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„ Jego muzyka kojarzy mi siê z uczuciem,  jakby id¹c ulic¹ cz³owiek unosi³ siê w górê”
Witold Lutos³awski

„ Oko zosta³o stworzone dla œwiat³a, ucho dla dŸwiêków, wszystkie rzeczy dla swego celu, 
a pragnienie duszy  by wznosiæ siê ku Chrystusowi”

Miko³aj Kabasilas  „¯ycie w Jezusie Chrystusie”

„Dziœ skoñczy³em Fantazjê (...) Schowajmy siê na po œmierci.”
F. Chopin

Reprodukcje przedstawiaj¹ Cykl 12 obrazów: "FORTEPIAN SZOPENA"
 osnutych na kanwie poematu Cypriana Norwida 

(Fabian Ja³ocha, olej na p³ótnie, 50 x 70 cm, 2008-2009)

Notatki te pisa³em przy pracy nad cyklem obrazów osn utych na 
kanwie poematu C.K. Norwida „Fortepian Szopena”  w celu 
ogarniêcia materia³u i skojarzeñ, i jako œci¹gawka przy 
wyjaœnieniach . Nie jest wiêc to Literatura, za co przepraszam 
ewentualn ego czytelnika. 

 
Fortepian Szopena to bodaj¿e najbardziej znany i ceniony 
utwór Norwida. Ma wiele rozbie¿nych interpretacji. 
Odczytywanie przez widzów samych tylko obrazów 
gubi³o siê w przeró¿nych interpretacjach poematu. 
Konieczne wiêc by³o literalne podanie w³asnej 
interpretacji poematu i krótkie wyjaœnienia symboliki 
u¿ytej w obrazach.  
 
Zastanawiaj¹ce jest, jak trudno znaleŸæ jakiekolwiek 
informacje na temat w iary czy religijnoœci Chopina. 
Rzadko cytuje siê Liszta który stw ierdza w biografii 
Chopina, ¿e „choæ tego nie demonstrowa³, (by³) g³êboko 
religijny i przywi¹zany do katolicyzmu”, a „ gdy zasiada³ 
do fortepianu , to by³ jego konfesjona³”1. Œwiadectwa 
Jana, s³ugi Chopina o jego d³ugich prywatnych 
modlitwach, czy wezwaniach imienia Boga w zaciszu 
domow ym, te¿ s¹ pomijane. Rzadko s³ychaæ wypowiedzi  
jak np. Prof. Mieczys³awa Tomaszewskiego, który 
stwierdza jednoznacznie, ¿e by³ cz³owiekiem „g³êboko 
religijnym – a na zewn¹trz uchodz¹cym w sprawach wiary 
za obojêtnego”2.  
Pobie¿ne interpretacje muzyki Chopina nakierowuj¹ nasz¹ 
uwagê na uczucia do Ojczyzny, jej krajobrazu, jej ludu, 
ewentualnie prze¿yæ mi³osnych kompozytora. Czy to 
jednak wszystko? W Sonatach i wielu innych utworach 
mo¿na odnaleŸæ, wewnêtrzny œwiat swoistego 
mistycyzmu, uzewnêtrznianego jedynie w muzyce, która 
jak wiemy by³a dla niego spowiedzi¹, jedynym upustem 
nagromadzonych uczuæ i przeczuæ. Do dziœ sfera intymna 
kompozytora pozostaje nienaruszona z racji natury samej 
muzyki – jej niedos³ownoœci. Mamy, wiêc jedynie 
interpretacje, domys³y i przeczucia tego wewnêtrznego 
œwiata, który jak wierzê by³ i jest bliski Bogu. 
 
Z lektury „Rzeczy o wolnoœci s³owa” cz. VIII wynios³em 
przekonanie, ¿e malarstwo tak jak i poezja i muzyka ma 
równorzêdne prawo do uzewnêtrzniania treœci „s³owa 
wewnêtrznego”. Aktywny udzia³ czytelnika jest wrêcz 
oczekiwany przez Norwida, bêd¹c po¿ytkiem dla 
czytelnika i dla od¿ywaj¹cej prawdy. Maluj¹c ten cykl, 
stara³em siê byæ tylko aktywnym czytelnikiem s³owa 
wewnêtrznego, które uzewnêtrznia³ Szopen i Norwid. 
Poza tym traktujê ca³¹ tê pracê poszukiwania g³êbszych 
znaczeñ i analiz jako lekcjê od mistrza i duchowy ratunek. 
 
Z Kany Galilejskiej wiemy, ¿e Pan, inaczej ni¿ Œwiat, 
najlepsze wino zostawia na koniec. Podobnie uczyni³ 
Norwid w swym poemacie. ¯yczê wiêc wytrwa³oœci do 
koñca, a proszê o wyrozumia³oœæ od pocz¹tku.  

 

 
 
 
 
Dla ³atwiejszej orientacji w niniejszej pracy podajê na 
wstêpie zarys treœci poematu w relacji do obrazów.  
 
Pocz¹tkowo jesteœmy wewn¹trz mieszkania Chopina. Tu 
panuje atmosfera domu pracy twórczej. Pe³na dociekañ 
spraw ostatecznych – niewyraŸnych za ¿ycia. Jest mgliœcie 
i jasno. Bêd¹c wewn¹trz jakby w duchowym zamkniêciu 
zwracamy siê na zewn¹trz (I). Poszczególne wizje i 
skojarzenia poety przeprowadzaj¹ nas przez „t ³o” 
kulturowe i duchowe Ÿród³a, w którym kszta³towa³ siê 
geniusz Chopina (II i III).  Wyjœcie na zewn¹trz to wizje 
muzyki maj¹ce wymiar eschatologiczny i dotycz¹ 
cz³owieka (IV) i narodu (V), wizja momentu przejœcia 
przez bramê formy – œmierci (VI), po œmierci hymn do 
Boga (VII). Wizja VIII wraca na ziemiê, lecz z punktu 
widzenia dusz poety i kompozytora, a w IX przechodzi do 
konkretnego dramatu z 1863 roku, w którym plan 
rzeczywisty i duchowy znalaz³y wspólny punkt. W X 
wyjaœnia go jako odwieczny dramat pasyjny, zrozumia³y 
dopiero póŸniej (XI). Post scriptum to ju¿ propozycja 
odpowiedzi na nawo³ywanie poety zaczerpniêta z innego 
utworu: „Zwolon”. 
Oprócz tego przez ca³oœæ Fortepianu Szopena 
przeplecione s¹ ró¿ne w¹tki, a najwa¿niejszy z nich to  
rozmowa z instrumentem – narzêdziem artysty – lecz nie 
dialog, a „trylog” – rozmowa 3 stron – cz³owieka z 
Bogiem i  z instrumentem. Bóg, Jego tworzywo cz³owiek i 
Instrument – „narzêdzie odœpiewu”.  
P³aszczyzna emocjonalna utworu jest trochê jak 
nieregularna sinusoida, ekspresja przeplata siê z refleksj¹. 
W obrazach równie¿ zmieniaj¹ siê tonacje i ekspresja 
faluj¹co.  
Poziome kompozycje to wyraz oparcia o horyzontaln¹ oœ 
bytu (za ¿ycia Chopina), pionowe  - wertykaln¹.   
 

Wstêp
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Serdecznie dziêkujê E.M. Bez niej cykl ten by nie powsta³.
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By³em u Ciebie w te dni przedostatnie

Nie docieczonego w¹tku

Pe³ne, jak Mit,

Blade - jak œwit...

- Gdy ¿ycia koniec szepce do pocz¹tku:

"Nie stargam Ciê ja - nie! - Ja... u-wydatniê!..."

I
Tonacja barwna  i nastrój tej wizyty to bladoœæ –  
niedookreœlonoœæ. 
 
Nie zadecydowa³o siê jeszcze nic, a ma siê 
zadecydowaæ najistotniejsze dla ¿ycia – „docieczenie 
w¹tku” – sensu i to nie tylko w³asnego, lecz sensu dla 
wielu gdy¿ ta tutaj osoba – geniusza-artysty - ma 
wp³yw na wielu. Jeszcze za ¿ycia Norwid uwa¿a³ go za 
sztandar sztuki narodowej. Trwa, wiêc oczekiwanie na 
najwa¿niejsze. 
Nastrój ciszy („szepce”) i pe³ni („jak mit”). 
 

W/g encyklopedii: mity zawiera³y pe³niê wierzeñ – ca³oœæ 
spojrzenia na œwiat doczesny i nadprzyrodzony. A ca³oœæ to jedno 
z ulubionych pojêæ Norwida.  
 

Ta niedookreœlonoœæ i cisza – jak¿e wa¿na w muzyce i 
poezji – ta, co „wywo³uje s³owo”4 u Norwida znalaz³a 
swe miejsce w przemilczeniu – odkrytej przez niego 
czêœci mowy! W mieszkaniu Chopina cisza wywo³uje 
muzykê (s³owo muzyczne). Tutaj tak¿e nastrój 
oczekiwania na coœ, co ma nadejœæ. Poeta maluje j¹ w 
tonacji bladoœci – gama bieli – kolor pe³ni. Blade, 
zbielone odcienie szaroœci z b³êkitem lub zieleni¹ takie, 
jakie towarzysz¹ zamglonemu œwitowi. 
 
„Normalna dystrybucja dramy – patrzeæ przez szybê 
malowan¹ sztuki – i to w³aœnie jest chrzeœcijañskie 
podejœcie....”4 
 
Scen¹ dla obrazu jest okno Fryderyka o œwicie. 
Dawniej bardzo czêsto zaparowane. „Mglista z³uda 
tego œwiata”, niedookreœlenie mo¿e jeszcze oznaczaæ 
wszystko, póki nie przetrzemy szyby - nie zobaczymy 
rzeczywistoœci poranka. „ Nie stargam ciê ja nie, ja 
uwydatniê...” Ruch reki po szybie – malarstwo - staje 
siê muzyk¹, gdy zagra œwit ods³oniêtymi kolorami. 
„Cz³owiek, gdy myœli maluje i œpiewa zarazem”5. Nuty 
pochodz¹ z autografu z 1835 r. i z o dziwo œwietnie 
pasuj¹cego preludium op.9 nr 2– jakby oczekiwania na 
spe³nienie mi³osnych nadziei. 
 
Oczekiwanie na to, co ma nadejœæ z nadziej¹ na 
najlepsze, z zaufaniem w wyroki opatrznoœci – to chyba 
jest w tej nieokreœlonej mgle, która ze z³udy tego œwiata 
mo¿e rozwiewaæ siê nadziej¹, tej obecnoœci wewn¹trz 
ob³oku, w który wchodzimy, „gdy ¿ycia koniec szepce 
do pocz¹tku”. O jakim pocz¹tku mowa przed œmierci¹, 
jeœli nie o nowym ¿yciu nieœmiertelnym? 
W Pe³ni koniec jakby s¹siaduje z pocz¹tkiem.  
 
 W dedykacji do Promethidiona poeta pisze: „Kaskada 
stworzenia, co siê wytacza z ogromnych Boga piersi... 
co siê rozdziera w strumienie... potem w krzy¿ siê jasny 

zbiera i wraca – i ju¿ wiêcej nie rozpacza!... Tam 
czekaj... Drogi mój... Ka¿dy umiera.” 
Pierwsza strofa to jakby oczekiwanie w ciszy na S³owo, 
na to, co zostanie wyjaœnione.  
 
Klamka jeszcze nie zapad³a. 
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Jesteœmy w zamkniêciu, a przed nami okno. 
W atmosferze ciszy i zamglenia jakby oczekiwania na S³owo, na to co zostanie wy jaœnione, 
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IIII By³em u Ciebie w dni te, przedostatnie,

Gdy podobnia³eœ... co chwila  co chwila 

Do upuszczonej przez Orfeja liry,

W której siê rzutu-moc z pieœni¹ przesila,

I rozmawiaj¹ z sob¹ struny cztéry,

Tr¹caj¹c siê,

Po dwie  po dwie 

I szemrz¹c z cicha:

"Zacz¹³¿e on

Uderzaæ w ton?...

Czy taki Mistrz!... ¿e gra... choæ  odpycha?"

Zbli¿a siê czas przesilenia. Orfeusz katakumbowy prototyp Chrystusa upuszcza lirê, to zapowiedŸ œmierci. Mamy czas 
zmagania brutalnej si³y materii z si³¹ ducha – pieœni¹. Nasza przegroda do celu – zamglona szyba jest malowana nutami – 
daj¹cymi przeœwity i jednoczeœnie brutalnie pêka w wyniku upadku liry. Przy malowaniu przeœwitów do miejsca marzeñ 
uczestniczy „dziwna rêka Boga”. Do tego miejsca mo¿na dotrzeæ duchowo, wiêc bez formy – bez instrumentu i bez muzyki w 
tej formie jak¹ s³yszymy. Prawdopodobnie bêdzie tam brzmia³a muzyka bezforemna z bezforemnych instrumentów. Gra 
Szopena by³a bliska tej doskona³oœci. („gra... choæ - odpycha?”) 

Znajomoœæ mitu wydaje mi siê niezbêdna do 
odczytania tej strofy.  
 

Odruchowo siêgn¹³em do Internetu. Tymczasem to, co mo¿na 
przeczytaæ o œmierci Orfeusza w Wikipedii jest myl¹ce i wrêcz 
zastraszaj¹ce. W krótkim artykule kilkakrotnie powtarzane jest s³owo 
pederastia. Tymczasem w S³owniku Mitologii6 rzuca siê w oczy 
wieloœæ wersji mitu. Jedna tylko mówi³a o przypisywanym 
Orfeuszowi wynalezieniu pederastii, druga o kap³añstwie dla 
mê¿czyzn, inna zaœ o mi³oœci kobiet Trackich, i rozszarpaniu 
Orfeusza gdy¿ nie chcia³y go miêdzy sob¹ dzieliæ. Czy¿by 
przysz³oœci¹ sztuki i kultury mia³o byæ odkrêcanie g³upstw? A mo¿e 
tak jest od zarania sztuki? Od opuszczenia krainy prawdy i piêkna? 
Ju¿ pierwsze k³amstwo by³o opuszczeniem tej krainy, a co 
powiedzieæ dzisiaj? 
Tak, wiêc z powodu Wikipedii zdecydowa³em siê przypomnieæ mit o 
Orfeuszu w wersji tam niewspomnianej, a niew¹tpliwie bli¿szej 
naszym dwóm twórcom. 
Ze S³ownika Mitologii: „Mit Orfeusza wywar³ wp³yw na 
ukszta³towanie siê pierwotnego chrzeœcijañstwa i znajduje 
potwierdzenie w ikonografii katakumbowej (chrzeœcijañskiej).” A ta 
bliska by³a Norwidowi i niejednokrotnie do niej nawi¹zywa³. 
Uwa¿a³, ¿e nie z katedr, ale z katakumb wyrasta sztuka 
chrzeœcijañska. A to z kolei daje ³¹cznoœæ z ca³ym 
protochrzeœcijañskim antykiem – (choæby Sokrates, Eurypides). 
W naszym micie s¹ treœci zbie¿ne z nauk¹ chrzeœcijañsk¹: 
O potrzebie ponoszenia ofiary z siebie: Orfeusz schodzi do Hadesu. 
Si³¹ swej mi³oœci pokonuje strach przed œmierci¹, nara¿a swoje ¿ycie 
dla uratowania ukochanej – w tym jakby zwyciê¿a sam¹ œmieræ.  
Ofiara z siebie owocuje ¿yciem – powrót z Podziemi to przecie¿ 
prototyp zmartwychwstania. 
O potrzebie wiary: - Od bogów Orfeusz otrzymuje nakaz 
nieogl¹dania siê za siebie, gdzie obiecali, ¿e bêdzie za nim sz³a 
Eurydyka – jego mi³oœæ. Po jakimœ czasie zw¹tpi³ czy rzeczywiœcie 
za nim idzie i niestety obejrza³ siê. Zw¹tpienie oznacza³o drug¹, 
bezpowrotn¹ ju¿ œmieræ Eurydyki. 
Do Orfeusza odwo³ywa³ siê Klemens Aleksandryjski w „S³owie 
zachêty do pogan”, spokojnie, wiêc mo¿emy do tej tradycji 
nawi¹zywaæ, i pójœæ tym razem za w¹tkiem Orfeusza – artysty. 
DŸwiêkami swojej Liry oczarowa³ piek³o – potwory i samego 
Tantala, dziêki nim Hades i Persefona godz¹ siê zwróciæ Eurydykê. 
Wiêc bogowie wspó³uczestnicz¹, wspó³pracuj¹ z jego dzie³em – 
wyprowadzeniem Eurydyki. Mo¿na powiedzieæ: sprzymierzaj¹ siê z 
artyst¹ w jego, a w tym momencie, w ich wspólnym dziele. Takie 
przymierze Norwid wielokrotnie wspomina np.:  
„¯adne bo pióro w osobnoœci swojej 
Ostatecznego wyrzec nic nie zdo³a, 
¯aden bo œpiewak, co na chmurze stoi 
Choæby ¿aglowym skrzyd³em wia³ anio³a 
Nie zrzuca z niebios prawd, lecz o nie wo³a.”7 

     
 

Tu w obrazie jest nawi¹zanie do Micha³a Anio³a – 
„Tchnienie Ducha w Adama” z Sykstyny. Akt o¿ywienia 
martwej materii – „wywiedzenia z prochów“. Ten akt 
powtarza siê w ka¿dym nape³nieniu Duchem Bo¿ym 
twórczoœci. Bez Jego udzia³u jest iluzja, jedynie 
przetwarzanie martwego w martwe - z Nim wszystko 
o¿ywa i staje siê nieœmiertelne to, co nape³nia. Niegasn¹ca 
¿ywotnoœæ muzyki Chopina jakby potwierdza Jego w niej 
obecnoœæ.Z listów wiemy, ¿e Chopin wierzy³ w Œwiêtoœæ 
Sztuki, a to mo¿na rozumieæ, jako konsekwencjê Bo¿ej 
Obecnoœci w sztuce (a nie ubóstwianie sztuki lub artysty). 
 

