
„Apollo i Marsjasz”

Tycjan



Tiziano Vecellio

Malarz włoski. Czołowy przedstawiciel 
renesansu. Uczeń G. Belliniego i Giorgiona. 

Od 1533 malarz nadworny Karola V w Bolonii. 
1545-1546 przebywał w Rzymie, pracując dla papieża Pawła III. 
1550-1551 na dworze cesarskim w Augsburgu.

Do szkoły weneckiej, którą reprezentował, wniósł 
elementy patosu i swobodę kompozycji.

(ok. 1488 – 1576)



Tiziano Vecellio

Wybitny kolorysta.
 
Tematykę płócien Tycjana tworzyły wątki 

religijne i historyczne oraz alegorie. 
Malował też stanowiące portrety, na których postaci wyłaniają 
się zazwyczaj z półmroku. 

Jego twórczość w znacznym stopniu wpłynęła na rozwój 
malarstwa XVII w.

(ok. 1488 – 1576)



„Apollo i Marsjasz” Tycjan



„Apollo i Marsjasz”

Zbigniew Herbert



Zbigniew Herbert

polski poeta, eseista, dramaturg.

Twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”.

Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.

Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.

Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. 

(1924 – 1988)



Zbigniew Herbert

Cechą całej twórczości Herberta jest                               
        częste odwoływanie się 

do wątków mitologicznych.

Poeta nie traktował przeszłości 

jako tworu zamkniętego.

(1924 – 1988)



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

 właściwy pojedynek Apollona

 z Marsjaszem 

(słuch absolutny 

kontra ogromna skala) 

odbywa się pod wieczór 

gdy jak już wiemy 

sędziowie 

przyznali zwycięstwo bogu

 wstrząsany dreszczem obrzydzenia Apollo

 czyści swój instrument



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

mocno przywiązany do drzewa 

dokładnie odarty ze skóry 

Marsjasz 

krzyczy 

zanim krzyk jego dojdzie 

do jego wysokich uszu 

wypoczywa w cieniu tego krzyku



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

tylko z pozoru 

głos Marsjasza 

jest monotonny 

i składa się z jednej samogłoski 

A 

w istocie 

opowiada 

Marsjasz 

nieprzebrane bogactwo 

swego ciała 



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

łyse góry wątroby 

pokarmów białe wąwozy 

szumiące lasy płuc 

słodkie pagórki mięśni 

stawy żółć krew i dreszcze 

zimowy wiatr kości 

nad solą pamięci 



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

wstrząsany dreszczem obrzydzenia 

Apollo czyści swój instrument 

teraz do chóru 

przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza 

w zasadzie to samo A 

tylko głębsze z dodatkiem rdzy 

to już jest ponad wytrzymałość 

boga o nerwach z tworzyw sztucznych



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

żwirową aleją 

wysadzaną bukszpanem 

odchodzi zwycięzca 

zastanawiając się 

czy z wycia Marsjasza 

nie powstanie z czasem 

nowa gałąź 

sztuki - powiedzmy - konkretnej



Zbigniew Herbert
„Apollo i Marsjasz”

nagle 

pod nogi upada mu 

skamieniały słowik 

odwraca głowę 

i widzi 

że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz

 jest siwe 

zupełnie



MĘKI MARSJASZA           
I REAKCJE APOLLA

• Marsjasz u Herberta jest postacią najważniejszą, 
śmierć sylena w micie przybiera lapidarny kształt.

• Herbert z obrazu przywiązanego do drzewa               
i odartego ze skóry Marsjasza uczynił podstawę 
swojego utworu.

• Apollo jest zwycięzcą i oprawcą, sylen nie umiera 
jednak od razu i czas, w którym dokonuje się jego 
agonia, staje się czasem prawdziwego pojedynku 
obu bohaterów.

• Aby naprawdę zwyciężyć, kat musi wytrzymać krzyk 
swojej ofiary.



POJEDYNEK NA 
UCZUCIA 

• W wierszu Herberta nie padają żadne oskarżenia, 
zamiast sądu nad katem, poeta proponuje 
rzeczowe sprawozdanie z pojedynku.

• Osoba mówiąca w wierszu, naoczny świadek 
pojedynku, o którym milczy mitologia, nie tylko 
relacjonuje jego przebieg, ale i interpretuje to, co 
widzi i słyszy.

• Tematem wiersza jest cierpienie, poeta pyta            
o przyczynę obojętności na cudzy ból.

• Przyczyną okrucieństwa może być umysł.



MITOLOGIA HERBERTA

• Bohaterowie są artystami, obok cierpienia , drugim 
tematem wiersza jest poezja.

• Powinnością poety jest zmierzenie się z cierpieniem 
człowieka.

• Słowo poety łatwo odrywa się od ludzkiego 
doświadczenia, równocześnie tylko ono może 
nadać cierpieniu wartość i uchwycić jego sens.

• Słabi, zapomniani, niedoskonali, skrzywdzeni – oto 
bohaterowie mitologii według Herberta.



TRAKTAT O SZTUCE

• Wiersz Herberta można odczytywać jako traktat       
o sztuce. W tej koncepcji Marsjasz  reprezentuje 
pierwiastek  dionizyjski, utożsamiany z cierpieniem,   
a jego sztuka jest prawdziwa, bo powstała z emocji.

• Apollo to reprezentant pierwiastka apollińskiego, 
czyli  sztuki perfekcyjnej, chłodnej, klasycznej.

• Z tekstu jasno wynika, że Herbert jako artysta 
opowiada się nie za doskonałością, lecz za 
przeżyciem.
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