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→ → →  O słuchu

Literatura, sztuki piękne i muzyka? Ich ciążenie ku sobie jest wza-

jemne. Namiętnie wzajemne! Norwid miał uszkodzony słuch; dla 

takich ludzi muzyka wybiega poza ramę dźwięków i staje się raczej 

koroneczką ciszy wyiskrzającej nuty.

Na temat ciszy jako klucza do muzyki podsuwa pewne skojarze-

nia esej Rolanda Barthesa o de Sade. Barthes zauważył mianowicie, 

iż zakamarki człowieczej świadomości (nazwał je lukami), dokąd nie 

dociera światło miłosierdzia ani też zrozumienia na poziomie słów, 

posiadają swoje znaczeniowe analogie – są to same przez się miejsca 

tajemnic: przeważnie głębokie piwnice, krypty, podziemia, jaskinie pod 

zamkami, ogrody, rowy, do których wchodzi się pojedynczo i w milczeniu1. 

I właśnie w nich doznania, zatopione w samotności psyche, okażą się 

tym bardziej cielesne, ba, ekstatycznie zmysłowe. 

Cisza tworzy tę lukę, tę dziurę dla muzyki. Ze swej strony dziu-

ry słów chcą muzyki, tymczasem każde wykonanie na żywo, nawet 

solo, jest teatrem. Meron Langsner i Silvia Graziano napisali operę 

Justyna czyli niedole cnoty. Spektakl w bostońskim Play Wright The-

ater był rodzajem performansu i żartu; zagrano go w Walentynki 

2011 roku. Gra go też Opera Sade, w electric progressiv transe.

Ale, skoro mówić mam o fascynacji ekstremalnością czucia, to 

poza de Sade’m nikt chyba literacko nie wykreował klimatu bardziej 

obezwładniającego niż Kafka. On także przestąpił próg słów i narzucił 

niektórym odbiorcom jakąś dojmującą konieczność wypełnienia luki 

cieleśnie, modulowanym śpiewem, instrumentacją, kostiumem lub 

nagością, choreografią, scenografią, elementami baletu, pantomimą. 

Na zamówienie praskiej Opery Joanna Bruzdowicz skomponowała 

operę według Kolonii karnej2: Kafkowska maszyneria tortur obrazuje 

odmienne psychiczne luki, kryjące duchową impotencję, zatem jest 
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ukryta w dolinie piaszczystej i zamkniętej łysymi wzgórzami; ow-

szem, przede wszystkim jednak okokoniona w nudzie i tępej mono-

tonii więziennego dnia. Maszyna tworzyła księgę wpisywaną ukłu-

ciami igieł w ciało skazańca. Coś w rodzaju podskórnego tatuażu. 

Świadek egzekucji był „odseparowany”: cudzoziemiec zakłopotany 

widokiem kolonii, kiepsko sobie radził ze znamiennie obcym języ-

kiem i alfabetem, tak więc i z odczytaniem dokumentu wyroku. Ope-

rator maszyny był funkcjonariuszem. Skazańca z kolei „ukrywała” 

banalność winy, jak wreszcie i to, że sprawiał wrażenie posłusznego 

jak pies. 

Można więc śledzić cierpienie ofiary i napawać się nim, wszakże 

tylko dopóki oznajmia się ono wrzaskiem, kwikiem i miotaniem, od-

kąd jednak skazaniec zamiera, a tylko patrzy i coś widzi, a nie wiado-

mo co – obserwator traci orientację, traci kontenans, jak gdyby sam 

otrzymał stygmat w rodzaju bielma. Muzyka próbuje przeniknąć to, 

co nieprzenikalne. Lub wydarte za pośrednictwem obrazowo-werbal-

nej wyobraźni. Chcę powiedzieć, że w tym, co czujemy, są dziury, 

toteż jak po linie do pieczar, zsuwamy się w nie po pięciolinii.

Lecz pięciolinia miewa przetarcia i tak samo jak słowo, nie do-

puszcza w głąb. Ta trudność tkwi więc albo w muzyce nazbyt ilustra-

cyjnej, konceptualnie nastawionej do tematu, albo w nas.

Napotykane pola ciszy otwierają ryzykowną przestrzeń wolnej 

interpretacji. Dźwięki, cóż, tkwią w partyturze i nie można żadnego 

poprawić, pominąć, wydłubać, i dopiero pomiędzy nimi wykonawca 

zaczerpuje oddechu. Otóż przerwy te okazują się rozciągliwe. Głu-

chy Norwid żyje w akustycznie pustej krainie poza twardą, nieubła-

ganą granicą słyszenia; lubił po każdym koncercie snuć się wśród 

mrocznych kamienic krętymi uliczkami Paryża nazywanego przez 

Baudelaire’a, za Balzakiem, gmatwaniną symboli. Muzyka, une chose 

étrange3, nie przysłaniała mu więc ciszy w takim stopniu, jak ludziom 

o słuchu absolutnym, lecz wraz z rozległą ciszą wtopiła się swoimi 
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fragmentami, kolcami, w skomplikowane aż po nieznośność emocje 

podczas odwiedzin u Chopina, gdy umierał, w stance Fortepianu Cho-

pina. Najpiękniejszy z wierszy poświęconych Chopinowi, a stworzo-

ny przez głuchego?

Utwór, co ciekawe, mówi właściwie o ręce kompozytora-piani-

sty, wiotkiej jak strusie pióro, o komunii zlewania się ciała z instru-

mentem, o klawiaturze ze słoniowej kości – i, w finalnym akordzie, 

gdzie wpływa monstrualna, wielopiętrowa kamienica, trzaskająca 

płomieniami („niepokój naszej ery ma zasadniczo związek z prze-

strzenią”4) oraz o bruku, o roztrzaskaniu fortepianu. Ale prawie nie 

słychać huku, rumoru, brzdęku strun. To wszak agresja! A polonezy 

i scherza Fryderyka twardnieją w rzeźby: Łazienkowską, secesyjną, 

dłuta Wacława Szymanowskiego, lub Jana Kucza we wrocławskim 

Parku Południowym.

