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1. Okładka

Na okładce tomu wydanego jesienią 2014 roku znalazła się reprodukcja współ-
czesnego obrazu Chińskie pudełko (Chinese box). Jego autor, Avigdor Arikha, 
malarz i grafi k pochodzenia żydowskiego, urodził się w 1929 roku w Radowcach 
na Bukowinie, pochodził więc z wielokulturowego zakątka Europy Środkowo-
-Wschodniej, w którym Rumuni, Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Ormianie, Niem-
cy, Cyganie i Węgrzy współegzystowali nie idyllicznie, ale wśród naturalnych 
w takim zagęszczeniu rozmaitych grup narodowych napięć, współistnieli tak 
aż do Zagłady. Artysta, który tworzył w Izraelu, a następnie we Francji, zmarł 
w roku 2010.

Malarz, o którym dotychczas nie wiedziałam i nawet tego nie udaję (a może 
jednak powinnam wiedzieć chociażby o jego ilustracjach do dzieł Becketta 
i o tym, że Beckett o nim pisał?). Informacje o nim i reprodukcje jego dzieł (au-
toportrety, liczne portrety, między innymi portret Elżbiety II) znajduję w inter-
necie. Sam Zagajewski zdaje się w swoim nowym tomie zachęcać do takich po-
szukiwań, gdy w wierszu opisującym paryską ulicę, przy której kiedyś mieszkał, 
powołuje się na Wikipedię:

Armand Silvestre, parnsista, niegdyś głośny,
Teraz zapomniany poeta i conteur, jak mówi Wikipedia1. 

1 A. Zagajewski, Rue Armand Silvestre, [w:] idem, Asymetria, Kraków 2014, s. 23. Wszystkie 
cytaty z wierszy podaję za tym wydaniem, oznaczając numer strony.
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W poczuciu, że nie jest to niestosowne, korzystam z angielskiego hasła w Wi-
kipedii dotyczącego malarza, nie robię tego jednak bezkrytycznie – zauważam, 
że jego rodzinne Radowce są wprawdzie położone niedaleko Czerniowiec, ale 
w przeciwieństwie do miasta, które wydało Paula Celana, to pierwsze obecnie 
nadal leży na terenie Rumunii, nie Ukrainy2. Wystarczy to sprawdzić w haśle 
„Radowce” w polskiej Wikipedii (a może trzeba się zalogować i wprowadzić ko-
rektę w angielskim haśle?).

Książka Adama Zagajewskiego, wydana w „białej” poetyckiej serii Wydaw-
nictwa a5 Krystyny i Ryszarda Krynickich, jest przemyślana w każdym szcze-
góle, także jako piękny przedmiot. Pomarańczowy kolor pudełka z ilustracji 
na froncie współgra z cytatem z utworu zatytułowanego właśnie Pomarańczowy 
notes umieszczonym na tylnej okładce („Ciemne wiersze. Letnie poranki, któ-
re lśnią”). Pomarańczowy notes i pomarańczowe pudełko artysty zawierające 
drobne przedmioty osobiste, może okulary, może pamiątki, slajdy, przezrocza 
– to wszystko zbiory jakby przypadkowe, niedbale zestawione, ale nie wolno ich 
lekceważyć, bo obie kompozycje, poetycka i malarska, mają swoje rytmy i we-
wnętrzne powiązania.

Asymetria i kontrasty barwne dzieła Avigdora Arikhi budują całość tej mar-
twej natury z pomarańczowo-zielonym pudełkiem. Otwarta skrzynka po lewej 
stronie obrazu zajmuje więcej miejsca. Po prawej stronie, utrzymanej w mniej 
wyrazistych, ale jasnych barwach, znalazły się drobne przedmioty: okulary 
w cienkiej złotej oprawce, etui, jakaś mała grafi ka czy pocztówka, przezrocza, 
notesy, leżące na płaszczyźnie beżowo-żółtawego stołu. Wszystko to zachęca 
do uważnego odbioru i swobodnej interpretacji. Dynamika i optymizm barwy 
pomarańczowej, wartościowanej dodatnio w kulturze chińskiej (na zewnętrz-
nej ściance pudełka skontrastowana jest ona również z zielenią) – czy można 
to odczytywać tak jak wiersze? Czy wybrana przez samego poetę okładka tomu 
oświetla go w jakiś sposób? 

