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  Muszę niestety trochę „zacząć się 
streszczać”, bo do powiedzenia zostało 
jeszcze jakby dużo, a założony rozmiar 
tekstu zdaje się już rozciągać. Skupię 
się więc przede wszystkim nad tym, 
jak widzimy – lub inaczej, używając 
pojęcia wspomnianej wcześniej se-
miotyki, jak odbieramy znak.
  Najpierw kolory i kształty. „Symboli-
ka barw – pisze Andrzej Wróblewski 
– we wszystkich kulturach pełniła, i 
w wielu wypadkach dziś jeszcze pełni, 
rolę informacyjną.” To chyba jest dla 
wszystkich jasne, każdy rozumie, dla-
czego znak „Stop”, jako jedyny ze zna-
ków drogowych ma kształt ośmioką-
ta i jest prawie w całości czerwony. 
Czerwień jest (między innymi) kolo-
rem alarmującym (hydranty, uliczna 
sygnalizacja świetlna itp.). Lekcewa-
żenie znaczenia kolorów prowadzi do 
dezorientacji; autor „Sztuki widzenia” 
przekonująco ilustruje to zdjęciem, na 
którym „kolekcja opakowań produk-
tów rynkowych została skompletowa-
na według kryterium tylko trzech ko-
lorów: czerwieni, bieli i czerni. Wśród 
kilkudziesięciu eksponatów, których 
opakowania wyglądają podobnie,
znalazły się zarówno produkty spo-
żywcze, jak i kosmetyki, substancje 
toksyczne, chemikalia, urządzenia tech-
niczne i wiele innych najróżniejszych 
wyrobów”.
 Znałem w Chicago osobę, która przez 
długi czas używała jako przyprawę ku-
chenną sól do kąpieli. Główną przy-
czyną tej pomyłki była słaba znajo-
mość języka angielskiego, ogniskują-
ca uwagę kupującej na znajomym sło-
wie salt – ale też to, że produkt kosme-
tyczny sprzedawany był w papierowej 
torebce, zupełnie tak samo jak kiedyś 
w Polsce. Natomiast chyba nikt na ca-
łym świecie nie pomyliłby przez całe 
dziesięciolecia butelki coca-coli (takiej
jak na obrazie Andy Warhola) z butel-
ką jakiegokolwiek innego płynu.

  Inną sprawą jest patrzenie z założo-
nymi na nasze oczy przez cywilizację 
klapkami. Bawi mnie na przykład, i 
irytuje zarazem, paradokumentalny se-
rial „Starożytni kosmici” na telewizyj-
nym kanale historycznym. Jednym 
z powtarzanych w tym programie „do-
wodów” na to, że kosmici odwiedzali
przed wiekami naszą planetę i ocho-
czo wspomagali ludzkość w jej cywi-
lizacyjnym rozwoju są petroglify (pre-
historyczne rysunki naskalne) czy 
np. rysunki Majów, przedstawiające 
– zdaniem specjalistów od kontaktów 
ludzi z pozaziemskimi cywilizacjami 
– przybyszów z kosmosu i ich środki 
transportu. Wygląda to doprawdy prze-
konująco. Nurtuje mnie tylko pytanie, 
skąd ci wszyscy „badacze” tak dobrze 
wiedzą jak wyglądają kosmici – gdzie 
i kiedy ich widzieli?
  Rzecz w tym, że dzisiejszy adresat 
komunikatu nie ma czasu ani zbyt du-
żej ochoty zagłębiać się w przekazy-

