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picaSSo i prawda.
mural

T.J. Clark

Ostatni wykład1 dotyczy Guerniki. Nie będę próbował wyczerpują-
co opisać tego obrazu i towarzyszących mu okoliczności – trzeba 
by temu poświęcić całą monografię – podejdę raczej do Guerniki 
od strony formalnej, odnosząc pytania postawione w poprzed-
nich wykładach do tego, bardzo odmiennego, obiektu. To głównie 
pytania o przestrzeń – o zewnętrze i wnętrze, o publiczne i pry-
watne, o bliskość i zagubienie. A nawet o potworność. Jednak to 
rekonceptualizacja przestrzeni jest oddzielnym i być może nawet 
nadmiernie wyeksponowanym wymiarem praktyki Picassa z lat 
20. XX wieku, kluczowym również dla wymowy Guerniki. A przy-
najmniej tak jest, gdy wszystko gra. Potwory są najbardziej „rze-
czywiste”, aby użyć formuły Leirisa, kiedy odnosi się wrażenie, że 
są właśnie nieodzownymi mieszkańcami nowego – komicznego 
lub tragicznego – przestrzennego porządku. Bez tego wrażenia 
Guernica nie istnieje. 

 Moje podejście do muralu Picassa jest więc celowo ogra-
niczone: chcę się skupić na tym, co jest na obrazie i w jaki sposób 
jego elementy do siebie pasują. Ale ograniczenia będą ciągle się 
załamywać. Mówić o Guernice to nieuchronnie zmierzyć się z kwe-
stią styczności Picassa jako obywatela z wydarzeniami XX wieku. 
Zakładam, tak jak wszyscy, że stulecie to ukształtowało i ukierun-
kowało jego światopogląd. Uważam jednak, że dokonało się to na 
poziomie strukturalnym: Picasso jako malarz postrzegał tę epokę 
jako pewną formę życia – konkretną głębię i postać doświadcze-
nia – która dobiegała końca. To pozostaje tematem Guerniki. Ale 
tu koniec ma wymiar epicki – przedstawiony jest jako agonia polis 
odgrywana przez potwory i herosów. Skala jest publiczna, a temat 
zaczerpnięto z najnowszych wiadomości. Muszę więc zacząć od 
przedstawienia choćby niektórych faktów związanych z okoliczno-
ściami powstania Guerniki. Okroję je do niezbędnego minimum2.

 Guernica jest obrazem olejnym na płótnie, o rozmiarach 
139 na 307 cali: ma więc ponad jedenaście i pół stopy wysokości 
i dwadzieścia pięć i pół stopy długości [349 cm x 776 cm, czyli 
trzy i pół metra wysokości ponad siedem i pół metra długości; 
przyp. tłum.]. Po raz pierwszy pokazano ją szerokiej publicz-
ności w lipcu 1937 roku, w holu wejściowym pawilonu Republiki 
Hiszpańskiej na Wystawie Światowej w Paryżu. Była muralem. 
Obraz nie do końca odpowiadał swoimi wymiarami przestrze-
ni dla niego zarezerwowanej, ale Picasso najwyraźniej musiał 
oszacować wielkość wejścia i przestudiować plany architekta. 
Po przeciwległej stronie od wejścia, naprzeciw Guerniki, wisia-
ło zajmujące całą ścianę zdjęcie Federica Garcii Lorki, „poète 
fusillé à Grenade”. Pomiędzy nimi stała śmiercionośna fontanna 
Alexandra Caldera, ze strumykami rtęci ściekającymi do basenu. 
(Rtęć była kluczowym artykułem eksportowym Hiszpanii). Dalej, 
za stalowymi kolumnami wewnętrznego dziedzińca, pod lekkim 
daszkiem zaaranżowano kino, gdzie pokazywano filmy z wojny 
domowej. Kuratorem był Luis Buñuel.
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 Guernica przedstawia nalot. 26 kwietnia 1937, w dziesią-
tym miesiącu wojny w Hiszpanii, starożytne miasto Guernica, bę-
dące od wieków ostoją tożsamości Basków, zostało zaatakowane 
przez eskadrę bombowców Luftwaffe, wspieranych przez garstkę 
samolotów Mussoliniego. Celem było zbombardowanie i całkowite 
spalenie centrum miasta. Była to dla Luftwaffe okazja, by wypró-
bować skuteczność nowych bomb zapalających – sprawdzić, ile 
potrwa zamienienie miasta w stertę popiołu i jaki to będzie miało 
wpływ na „morale ludności cywilnej”. (Ten eufemizm wszedł do 
języka politycznych gabinetów). W tym sensie Guernica stanowiła 
inaugurację. Zapoczątkowała Wojnę Terroru zeszłego i naszego 
wieku – terroru głównie stosowanego przez państwo – której ofia-
rami będą dziesiątki milionów ludzi. Jak można było przewidzieć, 
Franco i Luftwaffe dokładali starań, by ukryć, co i przez kogo 
zostało zrobione, choć niemal od razu z ruin nadeszły wiarygod-
ne doniesienia. Rozpoczęła się wojna propagandowa. Faszyści 
rozpowszechniali wiadomość, że Guernica została spalona przez 
baskijskich komunistów albo przez wycofujące się anarchistyczne 
brygady szturmowe. Filary prawości, ludzie tacy jak T.S. Eliot, byli 
skłonni temu wierzyć. Picasso zrobił pierwsze szkice obrazu uka-
zującego to bombardowanie 1 maja w Paryżu, pięć dni po nalocie. 
Wydaje się, że pracę na płótnie zaczął mniej więcej dziesięć dni 
później: pierwsze zdjęcie, jakie jego towarzyszka, Dora Maar, zro-
biła już w trakcie prac nad obrazem, pochodzi z 11 maja. Dzięki da-
towanym szkicom, powstałym przy okazji wprowadzania ostatnich 
poprawek na płótnie, możemy być w miarę pewni, że obraz uzyskał 
swoją ostateczną postać 4 czerwca lub niedługo po tej dacie. Tak 
więc nakreślenie pierwszego szkicu i ukończenie obrazu dzieli nie-
wiele ponad pięć tygodni; od momentu, kiedy Picasso zaczął pracę 
na pełnowymiarowym płótnie, minęło jakieś dwadzieścia sześć dni. 

 Te tygodnie należą do najgorszych w zeszłym wieku. Siły 
Franco ruszyły szerokim frontem na północ i wschód, zaciskając 
pętlę wokół serca Katalonii. Republika zaczęła pożerać własne 
wnętrzności. Między 3 a 8 maja w Barcelonie partia komunistycz-
na uderzyła zbrojnie na zwolenników POUM, niezależnej partii 
marksistowskiej i CNT, anarchistycznych związków zawodowych. 
W walkach ulicznych zginęło pięćset osób. POUM została zdele-
galizowana przez republikę 16 czerwca. Pięć dni później agenci 
Stalina zamordowali uwięzionego przywódcę partii, Andrésa Nina. 
Largo Caballero został zmuszony do ustąpienia z funkcji premiera.

 Ten moment agonii podzielił koło przyjaciół Picassa. 
Niektórzy, jak Eluard i Aragon, bagatelizowali teatr kłamstw proce-
sów moskiewskich, który zatruł pierwsze miesiące roku. Inni – jak 
Breton, wieczny wędrowiec, który pozował ze swoją żoną przed 
powstającą Guernicą3 – uważali procesy za współczesną inkwi-
zycję: Breton nigdy nie wybaczył Picassowi jego późniejszego 
płaszczenia się przed Wielkim Wodzem. Dora Maar miała poglądy 
lewicowe i antystalinowskie. Jeden z jej dawnych kochanków, Bo-

3.  Por. Anne Baldassari, 
Picasso, Life with Dora Maar: 
Love and War 1935–1945, 
Paris 2006, il. 66, s. 171.

ris Souvarine, przeszedł do historii jako pierwszy z prawdziwych 
– w sensie: zbrzydzonych – biografów Stalina. Wiemy, że Picasso 
był w kontakcie z lewicowymi przyjaciółmi z Katalonii4. Prawie na 
pewno dotarły do niego wieści o tym, co się wydarzyło na ulicach 
Barcelony. Jednym ze źródeł tych informacji mógł być Georges Ba-
taille. Przestronna pracownia, gdzie Guernica została rozpięta i na-
malowana, znajdowała się na ostatnim piętrze budynku, w którym, 
jak zdawał się być przekonany Picasso, toczyła się akcja słynnego 
opowiadania Balzaca Nieznane arcydzieło. Malarz bardzo sobie 
cenił to odniesienie. Ale Dora Maar, która mu znalazła to miejsce, 
znała je, gdyż odbywały się tam spotkania grupy o nazwie „Contre
-Attaque”, której była członkinią. Czyj atak należało odeprzeć – oto 
pytanie, które zajmowało tę grupę5. Breton jak zwykle miał odpo-
wiedź: naszym celem, powiedział „Le Figaro”, „jest podtrzymanie 
rewolucyjnych działań, które zostały zdradzone przez Moskwę”6.

 Proszę nie myśleć, że to wszystko – ta znajoma farsa i tra-
gedia lewicy w XX wieku – było obce Picassowi, gdy pracował nad 
swoim obrazem. Jednak wspomniana rama czasowa umieszcza 
„kontekst” w pewnej perspektywie. Guernica została zaplanowana 
i namalowana w ciągu pięciu tygodni. Stworzenie jej było zdumie-
wającym aktem koncentracji. Cała polityka – cała odpowiedź na 
faszyzm, komunizm i nową twarz wojny – była w tym obrazie. 

 

i
 
Guernica, powtórzę, ma dwadzieścia pięć i pół stopy długości 
i trochę ponad jedenaście i pół stopy wysokości. Jest nieporów-
nanie większa niż którykolwiek z obrazów ściennych stworzonych 
wcześniej przez Picassa. (Kurtyny teatralne to osobna kategoria.) 
Podejrzewam, że z punktu widzenia artysty to wysokość płótna 
– ledwo dało się je wcisnąć, być może lekko pochylone, pod belki 
stropowe sali zebrań „Contre-Attaque” – mogła być większym 
wyzwaniem dla jego nawyków patrzenia niż panoramiczna sze-
rokość. Malarze murali mają pragmatyczne podejście do wymia-
ru horyzontalnego. Wiedzą, że od pewnego momentu nie jest 
możliwe, ani nawet pożądane, ujmowane wszystkich elementów 
pełnego wydarzeń reliefu w jeden Gestalt. Zadowalają się tym, 
co krytycy tragedii jakobińskiej nazywają „epizodycznym wzmoc-
nieniem”. W przypadku Guerniki jest oczywiste, że dominuje 
grupa w centrum, a współbrzmiące z nią agonie po obu stronach 
– kobieta wypadająca z płonącego budynku, matka krzycząca 
pod łbem byka – są jej podporządkowane. Zwróćmy uwagę na 
sposób, w jaki matka i byk zostali zminiaturyzowani – zepchnięci 
w głąb i ustawieni na innej części podłoża niż ta, na której toczy 
się główna akcja. I spójrzmy, jak spadająca kobieta została w po-
dobny sposób umieszczona w odseparowanym segmencie po 
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tomie s. 67, przyp. 25, który 
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alism and the Popular Front 
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The Politics of Modernism, 
Colchester 1979.
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prawej stronie, również zepchniętym do tyłu w relacji do postaci 
na pierwszym planie: wycięta fasada domu za nią z przebitym 
oknem; wyrazista ukośna linia – jak się zdaje, sufitu – prowadząca 
do prawego górnego rogu obrazu; i na skraju tego wszystkiego 
drzwi, otwierające się na skrawek zewnętrznego świata, choć nie 
wiadomo, czy otwierają się do wnętrza pokoju, czy na zewnątrz, 
w stronę przestrzeni objętej płomieniami. (Wielki szaro-biały 
trójkąt runął spod spadającej kobiety i przebił się na pierwszy 
plan, przecinając kolano postaci bliżej nas; ale zaraz patrzący spo-
strzega, że spadająca kobieta sama sięga nie dalej niż dziwaczna 
mała „sukienka” w paski podpięta pod jej pachy, ginąca w prawo 
po skosie, z której wystają palce stóp i płomienie; wtedy postać 
powraca do własnej – w zasadzie niepojętej – przestrzeni). Ta lewa 
i prawa strona to, można powiedzieć, skrzydła ołtarza.