Upuszczenie liry to antycypacja œmierci, jej zapowiedŸ, 
czas przesilenia, decydowania siê losów. „Rzutu moc” – 
si³a œwiata materii – œwiata zewnêtrznego, „pieœñ” to duch 
wewnêtrzny, co zwyciê¿y? Pow³oka-szyba pêka od rzutu, 
pieœñ-prawda przeœwituje przez pêkniêcia pow³oki 
rzeczywistoœci. Jesteœmy œwiadkami zmagania œwiata 
formalnego z œwiatem wtajemniczenia w Prawdê, do 
którego zmierzamy. Orfeusz reprezentuje w antyku 
misterium wtajemniczenia w Prawdê Najwy¿sz¹.  
 
Ostatnie tajemnicze wersy dotycz¹ moim zdaniem 
równie¿ sprawy formy w sztuce i nie tylko w sztuce. Lira 
i jej struny to dla pieœni forma – jak dla s³owa litera8.  
Tutaj w momencie niezdecydowania – przesilania siê, 
struny s¹ ciche – czekaj¹ – czy nas odepchnie? Czy 
odrzuci formê? „Czy taki mistrz, ¿e gra, choæ odpycha?” 
Si³¹ nadforemn¹ chce siê dodaæ. A przypomnijmy 
fragment rapsodu Niewola: 
 
„Niewola jest to formy postawienie  
Na miejscu celu – Oto uciœnienie” 
(...) 
Duchem formê z ka¿d¹ niszczê dob¹ – 
U-nadforemniam siê i palê cia³o, 
By, jako mirra w woñ siê rozlecia³o 
(...) 
Bo wolnoœæ?... Jest to celem przetrawienie 
Doczesnej formy. Oto wyzwolenie. 
(...) 
Ale Bóg spyta – On – co sam jest Celem 
I ¿yciem... „Kto tu pustych form czcicielem?” 
(...) 
Wiêc chcê by [forma] œrodkiem by³a mi do mety 
Wiêc jej u¿ywam ja, nie mnie u¿ywa”9 
 
Mamy, wiêc sytuacjê zamkniêcia w formie. Przez szybê 
nieprzejrzyst¹, zamglon¹ z³udy tego œwiata przebijaj¹ siê 
jakby przez nuty (dotkniêcia pêdzla) drobiny prawdy. 
Sztuka przynosi te przeœwity. To samo dzieje siê przez 
pêkniêcie, lub otwarcie, lecz ten bardzo prosty sposób „s-
koñczy” nieodwo³alnie stan sennego zamglenia – 
z³udzenia, uka¿e Ca³¹ Prawdê. 
 
 Klamka lekko siê ku temu przesuwa. 
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By³em u Ciebie w te dni, Fryderyku!

Którego rêka  dla swojej bia³oœci

Alabastrowej... i wziêcia, i szyku,

I chwiejnych dotkniêæ  jak strusiowe pióro 

Miêsza³a mi siê w oczach z klawiatur¹

Z s³oniowej koœci...

I by³eœ jako owa postaæ  któr¹

Z marmurów ³ona, 

NiŸli je kuto,

Odejma d³uto 

Geniuszu... wiecznego Pigmaliona!

III

Jak u Pigmaliona – sam geniusz nie wystarcza by dotrzeæ do celu - ¿ycia prawdziwego. Potrzebna jest pomoc bo¿a by o¿ywiæ 
rzeŸbê. Jeœli artysta w czystym zachwycie i pracy wznosi siê „kwiatem ku prawdzie pierwowzoru”, to przy³¹cza siê Stwórca. 
Klawiatura (forma), rêka twórcy (cz³owiek) i rêka Stwórcy (Duch) mieszaj¹ siê wspólnie i jednocz¹. W tej wspó³pracy jest 
tajemnica (misterium) twórczoœci a nawet szerzej: ¿ycia (Galatea), które symbolizuje ga³¹Ÿ z drzewa ¿ycia. 

Kolejna zwrotka wg³êbia nas w rozwa¿anie o istocie 
geniuszu artystycznego.  

Chopina Norwid us³ysza³ ju¿ w wieku 9 lat na jednym z dwóch 
warszawskich koncertów lub na „wieczorach muzycznych” przed 
wyjazdem kompozytora do Wiednia w 1830r. Œwiadomoœæ 
œwietnoœci jego muzyki towarzyszy³a mu w zasadzie od 
dzieciñstwa. Potem wyjecha³ i z realnoœci przeszed³ jakby do 
mitycznego panteonu geniuszy, o których siê s³yszy z daleka. 
PóŸniejsza osobista znajomoœæ to potwierdzi³a. Porównywalnym 
wiêc móg³ byæ antyczny Pigmalion. By³ cz³owiekiem, podobnie 
jak Orfeusz, i równie¿ podobnie o¿ywi³, (choæ nie samodzielnie) 
to, co by³o martwe. Tym razem poeta przytacza przyk³ad z innej 
dziedziny sztuki – rzeŸby. To ma zapewne zrelatywizowaæ to, co 
powierzchowne w obu mitach i wyci¹gn¹æ istotê wspóln¹ dla 
sztuk. Owe o¿ywienia mog³y nast¹piæ w wyniku wsparcia od 
Istoty Transcendentnej – Boga.  
Siêgaj¹c do treœci mitu wyjaœnia siê wiêcej: 
Pigmalion odwo³a³ siê do istoty boskiej – Afrodyty, ona to 
o¿ywi³a jego przepiêkn¹ rzeŸbê, zwa¿ywszy na wielk¹ mi³oœæ, 
jak¹ ¿ywi³ do Piêkna zawartego w figurze. Widzimy wzajemne 
zwi¹zki Mi³oœci – Piêkna – ¯ycia – Boga – Cz³owieka. 
Zachwyt piêknem pobudzi³ Pigmaliona do pracy – rzeŸbienia 
figury. W niej zawar³ siê ten zachwyt w postaci piêkna figury. 
Ono z kolei rozbudzi³o mi³oœæ cz³owieka do figury, zaœ owa 
mi³oœæ z pomoc¹ bogini – pobudzi³a ¿ycie. 
Przypomnê s³ynny fragment Promethidiona: 
„Piêkno na to jest by zachwyca³o do pracy 
Praca - by siê zmartwychwsta³o” 
oraz 
„Piêkno kszta³tem jest mi³oœci” 
Podkreœlam: wszystko to zachodzi tylko z pomoc¹ Boga.  
Jan Pawe³ II mówi³ o Norwidzie, ¿e by³ „prekursorem Vaticanum 

II w rozumieniu Paschy”, i mia³ na myœli ten „Zwi¹zek miêdzy 
piêknem – prac¹ – zmartwychwstaniem: sam rdzeñ 
chrzeœcijañskiego byæ i dzia³aæ, esse et operari.”10  
Taki jest wynik refleksji nad dwoma protochrzeœcijañskimi 
mitami. 

Potrzebê wspó³pracy z Bogiem w ka¿dej dziedzinie 
widzimy stale na kartach Biblii – nie potrzebne tu 
dowody, jednak mnie stale brzmi zdanie z Chrystusowej 
przypowieœci: „Ojciec wychodzi w pó³ drogi...”11 
Norwid pisze: 
„Oh nie!.. Nie sam geniusz arcydzie³a tworzy 
Nie sam talent, ni sama znajomoœæ ni praca, 
Lecz i uczczenie w dzie³ach dziwnej rêki Bo¿ej, 
Co kwiat wywodzi z prochów lub w prochy powraca”12 
      
W koñcówce strofy widzimy równie¿ w¹tek 
powo³ywania do istnienia i do ¿ycia. Z prochu – z 
bezkszta³tnego tworzywa („z marmurów ³ona”) do 
uporz¹dkowanej materii, do dzie³a. W micie jest nawet 
o¿ywienie, powo³anie do ¿ycia. Dziœ arcy aktualny temat 
w nauce, etyce XXI wieku. Drzewo ¿ycia majaczy przez 
mg³ê. 
Autor podnosi siebie i widza by „kwiatem wzroœæ, ku 
prawdzie pierwowzoru”13. Tworzywo, z jakiego tworzy 
Chopin to dŸwiêki symbolizowane przez klawiaturê, 
mieszaj¹ siê z rêk¹ twórcy i rêk¹ Stwórcy - „dziwn¹ rêk¹ 
Boga” ,3 czynniki w zespoleniu i twórczym uniesieniu. 
Norwid uwa¿a³, ¿e idealne wypowiedzi s³owa jakie s¹ 

mo¿liwe w przypadku cz³owieka przebywaj¹cego w 
jednoœci z Bogiem, sk³adaj¹ siê „z prawdy, ducha i s¹ z 
litery za razem.” (Rzecz o wolnoœci s³owa – III) 13a 
W strofie III powraca refleksja o formie w sztuce: „ z 
marmurów ³ona” – zapowiada narodziny z bezforemnej 
masy – choæ uformowana wci¹¿ jest martwa, („kto tu 
pustych form czcicielem”14) – dopiero przy udziale si³y 
nadprzyrodzonej o¿ywa. 
Klamka okna zasnutego mg³¹ u³udy tego œwiata uchyla 
sie wiêcej... 
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A w tym...coœ gra³ - i co? zmówi³ ton - i co? powié -

Choæ inaczej siê echa ustroj¹,

Ni¿ gdy b³ogos³awi³eœ sam rêk¹ Swoj¹

Wszelkiemu akordowi -

A w tym... coœ gra³ - taka by³a prostota

Doskona³oœci Peryklejskiéj,

Jakby staro¿ytna która Cnota

W dom modrzewiowy wiejski

Wchodz¹c, rzek³a do siebie:

"Odrodzi³am siê w Niebie

I sta³y mi siê Arf¹ - wrota,

Wstêg¹ - œcie¿ka...

Hostiê - przez blade widzê zbo¿e...

Emanuel ju¿ mieszka

Na Taborze!"

IV

I wreszcie otwiera siê wizja istoty jego muzyki. --- W sferze muzyki Szopena, w której jest wieszczba, odradzaj¹ siê cnoty tak 
potrzebne rodakom i wszystkim ludziom. Ods³ania siê nam wizja celu doskona³ego ujêta w formê pejza¿u pt. „hostie przez blade 
widzê zbo¿e”. Trzy œpi¹ce kamienie Piotr, Jakub i Jan chc¹ pozostaæ w tej wizji, w tym œnie, tymczasem trzeba iœæ: 
 „O niedokoñczona jeszcze praca, nie przepalony jeszcze glob sumieniem” 

I wreszcie otwiera siê wizja Jego muzyki.  
Za otwartym ju¿ szeroko oknem widzimy „ myœli, które 
jeszcze nie nadlecia³y na widnokr¹g, szumi¹ niby arfy 
eolskie... i w tym to jest wieszczba muzyki. Kiedy ju¿ je 
okiem obj¹æ mo¿na, malarz têcz¹ lec¹ce zachwyca na 
p³ótno(...)”15. Wiêc to wieszczba jest w muzyce – 
wczeœniejszej ni¿ inne formy s³owa.  

S³owa? Otó¿ w „Rzeczy...” t³umaczy jakby naturê s³owa:  
„S³owo ca³oœæ w sobie od pocz¹tku nios³o,  
Rozwinê³o je tylko uczone rzemios³o 
I od pocz¹tku by³a czêœæ zewnêtrzna s³owa i wewnêtrzna.”16 
Trochê upraszczaj¹c mo¿emy powiedzieæ, ¿e wewnêtrzne s³owo jest 
t¹ wieszczb¹, która „rytmi w duchu” jeszcze zanim umys³ nada mu 
zewnêtrzny kszta³t dŸwiêków i nut lub wyrazów i zdañ, lub kolorów 
i obrazów. Paul Evdokimow tak to opisa³: „Ponad doznaniem i 
percepcj¹, a wiêc ponad myœl¹ bezpoœredni¹ znajduje siê sfera myœli 
poœredniej znajduj¹ca wyraz w objawieniach i uchwyceniu tego, co 
niewidzialne”17. Dopiero, gdy „uchwycimy” nadajemy kszta³t myœli 
– dŸwiêków, obrazów, wyrazów. DŸwiêki, jako najmniej formalne 
najmniej konkretne, niematerialne, najpojemniejsze w mo¿noœæ 
interpretacji s¹ najbli¿sze s³owu wewnêtrznemu. Dlatego to w 
muzyce naj³atwiej zawrzeæ przeczucie, wieszczbê. Ten brak 
konkretnoœci niesie w sobie równie¿ swobodê interpretacji, 
niewykluczone, ¿e „inaczej siê echa ustroj¹”. 

W owej sferze „s³owa wewnêtrznego”, wieszczby 
muzyki, tej konkretnej muzyki Chopina – odradzaj¹ sie 
cnoty, tak potrzebne rodakom, ludziom w ogóle. Tu jest 
jedna z tajemnic ¿ywotnoœci i powszechnoœci Chopina – 
potrzebê tych cnót, tych idea³ów, tych szlachetnych i 
wznios³ych uczuæ maj¹ w³aœciwie wszyscy. St¹d czyste 
kolory, jasna  nasycona tonacja. 
Wracaj¹c do wizji: to , co by³o najbli¿sze Chopinowi jest 
przed nami: widok z domu rodzinnego na wieczne 
mieszkanie - miejsce wyjœcia i cel. Pocz¹tek i koniec. 
Do celu zmierza wszystko – startuj¹c z punktu wyjœcia, 
jakby z naszego punktu widzenia. „Malowane okno 
sztuki”18 ju¿ nie przedstawia jedynie drobnych 
przeœwitów rzeczywistoœci, lecz otwiera siê – usuwa na 
boki ods³aniaj¹c sam¹ istotê, któr¹ wczeœniej mniej lub 
bardziej doskonale próbowa³o ods³aniaæ. Ods³ania siê 
nam wizja doskona³oœci – ujêta w formê alegorycznego 
pejza¿u oddaj¹cego s³owa „hostiê przez blade widzê 
zbo¿e” 
Na skrzyd³ach okna – mgliste przedstawienia cnót – 
jakby ikony. Obie jak hodogetrie wskazuj¹ na Cel – bia³¹ 
hostiê za zbo¿ami. Dlaczego kojarzê staro¿ytne cnoty z 
Madonn¹? 
Otó¿ Matka Bo¿a stoi na granicy Starego i Nowego 
Testamentu. Teolog chyba potwierdzi, ¿e mieœci w sobie 
ca³¹ star¹ m¹droœæ Ksiêgi i uosabia ca³¹ szlachetnoœæ, 
bezgrzesznoœæ, dziewiczoœæ – wszystkie cnoty 
staro¿ytnego œwiata. W niej jak w glebie, Ojciec „uiszcza 
ziarno, a¿ czasów od³ogi westchnê³y kwiatem...”19 - 
„Emmanuel ju¿ mieszka na Taborze”. Trzy œpi¹ce 
kamienie jak Piotr, Jakub i Jan chc¹ zostaæ w tej piêknej 
wizji, w tym ods³oniêtym Nowym Œwiecie. I Chopin ju¿ 
tu zostanie -  za chwilê „s-kona”. A ¿yj¹cych, tak jak tych 

aposto³ów, Chrystus kieruje na dó³. Ukazanie siê tej 
niewidocznej rzeczywistoœci by³o im  i nam potrzebne, 
bo stan zachwycenia jest przecie¿ potrzebny do dalszej 
pracy („piêkno na to jest by zachwyca³o do pracy, praca 
by siê zmartwychwsta³o”). Norwid uzasadnia: „O, nie 
skoñczona dziejów jeszcze praca, Nie przepalony jeszcze 
glob sumieniem!”20 . 
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I by³a w tym Polska - od zenitu

Wszechdoskona³oœci dziejów

Wziêta têcz¹ zachwytu -

- Polska - przemienionych ko³odziejów!

