spojrzeniu, w czyta-
niu (chocia(by w czytaniu z oczu?):

)eby prawd nie przed sob% zawsze szuka# cz#owiek,
Jak gdy si! oboj!tnie cudze dzie#o czyta;
Na to s% te z#udzenia – rz!sy-ducha-powiek,
Na to sztuka, poezja... i sama kobiéta! (I, 286).

Pój$" za tym wskazaniem, to odnie$" je do cz#owieka (cz#owiek-spoj-
rzenia) i $wiata cz#owieka (kultury).

(Nawiasem wtr%c!, (e poj!cie $wiata-spojrzenia poniek%d wydaje si! 
by" obecne w samym poj!ciu $wiata. Je$li gdzie $wiat#o, tam $wiat – to 
sfera, w której „ob#ysk” nie tylko czyni co$ widzialnym, ale co$ czyni, 
okre$la. Skoro o kim$, kto usuwa si! ze sceny, w cie&, nie chce ju( by" 
na widoku, mówimy, (e wycofa# si! ze $wiata?)

Sposób odnoszenia si! do, postawa, nastawienie, przyjmowany 
i przyj!ty punkt widzenia – to wszystko sk#ada si! na owo „jak” „pogl%-
dania”.
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Asymetria sytuacji ukazanej w „Sonecie” polega na tym, "e podkre#lo-
na zostaje tylko aktywno#$ spojrzenia m%"czyzny. W imi% tezy o twór-
czym charakterze sposobu patrzenia si% artysty. Czy"by ona by&a niczym 
g&az? Oboj%tna i nieporuszona?

Ona – jak mo"na przypuszcza$, a co nale"y do takiej sytuacji – czyta-
&a z jego oczu, twarzy, gestu, i swoim zachowaniem odpowiada&a na jego 
sposób „pogl'dania”. Stawa&a si% i "y&a w spojrzeniu Guyskiego. Rze(bia-
rza, artysty, m%"czyzny. Nie, nie by&a jak g&az, nie by&a kamieniem, któ-
rego kopi', niczym odlewem, mia&by by$ portret. Co najwy"ej w kamie! 
mog&oby j' zamieni$ jego szczególne spojrzenie. Gorgona. Jakkolwiek 
nie by& to przypadek Guyskiego (ani Norwida patrz'cego na popiersie!). 
To prawda, bywa spojrzenie, w którego tchnieniu cz&owiek nie rozkwita, 
lecz wi%dnie, i takie, pod którego ci%"arem si% ugina, nawet upada. Mó-
wimy o spojrzeniu ch&odnym, lodowatym, odpychaj'cym, morderczym... 
Bolesnym. Nie do wytrzymania... O oczach, które mówi'.

Nie tylko spojrzenie (pe&ne?) mi&o#ci przemienia, przemienia tak"e 
spojrzenie nienawi#ci.

Istnienie pojawia si% b'd( zanika, wznosi b'd( upada, roznieca, 
rozpala si% b'd( ga#nie, rozkwita b'd( wi%dnie..., w spojrzeniu. Gdy 
rozkwita jest dzie&em, wy-darzeniem spojrzenia (spojrze!), darzeniem 
i darem, które potrafi' wyzwoli$ i podj'$ szeroko otwarte oczy, czyli (?) 
otwarte serce. Otwarte, a wi%c niewypatruj'ce upatrzonego, niezmierza-
j'ce ku czemu#, wytyczon' drog' intencji, planu, uprzedze!, nastawie!, 
oczekiwa!... Jak"e inaczej by&oby aktem mi&o#ci, a kszta&t jego móg& by$ 
pi%kny?

My#l o tym, "e cz&owiek, jako cz&owiek, okre#la si% w relacji z drugim 
cz&owiekiem, w spotkaniu z innymi lud(mi, podejmowana by&a wielo-
krotnie (chocia"by nawet na gruncie socjologii, jakkolwiek, jak s'dz%, 
wymyka si% kategoriom socjologicznym, takim chocia"by jak „stosunki 
spo&eczne” czy „interakcja symboliczna”). Sugestia zawarta w Sonecie 
Norwida u#ci#la t% my#l, k&ad'c nacisk na znaczenie spojrzenia dla relacji 
mi%dzyludzkich. Miejscem, w którym staje si% cz&owiek, jest spojrzenie. 
W podwójnym znaczeniu tego zdania. Zarówno je#li chodzi o kogo#, 
ku komu (np. Chod(ko) kieruje si% spojrzenie kogo# innego (np. Guy-
skiego), jak i o kogo#, kto to spojrzenie znajduje, wynajduje (?), w sobie 
(np. Guyski) i kieruje ku drugiemu (np. Chod(ko). Ten drugi wypadek 
mo"e zosta$ uogólniony: to, jak zobaczymy, tworz'ce spojrzenie mo"e 
by$ skierowane chocia"by nawet ku czemu# (w nim pojawia si% rzecz-
-spojrzenia, przedmiot jako przedmiot, czyli co# istniej'cego dla pewne-
go podmiotu). Czy w tym przypadku mo"liwa jest wzajemno#$? Nawet 
je#li rzecz' t' jest g&az? Juliusz S&owacki, Zbigniew Herbert sugeruj', i" 
spotkali spojrzenie kamienia. Sceptyk odpowie, i" nie nale"y ono do 
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kamienia jako samej rzeczy, lecz ju! do kamienia jako przedmiotu, wy-
tworu ich spojrzenia; do przedmiotu, czyli projekcji („przed-miot” to, 
co" wyrzuconego przed; co wi#cej, w „miot” nie tylko miotanie, rzut, ale 
i l#g, zrodzenie; Norwid w swoim odczytaniu etymologicznym najpew-
niej posun$%by si# jeszcze dalej)4.

