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U T  G R A P H I C A  P O E S I S .  „BOSKA KOMEDIA” 
DANTEGO ALIGHIERI 

W INTERPRETACJI STEFANA MROŻEWSKIEGO

Lasciate ogni speranza, uoi ch ’entrate... Słowa widniejące nad prowadzącą 
do piekieł bramą, to chyba najbardziej znana fraza z jednego z najwybitniejszych 
dzieł światowej literatury: napisanej w latach 1307-1321 Boskiej Komedii Dante
go Alighieri (1265-1321)1.

Boska Komedia to utwór niezwykły, wieloznaczny w swej wymowie. Wędrów
ka poety przez Piekło, Czyściec i Raj, od grzechu i kary, przez pokutę i nadzieję aż 
do ostatecznego tryumfu Dobra, to wielka Odyseja, w której Dante, wspomagany 
przez Beatrice Portinari, Wergiliusza oraz św. B ernarda z Clairvaux, ukazuje 
zbłąkanej ludzkości drogę do zbawienia, drogę wiodącą do Boga poprzez miłość2. 
Ale przede wszystkim jest Boska Komedia genialnym dziełem poetyckim -  dosko
nałym kompozycyjnie, operującym plastycznym, sugestywnym językiem, boga
tym w obrazy łączące elementy realistyczne (konkretne postacie i zdarzenia 
historyczne, często współczesne Dantemu, dialekty zgodne z miejscem pochodze
nia danej postaci), z fantazją (obraz zaświatów zaczerpnięty m.in. z tzw. Wizji św. 
Pawia, Wizji Alberyka, Czyśćca św. Patryka, Dialogu św. Grzegorza), mistyką 
(proroctwa oparte na Apokalipsie czy doktrynie Joachim a del Fiore) i alegorią, 
obiektywną obserwację z subiektywnym przeżyciem wewnętrznym, tragizm z ko
mizmem lub lirycznym uniesieniem3. Poemat ów to nie tylko wspaniały obraz 
uczucia do kobiety, to przede wszystkim utw ór służący oddaniu prawd najważ
niejszych: konieczności bezkompromisowej walki ze złem, bezustannego szuka-

1 O Boskiej Komedii Dantego zob. K. Morawski, Wstęp, w: Dante Alighieri, Boska 
Komedia, Wrocław 1986, s. III-CXVIII (tu literatura dotycząca poematu oraz oso
by Dantego)

2 K. Morawski, Wstęp, s. LXI-LXIY LXIX-LXX
3 Ibidem, s. LXX-LXXIX, XCII, XCV-CIV O wizjach zaświatów w Boskiej Komedi 

zob. m.in.: J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w rene
sansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 
1994, s. 11-12, 14, 22-24, 69, 109, 161, 221, 263; G. Minois, Historia piekła, Warsza
wa 1996, s. 168-179: J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, Warszawa 1996, 
s. 19, 49-50, 94; J. Le Goff, Narodziny czyśćca, Warszawa 1997, s. 337-361
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nia właściwej ścieżki życiowej, a przede wszystkim wiary w dobro oraz potęgę 
miłości, która wszystko zwycięży.

To znakomite dzieło niemal od chwili swego powstania inspirowało licznych 
malarzy oraz grafików, wzbogacających ilustracjami poetycką wizję Dantego, 
wśród nich m.in. artystów tej miary, co Sandro Botticelli, Federico Zuccari, Wil
liam Blake czy John Flaxman; w czasach nam bliższych największą sławę zdoby
ły zaś ilustracje do Piekła (1861), Czyśćca i Raju  (1867) będące dziełem Gustawa 
Doré (1832-1883) oraz wykonany w latach 1951-1952 cykl autorstwa Salvatore 
Dali (1904-1989)4. Także i polscy artyści podejmowali wyzwanie, jakie stanowiły 
strofy włoskiego poematu; własną interpretację Boskiej Komedii przedstawili 
m.in. Miłosz Kotarbiński (1854-1944), Konstanty Brandel (1880-1970), Stefan 
Mrożewski (1894-1975), Jerzy Panek (1918-2001) czy Grzegorz Bednarski {Infer
no, 1993-2000)5.

Wśród nielicznych, którym przypadło w udziale zilustrowanie całości dzieła 
włoskiego poety, był także wspomniany wcześniej Stefan Mrożewski, jeden z naj
bardziej znanych grafików polskich XX stulecia6. W opublikowanym w 2004 roku 
katalogu monograficznej wystawy tego artysty, zorganizowanej przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie, Maria Grońska, analizując krótko ilustracje do Boskiej 
Komedii, zadała pytanie podstawowe: W ja kim  stopniu myśl i tendencje średnio
wiecznego poety myśliciela odczytał i przekazał współczesny artysta gra fiki1. Czy, 
jak  Doré, wiernie ilustrował tekst, nadając planszom skrajnie realistyczną formę, 
czy też -  jak  Salvatore Dali czy Józef Panek -  stworzył własną wizję z pogranicza 
surrealizm u (Dali) bądź abstrakcji (Panek), bliższą tekstowi Dantego bardziej 
duchem, niż formą?

Zanim polski artysta podjął się trudu  zilustrowania Boskiej Komedii, był już 
znanym i cenionym grafikiem8. Urodzony w 1894 roku w Częstochowie, artystycz
ną edukację zdobywał w wieczorowej Szkole Rysunku Jerzego Lehmana w Łodzi, 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, Wolnej Szkole M alarstwa 
i Rysunku Ludwiki i Wilhelma Mehofferów w Krakowie oraz w warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych (1923-1925), gdzie był uczniem m.in. Władysława Skoczy
lasa. W 1925 roku wyjechał do Paryża, odtąd aż do wybuchu wojny życie upływa
ło mu na ciągłych podróżach, m.in. do Belgii, Francji, Holandii, Anglii czy Włoch.

4 O ilustracjach do Boskiej Komedii zob. m.in.: A.S. Roe, Blake’s Illustrations to the 
Divine Comedy, „Italica” R. 32, 1955 nr 2, s. 129-132; J.P Barricelli, Dante’s Vi
sion and the Artist -  Four Modern Illustrators of the Commedia, New York 1992; 
Dante’s Divine Comedy -  six centuries of prints and illustrations. Exposition in 
Berlin April 19-June 18, 2000, ed. L.S. Malke, Berlin 2000

5 O polskich ilustracjach zob. Wokół Boskiej Komedii Dantego. Salvador Dali i inni. 
Dzieła z kolekcji Jakuba Lepa i Jana Fejkiela oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie i Muzeum Narodowego w Kielcach. Katalog wystawy w Muzeum 
Lubelskim 10 września -  7 listopada 2004 roku, opr. R. Bartnik, Lublin 2004

6 O S. Mrożewskim zob. Czarodziej rylca. Wystawa w sto dziesiątą rocznicą urodzin 
Stefana Mrożewskiego 1894-1975. Biblioteka Narodowa styczeń-marzec 2004, War
szawa 2004, s. 139-146 (tu wcześniejsza literatura); J. Krasnodębska, Stefan Mro
żewski, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, T. 3: K-О., Toruń 2004, s. 371
372; M. Pieczyński, W dżungli faktur, „Art. & Business” nr 11: 2006

7 M. Grońska, O graficznej twórczości Stefana Mrożewskiego, w: Czarodziej rylca, s. 33
8 Dane biograficzne zob.: A. Pietrzak, Kalendarium życia i twórczości Stefana 

Mrożewskiego, w: Czarodziej rylca, s. 53-66
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W 1931 roku związał się ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Grafików „Ryt”, 
uczestnicząc we wszystkich niemal jego wystawach, nie rezygnował przy tym 
z prezentacji indywidualnych czy udziału w międzynarodowych ekspozycjach 
m.in. w Warszawie, Paryżu, Brukseli, Berlinie, Rotterdamie, Rzymie, Nowym 
Jorku, Chicago, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia (I miejsce na. Międzyna
rodowej Wystawie Drzeworytu w Warszawie 1933, Grand Prix na wystawie Między
narodowa Sztuka i Technika w Paryżu 1937). Szczególną sławę przyniosły mu 
ilustracje do wybitnych dzieł literatury światowej wykonane w technice drzewo
rytu (F. Dostojewski Bracia Karamazow, 1926; M. Schwob Le Roi au Masque 
d ’Or, 1929; A. Mickiewicz Dzieła, 1929; F. Villon Le Petit et le Grand Testament, 
1930; M. Cervantes Przedziwny hidalgo Don Kichote z Manczy, 1933; W. von 
Eschenbach Parsifal, 1936; E. Szelburg-Zarembina Legendy Warszawy, 1938; 
Piękna i Bestia, 1948;), a także akwatinty (S. Askenazego Les lettres de Napoleon, 
1931; francuska edycja Dziel H. Sienkiewicza, 1931) oraz ekslibrisy.