Ten, kto interpretuje cudzy utwór, tworząc własny, operuje w sfe-

rze jego luk i szpar. Dlatego niejednokrotnie zmienia język, zmienia 

rodzaj cielesności (sztuka to stymulowanie zmysłów) i pobudzanej 

anatomii. Ucho na oko. Dama kameliowa ewokowała operę Verdiego 

Traviata, potem film z boską Gretą i Robertem Taylorem. Obie te wi-

zualizacje wydobyły z romansu Dumasa-syna biegunowo odmienne 

treści: operowa skrapla się w jedną z najmelodyjniejszych arii świa-

ta – Więc pijmy na chwałę miłości!  – arię, która generuje entuzjazm 

i odwagę emocjonalną. Filmowa zaś, rezygnująca z muzyki jako pod-

stawowego języka przekazu i w rezultacie z dionizyjskości, pozosta-

ła wyciskaczem łez. Z kolei do napisania Quo vadis? natchnął Sien-

kiewicza obraz Siemiradzkiego Pochodnie Nerona, przedstawiający 

chrześcijanki uwiązane do słupów; ich wzniesione ramiona i obnażo-

ne piersi są osnową, wokół której zdanie po zdaniu narastała fabuła.

Prawdą jest, że Sienkiewicza fascynowało tworzenie scen, wła-

śnie scen. Stąd paradoks, bo przenoszone na ekran jego Ouo vadis?5, 

rozczarowuje, nawet jeśli projekcji towarzyszą mszalna muzyka 
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i marsze pretorianów z oratorium Feliksa Nowowiejskiego6. Ta mu-

zyka pozostaje na zewnątrz, nie jest dziurą w sensie sadycznym czy 

kafkowskim, i podobnie nie jest nią film, ponieważ powieść, nie ła-

miąc zakazu tkwiącego w psychice odbiorcy7, ale mu pochlebiając, 

ściany nie osiąga i… nie ma zapadnięcia się w dziurę. Chociaż czegoś 

zgoła przeciwnego dowiodło filmowe Przeminęło z wiatrem z gwiaz-

dorskimi kreacjami Vivien Leigh i Clarka Gable. Fotos z ich poca-

łunkiem to eliksir magii kina. Zapowiadał jedyny orgazm w życiu 

Scarlett.

O wzroku

Umberto Eco8, odwołując się do semiotyki, dowodzi, że dzieło lite-

rackie, podobnie jak obraz, znajduje się pod wpływem odbiorcy. Wie-

dziano to od dawna. Wilde nazywał odbiorcę artystą9. Dowodu per 

demonstrandum dostarczają pewne ilustracje, które, jak w Kubusiu 

Puchatku, Małym Księciu czy Alicji w Krainie Czarów, są z tekstem lite-

rackim nierozłączne. Należą do poza tekstem toczącego się dialogu. 

Przemawiają jako drugie ja literackiego tekstu.

Być może w tym sadycznym, jak pozwolę sobie powtórzyć, wy-

miarze, natrafiamy na narratora istotniejszego i bardziej sugestyw-

nego – gdyby umilkł, nawet gdyby biegł inną stylistyką barwy lub 

kreski rysunku, opowiastka, ujęta w słabo powiązane ze sobą scen-

ki, straciłaby urok, a nawet trudno byłoby ją zrozumieć, wdarłby się 

bowiem jakiś chaos. Koncern Disneya po wielu niezadowalających 

próbach innowacyjności rysunkowej zachował więc w Puchatku sty-

listykę rysunków Sheparda. Czym rysunki te były, zwerbalizować 

też można tylko językiem poezji. Na jednej z kopii Kubusia Puchatka 

Milne własnoręcznie wypisał ułożony przez siebie wierszyk:
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When I am gone

Let Shepard decorate my tomb.

And he put (if there is a room)

Two pictures on the stone:

Pigel from the page a hundred and eleven

And Pooh and Pigel walking (157),

And Peter, thinking they are my own,

Will welcome to Heaven.10

Co w moim spolszczeniu:

Gdy odejdę

Niech Shepard mi grób ozdobi

I da ( jeśli tam pokoik)

Na kamień dwa obrazki:

Prosiaczka ze strony sto jedenastej

I Puchatka z Prosiaczkiem idących sobie (157)

I Piotr, myśląc, że oni to uczynek mój,

Powita w niebie.

Milne muska tu oczywiście sakralną sztuki stronę, w jej soterio-

logicznej funkcji. Swoją podwójną książeczką, czyli razem z Chatką 

Puchatka, na pierwszy plan wysunął zbawczą dziecięcość (dzieciom 

nie grozi potępienie!), rozjaśniając beztroskę. Postacie na rysunkach 

Sheparda ulatują na podobieństwo baloników, na podobieństwo my-

dlanych banieczek. Jednocześnie otwiera się też świat norek Puchat-

ka i Prosiaczka, przynależny do symboliki podziemia. Podziemny 

świat potrafi zachowywać się jak pułapka, łakomy Miś niejeden raz 

utkwił w ciasnym korytarzu norki, aczkolwiek dydaktyzm w stylu 

„nie objadajmy się przesadnie” albo „trzeba zachować umiar” nie 

wyczerpuje ani znaczeń takich scenek, ani też nie kieruje na praw-

dziwsze ścieżki skojarzeń; przeciwnie: świadomie je zagradza. Jedna 
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z nich, u dziecka mimowiedna, to erotyzm. Miś Puchatek, w orygina-

le Winnie the Pooh, nosi imię nie chłopca, lecz dziewczynki. Winnie 

to Wilhelminka. I proszę, kocha słodkości, zajada się nimi, ma brzu-

szek, bawi się w kółko z jakąś (męską!) Świnką, w ustronnej norce. 

O słodkości powiada Hans Bellmer podobnie jak Michel Foucault, 

że jest lubieżna. A o norce? O dziurko, dziurko, rozkoszna dziurko…11 

Przyjmuję za oczywistość, że Milne z Shepardem znali Szekspira Sen 

nocy letniej i znajdującą się tam „krotochwilę” (parodię Romea i Julii), 

zatem rozumieli dwuznaczniki. Dla inspirowanego taoizmem Benja-

mina Hoffa12 Winnie reprezentuje tao, jedność męskości i żeńskości, 

Pigel zaś – te, ideał cnoty; powiastka w jego odczytaniu doskonale 

komponuje się z pytaniem o sens życia, o kryteria wartości życia. 

Dzięki rysunkom dokonuje się to z lekkością iście matematyczną, acz 

wyzbytą ciężaru abstrakcji.

Wszystkie trzy wymienione powyżej opowiastki mniej lub bar-

dziej otwarcie nawiązują do śmierci, przy czym Mały Książę kończy się 

ukąszeniem pustynnego węża. Wąż wzmacnia symbolikę śmierci jako 

mrocznej Naszej Pani oraz kobiety jako przyczyny śmiertelności, co 

też wymownie pokazał na rycinie z kuszeniem w Raju (Wąż ma piersi) 

Albrecht Duerer. Nasuwa się pytanie, czy uosabia ją Róża, nieprzy-

jemnie egotyczna ukochana Małego Księcia? Jej ustami Pani-Śmierć 

przemówiłaby od pierwszej chwili: Urodziłam się razem ze słońcem.

