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RZEŹBA I RUINA JAKO METAFORY 
FORMY ARTYSTYczNEJ u  GAuTIERA i NORwiDA1

Ka t a r z y n a  t r z e c i a k *

„Nie symbolizm jednak, lecz parnasizm -  pisał Maciej Żurowski -  jest w lite
raturze francuskiej kierunkiem, który przed innymi kojarzy się z twórczością Nor
wida”2. Skojarzenie to Żurowski tłumaczył przede wszystkim pierwszoplanową 
rolą rzeźby, jako ulubionego motywu poetyckiego Gautiera i Norwida. Również 
według Kazimierza Wyki w rzeźbie właśnie widoczna jest najpełniej parnasi- 
stowska dążność Norwida, wyrażająca się w poszukiwaniu możliwości ucieczki 
od nieopanowanych uczuć w stronę precyzji poetyckich kształtów3. Rzeźbiarski 
ideał przez obu badaczy traktowany był jako parnasistowski wzór doskonałego 
dzieła, respektującego zasadę poetyckiej „nieruchomości” (immobilite), osiąga
nej poprzez zamknięcie wiersza w karby „kamiennego” poematu dzięki rymom 
i odpowiedniej prozodii4. Precyzja formalna, traktowana przez parnasistów jako 
istotna właściwość dzieła poetyckiego, przyczyniła się do spoistości i „nierucho
mości’ utworów Teodora de Banville’a czy Gautiera.

Intencją niniejszego szkicu będzie jednak nie tyle analiza formalna „rzeźbiar- 
skości” utworów Norwida i Gautiera, lecz przede wszystkim obecność rzeźby 
i kojarzonych z nią właściwości na poziomie świata przedstawionego, jako od
grywających rolę wzorców idealnej -  w rozumieniu heglowskim -  formy arty- 
stycznej5, stanowiącej utopię estetyczną opartą na połączeniu materii i formy. Re
wersem tak rozumianej utopii będzie w wybranych utworach Norwida i Gautiera 
figura ruiny, rozmontowująca ambicje i możliwości stworzenia uniwersalnego 
ideału formy.

* Katarzyna Trzeciak -  doktorantka, Wydział Polonistyki UJ.
1 Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS2/02707.
2 M. Ż u r o w s k i ,  Norwid i Gautier [w:] Nowe studia o Norwidzie, red. J. W. Gomulicki, 

J. Z. Jakubowski, Warszawa 1961, s. 168.
3 K. Wy k a ,  Cyprian Norwid: poeta i sztukmistrz, Kraków 1948, s. 59.
4 „Asonanse i aliteracje, wielosylabowe słowa i wersy, wolny rytm o wyrazistej kadencji, lek

syka nazywająca materię” -  zob. A. M a z u r ,  Parnasizm w poezji polskiej, dz. cyt., s. 29.
5 Hegel wielokrotnie podkreślał, że rzeźba jest sztuką klasycznego ideału, bo kształtowana 

jest zgodnie z zasadami niezmiennych idei, właściwych działaniu bogów -  G. W. F. H e g e l ,  Wy - 
kłady o estetyce, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964, s. 465.
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r z e ź b ia r s k i  id e a ł  c a ł o ś c i

W utworze kończącym tom poetycki Emaux et camees Gautiera pojawia 
się metafora posągu, w którym będzie trwało nieprzemijające życie, wolne od 
zmienności i przypadkowości:

Tak, dzieło więcej jest wytworne,
Gdy bierzesz formy dłoniom twym 
oporne
Emalię, marmur-li czy rym.

Fałszywe, muzo, rzuć wymogi,
Lecz, by nie chwiejnym krok był twój,
Na nogi
Obcisły koturn lekko wzuj!

Precz rytm wygodny, jak  zbyt duży 
Trep, co go każdy wziąć by mógł,
Co służy
Dla rozmaitej miary nóg.

Rzeźbiarzu! zniszcz jak  pleśń zakalców 
Gips, który gnie bezwiedny ruch 
Twych palców,
Gdy inną stroną płynie duch.

Przemija wszystko w wieków ciągu,
Jedyna sztuka wiecznie trwa:
W posągu
Zamarłych stolic życie drga6.

Sztuka rzeźbiarska przetrwa, bo jest wycyzelowana w twardym bloku, który 
stawia opór upływowi czasu. „Surowy metal nieforemny” ma w dłoniach rzeź
biarza przybrać kształt posągu -  metafory dzieła doskonałego, uformowanego 
w „niepokonany rym czy spiż”7. Wiersz cyzelowany jest na wzór materiału rzeź
biarskiego i właśnie za sprawą swojej opornej materii pozwala ukształtować

6 T. G a u t i e r ,  Sztuka, przeł. A. Lange [w:] Antologia poezji francuskiej, red. J. Lisowski, 
Warszawa 2000, t. 3, s. 353. Warto nadmienić, że sam Antoni Lange jest autorem jedynego pol
skiego manifestu o wymowie zbliżonej do Sztuki Gautiera. Sztuka alcejska Langego jest pochwałą 
twórczości artystycznej, niezmiennej pośród zmiennych dziejów -  zob. A. L a n g e ,  Sztuka alcejska 
[w:] t e n ż e ,  Poezje, Kraków 1898, s. 179. W swoim manifeście Lange rezygnuje jednak z meta
foryki rzeźbiarskiej, charakterystycznej dla utworu Gautiera i akcentuje bardziej duchowy wymiar 
i metafizyczną trwałość słowa poetyckiego, przekraczającą poziom cyzelowania materii.