Lata wojny i okupacji spędził Mrożewski m.in. na Kielecczyźnie, w Sudole 
koło Jędrzejowa, gdzie był gościem sadownika i kolekcjonera Ludwika Wiktora 
Kielbassa (1939-1942) oraz w Czaryżu; po roku 1945 zamieszkał we Francji 
i Holandii, od roku 1950 zaś w Stanach Zjednoczonych. W okresie powojennym 
rozszerzył swój w arsztat o malarstwo sztalugowe i monumentalne, a także w itra
że i ceramikę; kontynuował też zainteresowania zarówno ekslibrisem, jak  i grafi
ką ilustracyjną (m.in. E. Markowa Witraże, 1949; C.K. Norwid Trzy Miłości, 1950;
S. Lam Najwybitniejsi poeci polskiej emigracji, 1951; A. Mickiewicz Ballady 
i romanse, 1960; J.I. Kraszewski Legenda o królewiczu Rum ianku, 1972)9.

Stefan Mrożewski zmarł w Walmut Creek w Kalifornii 8 września 1975 roku, 
pozostawiając nader bogatą spuściznę: ponad 3000 grafik i ekslibrisów, około 
40 obrazów olejnych, 200 pasteli, kilkadziesiąt rzeźb w terakocie, oraz liczne pro
jekty polichromii i witraży.

W twórczości Mrożewskiego grafika ilustracyjna zajmuje miejsce wyjątkowe 
-  to ona właśnie przyniosła mu sławę i to w niej zdobył niekwestionowane 
mistrzostwo10. Tuż przed wojną (1938), po otrzymaniu honorarium za wykonanie 
Legend Warszawy, wyjechał do Włoch, gdzie zamierzał szukać źródeł inspiracji 
dla swego największego dzieła: cyklu ilustracji do Boskiej Komedii Dantego. 
W czasie podróży odwiedził Florencję, rodzinne miasto włoskiego poety, a także

9 A.K. Olszewski, Kilka uwag na temat twórczości Stefana Mrożewskiego w Kalifor
nii, w: Czarodziej rylca, s. 43-46

10 O grafice ilustracyjnej Mrożewskiego zob. m.in.: E Mornard, Vingt-deux artistes 
du livre, „Le Courrier graphique” Paris 1948, s. 257-266; E. Skierkowska, Współ
czesna ilustracja książki, Wrocław 1969, s. 48-51; A. Bursówna, Stefan Mrożew
ski, ilustrator bibliofilskich edycji, „Listy bibliofilskie”, Łódź 1972, s. 31-43; Słow
nik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa-Łódź 1986, s. 149-150; 
M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne 
i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław - Warszawa - Kraków 1994, s. 103-105, 
258-260, poz. 392, 394-395, 399, 403, 407; A.H. Mrożewski, Stefan Mrożewski: 
interprete des oeuvres littéraires, w: A Search for Knowledge and Freedom -  A la  
recherche du savoir et de la liberté. The polish-canadian perspective. Procedings 
of a symposium 20 X I 1993, wyd. RE. Wyczański, A.H. Mrożewski, R. Sobolski, 
Ottawa 1995, s. 31-60
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Rzym, Perugię, Neapol, Palermo, Terracinę i Rawennę11. Już wtedy rozpoczął 
prace nad Piekłem  -  pierwszych 14 plansz (Pieśń I-XIII i XVI) nosi datę: 1938 
oraz adnotacje do miejsc, w których powstały: Terracina -  Roma, Akwilea, Asyż, 
Perugia, Palermo i Neapol12. Praca nad całością zajęła jednak Mrożewskiemu aż 
31 lat: kolejne 21 plansz Piekła powstało w latach 1939-1940, ilustracje Czyśćca 
do końca wojny, ostatni zaś drzeworyt Raju  dopiero w roku 1969; całość opubli
kowano w roku 1970 w bibliofilskiej edycji, obejmującej zaledwie 21 egzempla
rzy13.

Podejmując się pełnego zilustrowania włoskiego poematu, Mrożewski musiał 
się zmierzyć nie tylko z tekstem  Dantego, tak  bogatym w historyczne i symbolicz
ne odniesienia, lecz także z dotychczasową tradycją jego ilustrowania -  przede 
wszystkim z monumentalnym cyklem wykonanym przez Gustawa Doré jeszcze 
w 3. ćw. XIX stulecia (1861 i 1867)14. Cykl ten, choć obejmował całość poematu, 
to jednak nie ilustrował każdej z pieśni. W przypadku Piekła, Doré pominął trzy 
z nich, w Czyśćcu siedem, w Raju  zaś aż dziewiętnaście; bez ilustracji pozostało 
łącznie 29 na 100 pieśni poematu, czyli blisko 1/3. Mimo to, cykl Dorego liczył aż 
135 grafik, a więc więcej, niż pieśni w dziele Dantego (100) -  artysta zrekompen
sował bowiem ten brak zwiększeniem ilości plansz do pojedynczych pieśni: nie
które z nich mają po dwie, trzy lub więcej ilustracji.

W przeciwieństwie do Gustawa Doré, Mrożewski zastosował konsekwentnie 
zasadę ilustrowania każdej pieśni, ale za to tylko jedną planszą (34 do Piekła 
i po 33 do Czyśćca oraz Raju)-, siłą rzeczy musiał się więc ograniczyć do zobrazowa
nia tej sceny, która wydawała się najważniejsza, a może najbardziej sugestywna 
w swej wymowie, choć nie zawsze oddająca zasadniczy wątek tekstu15. Budując

11 T. Przypkowski, Wspomnienie o Ludwiku Wiktorze Kielbassie i jego zbiorach 
w Sudole pod Jędrzejowem, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach 1: 
1963, s. 203

12 Zob. Muzeum Narodowe w Kielcach, Dział Rycin, sygn. MNKi/GR/225-237, 239
13 M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław 1971, s. 165; Eadem, Grafika 

w książce, s. 105
14 O ilustracjach G. Doré zob. R. Delorme, Gustave Doré. Paris 1879; B. Roosevelt, 

Life and Reminiscence of Gustave Doré, New York 1885; B. Jerrold, The Life 
of Gustave Doré, London 1891; J. Valmy-Baysse, Gustave Doré -  L ’Art et la Vie, 
Paris 1930; L. Deze, Gustave Doré -  Bibliographie et catalogue complet de l ’oeuvre. 
Paris 1930; H. LeBlanc, Catalogue de l ’oeuvre complet de Gustave Doré. Paris 
1931; K. Farner, Gustave Doré der Industrialisierte Romantiker Dresden 1963; 
Gustave Doré 1832-1883, Musee d’Art Moderne Strasbourg 1983; A. Renonciat, 
La vie et l ’oeuvre de Gustave Doré, Paris 1983; D. Malan, Gustave Doré, Adrift on 
Dreams of Splendor, St. Louis 1995; Fantasy & Faith: the Art of Gustave Doré. 
New Haven: Yale University Press 2006 (katalog wystawy)

15 Całość uzupełnił rytowany w 1943 portret Dantego. O ilustracjach S. M rożewskiego 
do Boskiej Kom edii zob. m.in.: H. Vollmer, Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler des 
X X  Jahrhunderts, T. 3 (b.r.w.), s. 433; K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 
1962, s. 305; S. Sawicka, Grafika, w: H istoria sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, T. 3: Kra
ków 1962, s. 363; T. Przypkowski, Wspomnienie, s. 203; M. Grońska, N owoczesny drzeworyt, 
s. 165-166; A. Bursówna, Stefan Mrożewski, s. 31-34; J. Teplin, Stefan M rożew ski's Divina 
C om edia, „Illustration” R. 63, 1972 nr 9; В. Szyndler, Mrożewski Stefan (1894-1975), Polski 
Słownik Biograficzny T. 22, 1977, s. 218; M. Grońska, Grafika w książce, s. 105; Eadem, 
O  graficznej twórczości Stefana M rożewskiego, s. 26-27, 32-33; Wokół Boskiej Kom edii
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poszczególne plansze, Mrożewski zdecydował się przede wszystkim na dwa rozwią
zania: ilustrowania „strumienia tekstu” oraz na metodę, którą można by nazwać 
„mozaikową”. W tym pierwszym przypadku wybierał zwartą, kilku -  lub nawet 
kilkudziesięciowersową partię tekstu (Piekło 24, Czyściec 21, Raj 17 plansz)16, 
w drugim zaś tworzył kompozycję w oparciu o kilka mniejszych fragmentów o róż
nej objętości, rozrzuconych w całej pieśni (Piekło 7, Czyściec 12, Raj 14)17. Tylko 
w pięciu przypadkach (3 plansze Piekła i 2 Raju) pojawiła się metoda „kompila- 
cyjna”, polegająca na łączeniu w ramach jednej ilustracji motywów wywodzących 
się z dwóch różnych pieśni18.

