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Cy Twombly, Leda z łabędziem, 1962

Cy Twombly uważany jest za jednego z najbardziej enigmatycznych ar-
tystów współczesności. Zagadkowość i niejednoznaczność prac przyciągają
badaczy. Od wielu lat próbują oni zmierzyć się z jego malarskim i rzeźbiar-
skim dorobkiem.

Najdokładniej przygląda się sztuce artysty niemiecki kurator i krytyk sztu-
ki Heiner Bastian. Za najbardziej znaczące i najwięcej wnoszące do badań
nad malarskimi pracami Cy Twombly'ego należy uznać czterotomowe, wy-
dawane w latach 1992-1995, opracowanie: Cy Twombly. Catalogue raisonne
of the paintings, przy którego tworzeniu współuczestniczył sam artysta1. Ba-
stian podejmuje się w nim kompleksowej analizy i interpretacji dorobku tego
twórcy. Wskazuje przy tym na liczne inspiracje tematyczne i formalne w jego
przedstawieniach. Zauważa wpływ kultury obszaru śródziemnomorskiego,
przede wszystkim mitologii starożytnej Grecji i utworów Homera, spuściznę
renesansowych i barokowych twórców, m.in. Rafaela, oraz romantycznej
poezji Johna Keatsa i twórczości Goethego2. Badacz z wielką uwagą anali-
zuje dzieła, kładąc nacisk na współczesne problemy, do których wyrażenia
Twombly posłużył się tematami uznanymi powszechnie za przebrzmiałe
i nieaktualne.

Z kolei tak charakterystycznym dla obrazów artysty znakom graficznym
i pismu kaligraficznemu poświęcił swoje badania Roland Barthes. Stara się

1 H. Bastian, Cy Twombly. Catalogue raisonne of the paintings, t. 1-4, London 1992
1995.

2 Tamże, t. 1-3, passim.
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on określić granicę oddzielającą pismo od malarstwa. Uważa, że to dzięki
zastosowaniu powszechnie znanych historii i klasycznych tematów ubranych
w nową formę, abstrakcję pozostawiającą odbiorcy margines na własne prze-
myślenia i różnorakie interpretacje, Twombly osiąga pożądany efekt3.

Dyskusję wokół Cy Twombly'ego na nowo rozbudziła wystawa retrospek-
tywna Cycles and Seasons, trwająca od czerwca do września 2008 r. w lon-
dyńskiej Tate Modern. Obrazy i rzeźby rozmieszczone w dwunastu salach wy-
stawowych prezentowały stopniowe dojrzewanie artystyczne Twombly'ego.
Krytyk sztuki i dziennikarz „Bloomberg News" Martin Gayford w artykule
zatytułowanym Twombly Swirls Create One of Tate s Best Show nazywa tę
wystawę „wielkim triumfem w Tate Modern". Autor miał przede wszystkim na
uwadze liczbę prac malarza zgromadzoną w jednym miejscu (najwcześniejsze
z nich pochodziły z lat 50.)4. Szczególnie interesuje go, widoczna w pracach
Twombły'ego, inspiracja światem przyrody, porami roku i upływem czasu.
Stwierdza jednoznacznie, że artysta ten wskazał w nich nie jedną, ale wiele
nowych dróg malowania.

Do podobnych wniosków, w trakcie rozmowy o twórczości artysty, do-
chodzą Jonathan Jones, dziennikarz piszący o sztuce do „The Guardian",
i Nicholas Serota, kurator wystawy w Tate Modern. Pomysłodawca retro-
spektywy zaznacza, że w trakcie jej tworzenia ważna była dla niego kwestia
pokazania wciąż aktualnego wydźwięku prac artysty i jego dystansu do świata.
Serota chciał, by odwiedzający byli zaskoczeni odnajdywaniem nawiązań do
własnego życia w pracach przywołujących tematykę mitologiczną czy też
zmieniających się pór roku5.

Jonathan Jones jest zwolennikiem traktowania stylu Twombly'ego w no-
watorski sposób i w swoim artykule z 2008 r. (Cy Twombly is the only graffiti
artist I care about) porównuje jego obrazy do sztuki ulicy z całym jej prymity-
wizmem. Kojarzą mu się one z niecenzuralnymi napisami tworzonymi spray-
em na murach, wyrytymi w korze drzew lub pozostawionymi na drzwiach
publicznych toalet. Nie odejmuje mu jednak wielkości. Uważa go za najwięk-

3 R. Barthes, NON MULTA SED MULTUM, w: Yvon Lambert, Catalogue raisorme de
oeuvres sur papier de Cy Twombly, t. 6: 1973-1976, Milan 1979, s. 15, za: Bastian (przyp. 1),
t. 1, s. 27. Zob. też R. Barthes, Sagessede VArt/The wisdom of Art, w: Cy Twombly: Paintings
and Drawings 1954-1977, katalog wystawy, Whitney Museum of American Art, New York
1979, s. 9-22.

4 M. Gayford, Twombly Swirls Create One ofTate s Best Show, www.gagosian.com/artists/
cy-twombly/press/ (strona Gagosian Gallery, 16 I 2009).