wane mu treści i łyka z nich to, co pły-
wa na ich powierzchni.
  Posłużę się przykładami komunika-
tów językowych (chodzi o język mó-
wiony, werbalny, odróżniony od języ-
ka sztuki), w których czuję się najle-
piej. Notabene Andrzej Wróblewski 
uznaje, iż „Język werbalny stanowi 
również formę wizualizacji, tyle że 
ulotnej. Wszak pod wpływem mowy 
tworzymy wyobrażenia odnoszące się 
do widzialnej rzeczywistości”. Filmo-
znawca prof. Bolesław Lewicki uwa-
żał – co bliskie powyższemu – że myś-
limy filmowymi kadrami, że nasze 
myślenie, jak film, składa się z łączą-
cych się ze sobą kadrów).
  Interesujący jest dla mnie język wer-
balny telewizyjnych reklam. Oto daj-
my na to skierowana do ludzi star-
szych reklama wanny z drzwiami, koń-
cząca się zapewnieniem producenta, 
że jego wanny budowane są z wielką
troską o bezpieczeństwo, więc ich na-
bywcy mogą zostać w domu i zaży-
wać radosnej kąpieli („Safe step walk-
-in tubs are built to maximize safety, 
so you can stay in your home and en-
joy the comfort of bathing again”). 
Co to u diabła znaczy?! Że do każdej 
wanny dołączony jest sanitariusz czu-
wający nad przebiegiem kąpieli? Ale
adresat tego komunikatu słyszeć ma 
jedynie – i z reguły tak właśnie słyszy 
– że wanna z drzwiami jest bezpiecz-
na. Reszta to słowna papka. Tymcza-
sem, co ciekawe, sami twórcy tej rekla-
my spostrzegli, że gadają od rzeczy,
ponieważ zauważyłem w tych dniach, 
że została ona zmieniona – w nowej 
reklamie tłumaczy się jasno, że bez-
pieczeństwo oznacza zabezpieczenie 
przed poślizgnięciem i upadkiem, a nie 
zejściem ze świata w trakcie kąpieli.
 Albo reklama najwygodniejszej po-
duszki na świecie, której twórca i
sprzedawca w jednej osobie mówi, że 
praca nad udoskonalaniem jego wy-
nalazku zajęła mu dwa lata. I znów, 
odbiorca komunikatu ma tu rozumieć, 
że poduszka musi być rzeczywiście 
wspaniała, skoro praca nad nią po-
chłonęła aż tyle czasu. Ilu pomyśli so-
bie, że wynalazca musi być niezłym 
gamoniem, jeśli wypchanie poduszki 
styropianem zajęło mu dwa lata?
  Zauważyłem w początkach tego tek-
stu, że pewne fragmenty „Sztuki wi-
dzenia” – te dotyczące wprowadzania 
innowacji technicznych i rewolucji 
komputerowej – trącą truizmem. Ba, 

wielokrotnie przy czytaniu tej książki
błyskała mi w głowie myśl, że prze-
cież to takie oczywiste – zanim zaczą-
łem sobie uświadamiać, na czym ta 
„oczywistość” polega. Że jest to taka 
oczywistość, jaka pojawia się, gdy ktoś 
pokaże nam palcem coś, czego wcześ-
niej nie dostrzegaliśmy, na co odpo-
wiadamy: a rzeczywiście! – no prze-
cież! – jak to się stało, że sami tego 
nie zauważyliśmy?! Jak to się stało, 
że nie zastanawialiśmy się do tej pory 
nad znaczeniem kolorystyki samocho-
dów dostawczych UPS (brak agresyw-
ności) i Coca-Coli (krzykliwa czer-
wień, konkurująca z wozami straży 
pożarnej)? Albo nie dostrzegliśmy 
podobieństwa w kształcie wieżowca 
w Vancouver i klimatyzatora powie-
trza firmy Ionic? Albo nie zwracaliś-
my uwagi na to, że przedstawienie 
postaci na obrazie Pietera Brueghla 
Przypowieść o ślepcach – od góry do 
dołu, od lewej do prawej – łączy się 
z tym jak czytamy? I tak dalej, i jesz-
cze dużo więcej.
  „Sztuka widzenia nie jest domeną 
wybranych. Każdy człowiek przycho-
dzi na świat z wrodzoną wrażliwością 
obserwacji, bo to jest dane nam przez 
naturę narzędzie uczenia się i pozna-
wania świata, ale […] istnieje wiele 
zewnętrznych czynników, które mogą 
tę wrażliwość tłumić.”
  Książka napisana jest bardzo zro-
zumiałym, pozbawionym „branżo-
wych” wyrażeń językiem – czyta się 
ją bardzo dobrze, lekko. Moim ulu-
bionym w niej rozdziałem, mimo że 
nie poświęciłem mu w tym tekście ani
słowa (nie mogę powiedzieć wszyst-
kiego, bo ograniczałoby to potrzebę 
przeczytania książki), jest rozdział za-
tytułowany „Dlaczego i jak dzieci ry-
sują” – rozdział uroczy i dostarczający 
mi wiedzy, której dotąd nie miałem.
   Ale przede wszystkim chodzi o te 
wszystkie konotacje (dodatkowe myś-
li), jakie budzi lektura tej książki. Po
jej przeczytaniu nawet „ulepszenie” 
(update) wprowadzone jakiś czas temu 
przez blog, będący jedną ze stron in-
ternetowych magazynu „Aha!”, które 
spowodowało stałe zawieszanie pro-
gramu, co drażniło mnie do tej pory 
trwale i niebywale – zaczęło mnie ba-
wić. Zobaczyłem, że nie jestem sam.