Przyjrzyjmy się bliżej owym trzem  metodom ilustrowania tekstu na przykła
dzie wybranych plansz, porównując je dodatkowo z wykonanymi niemal sto lat 
wcześniej grafikami Gustawa Doré. I tak pierwsza część poematu, czyli Piekło, roz
grywa się w okresie od nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, a rozpoczyna 
go scena spotkania Dantego z trzem a symbolicznymi zwierzętami: lwem, wilczycą 
i panterą u stóp piekielnej góry, opisana w Pieśni P 9. Odpowiadająca jej rycina to 
bardzo wierna ilustracja „strumienia tekstu”, i to stosunkowo dużej jego partii 
(w. 13-60): na pierwszym planie, u podnóża góry, stoi nad przepaścią przerażony 
Dante (w. 13, 45, 58-59), przed nim zaś chuda wilczyca nabrzmiała od płodu, o ob
wisłych sutkach (w. 49-50), lew co podniósł głowę o potężnej grzywie (w. 45-48) 
i zwinna pantera o plamistej skórze (w. 32-34); w tle widać skały, które promieniami 
stroi blask gwiazdy wodzącej tuziemskie plemiona (w. 17-18). Z Pieśni V, obrazu II 
kręgu piekieł wypełnionego grzeszącymi zmysłowością, wybrał z kolei artysta krót
ki fragment opowiadający o dramatycznym sądzie Minosa nad grzesznikami 
(w. 4-39), pominął zaś wątek główny -  opowieść o miłości Paola i Franceski. I tak  na 
pierwszym planie z lewej widnieje wewnątrz kręgu płomieni potężna postać Mino
sa, opasanego własnym ogonem sędzi prastarego o wilczej twarzy i trzech rogach, co 
chwostem znaczy stopnie kary (w. 4-6), przed nim zaś sylwetki diabłów popychają
cych widłami potępionych oraz wrzucających osądzone już dusze na dół 
(w. 14-15), ku piekielnym czeluściom, do jam y ciemnościami głuchej (w. 28), gdzie 
piekielny orkan spuszczony ze smyczy, szarpie i kole, i ościeniem ćwiczy ich gwał
townie poskręcane ciała (w. 31-35, 38-39). Gustaw Doré był w swoim cyklu znacz
nie mniej wstrzemięźliwy: Pieśń I  zilustrował pięcioma, zaś Pieśń V  sześcioma 
planszami, m.in. pokazując po kolei spotkanie z każdym ze zwierząt (I), oraz uka
zując Minosa, cierpiących grzeszników i historię miłości Paola i Franceski (V).

Innych przykładów ilustrowania „strumienia tekstu” dostarczają plansze 
Czyśćca. I tak  z Pieśni II  wybrał Mrożewski stosunkowo krótki fragment opisujący

Dantego, s. 21, 56-59; D ante Alighieri: Boska komedia -  Piekło, wst. J. Tischner, Kraków 
1994

16 Piekło, Pieśni: I-III, V-VII, IX-XII, XIV, XVI-XXII, XXIV, XXVI, XXVIII-XXIX, 
XXXIII-XXXIV-, Czyściec, Pieśni: II-III, VI-VII, IX, XI, XIII, XV, XVII-XIX, XXII- 
XXV, XXVIII-XXXIII- Raj, Pieśni: I-IV, VIII, X, XIII, XV-XX, XXII, XXIV, XXXI, 
XXXIII

17 Piekło, Pieśni: IV, VIII, XIII, XV, XXIII, XXV, XXXI-, Czyściec, Pieśni: 1, IV-V, 
VIII, X, XII, XIV, XVI, XX-XXI, XXVI-XXVII-, Raj, Pieśni: V, VII, IX, XI-XII, XIV, 
XXI, XXIII, XXV-XX1X, XXXII

18 Piekło, Pieśni XXVII, XXX, XXXII-, Raj, Pieśń VI i XXX
19 Wszystkie cytaty oraz numeracja wersów za: Dante Alighieri, Boska Komedia, 

Wrocław 1986



Ut graphica poesis. „Boska Komedia” Dantego Alighieri... 211



212 Marta Pieniążek-Samek

przybycie dusz do wrót Purgatorium  oraz powitanie ich przez anioła (w. 10-54). 
Na ilustracji oglądamy więc wznoszącą się nad fal morskich walem (w. 10) czar
ną, pionową skałę, pod którą Dante wraz z Wergiliuszem patrzą na przybijające 
do brzegu czółno tak lekkie (w. 41), wypełnione stłoczonymi postaciami kobiet 
i mężczyzn, z których część wysiadła już na brzeg i przygląda się górskim posa
dom... ja k  człowiek lądu nowego nieświadom  (w. 52-54); w tyle łodzi widnieje 
ogromna postać w takiej urodzie, że mi wygląda ja k  osoba święta -  anioł w jasnej 
szacie z pochodnią w ręce, o dwóch ogromnych, białopianych skrzydłach (w. 26, 
43-44). Dante jest natom iast nieobecny na planszy XXIX, na której Mrożewski 
zilustrował tym razem obszerny fragment tekstu opisujący mistyczną procesję 
w Raju Ziemskim (w. 76-132). W tym przypadku „oczyma Dantego” widzimy pod 
tukiem  tęczy utkanym z promieni (w. 76-78) ciasno stłoczony korowód postaci 
wypełniający niemal całą planszę -  na pierwszym planie wół (symbol św. Łuka
sza) oraz lew (św. Marek), oba o skrzydłach w tysiąc oczu zbrojnych (w. 94-97), za 
nimi wzlatujący w niebo świetlisty Gryf, symbol Chrystusa, do którego szyi m i
sternie przypięty jest wóz tryumfalny dwukólny z siedzącą na nim młodą dziew
czyną -  Eklezją (w. 107-120), za wozem postępują dwaj aniołowie, orzeł (św. Jan  
Ewangelista) oraz wiodące skoczne tany Trzy Młódki, trzy cnoty teologiczne -  
Wiara, Nadzieja i Miłość, którym towarzyszą usytuowane w głębi kompozycji, 
również tańczące cztery panny: Męstwo, Umiarkowanie, Roztropność i Spra
wiedliwość, czyli cnoty kardynalne (w. 121-132). I w tym przypadku ilustracje 
polskiego grafika różnią się od grafik stworzonych przez Gustawa Doré, który 
obie pieśni zaopatrzył w dwie plansze, ukazując oddzielnie: widok łodzi anioła 
oraz jej spokojne przybycie do brzegu (Pieśń II), oraz stateczny korowód postaci 
z czterem a symbolicznymi zwierzętami w tle i taniec trzech dziewcząt, cnót teo
logicznych (Pieśń XXIX)) kompozycje te różnią się spokojem od tego, co w tak 
mistyczny i pełen ekspresji sposób opisywał włoski poeta, a ukazał na swoich ry
cinach polski artysta.

W Raju  Mrożewski nieco rzadziej już posługiwał się tą  metodą. Z tekstu Pieś
ni X X  zilustrował krótki fragment opisujący wizję mistyczną w oku orła na pla
necie Jowisz (w. 16-72). Na planszy oglądamy -  oczyma Dantego -  otoczone pió
rami, ogromne oko orła, a w jego błyszczącej, rzucającej promienie źrenicy postać 
króla Dawida, Ducha świętego lutnistę (w. 37-42), wokół brwi zaś cesarza Traja- 
na, co wdowieńkę pocieszał po synie (w. 44-45), Ryfeusza Trojańczyka (w. 67-69), 
oraz trzech mężczyzn w koronach: króla Ezechiasza, Karola Wielkiego i króla 
Sycylii Wilhelma II (w. 49-64). Z Pieśni XX X III wybrał natom iast Mrożewski naj
bardziej przejmujący, a zarazem najważniejszy, z kolei dość krótki fragment, opi
sujący bezpośredni ogląd Twarzy Boga przez poetę (w. 106-145) -  w głębinach 
materii przejrzystej, jednolicie czarnej (w. 115) przedstawia na tle krzyżujących 
się promieni, świetlisty rys Trojga Obręczy, a w nim Twarzy Człeczej Wizerunek: 
brodatą Twarz Boga (w. 117, 131). W Boskiej Komedii Gustawa Doré Pieśń X X  
również zyskała jedną planszę, ale z przedstawieniem chórów anielskich, wspa
niały zaś tekst Pieśni XXXIII pozostał w ogóle bez ilustracji.