D J. Jones, Art podcast: Jonathan Jones and Nicholas Serota take a walk through Tate Mod-
ern s Cy Twombly retrospective, www.guardian.co.uk/culture/audio/2008/jun/19/cytwombly
(strona "The Guardian", 16 I 2009).
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szego malarza od czasów Turnera, za artystę, który „łączy demoniczny język
graffiti z erudycyjnymi aluzjami"6. Czternaście lat przed opublikowaniem
rozważań Jonesa, przy okazji wystawy w New York City's Museum of Mo-
dern Art (której kuratorem był Kirk Varnedoe), Robert Hughes w artykule The
graffiti ofloss zauważa podobieństwo między sztuką Twombly'ego a graffiti
umiejscowionym w przejściach podziemnych w amerykańskich miastach. Za-
znacza jednak, że eksperymenty artysty nie mają na celu niszczenia przestrze-
ni publicznej. To coś bardziej łagodnego, to tylko „nieszkodliwe zadrapania
i małe obsceniczności"7.

Według Barbary Rose elementy graficzne obciążone przez Twombly'ego
energią gestu przypominają „rodzaj tajemnego pisma, które można by odczytać
po złamaniu odpowiedniego kodu". Badaczka amerykańskiego malarstwa
XX w. pisze, że sugestie znaczeniowe aktualizują problem interpretacji
i są dowodem na to, że artysta zanegował istnienie „sztuki dla sztuki" i wyraził
niechęć do twórczości, która nie poucza i nie przekazuje budujących treści8.

W sprawie dorobku Cy Twombly'ego głos zabrał również John Berger,
który w równie poetycki sposób, jak poetycka jest sztuka malarza, skonstato-
wał: „[He] visualises with living colours the silent space that exists between
and around words" („[On] uzmysławia nam za pomocą żywych kolorów cichą
przestrzeń, która istnieje między i dookoła słów")9.

Cy Twombly kształcił się w szkołach artystycznych w Bostonie, Nowym
Jorku i Północnej Karolinie. Stał się aktywny na scenie artystycznej w mo-
mencie, gdy malarstwo abstrakcyjne Stanów Zjednoczonych było zdomi-
nowane przez action painting Jacksona Pollocka. Twombly zdecydował się
jednak na inną drogę pracy twórczej. W połowie lat 50. odbył podróż po Eu-
ropie i Afryce Północnej ze swoim przyjacielem Robertem Rauschenbergiem,
a w 1959 r. na stałe osiadł we Włoszech. Wybór Wiecznego Miasta i - odmien-
nej od amerykańskiej - tradycji europejskiej miał wpływ na zmianę tematyki
podejmowanej w jego dziełach. Zafascynowały go: mitologia klasyczna, kul-
tura renesansu, włoskie światło i krajobraz. Twombly tym samym odszedł na

6 J. Jones, Cy Twombly is the only graffiti artist I care about, www.guardian. co.uk/artand-
design/ jonathanjones blog /2008/jun/03/cytwomblytheonlygraffitia (strona gazety „The Guar-
dian", 15 I 2009).

7 R. Hughes, The graffiti ofloss, www.time.com/time/magazine/article/0,9171,981632,00.
html (strona magazynu „The Time", 16 I 2009).

8 B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, tłum. H. Andrzejewska, Warszawa
1991, s. 131.

9 J. Berger, cyt. za: C. Daigle, Lingering At the Threshold, www.tate.org.uk/tateetc/issuel3/
cytwombly.htm (strona Tate Modern, 16 I 2009).
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zawsze od witalności i dramatyzmu action painting, a jego dzieła są bardziej
przemyślane i nie mają tak przypadkowego charakteru10.

W konsekwencji tych decyzji w 1962 r. Twombly namalował pierwszą wer-
sję Ledy z łabędziem. Mitologiczną historię zilustrowano za pomocą techniki
olejnej, ołówka i kredek świecowych, na płótnie o wymiarach 190,5 x 200 cm.
Obraz znajduje się obecnie w kolekcji prywatnej. Ten abstrakcyjny obraz
zbliżony jest w swym kształcie do kwadratu. Dynamiczna i otwarta kompozy-
cja została natomiast wpisana w formę przypominającą okrąg. Niespokojne,
wirujące linie, spirale i plamy przyjmują kierunki odśrodkowe, przypominają
moment wybuchu bomby. Mamy wrażenie, jakby kompozycja była z szaloną
pasją rozdzierana lub rozpadała się, rozlatywała na kawałki, fragmenty. Po-
szczególne jej elementy jednak, splecione ze sobą i spowite plątaniną cienkich,
ekspresyjnych i nerwowych linii wykonanych ołówkiem i kredką, tworzą
jednorodną całość. W prawej połowie płótna znajduje się najgęstsza siatka
linii. Im bliżej krawędzi kompozycji, tym kreska staje się bardziej miękka, de-
likatna, kształty mniejsze i bardziej spiralne. Całość jest zagmatwana, spowita
plątaniną cienkich, ekspresyjnych i nerwowych linii wykonanych ołówkiem
i kredką. Zastosowanie różnych technik sprawia, że obraz posiada zarówno
elementy linearne, jak i malarskie.

Leda z łabędziem to obraz, na którym nad powierzchnią zamalowaną prze-
waża pustka. Spod linii, spiral, kształtów przebija jasne tło. Malarz pozostawił
nietkniętą powierzchnię wzdłuż krawędzi obrazu. Potęguje to wrażenie mi-
stycznego odcięcia się od realnego świata, a z drugiej strony może powodować
złudzenie, jakoby kompozycja była częścią większej całości.