Wielokrotnie zauwa!ano zwi$zek oka i !ycia duszy. Norwida wyró!-
nia wskazanie przy tym twórczo"ci oka – tego, i! w spojrzeniu rodz$ si# 
obrazy, a dusza, zdobywaj$c si# na pewien typ spojrzenia, sama prze-
kracza siebie i si# przemienia, staje – maj$c niesko&czone drogi przed 
sob$5.

Norwid, dwu-, a nawet wieloznacznie, wskazuje na twórczy charak-
ter spojrzenia tymi s%owy: „wzrok ludzi czyni”! Wzrok, spojrzenie, cz%o-
wieka „czyni”, w tym znaczeniu, !e co" powo%uje do bytu, czyni, ma 
charakter czynno"ci, w nim spe%nia si# akt twórczy i w tym znaczeniu, 
!e samego w ten sposób patrz$cego „czyni” cz%owiekiem, !e ta zdolno"' 
sk%ada si# na cz%owiecze&stwo, wyró!nia cz%owieka, cz%owieka cz%owie-
kiem ustanawia? W odniesieniu do sytuacji portretowania, o której mówi 
sonet Norwida, mo!e chodzi' nie tylko o artyst#, jakkolwiek wiersz t# 
mo!liwo"' potwierdza s%owami, i! w spojrzeniu Guyskiego pojawia si# 
kobieta – taka, jak on na ni$ „pogl$da%” („ow$, jak Ty pogl$da%e" na 
ni#”). Druga mo!liwo"' przedstawia si# za" nast#puj$co: tym, co przede 
wszystkim portretuje, podkre"la, nadaje to!samo"' portretowanej osobie, 
tutaj kobiecie, Chod(ko-Kocha&skiej, tym, co j$ „twarzy” – jak powie-
dzia%bym z pami#ci$ o etymologii s%owa „twarz” (tworzy' = twarzy') s$ 
jej oczy, jej wzrok, sposób patrzenia. Tam przecie! duch: „rz#sy-ducha-

4  Wiek pó(niej polska poetka pisze wiersz, którego pierwszym s%owem jest „Spojrza%”, 
ostatnim – „obraz”, wiersz, w którym opisuje, powiedzia%bym: „rozistnienie” kobiety w spoj-
rzeniu i oczach m#!czyzny. W utworze Przy winie Wis%awa Szymborska aktywn$, twórcz$ 
rol# przypisuje m#!czy(nie: „Pozwoli%am si# wymy"li' / na podobie&stwo odbicia /w jego 
oczach. Ta&cz#, ta&cz# / w zatrz#sieniu nag%ych skrzyde%. (...) )miej# si#, przechylam g%ow# / 
ostro!nie, jakbym sprawdza%a / wynalazek. Ta&cz#, ta&cz# / w zdumionej skórze, w obj#ciu, / 
które mnie stwarza. (...) Kiedy on nie patrzy na mnie, / szukam swojego odbicia / na "cianie. 
I widz# tylko / gwó(d(, z którego zdj#to obraz”.

5  S%ynny ust#p z Hegla wydaje si# pomija' twórczo"' oka: Jak w oku przejawia si# dusza 
i duch, w przekonaniu Hegla dzie%o sztuki podobnie, powinno by' takim miejscem, przez 
które dusza „wyziera”, i w którym „daje si# widzie'”, a konkretniej, by cz%owieka i formy 
jego !ycia ukazywa%a w sposób nadaj$cy im charakter oka, miejsca takiego przejawiania si#. 
D%u!szy fragment z Hegla: „W oku ogniskuje si# dusza, która nie tylko przez oko wyziera, ale 
tak!e daje si# w nim widzie' (...) tak w tym samym sensie mo!na powiedzie' o sztuce, !e 
wszystkie punkty widzialnej powierzchni zamienia ona [jak gdyby] w oko b#d$ce siedliskiem 
duszy i pozwalaj$ce si# przejawi' duchowi. (...) I nie tylko postaci cielesnej, mimice twarzy, 
gestowi i postawie, ale tak!e czynno"ciom i wydarzeniom (...) poprzez wszystkie warunki ich 
przejawiania si#, powinna sztuka w ka!dym punkcie nada' w%a"ciwo"ci oka, w którym daje 
si# pozna' wolna dusza w swej wewn#trznej niesko&czono"ci” (G.W. F. Hegel Wyk$ady o este-
tyce J. Grabowski i A. Landman (t%.) t. I PWN, Warszawa 1964 s. 253).
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-powiek”. Twarz. Ku oczom drugiego cz"owieka patrzy, kto si# z nim 
spotka$ chce.