7 Podobny typ myślenia o formowaniu dzieła sztuki poprzez walkę z bezforemną materią 
przedstawia N o r w i d  w utworze Na przyjazd T. Lenartowicza do Fontainebleau, wskazując, że 
o wartości twórcy świadczy efekt trudu, włożonego w zmagania ze stawiającym opór materiałem. 
Kwestia ta zostanie rozwinięta w dalszej części szkicu.
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wiecznotrwałą formę doskonałą, w której będzie trwało życie tego wszystkiego, 
co poza materią marmuru byłoby skazane na przemijalność. Język, podobnie jak 
dłuto rzeźbiarza, dokonuje aktu utrwalenia; zamienia to, co bezkształtne i po
zbawione formy w artefakt. Zadaniem twórcy (posługującego się tak materiałem 
rzeźbiarskim, jak i słownym) jest artystyczne uformowanie opornego materiału 
w kształt idealny i w nim dopiero będzie mogło trwać życie, polegające na opar
ciu się śmierci. W wierszach z tomu Emaux et camees Gautier nie pisze o dosko
nałości inaczej, niż poprzez odniesienie do istniejących form artystycznych, tak
że rzeźby, która służy w tym zbiorze za metaforę dzieła idealnego, uwolnionego 
od jakiejkolwiek zależności od rzeczywistości świata nieartystycznego, którego 
funkcjonowanie opiera się na zasadzie użyteczności8. Rzeźbiarska metaforyka 
(wykuwanie, tworzenie odlewów) buduje rzeczywistość formalnie doskonałą 
i niezmienną; rzeczywistość artefaktu, który jest całkowicie niezależny od świata 
organicznego. Co więcej, jak sugeruje Le poeme de la femme, samo piękno jest 
uchwytne jedynie w zapośredniczeniu poprzez dzieła artystyczne (np. porówna
nia piękna kobiecego ciała do antycznych posągów9); tak jakby realnie istniejący 
model rzeźby był możliwy do rozpoznania dopiero jako wtórny wobec artefak
tu. Tego rodzaju sformułowanie, zadłużone w heglowskim myśleniu o rzeźbie 
jako sztuce niepodległej żadnemu „momentowi nieorganicznemu” ani wpływom 
zmiennej rzeczywistości10, wpisuje się w podstawowe założenia Gautierowskiej 
doktryny o koniecznym współistnieniu piękna materii i idei oraz ich autonomii 
wobec utylitarnego porządku rzeczywistości:

Sztuka jest dla nas nie środkiem, ale celem. Każdy artysta, który proponuje inną wartość dzie
ła, aniżeli piękno, nie jest w naszych oczach artystą. Nigdy nie zrozumiemy zasadności rozdziele
nia idei i form y... Piękna forma to zawsze piękna idea11.

Kiedy więc Gautier pisze poemat o pięknie kobiety, doskonała forma posągu 
zastępuje rzeczywiste ciało, bo dla spojrzenia artysty nie ma innej rzeczywistości 
aniżeli ta, którą ono samo kształtuje. Postaci, które rodzą się pod takim spojrze
niem nie mają związku z otaczającą je przestrzenią, są z niej wyrwane i ustano
wione w nowym, artystycznym położeniu. Są wolne od zmienności, przypadko
wości i niepewności:

Z perspektywy doktryny „sztuki dla sztuki” autonomia i immanencja formy jest esencją dzieła 
sztuki; może być ono formą iluzji totalnej i stać się wiarygodnym obrazem rzeczywistości tyl

8 Emaux et camees to zbiór miniatur, wierszy poświęconych drobiazgom (jak uśmiech kobie
ty, chmury, kwiaty, fontanny), stanowiącym małe, autonomiczne całości, tworzące swoje uniwer- 
sum znaków-artefaktów.

9 Emaux et camees, Paris 1852, s. 33.
10 G. W. F. H e g e l ,  Wykłady o estetyce, dz. cyt., s. 649.
11 Cyt. za: A. S c h a f  f er, Theophile Gautier and “L ’A rt Pour L ’A rt”, “The Sewanee Review”, 

Vol. 36, No. 4  (Oct., 1928), s. 409 [przekład -  K.T.].
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ko wówczas, gdy wyemancypuje się od tego wszystkiego, co znajduje się poza nią samą. [...] 
Sztuka istnieje tylko, gdy różnicuje się od rzeczywistości i z drugiej strony -  jest w nią uwikła
na. Sztuka nie tylko odbija, ale przede wszystkim odmawia rzeczywistości istnienia, bo zastępu
je  ją 12.

W twórczości Norwida sformułowanie o tożsamości piękna formy i materii 
w odniesieniu do rzeźby pojawia się w Quidamie, w którym klasyczna sztuka 
grecka traktowana jest jako wzorzec harmonijnego połączenia formy i materii, 
dającej dziełu ponadpartykularny wymiar:

[ . ]  Fidias-bóg używał dłuta,
Tudzież marmuru, złota, kości, drewna -  
Dalej -  że pono za cel nie brał owej 
Natury -  albo z drugiej ją  połowy 
Zachodził, która że jest idealna,
Więc nieskończona jest i niewyczerpalna -  
I stąd mógł robić wieki -  do dziś może!13

Jeśli jednak dla Gautiera rzeźbiarska autonomia wiązała się z uniezależnie
niem dzieła od rzeczywistości, o tyle Norwidowskie uwolnienie od „Natury” nie 
jest tożsame z antyspołecznymi postulatami doktryny „sztuki dla sztuki”. Spo
łeczna użyteczność sztuki stanowiła warunek zaistnienia prawdziwego dzieła, 
które obok harmonii materii i idei, powinno jeszcze zawierać „pewną porcję 
utylitarności, która jest warunkiem piękna”14. Dopiero te trzy elementy pozwa
lają ukształtować idealne dzieło artystyczne, które w odniesieniu do współczes
nych sobie rzeźbiarzy Norwid przypisywał np. Bartoliniemu, przekazującemu 
w swoich alegorycznych artefaktach „wielkie prawdy” dotyczące ludzkiego 
losu15.