 Malarze, innymi słowy, podchodzą pragmatycznie do tego 
rodzaju oddziaływania między centrum a peryferiami, jakie możliwe 
staje się na obrazie rozciągającym się na szerokości ponad dwu-
dziestu pięciu stóp. Niektórzy uznają ten pragmatyzm, tę niedbałą 
hierarchię epizodów, za niezadowalający. Jeżeli ja do nich nie należę, 
to dlatego, że Picasso tak doskonale rozwiązał problem, który był dla 
niego najważniejszy: problem wysokości obrazu i płaszczyzny podło-
ża. Jedenaście i pół stopy to rzeczywiście dla niego nowy świat. Przy 
takich rozmiarach szczyt obrazu: sufit, linia horyzontu, poczucie, że 
obrazowanie zdoła opanować przestrzeń – nawet tam, gdzie zagraża 
ona osunięciem się w niewidzialność – znajduje się poza zasięgiem. 
Czyż istnieje większe niebezpieczeństwo? Przecież poczucie opano-
wania przestrzeni – wyobrażenie jej jako skończonej i pełne jej uobec-
nienie  t a m – w prostokącie obrazu – jest tym, czego obraz Picassa 
potrzebuje najbardziej. Zazwyczaj, kiedy traci on panowanie nad górną 
krawędzią – jeżeli górna granica obrazu nie jest w każdym calu tak 
obecna i determinująca akt patrzenia jak jego podstawa – traci pa-
nowanie nad wszystkim. Przestrzeń wymyka się wtedy spod kontroli 
obrazu. Wymyka się również, jak już teraz wiemy, zbiór odczuwalnych 
ekwiwalentów rzeczy – ciał, agonii – zawartych w tej przestrzeni.

 Uważam, że Picasso rozwiązał ten problem. Znalazł spo-
sób, żeby wykorzystać wysokość obrazu. Guernica, by postawić 
sprawę dobitnie, jest dziełem, które robi użytek z gigantycznych 
rozmiarów – wszak gigant jest zawsze przede wszystkim wysoki, 
a jego inne wymiary są temu podporządkowane – tak aby potwier-
dzić całkowicie przyziemną i zasadniczo skromną wizję życia. Życie, 
mówi obraz, jest zwykłą, cielesną, całkowicie niepodlegającą nego-
cjacji wartością. Jest tym, co ludzie dzielą ze zwierzętami. Jest czas 
życia, który zamieszkujemy bezmyślnie, ale także czas śmierci: są 
one być może niewspółmierne, ale ludzie – sądząc ze świadectw 
pogrzebów paleolitycznych, jest to cecha charakterystyczna dla 
naszego gatunku – szczególnie w wymiarze wyobrażeń konstruują 
swoje życie w relacji do śmierci. Próbują żyć ze śmiercią, uobecniać 
ją, jak przodkowie, których kości ekshumowali, by je ponownie po-

chować. Ale niektóre rodzaje śmierci łamią ten ludzki kontrakt. I oto 
jeden z nich, mówi Guernica. Życie nie powinno się kończyć tak, jak 
to dzieje się tutaj. Innymi słowy, niektóre rodzaje śmierci nie mają 
nic wspólnego z człowieczeństwem w rozumieniu Picassa. Kiedy 
nadchodzą, nie posiadają formy, pojawiają się znikąd, czas ich nie 
dotyka, nawet nie wyglądają na zagładę. Są szczególnym rodzajem 
obsceniczności, a obsceniczność ta, okazuje się, była w centrum 
ludzkiego doświadczenia przez ostatnie siedemdziesiąt lat7. 

 W tym zawiera się, pokrótce, miara dokonania Guerniki. 
Obraz ten znajduje sposób, aby to pokazać. Ów sposób będzie 
moim głównym tematem.

 
 

i

 
Picasso rzadko opowiadał o obrazach, które namalował, i nie ma 
powodu, aby tego od niego oczekiwać. O Guernice po jakimś cza-
sie zrobił parę niezobowiązujących uwag. Próbował – choć oczy-
wiście mu się to nie udało – uprzedzić ikonografów, stwierdzając, 
że byk to byk. (Będę w tym za nim podążał). Ale mam wrażenie, że 
w pewnym momencie mówi coś wartego zastanowienia. A raczej 
są dwa takie momenty: zarówno Malraux, jak i Gilot cytują tę samą 
rozmowę. Dotyczy ona nie bezpośrednio Guerniki, ale Rozstrze-
lania powstańców madryckich Goi8. Naturalnie, mówiąc o jednym 
znanym sobie obrazie, mówi zarazem o tym drugim. Malraux 
wspomina, że rozmowa ta miała miejsce w 1937 roku, tuż przed 
wystawieniem Guerniki w hiszpańskim pawilonie. Ta data może 
nie być autentyczna, ale związek jest jasny. 

Czarne niebo w Rozstrzelaniu powstańców madryckich, 
mówi Picasso, nie jest niebem – jest czernią. Światło jest 
dwoiste. Jedno nie wiadomo skąd. Oświetla wszystko niby 
księżyc: wzgórze, dzwonnicę, żołnierzy z plutonu egzeku-
cyjnego, którzy powinni by być w cieniu. Ale to coś więcej 
niż światło księżyca. Nie ma barwy księżycowej. A poza tym 
jest ta wielka latarnia w środku. A ona co oświetla? Faceta 
z uniesionymi rękoma, męczennika. Proszę popatrzeć: tylko 
jego. Latarnia to śmierć. Czemu tak? Nie wiadomo. Goya też 
nie wie. Ale Goya wie, że powinno być właśnie tak9.

 Porównajmy Malraux z Gilot. Pamięta, jak Picasso powie-
dział (z jakiegoś powodu ten ustęp nie pojawia się w angielskim 
wydaniu jej książki), że w Rozstrzelaniu powstańców madryckich 
Goya naprawdę umieszcza nas w „czasie śmierci”: „Wszystkie 
znajdujące się tam elementy są wybrane i stopniowane, począw-
szy od olbrzymiej kwadratowej latarni, umieszczonej na zie-
mi w centrum obrazu niczym latarnia morska wieczności”10. 
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the End of Civilization, New 
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niami w 1939–40 por. Lydia 
Gasman, Death Falling from 
the Skies: Picasso’s Wartime 
Texts, w: Steven Nash, Picas-
so and the War Years, dz. cyt., 
s. 55–67.

8.  Oryginalny tytuł tego 
obrazu to Trzeciego maja 
1808, w polszczyźnie przyjęło 
się jednak inne tłumaczenie 
[przyp. tłum.].

9.  André Malraux, Głowa 
z obsydianu, przeł. Anna 
Tatarkiewicz; posłowie Roger 
Caillois, Warszawa 1978,  
s. 27–28.

10.  Françoise Gilot, Carlton 
Lake, Żyć z Picassem, przeł. 
Maria Iwańska-Feliksowa, 
Kraków 1986, s. 247.
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Trzeba być tu nieufnym wobec detali. „Latarnia morska wieczno-
ści” brzmi bardziej jak Gilot niż Picasso. Mnie jednak interesuje 
to, co oba wspomnienia mają wspólnego: myśl, że celem tego 
rodzaju historycznego obrazu jest  u m i e s z c z e n i e widza 
w czasie śmierci, i że osiągnięte to zostaje poprzez rodzaj światła. 
Posunąłbym się dalej. Światło, które sprawia, że śmierć pojawia 
się na obrazie, nie jest jakimś ogólnym oświetleniem – to nie 
dziwna wszechobecność więcej-niż-światła-księżyca Goi. Jest 
światłem umieszczonym na ziemi, które posiada kształt i wymiar. 
Lampa w Rozstrzelaniu powstańców madryckich jest ogromna 
(mowa o tym w obu wspomnieniach) i jest kwadratowa. Odnoszę 
wrażenie, że to konkretną, surową obiektywność tego światła Pi-
casso podziwia najbardziej. „Latarnia to śmierć. Czemu tak? Nie 
wiadomo”. Być może dlatego, że jej nieładna geometria zakotwi-
cza, ale również zaprzecza ciężkiemu przepływowi ucieleśnienia 
wokół niej. Odróżnia się od agonii. Jest domem – wyabstrahowa-
nym schronieniem – grobowcem. 

 To zresztą nie pierwszy raz, gdy Picasso mówi o idei 
śmierci, która krystalizuje się w przedmiocie. Przypomnijmy 
pytanie do Malraux: „Kiedy maluję kobietę w fotelu, ten fotel to 
starość i śmierć, no nie?”11. Nie żeby to równanie „x” równa się 
„y” (pojedyncza postać, posępny mebel) zbliżało nas do tego, co 
dzieje się w Guernice. Krytycy, którzy nadal poszukują śmierci 
konkretnie w żarówce-słońcu albo w głowie byka, albo w upadłym 
wojowniku, traktują obraz jak malowidło sztalugowe: zapominają 
o potężnym efekcie, tym nadmiarze bodźców wynikającym z roz-
miarów Guerniki. W Guernice śmierć nie jest zlokalizowana: jest 
wszędzie i nigdzie – to stanowi główny przekaz obrazu. Wszędzie 
i nigdzie, ale przejawiająca się – materializująca się – jako rodzaj 
iluminacji. Co właśnie n i e   oznacza, że objawia się jako nastrój, 
blask (światło nowego księżyca): błysk wybuchającej bomby jest 
najmocniejszą, najbardziej skończoną rzeczą, jaką można sobie 
wyobrazić. Jest tak konkretny, jak wolframowy żarnik w sześćdzie-
sięciowatowej żarówce. To tego można się było nauczyć od Goi.