Ta¿ sama - zgo³a

Z³oto-pszczo³a...

(Pozna³-ci-¿e-bym j¹ - na krañcach bytu!...)

V

Oto treœæ wieszczby, która jest w muzyce Szopena: Wizja Ojczyzny  przemienionej zachwytem i prac¹ przez nawi¹zanie do legendy 

Piasta-Ko³odzieja. Poœród uœpionych t³umów, morza kamiennych g³ów, w ziemskim odbiciu têczy, w znaku przymierza z Bogiem, 

przebudzeni œwiêci, przemienieni zachwytem, dope³niaj¹ brakuj¹c¹ czêœæ ko³a, figurê doskona³oœci. 

Kolejna wizja wywo³ana muzyk¹, a w³aœciwie jej 
rozwiniêcie. 
 
Schodzi siê ona z wizj¹ Piasta-Ko³odzieja: 
„Tu kred¹ ko³o zakreœli³ na stole, 
A potem z  œ r o d k a  promieñ wywiód³ w kole 
I mówi³: 
- Œrodek, który centrum znaczy 
Znaczy i sposób w tym polskim jêzyku 
- O! mistyku 
Najwiêkszy Piaœcie Stary, tyœ wiedzia³ 
Od z³otow³osych pielgrzymów zza œwiata... 
Tu zamilk³ – potem rzek³ – Ta ca³a krata 
Promieni w f o r m y  strzelaj¹cy przedzia³ 
To s¹ p r o r o c z e  wnêtrznoœci narodu –  
A wieszczów wieniec to l i n i a  o b w o d u ,  
A wnêtrzny ko³a a s t r ,  sk¹d s¹ promienie, 
To przenajczystsze narodu sumienie!”21 
 
Wziêci zachwytem ko³odzieje - wynalazcy ko³a – to 
prorocy z naszego narodu, przebudzone jednostki poœród 
œpi¹cej po³aci. To odblask têczy na zimnych kamieniach. 
Postacie tu pokazane to nie tylko œwiêci kanonizowani. 
Dla Norwida ka¿dy cz³owiek „to kap³an jeszcze 
bezwiedny i niedojrza³y”22, ka¿dy wiêc kamieñ mo¿e siê 
zachwyciæ i przebudziæ jak i wspólnie zasi¹œæ do sto³u „w 
podobieñstwie ko³a”. Dope³nienie obwodu tego ko³a 
ponad horyzontem jest trójbarwn¹ œwietlistoœci¹. Taki 
metaforyczny krajobraz Polski g³osi³ Chopin w swym 
wewnêtrznym s³owie – nadaj¹c zewnêtrzn¹ formê 
dostojnych polonezów, niemal stale rozpiêtych miêdzy 
dysonansami szarego zimnego zawodu i porywaj¹cego 
rozœwietlenia têczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te dysonanse s¹ wszechobecne w utworach Chopina. 
Nieliczne s¹ jednolite. Ciekawym podkreœleniem tej 
kontradykcji jest Polonez Es-dur op. 22 poprzedzony 
Andante Spianato. Mamy tu wyraŸnie kontemplacyjne 
przygotowanie (Andante op. 22 nr 1) i podnios³y pochód 
œwiat³a (Polonez op. 22 nr 2). Stara³em siê uzyskaæ 
wra¿enie równowagi miêdzy niebem a ziemi¹. Wizja 
harmonii jakby w opozycji do Malczewskiego wiru23, 
który co prawda ostrzega³, ale niczego nie wskazywa³, 
tymczasem tu jest coœ wiêcej ni¿ wir. 
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I  oto  pieœñ skoñczy³eœ   i ju¿ wiêcéj

Nie ogl¹dam Ciê   jedno  s³yszê:

Coœ?... jakby spór dzieciêcy 

 A to jeszcze k³óc¹ siê klawisze

O nie doœpiewan¹ chêæ:

I tr¹caj¹c siê z cicha

Po oœm  po piêæ 

Szemrz¹: "pocz¹³¿e graæ? czy nas odpycha??..."

VI

Œmieræ Szopena. 

Odepchniêcie klawiszy to symboliczny akt po¿egnania ze œwiatem – tym wiezieniem formy. Moment przejœcia przez bramê formy 

(fortepian) do czystej treœci, do Ÿród³a muzyki – pocz¹tku têczy, i dalej przed oblicze Boga. Widzimy oddzielenie ducha od 

materii, bieli od czerni i uniesienie bieli. 

Strofa przedstawia moment œmierci kompozytora. 
Przejœcie ze œwiata doczesnego do wiecznego. 
Rzeczywistoœæ materialna traci na znaczeniu, dlatego ¿e 
on j¹ odpycha. Skon jest chwil¹ ostatecznej decyzji w tej 
sprawie – zostawiamy œwiat – godzimy siê z tym progiem 
nie do ominiêcia – i przechodzimy do rzeczywistoœci 
tylko duchowej. O ile w ¿yciu doczesnym te dwie 
rzeczywistoœci siê schodz¹, mieszaj¹, czasami wspó³graj¹, 
o tyle po œmierci zostaje tylko rzeczywistoœæ duchowa. 
Bez cia³a nic juz nie mo¿emy zrobiæ (materialnego). 
Œwiêty Pawe³, czu³ siê wiêŸniem swego cia³a: 
namiêtnoœci i sk³onnoœci do grzechu, gdy „czyni³, czego 
nie chce”. Napisa³: „ któ¿ mo¿e wyzwoliæ mnie z cia³a – 
Duch Œwiêty”. Pomimo wysi³ków samodzielnie nie 
jesteœmy w stanie  siê wyzwoliæ, wiêc wspó³praca z 
Duchem Œwiêtym to zadanie dla ka¿dego. Rzetelny 
chrzeœcijanin pracuje nad tym ca³e ¿ycie. Za ¿ycia, gdy 
mamy do dyspozycji komplet w³adz cielesno-duchowych 
mo¿emy zrobiæ najwiêcej. Dlatego przed œmierci¹ czêsta 
jest chêæ zrobienia czegoœ jeszcze. St¹d ta niedoœpiewana 
chêæ” przybieraj¹ca postaæ niedokoñczonej kompozycji 
czy niedogranej nuty...  

 
Fortepian – narzêdzie artysty, wyra¿aj¹ce uczucia, przeczucia, 
miejsce zwierzeñ, i duchowego azylu. To jakby poszerzenie sfery 
ducha artysty. Wiele utworów Chopin odk³ada³ do doszlifowania i 
dokoñczenia na póŸniej. To metoda artystyczna nabierania dystansu 
i obiektywizmu do w³asnej pracy, a nastêpnie, jakby na œwie¿o 
dopracowania utworu. Wiele powstawa³o miesi¹cami, niektóre 
latami, wielokrotnie szlifowane – uzyskiwa³y doskona³¹ formê. 
Klawisze symbolizuj¹ tu formê jego sztuki. 
 

W koñcu przyszed³ moment Przejœcia, gdy trzeba 
wszystko zostawiæ, co ziemskie, co formalne, zabraæ 
jedynie ducha. Fortepian „ sta³ mu siê bram¹”24 do 
przejœcia do zostawienia za sob¹. Klawiatura 
prawdopodobnie odepchniêta jest w geœcie pozostawienia 
za sob¹ na ziemi. 
  

Ów gest, charakterystyczny dla pianistów – uczniów Chopina 
mo¿na zobaczyæ do dziœ (obraz II). Chopin napisa³, ¿e „ruch 
przegubu rêki podobny jest do chwytania oddechu przy œpiewie”25. 
Tu chodzi o moment wydechu – jakby odepchniêcia klawiatury. 
Mo¿e st¹d skojarzenie Norwida. 
 

„Przetrawienie formy doczesnej – jest istotnym 
czynnikiem wszelkich dope³nieñ bytu ludzkiego”26. 
Wiêc, by przejœæ cz³owiek pozostawia formalne, bo 
przejœæ mo¿e tylko duchowe - „litera, bowiem zabija 
Duch zaœ o¿ywia”27.  
 
„Duchem formê z ka¿d¹ niszczê dob¹ 
Unadforemniam siê i palê cia³o, 
By jako mirra w woñ siê rozlecia³o.”28  
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VIIO Ty!  co jesteœ Mi³oœci-profilem,

Któremu na imiê Dope³nienie;

Te  co w sztuce mianuj¹ Stylem,

I¿ przenika pieœñ, kszta³ci kamienie...

O! Ty  co siê w dziejach zowiesz Er¹,

Gdzie zaœ ani historii zenit jest,

Zwiesz siê razem: Duchem i Liter¹,

I consummatum est...

O! Ty... Doskona³e-wype³nienie,

Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak...

Czy w Fidiasu? Dawidzie? czy w Szopenie?

Czy w Eschylesowej scenie?...

Zawsze  zemœci siê na tobie... Brak

Piêtnem globu tego niedostatek:

Dope³nienie?... go boli!...

On  rozpoczynaæ woli

I woli wyrzucaæ wci¹¿ przed 
siê  zadatek!

 K³os?... gdy dojrza³  jak z³oty kometa 

Ledwo ¿e go wiéw ruszy 

Dészcz pszenicznych ziarn prószy,

Sama go doskona³oœæ rozmieta...

Modlitwa do Boga (Mi³oœci), 

 który wype³nia ca³y œwiat: to co zewnêtrzne i to co wewnêtrzne. Doskona³e wype³nienie – „My w nim, a On w nas” – jak mówi³ œw. 

Pawe³. Model naczyñ glinianych, doskonale wype³nionych i jednoczeœnie zanurzonych – staro i nowo-testamentalna alegoria duszy 

cz³owieka. W centrum: stawanie siê tego co znaczy – sakrament – eucharystia. 

 
 
Norwid wychwala Boga po œmierci g³ównego 
bohatera. Dlaczego? – spyta ateista.  
Dla chrzeœcijanina jasne jest, ¿e ¿ycie zmienia 
zewnêtrzn¹ formê, ale siê nie koñczy ze œmierci¹. My 
raczej dziêkujemy za to co pomimo naszej kruchoœci 
uda³o siê nam dziêki Bogu zrobiæ.  
Mnie skojarzy³ siê symbol glinianych naczyñ – 
kruchych, a jednak wype³nionych drogocennym 
winem. Ten symbol przewija sie przez karty Biblii. 
„To cz³owiek, kruchoœæ jego cielesnej pow³oki i jego 
ca³kowita zale¿noœæ od Stwórcy, który utworzy³ go z 
gliny”30. „Panie, my jesteœmy glin¹, a Ty naszym 
garncarzem i wszyscy dzie³em r¹k Twoich” 
(Izajasz)31. 
I te naczynia wype³niaj¹ siê raz wod¹ - raz winem, 
symbolem Bo¿ej Treœci.  
 
Cud w Kanie Galilejskiej mówi w³aœnie o tym 
nape³nieniu i z pomoc¹ Boga przemienieniu. Gdy zaœ 
pozwoliæ Bogu i wype³niæ jego ca³¹ wolê to zapewne 
Jego Treœæ nape³ni³aby wszystko to, co z zewn¹trz i 
to, co wewn¹trz naczynia, by³yby otoczone i 
nape³nione t¹ treœci¹. 
W „Nim (Chrystusie), bowiem mieszka ca³a Pe³nia: 
Bóstwo na sposób cia³a, bo zostaliœcie nape³nieni w 
Nim”32 (Kol 2.10) 
St¹d wizja przestrzeni poza czasem i poza œwiatem, w 
której jest „mieszkañ wiele”, w której zanurzone s¹ 
naczynia gliniane z ró¿nych czasów i kultur, 
wszystkie równie doskonale wype³nione i zanurzone.  
 
„W Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy” – mówi 
Pawe³ na Ateñskim Areopagu – 
 
Kim jest On? 
Jest jak gdyby niewys³owiona  
przestrzeñ, która wszystko ogarnia – 

On jest Stwórca 
Ogarnia wszystko  
powo³uj¹c do istnienia z nicoœci  
nie tylko na pocz¹tku, ale wci¹¿.”33 

     (Jan Pawe³ II) 
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Rêce symbolizuj¹ powo³anie z nicoœci – „On 
rozpoczynaæ woli i woli wci¹¿ przed siê wyrzucaæ 
zadatek (...) sama Go doskona³oœæ rozmieta”. Mi³oœæ 
wynika z doskona³oœci. Bóg stwarza tylko z 
doskona³oœci: z zupe³nego nape³nienia. Swym 
istnieniem sie podzieli³ – stwarza³, choæ nie musia³, 
tylko chcia³. Wyjaœnieniem stwarzania jest mi³oœæ. 
Chêæ podzielenia siê sob¹. O dziwo d³onie zanurzone i 
czerpi¹ce np. wodê czy wino uk³adaj¹ siê z czerpanym 
winem na kszta³t symbolu mi³oœci - serca. A ono 
przelewa siê z nadmiaru i kapie i o¿ywia. 
 
 George Sand pisa³a o Chopinie: „Jest zbyt doskona³y, 
zbyt subtelny, aby móg³ d³ugo ¿yæ na tej naszej ziemi, 
naszym pospolitym ciê¿kim ¿yciem. Na Majorce, gdy 
by³ œmiertelnie chory pisa³ muzykê nios¹c¹ zapach 
Raju, ale ja ju¿ tak przywyk³am go widzieæ w niebie, 
¿e nie wydaje mi siê, aby ¿ycie lub œmieræ mia³y dla 
niego jakiekolwiek znaczenie. On sam nie wie dobrze, 
na jakiej przebywa planecie”. Dodajmy spostrze¿enie 
K. Wierzyñskiego:, gdy gra³ „muzyka wysublimowa³a 
w nim w doskona³oœæ nieska¿on¹ przez z³o ¿ycia i 
pustkê œwiata. By³a to rzeczywistoœæ sama w sobie, 
piêkno nie dosiêg³e dla fa³szu, moralnoœæ bez 
u³omnych regu³, s³u¿ba trudna, lecz ofiarowana jednej 
niew¹tpliwej prawdzie jak bóstwu”34. 
 

W tej „rzeczywistoœci samej w sobie, nieska¿onej 
przez z³o”35 przebywa³ jak wiemy Chopin, gdy gra³ i 
komponowa³. Sam napisa³, ¿e „myœl wyra¿a sie przez 
dŸwiêki. Nieokreœlone wra¿enie ludzkie jest zaledwie 
dŸwiêkiem” 

(„Metoda metod”). S³uchaj¹c Chopina  
jesteœmy w takiej rzeczywistoœci niedookreœlonego 
wra¿enia, niedosiêg³ej dla fa³szu, nieska¿onej przez 
z³o. Polonez Fantazja  As-dur Op. 61 jest byæ mo¿e 
wyrazem podobnych myœli, a pierwsze takty schodz¹ 
siê rytmem i nastrojem z pierwszymi s³owami VII 
zwrotki w sposób zadziwiaj¹cy. Czy Norwid móg³ j¹ 
s³yszeæ? 