Sam motyw martwej natury ma w tomiku swój ciąg dalszy właśnie w utworze 
Pomarańczowy notes. Zostaje w nim przypomniana wskazówka Józefa Czapskie-
go, artysty i świadka XX wieku, którego Zagajewski poznał i z którym się zaprzy-
jaźnił w Paryżu w latach osiemdziesiątych. 

Józef Czapski radził mi nieraz: jeśli masz zły dzień, rób martwą (s. 77).

Rada malarza naprowadza na ważny temat Asymetrii, obecny wcześniej także 
w tomie Niewidzialna ręka i w esejach. Czym jest praca artysty, w której okresy 
natchnienia (jakkolwiek je rozumieć), okresy pełne inspiracji, twórcze, w natu-
ralny sposób przeplatają się z czasem całkowicie jałowym, bez twórczości. Czap-
ski sugeruje, by pracować metodycznie, w raz przyjętym rytmie, by ze swojego 

2 Avigdor Arikha, http://en.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Arikha (dostęp: 26.10.2014). Radowce, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radowce (dostęp: 26.10.2014).
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zadania zrobić pewnego rodzaju regułę podobną do zakonnej. Nie chodzi tu na-
wet o wymiar duchowy (aczkolwiek też), ale o szerszą koncepcję pracy, podobną 
do tej, którą przemyślał i opisał Norwid. Wysiłek „prac ludzkich” jest zadaniem 
moralnym, służy wewnętrznemu doskonaleniu, nie wynika jedynie z ambicji 
i z marzeń o stworzeniu arcydzieła.

2. Tytułowa kategoria

W tomie poetyckim wydanym jesienią 2014 roku słowo „asymetria” nie jest tytu-
łem żadnego wiersza. To ważna informacja, ponieważ tytuły książek poetyckich 
biorą się zawsze z dwóch źródeł: od ważnego w danym tomie wiersza (u Adama 
Zagajewskiego to na przykład Płótno) albo są to tytuły nadane niezależnie, me-
taforycznie ogarniające całość zamysłu autora. Samo słowo „asymertia” pojawia 
się w książce bezpośrednio tylko raz, w ważnym kontekście w jednym z wierszy, 
zatytułowanym Studniówka. To jeden z utworów o zmarłej matce, stanowiący 
zarazem powrót do siebie z wczesnej młodości. Pojawia się tu myśl, którą może 
potwierdzić każdy w miarę dorosły odbiorca: Nie można obiektywnie zobaczyć 
i zrozumieć własnych rodziców z powodu oczywistej różnicy wieku, która spra-
wia, że ich losy są przesunięte wobec trajektorii naszego życia o kilkadziesiąt lat. 
To proste odkrycie pomaga wiele wyjaśnić po latach, gdy rodziców już nie ma. 
Pierwszy, ale nie jedyny sens tytułowej „asymetrii” odnosi się właśnie do tego 
ogólnoludzkiego doświadczenia:

I jak ta asymetria, ta silna asymetria,
przez wiele lat, nawet dziesięcioleci,
nie pozwoliła mi jej zobaczyć
w ostrym świetle prawdy,
ostrym i złożonym,
złożonym i sprawiedliwym,
sprawiedliwym i nieosiągalnym,
nieosiągalnym i wspaniałym (s. 39). 

Abstrakcyjne pojęcie wybite w tytule zachęca jednak do poszukiwania coraz 
to innych jego znaczeń. Wśród wielu możliwości sens „asymetrii” jako kategorii 
estetycznej, potrzebnej do opisu dzieł sztuki, został niejako „podpowiedziany” 
przez obraz z okładki. Martwa natura bez najmniejszej choćby asymetrii jest 
niemożliwa.
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3. Korespondencja sztuk

Ważna w estetyce romantyzmu, a następnie symbolizmu idea korespondencji 
sztuk ma w tomie Zagajewskiego swoje istotne miejsce. Właściwie trudno jest mó-
wić o wątkach malarskich u tego poety bez przywołania od razu wielu nawiązań 
do muzyki i do „cudzego piękna” wierszy innych twórców. W prezentowanych tu 
przeze mnie uwagach są one niejako wzięte w nawias, ale nie można ich całkowicie 
pominąć, ponieważ wydaje się, że to właśnie muzyka spośród wszystkich rodzajów 
sztuki ma dla Zagajewskiego największe znaczenie, również w tym tomie. 

