
Prolog

Prolog, czyli przedmowa lub s³owo wprowadzaj¹ce, kryje siê w samym tytule
niniejszej ksi¹¿ki. Wystarczy przeto wyja�nienie, w najwiêkszym skrócie, co zna-
czy: �Sztuka u Boga�. Najpierw sztuka... Nie pojmujê tego s³owa w sensie �tech-
nicznym�, ograniczonym do �wytworów� ludzkich r¹k w malarstwie, rze�bie, ar-
chitekturze. Choæ w dalszych rozwa¿aniach pojawiaj¹ siê tak¿e malarze (m.in.
J. Czapski, T. Kantor), interesuje mnie przede wszystkim sztuka s³owa � poezja,
literatura, teatr. A mówi¹c �ci�lej, uwaga moja kieruje siê na poszczególne dzie³a
tak pojmowanej sztuki oraz na ich twórców. W tym duchu ju¿ obecnie mogê siê
powo³aæ na s³ynne stwierdzenie E.H. Gombricha, do którego powracam i dalej:
�Nie ma w istocie czego� takiego jak Sztuka. S¹ tylko arty�ci�. Przychodzi mi na
my�l, ¿e zgodnie z symetri¹ w oryginalnym brzmieniu formu³y (art � artists)
nale¿a³oby mo¿e prze³o¿yæ ostatnie zdanie tak: �S¹ tylko sztukmistrze�. Jednak
odwiod³oby to jeszcze bardziej od tego, na czym pragnê siê skupiæ... Lepiej mó-
wiæ o twórcach i twórczo�ci. To przybli¿a wyra�niej do � Stwórcy.

Tak ods³ania siê sens, który wyra¿a �Sztuka u Boga�. W analizowanych utwo-
rach szukam odniesienia do Stwórcy, najwy¿szego Autora. Nie czyniê tego, mam
nadziejê, wbrew autorom, unikaj¹cym � na ogó³ � imienia Boga. Wielka sztu-
ka wskazuje na Niego z ogromn¹ dyskrecj¹, pozwala przeczuæ, ile jest tajemnicy
w rzeczywisto�ci � Jego dziele. Szuka Go �miêdzy wierszami�, poza wyobra¿e-
niami, z których ¿adne nie wystarcza, bo w przeciwnym wypadku znaczy³oby to
koniec sztuki. Ja tak¿e, zgodnie z przykazaniem Dekalogu, pamiêtam o tym, aby
nie nadu¿ywaæ Jego imienia wzywaj¹c Go �nadaremno�. Dlatego niniejsza ksi¹¿-
ka pozostawia wiele w niedopowiedzeniu, budz¹c echa, do koñca nie daj¹ce siê
wyraziæ. Ale trzeba mówiæ, aby poza s³owami przemówi³o tak¿e milczenie. Rów-
nie¿ ono staje siê wymowne, kiedy � nauczymy siê s³uchaæ.

Owocem s³uchania mo¿e byæ odkrycie dodatkowego znaczenia, które w tytu-
le siê zawiera: sztuka uboga... Tajemnica wielkiej sztuki to w³a�nie bogactwo
z³¹czone z ubóstwem, albo mo¿e lepiej: wyrafinowanie z prostot¹, wielo�æ otwie-
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raj¹ca na jedno�æ. Oto sztuka, do której usi³ujê przybli¿yæ siê w dalszych rozwa-
¿aniach! Ubóstwo przenika je ponadto st¹d, ¿e w obliczu sztuki jestem amatorem,
a wiêc � mi³o�nikiem... Unikam teoretyzowania, trzymaj¹c siê raczej egzysten-
cjalnego t³a, czy to w omawianych dzie³ach oraz ich autorach, czy to w �odbior-
cy�, z którym i ja najpe³niej siê uto¿samiam... Im wiêcej ¿ycia w sztuce, tym pe³-
niej objawia siê w niej autentyczny Bóg, ¿ywy, naj¿ywszy Autor.

A jak widzê �odbiorcê� tej ksi¹¿ki? Poeta pyta: �Komu ja gram?� i dopowia-
da: �Zamkniêtym oknom / klamkom b³yszcz¹cym arogancko / fagotom deszczu �
smutnym rynnom / szczurom co po�ród �mieci tañcz¹� (Z. Herbert, Prolog). Ale
poetycka gra Herberta dociera z pewno�ci¹ do wiele szerszego krêgu, do którego
sam nale¿ê. W tym w³a�nie krêgu � mi³o�ników poezji naszych najwiêkszych
poetów � oczekujê zainteresowania dla moich rozwa¿añ. Odkrywam w nich �
najpierw dla siebie � powody fascynacji, jak¹ budz¹ we mnie poszczególne dzie³a.
Czêsto do�wiadcza³em, i¿ dopiero dziêki próbie dzielenia siê pierwszym wra¿e-
niem, usi³uj¹c utrwaliæ je lub uzasadniæ, mog³em odkryæ inne, g³êbsze wymiary,
do których inaczej � bez pisania � w ogóle bym nie dotar³. Mam nadziejê, ¿e
równie¿ inni, czytelnicy tej ksi¹¿ki, zobacz¹ dziêki niej � wiêcej.