 
Jeszcze uwaga na temat estetyczny i formalny. 
Strofa Norwida przybli¿a siê do istoty Najwy¿szego – Boga. 
Pych¹ pych by³oby próbowaæ Tê istotê oddaæ samemu. Dlatego 
te¿ stara³em siê odnaleŸæ symbol, którym On sam swoja istotê 
przybli¿a wierz¹cym – w Piœmie Œwiêtym – S³owie 
Natchnionym mo¿na odnaleŸæ wiele takich symboli. 
Przybli¿enia te s¹ niedoskona³e, dlatego jest ich tak wiele. 
Trzeba wybraæ jeden, choæ wszystkie daj¹ obraz bli¿szy, Pe³ny 
mo¿liwy dopiero Tam, przed Jego Obliczem. 
Jeœli chodzi o piêkno, które powinno znaleŸæ siê na takim 
obrazie, to równie¿ niedorzecznoœci¹ jest próba wywi¹zania siê z 
takiego zadania. Stara³em siê nie przeszkadzaæ form¹ w odczycie 
symboliki, która dopiero w odbiorcy, w jego wyobraŸni daæ 
powinna optymalny obraz – ju¿ nie tylko wizualny, ale i 
poetycki, muzyczny, a to zespoliæ siê powinno w S³owo 
wewnêtrzne, które bezwiednie towarzyszy ka¿dej aktywnoœci 
cz³owieka. – „S³owo rytmi nieustannie w duchu mow¹ – raz 

bli¿ej oku dostêpna znów uchu.”
36

. ¯yczê wszystkim takiej 
harmonii, by „ w górê sz³o wewnêtrzne-s³owo na poziom sz³y 
czyny”, jak to dalej napisa³ Norwid. 
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Przy rozwa¿aniach o VII zwrotce z wdziêcznoœci¹ 
wspominam ksi¹¿kê Wojciecha Siemiona „Lekcja 
czytania Norwid” To ona zmobilizowa³a mnie do 
pracy nad tym cyklem. Dok³adniej rozdzia³ 
„Apostrofa do... Strofa VII” zaczyna siê tak: 

 
W podrêczniku do klas licealnych „Romantyzm” – przy 
tej strofie znajdziemy nastêpuj¹ce objaœnienia:  
„1. Fragment ten jest apostrof¹ do dzie³a sztuki, które dla 
Norwida jest zawsze „dope³nieniem” idealna skoñczon¹ 
ca³oœci¹; profil – tu kszta³t, kreacja artystyczna. 
2. Idea³em poza œwiatem ludzkim, poza histori¹ jest 
wed³ug Norwida jednoœæ Ducha i Litery istoty i kszta³tu, 
która zrealizowa³a sie te¿ w biografii Chrystusa, 
zakoñczonej s³owami: „consummatum est” (³ac.) 
„wykona³o siê, wype³ni³o siê (J.19.30).” 
I tak to ma rozumieæ m³ody czytelnik ow¹ strofê: „Dzie³o 
Sztuki”! – wykrzykuje Siemion, a dalej analizuje jak niby 
ten uczeñ by to czyta³ i czy by z tego czytania mo¿na by³o 
co zrozumieæ? – nic „no mo¿e z wyj¹tkiem s³ów z wersu 8 
„consummatum est”, bo te s³owa „umieraj¹cego na 
krzy¿u” dadz¹ w³aœciwy obraz... Obraz czego? Czy obraz 
kogo? Ukrzy¿owanego! Bo to przecie¿ do Niego, a nie 
„do dzie³a sztuki odnosi siê ca³a strofa VII. „O Ty!” – 
wykrzyknik i rozpoczynaj¹ce wers 1 i wers 5 uzupe³nione 
w wersie 9 „...Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak...” to 
apostrofa do Boga, a nie do dzie³a sztuki! Jak powiedzieæ, 
zatem strofê VII? Tak jak modlitwê!”  
 

Przytaczam du¿e fragmenty z lekcji Siemiona, gdy¿ 
sam by³em w podobnej sytuacji, co uczniowie i 
absolwenci liceów – tyle lat myœla³em, ¿e to o ideale 
sztuki i mia³em jakby zamkniêt¹ tê szufladê. A Norwid 
przez wiele lat obezw³adniony w swym przekazie. Ten 
wiersz rzutuje na ca³e czytelnictwo Norwida, bo jest 
najlepiej znany i bezdyskusyjnie uznany – i jakby 
obezw³adniony przez tak¹ szkoln¹ interpretacjê (w 
Internecie – tak samo). 
 
Tu znalaz³em motywacjê do malowania i odkrêcania 
tego fa³szu. Siemion analizuje: 
 

„O Ty! – wykrzyknik jeszcze nie stanowi o modlitwie (...) 
niech zabrzmi to jak pocz¹tek starej modlitwy „Ojcze nasz 
któryœ...”. Powstaje w¹tpliwoœæ, ¿e s³owo to mo¿e odnieœæ 
sie do dzie³a sztuki, ale przecie¿ to ten sam „b³¹d”, który 
pope³nia Mickiewicz pisz¹c: „Panno œwiêta co Jasnej 
bronisz Czêstochowy”! (...)  
Tak oto widzimy, ¿e wers1 zwrócony jest do tego, który 
jest, jest poza czasem i œwiatem. Jest Bogiem, a dla 
cz³owieka Bóg najpe³niej objawia siê w mi³oœci. W 
mi³oœci do cz³owieka wypowie: „consummatum est” – 
czyli wype³ni³o siê. (...) dlatego s³owo „mi³oœæ” musi byæ 
wypowiedziane w zgodzie nie z gramatyk¹, lecz z 
nadzwyczajn¹ emocj¹ modlitwy – przecie¿ jest to 
modlitwa poety po œmierci artysty.(...) 

Ale nie tylko te dwa wersy œwiadcz¹ o tym, ¿e poeta 
zwraca siê do Boga, boæ przecie, „gdy zaœ ani historii 
zenit jest”, czyli w wiecznoœci istnieje tylko Bóg, ten sam, 
który jest alf¹ i omeg¹, liter¹ i duchem. Ten sam, który z 
mi³oœci do cz³owieka umiera na krzy¿u. Poeta jeszcze raz 
u¿ywa tego „jesteœ” pisz¹c „O Bo¿e!...jeden, który jesteœ, 
Bo¿e...”(do Marii Trêbickiej, 1853), A wiêc nie dzie³o 
sztuki – tylko Bóg jest tematem strofy. Oczywiœcie jego 
znak – znak Boga – mo¿na odnaleŸæ w ka¿dej dziedzinie 
sztuki, ale tylko w wielkiej sztuce. Boæ przecie¿, „ka¿dy w 
sobie cieñ piêknego nasi...”, czyli cieñ Boga, lecz jedynie 
wielki artysta, który „czysto uchowa³ w sumieniu” ten 
„cieñ piêknego”, jest w stanie przedstawiæ nam bosk¹ 
sztukê. 
Jeszcze jedna uwaga: w wierszu [Pierwszy list, co mnie 
doszed³ z Europy] Norwid pisze: “O Bo¿e... Jeden, który 
JESTEŒ – Bo¿e”. W “Piêcioksiêgu Moj¿eszowym” a 
dok³adniej w Ksiêdze pierwszej Exodus Bóg nazywa 
siebie s³owami: „Jestem który jestem”. Poeta zapisuje w 
pierwszym wersie [7 strofy] prawie identycznie: „O Ty, 
który jesteœ...”. Mam nadziejê, ¿e nikt ju¿ nie uwierzy 
swemu profesorowi, ¿e fragment ten jest apostrof¹ do 
dzie³a sztuki...29 
 

Tak koñczy W. Siemion analizê recytatorsk¹ Strofy VII. 



Rêce symbolizuj¹ powo³anie z nicoœci – „On 
rozpoczynaæ woli i woli wci¹¿ przed siê wyrzucaæ 
zadatek (...) sama Go doskona³oœæ rozmieta”. Mi³oœæ 
wynika z doskona³oœci. Bóg stwarza tylko z 
doskona³oœci: z zupe³nego nape³nienia. Swym 
istnieniem sie podzieli³ – stwarza³, choæ nie musia³, 
tylko chcia³. Wyjaœnieniem stwarzania jest mi³oœæ. 
Chêæ podzielenia siê sob¹. O dziwo d³onie zanurzone i 
czerpi¹ce np. wodê czy wino uk³adaj¹ siê z czerpanym 
winem na kszta³t symbolu mi³oœci - serca. A ono 
przelewa siê z nadmiaru i kapie i o¿ywia. 
 
 George Sand pisa³a o Chopinie: „Jest zbyt doskona³y, 
zbyt subtelny, aby móg³ d³ugo ¿yæ na tej naszej ziemi, 
naszym pospolitym ciê¿kim ¿yciem. Na Majorce, gdy 
by³ œmiertelnie chory pisa³ muzykê nios¹c¹ zapach 
Raju, ale ja ju¿ tak przywyk³am go widzieæ w niebie, 
¿e nie wydaje mi siê, aby ¿ycie lub œmieræ mia³y dla 
niego jakiekolwiek znaczenie. On sam nie wie dobrze, 
na jakiej przebywa planecie”. Dodajmy spostrze¿enie 
K. Wierzyñskiego:, gdy gra³ „muzyka wysublimowa³a 
w nim w doskona³oœæ nieska¿on¹ przez z³o ¿ycia i 
pustkê œwiata. By³a to rzeczywistoœæ sama w sobie, 
piêkno nie dosiêg³e dla fa³szu, moralnoœæ bez 
u³omnych regu³, s³u¿ba trudna, lecz ofiarowana jednej 
niew¹tpliwej prawdzie jak bóstwu”34. 
 

W tej „rzeczywistoœci samej w sobie, nieska¿onej 
przez z³o”35 przebywa³ jak wiemy Chopin, gdy gra³ i 
komponowa³. Sam napisa³, ¿e „myœl wyra¿a sie przez 
dŸwiêki. Nieokreœlone wra¿enie ludzkie jest zaledwie 
dŸwiêkiem” 
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wra¿enia, niedosiêg³ej dla fa³szu, nieska¿onej przez 
z³o. Polonez Fantazja  As-dur Op. 61 jest byæ mo¿e 
wyrazem podobnych myœli, a pierwsze takty schodz¹ 
siê rytmem i nastrojem z pierwszymi s³owami VII 
zwrotki w sposób zadziwiaj¹cy. Czy Norwid móg³ j¹ 
s³yszeæ? 

 
Jeszcze uwaga na temat estetyczny i formalny. 
Strofa Norwida przybli¿a siê do istoty Najwy¿szego – Boga. 
Pych¹ pych by³oby próbowaæ Tê istotê oddaæ samemu. Dlatego 
te¿ stara³em siê odnaleŸæ symbol, którym On sam swoja istotê 
przybli¿a wierz¹cym – w Piœmie Œwiêtym – S³owie 
Natchnionym mo¿na odnaleŸæ wiele takich symboli. 
Przybli¿enia te s¹ niedoskona³e, dlatego jest ich tak wiele. 
Trzeba wybraæ jeden, choæ wszystkie daj¹ obraz bli¿szy, Pe³ny 
mo¿liwy dopiero Tam, przed Jego Obliczem. 
Jeœli chodzi o piêkno, które powinno znaleŸæ siê na takim 
obrazie, to równie¿ niedorzecznoœci¹ jest próba wywi¹zania siê z 
takiego zadania. Stara³em siê nie przeszkadzaæ form¹ w odczycie 
symboliki, która dopiero w odbiorcy, w jego wyobraŸni daæ 
powinna optymalny obraz – ju¿ nie tylko wizualny, ale i 
poetycki, muzyczny, a to zespoliæ siê powinno w S³owo 
wewnêtrzne, które bezwiednie towarzyszy ka¿dej aktywnoœci 
cz³owieka. – „S³owo rytmi nieustannie w duchu mow¹ – raz 
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Przy rozwa¿aniach o VII zwrotce z wdziêcznoœci¹ 
wspominam ksi¹¿kê Wojciecha Siemiona „Lekcja 
czytania Norwid” To ona zmobilizowa³a mnie do 
pracy nad tym cyklem. Dok³adniej rozdzia³ 
„Apostrofa do... Strofa VII” zaczyna siê tak: 

 
W podrêczniku do klas licealnych „Romantyzm” – przy 
tej strofie znajdziemy nastêpuj¹ce objaœnienia:  
„1. Fragment ten jest apostrof¹ do dzie³a sztuki, które dla 
Norwida jest zawsze „dope³nieniem” idealna skoñczon¹ 
ca³oœci¹; profil – tu kszta³t, kreacja artystyczna. 
2. Idea³em poza œwiatem ludzkim, poza histori¹ jest 
wed³ug Norwida jednoœæ Ducha i Litery istoty i kszta³tu, 
która zrealizowa³a sie te¿ w biografii Chrystusa, 
zakoñczonej s³owami: „consummatum est” (³ac.) 
„wykona³o siê, wype³ni³o siê (J.19.30).” 
I tak to ma rozumieæ m³ody czytelnik ow¹ strofê: „Dzie³o 
Sztuki”! – wykrzykuje Siemion, a dalej analizuje jak niby 
ten uczeñ by to czyta³ i czy by z tego czytania mo¿na by³o 
co zrozumieæ? – nic „no mo¿e z wyj¹tkiem s³ów z wersu 8 
„consummatum est”, bo te s³owa „umieraj¹cego na 
krzy¿u” dadz¹ w³aœciwy obraz... Obraz czego? Czy obraz 
kogo? Ukrzy¿owanego! Bo to przecie¿ do Niego, a nie 
„do dzie³a sztuki odnosi siê ca³a strofa VII. „O Ty!” – 
wykrzyknik i rozpoczynaj¹ce wers 1 i wers 5 uzupe³nione 
w wersie 9 „...Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak...” to 
apostrofa do Boga, a nie do dzie³a sztuki! Jak powiedzieæ, 
zatem strofê VII? Tak jak modlitwê!”  
 

Przytaczam du¿e fragmenty z lekcji Siemiona, gdy¿ 
sam by³em w podobnej sytuacji, co uczniowie i 
absolwenci liceów – tyle lat myœla³em, ¿e to o ideale 
sztuki i mia³em jakby zamkniêt¹ tê szufladê. A Norwid 
przez wiele lat obezw³adniony w swym przekazie. Ten 
wiersz rzutuje na ca³e czytelnictwo Norwida, bo jest 
najlepiej znany i bezdyskusyjnie uznany – i jakby 
obezw³adniony przez tak¹ szkoln¹ interpretacjê (w 
Internecie – tak samo). 
 
Tu znalaz³em motywacjê do malowania i odkrêcania 
tego fa³szu. Siemion analizuje: 
 

„O Ty! – wykrzyknik jeszcze nie stanowi o modlitwie (...) 
niech zabrzmi to jak pocz¹tek starej modlitwy „Ojcze nasz 
któryœ...”. Powstaje w¹tpliwoœæ, ¿e s³owo to mo¿e odnieœæ 
sie do dzie³a sztuki, ale przecie¿ to ten sam „b³¹d”, który 
pope³nia Mickiewicz pisz¹c: „Panno œwiêta co Jasnej 
bronisz Czêstochowy”! (...)  
Tak oto widzimy, ¿e wers1 zwrócony jest do tego, który 
jest, jest poza czasem i œwiatem. Jest Bogiem, a dla 
cz³owieka Bóg najpe³niej objawia siê w mi³oœci. W 
mi³oœci do cz³owieka wypowie: „consummatum est” – 
czyli wype³ni³o siê. (...) dlatego s³owo „mi³oœæ” musi byæ 
wypowiedziane w zgodzie nie z gramatyk¹, lecz z 
nadzwyczajn¹ emocj¹ modlitwy – przecie¿ jest to 
modlitwa poety po œmierci artysty.(...) 

Ale nie tylko te dwa wersy œwiadcz¹ o tym, ¿e poeta 
zwraca siê do Boga, boæ przecie, „gdy zaœ ani historii 
zenit jest”, czyli w wiecznoœci istnieje tylko Bóg, ten sam, 
który jest alf¹ i omeg¹, liter¹ i duchem. Ten sam, który z 
mi³oœci do cz³owieka umiera na krzy¿u. Poeta jeszcze raz 
u¿ywa tego „jesteœ” pisz¹c „O Bo¿e!...jeden, który jesteœ, 
Bo¿e...”(do Marii Trêbickiej, 1853), A wiêc nie dzie³o 
sztuki – tylko Bóg jest tematem strofy. Oczywiœcie jego 
znak – znak Boga – mo¿na odnaleŸæ w ka¿dej dziedzinie 
sztuki, ale tylko w wielkiej sztuce. Boæ przecie¿, „ka¿dy w 
sobie cieñ piêknego nasi...”, czyli cieñ Boga, lecz jedynie 
wielki artysta, który „czysto uchowa³ w sumieniu” ten 
„cieñ piêknego”, jest w stanie przedstawiæ nam bosk¹ 
sztukê. 
Jeszcze jedna uwaga: w wierszu [Pierwszy list, co mnie 
doszed³ z Europy] Norwid pisze: “O Bo¿e... Jeden, który 
JESTEŒ – Bo¿e”. W “Piêcioksiêgu Moj¿eszowym” a 
dok³adniej w Ksiêdze pierwszej Exodus Bóg nazywa 
siebie s³owami: „Jestem który jestem”. Poeta zapisuje w 
pierwszym wersie [7 strofy] prawie identycznie: „O Ty, 
który jesteœ...”. Mam nadziejê, ¿e nikt ju¿ nie uwierzy 
swemu profesorowi, ¿e fragment ten jest apostrof¹ do 
dzie³a sztuki...29 
 

Tak koñczy W. Siemion analizê recytatorsk¹ Strofy VII. 