Na płótnie dominują odcienie szarości i czerni oraz pastelowy róż. Agre-
sywnie wdzierają się w nie linie i plamy czerwieni znajdujące się na osi pio-
nowej kompozycji oraz w prawej górnej ćwiartce, niemal pokrywając się
z przekątną obrazu. Kolory są nieczyste, plamy i kreski nachodzą na siebie,
zlewają się ze sobą i mieszają. Zauważamy pewną gradację barw. Lewa po-
łowa obrazu jest jaśniejsza, ale równocześnie bardziej przybrudzona, nie tak
wyraźna. Zastosowane w niej miękkie spirale utrzymane są w szarościach
i różach. Druga część płótna jest kolorystycznie bardziej intensywna. Pojawia
się w niej mocniejsza, bardziej zdecydowana i gęsta siatka czarnych kresek,
co sprawia, że dwie strony obrazu kontrastują ze sobą. Koloryt nie oddaje rze-
czywistości, jest abstrakcyjny i symboliczny. Grafitowe linie zaprzeczają bieli
łabędzia. Twombly w abstrakcyjnej formie zamyka abstrakcyjne skojarzenia,
wariacje na temat mitologicznej historii.

10 Z. Mannke, Patos banalnych przedmiotów, www.sztuka.pl/index.php?id= 124&tx_
ttnews%5Btt_news%5 D= 114&tx_ttnews%5Bcat%5D=24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=l 1
9&cHash=52952d2ca3 (strona czasopisma „Szruka.pl", 16 I 2009).
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W lewej górnej ćwierci obrazu wystrzeliwuje w kierunku lewego wierz-
chołka kilka podłużnych, delikatnych kształtów. Wyglądają niczym schema-
tycznie potraktowane, rozrzucone pióra. Wyraźnie przekraczają one spiralną
wirującą granicę przedstawienia i prezentują się na nienaruszonym białym tle
podobrazia.

Z kolei w prawej górnej części, blisko osi pionowej, widzimy nierówny
prostokąt z wpisanymi w niego, krzyżującymi się pod kątem prostym dwoma
liniami. Odczytujemy go jako okno, wyglądające na wykonane niezdarną,
niewprawną ręką dziecka. Wisi ono w przestrzeni. W tej samej części obrazu,
na linii pokrywającej się z przekątną, sytuują się cztery nachodzące na siebie,
kolejno zwiększające się, a zarazem stopniowo tracące barwę, formy po-
dwójnej fali, górnego zamknięcia serc. Pamiętając o tym, że Twombly często
wplata w swoje kompozycje części ciała definiujące płeć, możemy utożsamiać
je z piersiami lub pośladkami. Z miejsca rozpoczęcia drabiny podwójnych
fal wychodzi czerwony linearny kształt ręki, a może łabędziej szyi. Łukiem
kieruje się on w stronę centrum obrazu.

Od połowy wysokości płótna, wzdłuż jego lewej krawędzi, spływa przery-
wana, wąska, żółto-brązowa struga. W stronę lewego wierzchołka kierują się
delikatne, raczej równoległe i regularne, potraktowane niemal kaligraficznie
linie i podłużne kształty. Nad dolną krawędzią, w prawej części kompozycji
dostrzec możemy zakamuflowane, wtopione w plątaninę linii, a nawet specjal-
nie zamazane, słowa: „Leda + the SWAN" - tytuł obrazu.

Zróżnicowanie faktury wzmaga ekspresję dzieła. Widoczne są na nim
szybkie, nerwowe ruchy pędzla, odciski palców malarza rozmazującego farbę
oraz ślady po tym, jak artysta zmazywał warstwy znaków i malował w ich
miejsce nowe.

Duży format obrazu może przytłaczać, wywoływać wrażenie, że widz jest
wciągany do jego wnętrza, zdominowany przez niego. Ogromna powierzch-
nia powoduje quasi-religijne doświadczenie bezgranicznego ogromu świata.
Płótna Cy Twombly'ego, tak jak i Pollocka czy Rothko, oddziałują na widza,
budząc w nim sprzeczne uczucia. Jean-Franęois Lyotard opisał ten stan jako
różniący się od poczucia piękna i określił, za Longinusem, Burkę'em i Kan-
tem, mianem wzniosłości. Za wzniosłe uznał on dzieła, które „tutaj i teraz
zdarzają się"11. Doświadczający tego uczucia doznają jednocześnie przyjem-
ności i bólu, radości i trwogi, egzaltacji i depresji, zdziwienia i podziwu.
„W bólu ciało często porusza duszę. Ale dusza może również poruszyć ciało
(...) poprzez przedstawienia powiązane nieświadomie z bolesnymi sytuacja-

11 J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, tłum. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie" 2-3, 1996,
s. 176.
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mi"12. Sztuka, również ta poszukująca silnych efektów, za jakie uznać można
rozmiary dzieła, oddala ból i przerażenie, a „dostarcza przyjemności płynącej
z ulgi"13. Uświadamiamy sobie, że wciąż mamy do czynienia z dziełem sztuki,
które nas porusza, ale nie jest realnym powodem trwogi. Wzniosła sztuka nie
musi naśladować natury, tak jak nie robi tego Leda z łabędziem Twombly'ego,
ale tworzyć odrębny świat, w którym potworność i bezkształt mają prawo
bytu, bo mogą być wzniosłe. Lyotard uznał wzniosłość za cechę nowocze-
sności, przypisując jej właściwości, które, przez swą nieokreśloność, miałyby
zmuszać ludzi do myślenia14. Jednocześnie ujawniałyby one granice władz
poznawczych człowieka i wskazywały na wielorakość współczesnego świata.
Estetyka wzniosłości, akceptując eksperymentowanie, ma stawiać „opór wo-
bec skonwencjonalizowania reguł sztuki" i bronić wyższych wartości15.