 Zdaję tu sobie sprawę z niebezpieczeństw. Jestem prze-
konany, że powtarzając się tak na temat Goi, Picasso myślał wy-
jątkowo intensywnie o własnej pracy: kiedyś (to musi być później, 
w latach 50.) powie sardonicznie do Malraux: „To Goya jest moim 
współczesnym, nie Stalin”12. Ale te myśli są krótkie i docierają 
do nas z drugiej ręki. W tym, co piszę poniżej, pragnę zachować 
ideę latarni – konkretnego źródła światła, i jego jakości – j a k o 
śmierci, ponieważ wskazuje to na metafizykę Picassa; chcę zacho-
wać również ideę obrazu umieszczającego nas w czasie Śmierci. 
Chcę, aby „umieszczanie” w Guernice było rozumiane dosłownie, 
jako umiejscowienie na ziemi.

11.  André Malraux, Głowa 
z obsydianu, dz. cyt., s. 76.

12.  Tamże, s. 74: „Co powie-
działby Goya, widząc Guerni-
cę? Ciekawe. Myślę, że raczej 
by mu się podobała. To Goya 
jest moim współczesnym, nie 
Stalin”.

 

i

 
Podejdźmy do sprawy chronologicznie. Wiemy, że kiedy w początku 
roku 1937 Picassa odwiedzili delegaci republiki, powiedział im, że nie 
jest pewien, czy może namalować obraz, którego oczekują13. Niewąt-
pliwie chodziło po części o rozmiar, o format muralu. Ale musiało się 
to też łączyć z jego rozumieniem ogólnego wydźwięku i charakteru 
hiszpańskiego pawilonu. Wiedział (musieli mu o tym powiedzieć jego 
goście), jaka część pawilonu będzie przeznaczona na cele propa-
gandowe. Przez krótki czas tej wiosny zdawał się to wypierać, jakby 
mając nadzieję, że zlecenie zostanie odwołane. Czynił jakieś mało 
zorganizowane wysiłki, aby zaplanować do tego wnętrza dużą Pra-
cownię artysty. Ale kiedy temat Guerniki zawładnął jego wyobraźnią, 
zrozumiał – i tu znowu polegam tylko na własnej intuicji, ale wnioski 
są zdroworozsądkowe – że niesie on ze sobą pewne imperatywy 
polityczne. Po pierwsze i najważniejsze, bombardowanie musiałoby 
zostać przedstawione jako mające miejsce publicznie. Trzeba by po-
kazać, jak zniekształca i w pewnym sensie izoluje konkretne osoby – 
izoluje je tak, jak chce to czynić terror – a jednak stwarza przestrzeń, 
która jest w pewnym sensie wspólną własnością, dzieloną przez 
obywateli. Prywatność została rozdarta; pokój, w tym chaosie, musi 
ustąpić ulicy. A po drugie, bez względu na to, jak bardzo by nie ucier-
piały na obrazie kobiety i zwierzęta – a cierpieć będą musiały potwor-
nie – nie wolno ich okraść z ich codziennej materialności: krzywda ma 
wręcz potwierdzić, że są istotami. Choć nowy czas Śmierci mógłby je 
rozproszyć, doprowadzić do szaleństwa, muszą być obecne na ziemi 
lub w oknie, widoczne, kiedy spadają i krzyczą. 

13.  Por. Herschel B. Chipp, 
Picasso’s «Guernica», dz. cyt., 
s. 17. Wspomnienia Josepa 
Lluisa Serta z tego spotkania 
są niespójne: por. jego wypo-
wiedź podczas nowojorskiego 
sympozjum o Guernice w 1947 
roku, przedruk w: Ellen Oppler, 
Picasso’s «Guernica», dz. cyt., 
s. 198–200, gdzie odmalowu-
je obraz entuzjastycznego 
Picassa, i por. notatki w rę-
kopisach Serta w archiwach 
Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku.

Pablo Picasso, 
Studium (IV)  
do Guerniki,  
1 maja 1937
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 To szlachetne imperatywy i ostateczna zdolność Guer-
niki, aby im sprostać, sprawia, że obraz ten jest ciągle żywy. 
Ale – i na tym się zasadza mój wywód – są to niezwykle trudne 
wskazówki dawane samemu sobie, jak na malarza, którego 
dotąd znaliśmy. Wyprowadzają go z przestrzeni, którą za-
mieszkuje. Jak sugerują pierwsze podjęte przez Picassa próby 
wyobrażenia sobie tej sceny – spójrzmy na studium z 1 maja wyko-
nane w ołówku na zagruntowanej desce – „publiczne” i „polityczne” 
musiało oznaczać  d z i e j ą c e  s i ę  n a  z e w n ą t r z 14. 
Ale czy owo „na zewnątrz” to przestrzeń, którą Picasso jest 
w stanie pomyśleć obrazowo? Przypomnijmy sobie, jak na pytanie 
Geneviève Laporte, dlaczego nigdy nie namalował krajobrazu, od-
powiedział, że nigdy takiego nie widział: „Zawsze żyłem wewnątrz 
siebie”. Czy świat na zewnątrz może zostać przez Picassa  z a -
l u d n i o n y ? To znaczy, czy może zostać wypełniony przez 
cierpiące istoty, w odróżnieniu od fantazyjnych postaci z krajo-
brazów sennych? Podejmuje jeszcze jedną próbę, następnego 
dnia, znów używając warsztatu starych mistrzów. Stara się po-
ważnie do tego podejść. Ale pytania pozostają.

 Wydaje mi się, że aby ocenić te pierwsze próby, należało-
by wrócić do czterech lat, które pominąłem w wykładach: od 1932 
do 1936. To złożony i pod wieloma względami nieszczęśliwy okres. 
Kończy się fazą obejmującą większość 1936 roku, która przyniosła 
kryzys wiary w siebie, największy, na jaki Picassa kiedykolwiek 
było stać. Całymi miesiącami nic nie maluje, spazmatycznie pra-
cuje nad rycinami, przelewa energię w dziwaczną (i moim zdaniem 
złą) poezję15. Guernica jest między innymi konwulsyjnym wybu-
dzaniem się z tego wcześniejszego letargu. 

 Nieszczęście Picassa ma wiele aspektów, ale ja skupię się na 
tym, który bezpośrednio wiąże się z moim wywodem. W połowie lat 
30. Picasso zaczął przyswajać sobie świat zewnętrzny. Czasem była 
to otwarta przestrzeń areny walk byków, a czasem terrain vague 
mitów. Bestie już nie stukają pyskami do okien: są na arenie, spoty-
kając tam swoje przeznaczenie lub krążą wokół murów Troi. A temu 
wszystkiemu – tu odkryję swoje karty jako krytyk – towarzyszy znacz-
ny spadek temperatury estetycznej. Jeżeli Picasso znowu sięga po 
rodzaj klasycyzmu, to ten nowy styl tylko potwierdza prawdziwą 
powagę – olbrzymią ambicję – stylu lat 20., który kontynuował walkę 
o epicką przestrzeń zbudowaną z materiałów kubistycznych. Nowa 
dekada to koniec walki. Wygrało zdawkowe zewnętrze.

 Rzecz jasna, to wszystko było bardziej złożone. Picassa nie 
da się łatwo zbyć. Są w tym okresie prawdziwe osiągnięcia – nawet 
udane wyobrażenia przestrzeni – ale mając na uwadze Guernicę, 
należałoby zapytać: jakiego rodzaju to osiągnięcia? Po odpowiedź 
sięgam najpierw do obrazu datowanego na marzec 1936. Wykonany 
jest piórkiem i kredką, z pojedynczą linijką druku z gazety przykle-
joną przez środek16. Jest mały, zaledwie trzynaście na dwadzieścia 

14.  Dalsza część wykładu 
wiele zawdzięcza Rudolpho-
wi Arnheimowi, Picasso’s 
«Guernica»: The Genesis 
of a Painting, Berkeley, Los 
Angeles 1962, którego analizy 
pozostają niezastąpione. Moje 
myślenie niezwykle zyskało 
dzięki dyskusjom ze studen-
tami z seminarium o Guernice 
w Berkeley w 2008 roku. Aglaya 
Glebova, Katie Hover-Smoot, 
Daniel Marcus, Julia Martinez, 
Camille Mathieu, Andrew Moi-
sey, Marcelo Souza i Mia You: 
por. poprawiona wersja jed-
nego z esejów zaliczeniowych 
z seminarium, Daniel Marcus, 
«Guernica»: Arrest and 
Emergency, w: Yve-Alain Bois, 
Picasso Harlequin 1917–1937, 
Milan 2008, s. 101–111.

15.  Por. Kathleen Brunner, 
Picasso Rewriting Picasso, 
Londyn 2004, s. 24–77, gdzie 
autorka omawia poezje z 1936 
roku w odniesieniu do Guerniki 
(nie zawsze przekonująco, jed-
nak podejmując bardzo złożony 
problem). Brunner i Ginzburg 
skupiają się (niezależnie) na 
Bataille’u jako potencjalnym 
„źródle Guerniki”: dowody wyda-
ją mi się wątpliwe. Bez względu 
na wagę myśli Bataille’a w ogóle, 
jego znaczenie jako krytyka czy 
jako inspiracji dla Picassa jest 
znikome. W Zgniłym słońcu 
(Solei! Pourri, „Documents” 
1930, nr 3, s. 173–174), jego 
sławnym artykule w numerze 
„Documents” poświęconym 
Picassowi, wyraźnie widać, że 
nie chce powiedzieć nic na ten 
temat, jakby sparaliżowany był 
niebezpieczeństwem popad-
nięcia w kult Picassa (który sam 
zainicjował).

16.  Por. Marie-Laure Ber-
nadac, Christine Piot (red.), 
Picasso. Collected Writings, 
Paris 1989, s. 105. Kolaż był 
darem dla Paula i Nusch 
Eluardów, tak podpisanym. 
Por. Lydia Gasman, Mystery, 
Magic, and Love, w: Picasso, 
1925–1938: Picasso and the 
Surrealist Poets, New York 1981, 
s. 1072–1077 – Gasman widzi 
kielich eucharystyczny, „zrujno-
wany zamek inicjacji” i „drabinę 
reprezentującą dostęp do 
tajemnic ukrytych za fasadą 
«pozorów»”; „Jednak z powodu 
jednoznacznie magicznych 
inspiracji, Picasso kpił sobie 
z Le crayon qui parle i stworzył 
rodzaj parodii ukrzyżowania”. 
Por. również Roland Penrose, 
Beauty and the Monster, w: 
Roland Penrose, John Gelding 
(red.), Pablo Picasso 1881–
1973, New York 1973, s. 186.

cali [33,6 x 50,08 cm], a więc porównanie go z Guernicą jest trochę 
naciągane, ale jednak znaczące. Komentatorzy Guerniki często 
zwracają uwagę, czasem krytycznie, że mural wykorzystuje wiele 
sztandarowych chwytów Picassa: że czuć z niego areną walk byków, 
że przedstawione na nim kobiety i szczątki wojowników przywędro-
wały z plaży i pracowni malarskiej. To oczywiste spostrzeżenie i Le 
crayon qui parle – właśnie to określenie pochodzące ze skrawka ko-
lażu było inspiracją dla obrazka z 1936 roku – jest tego potwierdze-
niem. Tak wiele elementów Guerniki jest obecnych już w Le crayon 
qui parle, podobieństwa są niesamowite: ciemny budynek po prawej, 
gdzie słońce lub ogień przebija przez okna; odcięta głowa mężczy-
zny – brodatego herosa, może giganta – na ziemi, na wpół ukryta 
w trawie; coś, co zdaje się być źródłem światła na niebie, jakby trzy-
mane przez rękę, z długimi pasmami tuszu kreślącymi promienie na 
płaszczyźnie obrazu; i udręczona postać w centrum, na wpół ludzka, 
ale z głową konia lub potwora – może ukrzyżowana, może powieszo-
na na stryczku z gałęzi drzewa. Być może da się zobaczyć ten kolaż 
jako nocne powtórzenie Ukrzyżowania z 1930 roku.