Oto patrz  Fryderyku!... to  Warszawa:

Pod rozp³omienion¹ gwiazd¹

Dziwnie jaskrawa  

 Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo 

Owdzie  patrycjalne domy stare,

Jak Pospolita-rzecz,

Bruki placów g³uche i szare

I Zygmuntowy w chmurze miecz.

VIII

Obraz Warszawy 

Przy powszechnym uœpieniu narodu, nadzieja zosta³a w nielicznych, którzy zbieraj¹ siê do chóru. Czy poci¹gn¹ w górê, a je¿eli to jak¹ 

drog¹? 

To w Warszawie jak w ka¿dym pewnie miejscu na ziemi 
s¹ i ska³y i gleba ¿yzna37 (Mt 13,1-23). 
G³uche kamienie – to skamienia³e serca rodaków, gdy 
rozwi¹z³oœæ i niefrasobliwoœæ Polaków przeci¹ga³a siê od 
czasów saskich. Straciliœmy ju¿ niepodleg³oœæ dawno, ale 
by³y okresy z³udzeñ – Ksiêstwo Warszawskie, wojny, 
powstanie listopadowe – one przed³u¿y³y sen – letarg 
narodu – nie podejmowano zmian we wnêtrzu ducha 
narodu.  

Tego przyk³adem mo¿e byæ odnotowana przez Norwida sprawa 
dopuszczania rozwodów, co potêpi³ Papie¿, a w sukurs Papie¿owi 
przyszed³ o ironio Car – ustanawiaj¹c prawo zakazuj¹ce rozwody. 
To by³ oczywiœcie manewr polityczny, ale de facto Car wyst¹pi³ w 
obronie moralnoœci. Chyba rozumiemy, dlaczego Papie¿ nie popar³ 
powstania listopadowego w Polsce? Powstanie powstaniem, ale nie 
zdajemy sobie chyba dziœ sprawy jak g³êbokie by³o rozprzê¿enie 
moralne w Polsce przedrozbiorowej. Wspomnê jeszcze tylko, ¿e w 
Warszawie na prze³omie wieków XVIII i XIX otwarcie dzia³a³a 
satanistyczna œwi¹tynia (jeœli to tak mo¿na nazwaæ), a ró¿ne lo¿e 
masoñskie pokrywa³y miasto jak stonka. Przecie¿ musia³y mieæ 
przyzwolenie spo³eczne... Nie da siê ukryæ. 

Wygl¹da, ¿e moralna odnowa sz³a niezbyt szybko i by³a 
efektem utraty wolnoœci – ucisku – pokuty narodowej i 
przymusowej ascezy – ca³y wiek XIX.  
G³uche kamienie czekaj¹ na przebudzenie. Pomniki 
œwietnoœci – tej z³otej zdobyczy – wolnoœci – „patrycjalne 
domy stare” stoj¹ jak wyrzuty sumienia za jej utracenie. 
Duchow¹ œwietnoœæ symbolizuje fara, z czasów, gdy 
œwiêci spacerowali czêsto po Warszawie czy Krakowie 
(œw. Jadwiga, Pawe³ z W³odkowic, Kazimierz, Salomea, 
Kinga, i wielu innych) 
W niej zreszt¹ najprawdopodobniej gra³ m³ody Fryderyk.  
A dziœ tylko „Zygmuntowy w chmurze miecz” – jak 
miecz Damoklesa przy dziwnie jaskrawym œwietle – 
moment przed burz¹. 
Jedynie nieliczne g³owy z tego g³uchego bruku budz¹ siê 
do chóru organów wznosz¹cej sie wci¹¿ wynioœle Fary. 
Jest w tym obawa, ale i tl¹ca siê nadzieja. 
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masoñskie pokrywa³y miasto jak stonka. Przecie¿ musia³y mieæ 
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efektem utraty wolnoœci – ucisku – pokuty narodowej i 
przymusowej ascezy – ca³y wiek XIX.  
G³uche kamienie czekaj¹ na przebudzenie. Pomniki 
œwietnoœci – tej z³otej zdobyczy – wolnoœci – „patrycjalne 
domy stare” stoj¹ jak wyrzuty sumienia za jej utracenie. 
Duchow¹ œwietnoœæ symbolizuje fara, z czasów, gdy 
œwiêci spacerowali czêsto po Warszawie czy Krakowie 
(œw. Jadwiga, Pawe³ z W³odkowic, Kazimierz, Salomea, 
Kinga, i wielu innych) 
W niej zreszt¹ najprawdopodobniej gra³ m³ody Fryderyk.  
A dziœ tylko „Zygmuntowy w chmurze miecz” – jak 
miecz Damoklesa przy dziwnie jaskrawym œwietle – 
moment przed burz¹. 
Jedynie nieliczne g³owy z tego g³uchego bruku budz¹ siê 
do chóru organów wznosz¹cej sie wci¹¿ wynioœle Fary. 
Jest w tym obawa, ale i tl¹ca siê nadzieja. 
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IXPatrz!... z zau³ków w zau³ki

Kaukaskie siê konie rw¹ 

Jak przed burz¹ jaskó³ki,

Wyœmigaj¹c przed pu³ki:

Po sto  po sto  

 Gmach  zaj¹³ siê ogniem, przygas³ znów,

Zap³on¹³ znów   i oto  pod œcianê 

Widzê czo³a o¿a³obionych wdów

Kolbami pchane  

I znów widzê, acz dymem oœlepian,

Jak przez ganku kolumny

Sprzêt podobny do trumny

WydŸwigaj¹... run¹³... 

run¹³  Twój fortepian!

Barbarzyñstwo 

Fortepian dzieli los bezbronnych wdów – ulega przemocy. Ugina siê przestrzeñ – pochylaj¹ siê wie¿e koœcio³a – w geœcie 

solidarnoœci. Tylko koœció³ Niebieski pozostaje nienaruszon¹ opok¹, przez figurê Chrystusa wskazuje kierunek. Widzi go duch 

Szopena i przez sen intuicja kobiet. 

Karol Wojty³a w m³odzieñczym wierszu napisa³:  
„Param siê pieœni¹, matko, ci¹gle mnie obala ten wicher, co od 
œwiata przychodzi, ten zalew, co idzie jak stu koñmi rozpêtana 
fala, a ja falê m¹ pragnê nad te wynieœæ fale”.  
W otoczeniu po¿ogi i katastrofy ugina siê rzeczywistoœæ jak 
na grafice Eschera do tego stopnia, ¿e nawet czêœæ koœcio³a 
pochyla siê ku swym wiernym w dole jakby w geœcie 
solidarnoœci. Wynios³¹ pozostaje jedynie niebieska Budowla 
Ducha – œwi¹tynia pewna i nienaruszona.  
Jedyna w³aœciwie gwa³towna scena i pe³na ekspresji zwrotka 
(pozosta³e s¹ przeplecione refleksjami). 
 
Dramat kobiet - tej wra¿liwszej czêœci narodu. Ich wyjœcie na 
ulice dowodzi zagubienia i determinacji w beznadziei (w 
latach 60 mia³y miejsce demonstracje kobiet w ¿a³obie). 
Zagubieni potrzebuj¹ wskazania kierunku. Kobiety, choæ z 
zamkniêtymi oczami, wiedzione intuicj¹, czy wra¿liwoœci¹ 
serca kieruj¹ siê tam gdzie patrzy Chopin a Chrystus 
wskazuje. Uk³ad kierunków podobny jak w pomniku 
Szymanowskiego w £azienkach – d³oñ gra jakby w drugim 
kierunku ni¿ patrzy g³owa. Nie ma jednak w tym 
sprzecznoœci, gdy¿ ten paradoks t³umaczy siê chrzeœcijañsk¹ 
zasad¹ módl sie i pracuj. Pracuj, lub walcz tu na ziemi, a 
g³owê miej „w niebo zachwycon¹.”. Norwid ukazuje to w 
„spojrzeniu ku górze” we wstêpie do Assunty, odkrywaj¹c, ¿e 
niemal wszyscy œwiêci z przeró¿nych wizerunków w sztuce 
patrz¹ wzwy¿ . 
Myœla³ „...O kierunku piêknego i o treœci ¿ycia. 
To jest o kierunku dobra i prawdy”

38
 

„Uczucie harmonii” - jak pisze w odsy³aczu (Promethidion) 
Norwid – „miêdzy treœci¹ a form¹ ¿ycia bêdzie u nas posad¹ 
sztuki”

39
. Sztuka-¿ycia najwa¿niejsz¹ ze sztuk

40
  – mo¿na rzec 

– truizm, ale w Polsce przyjmijmy go trochê szerzej, z uwagi 
na znaczenie rodziny i kobiety w naszej kulturze: tradycyjn¹ 
mi³oœæ rodzinn¹, serdecznoœæ matek, godnoœæ kobiety, która 
czerpie z kultu do NMP. 

Fryderyk by³ szczególnie uwra¿liwiony, byæ mo¿e przez matkê i siostrê 
Ludwikê i ma³¹ Emiliê. Rodzina Chopinów, nadzwyczajnie zgodna i 
kochaj¹ca siê wzajemnie – da³a idealne warunki do emocjonalnego 
rozwoju. Zaœ po wyjeŸdzie z kraju dozna³ tylu zawodów, osamotnienia, 
bezuczuciowoœci – ostatnim by³a George Sand, która tak przykro siê 
odwróci³a i próbowa³a go oœmieszyæ41. Ca³a uczuciowoœæ wylewa³a siê na 
fortepian.  

Na obrazie: Chopin kieruje nami - skrzyd³ami swej muzy - 
„przez wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci”42. To w³aœnie Polki 
czêsto s¹ odbiorcami sztuki, co mo¿na t³umaczyæ: ogólnie 
specyfik¹ kultury polskiej,  rozbudzon¹ wra¿liwoœci¹ 
emocjonaln¹ i lepszym wykszta³ceniem. Czêsto przez nie 
idzie wp³yw na spo³eczeñstwo, choæ w niepozorny sposób - na 
³onie rodziny. To chyba tu, w rodzinie mo¿liwy jest 
„wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci” spo³eczeñstwa. 
 
„W P o l s c e  od grobu Fryderyka Chopina rozwinie siê 
sztuka, Jako powoju wieniec, przez pojêcia nieco 
sumienniejsze o f o r m i e  ¿ y c i a ,  to jest o kierunku 
piêknego, i o t r e œ c i  ¿ y c i a , to jest o kierunku dobra i 
prawdy. W t e d y  a r t y z m  s i ê  z ³ o ¿ y  w  
c a ³ o œ æ  n a r o d o w e j  s z t u k i ”

4 3
.  

Gdzie w Polsce ów grób? W koœciele œw. Krzy¿a w 
Warszawie – spoczywa serce Chopina. Tu¿ obok mia³ miejsce 
upadek fortepianu po zamachu na hr. Berga – Nowy Œwiat 69, 
rzut kamieniem. Reporter napisa³ w Kurierze Polskim, który 
Norwid systematycznie czyta³ w Pary¿u: „zrzucone meble 
Kozacy podpalili, a p³omieñ siêga³ wie¿ koœcio³a!” 
Czy przypadkowa zbie¿noœæ czy plan opatrznoœciowy? Jego 
serce tam ju¿ prawdopodobnie by³o (w Warszawie od 1850r). 

Jeszcze jedna zbie¿noœæ: JP II spotyka siê z twórcami kultury 
w 1987r. w tym koœciele, przypominaj¹c im s³owa Norwida: 
„„Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest Mi³oœci”, a o³tarz po prawej 
stronie nazywa O³tarzem Ojczyzny. Czy pamiêta³ swe 
m³odzieñcze poetyckie post scriptum do „Fortepianu 
Szopena”44? 
Oczywiœcie, ¿e s³owa Norwida s¹ przenoœni¹, ale okazuje siê, 
¿e równie¿ dos³ownie sztuka mo¿e siê rozwin¹æ w Polsce od 
grobu Chopina.  
 

Z Przemówienia do przedstawicieli œwiata kultury zgromadzonych w 
koœciele Œwiêtego Krzy¿a (1987): 
 
„Chrystus odpowiada na najg³êbsze g³ody ludzkiej istoty. Takim jest 
w³aœnie g³ód mi³oœci. On zaœ jest Tym, który „umi³owa³ do koñca”. 
 
5. Wspólnota skupiona przy aposto³ach, która trwa „w ³amaniu chleba”, 
stara siê zarazem spojrzeæ na siebie, na swoje ¿ycie i powo³anie w œwietle 
tych s³ów, które mówi¹ o Chrystusie. I mówi¹ równoczeœnie o Eucharystii. 
Czy wystarczy j¹ tylko przyjmowaæ? Ona jest pokarmem, a wiêc trzeba z 
niej ¿yæ. Duch ludzki ¿yje prawd¹ i mi³oœci¹. St¹d rodzi siê tak¿e potrzeba 
piêkna. Powiedzia³ poeta: „Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest 
Mi³oœci” (Cyprian Kamil Norwid, Promethidion. Bogumi³). 
Jest to zaœ mi³oœæ twórcza. Mi³oœæ, która dostarcza natchnienia. Dostarcza 
najg³êbszych motywów w twórczej dzia³alnoœci cz³owieka. 
Jak¿e daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: „Bo piêkno na to jest, by 
zachwyca³o do pracy – praca, by siê zmartwychwsta³o” (tam¿e). 
Jak¿e daleko idzie nasz „czwarty wieszcz”! Trudno siê oprzeæ 
przeœwiadczeniu, ¿e w s³owach tych sta³ siê jednym z prekursorów 
Vaticanum II i jego bogatego nauczania. Tak g³êboko umia³ odczytaæ 
tajemnicê paschaln¹ Chrystusa. Tak precyzyjnie przet³umaczyæ j¹ na jêzyk 
¿ycia i powo³ania chrzeœcijañskiego. Zwi¹zek miêdzy piêknem – prac¹ – 
zmartwychwstaniem: sam rdzeñ chrzeœcijañskiego byæ i dzia³aæ, esse et 
operari. 
 
6. „Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest Mi³oœci”. Waszym powo³aniem, 
drodzy Pañstwo, jest piêkno. Tworzyæ przedmioty piêkne. Wywo³ywaæ 
piêkno w wielorakiej materii ludzkiej twórczoœci: w materii s³ów i 
dŸwiêków, w materii barw i tonów, w materii rzeŸbiarskich czy 
architektonicznych bry³, w materii gestów, którymi wyra¿a siê i przemawia 
to najszczególniejsze tworzywo œwiata widzialnego, jakim jest ludzkie 
cia³o. „Có¿ wiesz o piêknem?.. Kszta³tem jest Mi³oœci”. 
A zatem: czy nie pozostaje ono w jakimœ intymnym, bardzo rzeczywistym 
zwi¹zku z Tym, który umi³owa³ do koñca? Który objawi³ definitywn¹ 
miarê mi³oœci w dziejach cz³owieka i œwiata? Miarê ostateczn¹: 
odkupieñcz¹ i zbawcz¹. 
 
A zatem: czy to piêkno, które jest waszym powo³aniem, waszym trudem i 
twórczym bólem waszego ¿ycia – nie pozostaje w ukrytej, niemniej realnej 
wiêzi z sakramentem tej Chrystusowej mi³oœci? Z Eucharysti¹? „45 

 
Wróæmy do przenoœni: „jako powoju wieniec” – roœlina pospolita, polna – 
a wiêc zaœpiew na narodowa nutê, wziêty z ludu, – czy dziœ to mo¿liwe – 
trudno powiedzieæ. �ród³o kreatywnoœci i charakteru twórczoœci ludowej 
Norwid upatruje w „postaciowaniu naturalnym” – niezafa³szowanej w 
kombinacjach myœlowych, naturalnej wyobraŸni. Zaœ postêp i wzbogacenie 
siê ludowej skarbnicy jest w wiekowym przekazywaniu tego, co przetrwa 
w pamiêci ogó³u (to tylko jest wartoœciowe) a m¹droœci przekazuje z 
pokolenia na pokolenie.  
Czy dziœ lud polski „postaciuje naturalnie”? Trudno orzec. W czasach 
powszechnej telewizji i wiejskich dyskotek z MTV? Jeœli wiejskie kobiety 
bêd¹ ¿y³y serialami – to koniec ka¿dej rodzimej kultury. W skali globalnej 
to zubo¿enie inwencji twórczej ludzkoœci, przez zmniejszenie iloœci ludzi 
zajêtych twórczym myœleniem. Tak ka¿dy gospodarz by³ twórc¹ drobnych 
wynalazków, jak równie¿ mia³ osobisty udzia³ w tworzeniu piêkna. Teraz 
naœladownictwo dusi pomys³owoœæ ludow¹, artysta nie ma sk¹d czerpaæ 
œwie¿ych acz niedojrza³ych inspiracji – pleni siê chora sztuka XX wieku 
oparta g³ównie na wynalazku „fontanny” Duchampa

46
 – niszczeniu 

zastanych wartoœci. 
Jeœli zaœ naród zachowa jakimœ cudem zdrowe podejœcie do tego 
naœladownictwa to wci¹¿ bêdzie aktualne Norwidowskie zadanie dla 
artystów: „podnoszenie ludowego do ludzkoœci – nie przez starania 
zewnêtrzne i koncesje formalne, ale przez wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci – 
oto jest, co s³ychaæ z muzy Fryderyka, jako zaœpiew na sztukê narodow¹. 
Myœli, które jeszcze nie nadlecia³y nad widnokr¹g, szumi¹ z dala 
skrzyd³ami niby arfy eolskie... i w tym to jest wieszczba muzyki.”47 
 

Czy wiêc rozjuszone si³y zniszczenia wygraj¹?  
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IXPatrz!... z zau³ków w zau³ki

Kaukaskie siê konie rw¹ 

Jak przed burz¹ jaskó³ki,

Wyœmigaj¹c przed pu³ki:

Po sto  po sto  

 Gmach  zaj¹³ siê ogniem, przygas³ znów,

Zap³on¹³ znów   i oto  pod œcianê 

Widzê czo³a o¿a³obionych wdów

Kolbami pchane  

I znów widzê, acz dymem oœlepian,

Jak przez ganku kolumny

Sprzêt podobny do trumny

WydŸwigaj¹... run¹³... 

run¹³  Twój fortepian!