Temat obrazu zaczerpnął malarz z mitologicznej historii o królewnie etol-
skiej, małżonce Tyndareosa, króla Sparty. Zeus zakochał się w Ledzie, gdy
po raz pierwszy ujrzał ją kąpiącą się w rzece. By zdobyć królewnę, przybrał
postać łabędzia. Po pewnym czasie Leda złożyła dwa jaja, z których wykluły
się dwie pary bliźniąt. Jedno z dzieci w każdej parze było śmiertelne, drugie
zaś - nieśmiertelne16.

Cy Twombly nie zajmuje się powtarzaniem mitologicznych realiów.
Pragnie wykreować świat obrazów, które ucieleśniają zmysłowość ujętą
w antycznych historiach i odnosić je do teraźniejszości17. Bardziej interesuje
go poziom metaforyczny niż tradycyjna ikonografia. Judith E. Berastock
dowodzi, że podejmowanie tematów mitologicznych przez artystów XX w.
wskazuje na potrzebę ukazania przez nich niezmiennego ludzkiego świata
doświadczeń i namiętności. Artyści widzą w mitach metafory wiecznych
lęków, pragnień i przemocy. Zdaniem autorki artykułu opowiadania mitycz-
ne rozgrywają się wokół postaci, których uczucia i myśli uderzają w struny
wewnątrz nas, pomagając w rozpoznaniu naszej własnej tożsamości. Artyści
używają mitów, aby wyjść z gnębiących ich obsesji. Ponadczasowe tragicz-
ne tematy pozwalają bowiem im na wyrażenie uniwersalnych i wiecznych
obaw18.

12 Tamże, s. 181.
13 Tamże, s. 182.
14 Tamże, s. 174-183.
15 A. Zeidler-Janiszewska, Postmodernistyczna kariera kategorii wzniosłości, w: Przemiany

współczesnej praktyki artystycznej. Próby interpretacyjne, red. A. Zeidler-Janiszewska, War-
szawa 1991, s. 185.

16 J. Pinsent, Mitologia grecka, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1990, s. 42.
17 Bastion (przyp. 1), t. 4, s. 29.
18 J.E. Bernstock, Classicał Mythology in Twentieth-Century Art: An Overview of a Humanis-

tic Approach, „Artibus and Historiae" 27, 1993, s. 153-183.
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Pod postaciami Ledy i Zeusa skrywa się wiele erotycznych konotacji. Ła-
będź symbolizuje m.in. satysfakcję seksualną i zaspokojenie pożądania. Jego
śpiew przywołuje wyobrażenie zespolenia mężczyzny i kobiety. Akt miłosny
to bliskie unicestwienia spełnienie, które jednocześnie czyni kochanków rów-
nym bogom19.

Kierując się z kolei symbolicznym znaczeniem figur geometrycznych,
wpisanie kompozycji na planie koła w niemal idealny kwadrat możemy trak-
tować jako celowy zabieg artysty. Kwadrat oznacza trwałość, skończoność,
perfekcyjne dopracowanie i zwycięstwo nad chaosem. Natomiast koło jest ob-
razem jedności, nieskończoności, a dodatkowo kobiecej siły. Połączenie tych
dwóch znaków daje doskonałą całość. W przypadku obrazu Cy Twombly'ego
domyślamy się, że chodzi o miłosne spełnienie, dopełnienie się pierwiastka
żeńskiego z męskim.

Świadomi tych znaczeń wyraźniej zauważamy, że Leda z łabędziem Twom-
bly'ego z całą swoją dynamiką, z unoszącymi się piórkami pulsuje zmysłowo-
ścią20. Jak pisał Bastian, całe to zamieszanie, przypominające „osiągającego
cel żerującego myśliwego", tworzy współodczuwający obraz ludzkiego pożą-
dania. Płótno mówi do nas językiem mitu, a nie tylko go obrazuje, korzysta
jedynie z jego kostiumu stylistycznego. Przenosi bajkę, jakby działa się „tu
i teraz", a nie w obcym miejscu i czasie. Zamiast prezentacji zmienia mit
w obsesję sztuki i życia21. W opinii Bastiana to przedstawienie buntownicze
o niepowstrzymanej nagłości emocji, pasji, uczuć22.

Szaleństwo, które emanuje z obrazu, ma tu zarówno seksualny, jak i ko-
miczny wymiar. Twombly nie mierzy się ani z twórcami antycznymi, ani
z dorobkiem artystycznym obrazujących ten temat przed nim. Nie rywalizuje
z nimi, ponieważ nie przedstawia idealnego człowieka w idealnej formie,
tylko problem mu bliski, do którego podchodzi z dystansem. W miłosnym
uniesieniu łabędź gubi pióra. W paru miejscach na obrazie dopatrzeć się mo-
żemy jego długiej szyi i kształtów fallicznych. W filmach animowanych, aby
przedstawić ruch np. kotłujących się w bójce postaci, klatki filmu przechodzą
po sobie bardzo szybko, a nam się wydaje, że części ciała postaci są pokazane
w dwóch miejscach jednocześnie. Na obrazie element ruchu został zaakcento-
wany właśnie przez powtórzenie najbardziej znamiennych i dookreślających
obraz elementów. Świadczy to o tym, że olimpijski bóg bardzo się śpieszy, by
zaspokoić swą żądzę. Malarz dopuszcza się jawnego żartu i dobrze się bawi,

19 Zob. J.E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2006 (hasło: Łabędź); P. Grimal,
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa-Wrocław 1987, s. 205.

20 Hughes (przyp. 7).
21 Bastian (przyp. 1), t. 2, s. 28.
22 Bastian (przyp. 1), t. 4, s. 29.
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opowiadając nam historię ludzkich nieokiełznanych namiętności, w których
nie zawsze wystarcza czasu na romantyczność23.