Za przykład drugiej metody, nazwanej „mozaikową”, niech posłuży znów kil
ka rycin. Do planszy ilustrującej Pieśń IV  Piekła wybrał artysta rozrzucone 
w tekście fragmenty opisujące wnętrze Limbusu oraz przebywające w nim dusze, 
ilustrując w ten sposób treść całej pieśni (w. 8-10, 30, 106-107, 125, 64-68, 83-102, 
130-149): na pierwszym planie widzimy brodatych starców, trzy niewiasty 
(Lukrecja, Julia i Marcja lub Kornelia, w. 124-128) oraz młodą Lawinię wraz
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z ojcem Latynem (w. 125), za nimi zaś bolesną, piekielną doliną, która przypomi
na loch bezdenny, mgławy, czarnosiny (w. 8, 10) z rosnącym pośrodku ogromnym 
drzewem, w głębi której widać wspaniały gród, otoczony murem siedmiorakim  
(w. 106-107). W dolinie przedstawił artysta gromadę mężczyzn, niewiast i dzieci 
(w. 30) w długich szatach, m.in. przy trójnogu rzucającym blask niby ognisko 
(w. 68) starożytnych filozofów i lekarzy, z Sokratesem, Platonem, Ptolemeuszem 
i Galenem na czele (w. 130-149), z prawej zaś, obok Dantego i Wergiliusza, czte
rech poetów: Homera, Horacego, Owidiusza i Lukana (w. 83-102), przysłoniętych 
mgłą rozsnutą nad doliną. Ilustrację do Pieśni X III Piekła zbudował z kolei Mro
żewski w oparciu o wybrane z tekstu opisy wnętrza kręgu, męczarni samobójców 
oraz spotkania z niektórymi grzesznikami (w. 2-6, 10-15, 88-107, 111-119, 122
129). I tak  na rycinie widzimy na pierwszym planie, na tle leśnej gęstwiny 
(w. 2-6), dwie mary nagie i krwawe skórą obszarpaną, kąsane przez sforę suk  
czarnych (w. 111-129) -  Ercolana Maconi ze Sieny i Giacoma di S an t’Andrea 
z Padwy; za nimi zaś las złożony z poskręcanych drzew uformowanych z ciał 
samobójców, których dusze są wplecione w te przeklęte sęki, a z pni odzywają się 
jęk i (w. 88- 107); uwięzionych w pniach grzeszników kąsa Harpia o ludzkim  obli
czu, dużych skrzydłach i pierzastym brzuchu (w. 10-15). Gustaw Doré ilustruje 
zarówno Pieśń TV, jak  i X III  dwoma planszami -  tę pierwszą obrazem ukrytych 
pod załomem skały dusz cierpiących w Limbie oraz toczonym na tle drzew dialo
giem Dantego z grupą poetów i pisarzy starożytnych, tę drugą zaś ogólną wizją 
mąk oraz spotkaniem z Piero Della Vigna.

Podobnie postępuje Mrożewski w Czyśćcu. W ilustracji do Pieśni IV  (w. 34-42, 
52-57, 103-108, 112-135) konstruuje obraz w oparciu o wybrane, krótkie frag
m enty opisujące drogę na górę czyśćcową: i tak  na pierwszym planie z prawej 
widnieje fragment kamienistej ścieżki wiodącej w górę czarnej skały, na krawędzi 
której stoją Dante i Wergiliusz (w. 34-42) patrzący na słońce rzucające blaski 
w dolinę (w. 52-57); na tle góry przedstawiono postacie męskie i kobiece w cień 
zasunięte (w. 103-105) z wyraźnie wyodrębnioną sylwetką siedzącego na ziemi 
mężczyzny, co u kolan wiązał ramion sploty (w. 106-108) -  to przyjaciel Dantego, 
florentczyk Belacqua (w. 112-135). Podobnie kompozycja ryciny ilustrującej Pieśń 
X  powstałą w oparciu o niewielkie fragmenty tekstu opisujące pokutę pysznych 
oraz biblijne symbole pokory (w. 20-45, 55-69, 130-139): tu  na pierwszym planie 
przedstawił Mrożewski długi szereg nagich mężczyzn, którzy idąc, gną się cięża
rem niesionych na plecach wielkich kamieni (w. 130-139), z lewej zaś stojących na 
krawędzi tarasu, obserwujących tę scenę Dantego i Wergiliusza (w. 20). W tle 
wznoszą się ściany góry czyśćcowej białymi błyszczące marmuram i i pokryte rzeź
bą (w. 29-33), ukazującą wspomniane przykłady pokory: z lewej scena Zwiastowa
nia (w. 34-45), z prawej zaś Dawid, karny psalmista, skaczący ja k  pacholę przed 
Arką Przymierza, okadzaną przez kapłanów (w. 55-69). Gustaw Doré Pieśń IV  
zilustrował dwiema grafikami (wspinaczka Dantego i Wergiliusza oraz spotkanie 
dusz pod ścianą góry -  obie te sceny Mrożewski połączył), Pieśń X  zaś jedną, 
przedstawiając na niej Sprawiedliwość Trajana -  scenę, którą polski grafik za
pewne świadomie pominął, ograniczając się do przykładów pokory zaczerpnię
tych wyłącznie z Biblii.

Najczęściej, jak już wspomniano, metoda „mozaikowa” pojawiała się w ilu
stracjach do Raju. Kompozycja ryciny do Pieśni XXIII, choć oparta tylko o dwa 
fragmenty tekstu, jest o tyle znamienna, że oddaje nie tyle literę, a ducha strof 
Dantego, ilustrując zawarte w nich rozważania teologiczne (w. 16-45, 88-111).
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I tak  na pierwszym planie ukazał Mrożewski poetę i jego towarzyszkę o złożo
nych do modlitwy dłoniach, wpatrzonych w mistyczną wizję: tak zobaczyłem nad 
iskier milionem słońce (w. 28-29) -  skąpane w promieniach światła anielskie chó
ry otaczające świetlisty krąg z umieszczonymi wewnątrz postaciami: Chrystusa 
w długiej szacie, co szlak otwarł od ziemi ku górze (w. 35-45), oraz M atkę Boską 
(w. 88-111). Z tekstu Pieśni XXVII wybrał natom iast trzy fragmenty opisujące 
„Cztery pochodnie” i św. Piotra (w. 10-13, 19-27, 40-66) -  na pierwszym planie 
widzimy odwróconą tyłem postać Dantego oraz unoszącą się nad nim, otoczoną 
świetlistą aureolą Beatrycze, z prawej zaś, na tle kaskady promieni, zatlone 
w ochocie cztery pochodnie (w. 10-11) -  brodatych mężczyzn o głowach otoczonych 
nimbami: śś. Piotra, Jakuba i Jan a  w tunikach i płaszczach oraz nagiego praojca 
Adama (w. 19-27, 40-66). W odniesieniu do ilustracji Raju, różnice z cyklem Gu
stawa Doré są szczególnie znaczące: z Pieśni X II  francuski artysta przedstawił 
jedynie wirujące świetliste kręgi, nie materializując wizji, o której opowiada tekst 
poematu, Pieśni X X III nie zilustrował zaś w ogóle.