Barbarzyñstwo 

Fortepian dzieli los bezbronnych wdów – ulega przemocy. Ugina siê przestrzeñ – pochylaj¹ siê wie¿e koœcio³a – w geœcie 

solidarnoœci. Tylko koœció³ Niebieski pozostaje nienaruszon¹ opok¹, przez figurê Chrystusa wskazuje kierunek. Widzi go duch 

Szopena i przez sen intuicja kobiet. 

Karol Wojty³a w m³odzieñczym wierszu napisa³:  
„Param siê pieœni¹, matko, ci¹gle mnie obala ten wicher, co od 
œwiata przychodzi, ten zalew, co idzie jak stu koñmi rozpêtana 
fala, a ja falê m¹ pragnê nad te wynieœæ fale”.  
W otoczeniu po¿ogi i katastrofy ugina siê rzeczywistoœæ jak 
na grafice Eschera do tego stopnia, ¿e nawet czêœæ koœcio³a 
pochyla siê ku swym wiernym w dole jakby w geœcie 
solidarnoœci. Wynios³¹ pozostaje jedynie niebieska Budowla 
Ducha – œwi¹tynia pewna i nienaruszona.  
Jedyna w³aœciwie gwa³towna scena i pe³na ekspresji zwrotka 
(pozosta³e s¹ przeplecione refleksjami). 
 
Dramat kobiet - tej wra¿liwszej czêœci narodu. Ich wyjœcie na 
ulice dowodzi zagubienia i determinacji w beznadziei (w 
latach 60 mia³y miejsce demonstracje kobiet w ¿a³obie). 
Zagubieni potrzebuj¹ wskazania kierunku. Kobiety, choæ z 
zamkniêtymi oczami, wiedzione intuicj¹, czy wra¿liwoœci¹ 
serca kieruj¹ siê tam gdzie patrzy Chopin a Chrystus 
wskazuje. Uk³ad kierunków podobny jak w pomniku 
Szymanowskiego w £azienkach – d³oñ gra jakby w drugim 
kierunku ni¿ patrzy g³owa. Nie ma jednak w tym 
sprzecznoœci, gdy¿ ten paradoks t³umaczy siê chrzeœcijañsk¹ 
zasad¹ módl sie i pracuj. Pracuj, lub walcz tu na ziemi, a 
g³owê miej „w niebo zachwycon¹.”. Norwid ukazuje to w 
„spojrzeniu ku górze” we wstêpie do Assunty, odkrywaj¹c, ¿e 
niemal wszyscy œwiêci z przeró¿nych wizerunków w sztuce 
patrz¹ wzwy¿ . 
Myœla³ „...O kierunku piêknego i o treœci ¿ycia. 
To jest o kierunku dobra i prawdy”

38
 

„Uczucie harmonii” - jak pisze w odsy³aczu (Promethidion) 
Norwid – „miêdzy treœci¹ a form¹ ¿ycia bêdzie u nas posad¹ 
sztuki”

39
. Sztuka-¿ycia najwa¿niejsz¹ ze sztuk

40
  – mo¿na rzec 

– truizm, ale w Polsce przyjmijmy go trochê szerzej, z uwagi 
na znaczenie rodziny i kobiety w naszej kulturze: tradycyjn¹ 
mi³oœæ rodzinn¹, serdecznoœæ matek, godnoœæ kobiety, która 
czerpie z kultu do NMP. 

Fryderyk by³ szczególnie uwra¿liwiony, byæ mo¿e przez matkê i siostrê 
Ludwikê i ma³¹ Emiliê. Rodzina Chopinów, nadzwyczajnie zgodna i 
kochaj¹ca siê wzajemnie – da³a idealne warunki do emocjonalnego 
rozwoju. Zaœ po wyjeŸdzie z kraju dozna³ tylu zawodów, osamotnienia, 
bezuczuciowoœci – ostatnim by³a George Sand, która tak przykro siê 
odwróci³a i próbowa³a go oœmieszyæ41. Ca³a uczuciowoœæ wylewa³a siê na 
fortepian.  

Na obrazie: Chopin kieruje nami - skrzyd³ami swej muzy - 
„przez wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci”42. To w³aœnie Polki 
czêsto s¹ odbiorcami sztuki, co mo¿na t³umaczyæ: ogólnie 
specyfik¹ kultury polskiej,  rozbudzon¹ wra¿liwoœci¹ 
emocjonaln¹ i lepszym wykszta³ceniem. Czêsto przez nie 
idzie wp³yw na spo³eczeñstwo, choæ w niepozorny sposób - na 
³onie rodziny. To chyba tu, w rodzinie mo¿liwy jest 
„wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci” spo³eczeñstwa. 
 
„W P o l s c e  od grobu Fryderyka Chopina rozwinie siê 
sztuka, Jako powoju wieniec, przez pojêcia nieco 
sumienniejsze o f o r m i e  ¿ y c i a ,  to jest o kierunku 
piêknego, i o t r e œ c i  ¿ y c i a , to jest o kierunku dobra i 
prawdy. W t e d y  a r t y z m  s i ê  z ³ o ¿ y  w  
c a ³ o œ æ  n a r o d o w e j  s z t u k i ”

4 3
.  

Gdzie w Polsce ów grób? W koœciele œw. Krzy¿a w 
Warszawie – spoczywa serce Chopina. Tu¿ obok mia³ miejsce 
upadek fortepianu po zamachu na hr. Berga – Nowy Œwiat 69, 
rzut kamieniem. Reporter napisa³ w Kurierze Polskim, który 
Norwid systematycznie czyta³ w Pary¿u: „zrzucone meble 
Kozacy podpalili, a p³omieñ siêga³ wie¿ koœcio³a!” 
Czy przypadkowa zbie¿noœæ czy plan opatrznoœciowy? Jego 
serce tam ju¿ prawdopodobnie by³o (w Warszawie od 1850r). 

Jeszcze jedna zbie¿noœæ: JP II spotyka siê z twórcami kultury 
w 1987r. w tym koœciele, przypominaj¹c im s³owa Norwida: 
„„Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest Mi³oœci”, a o³tarz po prawej 
stronie nazywa O³tarzem Ojczyzny. Czy pamiêta³ swe 
m³odzieñcze poetyckie post scriptum do „Fortepianu 
Szopena”44? 
Oczywiœcie, ¿e s³owa Norwida s¹ przenoœni¹, ale okazuje siê, 
¿e równie¿ dos³ownie sztuka mo¿e siê rozwin¹æ w Polsce od 
grobu Chopina.  
 

Z Przemówienia do przedstawicieli œwiata kultury zgromadzonych w 
koœciele Œwiêtego Krzy¿a (1987): 
 
„Chrystus odpowiada na najg³êbsze g³ody ludzkiej istoty. Takim jest 
w³aœnie g³ód mi³oœci. On zaœ jest Tym, który „umi³owa³ do koñca”. 
 
5. Wspólnota skupiona przy aposto³ach, która trwa „w ³amaniu chleba”, 
stara siê zarazem spojrzeæ na siebie, na swoje ¿ycie i powo³anie w œwietle 
tych s³ów, które mówi¹ o Chrystusie. I mówi¹ równoczeœnie o Eucharystii. 
Czy wystarczy j¹ tylko przyjmowaæ? Ona jest pokarmem, a wiêc trzeba z 
niej ¿yæ. Duch ludzki ¿yje prawd¹ i mi³oœci¹. St¹d rodzi siê tak¿e potrzeba 
piêkna. Powiedzia³ poeta: „Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest 
Mi³oœci” (Cyprian Kamil Norwid, Promethidion. Bogumi³). 
Jest to zaœ mi³oœæ twórcza. Mi³oœæ, która dostarcza natchnienia. Dostarcza 
najg³êbszych motywów w twórczej dzia³alnoœci cz³owieka. 
Jak¿e daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: „Bo piêkno na to jest, by 
zachwyca³o do pracy – praca, by siê zmartwychwsta³o” (tam¿e). 
Jak¿e daleko idzie nasz „czwarty wieszcz”! Trudno siê oprzeæ 
przeœwiadczeniu, ¿e w s³owach tych sta³ siê jednym z prekursorów 
Vaticanum II i jego bogatego nauczania. Tak g³êboko umia³ odczytaæ 
tajemnicê paschaln¹ Chrystusa. Tak precyzyjnie przet³umaczyæ j¹ na jêzyk 
¿ycia i powo³ania chrzeœcijañskiego. Zwi¹zek miêdzy piêknem – prac¹ – 
zmartwychwstaniem: sam rdzeñ chrzeœcijañskiego byæ i dzia³aæ, esse et 
operari. 
 
6. „Có¿ wiesz o piêknem?... Kszta³tem jest Mi³oœci”. Waszym powo³aniem, 
drodzy Pañstwo, jest piêkno. Tworzyæ przedmioty piêkne. Wywo³ywaæ 
piêkno w wielorakiej materii ludzkiej twórczoœci: w materii s³ów i 
dŸwiêków, w materii barw i tonów, w materii rzeŸbiarskich czy 
architektonicznych bry³, w materii gestów, którymi wyra¿a siê i przemawia 
to najszczególniejsze tworzywo œwiata widzialnego, jakim jest ludzkie 
cia³o. „Có¿ wiesz o piêknem?.. Kszta³tem jest Mi³oœci”. 
A zatem: czy nie pozostaje ono w jakimœ intymnym, bardzo rzeczywistym 
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zajêtych twórczym myœleniem. Tak ka¿dy gospodarz by³ twórc¹ drobnych 
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46
 – niszczeniu 

zastanych wartoœci. 
Jeœli zaœ naród zachowa jakimœ cudem zdrowe podejœcie do tego 
naœladownictwa to wci¹¿ bêdzie aktualne Norwidowskie zadanie dla 
artystów: „podnoszenie ludowego do ludzkoœci – nie przez starania 
zewnêtrzne i koncesje formalne, ale przez wewnêtrzny rozwój dojrza³oœci – 
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Czy wiêc rozjuszone si³y zniszczenia wygraj¹?  
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Ten!... co Polskê g³osi³ - od zenitu

Wszechdoskona³oœci dziejów

Wziêt¹ hymnem zachwytu -

Polskê - przemienionych ko³odziejów:

Ten sam - run¹³ - na bruki - z granitu!

I oto - jak zacna myœl cz³owieka -

Potérany jest gniéwami ludzi;

Lub - jak od wieka

Wieków - wszystko, co zbudzi!

I oto - jak cia³o Orfeja -

Tysi¹c pasji rozdziera go w czêœci;

A ka¿da wyje: "nie ja!..."

"Nie ja!" - zêbami chrzêœci 

X

Moment upadku – zbli¿enie 

Rozbicie na czêœci ma sens zrozumia³y przez chrzeœcijanina. Rozdarcie w wyniku gniewu ludzi – tysi¹ca pasji – to przecie¿ tysi¹c 

przejœæ, dok¹d? Do przebudzenia, do nowego ¿ycia zapewne. Te poszarpane fragmenty nios¹ wci¹¿ podobieñstwo tego czym by³y 

w ca³oœci – piêkna, kszta³tu mi³oœci. Teraz mog¹ byæ pokarmem dla wielu. 

Widzimy zbli¿enie momentu zetkniêcia sie z brukiem i 
rozbicia. Jak dok³adnie przebiega siêgniêcie bruku przez 
idea³? OdpowiedŸ sugeruje autor: „rozdarty jest 
gniewa mi ludzi” – to nienawiœæ jest s i³¹ rozbijaj¹c¹. 
Lecz czy rozbicie to zniszczenie absolutne? Nie, bo jak 
napisa³ Norwid niczego ostatecznie dokonaæ nie mo¿na 
bez mi³oœci, nawet zniszczyæ, ale na szczêœcie Mi³oœæ 
nie daje siê zaaplikowaæ do zatracania48. I  rzeczywiœcie 
nic w przyrodzie nie ginie – Ka¿da z czêœci zachowa 
choæby cieñ idea³u, jakby kod podobieñstwa nawet w 
drobinie.  
 
„Statuê greck¹ weŸ – zr¹b jej ramiona –  
Nos – g³owê – nogi opiête w koturny 
I ledwo torsu grub¹ zostaw bry³ê 
Jeszcze za ¿ywych stu uduchowiona – 
Jeszcze to nie g³az œlepy – jedna ¿y³ê pozostaw, 
wskrzesi!”49  
 
W³aœnie: wskrzesi... choæby drobina piêkna. Dlatego 
spêkany tors fortepia nu przenosi w ka¿dej czêœci ma³e 
têcze, tak jak setki pryzmatów czy kropel w têczy 
przenosi ma³e rozszczepienie œwiat³a – istotê têczy. 
Bezsilne jest z³o – nie zniszczy nic do koñca. Nawet 
jeszcze wiêcej s ie wœcieka, rozbija na jeszcze wiêksz¹ 
iloœæ tych nasion piêkna. Z³o do pasji doprowadzone – 
gra s³ów jak¿e znamienna dla chrzeœcijan – zawiera 
sedno chrzeœcijañskiej przemiany, która w rezultacie 
rozdzierania – rozsiewa, zabicia – zmartwychwstaje. I to 
zmartwychwstaje w „plon stukrotny” (Mt 13,23)– 
„K³os, gdy dojrza³, jak z³oty kometa deszcz 
pszenicznych ziarn prószy – sa ma go doskona³oœæ 
rozmieta”. Doskona³oœæ jakby musi zetrzeæ siê ze z³em i 
jakby wykorzystuje je do rozsiania dobra. Sedno wiary 
chrzeœcijañskiej. 
Chleb – symbol „wy¿szego ¿ycia, które pochodzi od 
Boga; (...) Chleb jest obrazem i wyrazem podtrzymania 
¿ycia w najszerszym znaczeniu tego s³owa”50.  
 
P o j e d y n k u j ¹ c ,  g i n ¹  z w y c i ê z c a m i  
I  u p a d a j ¹ ,  j a k  o g r o m n e  c i e n i e ,  
N a  b e z - e c h o w e  N a r o d u -
s u m i e n i e . . . 5 1  
 
Kamienie – symbol uœpionego sumienia – pozornego 
spokoju; gdy je poruszyæ i jakby przebudziæ sumienie – 
zamieniaj¹ siê na symbol odwrotny – symbol ¿ycia i 
dobra – chleb. Dotkniête idea³em kamienie ulegaj¹ mu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w ten sposób, ¿e pêka j¹ jak chleb na strawê dla innych. 
Jeœli si³¹ zamkn¹ nam usta to ka mienie wo³aæ bêd¹ na 
przebudzonych warszawskich brukach.  
 
„Czy œpi¹cego mo¿na przebudziæ grzecznie?... Podobno, 
¿e nie: gdyby albowiem budzi³o siê go upadkiem na 
twarz najl¿ejszego listka ró¿y, jeszcze by³oby to tylko 
bardzo wykwintnie, albo poetycko pomyœ lanym, lecz 
nie by³oby grzecznie, bo koniec koñców, trzeba 
œpi¹cemu przerwaæ snowania myœli jego i to przerwaæ 
doraŸnie, nie powoli, lecz nagle, przenosz¹c go jednym 
ruchem w rzeczywistoœæ i oczywistoœæ inn¹.”