W ważnym dla kompozycji całości, otwierającym cały tom wierszu Nigdzie, 
bardzo osobistym, bo mówiącym o żałobie po śmierci ojca, dochodzi do takiego 
spotkania trzech nazwisk artystów reprezentujących trzy różne dziedziny: kom-
pozytora, którym jest Chopin, niemieckiego poety z XX wieku, który nie mógł 
go znać osobiście, i romantycznego malarza, który się z Chopinem przyjaźnił. 
Zagajewski, mówiąc równocześnie o trudnych dniach „bez natchnienia” i o Cho-
pinie, posługuje się cudzym słowem i wplata je w swój wiersz, wyraźnie przy tym 
zaznaczając granice tekstu.

Naraz przypomniałem sobie, co napisał o nim
doktor Godfried Benn, berliński dermatolog,
w jednym z moich ulubionych wierszy:
„Kiedy Delacroix wygłaszał swoje teorie
stawał się niespokojny, on bowiem 
nie potrafi łby uzasadnić nokturnów” (s. 10). 

Cytowane tu słowa, uznane przez Zagajewskiego za „ironiczne i czułe zara-
zem (s. 10), pochodzą z wiersza Benna zatytułowanego Chopin. Kluczowy frag-
ment w przekładzie Janusza Szpotańskiego brzmi następująco:

W rozmowie niezbyt elokwentny,
poglądy nie były jego mocną stroną –
poglądami szastano na prawo i lewo.
Kiedy Delacroix wygłaszał swe teorie,
stawał się niespokojny,
bowiem w żaden sposób nie mógł uzasadnić nokturnów3. 

Inny fragment wiersza przynosi słowa bezpośrednio odwołujące się do posta-
wy twórcy, który w obliczu śmierci z absolutną skromnością i poczuciem odpo-
wiedzialności za pracę swojego życia mówił o własnym dziele:

Tylko żadnych brulionów, fragmentów, notatek,
żadnych zdradzieckich śladów.

3 G. Benn, Chopin, przeł. J. Szpotański, http://literat.ug.edu.pl/szpot/0016.htm (dostęp: 25.10.2014).
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Na koniec rzekł:
„Usiłowania moje zgodne są z poziomem,
jaki zdołałem osiągnąć”. 

Benn kończy swój utwór, będący apologią muzyki Chopina, słowami, które 
podkreślają doskonałość małych form stworzonych przez kompozytora.

Nie skomponował żadnej opery,
żadnej symfonii,
tylko te tragiczne progresje,
poczęte z artystycznego przekonania
i grane małą ręką. 

Tom Asymetria ma jeszcze wiele miejsc związanych i z samą muzyką, i z po-
staciami kompozytorów, ale to temat na osobny tekst. Delacroix powraca nato-
miast w zbiorze wierszy raz jeszcze w wierszu Białe żagle, w którym jego bohater, 
francuski malarz, przygląda się nowoczesnym parowcom, sam będąc po stronie 
romantycznych okrętów żaglowych:

Eugene Delacroix przygląda się
statkom parowym na Kanale La Manche,
które powoli, systematycznie, zaczęły
wypierać fregaty o białych żaglach
i pisał ze smutkiem w swoim dzienniku:
wszystko wokół nas ulega degradacji,
piękno świata odchodzi na zawsze;
nieprzerwanie pojawiają się nowe 
wynalazki, być może użyteczne,
lecz nieskończenie banalne (s. 49). 

Autor portretu Chopina nie rozstawał się z dziennikiem, samo pisanie było 
dla niego bardzo ważną formą ekspresji, a dzień bez zapisu diarystycznego uwa-
żał za stracony. Dziennik tego artysty nie jest tylko źródłem służącym poznaniu 
jego dzieła, ale samodzielną formą wypowiedzi wielowymiarowego człowieka 
o silnej osobowości.

Białe żagle to wiersz ukazujący w ogromnym skrócie trzy stulecia kultury 
i duchowości europejskiej, w dodatku wiersz przy swojej pozornej, „wykładowej” 
czy eseistycznej, prostocie skomplikowany i autoironiczny. Jedna z jego warstw 
odnosi się bezpośrednio do Delacroix, jak wszyscy romantycy zdystansowanego 
wobec zewnętrznych przejawów nowoczesności, odwracającego się od zdobyczy 
technicznych swojej epoki ku tematom, których barwność i egzotyzm zapewnia-
ły siłę i wzniosłość dzieł. Ale – i tu trzeba zawiesić głos – podmiot wiersza jest 
świadomy, że to tylko powierzchnia, pod którą kryją się zarówno emocje, jak 
i teorie estetyczne.