Czy ona przyzywa go ukąszeniem? Do ponownego lotu w nie-

biosa? Rysunek pokazuje zamiast baloników franciszkańskie ptasz-

ki. Zapewne uchwycony ich za nitki Mały Książę jest najsmutniejszą 

z przywołanych tu diad rysunku i tekstu – lecz pamiętajmy, odbiorcą 

ma być dziecko. Otwarte na szarady, na grę z fabułą oraz jej parafra-

zy, patrzy na śmierć inaczej niż dorosła osoba. Mniej się jej boi, mniej 

wiąże z samym sobą. Ma do śmierci stosunek wręcz ludyczny. Dziec-

ko chętnie bawi się w umarlaka, kolekcjonuje fosforyzujące kościo-

trupy i hocki-klocki do składania w „straszliwe”, „przedpotopowe”  
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szkielety. Łyka cukierki w Zaduszki, wymachuje piracką flagą, ucie-

szone, że trupia czaszka na niej ma na imię Wesoły Roger, co wy-

eksponował w swojej wizualizacji Piotrusia Pana Barrie’ego Walt Di-

sney. Dziecko, swoiście, psychologicznie, nieśmiertelne, zarazem cie-

kawskie, gotowe wskoczyć we wszystkie puchate lub królicze nory do 

podziemnego świata lub lecieć w nocne niebo, ku Nibylandii. Dorośli 

lękają się wzlotów w nieznane. Wracają do bajek dla dzieci zazwyczaj 

dopiero wychowując własne, a przeto poganiając, by rosły i nie były 

już takimi utrapionymi maluchami.

W Małym Księciu niebem jest planetoida, a Ziemia piekłem. Co 

może oddać tylko kadr pokazujący Saharę wokół uszkodzonego samo-

lotu. Narrator-pilot po awaryjnym lądowaniu próbuje uruchomić ma-

szynę, bez skutku, i właśnie wtedy ma sakralne widzenie: zjawia się 

postać z gwiazd, z innego świata, zupełnie jak w Życiu po życiu. Otóż 

ten mroczny wymiar prologu sytuacji, która wciąż jest rozmową o roz-

maitości absurdów (co świat-planetka, to inna absurdalność!), znika 

na wycieniowanych akwarelą rysunkach Antoine’a de Sanit-Exupéry. 

Mają kojący akcent mocnego błękitu. To najważniejsza barwa ksią-

żeczki. Wiodąca, niebiańska, francuska! Daje się świetnie kontrasto-

wać z brunatnymi jak nazistowska koszula baobabami, alegorią zła. 

Ale kiełkujący dopiero baobab przypomina do złudzenia różę.

Nadmienię, że wszystkie trzy książeczki są ze złem ściśle po-

wiązane, choć nie na pierwszym planie. Shepard walczył w I wojnie 

światowej, był artylerzystą, nawet awansował do rangi majora. Na 

temat Lewisa Carrolla, który żył w okresie pokoju, krążą podejrzenia 

właściwie jeszcze bardziej mroczne niż pole bitwy – podejrzenia, że 

to on był Kubą Rozpruwaczem.

W każdym razie namiętnie fotografował dziewczynki, częstokroć 

nagie jak Beatrice Hatch. Beatrice siedzi na morskim brzegu, ma 

podciągnięte kolana i ramionka założone na dziecięce jeszcze piersi, 

ale już anonimowa nędzarka na innych, skądinąd wysmakowanych, 
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zdjęciach Carrolla to zapewne prostytutka. Carroll zostałby dzisiaj 

jednomyślnie moralnie potępiony, w świecie – zauważmy wszak – 

sztuki odartej z tabu. Tymczasem prostytuujące się podlotki w łach-

manach i ubranych do nich czasem drogich pantoflach na obcasie 

stanowiły codzienność purytańskiej epoki, epoki tabu. Niemałą wie-

dzę o dziecięcym erotycznym podziemiu zdradziła biblioteka Car-

rolla. Jeszcze niedawno furorę robiła Lolita. Powieść Vladimira Na-

bokova przenoszono dwukrotnie na ekran!13 A również i Jane Birkin 

śpiewała przebój Di doo dah – o tym, jak to szuka miłości, do której 

dorosła, choć fizycznie nie jest jeszcze tak rozwinięta jak koleżan-

ki14. Zielone jabłuszka wciąż są kokieteryjnym motywem pocztówek 

z Londynu czy Paryża.

 O dotyku

Jedna z takich pocztówek, otrzymana od poetki Ewy Sonnenberg, bę-

dąca pastiszem fotografii z przełomu XIX i XX wieku, natchnęła Ja-

nusza Stycznia do napisania wiersza Mała dama kameliowa15. Przywo-

łaniem Damy Kameliowej Styczeń podkreślał jednak nie sex-appeal, 

lecz seksualną oziębłość (zwie ją uparcie niewinnością) ukrytą pod 

wszystkimi mechanicznie prezentowanymi wyuzdaniami „wściekłe-

go rzemiosła”, jak o prostytucji wyraził się we wczesnym wierszu16 – 

wyraz „prostytutka” podobnie jak „dziwka” wydał mu się ordynarny; 

zresztą eufemizmy w rodzaju: „kurtyzana”, „królowa stacji metra”, 

stale towarzyszą temu z jego ulubionych tematów. Dziewczynka 

z fotografii reprodukowanej na pocztówce, wymalowana, w zbyt du-

żych szpilkach, siedzi na wysokim barowym krześle (widać, że nogi 

nie sięgają jej do ziemi) w pozie sex-bomby. Dla bohatera Nabokova 

uosabiałaby erotyczny urok, opadły wraz z dojrzałością kobiety, dla 

Stycznia zaś oksymoron miłosnego spełnienia w połączeniu z zim-

nym jak księżyc dziewictwem, smutnym, pełnymi skargi, jakiej nie 

ma w oksymoronie, który na poziomie symbolicznym reprezentuje 
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Matka Boska. Mężczyźni szukają w kobietach oksymoronu niedoty-

kalności pieszczotliwej, gdyż jest prawdziwszy od potłuczonego na 

logiczne jakoby odłamki świata naszej kultury, bagatelizującej mit. 

Zapewne jedność przeciwieństw jako taka stanowiła przedmiot czci 

w osobach lunarnych bogiń, dziewic żądających prostytucji17. Mowa 

w takim wypadku o męskiej subtelności. Dziewczynka jako erotycz-

na zabawka, lalka, do praktykowania perwersji pociąga osobowości 

ułomne, ale i jedne, i drugie mogłyby rzec:

Trzymaj mocno swoje sny!