Có% tworzy wzrok – je&li chodzi o dokonuj'ce si# w spojrzeniu (sze-
rzej: spostrzeganiu) powo"ywanie do istnienia, i w nim pojawiaj'cy si# 
byt, je&li chodzi o co&, co zaistnie$ mo%e w spojrzeniu i trwa tak d"u-
go jak ono? Nie rzeczy, nie „wisto&$” rzeczy, lecz „wisto&$” oczu, obra-
zy. Je&li w ten sposób pojawia si# tak%e cz"owiek, cz"owiek-spojrzenia, 
znaczy"oby to, %e cz"owiek posiada obrazowy sposób istnienia. Chodzi 
o obraz, jaki sob' stanowi w oczach drugiego cz"owieka. O istnienie 
z "aski spojrzenia drugiego cz"owieka. Tam efemeryczne jak zjawisko. 
Jak fatamorgana, skoro: „Jako palm okolica sta"a na pustyni, / Ale w nie-
istniej'ce l'dy obwiniona”? Podobna oazie, %yciodajnemu miejscu. To 
jednak przywidzenie. Spowijaj'ce czym& nierealnym w tym widzeniu6.

„Kobieta-spojrzenia” jest „nieustannym zjawiskiem”. Istnieje wi#c 
w swoim zjawianiu si#? To nie tyle, i nie tylko ona zjawia si#, nawet nie 
chodzi o to, %e zjawia si# dla kogo&, co przede wszystkim, %e zjawia si# 
komu&, i dzi#ki komu& – na "asce i z "aski jego spojrzenia. Nie chodzi 
wi#c o wyj&cie z cienia, przed kogo& oczy, nie chodzi o ods"oni#cie 
si#. To nie zjawisko w znaczeniu przejawu: przejawienia si# czego&, co 
przed i poza ju% przejawem istnieje, okre&lone samo przez si# niczym 
Kantowska „rzecz sama w sobie” (ja czy osobowo&$ niczym „noumen”). 
To nie obraz zmys"owy stanowi'cy odbicie ja czy osobowo&$, nie obraz-
-odbicie, ale obraz, w którym ja staje si#, jest w nim obecne, obraz-
-uobecnienie7.

6  O tym, %e nawet „pozór, uchodzenie za co&” mo%e by$ form' „narzucon' na rzecz, 
jak suknia zupe"nie obca jej istocie, a nawet skórze – stopniowo przez wiar# w to i dalszy 
jej wzrost z pokolenia w pokolenie, przyrasta do rzeczy i wrasta w ni' i staje si# samym jej 
cia"em; pocz'tkowy pozór staje si# w ko!cu prawie zawsze istot' i dzia"a jako istota!” – wie 
Nietzsche (Wiedza radosna, fragment 58 L. Staff (t".). Zdaniem Nietzschego mistrzami takich 
„wynalazków i kunsztów” s' arty&ci. Od nich nale%y si# uczy$ tego, jakie znaczenie ma przy-
j#ta perspektywa, padaj'ce &wiat"o dla tego, czym staj' si# w spojrzeniu rzeczy. Autor Wiedzy 
radosnej wzywa przy tym jednak, by „poza tym m#drszymi by$ ni% oni”, arty&ci, gdy% „u nich 
ko!czy si# zazwyczaj ta ich wysoka sztuka tam, gdzie ko!czy si# sztuka, a zaczyna %ycie; my 
jednak chcemy by$ poetami w %yciu i przede wszystkim w najdrobniejszym i najcodzienniej-
szym!” (fragment 299).

7  Sonet do Guyskiego czytany dzisiaj mo%e nasun'$ skojarzenia z filozofi' dialogu czy 
spotkania, my&l o cz"owieku jako istocie dramaturgicznej itp. Wspomn# tutaj koncepcj# „dzia-
"ania dramaturgicznego”, wysuni#t' przez socjologa E. Goffmana, by pokaza$, i% sama my&l 
o znaczeniu dla cz"owieka faktu, i% jest przez kogo& widziany, bynajmniej jeszcze nie musi 
dotyka$ sytuacji, w której kto& spotyka kogo& jako cz"owieka w"a&nie. Koncepcja „dzia"ania 
dramaturgicznego” nie dotyka istoty tego, jak powiedzia"bym, „wydarzania si#” cz"owieka, lu-
dzi, w spotkaniu spojrze!. Koncepcja ta wyznacza Kocha!skiej zadanie ods"oni#cia lub ukry-
cia czego& ze swego, rzekomo ju% raz na zawsze okre&lonego ja, przed Guyskim jako widzem. 
W „dzia"aniu dramaturgicznym” nie ma miejsca na spotkanie w drugim cz"owieku cz"owieka, 
dla wy"aniania si# jego „ja” czy wr#cz jego cz"owiecze!stwa. Ju% to jako dzia"anie, a wi#c 
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Sonet do Marcelego Guyskiego
jako autora biustu W.K.Z. Chod$ków

   I

M!"a je"eli pos#g wywiod$e% z kamienia,
Tak, jak on jest, niech wiekom pó&niejszym zostanie,
Lecz kobieta – zarazem kobiet#-spojrzenia,
Sob# i ow#, jak Ty pogl#da$e% na ni!.

   II

Nieustannym zjawiskiem! Ona i nie ona,
Jako palm okolica sta$a na pustyni,
Ale w nieistniej#ce l#dy obwiniona,
Które ob$ysk s$oneczny i wzrok ludzi czyni.