 Nie chodzi tylko o to, żeby wyliczyć cechy wspólne tego 
obrazka i Guerniki, ale żeby pokazać, jak te cechy spowszedniały 
w sztuce Picassa w pewnym okresie, a przede wszystkim, w jakim  
z e w n ę t r z u  funkcjonowały. Albowiem Le crayon qui parle 
jest krajobrazem. Krajobrazem zasadniczo nieważkim: światło 
prześwituje przez zrujnowane mury, główna postać zrobiona jest 
z ektoplazmy, drzewo wprowadza nastrój grozy, drabina niedbale 
opiera się o ścianę. To przestrzeń fantazji, wolnych skojarzeń – sur-
realistyczna magiczna latarnia. Powstaje więc pytanie: jeżeli tego 
rodzaju zewnętrze idzie u Picassa naturalnie w parze z ogniem, 
cierpieniem i rozczłonkowaniem, to jak niby takie doświadczenia 
miałyby być sprowadzone z powrotem do świata – jak nadać im 
ciężar, sprawić, aby były zwyczajne i namacalne? Czy zewnętrze na 
zawsze nie pozostanie dla Picassa krajobrazem sennym? Wynika 
z tego, że imperatyw upublicznienia bólu – jeżeli uznamy, że ozna-
cza to umieszczenie go w jakimś zewnętrzu – zaciekle walczy u Pi-
cassa z imperatywem, by ból ucieleśnić. 

 Problem ów zajmuje artystę przez następnych pięć tygodni. 
Myślę, że tworzenie Guerniki zasadza się na wynalezieniu miejsca, 
które zawarłoby jej akcję, ale nie znajdowało się w bajkowym świecie 
na krańcach miasta. To, co ostatecznie go zastępuje, trudno opisać. 
Na tym cała rzecz polega. Bo nie może to być do końca przestrzeń 
pomieszczenia: nie opowiem tu historii o artyście powracającym, być 
może niechętnie, do znanego mu małego świata i tworzącym z niego 
swoje wielkie dzieło. Niewątpliwie przestrzeń Guerniki ma w sobie 
coś z charakteru pokoju: jest wyłożona czymś, co wygląda na płytki; 
zdaje się otwierać na lewo i prawo na dalszą pustkę poza nią, przez 
drzwi lub przezroczyste boczne ściany, a po obu stronach na górze 
widać coś jak linie perspektywicznie wyznaczające kąty pokoju; jest 
coś w rodzaju żarówki na suficie lub tam, gdzie sufit powinien się 
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znajdować; jest nawet kilka linii sugerujących belki stropowe. Anne 
Baldassari uważa, że w miarę, jak obraz powstawał, wciśnięty pod 
goły strop, a Picasso przyswajał świadectwa rewelacyjnych foto-
grafii, które wykonała tam Dora Maar, mural niejako wcielał niektóre 
cechy swojego otoczenia17. Upodobnił się do przestrzeni, w której 
powstał. No cóż, i tak, i nie. Wraz z upływem tygodni Guernica mo-
gła nabrać pewnych  cech  przestrzeni tego pomieszczenia, ale 
nie sądzę, aby to znaczyło, że jej przestrzeń wygląda na zamkniętą 
i intymną – szczególnie biorąc pod uwagę realne wymiary, gdzie 
szczyt obrazu znajduje się prawie poza zasięgiem wzroku. To nie jest 
przestrzeń, do której zewnętrze dociera jak światło przez okno, tak 
jak to ma miejsce w 1924 roku18. Niewątpliwie, zewnętrze tam jest, ale 
jako wdarcie, momentalność, zgroza. W ten lub inny sposób zewnę-
trze musi zaistnieć na obrazie jako bliskość, która jest nam całkowi-
cie obca – absolutnie nieludzka. To potężne odwrócenie kubistycznej 
intuicji. Nic dziwnego, że wymagało takich zmagań.

 A to, notabene, jest poziom, na którym Guernica najinten-
sywniej przywołuje teherańskiego Malarza i jego modela19.

 

 

i

 
Pierwszym prawdziwym krokiem, który Picasso czyni, aby wy-
obrazić sobie, jak mural miałby być zorganizowany, jest powstały 
9 maja rysunek ołówkiem o rozmiarach osiemnaście na dziewięć 
i pół cala [45,3 x 24 cm]. Szkic ten podejmuje wyzwanie stawiane 

17.  Por. Anne Baldassari, 
Picasso. Life with Dora Maar, 
dz. cyt., s. 170–175. Analiza 
Baldassari skupia się przede 
wszystkim na wtopieniu przez 
Picassa formalnych cech „fo-
tograficznych” (monochrom, 
spolaryzowane światło) 
w Guernicę, po tym, jak zoba-
czył obraz przedstawiony na 
fotografiach Dory Maar; jednak 
pojawiają się u niej sugestyw-
ne uwagi dotyczące introjekcji 
cech przestrzeni otaczającej 
go pracowni uwidocznionych/
udramatyzowanych przez 
Dorę Maar na fotografiach: 
por. s. 172, 174.

18.  Autor ma na myśli omawia-
ny wcześniej w książce obraz 
Picassa z 1924 roku Mandolina 
i gitara na stole, który uczynił 
tematem wykładu zatytułowa-
nego „Pokój” [przyp. red.].

19.  Obraz Picassa Malarz 
i jego model z roku 1927 jest 
bohaterem wykładu T.J. Clar-
ka zatytułowanego „Potwór” 
[przyp. red.].

przez trudne proporcje ścian w pawilonie, choć jest nadal niedo-
statecznie szeroki w relacji do wysokości. To osobliwe dokonanie, 
w tym sensie, że zawiera tak wiele elementów, które miały prze-
trwać w przyszłym obrazie – nie tylko postacie i zdarzenia, ale 
też decyzje dotyczące formy – a jednak nie ma w nim prawie nic 
z wrażenia, które wywiera Guernica. Są tam już byk, koń, kobieta 
z lampą i matka tuląca martwe dziecko. Wydaje się, że wybór 
ciemności już został dokonany – pamiętajmy, że w rzeczywistości 
bombardowanie miało miejsce późnym popołudniem: zaczęło 
się o czwartej trzydzieści i trwało ponad trzy godziny. Lampa na 
szkicu pobłyskuje na tle czarnego nieba; budynek obejmują pło-
mienie. W całej górnej części rysunku widać szachownicę twar-
dych prostokątnych otworów przypominających okna albo drzwi, 
z grubą ścianą dokładnie zacieniowaną, obok innych ostro obry-
sowanych jasnych i ciemnych kształtów bez zaznaczonej głębi 
ani umiejscowienia. Z okna po prawej wystaje zaciśnięta pięść; 
i są jeszcze dwie pięści, równie abstrakcyjne i nieprawdopodobne, 
na lewo od byka. Jeżeli skupimy wzrok na niektórych częściach 
tła – szczególnie na okolicach płomieni i pięści na górze po pra-
wej stronie – to tak, jakbyśmy już znajdowali się w czarno-białym 
świecie Guerniki. Ale to ćwiczenie wprowadza w błąd. Przestrzen-
nie ten szkic kompozycyjny ujmowany całościowo jest nadal 
wyraźnym wariantem wcześniejszych rysunków na zagruntowa-
nym podłożu, ukazujących zewnętrze. Dachy pokryte dachówką 
zajmują środkowy plan: ten miejski krajobraz nie odbiega zbytnio 
od projektów Picassa do opery Pulcinella sprzed siedemnastu 
lat. Ponieważ pierwszy plan jest przepełniony upadłymi ciałami – 
umęczony koń, matka z dzieckiem, trzy martwe ciała, jedno z nich 
pochwycone przez lamentującą kobietę – nie od razu zdajemy so-
bie sprawę, jak bardzo głęboki plan jest zasugerowany na szkicu: 
prowadzi w głąb miasta, z postaciami rozłożonymi na całej sze-
rokości rysunku, horyzontalnie i po przekątnej. Uosobieniem tego 
jest matka z martwym dzieckiem. Logicznie znajduje się z tyłu, 
na niezdefiniowanym średnim planie, po drugiej stronie rozrzu-
conych tylnych nóg konia; ale wizualnie jakąś częścią umysłu 
rejestrujemy nogi konia jako należące do  n i e j. Ta podmiana to 
typowa sztuczka erotyczna Picassa (warto wspomnieć, że w osta-
tecznym obrazie seks i zwierzęcość zdecydowanie nie zlewają się ze 
sobą); ale przede wszystkim uosabia ona całe niezdecydowanie tego 
studium względem tego, co bliskie i dalekie. W pewnych chwilach to, 
co na zewnątrz, zdaje się przesuwać do przodu, zastygając w czarno
-białym wzorze. Ale generalnie miasto pozostaje odległe. Byk i nio-
sąca lampę przynależą do domów. Wielkie koło wozu, w masywnym 
zarysie, stanowi barierę pomiędzy pierwszym a dalszym planem.

 Innymi słowy, przestrzeń uzyskana w Guernice – nowy 
rodzaj nieludzkiej bliskości, o której mówiłem – jest obecna na 
szkicu tylko lokalnie. Miniaturowa skala – proszę pamiętać, że 
rysunek ma półtorej stopy [45 cm] szerokości – niejako wymusiła 
na artyście decyzję, żeby rzeczy wykroić i by ustanowić interwały.  

Pablo Picasso, 
Studium (VII) 
do Guerniki, 
9 maja 1937



46 47

Zdaje się pracować z założeniem, że ostateczny wielki obraz bę-
dzie również musiał mieć głębię współmierną z powierzchnią. 
Dopiero dwa dni później, 11 maja, doszło do pierwszego zerwania 
z zewnętrzem jako snem. A stało się to – co typowe dla Picassa 
– kiedy zmierzył się bezpośrednio z kwestią skali. Płótno zostało 
naciągnięte, podłoga oczyszczona, praca się zaczęła. Dzień czy 
dwa później Dora Maar zrobiła pierwsze zdjęcie.