Delacroix jest autorem obrazu Morze w Dieppe (1852). Pejzaż morski stwo-
rzony właśnie nad kanałem La Manche został uznany za prekursorski wobec 
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impresjonizmu. Artysta ukazuje tu w niezwykłym oświetleniu obłoki, morze 
i żagle, a ignoruje statki parowe, lecz mimo to jest nowocześniejszy niż wielu 
twórców jego czasu.

W Białych żaglach Zagajewskiego znajdziemy krótki fragment, który może 
zostać potraktowany jako ekfraza stylu malarza – syntetyczny poetycki odpo-
wiednik nie jednego dzieła, ale całości:

On sam malował dorodne konie i groźne lwy
i ich muskuły napięte pod krótką sierścią,
i mundury spahisów, dużo czerwieni, którą
może dać krew albo egzotyczne tkaniny,
i światło tańczące na klindze szabli (s. 49). 

Estetyka Delacroix w tym poetyckim skrócie zostaje przedstawiona jako wi-
talna i pełna wewnętrznej energii przeciwstawionej szarości nadchodzących cza-
sów. Ale nie wolno za szybko uogólniać; podmiot mówiący jest bogatszy od ro-
mantyków o wiedzę o dalszych losach Europy i świata. Historia XX wieku nie 
może mu podsuwać naiwnych zestawień przeszłości i współczesności, nie po-
zwala na idealizowanie żadnej z epok. Nie może więc także powstać uproszczo-
na teza historiozofi czna o wyższości tego, co minione, nad dniem dzisiejszym. 
Wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, co Zagajewski przypomina w po-
niższych słowach, które przeciwstawiałyby barwność dawnego świata szarości 
nowego, gdyby nie niepokojąca wzmianka o krwi wtrącona w nawiasie. Rozsa-
dza ona zdanie i podważa sens zbyt łatwej tezy:

– a potem zostały już tylko maszyny,
Szare maszyny i plamy oleju
Na piasku, na trocinach (i także krew). 

To nie jedyne miejsce w tomie, gdzie Zagajewski stosuje chwyt pozornej na-
iwności. Nie wiem, czy zastawiając te pułapki, ma zamiar czekać, aż w recen-
zjach pojawią się dowody nieuważnego czytania. W każdym razie: nie dajmy się 
zwieść prostym, zrozumiałym słowom, kryje się w nich ironia.

Można jednak bez obawy błędu wypowiedzieć zdanie, iż Zagajewski wie, 
że pełna energii, prawdziwie twórcza, odważna postawa, którą Delacroix wyrażał 
w swoich dziennikach, jest dzisiaj nie do utrzymania „Jest dużo nowej rzeczywi-
stości/ i to, co cudowne stało się nieśmiałe” (s. 49–50). Wyższość poezji nad esejem 
(a twórca Lekkiej przesady często i płynnie przechodzi od jednej formy do drugiej) 
polega na tym, że poglądy Delacroix i jego malarstwo – wszystko to w wielkim 
skrócie, który nie jest jednak uproszczeniem, zostało w wierszu wpisane w refl eksje 
o odczarowanym świecie i o utopiach jego zaczarowania na nowo. Coś najbardziej 
podstawowego wcale się jednak nie zmienia i o tym może mówić jedynie sztuka:

Wciąż krążą nad nami 
śmierć i ocalenie (s. 50). 
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4. Wiersz Manet. Ekfraza Śniadania w pracowni

Tom Asymetria, prócz wielu pomniejszych aluzji do dzieł sztuki i do kategorii 
z dziedziny estetyki, zawiera jedną pełnoprawną poetycką ekfrazę. Wiersz nosi 
tytuł Manet, a obraz Déjeuner dans l’atelier z roku 1868 znajduje się w mona-
chijskiej Nowej Pinakotece. Powstał w lecie, podczas wakacji spędzanych przez 
artystę i jego rodzinę nad morzem w miejscowości Boulogne sur Mer w pobliżu 
Pas de Calais.

We wnętrzu znajdują się trzy postacie, ale przykuwa uwagę chłopiec w cen-
tralnej części płótna. To szesnastoletni Leon Leenhoff , syn żony artysty, Susanne, 
ofi cjalnie pasierb, najprawdopodobniej biologiczny syn malarza (sugerowano 
nawet, że mógł być jego przyrodnim bratem, ponieważ Suzanne miała podob-
no utrzymywać wcześniej intymne relacje z ojcem twórcy Śniadania na tra-
wie). W prawej części kompozycji malarz sportretował swojego kolegę, Augusta 
Rousselina. Trzecią postacią, po lewej stronie, jest służąca, która podaje tytu-
łowe śniadanie. Asymetria kompozycji powoduje, że pozostałe, zdawałoby się: 
przypadkowe, elementy obrazu zaczynają również odgrywać dużą rolę. Trochę 
zblazowany, trochę melancholijny Leon4, według innych nawet zirytowany czy 
rozdrażniony5, ukazany jest frontalnie – idzie w stronę widza, niejako wychodzi 
do świata, do przyszłości.