Kazimierz Wyka, tworząc syntetyczne ujęcie motywu rzeźbiarskiego u Nor
wida, uznał rzeźbę za kluczową figurę, wiążącą się z uwzniośleniem i wyekspo
nowaniem dodatniej etycznie i społecznie funkcji sztuki:

Wywyższająca funkcja rzeźby pozostaje w zgodzie z najwyższym społecznie miejscem rzeźby 
w norwidowskim kręgu sztuki. Według poglądów estetycznych tego poety rzeźba zawsze gra rolę 
nosicieli historycznego patosu16.

12 A. H a u s n e r ,  K. N o r t h c o t t ,  The “l ’artpour l ’art” Problem, “Critical Inquiry”, Vol. 5, 
No. 3 (Spring, 1979), s. 429 [przekład -  K.T.].

13 C. K. N o r w i d ,  Quidam  [w:] t e n ż e ,  Pisma wszystkie, wybór, wstęp i uwagi krytyczne 
W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. III, s. 172.

14 C. K. N o r w i d ,  Salon paryski 1881 [w:] t e n ż e ,  Pisma wszystkie, wybór, wstęp i uwagi 
krytyczne W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. VI, s. 358.

15 C. K. N o r w i d ,  O rzeźbiarzach florenckich  [w:] Cypriana Norwida myśli o sztuce i litera
turze, wybór i wstęp M. Jastrun, Warszawa 1960, s. 24.

16 K. Wy k a ,  dz. cyt., s. 17.
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Teza ta, za którą podążył m.in. Dariusz Pniewski17, zmierza do stworze
nia uniwersalnego, całościowego sposobu odczytania motywu rzeźbiarskie
go w twórczości autora Białych kwiatów. W głosach obu badaczy pobrzmiewa 
pewna uniwersalizująca tendencja, myślenie o całości dzieła Norwida, wyko
rzystującym we wskazany sposób rzeźbiarską metaforykę. Tendencja ta jest jed
nak -  co na nieco innym poziomie diagnozował Wiesław Rzońca -  dość prob
lematyczna. Abstrahując bowiem od samej rzeźbiarskiej tematyki i metaforyki, 
w krytycznej recepcji twórczości Norwida „dążono do scalania, „uzgadniania” 
elementów, wyznaczania głównej myśli; mówiąc krótko -  dążono do całości”18. 
Cały projekt interpretacyjny Rzońcy polega natomiast na dekonstrukcji katego
rii całości, rozmontowaniu jej w procesie analizy i wskazaniu na punkty oporu, 
miejsca, w których idea totalności ulega demontażowi. Tym, co w niniejszym 
szkicu pozwoli na demontaż zarysowanej poprzez rzeźbę figury totalności (także 
interpretacyjnej), zarówno w odniesieniu do Norwida, jak i Gautiera, jest figura 
ruiny, stanowiącej -  jak postaram się dowieść -  również metaforę formy arty
stycznej.

c a ł o ś ć  z r u j n o w a n a

Jeśli w przypadku kreacji artefaktu rzeźbiarskiego celem była zamiana tego 
co naturalne w artefakt, o tyle w figurze ruiny zachodzi ruch odwrotny, polega
jący na ponownej intruzji natury w porządek kulturowego przedstawienia. Jak 
zauważa Florence M. Hetzler w swoim szkicu na temat estetyki ruinicznej:

Estetyka ruin pociąga za sobą nową jakość, związaną z połączeniem twórczej działalności 
człowieka i skutków natury, przy czym postać oglądającego ruinę odgrywa tu kluczową rolę z uwa
gi na jego wrażliwość i odczucia. W Delfach np. oglądamy ruiny teatru, ale przecież to spacer 
oglądającego po ruinach teatru jest częścią tego dzieła i częścią estetycznego doświadczania go. 
Estetyka ruin jest o tyle znacząca, że stanowi nieuniknione współgranie natury i dzieła człowie
ka. Ruina może być zdefiniowana jako produkt intruzji natury bez straty jedności, którą stworzył 
człowiek. Produkt ten musi być semiotycznie inny od tego, który w pierwotnym zamierzeniu był 
dziełem ludzkich rąk19.

17 Pniewski, wykorzystując ustalenia Wyki, wskazywał, że uwznioślająca etycznie i moralnie 
funkcja rzeźby przejawia się w Norwidowskim Quidamie poprzez przyrównanie niektórych posta
ci do antycznych posągów, jak  choćby postać Jazona Maga -  mądrego starca, który „został ujęty 
w bezruchu”. Ponadto autor sugerował wykorzystanie w interpretacji innej właściwości rzeźby 
-  jej martwoty, która w przypadku postaci Jazona i reprezentowanych przez niego idei, może wska
zywać na zamieranie tych wartości, których był przedstawicielem -  zob. D. P n i e w s k i ,  Między 
obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005, 
s. 243.