 
 

i

 

Ten pierwszy stan rzeczy jest niesamowity. Według doniesień, Cle-
ment Greenberg uważał, że jest „o wiele bardziej udany – na ile da 
się to stwierdzić ze zdjęć – niż którakolwiek z późniejszych wersji”20. 
To prowokacja, ale widać, o co mu chodzi. Kiedy patrzę na Guernicę 
w tej pierwszej fazie, od razu przypomina mi się wspaniały rysunek 
piórkiem i akwarelą Ingres’a Autoportret artysty przy pracy nad 
„Romulusem” w Trinità dei Monti21. To porównanie działa na kilku 
płaszczyznach. Oba dokumenty upajają się realnym, widocznym 
ogromem przedsięwzięcia, jakim jest obraz historyczny. I oba od-
notowują moment – ten zasadniczy, szamański moment w tradycji 
malarstwa historycznego, jak ją definiowali Francuzi – w którym po 
żmudnym planowaniu studiów przygotowawczych pierwsza czysto 
linearna forma całości pojawia się jakby znikąd na ogromnym pu-
stym prostokącie płótna22. Uważam, że decyzja Picassa, aby reka-
pitulować procedury Ingres’a i Géricaulta – szczególnie, aby wrócić 
do momentu czystej linii, linii pozbawionej głębi, linii na początku 
rzeczy – ma wielkie znaczenie. W zestawieniu ze szkicem wykona-
nym dwa dni wcześniej łatwo zauważyć, że linia umieszcza figury 
na płaszczyźnie obrazu i praktycznie likwiduje gęsto zaludniony 
drugi plan. Osoba trzymająca lampę wychyla się z okna wprost 
nad kobietami poniżej. Byk rozciąga się na boki i traci zacienio-
wanie. Jedna z postaci spośród plątaniny upadłych wojowników 
sięga w górę, być może zastygła w przedśmiertnym skurczu, roz-
pościerając pierś, tułów, penisa i obie nogi dokładnie równoległe 
do płaszczyzny obrazu. Jakby tylne nogi rozszalałego konia ze 
studium przewędrowały do bohatera. I aby się jeszcze upewnić, że 
patrzący odczuje napór powierzchni obrazu na te rozmaite formy, 
coraz bardziej do niej przywierające, powierzchnia zostaje zary-
sowana w formie prostej geometrii: przecinających się pionowych 
i poprzecznych linii, czasem wyłaniających się z form, czasem su-
gerujących dalszy porządek – światła lub oddalenia – który jeszcze 
nie ma w świecie niczego, do czego mógłby przylgnąć. 

 Taka linia przywołuje nas do powierzchni: tak można to 
określić. Ingres umiał się tym faktem delektować, co sprawiło,  
że był jednym z głównych bożyszcz Picassa. Ale rzecz jasna  
– i fotografia to wyraźnie pokazuje – linia to też przejrzystość. 

20.  Clement Greenberg, 
Picasso at Seventy-Five, w: 
tegoż, Art and Culture. Critical 
Essays, Boston 1989, s. 65. 
Zdanie dodane do oryginalnej 
wersji tekstu („October” 1957), 
tegoż, John O’Brian (red.),The 
Collected Essays and Criti-
cism, Chicago 1986–1993, vol. 
4, s. 32. Cały komentarz jest 
bezlitosny, a krytyka Guerniki 
skupia się na nierozwiązanej, 
zdaniem Greenberga, kwestii 
przestrzenności: 

„Przy wszystkich swoich 
wybrzuszeniach i wygięciach 
wygląda trochę jak scena 
bitwy z frontonu rozpłaszczo-
nego przez wybrakowany 
walec parowy, innymi słowy, 
stworzona z iluzją przestrzeni 
głębszej niż ta, w której zosta-
ła wykonana. Wstępne studia 
do Guerniki też potwierdzają 
to wrażenie, reprezentując 
bardziej iluzjonistyczne po-
dejście niż wersja ostateczna: 
szczególnie studia kompozycji, 
z których dwa – zrobione ołów-
kiem na zagruntowanej desce 
1 i 2 maja – są o wiele bardziej 
przekonujące w ich relatyw-
nym akademizmie niż chaos 
czerni, szarości i bieli ostatecz-
nej wersji” (tekst z 1957).

21.  Por. Robert Rosenblum, 
Ingres, New York 1967, il. 73, 
s. 50 i 94. Tegoż, Picasso’s 
Disasters of War: The Art of 
Blasphemy, w: Steven Nash, 
Picasso and the War Years, 
dz. cyt., s. 39–53, zwł. s. 50, 
zawiera krótkie omówienie 
związku z Goyą. Rosenblum 
tutaj i w innych tekstach do-
brze ocenia ambiwalencję kul-
tu Ingres’a w wydaniu Picassa 
– zawiera on (jak przystało na 
kult Ingres’a) element niecier-
pliwości i braku szacunku.

22.  Na temat pierwszej linear-
nej formy historycznego malar-
stwa Dawida, por. np. à propos 
Tratwy Meduzy wspomnienia 
Gericaulta zebrane w: Lorenz 
Eitner, Gericault, His Life and 
Work, Ithaca, New York 1983, 
s. 175–180. Por. omówienie 
przez Cowling relacji Guerniki 
do tradycji Dawida (pisze, że 
Picasso musiał widzieć retro-
spektywę Gericaulta w Galerii 
Bernheim-Jeune w maju 1937) 
i zapożyczeń, szczególnie we 
wczesnych stadiach, z greckich 
i rzymskich sarkofagów: Eliza-
beth Cowling, Picasso, Style 
and Meaning, London 2000,  
s. 581–584. 

Przestrzeń przepływa przez nią bez przeszkód. Przestrzeń się 
przez nią nie zmaterializuje, jako ta namacalna, bliska rzecz, któ-
rą była w najgłębszym zrozumieniu Picassa. Dalsze tworzenie 
Guerniki było, krótko mówiąc, szeregiem prób rozwiązania tej 
łamigłówki. Czy można było sprawić, aby przestrzeń wreszcie 
pojawiła się na powierzchni, odczuwalna jako ciężkie jarzmo rze-
czywistości, tak aby obraz tych rozmiarów nie stał się przeszkodą 
– masą detali, masą genialnych fragmentów?

 Jednym z obrazów Picassa, które przywołuje się czasem 
jako przeczucie Guerniki, jest Pracownia z gipsową głową z 1925 
roku. To dobre zestawienie. Rozbite fragmenty posągu i krajobraz 
miejski w stylu Pulcinelli wykazują pewne podobieństwa. Ale po-
wiedziałbym, że kwintesencją porównania jest wskazanie na ro-
dzaj przestrzenności, której Guernica musiała uniknąć, to znaczy, 
mnożenia podziałów i zdarzeń, horroru vacui, coraz większego 
i większego naporu rzeczy na płaszczyznę i brzegi obrazu.

Dora Maar, praca 
nad Guernicą,  
stadium 1,  
maj–czerwiec 
1937
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Jak już wspomniałem, ten krótki wykład nie może należycie zgłę-
bić tematu. Na przykład wiadomo już dziś, że istnieje dziewięć 
fotografii zrobionych przez Dorę Maar, ukazujących powstawanie 
Guerniki oraz zbliżenie głowy konia we wczesnym stadium i jedno 
albo dwa zdjęcia Picassa przy pracy nad obrazem – widocznym 
na nich mniej wyraźnie lub tylko częściowo23. Każdy z tych etapów 
zasługuje na więcej uwagi niż im poświęcono w dotychczasowej 
literaturze. (Nawet książka Arnheima, która wspaniale omawia ma-
teriały przygotowawcze do obrazu, jest dziwnie oszczędna w sło-
wach, jeżeli chodzi o zdjęcia Maar, szczególnie te przedstawiające 
obraz w ostatnich dwóch tygodniach). Pełne omówienie pierwszej 
wersji Guerniki, aby do tego na chwilę wrócić, musiałoby na pew-
no pociągnąć dalej porównanie z Ingres’em. Musiałoby rozważyć 
głębię marzeń Picassa przed obrazem Romulus zwycięzca Akrona, 
który oglądał w École des Beaux-Arts, i podjąć temat jego dziwne-
go powrotu i zagłębienia się w malarstwie rewolucji francuskiej. 
Nie mam wątpliwości, że upadły wojownik, podniesiona pięść, a na-
wet dialog pomiędzy koniem a bohaterem są skondensowanym 
obrazem sennym wspaniałego pierwszego i drugiego planu akcji 
w Romulusie z prawej strony – który sam w sobie jest derealizacją 
tego samego wzoru śmierci i zwierzęcości w wielkich Sabinkach 
Davida. A to z kolei – skoro dziś już wiemy, że Ingres zazwyczaj 
pojawia się u Picassa, kiedy chodzi o seksualność – prowadziłoby 
do niepowtarzalności w dziele Picassa tego momentu homoero-
tycznego piękna. (Wydaje mi się dziwne, że ta niepowtarzalność 
nie została jeszcze rozpoznana). Przełożenie nagości bohatera 
na płaszczyznę obrazu zawiera ładunek – powiedziałbym, naiwny 
– zrównania oporu z falliczną perfekcyjnością formy. Znowu porów-
nanie z rysunkiem wykonanym dwa dni wcześniej jest pouczające.

 Jednym z najistotniejszych osiągnięć Guerniki, jak już 
powiedziałem, jest odegranie śmierci przez kobiety i zwierzęta, 
bez naznaczania tej akcji erotyką areny walk z bykami. Kobiety po 
prostu  s ą  aktorami w świecie Picassa – zawsze. Może pozostać 
dla nas problemem fakt, że to, co odgrywają, to zbyt często seks 
i śmierć. Kobiety to „machines à souffrir”. W zależności od pre-
ferencji możemy uznać ten aforyzm za przejaw współczucia albo 
pychy – to część dłuższej i głębszej debaty z Gilot na temat rze-
czywistego stanu walki płci – ale na potrzeby tego wykładu ważne 
jest, jak ten zamysł wpisuje się w obraz płonącego miasta. Myślę, 
że nadrzędne jest współczucie. A Picasso dobrze wie, że aby tak 
było, musi rozbroić – jakby wrzucał wsteczny bieg – swoje zwykłe 
skojarzenie przemocy z aktem seksualnym. Zlanie się konia i matki 
w rysunku z 9 maja lub ręce kobiety przytulające martwe ciało – to, 
że tak powiem, normalne skojarzenia Picassa. Guernica w pierw-
szym stadium, w dwa dni później, to pierwsza próba – jak już mówi-
łem, naiwna – pozbycia się normalności przez proste odwrócenie 

23. Zdjęcia, różnie zresztą 
numerowane, znajdują się 
m.in. w zbiorach Muzeum 
Królowej Zofii (Museo Reina 
Sofía) w Madrycie, można je 
zobaczyć na stronie https://
guernica.museoreinasofia.es 
[przyp. red.].

znaków płci. Jeżeli bohater-mężczyzna może skoncentrować ener-
gię erotyczną w piersi i pięści, wtedy być może menada po prawej, 
która jest, podejrzewam, córką menady z roku 1925, może cierpieć 
tak, aby jej cierpienie nie stało się obiektem pożądania.