Tylko w czterech przypadkach zastosował Mrożewski metodę kompilacyjną, 
czyli budowanie kompozycji w oparciu o fragmenty tekstu pochodzące z różnych 
pieśni; przyjrzyjmy się bliżej dwóm z nich. I tak na planszy do Pieśni XXVII wizję 
piekła zdradzieckich doradców, stworzoną w oparciu o niewielkie fragmenty teks
tu (w. 4-6, 40-48), uzupełnił o postać Dantego, opisaną w pieśni poprzedniej; na 
rycinie widzimy więc wnętrze piekielnego jaru  rozświetlonego blaskiem błyska
wic (w. 40), w którym cierpi tłum  grzeszników płomiennym odzianych strojem 
(w. 47-48), z usytuowaną na pierwszym planie sylwetką Guida da Montefeltre 
(w. 4-6), z lewej zaś Dantego, którego postać przedstawiono dokładnie wg opisu 
zawartego w Pieśni XXVI: poeta stoi na brzegu skały tak w dół przechylony, że 
gdyby był nie trzymał się krawędzi, to spadłby w przepaść (w. 43-45). Z kolei na 
ilustracji do Pieśni X X X  Raju, ukazał Mrożewski obraz Empireum i Róży Mis
tycznej (w. 61-120): oglądamy tu  oczyma Dantego na ciemnym tle smugę światło
ści w postaci potoku (w. 61-62), na niej zaś, otoczone strugami iskier [...] niebie
skie dwory całe z promieni -  oryginalny, własny obraz owej Róży, w którą włączył 
nieobecną w tekście, a pojawiającą się dopiero w pieśni następnej postać Naj
świętszej Marii Panny, którą za królowę uznają świeci po niebios krawędzi 
(w. 116-117), otoczoną duszami kobiet i mężczyzn wśród kwiatów (w. 118-135). 
Warto podkreślić, że obie te pieśni Gustaw Doré pominął w swoim cyklu.

We wszystkich, nie tylko wspomnianych wyżej kompozycjach, wyjątkowa rola 
przypadła Dantemu -  zgodnie zresztą z tekstem włoskiego poematu. Stosunkowo 
najrzadziej, bo tylko na 10 planszach, sięgnął Mrożewski po rozwiązanie usuwają
ce poetę „poza kadr” -  w miejsce widza, któremu „użycza” on niejako własnych 
oczu. Ów „spektakl bez głównego aktora” aktywizuje odbiorcę, niwelując zarazem 
dystans wobec rozgrywających się wydarzeń: w ten oto sposób to my jesteśmy 
w piekle, czyśćcu lub raju. Tam, gdzie Dante jest obecny, pojawia się bądź to jako 
bierny obserwator (przede wszystkim w Piekle), bądź też jako aktywny uczestnik 
zdarzeń -  szczególnie w Czyśćcu (20 plansz), gdzie spotyka wielu swoich ziem
skich wrogów lub przyjaciół; w Raju  zaś jego aktywny udział ogranicza się 
do dyskursu prowadzonego z napotkanymi na „niebiańskich pastwiskach” święty
mi i błogosławionymi. Choć Mrożewski wiernie postępuje za tekstem poematu, to 
jednak wybór roli, jaką przypisuje w poszczególnych scenach poecie -  biernej lub 
aktywnej -  jest już wyłącznie jego, Mrożewskiego, wyborem: wszak cały tekst dan
tejskiego poematu to jakby „sprawozdanie” z tego, co oglądał włoski poeta.



218 Marta Pieniążek-Samek

II. 11

II. 12



Ut graphica poesis. „Boska Kom edia” Dantego Alighieri.. 219

II. 13.

Nie rezygnuje przy tym polski artysta z tak charakterystycznej dla tekstu 
Dantego aktualizacji -  na ilustracjach pojawiają się postacie współczesne Dante- 
mu lub związane z historią Włoch (m.in. w Piekle: Filippo Argenti, Cavalcate 
Cavalcanti i jego syn Guido, Farinata degli Uberti, Brunetto Latini, Ciampolo, 
Vanni Fucci, Bocca degli Abbati; w Czyśću: Pia dei Tolomei, Sordello, Guido del 
Duca i Rivieri dei Paducci, Marco Lombardo, Forsę Donati; w R aju : Karol Martel, 
Cunizza da Romano, Falco z Marsylii, Cacciaguido). Warto jednak podkreślić, że 
Mrożewski wybrał spośród scen z ich udziałem te najbardziej dramatyczne, m.in. 
obrazy mąk piekielnych lub pokuty będącej karą za popełnione grzechy; są to 
zarazem przedstawienia uniwersalne, ponadczasowe w swej wymowie, opisujące 
zjednej strony nędzę ludzkiej kondycji, z drugiej zaś wyrażające wiarę w zbawczą 
siłę dobra i miłości.

Przytoczone przykłady ukazują zarazem rzecz najważniejszą: gdy porównuje
my ilustracje Mrożewskiego z tekstem  Boskiej Komedii, uderza ogromna wier
ność ikonograficznego przekazu: bez trudu  sporządzić można -  jak  zresztą uczy
niono powyżej -  opis każdej z rycin, posługując się cytatami zaczerpniętymi 
z dzieła Dantego. Bez względu na to, czy Mrożewski ilustruje tylko jeden, najbar
dziej dramatyczny fragm ent utworu („strumień tekstu”), czy też niemal całą 
pieśń w oparciu o rozrzucone, niewielkie fragmenty tekstu (metoda „mozaiko
wa”), jest to zawsze ilustracja niemal „dosłowna” w warstwie narracyjnej; można 
zapytać: czy w artystycznej także? Czy i przyjęta forma rycin współgra z literą 
i duchem dantejskiego poematu?

Rytowane przez Mrożewskiego ilustracje do poszczególnych części Boskiej Ko
medii różnią się wyraźnie sposobem budowania przestrzeni, wykorzystaniem
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światła, a nawet -  choć to w grafice wydaje się trudne do uzyskania -  efektami 
„kolorystycznymi”, dookreślającymi formę i budującymi zarazem nastrój całej 
sceny. Słowem, które charakteryzuje najlepiej 34 ryciny Piekła, jest ekspresja: 
niemal wszystkie przeniknięte są bowiem dynamizmem, pasją, gwałtownością 
-  i to zarówno w odniesieniu do samej formy, jak  i użytych kontrastów światłocie
niowych, w znakomity sposób „współbrzmiąc” z zawartym w tekście obrazem 
piekielnych mąk i cierpień przebywających tu  grzeszników. Do rzadkości należą 
przedstawienia utrzym ane w łagodniejszej tonacji (Pieśń I-II, IV, VIII, XXXII- 
XXXIV); tak naprawdę tylko w przypadku ilustracji do Pieśni IV, ukazującej bo- 
łesną, piekielną doliną Limbusu zaproponował artysta spokojną, zamkniętą kom
pozycję budowaną na zasadzie sekwencji postępujących w głąb planów, 
wypełnionych tłumami postaci spowitych delikatnym światłem, tonących w pół
mroku względnie w oparach gęstej mgły. To wierna Dantemu wizja -  o wiele wier
niejsza od tej, którą stworzył Doré (niewielki krąg osób otaczających Dantego 
i Wergiliusza na tle gęstego lasu), a zarazem urzekająca swoim rozmachem. 
W pozostałych przypadkach spokój jest tylko pozorny: statyczną kompozycję 
przerywa ruch jednej lub dwóch postaci (Pieśń II, VIII, XXXII/XXXII I ), albo też 
niezwykle dynamiczne, pulsujące światło o wyraźnie dekoracyjnym charakterze 
(Pieśń I, II, VIII). Wszystkie też sceny -  poza wspomnianą wyżej Pieśnią IV  -  bu
dowane są w oparciu o niemal identyczny schemat: kompozycja biegnie po linii 
diagonalnej w głąb niemal nieograniczonej, pozbawionej zamknięcia przestrzeni, 
tworząc układ otwarty, a zarazem szalenie dynamiczny. Niemal w każdej scenie 
pojawia się też wyraźnie dominujący element, któremu podporządkowano resztę 
pojawiających się postaci: jest to Dante rozmawiający ze zwierzętami (Pieśń I), 
z Beatrycze (Pieśń II), bądź cierpiącymi katusze potępieńcami {Pieśń XIX, XXXII/ 
XXXIII), względnie fantastyczne stwory zadające ludziom ból i męczarnie {Pieśni 
V-VII, IX, XII, XVII, XXI-XXII). Nierzadko kompozycja komplikuje się, dodatko
wo akcentując dynamikę całego układu: całość budowana jest wzdłuż niejednej, 
a dwóch lub więcej przecinających się diagonali (Pieśń IX, X, XIV), względnie 
wprawiona zostaje w ruch wirowy względem osi przedstawienia (Pieśń VII).