Historycy sztuki podkreślają prowadzenie przez Édouarda Maneta wielora-
kich gier z tradycją od malarstw holenderskiego do Delacroix6. Mnie najważniej-
sze wydają się w Śniadaniu w pracowni aluzje do Jana Vermeera i Diega Veláz-
queza; to karkołomne połączenie nadaje dynamiki aluzjom Maneta do sztuki 
z przeszłości i pozwala wziąć je niejako w nawias i stworzyć zupełnie nową ja-
kość. Zagajewski tworzy swoją ekfrazę nie wprost:

Zatroskany artysta pali cygaro,
chyba nie jest zadowolony,
nic mu się dzisiaj nie udaje. 

4 „Das Nachdrückliche, mit dem er ins Bild gebracht ist, wird durch das Beiläufi ge gemildert, und so 
steht Léon nicht in der Mitte und ist nicht in ganzer Figur gegeben. Auch blickt er den Betrachter nicht 
an, sondern schaut verschlossen, ein wenig blasiert, ein wenig melancholisch an uns vorbei. Manet hat mit 
diesem Bildnis den modernen Typus des Dandys gegeben, dessen Selbstverständnis zwischen Überlegen-
heit und Einsamkeit spielt. So modisch er gekleidet ist, so sehr er den eleganten jungen Pariser verkörpert, 
so sehr steht er andererseits in einer weit zurückreichenden Tradition, die Manet geradezu zitiert […], 
http://www.pinakothek.de/edouard-manet/le-dejeuner (dostęp: 25.10.2014).

5 E. Manet, http://kerdonis.fr/ZMANET01/ (dostęp: 25.10.2014).
6 „[…] einer weit zurückreichenden Tradition, die Manet geradezu zitiert, denn die Waff en und der 

Helm links wie auch das holländische Stillleben auf dem Tisch erinnern an die Zeit vor zweihundert 
Jahren. Damit ist zugleich der Hinweis gegeben, in welcher Tradition Manet sich selbst sah. Andere sei-
ner Werke bestätigen, dass Rubens, Velazquez, Frans Hals und die holländischen Stilllebenmaler zu den 
Künstlern gehörten, an deren Werken er sich orientierte oder die ihm von Malern der jüngeren Tradition, 
etwa Goya und Delacroix, vermittelt wurden”. Ibidem.
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Zagajewski wspomina Śniadanie w pracowni ujrzane w monachijskiej Pina-
kotece już w eseju Dwa miasta z roku 1991. W wierszu wpisuje obraz Mane-
ta w wielki temat „artysta i jego model”. Siedzący przy stole mężczyzna istotnie 
jest malarzem, równocześnie twórca całej kompozycji M i zarazem ojciec (oj-
czym? – nie rozstrzygajmy, to nie jest najważniejsze) portretowanego chłopca 
stoi dokładnie tam, gdzie widz. Kompozycja, której nieoczywistość i asymetia 
doczekała się wielu komentarzy, jest jak słynne portrety zbiorowe Velázqueza, 
tajemnicza, dynamiczna, o wielu liniach napięć i wielu potencjalnych sensach, 
od dosłownych po alegoryczne. 

Ale spójrz, model, młody chłopiec

w czarnym surducie, czuje się doskonale:
oparty o stół patrzy na nas
wyzywającym wzrokiem

jak przystało na istoty szczęśliwe,
jest wyglądać i błyszczeć, i które

poza tym nie mają żadnych trosk.

Édouard Manet, Déjeuner dans l’atelier (1868)
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_025.jpg
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Puenta wiersza to refl eksja o utrwalającej mocy, jaką ma dzieło sztuki; zatrzy-
mane na obrazie postacie przenoszą się w inny wymiar:

Wiedzą, że będą żyły wiecznie
– chociaż bez pamięci (s. 63). 