 To jest proste, prostotą wyparcia. Ale widać przy tym, 
jaka jest erotyczna stawka Guerniki, i pełne omówienie historii 
powstawania obrazu musiałoby prześledzić, jak ten początkowy 
homoerotyzm – to zapożyczenie całościowe z antycznego teatru 
– został później przepracowany i wyeliminowany. Jedna wielka 
rzecz, która musiała zniknąć, to była, oczywiście, zaciśnięta pięść. 
Najpierw urosła; potem przyciągnęła do siebie falliczną aureolę 
słońca i festiwalu zbiorów24; w końcu odpłynęła. Francis Frascina 
dowodzi, że jednym z powodów jej zniknięcia był rozwój wypad-
ków w Barcelonie w czasie, kiedy Picasso pracował: krew anarchi-
stów na ulicach, triumf Partii25. Zaciśnięta pięść stawała się w tym 
momencie coraz bardziej symbolem stalinowskim. Frascina może 
mieć rację. I oczywiście, jak już dawno temu elokwentnie wyja-
śnił Arnheim, istnieją złożone powody strukturalne, dla których 
przestrzeń obrazu nie mogła uwiesić się tak zdecydowanie na 
centralnym, nienaruszonym kręgosłupie. Ale to zamalowywanie, 
sugeruję, po części można rozumieć jako wynikające ze swego ro-
dzaju zawstydzenia Picassa. Pierwsze stadium było zbyt piękne. 
Zbyt męskie. Zbyt greckie. Zbyt wiele obnażało.

 
i

 
Od potwora do stwora droga być może niedaleka. To prawda, że po-
twory Picassa do 1937 roku były głównie kobietami; były zestrojone 
ze strachem przed seksualnością i nieznajomością seksu. Ale to 
nigdy nie zamknęło innych możliwości. Nie zdefiniowało gatunku. 
Potworność, jak to mieliśmy okazję zobaczyć, może oznaczać wy-
trwałość – gołe kości materii. Potwory miewają patos. Ich brzydota 
była często tyleż straszna, co godna współczucia, a relegowanie ich 
w ciemność na zewnątrz stanowiło metaforę ludzkiej bezwzględ-
ności wobec własnej lub cudzej inności. Także przerażenie, którym 
Goyę napawało okrucieństwo, jego świadomość ludzkiej zdolności 
do okaleczania i deformowania rzadko znika z pola widzenia.

 Cierpienie i godność kobiet i zwierząt w Guernice były 
więc od dawna przygotowywane. Wynikają z wcześniejszych 
przemyśleń. Ale oczywiście Picasso zdawał sobie również sprawę 
z niebezpieczeństw. W pierwszym stadium Guerniki bohater jest 
otoczony – szczególnie kiedy oko przesuwa się w prawo w poprzek 
płótna – kobietami nadal w oczywisty sposób rozpoznawalnymi 
jako jego partnerki w nacechowanym seksem tańcu. Krzyczą jak 

24.  Por. ilustracja w tekście 
Francisa Frasciny na s. 77  
w nieniejszym tomie.

25.  Francis Frascina, Pi-
casso, surrealizm i polityka 
w 1937 roku, w niniejszym 
tomie s. 79. (Ze zrozumia-
łych powodów Frascina jest 
ostrożny w odczytywaniu usu-
nięcia pięści jako zamierzone-
go aktu politycznego. Ale dla 
niektórych osób z najbliższe-
go otoczenia Picassa, którzy 
w maju widzieli, jak znika 
pięść, wymowa antypartyjna 
musiała być, podejrzewam, 
jasna i najprawdopodobniej 
niemile widziana).
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Glauke w płonącej sukni albo śpią, na wpół nagie, jak martwe Ama-
zonki. Seks i śmierć są ze sobą splątane. Świat sarkofagów jest 
bliski. Wymagałoby wielkiego wysiłku woli malarskiej, aby w tym 
kontekście kobiece ciała były podporządkowane innej logice.

 Z czasem będą. Pierwszy trop dotyczący sposobu, w jaki 
Picasso przekształci swoje wyobrażenie o aktorach Guerniki, poja-
wia się, gdy przeniesiemy się z jej stadium pierwszego do stadium 
dziesiątego – czyli obrazu przekazanego pawilonowi – i porówna-
my rysunki nagich piersi kobiet. Piersi w stadium pierwszym są 
w większości konwencjonalne, pozostają znakami krągłości i cech 
seksualnych. Choć jest też wyjątek od reguły w postaci dziwnych 
płaskich flanszy u krzyczącej matki po lewej stronie. I wraz z prze-
kształceniami obrazu w późniejszych stadiach następuje gene-
ralizacja lub intensyfikacja tej pierwszej idei – przenosi się ona na 
innych uczestników. Znów po części staje się tak przez wyparcie: 
Amazonkę przypominającą figury z antycznych sarkofagów zama-
lowano, a szaleństwo kobiety w płomieniach zostaje krok po kroku 
przechwycone przez rodzaj trumny-kubistycznego krematorium, 
która pochłania jej trzy wymiary. Piersi pozostają, oczywiście – 
inaczej być nie może – jako znaki ostatecznego punktu oparcia, 
wyschnięte i obkurczone, kiedy nadchodzi śmierć. (Nie mam wąt-
pliwości, że Picasso miał na myśli potworny epizod z Masakry na 
Chios Delacroix, gdzie dziecko próbuje po raz ostatni chwycić sutek 
swojej martwej matki). Porównajmy piersi potykającej się kobiety 
z pierwszego stadium z tymi samymi na dokończonym obrazie; 
albo jeszcze lepiej, zwróćmy uwagę na ujęcie piersi kobiety trzy-
mającej lampę. Abstrakcyjne półkola zamieniają się w biedne, nie-
piękne obnażenia; krągłości stają się płaską powierzchnią – w oknie 
piersi są boleśnie przyciśnięte do szyby, a dwa spiczaste sutki ster-
czą w przeciwne strony.

 Łapię się tego detalu – niewątpliwie znaczącego – po-
nieważ odzwierciedla on całkowitą zmianę idiomu. Trudno jest 
ująć w paru słowach tę nową wizję ciała. Wydaje się, że staccato 
rysunku konturów ofiar – spójrzmy na piersi i sutki potykającej 
się kobiety – pojawiło się wraz z ich przesunięciem w przestrzeni. 
Znów prawa strona Guerniki w pierwszym stadium stanowi wła-
ściwy kontrast. Ze stadium na stadium ciała coraz bardziej się do 
siebie zbliżają: świat, do którego należą kobiety (na przykład dom, 
z którego wysuwa się trzymająca lampę), napiera na płaszczyznę 
obrazu tak, że piersi kobiety w oknie stają się rodzajem synekdo-
chy przestrzeni całego płótna. Za chwilę powiem więcej o podej-
ściu Guerniki do bliskości. Teraz pragnę tylko zwrócić uwagę, jak 
bliskość wpływa na ciało aktorów. Znowu sprawa jest złożona. 
Niewątpliwie bliskość i pojawienie się silnych czarno-białych kon-
trastów ma wpływ na zamrożenie i spłaszczenie formy w ogóle, na 
wyrycie wszystkiego w ostrym konturze. Na przykład sam rysunek 
trzymającej lampę niewiele się zmienia w kolejnych stadiach, ale jej 
miejsce w akcji obrazu – jej skok do przodu w  z b y t  w i e l k ą  

widoczność – zmienia się radykalnie. Jest ona uosobieniem widzenia:  
widzenia tego, co powinno zostać niewidoczne. Widzenie redukuje 
ją do znaku. Ale spłaszczanie i upraszczanie to tylko część tego, 
co się dzieje. Potykająca się kobieta (porównajmy to ze stadium 
pierwszym) nabiera jakby siły bezwładu w wyrzucie do przodu, 
podczas gdy jej stopy i kolano rozpaczliwie szukają oparcia dla 
ciała, które straciło równowagę. Palce jej stóp są rozcapierzone 
i opuchnięte. Nawet hieroglif spadającej kobiety uzyskuje stalo-
wo-szare zacienienie (najwyraźniej w ostatniej chwili), a w wyniku 
tego jej ręce i szyja stają się akcentem tak samo silnym, w sensie 
podkreślonej solidności materii, jak szyja i pysk konia.

 Spadająca kobieta to emblemat nowego stylu. Zostaje 
wchłonięta przez machinę kompozycji; ale to wchłonięcie jest 
odczuwalne jako prawdziwy zgrzyt i okrucieństwo – jest też sza-
leństwem i groteską – ponieważ tyle zostało zrobione, aby kobieta 
ta stała się cielesnym bytem z prawem do życia, aż do gorzkiego 
końca. Wszędzie w Guernice odłamki jasno-ciemnej architektu-
ry (efekt wybuchu) kiereszują kobiece ciała. Spójrzmy na drzwi, 
w których – choć dla mnie w sposób zawsze niepojęty – potyka się 
kobieta na pierwszym planie. Spójrzmy na gilotynę, która przecina 
jej kolano. Albo na niedorzeczne palce u stóp spadającej kobiety, 
wynurzające się po prawej z jej pasiastego kaftana bezpieczeń-
stwa. To wszystko mogłoby się sprowadzić do ciał maszerujących 
przewidywalnie w rytm kubistycznego bębenka: jak kukły w sko-
stniałym teatrze. Jeżeli tak nie jest – a tak ja to widzę – to dlatego, 
że przerażenie i dociekliwość kobiet, ich świadectwo, nawet na 
skraju zagłady, posiadają dostateczną wagę. To, co je unierucha-
mia, zamraża, to odczuwalny mechanizm zniszczenia. Bomba to 
abstrakcyjność wojny – wojny na papierze, wojny jak ją planują, 
wojny jako „polityki prowadzonej innymi środkami” – doprowadzo-
na do perfekcji. Oto, co się dzieje, kiedy spada na ziemię.

 

i

 
Tak więc erotyka Guerniki to tylko jedna spośród kilku historii 
wartych opowiedzenia, i w dużej mierze jeszcze nieopowiedziana. 
Ale moja opowieść dotyczy przestrzeni. I nawet do tego podejdę 
wybiórczo. Istnieje, pozwolę sobie powtórzyć, dziewięć kroków 
na drodze do ostateczniej formy obrazu. Przeskakuję teraz do 
momentu dość bliskiego końca. Kiedy Picasso pracował nad ob-
razem, jakim go widzimy na tych zdjęciach [il. na nast. stronie] 
– prawdopodobnie od jakichś dwóch lub więcej tygodni, być może 
w pierwszych dniach czerwca – podstawowa tonalna i przestrzen-
na struktura sceny już dawno była ustalona. Obraz miał być zor-
ganizowany wokół powtarzającego się wzoru spolaryzowanych 
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jasnych i ciemnych elementów: triangulacji. Obiekty miał rozświe-
tlać oślepiający blask eksplodujących materiałów wybuchowych. 
Spójrzmy na przykład – to jest najbardziej widoczne na skończo-
nym obrazie – na szaro-białą geometrię emanującą z lampy (choć 
oczywiście nie tylko z lampy); a jeszcze lepiej, na głębokie czarne 
przecięcie przez framugę drzwi pod kobietą niosącą lampę; albo 
na płomienie, okno i dziwną linię sufitu na górze po prawej stronie. 
Krytycy Guerniki zawsze narzekali, że ta czarno-biała geometria 
jest prymitywna26. A jej trójkąty akademickie. Jestem pewien, że 
mają rację, ale odpowiedzią na ten zarzut – myślę, że z nią właśnie 
Picasso zmagał się przez ostatnie tygodnie – było wprowadzenie 
rodzaju ciężkiej, empatycznej aktywności w obrębie i wokół tej 
geometrii, na powierzchni, w bliskości pierwszego planu, która by-
łaby przeciwwagą dla abstrakcyjności oświetlenia. Myślę, że tego 
dokonał; ale przypuszczam, że było to trudne.