W analizowanym przez nas obrazie Twombly koncentruje się na zmysło-
wej naturze miłości. Artysta niczego nie ukrywa, nie ma dla niego tematów
tabu. Dzieli obraz na dwie części, gdzie lewa „należy" do Zeusa ukrytego
pod postacią łabędzia, prawa natomiast - do Ledy. W tych dwóch częściach
stosuje różny poziom nasycenia barw oraz różną intensywność kresek. Stop-
niuje on tym samym uczucia widza. Płynne spirale lewej połowy kontrastują
z gwałtownymi i radykalnymi liniami po prawej stronie. Część przypisana
łabędziowi jest bardziej rozmazana, przybrudzona. Większej sensualności
dodają jej jeszcze rozchlapane krople i spływające strużki farby, przywo-
dzące na myśl płynne wydzieliny ludzkiego ciała. Podwójne fale, w prawej
górnej części obrazu, mogą sugerować zarówno piersi - symbol kobiecości
i cielesności Ledy, jak i kształt serca, a tym samym unaocznić odbiorcy mi-
łość fizyczną, która na chwilę zawładnęła kochankami. Lewa część płótna
jest bardziej dynamiczna. Czujemy, że to olimpijski bóg, posiadłszy królewnę
etolską, dominuje w tej historii. W górnej części przekracza granicę dzielącą
dwie przeciwstawne strony kompozycji i „wkracza" na stronę Ledy. Zeus jest
silny, wyczuwamy pożądanie i brutalność, z jaką działa.

Niektórzy udowadniają, że to, iż w Ledzie z łabędziem, jak i w innych
obrazach Twombly'ego, dopatrzeć się można znaków erotycznych, wskazuje
na zainteresowania artysty twórczością markiza de Sade'a24. Ta jedna z najbar-
dziej kontrowersyjnych postaci XVIII wieku przedstawia przemoc jako źródło
przeżyć o charakterze seksualnym. Zgadzałoby się to z interpretacją historii
Ledy i Zeusa. Roger Shattuck pisał: „Dzieła Sade'a dotyczą nowej formuły
tego, co będę określał jako «cywilizowane tabu». Po czterech tysiącach lat,
w czasie których religia, filozofia i sztuka rządzenia stopniowo zaczęły rozróż-
niać między świętością a skażeniem, Sade próbuje je ponownie pogmatwać.
Manipulując strachem i fascynacją, Sade usiłuje uświęcić nasze najgłębiej
skażone popędy i vice versa. Każdy, kto czytając Sade'a nie doświadcza po-
czucia tabu, pozbawiony jest jakiegoś elementu człowieczeństwa"25. Utwory
markiza, pełne obscenicznych obrazów, nie zatrzymują czytelnika jedynie na
poziomie pornografii. To pożądanie, połączone z namiętnością i wyobraźnią,

23 O satyrycznych i żartobliwych przedstawieniach mitologicznych wykorzystanych przez
twórców dwudziestowiecznych (m.in. przez Francisa Picabię) oraz o sposobie prezentowania
najczęściej przywoływanych bóstw antycznych pisze: Bernstock (przyp. 17). s. 156.

24 Mannke (przyp. 10).
25 R. Shattuck, Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografii, tłum. M. Borowska,

Kraków 1999, s. 326.
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przedstawione jest przez libertyna w powiązaniu z „silnym stymulatorem",
jaki stanowi przemoc26.

Niewątpliwie lektura powieści markiza de Sade'a mogła wpływać na życie
i twórczość artystów, niemniej jednak Leda z łąbędziem Twombly'ego w swej
efemeryczności, delikatności i poetyce nie przywodzi od razu na myśl bru-
talnych, dosadnych scen z utworów oświeceniowego libertyna. Nawet jeśli
wplata on w swoją kompozycję np. symbole falliczne, to robi to w sposób
niejednoznaczny, nienarzucający się i na pewno nie wulgarny. Są one również
oplecione siatką linii, dorysowywane jakby w pośpiechu, zawoalowane.

Jedynym elementem przedstawienia, który da się rozpoznać i konkretnie
nazwać, pozostaje jednak owo okno umieszczone pod górną krawędzią płótna.
Zagadkowa jest jednak jego symbolika. Przestrzeń w obrazie nie jest ukonkret-
niona, scena nie rozgrywa się w zamkniętym pomieszczeniu mającym ściany,
które tłumaczyłyby obecność okna. Może być ono więc symbolem patrzenia
czy wręcz podglądania. Akt, do którego dochodzi między Ledą a Zeusem, jest
podpatrywany, chociażby przez oglądającego obraz. Teoria psychoanalizy
Freuda głosi, że już przez samo spojrzenie dochodzi do kontaktu erotycznego,
ponieważ to we wzroku znajduje się libido. Czynność podpatrywania jest
bardziej „penetrująca". Nieodłącznym jej elementem jest ekscytacja, zdajemy
sobie bowiem wówczas sprawę z tego, że nasze działanie jest niestosowne
i obawiamy się, że w każdej chwili możemy zostać przyłapani. „Praktyki
woj ery styczne" polegają na czerpaniu erotycznej przyjemności z obserwacji
z pewnego dystansu innych, nieświadomych podglądania ludzi27. Obecność
okna podwyższa więc jeszcze temperaturę namiętności w dziele.