Interesujące jest, co z obrazu Maneta trafi ło do poetyckiego opisu, a co zosta-
ło pominięte. U Maneta mamy trzy postacie, tymczasem u Zagajewskiego zni-
ka młoda dziewczyna, zapewne służąca, która niesie srebrny dzbanek z kawą. 
Poetycki opis z wiersza Manet wyostrza więc kontrast artysta – portretowany 
chłopiec. Również tytuł wskazuje, kogo Zagajewski uczynił głównym bohaterem 
swojego utworu. Asymetria twórca–model ma tu jeszcze silny aspekt związany 
z wiekiem obu postaci, które reprezentują dwie generacje dziewiętnastowiecz-
nej francuskiej mieszczańskiej rodziny o nie zawsze jawnych powiązaniach 
i pokrewieństwach.

Całe dzieło Maneta jest zbudowane na podstawie wielorakich asymetrii i linii 
napięć. Zagajewski wybiera z nich, a więc interpretuje te, które są związane z re-
lacją artysta–model i artysta–dzieło, a także z opozycją młodości i dojrzałości. 
Poeta umieszcza punkt widzenia i mówiące „my” na zewnątrz obrazu, zaznacza 
przy tym, że mamy do czynienia z dziełem malarskim. Ten sam punkt widze-
nia jest milcząco założony w dziele Maneta, tyle tylko, że brak jeszcze „ramy”, 
którą ustanowiono w wierszu; a widz zostaje niejako zaproszony do wnętrza 
pracowni i tu – twarzą do niego – pozuje szesnastolatek. Tytuł płótna Mane-
ta zostaje wprowadzony w wierszu wyraźnie poprzez słowa „To jest śniadanie 
w pracowni”, fraza wzięta od Maneta obywa się bez cudzysłowu czy kursywy. Jest 
to rzeczowa informacja o temacie dzieła. Dalej czytamy „cytryna skrojona jak 
u Holendrów” – to jedyna wzmianka w wierszu o licznych szczegółach wnętrza 
pracowni utrwalonych na płótnie. U Maneta mamy – znowu w myśl założonej 
asymetrii – znacznie więcej różnych, zdawałoby się niepasujących do siebie ele-
mentów. Na nakrytym białym obrusem stole z zastawą leży nie tylko alegoryczna 
holenderska cytryna, która „jak u Holendrów” tak jak inne cenne przedmioty 
może być uznana za symbol vanitas, zwłaszcza że jest częściowo obrana ze skór-
ki, która opada w kunsztownych spiralach. Są także ostrygi, wino i kawa – ten 
zestaw dziwił odbiorców, jednak ma on konotacje związane z inicjacją seksualną. 
Zauważona przez Zagajewskiego cytryna wpisywała się w tradycję malarskich 
wanitatywnych ujęć niderlandzkich malarzy. Znakiem przemijania jest również 
dym z cygara. Czarny kot, nieoczekiwany w całym zestawieniu – miał natomiast 
przybyć podobno wprost ze słynnego obrazu Olimpia w funkcji przekornego 
autocytatu.

Zwraca uwagę umieszczony po lewej stronie płótna szereg elementów dawnego 
uzbrojenia leżący bezładnie na fotelu. W kontraście do cywilnego ubrania chłopca 
(w czasach gdy uczniowie tak wielu szkół w całej Europie byli umundurowani) 
to niepokojący znak. Chłopiec woli cywilne, modne ubrania, ale wojsko i wojna 
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mogą jeszcze upomnieć się o niego. Tu ciekawy kontekst wnosiłyby losy Cheru-
bina z Wesela Figara Beaumarchais; w syntetycznym, muzycznym skrócie wyraża 
to aria Non piu andrai… z opery Mozarta. Na tę interpretację obrazu naprowadza 
mnie szczególny i chaotyczny zestaw uzbrojenia – rekwizytów z fotela malarza. 
Są tu – jak w arii, którą wyśpiewuje do chłopca Figaro – szabla, muszkiet i wiel-
ki hełm. Sens sięga daleko aż do motywu metamorfozy i przemijania. Stadium 
Cherubina, dziecięcego Narcyza (Narcisetto), pierwsza najwcześniejsza młodość 
i lekkość ustąpi wkrótce miejsca dojrzałości i temu modelowi bycia mężczyzną, 
do którego przymuszano każde pokolenie przez wojskowe wychowanie, narzuca-
jące, pod groźbą kar i wykluczenia, konieczność przyjęcia postawy na baczność 
i wojowniczej miny. Marzenia o sławie i zwycięstwie mogą być okupione zagro-
żeniem życia i – parafrazuję słowa arii Da Pontego – podporządkowane ciągłym 
marszom w błocie, skwarze czy śniegu przy dźwiękach wojskowej muzyki. Portre-
towany przez Maneta chłopiec wcale tego nie pragnie. Jego adolescencja przebiega 
w czasach pokoju, który potrwa (i tego nie wie nawet malarz) jeszcze dwa lata.