   III

'eby prawd nie przed sob# zawsze szuka$ cz$owiek,
Jak gdy si! oboj!tnie cudze dzie$o czyta;
Na to s# te z$udzenia – rz!sy-ducha-powiek,
Na to sztuka, poezja... i sama kobiéta!

   IV

I marmur Twój : który mnie b!dzie %wiadczy$ co wiek,
'e nie by$a ta prawda – nawet dzi%! ... – zakryta.
(I, s. 286)

Inicjacja. Sztuka wobec "ycia

Znaczenie sztuki dla "ycia cz$owieka odpowiada roli, jak# posiada spoj-
rzenie, szerzej: spostrzeganie, dla pojawienia si! i istnienia %wiata cz$o-
wieka i samego cz$owieka. Artysta w chwili twórczej przyjmuje nowy 
punkt i sposób widzenia („jak Ty pogl#da$e% na ni!”), dzi!ki któremu 
to, co napotkane, ku czemu kieruje sw# uwag!, objawia swe nowe ob-
licze, w obrazie, jaki stanowi w jego oczach, w widzeniu wyobra"o-
ne, przeobra"one (to czynno%ci, których, jak same s$owa je okre%laj#ce 
wskazuj#, dokonuj#ce si! w "ywiole obrazów, na obrazach, z obrazami, 
obrazy wy$aniaj#ce). (wiat cz$owieka, wszystko, co do) nale"y, a tak"e 

jako czynno%* zmierzaj#ca do osi#gni!cia pewnego celu, dzia$anie dramaturgiczne, jest form# 
manipulacji, w tym wypadku oddzia$ywania na drugiego rozgrywk#, w której kalkuluje si! 
wra"enie wywierane na drug# stron!, na innych, buduje obraz (image) w$asny, gr# na efekt.
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sam cz"owiek, posiada obrazowy byt. Podobnie jak sama sztuka – sfera 
obrazotwórczo#ci8.

Sens swej tezy „artysta organizuje wyobra$ni%” dopowiada Norwid 
w tym samym zdaniu, definiuj&c wyobra$ni% jako zespó" „si" postacio-
wania” (II, 315 Promethidion Epilog V; por. „Epilog VI”)9. Oznacza"oby 
to, 'e zdolno#( tworzenia obrazów (w widzeniu, w spostrzeganiu, 
w do#wiadczaniu, oboj%tne, czy towarzyszy mu wytwarzanie nowych 
rzeczy, robienie czego#, czy nie), jako si"a nadawania postaci – wyobra$nia 
– okre#la si% w sztuce.

Dzi%ki temu pokrewie!stwu ontologicznemu – kategoria obrazu jest 
wspólna sztuce i 'yciu – mo'liwa jest 'yciowo istotna rola sztuki, to zna-
czy wobec 'ycia. Najwi%ksze dokonanie sztuki polega"oby na tym, 'e jej 
dzie"a „wnosz&” punkty i sposoby widzenia – idea"y – konstytuuj&ce od-
powiadaj&cy im #wiat 'ycia cz"owieka, wraz ze wszystkim co do! nale'y, 
po przedmioty codziennego u'ytku i samego cz"owieka?

Artysta zdobywa si% na ogl&d, odpowiednio do którego ukazuje si% 
i uk"ada si% teraz #wiat. W dziele, poprzez dzie"o i/czy w dzie"o? Daje po-
cz&tek procesowi, który nie spe"nia si% ju' w samej sztuce, lecz w 'yciu. 
Poszczególnego cz"owieka czy spo"eczno#ci? Pocz&tkiem tym s& formy 
widzenia, my#lenia – staj&c si% ludzkimi postawami, usposobieniami, na-
stawieniami...? Na jedno uwra'liwiaj&c, na inne za#lepiaj&c?

„Prawdziwa Poezja by"a, jest i b%dzie poniek&d inicjacj&: dlatego, 'e 
mo'e we dwóch wierszach skre#li( ca"& Epok%” (II 336 Rzecz o wolno!ci 
s"owa). Tam'e echa my#li o s"owie, które staje si% cia"em, o poznaniu 
czego# po jego owocach: „S"owa si% po sprawdzeniu odnosz&, gdy ro-
dz&” (II 347 Rzecz o wolno!ci s"owa III, w. 70). (Które wiersze, spo#ród 
tysi%cy, mog& odegra( t% rol%? A mo'e w ich tysi&cach przewijaj& si%, 
w ró'nych postaciach po lyrics rockowych przebojów? niczym zarodek, 
„dwa wiersze”, wokó" których zawi&zuje si% ten sam idea", mit?)

W jaki sposób obiekt pozostawiony przez artyst% pozwala odbiorcy 
odnale$(, przyj&( punkt widzenia, sposób „pogl&dania”, pokrewny, je#li 
nie to'samy, z tym, który zdoby" artysta?

Pewne punkty, sposoby widzenia, perspektywy, #wiata ogl&dy, formy 
widzenia i my#lenia, to znaczy te, w których i którymi cz"owiek widzi 
i my#li podtrzymuje, szerzy „spo"eczno#(”. Czy to ona, czy raczej one 

8  O tym, i' „dramat 'ycia” okre#la si% i jest okre#lany przez „parabole”, a wi%c obrazowo, 
'e nie jest w stosunku do nich czym# niezale'nym, nie jest czym#, co parabole by tylko przed-
stawia"y, zdaje si% mówi( ust%p z O Juliuszu S"owackim (IV, 265).