Najchêtniej powiedzia³bym, ¿e �Sztuka u Boga� jest ofert¹ duchow¹, propo-
zycj¹ duchowo�ci, która dziêki do�wiadczeniu sztuki wzmacnia cz³owieka w prze-
¿ywaniu tajemnicy Boga, cz³owieka, �wiata. Gdy mówiê o dzie³ach artystów,
odnajdujê w nich przede wszystkim elementy prze¿ycia � przej�cia, w którym
¿ycie przybli¿a siê do pe³ni. Nie zajmujê siê �technicznymi� sprawami, wa¿nymi
dla teoretyków sztuki. Najbli¿ej mi do teorii w teologii, jednak odwo³uj¹c siê do
niej, skupiam siê na praktycznym odniesieniu do ¿ycia. Kto szuka jego sensu, znaj-
dzie w tej ksi¹¿ce szereg odpowiedzi � zbie¿nych w jednym kierunku, w Jednym�

Duchowo�æ, któr¹ ¿yje i wyra¿a �Sztuka u Boga�, jest otwarta. Nie zamyka
siê na dokonaniach ludzkiej twórczo�ci, lecz otwiera siê na postaci twórców
i Stwórcy. To w³a�nie wyra¿a i wyja�nia podtytu³: Duchowo�æ obecna w twórczo-

�ci. Czasami zatrzymujê siê na jednym dziele, czê�ciej ukazujê tak¿e drogê ¿ycia
autora jako najwymowniejsze �wiadectwo poszukiwanej prawdy. Postaci poja-
wiaj¹ce siê w tej ksi¹¿ce pochodz¹ z ró¿nych wieków � od staro¿ytno�ci do wspó³-
czesno�ci � z wielu stron naszej �rodzinnej Europy�, choæ istotna w niej obec-
no�æ Czes³awa Mi³osza znamionuje ponadto udzia³ �nowego �wiata�. Tytu³em
wstêpu wymieniê tu � po czê�ci powtarzaj¹c � najbardziej znanych protagoni-
stów, w kolejno�ci, w jakiej po�wiêcam im uwagê na dalszych kartach: Heinrich
von Kleist, Stefan Chwin, Andrzej Kijowski, Józef Czapski, Tadeusz Kantor,
Krzysztof Kie�lowski, Paul Auster, Tom Stoppard, Wis³awa Szymborska, Karol
Wojty³a, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Czes³aw Mi³osz,  Zbigniew  Herbert,
William Szekspir. Du¿y rozrzut albo rozrzutno�æ autora... Ja sam jestem zdumio-
ny, gdy¿ niektóre z tych postaci nawiedzi³y mnie wbrew oczekiwaniu, jakby do-
magaj¹c siê uwagi. Nie kryjê tego w mych rozwa¿aniach, ods³aniaj¹c okazjonal-
ne �przypadki� nawiedzenia.
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Wszystko, co fascynuje w dzie³ach oraz ich twórcach, otwiera kryj¹c¹ siê
w nich obecno�æ: u Boga. Nie tylko poszczególne rozdzia³y, rozmaite strony jed-
nej drogi, s¹ �wiadectwami dzia³ania twórczego ducha. Tak¿e ca³o�æ, któr¹ stano-
wi¹, ma �wiadczyæ o duchowo�ci. Jej �ród³em jest ostatecznie Stwórczy Duch
albo Duch Stwórca, którego ko�cielny hymn przyzywa s³owami: �Veni Creator

Spiritus�, �Przyb¹d�, Duchu Stworzycielu�� Dlatego na koniec odwo³am siê do
jego wspó³czesnej wersji. Wiersz Veni Creator Cz. Mi³osza jest modlitw¹. Powta-
rzaj¹c j¹ w tym miejscu, mam nadziejê, ¿e jest wys³uchana. Czy �Sztuka u Boga�
nie po�wiadcza tego, ¿e Stwórca rzeczywi�cie zbudzi³ cz³owieka, niejednego, o któ-
rym autor i czytelnik mo¿e powtórzyæ, i¿ On pozwoli³, �abym patrz¹c na niego
podziwiaæ móg³ Ciebie�? Módlmy siê przeto s³owami poety:

Przyjd�, Duchu �wiêty,
zginaj¹c (albo nie zginaj¹c) trawy,
ukazuj¹c siê (albo nie) nad g³ow¹ jêzykiem p³omienia,
kiedy sianokosy, albo kiedy na podorywkê wychodzi traktor
w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy �niegi
przywal¹ jod³y kalekie w Sierra Nevada.
Jestem cz³owiek tylko, wiêc potrzebujê widzialnych znaków,
nu¿ê siê prêdko budowaniem schodów abstrakcji.
Prosi³em nieraz, wiesz sam, ¿eby figura w ko�ciele
podnios³a dla mnie rêkê, raz jeden, jedyny.
Ale rozumiem, ¿e znaki mog¹ byæ tylko ludzkie.
Zbud� wiêc jednego cz³owieka, gdziekolwiek na ziemi
(nie mnie, bo jednak znam, co przyzwoito�æ),
i pozwól, abym patrz¹c na niego podziwiaæ móg³ Ciebie.
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