Figaro u Mozarta śpiewa też, że po wyjściu poza etap chłopięcości nie bę-
dzie już można nosić małego, szykownego kapelusza, który zastąpi ciężki hełm. 
W portrecie Leona ważne jest właśnie nakrycie głowy. Ma on niewielki słom-
kowy kanotierek ze wstążką. Letni, traktowany jako sportowy kapelusz typu 
canotier (znany z późniejszego Śniadania wioślarzy Renoira) wchodzi dopiero 
w modę, ale w Paryżu, nad Sekwaną i w nadmorskich uzdrowiskach pojawia 
się znacznie wcześniej. Bywał noszony z większą dezynwolturą, ale i tutaj do-
daje chłopcu pewności siebie i pozwala mu przyjąć swobodną pozę, jednak bez 
ostentacji. O swobodzie postawy świadczy też jedna ręka trzymana w kieszeni. 
Druga dłoń wspiera się na stole. W okresie adolescencji młody człowiek przy-
mierza różne role dorosłego mężczyzny, ćwiczy się też w przybieraniu postaw, 
które Pierre Bourdieu zwiąże w swoich koncepcjach z męską hexis, wyrażającą 
status społeczny. Dziecko mieszczańskiej rodziny buntuje się niemal niezauwa-
żalnie. Kształtując swoją sylwetkę, przybiera niewymuszone pozy i na poły tylko 
świadomie ćwiczy gesty znamienne dla swojej warstwy. 

Zagajewski akcentuje szczegół stroju, jakim jest czarny surdut chłopca. 
W pełniejszym opisie, który w wierszu nie jest potrzebny, można dodać, że uzu-
pełnia go delikatna koszula i jasnozłoty krawat. Dopiero jednak w kontraście 
z białymi spodniami modela całość składa się na nieformalny strój dandysa z po-
łudniowo-zachodniej części Europy.

Portretowany Leon Leenhoff , pasierb czy też syn artysty, to ktoś z najbliższej 
rodziny, dorastający w tej rodzinie chłopiec przeciwstawiony dojrzałemu męż-
czyźnie, ukazanemu na płótnie w alegorycznym skrócie, choć z pełnym zacho-
waniem realizmu (szary cylinder, ciemne ubranie, zarost, cygaro w ustach). Szes-
nastolatek bez zarostu ma spojrzenie i wyraz twarzy, który Zagajewski w swojej 
poetyckiej ekfrazie połączył z beztroską i brakiem refl eksji. Istotnie, mina mło-
docianego modela jest tak enigmatyczna, że jego postać staje się niemal alegorią 
nieświadomości i niewiedzy. 
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Dziewczyna w szaroperłowej sukni ma na głowie niewielki czepeczek, któ-
ry nie przesłania jej włosów. Biała serweta w dłoniach pomoże w nalewaniu 
kawy i bierze udział w toczącej się na płótnie kolorystycznej grze elementów jas-
nych i ciemnych. W interpretacji, którą tu proponuję, obecność tej postaci moty-
wowana jest podwójnie, realistycznie i nawiązaniem do scen z Cherubinem i słu-
żącą Zuzanną z Wesela Figara. We wzroku młodej kobiety, do której chłopiec stoi 
tyłem, widać troskę o domowników, może nawet czułość, ale nie namiętność. 
Ona troszczy się o chłopca, on o niej nie myśli. Jego spojrzenie skierowane gdzieś 
przed siebie nie pozwala odgadnąć, czy zadał już sobie to pytanie o miłość, które 
u Mozarta wyraża zwrócona do kobiet aria Cherubina „Voi che sapete…”.

Spora roślina pokojowa o dużych, intensywnie zielonych liściach może być 
uznana za alegorię życia wśród tylu przedmiotów wykonanych ludzką ręką. I ona 
została jednak umieszczona w cennej porcelanowej donicy malowanej w kolo-
rowe ptaki i kwiaty w modnym wówczas i cenionym stylu Dalekiego Wscho-
du. W mieszczańskich rodzinach z XIX wieku i później dziecko jest jak cen-
na roślina, hodowana starannie i do okresu dorastania utrzymywana w izolacji 
od zewnętrznych wpływów. Realistycznie ukazana roślina z pracowni Maneta 
stoi na osobnym okrągłym stoliku-kwietniku, podczas gdy prostokątny stół na-
kryty białym obrusem przygotowany jest do posiłku.