Gdzieś w sercu twym

Przygotuj miejsce odrębne,

Gdzie wszystkie sny

Znajdą schronienie,

By wzrastać i rozkwitać18.

Bez wątpienia Alicja na czarno-białych rycinach Johna Tenniela 

ma w sobie coś irytującego, co zresztą drażniło Lewisa Carrolla, który 

narzucał swoje drobiazgowe pouczenia, wtrącał się do rysunków. Ali-

cja otrzymała zakłócone proporcje: za wielką, zbyt szeroką głowę i za 

małe stopy; Tenniel jako jedyny z rysujących dla Carrolla stanowczo 

odmówił korzystania z modelki. Ale, zauważmy, pomiędzy odczyta-

nym zdaniem a przyporządkowanym mu ciałem istnieje ta paralel-

ność, mówił Bellmer, iż człowiek nie rozumie wypowiadanych zdań 

w jeszcze większym stopniu niż nie rozumie swojego ciała19.

Nim doszło do zilustrowania Alicji po drugiej stronie lustra, Ten-

niel wahał się i wykręcał – minęły całe dwa i pół roku, po których 

dopiero „znalazł chwilę czasu”. Z drugiej strony, za sugestią Tenniela 

Carroll usunął z Alicji cały rozdział. Tego rodzaju zgrzyty zwykle 

powodują zerwanie współpracy, a jednak obaj artyści czuli, że każdy 

z nich, po swojemu, we własnej i autonomicznej technice kreatorskiej  
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daje wyraz treściom zupełnie innym od nominalnej opowiastki 

o dziewczynce goniącej za króliczkiem wśród złoszczących się lub 

minoderyjnych kart do gry, ponieważ każdy po swojemu opowiada 

o własnej podróży wewnętrznej. Obaj po prostu mówią „językiem 

rządzonym gramatyką snu i rytmem snu”. Przenikanie, zwalnianie, 

powtórzenia, nagłe zmiany tempa, monotonia i następujące tuż po niej 

porwane strzępki widzenia; wszystko to dotyczy w jednakowym stopniu 

struktury akcji i języka, powiada Maciej Słomczyński, dodając: Jed-

nym z podstawowych praw snu jest to, że może on łączyć […] fragmenty 

rzeczywistości, które nigdy nie mogłyby sąsiadować ze sobą na jawie20.

Chodzi o język-ciało, bo całe ciało to język, niekiedy obcy. Słyszy 

się je lub nie, widzi, smakuje – albo nie. Ciało jest tym, co psychika 

postrzega jako samą siebie, nie ma więc snu bez ciała. I takie właśnie 

są rysunki Tenniela: nie próbują uładniać, nie próbują wyestetyzo-

wać ani uczynić logicznym świata ujmując mu brutalności, ujmując 

brutalnych zagmatwań. – zostanę na razie przy określeniu Słom-

czyńskiego, że weszliśmy w świat snu, i że sen stanowi tułaj me-

chanizm schodzenia w „lochy psychiki”, wymykania się rozumowi.  

Psychika Lewisa Carrolla, jego fascynacja dziewczynkami, nędzarka-

mi, fotografowanymi bynajmniej nie w celu wszczęcia społecznego 

alarmu w trosce o los ubogich dzieci, to właśnie rzeczywistość. Toteż 

aranżował i inscenizował. Rozbierał do naga. Że o krok za daleko?

Nie przeczuwasz nawet uciech, które w sercach nam rozbłysną

Gdy nas razem z homarami wprost na pełne morze cisną! […]

Za daleko? A to czemu? – rzekł przyjaciel ostrołuski, -

Przecież morze ma dwa brzegi: czeka nas tam brzeg francuski…21

Bodaj najsłynniejsza z wykonanych przez Carrolla fotografii, 

z 1859 roku, przedstawia Alice Liddel, pierwowzór Alicji, zaprzy-

jaźnioną z nim serdecznie córkę rektora uniwersytetu w Oxfordzie. 
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Alice bosa, z obnażonym głęboko lewym ramieniem, jedną ręką 

wsparta w bok, drugą trzyma jak żebraczka. Blisko brzucha, raczej 

władczo niż natarczywie. Z głową odrobinę przegiętą bez uśmiechu 

patrzy spod rzęs w jakimś niewiadomym kierunku. Jest zagadkowa. 

Żebraczkę tylko udaje. Bawi się, bo wchodzi w rolę kategorycznie 

wykluczoną dla dziewczynek z jej sfery.

Carroll wciąż cieszy się opinią najlepszego XIX-wiecznego por-

trecisty dzieci. Stosował technikę mokrego kolodium, skomplikowaną 

i wymagającą ogromnej cierpliwości. Niezbędny w tym procesie długi 

czas naświetlania wymagał przemyślanej kompozycji oraz „bezruchu” 

modela22. W tym celu „zaczarowywał” swoje małoletnie wybranki 

opowieściami (pisywał wierszyki o ich ciekawie nastawionych za-

różowionych uszkach), a one siedziały nieruchomo przed obiekty-

wem23. Posłuchajmy:

Trzy małe dziewczynki, znudzone podróżą,

[…] W trzech parach ocząt zdziwienie dziecięce

Trojgiem nożyczek danych im w ręce,

Trzy małe usteczka rozwarte w podzięce

Dla nieznanego do dziś przyjaciela […]24.

Pruderyjnie mówił o nich, iż są „w przyrodzonym stroju Ewy”. Niekiedy 

nazywał je „swoimi ofiarami” oraz „małymi golaskami’”25. Stykając się tu-

taj ze swoistym spektaklem, chociaż na chwilę wyobraźmy sobie tego 

piszącego światłem, a przesiadującego długo w ciemni, starszego pana, 

samotnego duchownego, zadbanego i wykształconego, uprzejmego, je-

śli dziewczynka nie chciała się rozebrać. Traktował ją wtedy spojrze-

niem najsłodszej duszy, jaka kiedykolwiek patrzyła się z ludzkiego oka.26

Predylekcja ta nasuwa myśl o doktorze Jekyllu i panu Hyde, osobo-

wości sprzecznej w sobie. Doktor Jekyll jest przyzwoitym człowiekiem, 

a pan Hyde zepsutym, podstępnym mordercą. Przypuszczalnie Lewis 
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Carroll znał tę książkę autora Wyspy Skarbów, a także znał ją Tenniel. 