W tę dynamicznie kreowaną scenę wpisuje artysta równie ekspresyjnie przed
stawianych aktorów piekielnego dramatu; wyciszone, nie wykonujące gwałtow
nych gestów postacie pojawiają się jedynie marginalnie (Pieśni I-II, IV) -  zdecy
dowanie dominuje, wywołany bólem doznawanych mąk, spazmatyczny niemal 
ruch ciała, wykrzywione cierpieniem twarze grzeszników, czy też pełna zadowo
lenia pasja tych, co je zadają: diabłów i mitycznych stworów (m.in. Pieśni III, V, 
VII, IX, XIX, XXII, XXX). Często Mrożewski operuje tu  kontrastem , zestawiając 
cierpienie potępionych ze spokojem kulisowo budowanego tła {Pieśni VI, VIII-XI, 
XXI, XXX, XXXII/XXXIII), często też -  czyniąc z Dantego i Wergiliusza biernych 
obserwatorów oglądanych scen -  zderza ich pozorny spokój z rozpaczą grzeszni
ków o poskręcanych bólem ciałach {Pieśni V, VIII, XI, XIII-XIV, XVI-XVII, XX). 
Paradoksalnie też owa „estetyka kontrastu” wkracza i w stosunek pomiędzy treś
cią a formą przyjętą do jej wizualizacji. To, co przyszło poecie oglądać, to wszak 
wizja zaświatów, w których pokutują ludzkie dusze -  Mrożewski zaś, znakomicie 
odczytując to, co było świadectwem poetyckiego geniuszu Dantego, a zarazem 
idąc za pierwowzorem Dorego, nadaje owym cierpieniom na wskroś realistyczną 
formę: zamiast „zwiewnych”, eterycznych postaci, ciała „z krwi i kości”, choć 
czasem świadomie zdeformowane, stylizowane, o wysmuklonych lub odwrotnie, 
zbyt przysadzistych proporcjach, ciała szarpane konwulsjami bólu, twarze
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wykrzywione paroksyzmem męki -  męki na wskroś fizycznej; nawet diabły czy 
fantastyczne stwory zdumiewają cielesnością znakomicie oddanej m uskulatury 
(Pieśni III, V, XXII, XXV, XXXIV). Realizm doznawanych kar przeraża tym bar
dziej, im silniejszy tworzy kontrast z otwartą, celowo niedookreśloną przestrze
nią budowaną czasem z pominięciem linearnej perspektywy i szkicowo, synte
tycznie traktowanym tłem biegnących ukośnie poszarpanych skał, wzmagających 
efekt niesamowitości rozgrywanych w ich cieniu zdarzeń. Te sceny naprawdę 
dziać się mogą wszędzie, nie tylko w zaświatach, lecz i w realnym bycie; są wielką 
alegorią, podobnie jak w poemacie Dantego, uniwersalizującą wizję piekła, które 
ludzie ludziom tworzą na tej ziemi.

Czynnikiem podkreślającym dodatkowo ową „estetykę kontrastu”, a zarazem 
w znakomity sposób scalającym dynamiczną kompozycję poszczególnych scen, 
jest światło. Nieznane pozostaje jego źródło -  w piekle wszak nie świeci słońce ani 
księżyc -  lokowane „poza kadrem ”, skupia się zawsze na najważniejszych „akto
rach” dram atu (postacie cierpiących grzeszników i zadających im męki diabłów, 
czasem Dante i Wergiliusz), podkreślając zarazem oś całej kompozycji. Rudymen
tarny kontrast: światło-ciemność służy Mrożewskiemu jako podstawowy środek 
kreacji zarówno przestrzeni, jak i postaci: z gęstych mroków aksamitnej, „dusz
nej” niemal czerni wydobywa poszczególne sylwetki, odcinając je od otaczającego 
mroku i modelując, niemal „rzeźbiąc” ciała grzeszników i ich oprawców (Pieśni 
IV-VII, XV, XX-XXII, XXIV, XXVII, XXX). Rzadko przy tym sięga po subtelniejsze 
niuanse barwne -  mało tu  szarości (Pieśń I-II), czy delikatnych przejść od bieli 
światła poprzez szarość mgły ku czerni tła  (Pieśni IV, XIV-XV), dominuje gwał
towna, dramatyczna wręcz opozycja: biel -  czerń. Niekiedy źródła światła są wy
raźniej dookreślone, jest ich też więcej, niż jedno: obok piekielnej poświaty tła 
[Pieśń II-III, IX, XX), pojawia się ekspresyjny blask błyskawic lub ognistego desz
czu (Pieśni VI, XIV-XV), względnie żar płomieni palących ciała grzeszników (Pieś
ni VII, X, XVI-XVII, XIX, XXVII); pozostające poza tą  feerią blasku postacie ryso
wane są lekką, białą kreską, niemal „zagubione” w aksamitnej czerni. Nie sposób 
uniknąć w tym przypadku skojarzeń z malarstwem włoskim wczesnego baroku, 
szczególnie z obrazami Michelangelo Merisi zw. Caravaggio (1571-1610), dla któ
rego światło było równie ważnym, aktywnym czynnikiem budującym kompozycję 
i tworzącym nastrój scen, a także włoskich -  i nie tylko włoskich -  naśladowców 
owej maniera tenebrosa20. Nie jest to zapewne przypadek -  wszak większość ilu

20 W. Friedlaender, Caravaggio studies, Princeton University Press 1955; A. Moir, 
The Italian followers of Caravaggio, Cambridge, Harvard University Press 1967; 
Caravaggio e i caravaggeschi. Colloquio organizato d ’intesa con le accademie di 
Spagna e di Olanda Roma, 12-14 febbraio 1973, Roma 1974; R.E. Spear, Caravag
gio and his followers, New York 1975; B. Nicolson, The international Cara- 
vaggesque movement: lists of pictures by Caravaggio and his followers throughout 
Europe from 1590 to 1650, Oxford 1979; H. Hibbard, Caravaggio, New York 1982;
B. Nicolson, Caravaggism in Europe, Torino 1989; Michelangelo Merisi da Cara
vaggio: la vita e le opere attraverso i document: atti del Convegno internazionale 
di studi, a cura di Stefania Macioce, [Roma 1996]; La luce del vero: Caravaggio, 
La Tour, Rembrandt, Zurbaran, Silvana 2000; M. Marini, Caravaggio: pictorpra- 
estantissimus: Viter artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell’arte 
di tutti i tempi, Roma 2001; J. Bikker, G. Papi, N. Spinosa, French, Dutch, and 
Flemish Caravaggesquepainting, [Milano] 2005; Caravaggio e l ’Europa: il movi-
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stracji do Piekła powstała w czasie podróży do Italii, do miast, w których znajdo
wały się najlepsze obrazy tego artysty (m.in. Rzym i Neapol). Odniesień do sztuki 
baroku jest w rycinach Mrożewskiego znacznie więcej: dynamiczne, otwarte kom
pozycje czy „materialność” ukazanych wizji to jakby dalekie echo barokowego 
m alarstw a włoskiego -  nie tylko sztalugowego, także monumentalnego, które 
polski artysta znał również z autopsji.

Wraz z wstąpieniem na tarasy Czyśćca wiele się zmienia -  „pośredni św iat” 
rozsnuty między piekłem a niebem, świat o własnej geografii i nieco innych „bo
haterach”, wymagał od artysty zastosowania odmiennych, w pewnym sensie tak 
że „pośrednich” środków artystycznej wypowiedzi. Nie oznacza to, że ekspresja, 
ruch, budowanie nastroju światłem, tak charakterystyczne dla Piekła, zostaną 
całkowicie zarzucone, jedynie nieco inaczej rozłożone zostaną tu  akcenty. Podob
nie, jak  w ilustracjach do części pierwszej poematu, większość scen budowana jest 
bądź to po linii przekątnej, biegnącej w głąb nieokreślonej przestrzeni, bądź to 
krzyżujących się diagonali (Pieśni II-I, V V I, VIII, XI, XIV, XVIII, XXIV), częściej 
jednak niż poprzednio, mamy do czynienia z uspokojoną kompozycją budowaną 
strefowo, na zasadzie sekwencji planów, czy wręcz z kompozycją symetryczną, 
czasem opartą na trójkącie (Pieśni: X, XII, XV, XXII, XXIII, XXVIII-XXIX, XXXI-
XXXII). Także i tu  kompozycję podporządkowano zwykle jednej, dominującej po
staci: jest to Wergiliusz, chroniące tarasów anioły, czy też postacie alegoryczne 
(Pieśni: I-II, V-VI, IX, XII, XVI-XVII, XIX-XXI, XXVII, XXIX). W rycinach ilustru
jących religijne wizje sięga Mrożewski po tak  charakterystyczny dla średnio
wiecznego malarstwa symultanizm, umieszczając w ramach jednej kompozycji 
kilka różnych scen, opisanych w tekście Boskiej Komedi: Wprowadzenie Arki do 
Jerozolimy przez króla Dawida i Zwiastowanie (Pieśń X: Biblijne przykłady poko
ry), Ukamienowanie św. Szczepana, Znalezienie Jesusa w świątyni oraz Pizystrat 
(Pieśń XV: Przebaczenie powściągające gniew); podobny zabieg pojawi się też 
w ilustracji do Pieśni VII Raju  (Grzech i odkupienie człowieka: Wygnanie z Raju, 
Ukrzyżowanie oraz pochód zbawionych).