18 W. R z o ń c a ,  Norwid, poeta pisma, Warszawa 1995, s. 23.
19 F. M. H e t z l e r ,  The Aesthetics o f Ruins: A  New Category o f Being, „Journal of Aesthetics 

Education”, vol. 16, No. 2 (Summer 1982), s. 105 [przekład -  K.T.].
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Tak rozumiana ruina problematyzuje dwie kategorie lektury tekstu literackie
go -  status dzieła oraz pojęcie podmiotu. Jako wprzęgnięta w działanie natury, ru
ina jest uwikłana w czasową nieciągłość -  to artefakt, który swoim zrujnowaniem 
sygnalizuje nietrwałość materii. To również przedmiot oglądany przez podmiot, 
który swoim spojrzeniem konstytuuje ponowną wartość ruiny jako artefaktu już 
przekształconego. U Norwida ta dialektyka pojawia się wyraźnie w ostatniej czę
ści Rzeczy o wolności słowa20. Podmiot podsumowuje w niej swoje dokonania pi
sarskie w tworzeniu poematu, przedstawiając jednocześnie swoją kondycję, jako 
twórcy, który tuż przed chwilą zakończył dzieło. Twórca udaje się na spoczynek 
na pustynię. Pustynia jest miejscem absolutnej odrębności podmiotu (jak sam 
wskazuje „niebu odrębny i ziemi”), w którym jedynym obserwowanym obiektem 
okazują się starożytne ruiny Palmyry. W tej obserwacji ważny jest gest wintegro- 
wania oglądanych przedmiotów w myśl tego, kto obserwuje:

Kolumn tysiąca więcej widząc, których chóry 
Szły tam i owdzie kiedyś w myśl architektury,
Co gdzieś albo istnieje, lub stała się siłą 
Myśli ludzkiej i widzi, w niczem jak  coś było.
I było cicho pośród ruiny ogromnej,
Wkładającej na niebo profil wiekopomny,
Cały szczerby swojemi, jakby się o ramię 
Boga oparło czołem miasto, gdy się złamie.
Patrzyłem i wydziwić się nie mogłem onej 
Całości rzeczy, w całość ruiny zmienionej21.

Ten silnie zmetaforyzowany obraz, zapośredniczony przez intelektualne spoj
rzenie podmiotu, jest wizją dawnej potęgi miasta obróconego w ruinę. Sformu
łowanie „widzieć w niczym, jak coś było” jest tu wyrazem dążenia do swoistej 
intelektualnej re-kreacji, bez której spojrzenie padające na ruinę dostrzegałoby 
jedynie jej materialny rozpad. Ruina byłaby niemożliwa bez tego kreacyjnego 
spojrzenia podmiotu. Również to spojrzenie dynamizuje artefakt, idące kolumny 
są produktem myśli patrzącego, dzięki której statyczny obraz ruiny zyskuje mo
bilność.

Rzeźbiarska immobilite, będąca właściwością poezji parnasistowskiej i wi
dziana również jako właściwość pisarstwa Norwida (np. Wyka) zostaje w tym 
miejscu zawieszona właśnie za sprawą aktywności podmiotu, jednak zawiesze

20 O romantycznej estetyce ruin, także z uwzględnieniem jej obecności u Norwida, pisze ob
szernie Grażyna K r ó l i k i e w i c z  -  zob. Terytorium ruin. Ruina jako  obraz i temat romantyczny, 
Kraków 1993. Autorka opracowania zwraca przede wszystkim uwagę na głęboką podbudowę re
ligijną, jaką norwidowski obraz ruin znajduje w ontologii augustiańskiej. Przedmiotem mojego 
zainteresowania jest natomiast związek tejże estetyki z parnasistowską refleksją nad statusem ma- 
terialności zrujnowanego artefaktu.

21 C. K. N o r w i d ,  Rzecz o wolności słowa [w:] Pisma wszystkie, dz. cyt., t. III, s. 270.
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nie to odbywa się w samym centrum bezruchu -  w oglądanym obrazie zrujno
wanego miasta. Nawiązanie do parnasistowskiej statyki nie jest jednak zupełnie 
dosłowne, bowiem Norwid przekształca zasadę nieruchomości, właściwą liryce 
wspominanego już Gautiera.

Autor Panny deMaupin w jednym z utworów z cyklu Nostalgies d ’Obelisques, 
czyli L ’obelisque de Luxor, przedstawił sytuację podobną tej, zarysowanej przez 
Norwida. Obelisk luksorski stoi na straży ruin, jest częścią strawionego przez czas 
pałacu, znajdującego się na tle egipskiej pustyni. To krajobraz sterylny, milczący 
i nieskończony. Obelisk stojący na Place de la Concorde jest oderwany od swoje
go pierwotnego miejsca i za sprawą tego oderwania jest dla podmiotu patrzącego 
syntezą całej swojej historii, którą uobecnia właśnie w tym nowym miejscu, na 
paryskim placu22. Samotny monument to twarz egipskiej wieczności, której nie 
narusza żadna przypadkowość, zmieniającego się dynamicznie Paryża:

Żaden przypadek nie zakłóca 
Twarzy wieczności;
Egipt, w tym świecie, w którym wszystko się zmienia 
Tron bezruchu23

Odłączony od swojej historii, swojego krajobrazu, obelisk staje się ich noś
nikiem, jego materialność wywołuje pustynną martwotę, śmiejące się hieny, 
monotonnie i powoli płynący czas. W tak zdefiniowanym monumencie można 
dostrzec nową jakość estetyczną, nowy typ piękna, opartego na połączeniu tego, 
co naturalne i sztuczności właściwej artefaktowi. Obelisk ewokuje zrujnowany 
pałac Ramzesa, co więcej -  przeniesiony na paryski plac sam staje się monumen
tem -  ruiną, obiektem, który nie pełni już swojej pierwotnej funkcji symbolicznej 
(miejsca obecności boga Re), lecz działa jako pusty ornament, dekoracja umiesz
czona w nowym miejscu. Dla podmiotu patrzącego jednak jego monumentalna 
materialność pozwala unaocznić pierwotny kontekst, obelisk „stary kolos bez 
profilu” sam jest swoją historią, wraz z nim pojawia się więc martwa pustynia 
i egipska egzotyka. Jest więc zarówno dziełem zamkniętym, skończonym, niczym 
kolumna Kantowska24, jak i monumentem otwartym, wywiedzionym z większej

22 Obelisk z Luksoru znalazł się na paryskim Place de la Concorde w 1836, kiedy to został 
przywieziony ze swojego pierwotnego położenia, świątyni luksorskiej w Egipcie.