 Wiele zależy od rzeczywistych rozmiarów. Guernica 
bardzo ucierpiała – taka jest cena sławy – będąc ciągle miniatu-
ryzowana i pozbawiana fizycznej obecności w świecie mecha-
nicznej reprodukcji. Oceniając to, co mówię o jej przestrzenności, 
czytelniczki i czytelnicy powinni mieć cały czas świadomość 
– zapamiętaną lub wyobrażoną – tego, jak to jest stać przed 
samym obrazem. Trzeba pamiętać, że własne umiejscowienie 

26.  Oprócz Greenberga, por. 
Walter Darby Bannard, Cu-
bism, Abstract Expressionism, 
David Smith, „Artforum” 1968, 
VI, zwł. s. 24–25; oraz tegoż, 
Touch and Scale: Cubism, 
Pollock, Newman, and Still, 
„Artforum” 1971, IX, zwł.  
s. 61–63; fragm. obu w: Ellen 
Oppler, Picasso’s «Guernica», 
dz. cyt., s. 299–305.

w odniesieniu do sceny wydarzeń – i mam tu na myśli nie wzrost 
patrzącego w relacji do wysokości obrazu, ale własną wyobrażoną 
projekcję w przestrzeń obrazu – daje poczucie, że ta scena jest 
nieporównanie większa niż my, że patrzący w najlepszym razie 
sięga do piersi konia. I ten gigantyzm jest też nową jakością dla 
Picassa. Nie da się go tak naprawdę uchwycić słowem „mon-
strualność” i jest zupełnie inny niż dziwne nadmuchanie jego 
monumentalnych prac z końca lat 20. Ogromna księżycowa twarz 
kobiety trzymającej lampę uosabia nowy afekt. Jesteśmy – aby 
pożyczyć określenie od Leirisa – na poziomie gigantów, terre à ter-
re i spoglądamy w górę na świat, który jest wypłaszczony i podat-
ny na zranienie – dobrze rozpoznane jest wrażenie, że ciało konia 
jest jak z przyczepionego papieru – ale przy tym ciężki, zwykły, 
oparty na tych samych podstawach co my. Nawet papierowy koń 
jest masywny; rana w jego boku fałduje się i rozwiera, zapraszając 
mdlący dotyk. I oczywiście czarno-biała reprodukcja albo jpg jest 
zupełną parodią tej fizycznej relacji. Popatrzmy na fotografię zro-
bioną przed rzeczywistym obrazem z odległości około dziesięciu 
metrów27. Wypowiedzenie wojny sztucznemu dystansowi jpg nie 
jest w żadnym sensie stwarzaniem sztucznej bliskości. Myślę, że 
zdjęcie to rejestruje przynajmniej  r o d z a j  patrzenia – rodzaj 
wyobrażonej relacji – który zakłada Guernica. 

 Co mogę w takim razie powiedzieć o fizyczności obrazu? 
Cóż, przynajmniej tyle. Po pierwsze, jesteśmy zdecydowanie znowu 
w świecie bliskości, gdzie wszystko rozsypuje się i pręży w naszym 
kierunku. Ale nie zasadza się to ostatecznie na stworzeniu pojem-
nego zasobnika na akcję: nie zasadza się na rozróżnieniu na to, co na 
zewnątrz, i to, co wewnątrz. Jest bardziej niż oczywiste, że Picasso 
zdecydował się w końcu zaoferować nam fragmenty jednego i dru-
giego: na przykład horyzont na górze zmienia się ciągle z sufitu w li-
nię dachu. Mogłoby to irytować – jako wyraz niestosownego sprytu 
malarza – gdyby miało znaczenie. Ale w usytuowanej wizji znaczenia 
to nie ma. Górna część obrazu jest  a k o m p a n i a m e n t e m: 
jedyne, co ma znaczenie, to fakt, że z niej albo przez nią – trudno 
powiedzieć jak – eksploduje czysty błysk wolframu. Przestrzeń, na 
tyle, na ile przetrwa tę abstrakcję, jest  t u t a j, poniżej, bliżej nas, 
w obciążonym, uziemionym, ciążącym ku dołowi świecie gigantów. 
Przestrzeń jest kwestią konturów i zamalowanych wycinków, cią-
gle walczących o naszą uwagę z całkiem innymi rodzajami prze-
dłużenia, litymi albo organicznymi, albo nawet przezroczystymi: 
są to na przykład szyja i szczęki konia zacieniowane ciężko jak 
żelazem; lekkie (iluzjonistyczne) falowanie zasłony, kiedy niosąca 
lampę odsuwa ją na bok; parcie – wręcz rodzaj płynnego ruchu, 
jakby została wyciśnięta z tuby – twarzy kobiety trzymającej lampę 
w kierunku czegoś tuż nad naszymi głowami.

 Nie powinno się, jak napominają niektórzy komentatorzy, 
mówić o Guernice, że jest czarno-biała28. Jest przede wszystkim 
szara, a jej szarości były nanoszone i modulowane w każdym 

27. W książce T.J. Clarka 
reprodukowana jest w tym 
miejscu fotografia widza 
przyglądającego się obrazowi 
z niewielkiej odległości. 

28.  Jestem tu dłużnikiem 
zwłaszcza niepublikowanej 
pracy z seminarium w Berke-
ley autorstwa Mii You, „Gray”, 
napisanej w 2008 r.

Dora Maar, praca 
nad Guernicą,  
stadium 8,  
maj–czerwiec 
1937
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punkcie, czasem wręcz kwiecistymi kapnięciami i zawijasami, tak 
że niosą ze sobą wspomnienie ciała i końskiego włosia, i wiotkiego 
materiału, i  d o t y k u. Flesz wybiela i spłaszcza powierzchnie; 
ale średni plan – ramię i zasłony, rozciągnięte mięśnie konia, ha-
luksy potykającej się kobiety – przetrwał. 

 Jak już powiedziałem, to wszystko było osiągnięte nie 
lada wysiłkiem i w większości na późnym etapie pracy. Domy-
ślamy się, że kiedy Dora Maar robiła zdjęcia stadium szóstego 
i ósmego Guerniki, pozostał już tylko tydzień pracy w studio. 
Tym, co zawsze fascynowało badaczy w tych dwóch stadiach jest 
fakt, że Picasso przypiął albo przymocował skrawki wzorzystego, 
prawdopodobnie kolorowego papieru do czerni, bieli i szarości 
swojego obrazu29. Te przyczepione skrawki były czymś więcej niż 
przelotnym pomysłem. Oba kawałki papieru w szóstym stadium 
są przymocowane do kobiety przechylonej w poprzek pierwszego 
planu po prawej stronie: jeden z nich jest skrawkiem zerwanej 
tapety, drugi został starannie wycięty w kształt chustki, którą ko-
bieta ma na głowie. Po przerwie, być może jedno- lub dwudniowej, 
papierowe skrawki znikają i praca toczy się w innych rejonach 
– szczególnie przy kobiecie spadającej z płonącego domu. Znów 
Dorze Maar udaje się uchwycić ten moment. Potem skrawki zo-
stają z powrotem przyczepione, oba w trochę innych miejscach, 
i jeszcze dodane zostają dwa kolejne: pasek tapety przyklejony na 
sukni rozpaczającej matki oraz pasek w formie wycinka z komiksu 
– znów wycięty z czegoś, co wygląda na tapetę – zamierzony jako 
sukienka spadającej kobiety [il. na s. 52].

 Powróciliśmy do świata kubizmu, co jest jednym z powo-
dów, dla których te dwa stadia obrazu są tak znaczące. I niewąt-
pliwie te przypięte skrawki papieru – choć ostatecznie odrzucone 
– były tym, co sprowokowało najbardziej „kubistyczną” cechę 
ostatecznej pracy: nakrapiane czarne linie, które w czerwcu na-
gle, punkt po punkcie rozsiewają się po coraz większych partiach 
ciała konia, zamieniając go po części w obraz niego samego wy-
cięty z gazety. 

 Moment kolażu interpretuję następująco. Po pierwsze, 
strukturalnie, skrawki papieru są ostatnią próbą zachowania 
przestrzeni pokoju. Najbardziej dojmująco pokazuje to stadium 
ósme. Wcześniej, przez mniej więcej tydzień – od momentu, 
kiedy zamalowana została zaciśnięta pięść – podstawowa jasno
-ciemna struktura Guerniki spłaszczyła i poszufladkowała akcję, 
umieszczając ją nie wiadomo gdzie. Pierwsze stadium wyobra-
żało scenę rozgrywającą się na zewnątrz, tak jak we wczesnych 
studiach, na obrzeżach miasta albo na małym ryneczku; następ-
ne stadia obrazu, choć coraz mniej zajęte miejscem akcji, w za-
sadzie podtrzymały tę fikcję. Ale ostatecznie znów powróciło 
pomieszczenie. Kolaż to w końcu  t a p e t a. Jest intymnością, 
teksturą, namacalnością – zapachem kleju, schludnością szpilek. 

29.  Por. np. Herschel  
B. Chipp, Picasso’s «Guerni-
ca», dz. cyt., s. 126–130 oraz 
Anne Baldassari, Picasso, Life 
with Dora Maar, dz. cyt.,  
s. 172. Elizabeth Cowling 
była niesłychanie pomocna 
w odpowiadaniu na moje 
pytania o tych epizodach 
„kolażu” w fotografiach Dory 
Maar i jej sugestie są zawarte 
w moim tekście. (Co ciekawe, 
Arnheim ignoruje kolaże 
w swojej analizie kolejnych 
stadiów; por. Rudolph Arn-
heim, Picasso’s «Guernica», 
dz. cyt., s. 124–128. W tym 
momencie jego książki narra-
cja o nadrzędnej organizacji 
powierzchni i głębi – poszuki-
wanie Gestaltu – w zasadzie 
usunęła na bok pytania 
o proces i materialność).

Więc po części moment kolażu – teraz rozumiany jako impuls, 
kompulsja, która wciągnęła Picassa bez większego zrozumienia 
tego, co robi – jest tutaj nostalgiczny, reparatywny i skazany na 
nietrwałość: jest wielkim marzeniem modernizmu początku XX 
wieku, pojawiającym się po raz ostatni. 

 Ale samo w sobie nie tłumaczy to, moim zdaniem, prze-
trwania idei kolażu, choć wyciszonej, w ostatecznej wersji obra-
zu – pod postacią papierowego konia, pasiastych sukienek po 
prawej i lewej. Bo problem na tym etapie był techniczny i kolaż 
oferował rozwiązanie. Nawet na tym późnym etapie, kiedy pul-
sujący monochrom już dawno został przyjęty jako matryca ob-
razu, wydaje się, że Picasso nie miał pewności, czy jasno-ciemna 
geometria Guerniki rzeczywiście sprawi, że okrucieństwo będzie 
się wydarzać na powierzchni – lub dostatecznie na powierzchni 
– czy też skończy się na otworzeniu iluzji w głąb, w perspektywę, 
w przestrzeń, która jest po prostu nieokreślona.  T o  jest nad-
rzędnym problemem współczesnego malarstwa, jak je pojmował 
Picasso, problemem, który tu nabiera wyjątkowego etycznego 
i politycznego wymiaru. Światło musi być abstrakcyjne, mecha-
niczne; przestrzeń musi być czymś, czego dotknąć może umysł.