Obraz w ujęciu antropologicznym, rozpatrywanym przez Hansa Beltinga,
to symbolizacja tego, co pojawia się w naszym spojrzeniu lub przed okiem
wewnętrznym (sny, wspomnienia). Człowiek jest więc „medium-nośnikiem",
w którym powstają nowe wizerunki, a dzieła sztuki - wynikiem jego fizycznej
produkcji urzeczywistniającym mentalne wyobrażenia28. Ciało artysty komuni-
kuje się z obrazem, który bez tego pozostałby niewidzialny. Produkcja obrazu
jest aktem symbolicznym i wymaga specyficznego rodzaju percepcji. Pędzel
trzymany w ręku Twombly'ego jest postrzegany jako przedłużenie jego ciała,
a kreski i plamy nim malowane - przedłużeniem pędzla. Malarz oddaje swoją

26 B. Banasiak, Filozofia integralnej suwerenności: zarys systemu Markiza de Sade, Łódź
2006, s. 312.

27 Na zagadnienie erotycznego wymiaru spojrzenia i libidalnej koncepcji muzeum zwrócił
szczególną uwagę P. Leszkowicz w tekście Erotyka muzeów: pomiędzy wojeryzmem a fetyszy-
zmem, w: Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, red. J. Lubiak, Łódź 2007, s. 19-31.

28 H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007,
s. 16.
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cielesność powierzchni płótna. W przypadku Ledy z łabędziem relacja ta zo-
staje niemal wykrzyczana przez zastosowanie dynamicznych linii, spirali czy
rozmazanie barw palcami. Twombly wchodzi w niezwykle intymny kontakt
ze swoją pracą, która wprost emanuje zmysłowością.

Wplatanie w kompozycje imion bóstw, fragmentów wierszy, nieprawidło-
wo rozwiązanych działań matematycznych czy przypadkowych słów stało
się znakiem rozpoznawczym prac Cy Twombly'ego. Dodatkowo delikatna,
kaligraficzna niemal kreska, pełna jednakże wahań, tworzy nieokreślone
formy sugerujące rodzaj zapisu tekstu. Niezauważalny na pierwszy rzut oka
napis „Leda + the SWAN", będący zarazem ujawnieniem tytułu dzieła, ist-
nieje w obrazie na równych prawach z innymi jego elementami. Pośpieszny,
niestaranny charakter pisma sprawia, że słowa gubią się w zagmatwanej
kompozycji. Dostrzeżenie ich jednak jest kluczem do zrozumienia tematu
przedstawienia.

Płótno staje się dla malarza rodzajem szkicownika, czy może raczej notat-
nika, w którym stosuje zapis stenograficzny. Pozostaje zagadką, czy artysta
każdy wyraz umieszcza na obrazie rozmyślnie, czy może jest to działanie
mechaniczne: myśli o czymś bardzo intensywnie, nasuwają mu się różnorod-
ne skojarzenia, które bezwiednie notuje. Roland Barthes twierdzi, że obok
takich „języków", jak dźwięki muzyki, rozmowa, hałas przesuwanego krzesła
czy brzęk kieliszków istnieje również mowa wewnętrzna obecna w naszych
umysłach. Panuje w niej taki sam zgiełk jak „na zewnątrz". Przychodzą nam
do głowy słowa, strzępki sformułowań, które nie tworzą zdań. To jest prawo
języka wewnętrznego. Mowa przepływa w nas bez przerwy, ale jest nieciągła29.
Słowa na obrazach Cy Twombly'ego są może dowodem na oddziaływanie na
nas samych naszych wewnętrznych dialogów.

Pismo wplecione w przedstawienie malarskie zasiewa w nas wątpliwość,
czy teksty na obrazach Twombly'ego powinniśmy rozpatrywać zupełnie w od-
dzielnych kategoriach: na gruncie bliższym literaturze, czy też interpretacja
musi być przeprowadzana nieustannie w powiązaniu ze sztuką obrazowania.
Nie ulega wątpliwości, że przez połączenie rysunku i tekstu obraz staje się
bardziej nasycony i erudycyjny. Zdradza on zainteresowania autora mitologią
i poezją, odsyła do innych tekstów kultury. „Leda + the SWAN" to specyficzny
zabieg, typowy dla Cy Twombly'ego, zacierający granicę między obrazem,
znakiem, pojęciem i słowem.

Metoda zastosowana przez artystę przywodzi na myśl japońskie rysunki
i grafiki też często uzupełnione o tekst, np. haiku. Jednak w pracach daleko-
wschodnich, w przeciwieństwie do prac Twombly'ego, przeznaczeniem czy-

29 R. Barthes, Przyjemność tekstu, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2004, s. 33.
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telnego, starannego pisma jest jego natychmiastowe zauważenie, przeczytanie
i zrozumienie.

Być może zamiłowanie artysty do niejednoznacznego przekazywania in-
formacji i szyfrowania przesłania bierze się z jego doświadczeń zdobytych
w trakcie służby wojskowej w 1954 r., kiedy to odbył szkolenie w zakresie
kryptologii. Eksperymentował też z surrealistycznymi technikami tworzenia.
W nocy, w ciemności, kiedy nie widział kartki, przelewał na papier swoje
uczucia, rysując i pisząc automatycznie, bez zastanowienia30.