23 T. G a u t i e r ,  Emaux et camees, dz. cyt., s. 72 [przekład -  K.T.].
24 Louis Marin, komentując Analitykę^ wzniosłości Kanta, wskazuje przykład kolumny i czegoś 

kolosalnego, jako dwóch porządków, mających semantyczne i formalne powinowactwo, a jednak 
ewokujących odmienne doświadczenia. Kolumna ma określoną wielkość, jest mierzalna, tymcza
sem to, co kolosalne, może być źródłem wzniosłości właśnie poprzez wykroczenie ponad właściwą 
miarę i ustalone proporcje. Wyprowadzenie poza miarę wyzwala nadmiar, uwolniony od proporcji 
dostosowanych do człowieka i jego określeń -  zob. L. M a r i n ,  Granice interpretacji lub przeni
kanie spojrzeniem wzniosłości burzy, przeł. J. Bodzińska [w:] t e n ż e ,  O przedstawieniu, przeł. 
P. Pieniążek [et al.], Gdańsk 2012, s. 213.
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całości, którą podmiot postrzegający projektuje na jego materialność. Estetyka 
ruiny to piękno niezmiennej trwałości wobec upływającego czasu; trwałości, któ
ra przekracza ludzką śmiertelność, dlatego w końcowym wersie podmiot wyzna
je, że obelisk jest wciąż żywy. Tymczasem on, człowiek, jest już martwy (Il est 
vivant et je suis mort! ). Materialność monumentu odgrywa jeszcze jedną, istotną 
rolę. Powierzchnia obelisku pokryta jest pismem hieratycznym, nieczytelnym dla 
paryskich oglądających. Pismo zatrzymuje wzrok, skupia na sobie, a jednak nie 
przyczynia się do pogłębienia widzialności monumentu, stanowi raczej barierę 
dla rozumienia. Ostentacyjna widzialność nie jest więc tożsama z czytelnością. 
Materia obelisku jest widoczna, ale nie da się jej zrozumieć. Żyje niezależnie od 
tych spojrzeń, które sama prowokuje. Również w tym sensie posąg jest nośni
kiem nieskończoności -  nie jest możliwy do odczytania i jednoznacznego zro
zumienia, a jako taki będzie trwał wciąż żywy i niezniszczalny. Ruina, fragment 
historycznej całości istnieje poprzez swoją materialność, na którą podmiot pro
jektuje swoją fantazję o jej pochodzeniu. Jednak to niemożliwość ostateczne
go odczytania sensu materialności stanowi poręczenie jej życia, rozumianego tu 
jako ciągłe opieranie się czytelności.

Tymczasem podmiot w utworze Norwida dokonuje odwrócenia właściwości 
-  aktywność zostaje przypisana właśnie poruszającym się kolumnom. Co więcej, 
w dalszej części tego fragmentu zmieniają się również jakości kinetyczne innych 
elementów krajobrazu: oto bluszcz, który spowija elementy architektoniczne, 
staje się artefaktem „jakby dłutem ryty”. To bardzo znamienna przemiana, ukazu
jąca niestabilność binarnych opozycji natury i kultury; tego, co prawdziwe i au
tentyczne oraz sztuczności. Podobnie jak w wierszu Gautiera, w którym samotny 
obelisk ewokuje podmiotowi swoje pierwotne otoczenie -  pustynną martwotę 
i śmiejące się hieny -  tak i w Rzeczy o wolności słowa granica porządków na
tury i kultury podlega demontażowi w dialektycznej figurze ruiny. Bluszcz jako 
element świata natury rujnującej architekturę miasta, jest zarazem jego trwałym 
elementem, o czym będzie wiedział każdy, kto tylko nie jest barbarzyńcą. Archi
tektura zniszczona działaniem natury nie traci bowiem, jak dowodziła cytowana 
już Florence Hetzler, swojej jedności, jednak by to zrozumieć, trzeba zająć się 
redefinicją tego pojęcia. Jedność dzieła zrujnowanego nie ma nic wspólnego z ja 
kościową spójnością artefaktu wykonanego w całości przez człowieka. To raczej 
jedność w konflikcie, agonie i swoistej dysharmonii porządków, które może do
strzec dopiero oglądający je podmiot. Jeśli, jak już wskazywałam, estetyka ruiny 
jest efektem intruzji, nie może być mowy o harmonii dzieła sztuki. Na czym więc 
polega ta szczególna jedność? Jak odpowiada Norwid w dalszej części poematu, 
jest to całość „ ta k a !. że jej nie wypowiem c a ł e j . ”. Ta skonfliktowana, całość 
natury i kultury jest przez podmiot percypowana jako coś, co pozostaje pozasłow- 
ne i czego człowiek nie może rozdzielić. Chcąc bowiem podnieść z ziemi drobny 
kamień, doświadcza momentu zawahania, związanego z poczuciem naruszenia 
jakiejś donioślejszej od siebie całości. To zarazem moment doświadczenia, że nie
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jest to jednak całość ostateczna, bo człowiek ma zdolność zniszczyć ją  właśnie 
tym jednym gestem podniesienia kamienia. „Można Ruinę zepsować” -  jak sam 
zauważa -  a zatem zarówno ona, jako pewna całość, jak też działanie podmiotu, 
nie mają charakteru ostatecznego, ale pozostają ze sobą w relacji nieustannej po- 
tencjalności, ufundowanej na ścierających się poziomach podmiotu i przedmiotu. 
Zrujnowana architektura warunkuje istnienie podmiotu, który dopiero dzięki niej 
może wypowiedzieć ontologiczne „jestem”25. Zarazem jednak podmiot ciągle za
graża jej paradoksalnej spójności, bo może przecież wykonać destrukcyjny gest 
podniesienia kamienia. Jest jeszcze jedna niezwykle istotna sprawa, zarysowują
ca się pod koniec poematu; oto podmiot zauważa:

[...] Zaprawdę — ruina
Jest całością!. I nową twórczość odpoczyna!

Ruina zostaje w tym fragmencie utożsamiona z nową twórczością, która kon
stytuuje się wraz ze swoim twórcą, który jej nie poprzedza, bo dopiero dzięki niej 
zyskuje swoją twórczą podmiotowość. Jednak i sam twórca pozostaje ściśle od 
swego dzieła uzależniony i może w każdej chwili je zniszczyć, jeśli będzie rościł 
sobie zbyt wysoką pozycję poznawczą wobec niego. Dzieło stwarza twórcę, ale 
równocześnie może go anihilować, wciąż pozostając od niego zależne. Zrujno
wane miasto starożytne powoduje zatem, że problematyzacji ulega nie tylko rela
cja natura-kultura, lecz również hierarchia twórcy i stworzonego przezeń dzieła.

Gdyby zatem zatrzymać się tylko na ujęciu syntetycznym, wskazującym, że 
rzeźba i związane z nią właściwości w pismach Norwida pełnią jedynie funkcję 
uwznioślającą, ten fragment Rzeczy o wolności słowa pozostałby być może pod
porządkowany temu stwierdzeniu. Tymczasem zdaje się on uruchamiać nieco 
inny tryb interpretacyjny, akcentujący raczej pewną płynność ustalonych hierar
chii i brak jednoznacznego określenia tak kondycji człowieka-twórcy, jak i jego 
zależności od powstałego dzieła. Ruina starożytnego miasta może być interpre
towana także jako metafora formy artystycznej, którą to intuicję potwierdzałyby 
ostatnie wersy poematu, ujawniające naukę, jaką podmiot przyjął w kontakcie 
z architekturą:

Odtąd już, w jakąkolwiek się przeniosłem sferę,
Zrozumiewałem Całość-SŁOWA I LITERę.

25 Dopowiadając za Derridą, można byłoby wskazać, że podmiot może stworzyć autopor
tret tylko jako ruinę i tylko ruina, poprzez swoją skończoność może łączyć się z doświadczeniem 
miłości. Żadna skończona i monumentalna architektura, która stwarza iluzję całości i wieczno- 
trwałości, nie może zostać pokochana tak, jak  kruchość ruiny -  J. D e r r i d a ,  The Memoirs o f the 
Blind: The Self-Portrait and Other Ruins, transl. P.-A. Brault, M. Naas, London-Chicago 1990, 
s. 127. W Rzeczy o wolności słowa to właśnie szczególna etyka ruiny będzie warunkowała istnienie 
podmiotu, który musi ją  respektować, jeśli chce ocalić swoje dzieło przed uroszczeniami własnej 
podmiotowości.
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Ta idea całości wypracowana w toku obserwacji zniszczonego miasta odnosi 
się do idealnego dzieła sztuki. Jego spójność można byłoby określić jako ago
nalną harmonię, rozgrywającą się zarówno pomiędzy twórcą i dziełem, jak też 
wewnątrz samego dzieła, w którym ścierają się różne jego porządki. Paul Zucker, 
analizujący obecność ruin w malarstwie XVIII i XIX wieku, zauważył, że rui
nę można traktować wyłącznie jako dzieło architektoniczne, swego rodzaju to- 
tum divisum , jeśliby rozmontować poszczególne jej elementy (kolumny, krypty, 
przypory). Wówczas jednak dokonuje się rozłączenia tej transgranicznej jedności 
tego, co pozornie zewnętrzne (działanie przyrody) z wnętrzem samego dzieła 
sztuki. Natomiast uchwycenie tej całości może się dokonać na drodze akcepta
cji metamorfozy pierwotnego artefaktu, który -  choć przekształcony działaniem 
czasu -  prezentuje swoje trwanie mimo jego upływu26. Upływ czasu, jego nisz
czące działanie tworzą ponadto (jak widać to w tekście Norwida) nową jakość, 
otwierają pole dla nowego typu twórczości. Podmiot, który tę twórczość podej
muje musi być świadom jej paradoksalnej niestabilności (skoro sam zauważa, że 
tak łatwo zepsuć ruinę), lecz właśnie za sprawą tej potencjalnej kruchości i frag
mentaryczności pozwala ona na chwilę chociaż skonfrontować twórcę z całością 
dzieła. Choć całość ta zawsze będzie rozszczepiona.