Nie będę jednak zajmować się tu powodami, dlaczego twórczość Carrol-

la żyła w świecie Baudelaire’a i markiza de Sade […] i małych bohaterek lite-

ratury i sztuki, których ignorancja dorównywała jedynie bezwstydowi27. Ani 

dowodzić, że Dodgson28, który ze wszystkich sił starał się stworzyć kra-

jobraz stosowny dla małych czytelników, niechcący stworzył potwora.

To jednak, co stworzył, było oczywiste dla ilustratora jego książ-

ki. I właśnie to coś Disney rozmydlił, załagodził. Znakomita zaś, 

oscarowa muzyka przekierowała dziarską, zaczepną melodyjką ku 

powiązaniom seksualności ze śmiercią. Czerwień jest tu muzycznie 

kluczowa, przeto wsłuchajmy się rymy oryginału tekstu, które pod-

bijają się wzajemnie:

Bed, red, mad, dead, sad, head

– łóżko, czerwony, szalony, martwy, smutny, głowa.

Disney, nawiązując wprawdzie do „pomysłu” Tenniela, spłaszcze-

nia sylwetki Alicji, wysmuklił ją – zarazem harmonizując (powstała 

Alicja prześliczna!), pozwolił jej, aby drażniła „potwornością”, lecz 

tylko na chwilę, gdy po zjedzeniu ciastka nadmiernie rośnie. Gdy 

Alicja maleje, powraca jej ujmująca uprzejmość oraz wdzięk. U Ten-

niela odnosimy wrażenie, że ma ona jednak naprawdę w sobie jakąś 

rysę, skazę, albo, jak to dzisiaj mawiają uczeni, miazmaty. Innymi 

słowy, Alicja u Tenniela zdaje się zachowywać pełnię dziecięctwa, 

poddawaną presji (spłaszczenie). U Disneya zostaje ona wyretuszo-

wana w imię idealizacji dzieciństwa, chociaż może właśnie przede 

wszystkim home, sweet home, która to ułuda skądinąd dyktuje tra-

giczne decyzje w wyraźnie wyodrębnionej, barytonowej arii Ojca 

z Traviaty, To dom rodzinny, to mój dom! Wkracza bowiem powinność 

pozostania istotą społeczną, homo socialis podporządkowanym aksjo-

logii panującej.

Alicja Tenniela jest asocjalna, autonomiczna. Bardziej grymaśna, 

nieprzewidywalna od filmowej29; w filmowej poza finalną sceną swo-
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jego procesu nie ma wpływu na czynniki zewnętrzne, pod pretek-

stem, że przecież chodzi o sen – tylko sen – tymczasem na rysun-

kach w jakiś wyczuwalny sposób sama je kreuje, prowokuje, wskutek 

spłaszczeń i powstających ciśnień, jak gdyby Tenniel i Carroll do-

skonale wiedzieli, że nasze sny, marzenia, fantasmagorie, urojenia 

i obsesje, to także my, nawet jeśli poszczególne figury i nazwy oraz 

ich hierarchie ważności zaczerpujemy z zewnątrz.

Sen jest rzeczywistością. Jako obraz, stan, jako fenomen. Po prostu 

różni się od obrazu „rozumnego”. I na jawie, i we śnie świat ogląda-

my wyłącznie poprzez pryzmat własnej psychiki, z głębi sadycznych 

miejsc, przyjemnych a przerażających, wymienionych przez Barthesa. 

Alicja o wielkich biodrach, jakie nadał (odkrył?) jej Tenniel, a Disney 

skrył pod krynolinką, choć kolorystycznie eksponując śnieżnobiały 

fartuszek czyli figurę łona, wędruje tak jak bohaterki de Sade’a – po-

dróż jest jak wiadomo, tematem inicjacyjnym30 – i poznaje, jak bardzo 

ułudna jest granica jawy i snu. Jawa z perspektywy „snu” wydaje się 

surrealistyczna. Tak więc mur ze Snu nocy letniej, dzielący kochanków, 

a przecież ich łączący, ma w Alicji podobną strukturę, nieciągłości, czy 

jako dziura w ziemi, czy jako tafla lustrzana. Zarazem tylko ściana, 

limes rerum i poznawania, trwa. Obie jej strony są czymś niekoniecz-

nym: dla Alicji zawsze będą kwestią jakichś finezyjnych gier, wymia-

rami narzuconej, dogłębnej, komicznej pretensjonalności.

O intuicji

Moje uwagi o oksymoronicznej kobiecości „upadłej dziewczynki” 

lub „świętej kurtyzany” w tym miejscu, na razie, dadzą się osadzić 

w kontekście bezwzględności naszej kultury, a także bezwzględności 

samego myślenia człowieka Zachodu. Europejczycy, zwłaszcza An-

glosasi, na różne sposoby uwalniali prężący się niepokój. Czy to ma 

coś wspólnego z faktem, że Shepard i Carroll byli matematykami? 

W matematyce uwzględnianie punktów i zakresów ekstremalnych, 
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pojęć niewymiernych oraz urojonych jest rutyną, w przeciwieństwie 

do „normalnego” myślenia. Skądinąd matematyka była dla pitago-

rejczyków tym, czym post, modlitwa albo jałmużna dla chrześcijan, 

ścieżką religijną, a dla Wespazjana przestępstwem. Także i dziś teo-

logowie mają – o dziwo, zgodnie! – matematykę za przeciwieństwo 

pobożności. Niemniej, jest w swoim podobieństwie do snu, sztuką 

esencjonalną jak muzyka, jak grafika albo sonety.

„Wpadać w dziurę” to znieść, co najmniej perforować ogranicze-

nia oddolne, wewnątrzpsychiczne, a nie móc już starym zwyczajem 

ruchem konika szachowego umykać sobie w bok. Alicja, opadając, 

tylko zwalnia. Czy z tego powodu zaprzeczymy, że opowieść jest o jej 

upadku?

Owa immanentna „inność” dotyczy wszystkich dziedzin życia 

ludzkiego, włącznie z religijnością, erotyką, samopoznaniem i, oczy-

wiście, z samym ludzkim rozumem. Freud pisał w liście do Einste-

ina: Czy dążeniem każdej nauki nie jest mitologia? Czy nie odnosi się to 

też do Pańskiej fizyki?31. Jeśli kwestionujemy wartość rozumu, naraża-

my się na szekspirowskie wykrzykniki: Gdy rozum śpi, budzą się de-

mony. Lecz powtórzę: analizę matematyczną zaczynamy od zbadania 

ekstremów; przyjmujemy za oczywistość, że wykres funkcji „wyna-

turza się” i po szybkiej fazie wzrostu zamiera, nigdy nie docierając 

do swojej asymptoty, że nie przekracza, jak w wypadku sinusoidy, 

skromniutkiej liczby jeden. W zastosowaniu do kwestii kulturowych 

(a te zrosły się z moralnością i przyjętą bezrefleksyjnie, bo już we 

wczesnym dzieciństwie każdego z nas, hierarchią wartości) samo 

podejrzenie takich wolt „wykresu funkcji” kwitowane jest jako mo-

ralne obrzydlistwo.