52
  Dlatego 

poeta pisze: 
 
„Poterany jest gniewami ludzi 
Jak od wieka wieków – wszystko co zbudzi”.  
 
A zbudzi³ nas równie¿, a mo¿e przede wszystkim 
Chrystus. Nasuwa siê nieodparte skojarzenie, ¿e ów 
poterany tors fortepianu jak i Orfeja cia³o i jego lira w 
upadku to figury ziemskiego cia³a Chrystusa. Istoty 
obleczonej form¹ ziemsk¹, Idea³ w ziemskiej pow³oce. 
Jego upadek nie narusza samego Idea³u, lecz jego 
ziemsk¹ formê – cia³o. Z³o jest w stanie zniszczyæ tylko 
to co ziemskie. Uœwiadomienie tego ma  znaczenie 
zbawcze. „Najwa¿niejszego nie zabierze bo nie jego”53. 
Idea³ przetrwa zawsze! 
 
To bardzo wa¿ny przekaz poematu. 
 
Mamy tu figurê Zbawiciela dostêpn¹ dla ka¿dego, 
akceptowaln¹, nawet przez ateistê, Polaka czy 
Japoñczyka. Ka¿dy ma szansê za poœrednictwem 
Chopina i Norwida mniej lub bardziej œwia domie 
przyj¹æ ideê i fakt zbawicielstwa aktualny zawsze.  
Chrystus obieca³ przecie¿, ¿e bêdzie z na mi do koñca 
œwiata. I jest. 
 

Ks. Jan  Twardowski: 
„Fryderyk Chopin, dosta³ wielk i dar od  Boga,  dar wielkiej muzyki, 
uniwersalnej, trafiaj¹cej do m³odego i starego, do wykszta³conego i 
prostego, do Polaka i Japoñczyka, do wszystk ich.  I tym darem on 
dalej s³u¿y B ogu,  w ufnoœci podnosi ludzi do Pana Boga.  Ta 
muzyka wzrusza,  budzi duszê, budzi têsknotê za mi³oœci¹ za 
dobroci¹. Taka jest wymowa tej muzyki, niezale¿nie od tego czy 
uœwiadamiamy to sobie czy nie.  Nieraz ludzie pytaj¹, jakie s¹ 
motywy religijnoœci muzyk i C hopina. Wa¿ne jest, ¿e ca³a 
twórczoœæ jego jest darem Boga.  Tu widzimy ten dawny œwiat,  w 
którym nie oddzielono tego, co B o¿e od tego, co œwieckie, bo 
wszystko nale¿a³o do Boga. Chopin budzi œwiat³o Bo¿e swoj¹ 
muzyk¹.  W tym koœciele s¹ relikwie, które po nim pozosta³y.”54  
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Mamy tu figurê Zbawiciela dostêpn¹ dla ka¿dego, 
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Lecz Ty? - lecz ja? - uderzmy w s¹dne pienie,

Nawo³uj¹c: "Ciesz siê póŸny wnuku!...

Jêk³y g³uche kamienie 

Idea³ siêgn¹³ bruku - - " 

**

Perspektywa 

Mo¿e my, wnukowie,  zrozumiemy, ¿e chodzi o perspektywê eschatologiczn¹ cz³owieka – s¹dn¹ przysz³oœæ – wymiar ostateczny. 

 Wreszcie odezwa³y siê przebudzone kamienie, wiêc Idea³ nie na darmo siêgn¹³ bruku – poderwa³ je do uniesienia – lotu byæ mo¿e 

ostatecznego. 

BUDZENIE  POKO LEÑ? 
 
JPII ¿yczy³ „wszystkim, którzy czytaj¹ Norwida by i 
dla nich prawd¹ sta³y siê s³owa koñcz¹ce Fortepian 
Szopena, `by idea³ siêgn¹³ bruku`”55. 

 
Eschatologicznie: 
„...W³adza Boga jest cicha na tym œwiecie, jest to 
jednak w³adza rzeczywista i trwa³a. Sprawa Boga jawi 
siê nam nieraz `jakby w stanie agonii .̀ Ci¹gle na nowo 
jednak okazuje swe nieprzemijaj¹ce i zbawcze oblicze. 
Królestwa tego œwiata, które szatan móg³ okazaæ Panu 
[w chwili kuszenia] wszystkie ju¿ zapad³y sie w 
nicoœæ. Ich chwa³a, ich „doksa” okaza³a siê tylko 
pozorem. Natomiast chwa³a Chrystusa, pokorna i 
gotowa cierpieæ, chwa³a Jego mi³oœci, nie przeminê³a i 
nie przeminie”56. Tak Benedykt XVI, przedstawia 
sprawê Bo¿¹ wobec naszych oczekiwañ do Niej. 
Czêsto nie mo¿emy siê doczekaæ sprawiedliwoœci. To 
miejsce, w którym potrzebna jest wiara, która 
przeniesie nas do nastêpnych pokoleñ, pozwoli 
zobaczyæ s¹dny triumf Prawdy. Ostateczny jest ju¿ 
zapowiedziany – to powtórne przyjœcie Pana – czy 
Norwid przenosi dope³nienie Idea³u w tak¹ 
perspektywê? Czy to dopiero póŸny wnuk zobaczy? 
 
Estetycznie: 
Urzeczywistnia siê w dziele Fryderyka zawo³anie z 
Promethidiona:  
„Kszta³tem mi³oœci piêkno jest i tyle, (...) 
 [¯e gdy] go czysto uchowa³ w sumieniu  
A granitowi rzek³: „¿yj, jako ¿y³em” –  
To by siê granit poczu³ na wyjrzeniu, 
I mo¿e palcem przeciera³ powieki, 
Jak przebudzony m¹¿ z ziemi dalekiej... 
Lecz to z granitu bry³¹ ten by zrobi³, 
Inny a têczy kolorem na œcianie, 
A inny drzewa by tak usposobi³, 
¯eby siê d³oñmi splot³y w rusztowanie, 
Porozpowija³ jak rzecz zmartwychwsta³¹, 
Co siê zachwyca w niebo: sz³aby dusza 
Tam – tam – a p³ótno na dó³ by spada³o, 
Jako jesienny liœæ, gdy dojrzy grusza.”57 
 
W upadku bêd¹cym „siêgniêciem” widzê analogiê do 
Chrystusa, którego ukrzy¿owanie by³o wstrz¹sem dla 
œwiadków tego „zbrukania” Idea³u. Samo zejœcie Boga 
do cz³owieka (wcielenie) mo¿na by odnieœæ do 
ostatniego okreœlenia z poematu z zastrze¿eniem, ¿e 
dotyczy tylko jakiegoœ zakresu podobieñstwa, a w 
nucie Chopina nie doszukujemy siê samej boskoœci, ale 
jej wieszczby, która dalej nas poprowadzi od doznania 
estetycznego i w niesionej emocji do wewnêtrznego 
uszlachetnienia i wzlotu ducha. 
 
 
 
 

Ze stanu g³êbokiego skamienienia zbudziæ nas mo¿e 
dramat na miarê niewinnej i czystej ofiary Chrystusa.  
Podobnie jak przebudzi³ Piotra - po trzecim pianiu 
zap³aka³... 
Kto jest adresatem wezwania poety do przebudzenia? 
- Cz³owiek: w odniesieniu indywidualnym, jak i 
zbiorowym (naród). Poeta rzuca to wezwanie w 
otwart¹ przestrzeñ czasow¹ nie wiedz¹c ani kto je 
podejmie, ani w którym pokoleniu. A my czytelnicy 
jeszcze nie zupe³nie przebudzeni przyjmujemy jego 
wiarê, ¿e to kiedyœ w koñcu nast¹pi. 
Jeszcze raz wróæmy do przemówienia JPII sprzed urny 
z sercem Chopina: 
 „Có¿ wiesz o  piêknem?..  Kszta³tem jest Mi³oœci”. 
A zatem: czy nie pozostaje ono w jakimœ intymnym, bardzo 
rzeczywistym zwi¹zku z Tym, który umi³owa³ do  koñca? Który 
objawi³ definitywn¹ miarê mi³oœci w dziejach cz³owieka i œwiata? 
Miarê ostateczn¹: odkupieñcz¹ i zbawcz¹. 
A zatem: czy to piêkno, które jest waszym powo³aniem, waszym 
trudem i twórczym bólem waszego ¿ycia – nie pozostaje w ukrytej, 
niemniej realnej wiêzi z sakramentem tej Chrystusowej mi³oœci? Z 
Eucharysti¹?”58 

Mam wra¿enie ¿e przemówi³ do nas jakby z serca 
Chopina i ducha Norwida. 
 
Niewiele jest u Chopina kompozycji, które nie maj¹ w 
sobie ¿adnego cienia, a jedynie podnosz¹ i porywaj¹. 
Zwykle przeplataj¹ siê „raz chmury raz s³oñce” – 
elementy kontradykcyjne – jak to nazwa³ Mieczys³aw 
Tomaszewski – dysonanse59, które ustanawiaj¹ 
napiêcie emocjonalne jakby w ³ukach heraklita 
(tworz¹cych pierwowzór liry). Wszystkie podnios³e 
Polonezy maj¹ w sobie partie wrêcz smutne. Ale jest 
wyj¹tek. Nie bez s³usznoœci najs³ynniejszy Polonez As-
dur op. 53. (ca³y porywaj¹cy jedynie z krótk¹ i 
pogodn¹ refleksj¹ po œrodku)  Niezale¿nie od tego, ¿e 
napisany w odniesieniu do konkretnego wydarzenia 
(Bitwy Grochowskiej) to nieœmiertelnoœæ zawdziêcza 
nucie siêgaj¹cej wy¿szego porz¹dku. To jakby fina³ 
wszystkich ludzkich heroizmów („heroizm – 
najwy¿sza forma sztuki”60) . To uniesienie i wzlot 
duszy do upragnionego Idea³u. Taki stan rzeczywiœcie 
mo¿liwy jest przy krañcowym heroizmie. Byæ mo¿e w 
czasie bitwy za najwy¿sze wartoœci. 
 
Pozostaje dla nas aktualne pytanie:  
Czy my jesteœmy ju¿ owymi wnukami, dla których 
Idea³ nie darmo siêgn¹³ bruku i przebudzi³ nas-
kamienie do uniesienia, do lotu w przestrzeñ otwart¹ 
jak oczy Boga? 
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Norwidowskie s³owo zwolon oznacza cz³owieka, 
którego wola zjednoczona jest z wol¹ Boga. Ten 
b³ogos³awiony stan to przecie¿ zenit d¹¿eñ 
chrzeœcijanina, o który prosi w codziennej modlitwie 
(„b¹dŸ wola Twoja”). Jakim sposobem go osi¹gn¹æ?  
 

„—Œrodek, który centrum znaczy, 
Znaczy i sposób w tym polskim jêzyku,”61  
 

Przeciêcie dwóch linii horyzontalnej i wertykalnej to 
owe centrum i sposób. Krzy¿. 
Tu, w obrazie, wyrasta z kamienistej ziemi jako drzewo 
¿ycia, które przecina horyzont doczesnych mo¿liwoœci 
i pnie siê wzwy¿ ponad chmury. Na jego pieñ sk³ada 
siê 7 g³osów62, które „organizuj¹” wzrost gdy siê 
jednocz¹ w jedn¹ symfoniê œwiat³a. Pocz¹tkowo 
spêkane i trudne, czym wy¿ej prostsze i klarowniejsze 
dosiêgaj¹ Ÿród³a œwiat³a. Jest w nich i postaæ i kwiat i 
d³onie dziecka i skrzyd³a anio³ów. Ziemskie ptaki to 
znaki po ranach, które mog¹ zabraæ jedynie to co 
ziemskie i uwolniæ od zbêdnego ciê¿aru. Pieœñ s³owika 
unosi œlad korony. Paradoksalnie i one przyczyniaj¹ siê 
do wznoszenia. T¹ drogê zjednoczenia z Bogiem 
pokaza³ nam Chrystus i sam ni¹ jest. 
 

Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego Chrystus zast¹pi³ 
Orfeusza, który „nie œpiewa na melodiê  Terpandra czy Kapitona, 
nie na melodiê lidyjsk¹  czy doryck¹, ale w³asn¹ wieczn¹ pieœñ, 
która zamienia kamienie i  dzikie zwierzêta w ludzi; ci nawet, 
którzy byli  jakby martwi, jako, ¿e pozbawieni tego ¿ycia, które  
jest jedynie prawdziwe, gdy us³yszeli  tê pieœñ, natychmiast 
o¿ywali . Œpiew ten wprowadza³ ³ad i  porz¹dek we wszechœwiecie; 
ró¿norodne elementy zestroi³  tak, ¿e w ca³ym tym œwiecie 
zapanowa³a harmonia (...)  tote¿ ta nieœmiertelna pieœñ, podpora i 
harmonia wszystkiego, której brzmienie rozchodzi siê od œrodka 
po najdalsze kresy i znów od kres ów do œrodka, stosownie 
uporz¹dkowa³a wszechœwiat, nie wed³ug owej trackiej muzyki, 
podobnej do tej, któr¹ wynalaz³ Jubal (por. Rdz 4,21) , lecz pod³ug 
woli  Boga Stworzyciela, któr¹ stara³ siê wyra¿aæ sw¹ muzyk¹ 
Dawid. S³owo Bo¿e zaœ, które wywodzi³o siê od Dawida, ale by³o 
jeszcze przed  nim, wzgardziwszy lir¹ i  cytr¹, tymi martwymi 
instrumentami, ca³y ten œwiat, wraz z cz³owiekiem, który jest 
wszak ma³ym œwiatem, oraz jego dus zê i cia³o nastroi³o pod³ug 
Ducha Œwiêtego i wys³awia Boga na tym wielog³osow ym 
instrumencie (organum).” 63 
 „Organ natomiast to okreœlenie ogólne wszystkich instrumentów 
muzycznych. Chocia¿ ju¿ utar³ siê zwyczaj, ¿e organami  nazywa 
siê (...) te które wydobywaj¹ dŸwiêk za pomoc¹ miechów ( ...) 
gdy¿ nie same maj¹ wydawaæ g³os, ale ¿eby przez ró¿norodnoœæ 
wspó³brzmia³y.”64 

 

„Ogólnie mówi¹c Tym który gra, jest Logos; na 
instrumencie ca³ego œwiata i naszego cz³owieczeñstwa, 
a nawet na instrumencie ca³ego wszechœwiata, 
wydobywa on bowiem najwspanialsz¹ ze wszystkich 
harmoniê.”65 
 

[Chrystus] „Z³¹czywszy to co doczes ne, z Bogiem, sprawi³, ¿e 
wszystko 
Od¿y³o na nowo, na wzór swej pierwotnej formy,  
By po odrzuceniu starej  postaci wszystko sta³o siê nowe. 
Bóg, sam bêd¹c mistrzem, mia³ naprawiæ tê cytrê; 
On zawiesi³ j¹ na drzewie swego krzy¿a  
I odnowi³ j¹ na krzy¿u, który g³adzi grzechy cia³a. 
W ten sposób ³¹cz¹c wszystkich ludzi w jedno cia³o, 

Z budowa³ tê doczesn¹ cytrê, tak, ¿e mog³a wydawaæ dŸwiêki 
Wed³ug miar niebiañskich; jedn¹, ale z³o¿on¹ z ró¿nych ludów. 
Dlatego gdy plektronem S³owa uderzy w struny, 
DŸwiêk ewangelicznej liry wype³nia wszechœwiat Bo¿¹ chwa³¹. 
W ca³ym œwiecie dŸwiêczy z³ota l ira Chrystusa 
Jedn¹ melodi¹ w niezliczonych œpiewana jêzykach 
I wznosz¹ siê do Boga ze strun jednobrzmi¹cych pieœni nowe”66  

   
 

W psalmie 17,14n czytamy:  
„Ja zaœ w sprawiedliwoœci ujrzê Twoje oblicze, 
powstaj¹c ze snu, nasycê siê Twoim widokiem”.  
 