Ale tak  wszechobecny w Piekle dynamizm sceny, współgrający z ekspresją ak
tora, w Czyśćcu powoli zanika: nie ma tu plansz „dramatycznych”, gwałtownych, 
pełnych pasji -  ekspresja ruchu ogranicza się bądź do scen stanowiących zaledwie 
fragm ent większej kompozycji (anioły w Pieśni VII i XIII, Sprowadzenie Arki 
do Jerozolimy w Pieśni X, Ukamienowanie św. Szczepana w Pieśni XV), bądź 
do jednej zaledwie postaci (anioły w Pieśniach II  i VII, kobieta w wizji Dantego 
z Pieśni XIX, gryf w XXIX). Nawet w obrazach kar czyśćcowych brak bólu: dusze 
suną w statecznym, niekończącym się pochodzie, stoją, siedzą lub leżą nierucho
mo na tarasach względnie w ogrodach (Pieśni: II-V, VII, XIII-XIV, XVI, XVIII, 
XX-XXI, XXIII-XXIV); tam  zaś, gdzie męki czyśćcowe zdają się przypominać te 
piekielne, mamy do czynienia z cierpieniem „cichym”, pełnym rezygnacji (Pieśni 
X-XI, XXV-XXVI).

W przeciwieństwie też do Piekła , gdzie dominowała swoista „estetyka ograni
czenia”, w „Czyśćcu” znacznie częściej owa oszczędność wyrazu zastąpiona

mento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti [del catalogo 
a cura di L. Spezzaferro, B. Calzavara], Milano 2005; J. Varriano, Caravaggio: the 
art of realism, Pennsylvania State University Press 2006; M. Jover, Caravaggio, 
Paris 2007; Caravaggio Га cura di Gabriella Greco], Milano 2007; V Sgarbi, Cara
vaggio, Milano 2007
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zostaje przez horror vacui -  istną „profuzję” drobnych elementów, rozsnutych 
niczym dywan na powierzchni planszy (Pieśni V, VII, X, XV-XVI, XXVI, XXVIII- 
XXX, XXXII). Słabnie też powoli „estetyka kontrastu”, choć obrazy cierpień czy 
też wizje symboliczne są nadal cielesne i „dotykalne”, to ich realizm gubi się cza
sem w wyraźnym dążeniu do dekoracyjności (Pieśni V, VII, IX-XI, XIII-XIV, XIX, 
XXIV-XXVI). Tak istotne w Piekle kontrasty światłocieniowe pojawiają się i tu taj 
(.Pieśni I-II, VIII, XXXIII), i choć czasem jeszcze trudno znaleźć źródło tego bla
sku, sytuowane często „poza kadrem ”, to jednak częściej jest to światło jasno 
określone: płynie bądź z ciał niebieskich, jak  słońce, księżyc czy gwiazdy, bądź też 
bije od postaci aniołów lub Jezusa (Pieśni: I-II, IV, VI-IX, XII, XV, XVII-XVIII, 
XXIV, XXVI-XXVII, XXXIII). Do rzadkości należą jednak sceny „tonące” w świet
le (Pieśni IV, VII), podobnie, jak  te, w których pojawia się głęboka czerń, zawsze 
jednak „doświetlona” blaskiem ciał niebieskich lub anielskich skrzydeł (Pieśni I, 
VI, VIII, XVII-XVIII, XXVII, XXXIII). Dominuje szarość: światło równomiernie 
rozproszone, jakby „przygaszone”, kreujące nastrój pełen sm utku i melancholii 
(.Pieśni U l, V-V1, VIII, X-XI, XIII-XIV, XVI, XVIII-XXVI). W miarę gdy Dante 
zbliża się ku górnym tarasom Czyśćca i obszarom Raju Ziemskiego, kompozycje 
stają cię coraz bogatsze, bardziej skomplikowane, wyraźnie dekoracyjne w cha
rakterze, wypełnione światłem równomiernie rozjaśniającym tę rajską i nie-raj- 
ską zarazem przestrzeń; blask rozświetlający ostatnią planszę to zapowiedź tego, 
co czeka Dantego w kręgach Niebiańskiego Raju.

Bo to właśnie blask światła stanie się najbardziej charakterystycznym środ
kiem wyrazu zastosowanym w ilustracjach do ostatniej części poematu -  nie 
oznacza to wszakże, że Mrożewski zrezygnuje z rozwiązań formalnych stosowa
nych już wcześniej w Piekle i Czyśćcu. Dynamiczne, otwarte kompozycje budowa
ne po przekątnej wykorzystane zostaną jeszcze w scenach ilustrujących rozmowy 
Dantego ze spotkanymi w Raju postaciami: Beatrycze (Pieśń I), cesarzem Justy 
nianem (Pieśń VI), wielkimi teologami (Pieśń X) czy z Cacciaguolo (Pieśń XV), 
dominują jednak zdecydowanie znane już z Czyśćca statyczne, „zam knięte” kom
pozycje pełne spokoju i równowagi, z wyraźnie zaznaczoną osią symetrii, często 
budowane w oparciu o figury trójkąta względnie okręgu, bliskie tradycji sztuki 
renesansowej. Ale czy rzeczywiście są to kompozycje statyczne? Czynnikiem dy
namizującym poszczególne sceny są pojawiające się na planszach wirujące, świet
liste kręgi gwiazd i planet lub tłumów zbawionych, czasem pełen ekspresji ruch 
pojedynczych postaci lub też przestylizowane, rozświetlone, wibrujące tło (Pieś
ni.: I-III, V-IX, X-XI,. XIII-XXI, XXIII-XXVI, XXVIII). Podobnie jak  w Piekle, 
funkcję dynamizowania kompozycji -  i to nie tylko w partii tła  czy w scenach 
stricte dramatycznych, przejmuje światło użyte niemal abstrakcyjnie. Ostre, kon
centryczne lub rozchodzące się równolegle od źródeł blasku promienie „nakłada
ją  się” na spokojną tkankę danej kompozycji, tworząc charakterystyczny dyso
nans: scena i pojawiający się na niej „aktorzy” pozostają statyczni, lecz 
wypełniający ową scenę blask -  na wskroś dynamiczny (Pieśni VII, XX, XXIX-
XXXIII). Co więcej, w Raju  dominuje już niemal całkowicie ów horror vacui, 
ogromne bogactwo szczegółów, ciasno stłoczonych bądź to na całej planszy, bądź 
też w partii tła (Pieśni I, IV-XI, XIII-XXI, XXIII-XXVI, XXVIII-XXIX, XXXI- 
XXXII). W tym abstrakcyjnym świetle, natłoku drobnych elementów dekoracyj
nych, w przestylizowanych tłach niknie gdzieś realizm postaci, aczkolwiek i tu 
pojawiającym się przed oczyma Dantego wizjom trudno odmówić cielesności. 
W niektórych planszach zachował też Mrożewski tak  typowe dla pierwszej części
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poematu kontrasty światła i cienia, zestawiając wirujące, świetliste kręgi gwiazd 
lub aniołów, wizje Róży Mistycznej czy Twarzy Boga ze smolistą, nieprzeniknioną 
czernią tła (Pieśń: II-III, IX, XIV, XXII, XXV, ХХУП-ХХХШ ); kontrast ów posłu
żył artyście dla lepszego podkreślenia Jarzącego” blasku niebiańskich wizji.