9  Norwidowa definicja wyobra$ni brzmi bardzo „po niemiecku”.
Niemieckie s"owo Einbildungskraft, t"umaczone s"ownikowo jako „wyobra$nia”, sk"a-

da si% z cz"onu Kraft, si"a, oraz z cz"onu Einbildung, do którego kr%gu znacze! nale'& 
przedstawienie, fikcja, irrealno#(, nierzeczywisto#(, z"udzenie, fantazja, wizja, pozór, fan-
tom, fanstamagoria, widziad"o marzenie, fatamorgana, obraz... (samo Bild oznacza obraz).
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panuj! w danym czasie (i miejscu)? W wierszu W pracowni Guyskiego 
(I, 284–285) „spo"eczno#$” zostaje okre#lona jako „panuj!ca czasowi”, 
okre#la „epok%” (kategoria stylu?). W pracowni rze&biarza Norwida ude-
rza mi%dzy innymi medal przedstawiaj!cy kobiet%:

...tam czyj# profil? ... ona. 
Z tajemnic! na ustach, pogod! na czole
I uczesaniem w"osów, co zdradza epok%.
Inaczej ? . . . wzi!"by# medal za z"omki mityczne
Z Kartaginy lub Cypru...
...O, jakie g"%bokie
S! w trefieniu warkoczy sprawy historyczne.

Spo"eczno#$, epok% ukierunkowuje jednak co# wy'szego ni' ona 
sama. Oto ko(cowy fragment wiersza W pracowni Guyskiego, zaczynaj!-
cy si% od s"ów na temat „spo"eczno#ci”:

Panuj!ca czasowi, przestrzeni i cia"u,
I tylko jednej rzeczy trwo'na. . . Idea"u !

Lecz Idea" (o! Guyski) nie zst!pi do ludów, 
Które do( r!k wyci!gn!$ nie chc!, czy nie mog!. 
Patrz, gdzie dosz"a Florencja Idea"u drog!,
I czy by"aby dosz"a bez szko"y swej cudów ? . . .
A dzi# nosi s"oneczny dyjadem na g"owie,
Który jej zwiastowali Micha"-Anio"owie.

Bo zaprawd% ci powiem: 'e narodów losy,
I koleje ludzko#ci, i #wiat, i niebiosy,
I s"o(ce, i gwiazd chóry, i rdze( minera"u,
I duch!...
. . . i wszystko – bierze 'ywot z Idea"u.

Arty#ci, niczym anio"owie (Micha"-Anio"owie) s! zwiastunami idea"ów. 
Na tym polega cud sztuki – sztuka „szko"! cudów”. Wielkie spo"eczno#ci 
wielko#$ sw! zawdzi%czaj! artystom, sztuce. Przyk"adem Florencja.

Artysta okre#la formy, w których pracuje wyobra&nia cz"onków 
wspólnoty, spo"eczno#ci, któr! on poprzez to ustanawia. Za# „lud my# l i 
postaciami” (II, 318), „postaciuje, prac! plastyczn! my#l!c”, „r%czn! 
prac!” (II, 319).

Te za# z kolei s"owa z Promethidiona – „I st!d najwi%kszym prosty 
lud poet!, / Co nuci z d"o(mi ziemi! br!zowemi (...) I Micha"-Anio" co 
ku" sam w marmurze...” (II, 293) – zacieraj! ró'nic% pomi%dzy artyst! 
a prostym cz"owiekiem i jego prac!. Dlatego ukazuj! przy tym mo'li-
wo#$ wp"ywu artysty, sztuki na codzienno#$? Co najwa'niejsze jednak, 
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akcentuj" znaczenie my#lenia w kontakcie z ziemi", z materi"; znaczenie 
kontaktu z ziemi" dla my#lenia. 

Artysta po#redniczy pomi$dzy „spo%eczno#ci"” a #wiatem „Idea%ów”.
Idea%ów? Raczej idei, skoro u&yta zosta%a du&a litera: „Idea%ów”. Nie 

chodzi o ustanawianie idea%ów, lecz o uobecnienie idei („idea%” jest tym, 
czym idea komu# si$ wydaje, to, co za ide$/idealne uchodzi).

W jaki sposób w procesie twórczym cz%owiek, artysta w szczegól-
no#ci, otwiera si$ na idee, a one okre#laj" #wiat, &ycie, dzie%a ? W roz-
wa&aniach Norwida proces ten zostaje bli&ej okre#lony. Te wyja#nienia 
zas%uguj" na szczególn" uwag$.

Oryginalno#'. Wobec (róde%

Wzgl$dem &ycia cz%owieka sztuka pe%ni rol$ inicjacji. Sama jednak nie 
jest pocz"tkiem. Wobec pocz"tku dzie%o cz%owieka ma si$ jak cie! do 
#wiat%a. Sztuka (ród%a szuka w #wiecie idei (szuka? znajduje trop? prze-
czuwa? – jedynie poprzez ich „cienie”, nawet nie odblaski?) na niesko!-
czonej drodze. Zaznacz$, to postulat, za%o&enie: idee prapocz"tkami 
dzie% sztuki, a poprzez nie #wiata cz%owieka, form jego &ycia. W sztuce, 
w autentycznym dziele sztuki pojawia si$, obecny jest „cie!, który z %ona 
najniesko!czeniej wy&szej prawdy upada” (wy&szej ni&?), ten „#wiadczy 
albowiem, &e poza s%owami naszymi jest jeszcze &ywot S%owa!” (O Ju-
liuszu S!owackim, Lekcja III IV 260; w tle nie tylko Platon, ale przede 
wszystkim Ewangelia wed%ug #w. Jana: „Na pocz"tku by%o S%owo”).