J. Ratzinger komentuje:  
„<Powstaj¹c ze snu> – s³owa te wskazuj¹ g³êboko na 
przebudzenie siê do nowego wiecznego ¿ycia, mówi¹ 
te¿ jednak o g³êbszym przebudzeniu siê ju¿ na tym 
œwiecie, a mianowicie o otwarciu na prawdê, która ju¿ 
teraz daje cz³owiekowi now¹ sytoœæ. 
Modl¹cy siê widzi teraz jakie jest w rzeczywistoœci 
szczêœcie (...), ¿e jest ono <snem po przebudzeniu>”. 67 
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Poniewa¿ utwór koñczy siê wezwaniem do ostatecznego przebudzenia („uderzmy w 
s¹dne pienie”), wiêc ma tu niedopowiedzian¹ przestrzeñ na treœæ wizje owego stanu 
przebudzenia snute przez przysz³ych czytelników. Sam autor zapewne te¿ je widzia³. 
Jedn¹ z nich odnajdujemy w innym mistycznym utworze Norwida Zwolon. cz.III:

...Dwa mnie gna³y 
P³omienie - 
Jeden bia³y, 
A drugi w sine, w krwawe cienie. 
Ten, co jest w krwawe cienie, znika, 
Ten, co bia³y, z wnêtrza siê odmyka: 
I jak narcyzu gwiazda cicha, 
I jak listu obs³ona, 
Kiedy pieczêæ stopiona, 
I jak bia³a postaæ, kiedy wzdycha, 
Za³amawszy ramiona, 
I jak b³yskawica rozp³yniona - 
Tak siê rozjaœnia p³omieñ ów i kielich kwiatu. 
- A ta os³ona rozwiniêta, 
Ten bia³y kszta³t, têsknot¹ wykradziony œwiatu, 
Co wyrzuci³ r¹czêta 
Nad rumieñcem skronie zapalone... 
A ta myœl, czyli postaæ - nie wiem - jednoœæ 

bytu, 
A to razem skoñczone, razem nieskoñczone, 
Z ziemi k'niebu id¹ce, i niebios b³êkitu 
Na równiny zielone... 
To kolebka - to truna! 
Nie - pok¹d milcz¹, w s³upie szumi¹cego 

drzewa, 
Lecz gdy owa odp³acze, a pierwsza odœpiewa 
Ca³o-struna!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. (C.N. - Zwolon III)

POST 
SCRIPTUM

Figura Zbawiciela 

Idea³ siêgn¹³ bruku, dla przebudzenia kamieni; i jest w tym podobieñstwo do mêki i Zmartwychwstania Chrystusa, który karmi nas sob¹ 

od 21 wieków i przebudza nas do zjednoczonego Chóru – wznosz¹cego siê do Boga.  

Norwidowskie s³owo zwolon oznacza cz³owieka, 
którego wola zjednoczona jest z wol¹ Boga. Ten 
b³ogos³awiony stan to przecie¿ zenit d¹¿eñ 
chrzeœcijanina, o który prosi w codziennej modlitwie 
(„b¹dŸ wola Twoja”). Jakim sposobem go osi¹gn¹æ?  
 

„—Œrodek, który centrum znaczy, 
Znaczy i sposób w tym polskim jêzyku,”61  
 

Przeciêcie dwóch linii horyzontalnej i wertykalnej to 
owe centrum i sposób. Krzy¿. 
Tu, w obrazie, wyrasta z kamienistej ziemi jako drzewo 
¿ycia, które przecina horyzont doczesnych mo¿liwoœci 
i pnie siê wzwy¿ ponad chmury. Na jego pieñ sk³ada 
siê 7 g³osów62, które „organizuj¹” wzrost gdy siê 
jednocz¹ w jedn¹ symfoniê œwiat³a. Pocz¹tkowo 
spêkane i trudne, czym wy¿ej prostsze i klarowniejsze 
dosiêgaj¹ Ÿród³a œwiat³a. Jest w nich i postaæ i kwiat i 
d³onie dziecka i skrzyd³a anio³ów. Ziemskie ptaki to 
znaki po ranach, które mog¹ zabraæ jedynie to co 
ziemskie i uwolniæ od zbêdnego ciê¿aru. Pieœñ s³owika 
unosi œlad korony. Paradoksalnie i one przyczyniaj¹ siê 
do wznoszenia. T¹ drogê zjednoczenia z Bogiem 
pokaza³ nam Chrystus i sam ni¹ jest. 
 

Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego Chrystus zast¹pi³ 
Orfeusza, który „nie œpiewa na melodiê  Terpandra czy Kapitona, 
nie na melodiê lidyjsk¹  czy doryck¹, ale w³asn¹ wieczn¹ pieœñ, 
która zamienia kamienie i  dzikie zwierzêta w ludzi; ci nawet, 
którzy byli  jakby martwi, jako, ¿e pozbawieni tego ¿ycia, które  
jest jedynie prawdziwe, gdy us³yszeli  tê pieœñ, natychmiast 
o¿ywali . Œpiew ten wprowadza³ ³ad i  porz¹dek we wszechœwiecie; 
ró¿norodne elementy zestroi³  tak, ¿e w ca³ym tym œwiecie 
zapanowa³a harmonia (...)  tote¿ ta nieœmiertelna pieœñ, podpora i 
harmonia wszystkiego, której brzmienie rozchodzi siê od œrodka 
po najdalsze kresy i znów od kres ów do œrodka, stosownie 
uporz¹dkowa³a wszechœwiat, nie wed³ug owej trackiej muzyki, 
podobnej do tej, któr¹ wynalaz³ Jubal (por. Rdz 4,21) , lecz pod³ug 
woli  Boga Stworzyciela, któr¹ stara³ siê wyra¿aæ sw¹ muzyk¹ 
Dawid. S³owo Bo¿e zaœ, które wywodzi³o siê od Dawida, ale by³o 
jeszcze przed  nim, wzgardziwszy lir¹ i  cytr¹, tymi martwymi 
instrumentami, ca³y ten œwiat, wraz z cz³owiekiem, który jest 
wszak ma³ym œwiatem, oraz jego dus zê i cia³o nastroi³o pod³ug 
Ducha Œwiêtego i wys³awia Boga na tym wielog³osow ym 
instrumencie (organum).” 63 
 „Organ natomiast to okreœlenie ogólne wszystkich instrumentów 
muzycznych. Chocia¿ ju¿ utar³ siê zwyczaj, ¿e organami  nazywa 
siê (...) te które wydobywaj¹ dŸwiêk za pomoc¹ miechów ( ...) 
gdy¿ nie same maj¹ wydawaæ g³os, ale ¿eby przez ró¿norodnoœæ 
wspó³brzmia³y.”64 

 

„Ogólnie mówi¹c Tym który gra, jest Logos; na 
instrumencie ca³ego œwiata i naszego cz³owieczeñstwa, 
a nawet na instrumencie ca³ego wszechœwiata, 
wydobywa on bowiem najwspanialsz¹ ze wszystkich 
harmoniê.”65 
 

[Chrystus] „Z³¹czywszy to co doczes ne, z Bogiem, sprawi³, ¿e 
wszystko 
Od¿y³o na nowo, na wzór swej pierwotnej formy,  
By po odrzuceniu starej  postaci wszystko sta³o siê nowe. 
Bóg, sam bêd¹c mistrzem, mia³ naprawiæ tê cytrê; 
On zawiesi³ j¹ na drzewie swego krzy¿a  
I odnowi³ j¹ na krzy¿u, który g³adzi grzechy cia³a. 
W ten sposób ³¹cz¹c wszystkich ludzi w jedno cia³o, 

Z budowa³ tê doczesn¹ cytrê, tak, ¿e mog³a wydawaæ dŸwiêki 
Wed³ug miar niebiañskich; jedn¹, ale z³o¿on¹ z ró¿nych ludów. 
Dlatego gdy plektronem S³owa uderzy w struny, 
DŸwiêk ewangelicznej liry wype³nia wszechœwiat Bo¿¹ chwa³¹. 
W ca³ym œwiecie dŸwiêczy z³ota l ira Chrystusa 
Jedn¹ melodi¹ w niezliczonych œpiewana jêzykach 
I wznosz¹ siê do Boga ze strun jednobrzmi¹cych pieœni nowe”66  

   
 

W psalmie 17,14n czytamy:  
„Ja zaœ w sprawiedliwoœci ujrzê Twoje oblicze, 
powstaj¹c ze snu, nasycê siê Twoim widokiem”.  
 
J. Ratzinger komentuje:  
„<Powstaj¹c ze snu> – s³owa te wskazuj¹ g³êboko na 
przebudzenie siê do nowego wiecznego ¿ycia, mówi¹ 
te¿ jednak o g³êbszym przebudzeniu siê ju¿ na tym 
œwiecie, a mianowicie o otwarciu na prawdê, która ju¿ 
teraz daje cz³owiekowi now¹ sytoœæ. 
Modl¹cy siê widzi teraz jakie jest w rzeczywistoœci 
szczêœcie (...), ¿e jest ono <snem po przebudzeniu>”. 67 
 
 
 
 

- 29 -



Poniewa¿ utwór koñczy siê wezwaniem do ostatecznego przebudzenia („uderzmy w 
s¹dne pienie”), wiêc ma tu niedopowiedzian¹ przestrzeñ na treœæ wizje owego stanu 
przebudzenia snute przez przysz³ych czytelników. Sam autor zapewne te¿ je widzia³. 
Jedn¹ z nich odnajdujemy w innym mistycznym utworze Norwida Zwolon. cz.III:

...Dwa mnie gna³y 
P³omienie - 
Jeden bia³y, 
A drugi w sine, w krwawe cienie. 
Ten, co jest w krwawe cienie, znika, 
Ten, co bia³y, z wnêtrza siê odmyka: 
I jak narcyzu gwiazda cicha, 
I jak listu obs³ona, 
Kiedy pieczêæ stopiona, 
I jak bia³a postaæ, kiedy wzdycha, 
Za³amawszy ramiona, 
I jak b³yskawica rozp³yniona - 
Tak siê rozjaœnia p³omieñ ów i kielich kwiatu. 
- A ta os³ona rozwiniêta, 
Ten bia³y kszta³t, têsknot¹ wykradziony œwiatu, 
Co wyrzuci³ r¹czêta 
Nad rumieñcem skronie zapalone... 
A ta myœl, czyli postaæ - nie wiem - jednoœæ 

bytu, 
A to razem skoñczone, razem nieskoñczone, 
Z ziemi k'niebu id¹ce, i niebios b³êkitu 
Na równiny zielone... 
To kolebka - to truna! 
Nie - pok¹d milcz¹, w s³upie szumi¹cego 

drzewa, 
Lecz gdy owa odp³acze, a pierwsza odœpiewa 
Ca³o-struna!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. (C.N. - Zwolon III)

POST 
SCRIPTUM

Figura Zbawiciela 

Idea³ siêgn¹³ bruku, dla przebudzenia kamieni; i jest w tym podobieñstwo do mêki i Zmartwychwstania Chrystusa, który karmi nas sob¹ 

od 21 wieków i przebudza nas do zjednoczonego Chóru – wznosz¹cego siê do Boga.  

Norwidowskie s³owo zwolon oznacza cz³owieka, 
którego wola zjednoczona jest z wol¹ Boga. Ten 
b³ogos³awiony stan to przecie¿ zenit d¹¿eñ 
chrzeœcijanina, o który prosi w codziennej modlitwie 
(„b¹dŸ wola Twoja”). Jakim sposobem go osi¹gn¹æ?  
 

„—Œrodek, który centrum znaczy, 
Znaczy i sposób w tym polskim jêzyku,”61  
 

Przeciêcie dwóch linii horyzontalnej i wertykalnej to 
owe centrum i sposób. Krzy¿. 
Tu, w obrazie, wyrasta z kamienistej ziemi jako drzewo 
¿ycia, które przecina horyzont doczesnych mo¿liwoœci 
i pnie siê wzwy¿ ponad chmury. Na jego pieñ sk³ada 
siê 7 g³osów62, które „organizuj¹” wzrost gdy siê 
jednocz¹ w jedn¹ symfoniê œwiat³a. Pocz¹tkowo 
spêkane i trudne, czym wy¿ej prostsze i klarowniejsze 
dosiêgaj¹ Ÿród³a œwiat³a. Jest w nich i postaæ i kwiat i 
d³onie dziecka i skrzyd³a anio³ów. Ziemskie ptaki to 
znaki po ranach, które mog¹ zabraæ jedynie to co 
ziemskie i uwolniæ od zbêdnego ciê¿aru. Pieœñ s³owika 
unosi œlad korony. Paradoksalnie i one przyczyniaj¹ siê 
do wznoszenia. T¹ drogê zjednoczenia z Bogiem 
pokaza³ nam Chrystus i sam ni¹ jest. 
 

Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego Chrystus zast¹pi³ 
Orfeusza, który „nie œpiewa na melodiê  Terpandra czy Kapitona, 
nie na melodiê lidyjsk¹  czy doryck¹, ale w³asn¹ wieczn¹ pieœñ, 
która zamienia kamienie i  dzikie zwierzêta w ludzi; ci nawet, 
którzy byli  jakby martwi, jako, ¿e pozbawieni tego ¿ycia, które  
jest jedynie prawdziwe, gdy us³yszeli  tê pieœñ, natychmiast 
o¿ywali . Œpiew ten wprowadza³ ³ad i  porz¹dek we wszechœwiecie; 
ró¿norodne elementy zestroi³  tak, ¿e w ca³ym tym œwiecie 
zapanowa³a harmonia (...)  tote¿ ta nieœmiertelna pieœñ, podpora i 
harmonia wszystkiego, której brzmienie rozchodzi siê od œrodka 
po najdalsze kresy i znów od kres ów do œrodka, stosownie 
uporz¹dkowa³a wszechœwiat, nie wed³ug owej trackiej muzyki, 
podobnej do tej, któr¹ wynalaz³ Jubal (por. Rdz 4,21) , lecz pod³ug 
woli  Boga Stworzyciela, któr¹ stara³ siê wyra¿aæ sw¹ muzyk¹ 
Dawid. S³owo Bo¿e zaœ, które wywodzi³o siê od Dawida, ale by³o 
jeszcze przed  nim, wzgardziwszy lir¹ i  cytr¹, tymi martwymi 
instrumentami, ca³y ten œwiat, wraz z cz³owiekiem, który jest 
wszak ma³ym œwiatem, oraz jego dus zê i cia³o nastroi³o pod³ug 
Ducha Œwiêtego i wys³awia Boga na tym wielog³osow ym 
instrumencie (organum).” 63 
 „Organ natomiast to okreœlenie ogólne wszystkich instrumentów 
muzycznych. Chocia¿ ju¿ utar³ siê zwyczaj, ¿e organami  nazywa 
siê (...) te które wydobywaj¹ dŸwiêk za pomoc¹ miechów ( ...) 
gdy¿ nie same maj¹ wydawaæ g³os, ale ¿eby przez ró¿norodnoœæ 
wspó³brzmia³y.”64 

 

„Ogólnie mówi¹c Tym który gra, jest Logos; na 
instrumencie ca³ego œwiata i naszego cz³owieczeñstwa, 
a nawet na instrumencie ca³ego wszechœwiata, 
wydobywa on bowiem najwspanialsz¹ ze wszystkich 
harmoniê.”65 
 

[Chrystus] „Z³¹czywszy to co doczes ne, z Bogiem, sprawi³, ¿e 
wszystko 
Od¿y³o na nowo, na wzór swej pierwotnej formy,  
By po odrzuceniu starej  postaci wszystko sta³o siê nowe. 
Bóg, sam bêd¹c mistrzem, mia³ naprawiæ tê cytrê; 
On zawiesi³ j¹ na drzewie swego krzy¿a  
I odnowi³ j¹ na krzy¿u, który g³adzi grzechy cia³a. 
W ten sposób ³¹cz¹c wszystkich ludzi w jedno cia³o, 

Z budowa³ tê doczesn¹ cytrê, tak, ¿e mog³a wydawaæ dŸwiêki 
Wed³ug miar niebiañskich; jedn¹, ale z³o¿on¹ z ró¿nych ludów. 
Dlatego gdy plektronem S³owa uderzy w struny, 
DŸwiêk ewangelicznej liry wype³nia wszechœwiat Bo¿¹ chwa³¹. 
W ca³ym œwiecie dŸwiêczy z³ota l ira Chrystusa 
Jedn¹ melodi¹ w niezliczonych œpiewana jêzykach 
I wznosz¹ siê do Boga ze strun jednobrzmi¹cych pieœni nowe”66  

   
 

W psalmie 17,14n czytamy:  
„Ja zaœ w sprawiedliwoœci ujrzê Twoje oblicze, 
powstaj¹c ze snu, nasycê siê Twoim widokiem”.  
 
J. Ratzinger komentuje:  
„<Powstaj¹c ze snu> – s³owa te wskazuj¹ g³êboko na 
przebudzenie siê do nowego wiecznego ¿ycia, mówi¹ 
te¿ jednak o g³êbszym przebudzeniu siê ju¿ na tym 
œwiecie, a mianowicie o otwarciu na prawdê, która ju¿ 
teraz daje cz³owiekowi now¹ sytoœæ. 
Modl¹cy siê widzi teraz jakie jest w rzeczywistoœci 
szczêœcie (...), ¿e jest ono <snem po przebudzeniu>”. 67 
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