Bo to właśnie światło, światło mistyczne, niebiańskie staje się tak  naprawdę 
głównym bohaterem poszczególnych scen, a zarazem podstawowym czynnikiem 
kreującym nastrój całości. Sposób jego użycia pozostaje w zasadzie podobny, jak 
w poprzednich ilustracjach: źródło światła lokowane jest bądź to poza kadrem, 
wspomagane dodatkowo blaskiem ciał niebieskich, bądź też w obrębie danej kom
pozycji, rozświetlając ją niejako „od środka”, emanując z obecnych w niej postaci 
(Pieśni I-VIII, XI-XVII, XIX-XXXIII); także i tu  światło podkreśla oś kompozycji 
(Pieśni I-VI, VIII-XII, XIV-XVIII, XXI-XXIII), akcentuje główne osoby dram atu 
(Pieśni I-II, V-XXI, XXXIII), bądź też „rozpłomienia” tło (Pieśni I, III, V, IX, XI, 
XIV-XV, XX-XXI). Lecz teraz rośnie siła owego światła, to już momentami ośle
piający wręcz blask, którego natężenie wzrasta stopniowo od scen jeszcze szara
wych w tonacji (Pieśni I-II, III, VI, XIV), poprzez coraz jaśniejsze, równomiernie 
oświetlone obrazy zbawionych dusz lub symbolicznych wizji (Pieśni IV-VIII, XII- 
XVIII), aż po „rozjarzone”, rozpłomienione, ekstatyczne przedstawienia świę
tych, Róży Mistycznej czy Boga (Pieśni XX, XXV-XXX1II). I bez wątpienia nie jest 
przypadkowa kompozycja planszy zamykającej ilustracje do Boskiej Komedii. 
Skupia ona, jak w soczewce, wszystkie cechy „dantejskiego” cyklu, łącząc w „este
tyce kontrastu” statykę i dynamizm, dyscyplinę i dążność do dekoracyjnej styli
zacji, czerń i oślepiający blask. Ta koincydencja przeciwieństw zostaje tu  wyko
rzystana dla podkreślenia tem atu pieśni: bezpośredniego oglądu twarzy Stwórcy,

II. 14
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w którym wszystko ma swój początek i koniec, ku któremu -  niczym ku Teilhar- 
dowskiemu punktowi Omega -  wszystko zmierza i w którym wszystko ostatecz
nie zostanie złączone.

Mrożewski prezentuje w ilustracjach do Boskiej Komedii ogromne m istrzo
stwo graficznego warsztatu. Za pomocą igły i wielorzędowego rylca wydobywa 
bogactwo niuansów wręcz kolorystycznych: używając kresek, zadraśnięć, kratko- 
wań, groszkowań, głębokich i płytkich nacięć osiąga niezwykłe wręcz zróżnicowa
nie walorowe o szerokiej gamie odcieni, od oślepiającej, migoczącej bieli poprzez 
szarość aż po głęboką, aksam itną niemal czerń. Poszczególne części poematu róż
nią się właśnie „kolorem”, bo to on, wraz z kompozycją, w równym stopniu budu
je nastrój każdej ze scen: Piekło jest dwubarwne, operujące gwałtownym kontra
stem czerni i bieli podkreślającym grozę oglądanych cierpień; Czyściec tonie 
w różnych odcieniach szarości znakomicie dostosowanych do melancholii wypeł
niającej świat pokutujących grzeszników, Raj zaś w oślepiającej niemal bieli, towa
rzyszącej kompozycjom pełnym światła i radości. Niewielu przed nim i po nim 
potrafiło wykorzystać możliwości kolorystyczne czarnej sztuki, Mrożewski doko
nał tego dzięki fenomenalnemu wręcz opanowaniu warsztatu. Ale technika 
nie jest tu  celem samym w sobie, nie jest „sztuką dla sztuki”, służy bowiem temu, 
co stanowiło zasadniczy cel przedsięwzięcia: stworzeniu obrazów wiernych lite
rze i duchowi dantejskiego poematu.

Czym jest więc cykl ilustracji Mrożewskiego, wizją artystyczną, czy wierną 
ilustracją? Paradoksalnie i jednym, i drugim jednocześnie. Życiową dewizą Mro
żewskiego było: „tworzyć, może gorzej tworzyć, ale własne”21. Czy więc wykonu
jąc swoje plansze, Mrożewski inspirował się wcześniejszym o kilkadziesiąt lat 
cyklem Gustawa Doré? Odpowiedź na to pytanie nie należy do łatwych. Z jednej 
bowiem strony wiele plansz wykazuje daleko idące podobieństwa, przede wszyst
kim we fragmentach danej sceny, ale są i takie, gdzie podobieństwa te obejmują 
całą kompozycję, za przykład niech posłużą tu  choćby ilustracje do pieśni Piekła : 
X IV  (cierpiący w płonącym piasku bluźniercy), XXIX  (fałszerze metali o ciałach 
pokrytych trądem), XX X II  (Dante wyciągający z lodowego piekła zdrajców głowę 
Bocca degli Abbati) oraz XXIV  pieśń Czyśćca (tłum pokutujących obżartuchów 
otaczających Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego). Są jednak i ilustracje skrajnie 
różne -  w Pieśni IV  ukazuje Mrożewski całą dolinę Limbusu, nie zaś jak Doré, 
jedynie jej fragment, z Pieśni VI Piekła wybrał z kolei nieobecną u francuskiego 
grafika scenę spotkania Dantego z Cerberem; całkiem „własne” są też, co oczywi
ste, te plansze, które towarzyszą pieśniom u Dorego pozbawionym ilustracji. 
Ale czy można tu  mówić o naśladownictwie?

Od znakomitego cyklu Gustawa Doré różni ilustracje wykonane przez pols
kiego grafika większa swoboda wyobraźni, posługiwanie się środkami czysto gra
ficznymi: Doré tworzy raczej „malarstwo graficzne”, techniką druku posługując 
się tak, jak  malarz pędzlem: brakuje jedynie koloru. Różni go także wspomniana 
wyżej lapidarność wypowiedzi, wprowadzanie niemal syntetycznych, uproszczo
nych teł, ograniczanie kompozycji do najważniejszych elementów, swobodne 
traktowanie przestrzeni, niekiedy świadome odrzucanie linearnej perspektywy 
i właściwych proporcji, choć nadal polski artysta operuje formą dotykalną, cieles
ną: raz realistyczną, to znów mocno przestylizowaną. Wspomniane wyżej podo
bieństwa do ilustracji wykonanych przez Dorego nie są wynikiem naśladowania

21 M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt, s. 165
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dzieła Francuza, są one konsekwencją identycznej postawy, jaką obaj przyjęli 
w stosunku do literackiego pierwowzoru: wiernej ilustracji tekstu, któremu po 
prostu nadają plastyczny kształt.

Od swoich wielkich następców: Salvadora Dali i Jerzego Panka, różnić będzie 
z kolei Mrożewskiego wciąż jeszcze wierność realistycznej formie wypowiedzi; 
obrazy przez niego wykreowane ilustrują tekst, a nie tylko, jak  u obu wcześniej 
wymienionych grafików, oddają ducha dantejskiego cyklu. Patrząc na całość 
plansz do Boskiej Komedii, odnosimy nieodparte wrażenie, że polski artysta stoi 
gdzieś pośrodku trudnej drogi interpretacyjnej, na granicy między wierną ilu
stracją a swobodną kreacją artystyczną. To jest i nie jest jednocześnie realizacja 
horacjańskiego hasła ut pictura poesis, a raczej -  ut graphica poesis: bo choć tekst 
i ilustracja są tu  nierozerwalnie sprzężone, a rylec przekłada na obraz to, co wy
rażają słowa, to plansze nie odtwarzają natury, lecz kreują własny świat operują
cy jakże często stylizacją, deformacją, nadm ierną dekoracyjnością to znów ascezą, 
uproszczeniem, świat uczuć i czynów zarazem -  męki, pokuty i odkupienia.
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UT GRAPHICA POESIS. DANTE ALIGHIERI’S DIVINE COMEDY 
IN THE INTERPRETATION OF STEFAN MROŻEWSKI

In the years 1938-1961 Stefan Mrożewski (1894-1975), one of the best Polish graphics 
of the 20th century, made a set of 100 wood engravings to Divine Comedy by Dante Alighie
ri. Mrożewski illustrated each cantos with one card presenting a scene that was the most 
significant or the most suggestive, however, it did not always reflect the main plot of the 
text. When we compare the cards with the text of Divine Comedy we are struck by their 
excellent faithfulness: without any difficulty we may create a description of each drawing 
just using the quotations from the Dante’s work. Illustrations to each part of Divine Co
medy differ in artistic means. “Inferno” is black and white, expressive both in form and 
strong chiaroscuro contrasts. In grey „Purgatorio” compositions are calm and light is dim
med, what creates the atmosphere full of melancholy. „Paradiso” is full of brightness, and 
its intensity grows from the scenes of grey tones through brighter images of saved souls 
to “inflamed” images of Mystical Rose and God. In his illustrations to Divine Comedy 
Mrożewski stands on the border between a faithful image and a free artistic creation -  al
though text and illustrations are connected with each other, cards do not copy nature but 
create their own world using stylization and deformation, the world of emotions and acts 
at the same time- of torment, penance and redemption.