Andrzej Jan Wróblewski, Sztuka wi-
dzenia, Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Warszawa 2012

Sól do kąpieli

Umówmy się, S³ońce –
poczekam aż się wypalisz,
odejdziemy w starość,
obok mnie – razem w niepamięć.
Kar³em w oceanie oceanów
się staniesz,
okolone ³ańcuszkiem przed chwil¹ narodzonych,
co się chowaj¹ daleko w próżni –
widocznej, lecz nieznanej.

Jest skrawek bólu,
co zawis³
jak koliber nad kolorem tęczy.
Jest rzeka, co na krańcach świata
przechodzi w pamięć święt¹
do gwiazd
i dalej, jeszcze dalej.

Pozwól odejść planetom, Boże,
i gwiazdom z zaświatów się rozejść,
i kwiatów zapachom odejść,
i ob³okom rozp³yn¹ć się w niebiosach,
i bogom run¹ć w przepaść,
i tronom znikn¹ć,
i mi³ości zamilkn¹ć
niby trawie na wypalonych stepach.
Pozwól odejść.

Zajrza³em w g³¹b czasu
w nadziei, że mi³ość zobaczę,
zagubion¹ gdzieś
w przestrzeni,
zauroczony
świat³em.

Odszed³ sen i zardzewia³y
poci¹g
i to niewypowiedziane.

Następny wiek się rozpada,
pięknem jest oddech, co jest obok,
choć jest po tamtej stronie świata.

Przechodzi³em przez plac.
Za mn¹ szli ubrani w szare p³aszcze.
Kazali stan¹ć.
Kazali milczeć.
Wywo³a³em śmiech.
Niech pan przestanie, mówi³a postać z ka³uży,
kim pan jest?
Nikt mnie nie pozna³ w pierwszym śnie.
Cofa³ się czas, wci¹ż się cofa³,
po tamtej stronie.

Sk¹d znam ten dzień,
sk¹d znam te kwiaty?
Szare papiery,
bardzo obfity biust
przyklejony do ściany,
mucha w centrum ramy,
nieuczciwy zegar,
co zapomnia³ czasy Bim-Bomu,
Kajetan Pakszis zadumany,
„pienia żurawi”,
marzenia rzeźbione czasem,
„moskiewskie wieczory” z ³ezk¹,
prosty chleb na zagrychę,
deszcz
i Bóg dla ocalenia dwóch starszych panów
przed zapaleniem p³uc,
i czas, co żyje ponad czasem.

HUGON LASECKI

Krajobraz się zmienia
co dzień.
W nocy ścięli drzewo
jacyś przechodnie.
Na drzewie sta³y ptaki,
gada³y o ciszy.
Za oknem spa³y babcie
i dziadkowie,
by w dzień odpocz¹ć
i pospać jeszcze trochę
aż przyjdzie noc.
Upragniona cicha noc.

Pójdę pos³uchać świerszczy,
choć s³uch już nie ten.
Pamięć pamięta
piękniejszy od piękna
śpiew.

Katedra by³a jak
hala z basenem.
Krople wody chodzi³y
po o³tarzach.
By³y anio³ki barokowe
w gotyckich witrażach.
Ukryte zabawy
i zabawki.
I g³ód by³ w moim śnie,
i czo³g przyby³
w urodziny babci.
Ktoś ko³ysa³ do snu
zestrzelone ch³opaki.
Jeden się podpali³.
On jest na fotografii.

Na taśmie s¹ cztery dźwięki
zapisane.
Nie ważne jakie.
Dla mnie s¹
jak Pi¹ta Symfonia,
jak kamienie w koronie,
jak niebiańskie ptaki
i królowa – matka moja –
w kwiatach.

Zamiast na ³¹kę
między kwiaty iść,
szed³em na oślep.