Czy idea% %aski twórczej stoi w sprzeczno#ci z d"&eniem do oryginal-
no#ci? Otó& oryginalne znaczenie s%owa „oryginalny” nie niesie takiej 
sugestii. „Oryginalny” znaczy „ze (ród%a p%yn"cy”, „(ród%owy” (za %acin" 
dzisiaj angielskie origin, czyli „(ród%o”, „miejsce, sk"d co# pochodzi”, 
„pochodzenie”). Idea% mocy twórczej ka&e twierdzi': „Artysta sam jest 
(ród%em swoich dzie%”, a za tym „Artyst", twórc" jest ten, kto sam jest 
swoim (ród%em”.

Jak gdyby nawet to, co cz%owiek nosi czy znajduje w sobie samym by%o 
jego; jak gdyby ten zasób, który wyp%ywa, bije z g%$bin na powierzchni$, 
w punkcie zwanym (ród%em, by% kogo# w%asno#ci" i dzie%em.

D"&enie do oryginalno#ci, je#li zachowa' potoczne dzisiaj rozumienie 
oryginalno#ci, stoi w sprzeczno#ci z idea%em %aski. Wtedy komu# chodzi 
o siebie, o wyró&nienie si$, o swoje wybitne miejsce na tle... Zaczyna od 
tego, gdzie mo&e by%oby mu dane sko!czy'...

Norwid pisze: „Oryginalno#' jest to sumienno#' w obliczu (ró-
de %”. D"&enie do (róde%, wierne oddanie si$ temu, co nieska&one, pier-
wotne i czyste? Oryginalno#' wymaga pokory, „kto ze (ród%a pije, musi 
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ukl!kn"# i pochyli# czo$o” (IV 255 O Juliuszu S$owackim, III). Orygi-
nalno%# pozostaje niemo&liwa bez uznania przez cz$owieka, artyst!, i& 
istnieje co% wy&szego i wi!kszego ni& on, ni& jego ja (istnieje, oboj!tne, 
czy wewn"trz, w samym cz$owieku, czy na zewn"trz, w jakim %wiecie). 
I to jeszcze zanim, je%li w ogóle, wy&sze zejdzie ku niemu – zjawi si! mu, 
by# mo&e. O ile wcze%niej „kl!knie”, jeszcze przed niczym (s$yszalnym, 
widzialnym, pojmowalnym, szukanym)?10

Wyobra&eniu procesu twórczego, zgodnie z którym cz$owiek jest sa-
mowystarczalnym podmiotem, wedle swej my%li do ko'ca i bez reszty 
okre%laj"cym swój przedmiot, zostaje przeciwstawiony obraz „paj"czka”. 
Cz$owiek musi si! na co% zdawa#, tak&e na dzia$anie si$, które wymykaj" 
si! kontroli rozumu i wiedzy. Z nadziej", &e przenios" go na drugi brzeg, 
„którego on nie zna ani nie widzia$”, post!puje z „zaufaniem w harmoni! 
praw stworzenia” (IV, 335 Obywatel Gustaw Courbet). Zaufanie – ufno%# 
– wiara, zostaj" przeciwstawione tam&e post!powaniu, którego motorem 
jest jaka% pasja, w szczególno%ci „pasja odwetu” (reaktywno%#, któr" 
s" zemsta, porachunki...)11.

(a'cuch sztuk, rozdzielenie ekspozycji?

W procesie ideacji uczestnicz" sztuki, tworz"c nast!pstwo, „$a'cuch”. 
Poczynaj"c od tych, które pierwsze przeczucia, nas$uchy idei nios", za-
nim te jeszcze zaczn" wkracza# w kr"g tego, co widzialne, po te, które 
przechodz" w &ycie codzienne, %wi"teczne i powszednie, w postaw!, 
ruch cia$a...

10  Rilke podobne prawo formu$uje tymi s$owy „an hundert Stellen ist es noch Ur-
sprung. / Ein Spielen von reinen Kräften, die keiner berührt der nicht kniet und bewundert” 
(„w stu miejscach jest jeszcze )ród$o. / Granie czystych si$, której nie dotknie nikt, kto nie 
kl!ka i nie podziwia” M. Jastrun (t$.). Rilke wyra&a to przekonanie pomimo post!puj"cego 
triumfu maszyny, tego symbolu triumfuj"cej woli i mocy (Sonety do Orfeusza Cz!%# druga, 
X). Cytuj! tu Rilkego ze wzgl!du na pokrewie'stwo duchowe jego wyobra&enia procesu 
tworzenia z my%l" Norwida. 