Roland Barthes odnajduje we wszystkich wypełniających nasze życie teks-
tach, w tym również w malarstwie, dwa przeciwległe brzegi, które zintegro-
wane ze sobą sprawiają że odczuwamy przyjemność płynącą z lektury tekstu.
Jeden z nich wynieśliśmy ze szkół, z codzienności, z literatury i kultury - to
brzeg wizualny. Drugi zaś jest „płynny, pusty (gotowy przyjąć dowolne kon-
tury)", w nim ukryta jest poezja, „w nim też czeka się na śmierć mowy"31.
Przyjemność odbioru Ledy z łabędziem płynie z rozpoznania w niej znanej
mitologicznej historii oraz wypełnienia jej własnymi uczuciami i doświadcze-
niami. Przyjęcie formuły przedstawienia tematu mitologicznego przyniosło
malarzowi pewne poczucie bezpieczeństwa, mit bowiem to coś sprawdzonego
i głęboko zakorzenionego, przez co - odbierany - każdorazowo wywołuje
utarte konotacje i momentalny, zawsze podobny sygnał32. Francuski antropo-
log Levi-Strauss tłumaczył, że mity nieustannie opowiadane na nowo zmienia-
ją się w różnoraki sposób. „Dany element historii może być uwypuklony lub
potraktowany jako mniej istotny. W ten sposób mity mają zarówno synchro-
niczny, jak i diachroniczny charakter. Synchroniczna jest niezmienna, pod-
stawowa struktura mitu, diachroniczny sposób opowiedzenia mim w danym
czasie"33. Barthes tłumaczy, że „język nie jest realistyczny, lecz aforystyczny,
wyraźnie przeznaczony do cytowania"34. Twombly sięgnął po cytat z kultury
antycznej w sposób całkowicie naturalny. Udowodnił jednak, że mitologia nie
zniewala ani nie ogranicza. Już przez samo zastosowanie nowej, abstrakcyjnej
formy angażuje naszą wyobraźnię w ożywianie obrazu. Tym samym obydwa
Barthesowskie brzegi biegną równolegle. Pomiędzy nimi powstaje szczelina,
którą przepływają nasze myśli, nasza przyjemność, którą sam badacz teorii
znaku określa jako „erotyczną"35. Pisze o niej, że „przypomina tę niemożliwą

30 Cy Twombly. 19 June to 14 September 2008. Explorer the Exhibition, www.tate.org. Uk/
modern/exhibitions/ cytw ombly/explore.shtm (strona Tate Modern, 15 1 2009).

31 Barthes (przyp. 29), s. 12.
32 Tenże, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 49.
33 A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2005, s. 156.
34 R. Barthes, Mit i znak, tłum. W. Błońska i in., Warszawa 1970, s. 101.
35 Tenże (przyp. 29), s. 12.
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chwilę nie do wytrzymania - chwilę czysto «powieściową»: smakuje ją liber-
tyn u kresu swej zuchwałej machinacji, przecinając w momencie szczytowania
stryczek, na którym wisi"36.

Przyjemność z odbioru dzieł Twombly'ego może też rodzić się w mo-
mencie odkrywania w nich różnych poziomów odbioru i nawiązań do innych
tekstów kultury. Leda z łabędziem może odsyłać nas do Fausta Goethego.
W drugim akcie drugiej części dramatu nieprzytomnemu, po wywołaniu ducha
Heleny Trojańskiej, Faustowi śni się Leda37. Wiadomo, że malarz czytywał Go-
ethego i poświęcił mu dwa swoje obrazy pt. Goethe we Włoszech z 1978 roku38.
Potwierdza się tu opinia Julii Kristevy, jakoby każdy tekst miał być punktem
styku wielu różnorodnych tekstów, dzięki czemu możemy go odczytać jako
zupełnie nowy. Stąd też akt czytania nazywa ona w tym ujęciu działaniem
twórczym39.

W 1940 roku na ścianach jaskini Lascaux, znajdującej się w południowo-
-zachodniej Francji, zostały odkryte zespoły rysunków i malowideł pochodzą-
ce z okresu paleolitu i przedstawiające głównie zwierzęta. Od momentu ich
odnalezienia zwiększyło się zainteresowanie sztuką prehistoryczną. Artyści
w swych dziełach próbowali przejmować formy, a przez to uchwycić i oddać
magnetyczną wręcz siłę wyrazu malowideł z Akwitanii. Georges Bataille
określił Lascaux jako „cudownąjaskinię", w której sztuka ma swoje korzenie.
Filozof podkreślił odmienność naskalnych malowideł w stosunku do obrazów
zgromadzonych w kolekcjach muzealnych. Różnica polegać miała na tym, że
dokładny czas powstania przedstawień w jaskini, ich autorzy, temat i przezna-
czenie wciąż pozostają nam nieznane. To, co niezbadane, fascynuje nas bar-
dziej niż sztuka, do której przywykliśmy, i którą od lat analizujemy. Według
Bataille'a malowidła z Lascaux komunikują bardzo mocne i intymne emocje.
Uważa, że przetrwała w nich dusza tych, którzy je tworzyli. Dodatkowo fran-
cuski pisarz dopatruje się w nich funkcji magicznych40. Bataille porównuje in-
nowacyjną sztukę Lascaux do tej najbardziej poruszającej i kreatywnej, która
dopiero rodziła się w połowie lat 50. XX wieku. Płótna Cy Twombly'ego są
tworzone w sposób spontaniczny i same w sobie są wolne i niezależne od tego,
co determinuje formę. Dochodzi w nich do wolnej komunikacji istoty i świata,
który ją otacza. W przypadku malarstwa pierwotnego i obrazów Twombly'ego

36 Tamże.

37 Zob. S. Atkins, The Yisions ofLeda and the Swan in Goethe's Faust, „The Johns Hopkins
University Press" 68, 1953, 5, s. 340-344.