Artyści, do których odwołałam się tu, musieli coś zrobić z odkry-

ciem zwierzęcości człowieka, z odkryciem podświadomości, z wojna-

mi, z inżynieryjnym i tym samym symbolicznym aż do utraty tchu 

wyrywaniem się z grawitacji „ziemi”. No i z kobietą – która dzisiaj 
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fotograficzne szkice światłem Carrolla, okraszane uwagami, iż bez 

stosunków o charakterze seksualnym czystość i niewinność byłyby 

słowami bez znaczenia, pociągnęłaby przed najsurowszy trybunał. 

Na pewno nie powiedziałaby, jak Wilde, że tylko świętość zasługuje 

na to, aby ją profanować.

Dumas-syn uniewinnia prostytutkę. Oscar Wilde w La Sainte 

Courtisane kanonizuje prostytutkę. Kuba Rozpruwacz morduje ją, Ja-

nusz Styczeń widzi w niej swoje drugie ja. Feministyczne badacz-

ki, postjungistki, są gotowe stawiać Matkę Boską w jednym rzędzie 

z Asztarte, co nie zmienia przecież faktu, że Roman Polański nie do-

żyje rehabilitacji moralnej w USA, pomimo sfilmowania Wenus w fu-

trze. Przy czym szanujemy islam, którego prorok poślubił najbardziej 

ukochaną z małżonek, Aiszę, kiedy miała sześć lat, a on pięćdziesiąt 

kilka, i doskonale wiemy, że Jagiełło poślubił Jadwigę, kiedy miała 

lat jedenaście.

Wzmiankując to, nie chcę wpisywać się w nurt interpretacji, 

czyniących Alicję w Krainie Czarów oraz Alicję po drugiej stronie lustra 

owocem pedofilii Carrolla. Ani nawet upierać się przy podejrzeniu 

pedofilii. Fakt ten zjawia się jako fakt medialny, psychologicznie 

więc nieodparty, konieczny, uzupełniający coś, czego nie rozumie-

my, ponieważ współczesna percepcja sztuki jest pewnym wulgar-

nym, okaleczającym skrótem – do czego wrócę w dalszej części tych 

rozważań. Teraz chcę natomiast podkreślić coś chyba ważniejszego 

z punktu widzenia hermeneutyki sztuki ponadczasowej, sztuki za-

wsze wyrastającej z przekraczania zakazów, a mianowicie że tekst 

lub obraz (filmowy, fotograficzny, malarski lub jakikolwiek inny), 

mogący zafascynować dziecko oraz to, co dziecięce w dorosłym 

odbiorcy, zawsze wiąże się ze śmiercią. Co unaocznia Tenniel. Jego 

Alicja przypomina nieurodziwą lalkę Hansa Bellmera. Można tę lal-

kę rozkładać na części, w otwory tułowia wtykać nogi na miejsce 

rąk, nogi zaś wyglądają podobnie jak Alicji: masywne, otulone białą  
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pończochą, w czarnym lakierowanym sandałku, zapinanym na 

pasek. Spódniczki mieć nie musi. Za to pośladki, jeśli obrócimy ją 

w ręku, są bujne jak biust. To też Alicja. Kiedyś w jednej z moich ana-

liz dopuściłam możliwość, że Alicja i Królowa Kier to diada (każda 

dusza jest podwójna, co najmniej podwójna), i mamy do czynienia 

z żonglowaniem śmiercią, przemocą, grozą i seksualnością. Przecież 

sztuką dajemy wyraz temu, że nie rozumiemy w ogóle świata. Oraz 

temu, symultanicznie, że go rozumiemy aż za dobrze. I dlatego po-

trafimy się z nim bawić, rzucać światem jak jakąś piłką, puszczać go 

sobie w kosmos w malutkiej nieświadomej niczego sondzie Galileo.

Ale pytanie podstawowe, pytanie czym jest to coś, co tak ściśle 

spaja literaturę z muzyką, zawsze obecną w wizualizacji operowej, 

filmowej i komputerowej gry, oraz z obrazem, pozostałoby nietknię-

te, gdyby poprzestać na samej semantyce dzieł sztandarowo niejako 

mieszających te sensualne sfery. Zaledwie poruszyłam dotąd sprawę 

tego, że sztuka jest sakralna. Otóż zawsze jest ona sakralna, takie są 

po prostu jej korzenie. Sztuka i gra-zabawa strukturalnie tkwią w ob-

szarze, gdzie jesteśmy Homo Sacralis, a obie one, sztuka i zabawa, są 

dwiema stronami lustra. Wspólnie przemawiają do nas jako całości, 

a przeto obu półkul mózgowych oraz rdzenia. Wilde powiada: Myśl 

i język są dla artysty [a zatem i odbiorcy! – UMB} instrumentami sztu-

ki. Grzech i cnota są dla artysty tworzywem sztuki. Z punktu widzenia 

formy najdoskonalszym rodzajem wszelkiej sztuki jest ten, jaki uprawia 

muzyk. Z punktu widzenia czucia ideałem tym jest aktorstwo32. Słowo 

musi się wizualizować albo umuzycznić; na mnóstwo sposobów do-

chodzi do stymulacji wyobraźni słuchowej i wzrokowej. Są to wstaw-

ki poetyckie, ilustracje, także sama książka jako artefakt w perspek-

tywie pełni dzieła literackiego.