 Fragmenty kolażu są więc odzyskaną „powierzchnią”. 
Oddają ciałom ich substancję. Nie wierzę, aby w ostatniej chwili 
Picasso poważnie brał pod uwagę całkowitą zmianę ekonomii 
obrazowania lub nawet wprowadzenie tu i tam akcentów kolory-
stycznych. Myślał o tym, co w malarstwie pozwala na utrzymanie 
świata blisko płaszczyzny obrazu, a ponad wszystko o tym, jak 
duże zróżnicowanie faktury powierzchni, zdarzeń na powierzchni 
było konieczne, aby zakłócić machinę światła-ciemności. Chciał 
bliskości, ale nie intymności. Ostatecznie zobaczył, że przecinki 
z końskiego włosia wystarczą.

 

i

 
Ale to dlatego, że w międzyczasie znalazł rozwiązanie dla tego 
aspektu obrazu, który pozostawał najbardziej niedookreślony: 
płaszczyzny jego podłoża.

 Powrócę na chwilę do Rozstrzelania powstańców madryc-
kich. Tym, co Picasso zdawał się uważać za niezwykłe w obrazie 
Goi, była obecność w nim śmierci, zarazem nigdzie i wszędzie, 
jako rodzaju nieziemskiej iluminacji, ale jednocześnie  t a m, 
w konkretnym miejscu na ziemi, w latarni. To dialektyka geniuszu 
i Picasso (wyjątkowo) jest całkiem poważny, kiedy zwierza się 
Malraux i Gilot, że nie wie, jak Goya to zrobił. Guernica chodzi mu 
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po głowie. Wie, że jego obraz będzie dziełem o wiele mniejszego 
kalibru – może wręcz jakimś oszustwem lub porażką – jeżeli nie 
znajdzie sposobu na powtórzenie tej dwoistości Goi. Śmierć musi 
znów być abstrakcyjną bezpośredniością, ale też czymś, co doty-
ka prawdziwych ciał. A ciężar i bliskość – jakości, które stanowią 
istotę prawdziwego bycia-w-świecie u Picassa – są w ostateczno-
ści niczym, jeżeli ci, których dotyczą, nie „stoją mocno na ziemi”. 
Koń i kobieta, a nawet puste w środku szczątki bohatera muszą 
być w kontakcie z ziemią-podłożem pod nogami.

 Ale jakim podłożem? Odnoszę wrażenie, że to jest wciąż 
mniej lub bardziej otwarte pytanie jeszcze w ósmym stadium 
Guerniki. Rozczłonkowany bohater, końskie kopyta, palce jak z Ba-
taille’a u stóp kobiety wypadającej z drzwi: to wszystko ląduje na 
dolnej krawędzi obrazu i unosi się tam jak pozbawione ciężaru. 
Możliwe nawet, że na tym etapie Picasso wpadł na pomysł, aby 
uczynić brak oparcia – vertigo – dominującym akcentem obrazu. 
Spadająca kobieta dyktowałaby warunki. 

 Ostatecznie tak się nie stało. A zmiana kierunku, kiedy 
nadchodzi, następuje bardzo szybko. Spójrzmy na dziewiątą 
z fotografii Dory Maar, zrobioną dosłownie na parę godzin przed 
chwilą, kiedy Picasso zdecydował, że obraz jest skończony. 
Zwróćmy uwagę, że jak tylko powierzchniowość, odkryta na 
nowo w wycinkach kolażu, jest wprowadzana do obrazu, przeci-
nek po przecinku, na grzbiecie i brzuchu konia, cała równowaga 
przestrzeni i podłogi na dolnych dwóch stopach [mniej więcej 
pół metra] Guerniki zaczyna się przesuwać. Kopyta mają nogi, 
do których mogą się przyczepić, połamana statua staje się 
trójwymiarowa. Powierzchnia wycinków znajduje przeciwwagę 
w twardym poziomie ziemi. Pojawia się kratownica płytek, za-
kotwiczając całą przestrzenność obrazu. Spójrzmy na przykład, 
jaki ma wpływ na długą poprzeczną linię o twardej krawędzi, 
wyglądającą jak dół ściany albo nawet drzwi wyjętych z zawia-
sów, która prze w głąb przestrzeni za potykającą się kobietą, 
przednim kopytem konia i złamanym mieczem wojownika. Ta 
linia, jako podstawowe założenie strukturalne, była tam od wielu 
dni, być może tygodni. Zdaje się, że pojawiła się w tym samym 
momencie co przyczepione papiery. Ale nie funkcjonuje ona tak 
naprawdę na pierwszym planie Guerniki – nie tworzy dostatecz-
nie dużej przestrzeni, na której mogliby stać aktorzy z pierwsze-
go planu – aż do momentu, kiedy pojawia się kratownica. Potem 
wszystko się utrwala i klaruje. Łukowaty szary cień pośrodku 
ściany – czy to cień rzucony przez zasłonę wiszącą nad ramie-
niem niosącej lampę? – staje się momentalnie widoczny. Koń 
klęka ciężko na płytkach.

 Uwielbiam zdjęcie Dory Maar przedstawiające Picassa 
kucającego na podłodze pracowni obok Guerniki i rozmyślają-
cego – oczywiście, to ja tu dodaję dymek z myślami – co by tu 

zrobić, aby zmaterializowały się wciąż abstrakcyjne ostatnie frag-
menty iluzji. Ostatecznie istotowość, której poszukiwał, pojawiła 
się łatwo, niemal naiwnie; ale tylko dlatego, że wreszcie dostrzegł, 
jak powierzchnia i oparcie mogą współistnieć. Formy rozciągnęły 
się wzdłuż możliwie najbliższej przedniej krawędzi płaszczyzny 
podłogi, jakby nie więcej niż kilka cali od nas; powyżej były cia-
ła, przeskakujące od lekkości papieru do ciężkiej masywności; 
a kwadraty płytek zostały zepchnięte do tyłu poza wielkie ciała, 
sprawiając, że wydają się jeszcze bliższe. Mówiąc krótko, to była 
bliskość, lecz wymyślona na nowo. To była płaskość znajdująca 
grunt pod nogami.

 

i

 
Moje wykłady dotyczyły prawdy w malarstwie i tu, na końcu, 
powinienem spróbować je podsumować. Jedno spojrzenie na 
Picassa wystarczy, żeby się zorientować, że wiele z tego, co 
wcześniej uchodziło za sprawdzian prawdy w przedstawieniu, 
nie miało dla niego większej wartości. Pozostawia za sobą re-
alizm i podobieństwo – te dwa dziwne probierze. Oznacza to, 
że malarz nie pragnie nas przekonać, że świat, który stworzył, 
jest przedłużeniem naszego, ani nawet czymś mu równoważ-
nym. Dziwność jest wartością: Guernica jest tego świadectwem. 
Świat Picassa nie jest światem, w którym obejmująca wszystko 
otoczka przestrzeni jest przezroczysta i jednorodna, a ciała po-
jawiają się w niej jako skończone przerwy. Powierzchnia przed-
miotów niekoniecznie jest pełna detali, a aktorzy nie zwracają 
się do nas – nie „spoglądają” na nas – z niezbicie ludzkiej pozycji. 
A jednak idea „świata” pozostaje. I dlatego starałem się wyka-
zać, że dla obrazu tylko jedna rzecz jest nieodzowna: przestrzeń 
– stworzenie trzech wymiarów, w których wyobrażenie pozwo-
liłoby zamieszkać, mających konkretny charakter, oferujących 
siebie jako otoczenie, w którego kształt i rozmiar możemy 
wejść. W przypadku Picassa przestrzeń, w której „wyobrażenie 
pozwoliłoby zamieszkać” równa się stworzeniu jakiegoś wnętrza. 
Od czasu do czasu nazywałem tę stałą trajektorię zapewnianiem 
przestrzeni do bycia „w” lub zapewnianiem jakiegoś pomieszcze-
nia. I być może dodanie przeze mnie „jakiegoś” do „pomieszcze-
nia” jest zbyteczne, ponieważ zapewnienie pomieszczenia – tego 
nieodzownego warunku człowieczeństwa w rozumieniu Picassa 
– jest dla niego tym samym, co zapewnienie  j a k i e g o ś   po-
mieszczenia: konkretnej, znajomej podłogi, ściany, parapetu, 
okna… Jak się wydaje, warunkiem koniecznym istnienia istot 
ludzkich – a jak głęboki jest patos tego nawracającego rzeczow-
nika – jest bycie „w”: sięganie na zewnątrz, w rzeczywistości lub 
wyobraźni, i odczuwanie granic danego miejsca. 
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 Mam nadzieję, że te słowa wyostrzą wyczyn Guerniki. 
Bo wyobraźmy sobie, że nowoczesność miałaby się natknąć na 
moment, w którym cała wyobrażona struktura zamieszkiwania – 
bycia „w”, kształtowania świata wokół domyślnego modelu pokoju 
i okna – stanęłaby twarzą w twarz ze śmiercią. Wyobraźmy sobie, 
że byłaby to więcej niż jednorazowa zbrodnia. Co, gdyby w zbom-
bardowaniu Guerniki nowoczesność w pewnym sensie spotkała 
swoją przyszłość i zobaczyła, jak runęła cała forma życia – prze-
stała istnieć jako determinująca forma człowieczeństwa. Jak 
niby malarstwo miałoby pokazać taki koniec bez zapadnięcia się 
samemu w przestrzenne gruzy, przestrzenną  n i c o ś ć; może 
gdyby było podparte przez melodramę na pierwszym planie, 
która odwracałaby uwagę, jak sztuczki magika? Na tym polegał 
problem. Zawsze, myślę, będzie istniała niezgoda co do tego, czy 
Picasso go rozwiązał. Ale ponad wszystko pragnę wskazać – co 
mam nadzieję te wykłady umożliwiły – ogrom tego zadania i że 
sprostanie mu oznaczało dla Picassa wymyślenie na nowo całego 
światopoglądu. Fakt, iż mogę twierdzić, że sprostał zadaniu – że 
ostatecznie znalazł w Guernice, na samym końcu, sposób, aby 
jego ludzie i zwierzęta podeszli blisko do nas i byli umieszczeni 
na ziemi; i to ziemi, która nie jest ani na zewnątrz, ani w środku, 
ale jest jak podłoga świata, jaką mogłaby być w momencie, gdy 
ten „świat” zostałby zniszczony; i gdzie kobiety i bestie, pomimo 
wszystko, nadal walczyłyby, aby utrzymać się na nogach i widzieć 
to, co się wydarza… Fakt, że mogę to wszystko twierdzić i mieć 
nadzieję, że was przekonam, całkiem wystarcza.

 Przekład: Krystyna Mazur
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