W tym miejscu warto jeszcze powrócić do ustaleń Rzońcy. Wskazał on, że 
systemowe próby wskazania na znaczenia danych figur i metafor stosowanych 
przez Norwida są skazane na porażkę w konfrontacji z wewnętrznym rozpro
szeniem jego pism, ich myślową niespójnością i fragmentarycznością sensów. 
W ramach analizowanego fragmentu Rzeczy o wolności słowa zaproponowana 
została interpretacja ruiny jako sposobu konstruowania dzieła sztuki, rozpiętego 
pomiędzy pozornie antynomicznymi porządkami. Czy jednak ten tryb lektury 
mógłby mieć charakter uniwersalny?27 Negatywnej odpowiedzi na to pytanie 
dostarcza choćby poemat Ruiny z cyklu Pięć zarysów. W poemacie tym artefak
ty (np. greckie kolumny) są złamane i przez swoje zniszczenie jednoznacznie 
skojarzone ze śmiercią. Jeden z podmiotów dialogu, Wiesław, przedstawiając 
swoje stanowisko w kwestii pośmiertnego i wiecznego życia ducha, z rozpaczą 
wykrzykuje, że nie istnieje żadna harmonia ruin, a unoszący się nad nimi duch 
nigdy nie zdoła złożyć rozproszonych kamieni i odbudować świątyni. W gruzach 
cmentarzy nie istnieje żaden duch, nie ma nadziei na zmartwychwstanie w ob

26 P. Z u c k e r ,  Ruins. An Aesthetic Hybrid, s. 130 [przekład -  K.T.].
27 Kazimierz Wyka sugerował, że Norwid nie jest poetą ruin w sensie opiewania ich malow- 

niczości, bo każdorazowo pojawiający się u niego element ruiny -  kolumna, ark -  stanowi „wyra
zisty symbol o niezmiennym znaczeniu”. Wyka wskazywał, że traktowanie Norwida jako „poety 
ruin” ma charakter legendy, bowiem poszukiwanie przez poetę nowego sensu ekspresyjnego ruiny 
przypominało świadomą dążność klasycyzmu i preromantyzmu do artystycznego przetworzenia 
realnego wyglądu antycznych zjawisk, nie romantyczną fantazję -  K. Wy k a ,  dz. cyt., s. 106. Moż
na jednak wskazać, że metafora ruiny aktualizuje różne znaczenia, na które wpływa znacząco rela
cja ruiny jako formy artystycznej i podmiotu twórczego, który się wobec niej określa, o czym piszę 
w dalszej części szkicu.
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liczu pustej materialności zniszczenia28. Co więcej, ta naruszona przez czas ma- 
terialność jest tym bardziej przerażająca, że stwarza iluzję obecności ducha (np. 
na cmentarzach chrześcijańskich), złudnie uprawomocnioną wyznaniem wiary 
w zmartwychwstanie. W dialogu tym ruina uruchamia inny modus interpreta
cyjny -  skojarzona zostaje z pewną iluzorycznością ludzkiej egzystencji dzięki 
uruchomieniu poziomu duchowości i zestawieniu go przez kontrast z dojmują
cą materią zrujnowanych artefaktów, będących jedynie pustymi znaczącymi ja 
kiejś dawnej obecności. Punktem odniesienia dla Wiesława są przede wszystkim 
chrześcijańskie groby, pogrążające oglądających w smutku, który w istocie jest 
jedynie smutkiem żyjących, zbyt zafiksowanych na swoim poczuciu straty:

Nieraz gorzki mię uśmiech brał na tych smętarzach 
Gdzie płaczące niewiasty, w batystach z marmuru 
Martwią się — nie widziałem w tych posągów twarzach 
Różnic życia a śmierci — wszystkie jak  z albomu 
Portrety, które mało obchodzą nas w domu.
— Widziałżeś grób człowieka co umarł szczęśliwie 
Grób, prawie że radosny? — grób, co tobie mówi 
Ciesz się — bo oto ludzie kończą już godziwie 
I śmierć podobną bywa łagodnemu snowi. —
Krokiem zwycięztwa nowym nie pogardzaj bracie!
Nie — oni ci postawią płaczącą figurę 
Siebie żałując — w trzy dni, ani wiesz o stracie.
Skoro ci ząb wypadnie, czujesz miejsce próżne,
Lecz często mniej gdy duchy odchodzą podróżne,
A figury kamienne płaczą — płaczą z rana 
I wieczór — jak  najęte29.

Przeniesienie znaczenia ruiny, które dokonuje się w Pięciu zarysach powo
duje, że trudno byłoby rozpatrywać ją  według kategorii wypracowanych w toku 
analizy poprzedniego tekstu. Ruina nie jest tu jednoznacznie tożsama z auten
tycznością dialektycznego dzieła, ale raczej sytuuje się po stronie egzystencjalnej 
iluzji, zaszczepiającej się w materialnej pustce gruzów, odłamów i fragmentów 
dawnych artefaktów. Zrujnowane groby, obserwowane przez żyjących są miej
scem opuszczonym przez metafizyczną pełnię; posągów nie przenika Winckel-

28 Grażyna Królikiewicz wskazywała na Norwidową koncepcję ruiny, jako „prześwitującej 
skorupy”, zza której przeziera świat wyższy; „sprawy Boże” -  zob. G. K r ó l i k i e w i c z ,  dz. cyt., 
s. 126. Wydaje się jednak, że w przypadku ruin grobów z Pięciu zarysów  zniszczone groby tracą 
swój metafizyczny naddatek, stając się jedynie pustymi znakami, wtórnie napełnianymi znacze
niem przez żyjących, o czym piszę w dalszej części tekstu.