Termin ten obejmuje wygląd książki, jej gabaryty, rodzaj okład-

ki, czcionki i materiału, na jakim utrwalono tekst – odręcznie lub 

mechanicznie. Niemniej, jak niezależnie wszak od Barthesa pisze 
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Bellmer, są des emplacements inavouables, miejsca nie do ujrzenia, tak 

więc powiadamia o nich raczej zapach, safianu na przykład, perfum, 

jakimi skropiono list miłosny, wonnego lub cuchnącego przedmiotu 

włożonego do koperty. Albo wiek kart. Mamy do czynienia z dyna-

miczną grą niuansów i ich odrębną grą z posiadanym przez psyche 

doświadczeniem, przy czym doświadczenie ciszy, od której zaczęłam 

te rozważania, nadaje faktyczny porządek finalnej kombinacji niuan-

sów. Dlaczego tak się dzieje, Bellmer, na marginesie swojej wstrząsa-

jącej twórczości ilustrator de Sade’a, ujął następująco: Wrażenia, jakich 

dostarcza nam lub narzuca świat zewnętrzny, są wielorakie, jeśli nie wręcz 

chaotyczne, nastrój z kolei precyzyjnie reguluje wybór obrazu-wspomnienia 

z rejestru pamięci. Liczy się w tym momencie kolor tej pamięci, która w po-

dobnym geście określi teraz wybór odpowiedniego, „zewnętrznego” obrazu-

-spostrzeżenia. „Obraz” byłby zatem syntezą dwóch obrazów, pojawiają-

cych się jednocześnie na zewnątrz i wewnątrz podmiotu. Trafiają one w we-

wnętrzny nastrój podmiotu. Stopień podobieństwa, prawdopodobieństwa 

lub przeciwieństwa pomiędzy tymi dwoma obrazami decyduje zapewne 

o intensywności, realności i „walorze” sztuki, z jakim odbieramy ich syntezę 

[…]33. Bellmer, nie zapominajmy, sam penetruje nie sferę przypochleb-

ną erotyce, ale to co stłumione, wstydliwe, odrzucane w domenę zakazu 

i stanowi istotę mechanizmu szukania zespolenia z drugim człowiekiem, 

podstawę nie tylko rozwiązłości, lecz też i miłości34.

O równowadze

Problem odrębny to fakt, że dzieło stwarza nie artysta, lecz odbiorca. 

Dopiero w nim dzieło się konkretyzuje, ale jako obiekt sam w sobie. 

Dzieje się tak ze wszelkimi rodzajami sztuk: muzyką, tańcem, religią 

(jako sztuką pobudzającą nasz „szósty zmysł”), malarstwem, erotyką, 

bo to pomiędzy nią a rysunkami, melodiami lub tekstami albo figu-

rami tańca, również literaturą, biegnie dialog o strukturze obfitują-

cej w dziury i ściany.
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Dziury i ściany więc? Przedziwną formę ma tomik malarza, my-

śliciela, poety Andrzeja Bednarczyka The Temple of Stone. Są to minia-

tury po polsku i angielsku (tłumaczenie na okładce bez polskojęzycz-

nej wersji tytułu), zwięzłe niemal jak haiku, na kartach o zmąconej 

bieli, przebitych wyciętym przez cały środek ksiązki kwadratem. Ma 

więc ta książka czy też poezja „dziurę”, z której dna sterczy osadzony 

w ciężkiej cementowej oprawie cementowy obelisk. Przebija na wylot 

każdą z kart. Jest podszlifowany, w przeciwieństwie do okładki, która 

zachowuje szorstkość cementu, pogłębioną reliefem napisu. Niektó-

re karty są puste, inne są fotografiami barwy sepii. Na fotografiach 

kamienie, kamyki, fragmenty nagrobków lub dolmenów i górskich 

pustkowi. Tytuł „świątynia kamieni” swoim angielskim brzmieniem 

nasuwa skojarzenie ze Stonehenge i aurą tego otwartego na kosmos 

sanktuarium. Rzeczywistym tekstem Bednarczyka jest więc całość, 

a nawet fakt, że mamy do czynienia nie z kamieniem, a z cementem. 

Banalnie chropawym, pozbawionym dostojności głazu czy piasku. 

Bo cement kojarzy się z brudem, pyłem i nowoczesnością, przeci-

wieństwem natury, do jakiej przynależy Stonehenge. Co może pod-

powiada taki oto, przykładowy wiersz:

Beznadziejnie

spóźniony pająk

Na wczesnym

Śniegu

[tu w strofice utworu przerwa na wycięty kwadrat, podobny do stud-

ni; karty poniżej układają się w schody, a z dna sterczy „monolit”]

Skały

Obojętne
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W komentarzu do tomiku prof. Włodzimierz Kunz powiada: […] 

mały kształt przypadkowego spotkanego kamienia, bezspornego świadka 

wieczności w wymiarze życia ludzkiego, staje się powodem do zadumy 

i głębokiego przeżycia artystycznego. Boć przecież warto żyć, warto dzie-

lić swój los z wybranym okruchem natury, warto żyć, aby przeżyć i zre-

alizować w obrazie, fotografii czy wreszcie w poezji […]. Uczestniczenie 

w tworzeniu wielkich mitów w obszarze sztuki, identyfikowanie się z prze-

mijającymi świadkami zagadki kosmosu, źródła naszego i powszechnego 

bytu, to ogromny arsenał inspiracji artystycznych. Andrzej Bednarczyk 

pojawia się, w moim odczuciu, jak niezwykły obiekt, manifestujący swoją 

twórczością szlachetne człowieczeństwo, ale kryjący w sobie mrok i potę-

gę: grozę górotworu. To może dziwne, ale mam takie odczucie, że zacho-

wał jedynie dla siebie tajemnicę swojego rodowodu35.

Ale czy akurat człowiecza szlachetność miałaby ogniskować sensy 

Świątyni kamienia? Bednarczyk smakuje sacrum nie antropocentrycz-

nie. Fotografie i wygląd poezji-obiektu powiadamiają, że cofnął się 

w czas sprzed człowieka albo też wybiegł w czas po człowieku; w każ-

dym razie jest mu bliskie spojrzenie Michela Delon36 na filozofię, lecz 

ani Nietschego, ani Kartezjusza, ponieważ oświeceniowa, „nowocze-

sna” definicja z filozofa czyni wychowawcę i bojownika, człowieka walki 

i upowszechniania wiedzy, podczas gdy definicja stara, według tradycji 

libertyńskiej, filozofa pojmuje jako mędrca odległego od złudzeń świata, 

troszczącego się o zachowanie przestrzeni wolności prywatnej, będącej tu-

taj wolnością myślenia, mówienia, przeżywania swojej seksualności37.

O smaku

Biblijny Ezechiel mówi o smaku księgi, jaką poznał nad rzeką Che-

bar: Otworzyłem więc usta, a on [cherubin – UMB] dawał do jedzenia 

ten zwój. I rzekł do mnie: „Synu człowieczy, nakarm swój brzuch, by na-

pełnić jelita tym zwojem, który ci daję”. I zacząłem go jeść, a był w mo-

ich ustach słodki jak miód38. Jest to nie tylko metafora. Początek Twego  
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słowa jest prawdą; otwieram język, usta, usta i znowu język, ponieważ 

wśród 248 części ludzkiego ciała tylko ustom i językowi wolno jest zanu-

cić pieśń przed Nim, oznajmia z kolei rabbi Akiba. Mowa tu o smako-

waniu na poziomie sensu sacralis i o dosłowności tego, że słowo staje 

się ciałem; w pewnym rytuale jest spożywane (bez gryzienia) jako 

hostia; w Kabale język rozdwojony to korona Boga39.