38 Bastian (przyp. 1), t. 3, s. 29.
39 J. Kristeva. Desire in Language: A Semiotic Aprroach to Literaturę and Art, New York

1980, s. 1985, za: A. D'Alleva (przyp. 32), s. 160.
40 G. Bataille, La Peinture Prehistoriąue: Lascaux ou la naissance de 1'art, Geneve 1955.

s. 13.
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na widzach robią wrażenie dynamizm i złudzenie ruchu, czy to galopujących
dzikich zwierząt, czy też wibrujących abstrakcyjnych linii. Bataille pisze
nawet o „pijanym tańcu ducha" i „pięknie gorączkowych ruchów", które
dostrzegamy w Lascaux41. W latach 50. ubiegłego wieku antropologia jako
pełnoprawna nauka - powiązana z geografią, socjologią, psychologią, języko-
znawstwem i archeologią - wkroczyła na uniwersytety. Dzięki książkom m.in.
Levi-Straussa budziła się w ludziach fascynacja kulturami archaicznymi42. Na
zasadzie kontrastu do zastanej rzeczywistości rozpoczęto studia nad rytuałami,
magicznymi uroczystościami i sztuką Indian. Eksperymentowano na zwierzę-
tach i chorych umysłowo, dając im do ręki kredki i każąc rysować. Traktowa-
no te zabiegi jako rodzaj kuracji nieświadomości. Uważano psychicznie upo-
śledzonych za bliskich ludziom pierwotnym, za bardziej odmiennych niż byli
w rzeczywistości. Abstrakcyjna sztuka Twombly'ego mogła być postrzegana
w latach 60. XX w. za bliską prymitywizmowi, a jego przedstawienia mitu,
prezentowane nie w sposób grecko-rzymski, za stylizowane na „barbarzyński"
czy wręcz „dziki". Malowidła z Lascaux, sztuka ludów niecywilizowanych
i chorych psychicznie, jak i prace amerykańskiego artysty, przekraczając gra-
nice świadomej intencji, zmieniają istniejące konwencje.

Sam Cy Twombly oprócz obrazów inspirowanych mitami i kulturą obszaru
Morza Śródziemnego stworzył w latach 70. XX wieku serię dzieł opierających
się na czystej linii i tradycji minimalizmu. Na czarnej płaszczyźnie powtarza
regularne geometryczne formy, spirale mające imitować pismo kaligraficzne
lub też strukturę siatki. Na początku lat 90. XX w. maluje cykle przedstawia-
jące pory roku. Artysta powraca do romantyczno-barokowej poetyki: wiosna
odzwierciedla młodość i witalność, lato - sensualność, jesień - bezczynność,
zima - nadchodzącą śmierć. Spod ręki artysty wychodzą też kolaże i rzeźby.

Okrzyknięty już za życia mianem geniusza, Cy Twombly zmarł w Rzymie,
kilka miesięcy temu - 5 lipca 2011 r. Podsumowanie jego sztuki dokona-
ne przez Zuzannę Mannke odnieść też można do obrazu Leda z łabędziem:
„Twórczość Cy Twombly'ego jest koncentracją życia, wyobrażenia i zuchwa-
łego snu; słabości, ludzkich obaw, uciech i pożądań. Syntezą wyniesioną
z ducha, serca i ciała - delikatną i porywczą, świadomą, duchową - i bez
ograniczeń"43.

41 Tamże, s. 129-130.
42 O kulturze, sztuce i rytuałach (m.in. Indian Kolumbii Brytyjskiej i Alaski) oraz o sym-

bolice masek i odkodowywaniu ich znaczeń przez tłumaczenie mitów zob. C. Levi-Strauss,
Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000; tenże, Drogi masek, tłum. M. Do-
browolska, Łódź 1985; tenże, Smutek tropików, tłum. A. Steinsberg, Łódź 1992; tenże, Totemizm
dzisiaj, tłum. A. Steinsberg, Warszawa 1998.

43 Mannke (przyp. 10).
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Cy Twombly: Leda and the Swan, 1962

The present analysis of one of Cy Twombly's works has been preceded with an overview of
critical opinions on the art of the American abstract painter and sculptor who sińce the 1950s has
been based in the Eternal City. The views of Herner Bastian, Roland Barthes and Barbara Rose
were enhanced by the critical opinions of art critics and journalists voiced in the discussion that
aroused after the artist's retrospective exhibition Cycles and Seasons, on show in the London
Tate Modern from June to September 2008.

The subject of the present paper is the Leda and the Swan (1962), and the main focus of the
article is the formal analysis of the painting done by the artist who in the 1950s had chosen an
alternative artistic path: on the one hand, to a lesser degree directed by the pnnciple of accident,
and on the other, more balanced than the American abstraction with its then dominant role of
action painting. A careful examination of the painting's composition, its texture, format, line pat-
terns, colour scheme and gradation of colour hues, as well as the variety of techniąues employed
by the artist, was combined here with an attempt at interpreting the contents inscribed in the
work in ąuestion. Just like other of Twombly's works, this painting is enigmatic and ambiguous.
The contextual analysis of the painting revealed elements deeply rooted in tradition, which the
artist employed while creating contemporary works of art. Further, the examination showed the
Twombly's interest in European and Far Eastern cultures, an interest bordering on fascination,
a feature characteristic for the artist. The specific aura of the painting created under the sign of
Eros is the result of employing delicate colours, lines and the calligraphed text inscribed in the
composition. This multiplicity and variety of different elements biur the borders between image,
sign, notion and word. The ancient myth, which underlies the "painted" narrative, was shown here
as an important interpretative context, and allowed for employing anthropological perspective
when looking at the artwork emanating with sensuality. By emphasising the intimate contact
of the artist-medium with his work in which the mythical story is seen anew from the angle of
Goethe's Faust or the "voyeuristic" projects, the Leda and the Swan can be interpreted as a text
of culture written in a specific "language" of internal speech, which denotes the proximity of
feelings of the author of the painting with those of its beholder.
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