Wyraz twarzy młodzieńca doczekał się różnych opisów, jest tak niejedno-
znaczny. Mina Leona wyraża także postawę dziecinnej zarozumiałości i naiwno-
ści. Ale w szeroko otwartych oczach czai się już melancholia, która dopiero czeka 
na swoją chwilę, na czas prawdziwej, burzliwej młodości, którą chłopiec ma do-
piero przed sobą. W pełni wyraz zamyślenia i postawę melancholijną znajdziemy 
w wizerunku mężczyzny. 

Trwa czas pokoju i przed chłopcem otwarte są pokojowe drogi życia. Ale 
broń i stare hełmy przypominają możliwość powtórzenia się w jego losach eta-
pów stawania się mężczyzną na wojnie. Rekwizyty z ojcowskiej pracowni nie słu-
żą zabijaniu, mogą się przydać do stworzenia kolejnych płócien. Ale chłopiec, 
który nie przymierza zbroi i być może nigdy nie dozna skutków wojny, i tak nie 
uniknie przeznaczenia, które dla każdego przygotował czas.

W obraz Maneta wpisany jest ruch, który zrobiła każda ze stojących postaci, 
by przyjąć swoją pozę, a także ruch, który mają zrobić, gdy przestaną pozować. 
Nawet zwinięty w kłębek kot wnosi do obrazu swoją dynamikę. Siedzący arty-
sta jest nieruchomy i to nadaje mu postawę obserwatora. Jego wzrok wyraża to, 
czego nie ma jeszcze u chłopca, dystans, gorycz wiedzy i doświadczenie czasu. 
To doświadczenie stanowi najważniejszy temat Asymetrii Adama Zagajewskiego.
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5. Asymetria i przemieszczenie

Kategoria asymetrii powoduje, że przed interpretatorem otwiera się cała biblio-
teka możliwych kontekstów, zwłaszcza z dziedziny estetyki. Zamiast nich wybie-
ram jeden przykład literacki, który jest powszechnie znany. Królowa Śniegu Hansa 
Christiana Andersena ukazuje rolę kontrastu między absolutną, nieludzką syme-
trią i asymetrią, która jest wpisana w świat i w to, co naprawdę ludzkie. Przy-
pomnijmy doskonałość płatków śniegu, które podziwiał Kay, gdy odłamek szkła 
znalazł się w jego sercu, i niesymetryczne piękno kwiatów, które chciał wydrwić: 
„Tę różę toczy robak! A patrz, tamta jest zupełnie krzywa. Właściwie te róże są 
brzydkie”7. Ten sam bohater zachwyca się absolutną symetrią płatków śniegu: 
„Widzisz, jakie to artystyczne! […] To o wiele doskonalsze od prawdziwych kwia-
tów! Te kwiaty nie mają żadnych wad, są doskonałe, o ile tylko się nie roztopią”8.

Piękno widzialnego świata opiera się na asymetrii. Bez niej nie ma żadnego 
dzieła sztuki. Również w egzystencję wpisana jest podstawowa asymetria biorąca 
swój początek w czasowym, wydanym na przemijanie ludzkim istnieniu. Zaga-
jewski uruchamia w tomie zwłaszcza jeden jego wymiar, pokoleniowy – różnica 
wieku powoduje, że nie umiemy zrozumieć ani naszych rodziców, ani naszych 
dzieci. Przechodzimy podobne chwile, ale w innych epokach, w przemieszczeniu. 

„Oddajcie mi moje dzieciństwo” – ten najbardziej może osobisty okrzyk 
z wiersza Dzieciństwo jest także nawiązaniem do „cudzego” wiersza, ale to wcale 
nie wyklucza szczerości. Z materii sztuki, z muzyki obrazów i wierszy Zagajew-
ski tworzy niepowtarzalną i własną wypowiedź.

Teraz już wiedziałbym na pewno
Jak być dzieckiem […](s. 33).

Chłopiec z obrazu Maneta i ten z wiersza Studniówka, który wstydzi się z po-
wodu naiwnych pomysłów matki wypowiadanych na szkolnym zebraniu, mają 
z sobą wiele wspólnego. Obu w ich ruchu ku przyszłości zatrzymało na chwilę 
dzieło sztuki.

7 H.Ch. Andersen, Baśnie, t. 1, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1967, s. 274.
8 Ibidem, s. 274–275.