Literatura jako zapis pojawia się w bardzo późnym okresie swojego 

istnienia. Przez tysiące lat istniała oralnie i wtedy jako o pełni dzieła 

literackiego mówić by należało o całej teatralizacji wykonania. Były 

to zaś święta, tak więc momenty szczególne, sprzyjające transgresjom 

i zmysłowym, i intelektualnym. Łączyły się z rytualnymi potrawa-

mi. Dzieło tedy trwało szereg dni i nocy; sam literacki albo graficzny 

jego fragment był – zważywszy proporcje – zaledwie tym, czym sepia 

na fotografiach w Świątyni kamienia. Niesprowadzalne do artefaktów, 

dzieło było więc hymnem, peanem, kolędą, procesjami w miejsca sa-

dyczne i balladyczne, ofiarą i towarzyszącą jej wróżbą z wnętrzności, 

ceremonią dobierania haruspików, niejednokrotnie postem lub orgią, 

przy czym jego „pełnię” uzupełniał jeszcze czas, czas święta, czytany 

z gwiazd. W tym punkcie symbolika czasu okazuje się zdumiewająco 

identyczna z symboliką języka oraz seksu: jest niezmienny jak monolit 

na środku słonecznego zegara. Zmieniają się formy obrzędów, imiona 

bogów, jak w Delfach albo Betlejem, wszakże nie zmieniają się daty. 

W przeżywaniu kolęd ważniejsze jest od tekstu, że śpiewane są właś- 

nie o północy, właśnie „zimą”, nawet na południowej półkuli.

Bowiem także doświadczenie wewnętrzne Carrolla, Milnego, 

Saint-Exupéry’ego, Stycznia czy Bednarczyka, Norwida, nigdy nie 

sprowadzało się do tekstu ani do obrazu. Punktem odniesienia dla 

zapisu (liter lub nut) jest spektakl; w wypadku Sienkiewicza była nim 

agonia ukochanej kobiety, i właśnie to jako doświadczenie elemen-

tarne, zarazem teatrum, przywoływało w kolejnych utworach postać  

kobiety ocierającej się o śmierć – poprzez całą twórczość. Każdy 
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samotnie tedy przystępuje do pełni, albo też korzysta, w braku do-

świadczenia, z szybkich, zmechanizowanych tras, z powierzchow-

nych mityzacji utworów. Te najpopularniejsze stają się w rezultacie 

liczmanami na użytek ideologii, stawiając sobie za cel utrzymywa-

nie nas w niewiedzy, że w samym sercu opowieści żyje inna książka, 

utkana z czystego pisania (écriture) i warunkująca wszystko, co „wy-

obraźniowo” dzieje się w tej pierwszej: bo nie chodzi o to, by opowiadać, 

lecz o to, by opowiadać, że się opowiada40. To fundamentalna, powiada 

Barthes, dla literatury sytuacja, generowana ideą, iż możliwe jest 

pisarstwo ani dekoracyjne, ani instrumentalne, lecz poprzedzające 

człowieka41. Z tego punktu widzenia każda ilustracja, każda adapta-

cja, ale również hermeneutyczny czy krytyczny komentarz, też na-

biera powagi jako „poprzedzająca” wykonawcę.

Próbujemy scalić pradawny obrzęd. Już poza świętem i wykra-

czaniem za powszedni mur, a jedyna matematyka, wyliczająca porę 

przeżycia, jaką ocaliliśmy w sztuce, to grafik repertuaru i kosztorys. 

Tym cenniejsze są małe drogi, tak bardzo intymne. Wszelka sztuka jest 

jednocześnie powierzchnią i symbolem42, a więc ścianą i okiem szekspi-

rowskiej Tyzbe, patrzącym z drugiej strony dziury.
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Urszula M. Benka
SENSES, WALL AND HOLE

Literature and art are bound together based on words used in the context 

of different senses. Firstly: hearing. How literature is connected with mu-

sic? Considering poetry, it is a simple problem: poems include rhythm, so 

they are a form of music score. Prose, however, includes images, scenes, 

therefore the pieces of prose rather resemble scenography. Soundless im-

ages are music-like when they are connected with psychological entangle-

ments, too difficult or too subtle to talk about them in simple terms. Music 

reveals their innocent, almost self-evident ordinariness. Therefore, with-

out going into the theory, in the section on hearing I’m talking rather about 

non-hearing and incompatibility of music and poetic/prosaic ‘scores’. I re-

fer to the natural white spots (or ‘holes’) connected with hearing and feel-

ing as they were discussed by Norwid, de Sade and Kafka. It is impossible 

to express them through an established medium – words, sound or video. 

Second: sight. A piece of literature, when ‘translated’ to images, becomes 

integral illustration of the text (as in Winnie the Pooh, The Little Prince and 

Alice in Wonderland). Writers and illustrators reveal their deeper, not nec-

essarily conscious, psychic reality. Alice reveals includes the deformation 

of character as the result of the real (internalized) pressures of cultural 

control. This ‘oppressed’ sphere in Alice and then in its film adaptation by 

Disney was connected with sexuality, therefore the analysis concerns de-

formation (the artist is influenced by external pressure) and mitigation (he 

accepts or conceals the existence of pressure). 

Thirdly – touch. Touch is erotic. Touching walls built into the nature by cul-

ture is erotic, although the fact may horrify and sicken us. 

Fourth – intuition (sixth sense or sensus sacralis). This is the digression to-

wards the art of describing metaphysics, which originally was mathematics. 
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Fifth: balance. Art-pieces ‘speak’ while revealing their ‘fullness’ or also 

through the symbolic connotations of their appearance, and the circum-

stances in which perception occurs. As example, I chose poetic book by 

Andrzej Bednarczyk entitled Temple of the Stone. 

Sixth and final: the taste. Taste is the ultimate factor in the process of 

perception of art. Can we literally understand that statement? Is taste re-

ally a part of the perception of literature? Referring to the Bible, the Book 

of Ezekiel, I try to find confirmation for my presumption that from the 

moment of putting it in writing (and thus alienating literature from its 

organic aspect), we are dealing with something fragmentary, incomplete, 

mutilated.

KEYWORDS: PERCEPTION, SENSES, INTUITION, PICTURE, SCENE, 
LITERATURE