11  Norwid oddala si! od tych wyobra&e' Starego Testamentu, zgodnie z którymi Bóg 
jest potrzebny cz$owiekowi jako m%ciciel jego winowajców. Znamienny dla takiej „pasji 
odwetu” wydaje si! nawet ten fragment Ksi!gi Izajasza, w którym cz$owiek zostaje po-
równany do „robaczka” (u Norwida „paj"czek”): „Oto wstydem i ha'b" si! okryj" wszyscy 
rozj"trzeni na ciebie. Unicestwieni b!d" i zgin" ludzie k$óc"cy si! z tob". (...) Albowiem Ja, 
Pan, twój Bóg, uj"$em ci! za prawic! mówi"c ci: «Nie l!kaj si!, przychodz! ci z pomoc"». 
Nie bój si!, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja ci! wspomagam – wyrocznia Pana 
– odkupicielem twoim” (BT, Iz 41, 11 i 13–14; tam&e przypis: „Hebr. wyraz goel = odkupi-
ciel oznacza: 1. m%ciciela krwi, tego, który szuka pomsty za przelan" krew kogo% z rodzi-
ny; 2. tego, kto wykupuje z niewoli swego krewnego zaprzedanego za d$ugi; 3. bliskiego 
krewnego, broni"cego z obowi"zku praw wdowy”).
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Idee wieczne z jednej strony, a natura z drugiej, wobec nich wy"a-
niaj#ce si$ idea"y (idee cz"owieka) w sztukach czystych, dalej sztuki pro-
jektowe (design arts, niedawno mówiono najcz$%ciej „sztuki u&ytkowe”), 
poprzez rzemios"a i przemys", dzi$ki nim wkraczaj#ce w &ycie codzien-
ne, przenikaj#ce je samo, staj#ce si$ cia"em.

W Promethidionie relacje pomi$dzy sztukami oraz &yciem s# opisa-
ne na dwa sposoby. Od strony twórczo%ci ludzkiej, twórczego proce-
su post$puj#cej ideacji, konkretyzacji idei („Epilog V”) oraz od strony 
zwi#zku pomi$dzy wytworami ró&nych dziedzin „Epilog XVIII”). Patrz#c 
z tej drugiej perspektywy, Norwid pokazuje zwi#zek pomi$dzy zasadami 
tworzenia zbiorów, kolekcji, organizacj# wystaw (sposobami podzia"u, 
klasyfikacji itp.) a sposobem pojmowania sztuki, sztuk oraz samego &y-
cia cz"owieka. A je%li sztuka, sztuki i &ycie przybieraj# formy historyczne, 
adekwatne do poj$' panuj#cych w danych epokach, to nawet typologie 
muzeów oraz organizacje wystaw, upowszechniaj#c pewne poj$cia, któ-
rych s# wyrazem, poci#gaj# za sob# okre%lone konsekwencje w samym 
&yciu. Rozdzia" sztuk „wysokich” od pozosta"ych, a wi$c tych, których 
dzie"a spe"nia' si$ maj# bezpo%rednio w &yciu (który zarazem definiuje 
te sztuki jako „czyste”), oznacza „rozdzia" duszy z cia"em, czyli %mier'” 
(II, 321). Je%li %mierci# t# nie jest umieranie cz"owieka w cz"owieku, czyli 
zanik cz"owiecze!stwa, to jest ni# zamkni$cie si$ w pewnym stadium 
duchowo%ci, uznanie go za ostateczno%', co zapewne wyznacza zara-
zem zapoznanie duchowego charakteru danego status quo, niedostrze-
ganie tego, i& w ogóle definiuje go pewna duchowo%', czyli &e pewne 
idea"y definiuj# ten stan wydaj#cy si$ czysto naturalnym, niezmiennym, 
trwa"ym, niedyskutowalnym (idea"y traktowane jako pewniki staj# si$ 
oczywisto%ciami, to znaczy „wisto%ciami” oczu, to znaczy tym, co wida', 
%wiatem, struktur# %wiata – nikomu nie przychodzi wtedy do g"owy, 
&e struktura ta mog"aby by' inna, &e jest tylko za"o&eniem, to znaczy, 
&e j# cz"owiek tylko za"o&y", a na niej za"o&y" %wiat, swój). Owo „sa-
mozamkni$cie”, jak pami$tamy, zamienia cz"owieka w „homunkulusa” 
(IV, 263). Wtedy cz"owiek postrzega siebie jako istot$ ju& ukszta"towan#. 
Nie kszta"ci si$ i nie kszta"ci (IV, 263).

Poci#ga za sob# tak&e wi$dni$cie spo"eczno%ci, w której taki proces 
„rozdzia"u”, rozerwania zwi#zku si$ dokonuje – skoro zarazem odcina 
si$ ona wtedy od (róde". Nie posiada wtedy swojej sztuki, dzi$ki której 
znajdywa"aby natchnienie? – nie potrafi wyda' sztuki, w której znalaz"a-
by natchnienie? – nie potrafi znale(' natchnienia w sztuce? – natchnienia 
dla kszta"tu &ycia, jaki przyjmuje ono dzi$ki ludzkiej wytwórczo%ci, rze-
mios", r$kodzie" czy przemys"u. Wielkie narody – przeciwnie. 