29 We fragmencie tym obecne są również komentowane wcześniej metafory rzeźbiarskie, któ
re tym razem ewokują zupełnie inne znaczenia. Porównanie kobiet żyjących do marmurowych 
posągów nie wiąże się z dowartościowaniem ich roli, ale pozwala na usytuowanie ich po stronie 
śmierci. Metafora skamienienia, spetryfikowania tego co wcześniej żywe, stwarza sposobność na
ruszenia ontologii postaci i ich negatywnej oceny.
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mannowska wzniosłość i boskość30. Tak rozumiana figura ruiny zbliża się do 
Benjaminowskiej definicji alegorii, jako przedmiotu niezdolnego do emanowania 
znaczeniem; przedmiotu, z którego uszło życie i który jest wtórnie napełniany 
znaczeniem poprzez osobę alegoryka31. Norwidowskie ruiny grobów to alegorie 
właśnie w sensie tej znaczeniowej wtórności, której można przeciwstawić total
ności symbolu. Fragmenty dawnych artefaktów, przykłady Benjaminowskiego 
„rozdrobnienia alegorycznego”32, rozmontowują świat, podporządkowując go 
pragnieniom żyjących -  tych, którzy napełniają je iluzorycznymi sensami.

Zaproponowana w tym krótkim szkicu lektura dwóch figur poetyckich -  rzeź
by i ruiny w wybranych lirykach Gautiera i Norwida, pozwala sformułować dwa 
zasadnicze wnioski, dotyczące strategii konceptualizowania formy artystycznej 
u obu twórców. Po pierwsze więc metafora rzeźby, określająca formę doskonałą 
i skończoną, w parnasistowskiej estetyce Gautiera łączy się z uwzniośleniem roli 
podmiotu twórcy, przekształcającego bierną materię w idealny kształt formy. Nor
wid we wspomnianym utworze Na przyjazd T. Lenartowicza do Fantainebleau, 
w podobny sposób mówi o rzeczywistości, która stawia opór działaniu rzeźbiarza. 
Jednocześnie dla obu twórców działanie artysty, mające charakter nieustającego 
agonu, może być oceniane tylko poprzez efekty tych zmagań z rzeczywistością, 
przejawiające się w formie, w jaką uda się ukształtować oporny materiał.

Metafora ruiny, określająca drugi typ konceptualizowania formy artystycznej, 
w poezji Gautiera wiąże się przede wszystkim z wyalienowaniem dzieła z rzeczy
wistości (przeniesienie obelisku luksorskiego na paryski plac), dzięki czemu two
rzy ono nową, właściwą tylko sobie jakość, uwolnioną od zewnętrznych reguł. 
Na tym tle figury ruin u Norwida wydają się bardziej skomplikowane znaczenio
wo. Przede wszystkim nie są one spetryfikowanymi symbolami, lecz aktualizu
ją  sensy fragmentaryczne, rozpięte pomiędzy kreacją nowego typu twórczości 
a stwarzaniem iluzji duchowości na gruzach dawnych artefaktów. W tym drugim 
przypadku ruina jest traktowana jako negatywny punkt odniesienia dla dzieła 
ducha, który nie przenika materialnych resztek, pozostających bez niego jedynie 
pustymi znakami jakiejś utraconej obecności. Jednakże w tej resztkowości, będą
cej w Rzeczy o wolności słowa pewnym etycznym imperatywem wobec podmio
tu twórczego, uwidacznia się inny typ ontologii dzieła sztuki, słabej33, zdolnej do

30 Jak wskazywał Walter Benjamin, według Winckelmanna pełnia istoty znalazła swą najdo
skonalszą postać w rzeźbie greckiej. W klasycyzmie rzeźba właśnie uchodziła za doskonały sym
bol, w którym samo pojęcie zstępowało do świata cielesnego i było widoczne bezpośrednio w posą
gu -  W. B e n j a m i n, Źródło dramatu żałobnego, przeł. A. Kopacki, Warszawa 2013, s. 215.

31 Tamże, s. 243.
32 Alegoria dla Benjamina zawsze sytuuje się po stronie tego, co szczątkowe i fragmentarycz

ne, w odróżnieniu od symbolicznej całości. Tamże, s. 249.
33 O słabej ontologii w dziele Norwida pisał (odnosząc się do katolickiej potulności poznaw

czej) Rzońca, przywołujący główne rozpoznania ontologicznej słabości, poczynione przez Andrze
ja  Z a w a d z k i e g o  -  zob. Premodernizm Norwida -  na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy 
X IX  wieku, Warszawa 2013, s. 96.
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uszkodzenia i domagającej się troski podmiotu, który je tworzy, a zarazem jest 
przez nie tworzony właśnie na skutek tej ruinicznej słabości. Zestawienie obu 
metafor, rzeźbiarskiej i ruinicznej, pozwoliło zatem na przedstawienie innego od 
dotychczasowych podejścia do Norwidowskiego parnasizmu, lecz również na 
wskazanie wewnętrznych różnic w tekstach obu komentowanych twórców.

Katarzyna Trzeciak

s c u l p t u r e s  a n d  r u in s  a s  m e t a p h o r s  OF THE a r t i s t i c  f o r m

IN GAUTIER AND NORWID 

S u m m a r y

This article examines the presence of sculpture and its peculiar characteristics in selected po- 
etic texts by Gautier and Norwid. Sculptures, which belong to the world represented in their poetry, 
can also be regarded as metaphors of the perfect artistic form (in the Hegelian sense). The obverse 
of this embodiment of the aesthetic idea of perfection is the ruin as a metaphor of the futility of all 
ambitions to create universal perfection. While for both Gautier and Norwid sculpture functions as 
a figure elevating and ennobling the creative endeavour, ruins are treated an antithesis of a w ork’s 
spirit, a reminder of its inability to penetrate and transform matter. The article argues that this polar- 
ity, and especially its constitutive negativity, opens the way for the construction of a new type of 
ontology of the work of art, based on an acknowledgement of a weak, residual presence which faces 
the creative artist with a demand of ethical care.