My%li, które jeszcze nie nadlecia"y na widnokr#g, szumi# z dala skrzyd"ami 
niby arfy eolskie... i w tym to wieszczba jest muzyki. Kiedy ju& je okiem 
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obj!" mo#na, malarz t$cz! lec!ce zachwyca na p%ótno lub mur gmachu. 
A skoro ju# lekkimi skrzyd%y swymi poczynaj! osiada" na frontonach (...) 
wtedy rze&biarz miejsce im otwiera w cichym %onie g%azu ciosanego (II 315; 
„Epilog V”).

Narody, które przepomnia%y onego to ziemi podnoszenia, nie postawiwszy 
sztuki swojej, a tym samym nie wywi!zawszy z niej %a'cucha rzemios% i r$-
kodzie%... albo byt realny utraci%y, albo praca u nich, z prac! ducha #adne-
go nie maj!c po%!czenia, jest tylko konieczn! fatalno(ci! ... (II, 315–316; 
„Epilog VI”).

Rozdzielenie ekspozycj i  publicznych na ekspozycje, czyli wystawy, sztuk 
pi$knych i rzemios% albo przemys%u jest najdoskonalszym dowodem, o ile 
sztuka dzi( swej powinno(ci nie wype%nia. Wystawa powinna by", przeciw-
nie, tak urz!dzona, a#eby od statuy pi$knej do urny grobowej, do talerza, 
do szklanki pi$knej, do kosza uplecione pi$knie, ca%a cyrkulacja idei pi$k-
na w czasie danym uwidomion! by%a. )eby od gobelinu, przedstawiaj!cego 
Refaelowski p$zel jedwabn! tkanin!, do najprostszego p%ócienka, ca%a gama 
idei pi$knego rozlewaj!ca si$ w pracy uwidomion! by%a – wtedy wystawy 
b$d! u#yteczne i sprawiedliwie na uszanowanie i ocenienie pracy wp%ywa". 
Dzi( jest to rozdzia% duszy z cia%em, czyli (mier"!... 

(II, 321; Promethidion, „Epilog XVIII”)

Czy w tej sprawie teoria Norwida wyra#a ducha XIX wieku? Nie po-
dejm$ rozwa#a' historycznych. Uderza jednak fakt, i# Norwid podziwia% 
parysk! Wystaw$ Powszechn! z roku 1867. Swej pozytywnej ocenie da% 
wyraz w osobnym szkicu (IV, 88–93; Podró# po Wystawie Powszech-
nej). Wystawa ta odpowiada%a wyobra#eniom, jakie nakre(li% w roku 
1850, w Promethidionie (g%ównie we fragmentach powy#ej cytowanych). 
W obja(nieniach Gomulickiego (IV, 540) pojawia si$ nieoboj$tna wobec 
my(li Norwida uwaga, i# w samym (rodku znajdowa% si$ ogród. Jak! 
wag$ móg%(by) mie" ten ogród w oczach Norwida? Symbolu natury czy 
symbolu raju? W swym szkicu Norwid nie odnotowa% po%o#enia ogrodu 
w samym centrum. Pod jakim jeszcze wzgl$dem wystawa ta, w oczach 
autora Promethidiona, odpowiada%a idea%owi, z którym si$ on uto#sa-
mia%, któremu w dziele tym dawa% wyraz? Wystawa by%a zbudowana na 
planie koncentrycznie u%o#onych eliptycznych pier(cieni. Ka#dy z nich 
po(wi$cony by% dzie%om poszczególnego rodzaju sztuki, najbardziej we-
wn$trznie, „u pocz!tków” po%o#one by%y „sztuki pi$kne”, w zewn$trz-
nym kr$gu samo #ycie, architektura w%a(ciwa sztukom kulinarnym... 
Z centrum, promieni(cie, wybiega%y drogi, wzd%u# których by%y po%o-
#one segmenty narodowe, prezentuj!ce posta" owego nast$pstwa sztuk 
w #yciu poszczególnych narodów:
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A ko!cem ko!ców Ekspozycj" zwiedzi# nale$a%o, cho#by tylko dlatego, 
$e widzia%em by%, londy!sk&, parysk& i ameryka!sk& w New-York: 
czyli $e widzia%em wszystkie, jakie na 'wiecie dotychczas by%y – mówi" 
o Uniwersalnych Ekspozycjach. (...) Gmach jest el ips&, a w niej coraz 
mniejszych elips a$ do 'rodka tyle, ile rodzajów prac i dzie% (...) wszystko 
porz&dnie i logicznie doko%a si" obchodzi i p%ynnie si" wszystko napotyka. 
Pu'cisz si" Elips& sztuk pi"knych (...) i obiegniesz wszystkie szko%y wszyst-
kich spó%czesnych ludów. Tak samo jest i z r"kodzie%ami wszelakimi – tak 
samo jest na zewn&trz tego ogromnego gmachu z kawiarniami i restauracjami 
narodów (IV, 88–89).

THE UNITY OF ARTS AND LIFE. AROUND NORWID’S AISTHESIS 
THEORY

Basing on the interpretation of Cyprian Kamil Norwid’s poems and other works 
the author presents the observation that a human being appears and exists when 
is being perceived. It means that the process of seeing is the creative act. The 
artist’s gaze described by the poet provides the perfect example of the interre-
lation of being, being seen and creating by seeing. It also stresses the role of 
dialogue in becoming human. Such an artistic activity bridges the gulf between 
the world of ideas and the real life. It is a part of the real life and the pattern for 
creative living as a human being.
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