Z życia i wiary

Okruchy sztuki
Zwyczajna trawa

jest jego nasienie na ziemi! (1 Mojżeszowa
1,11). W różnych przekładach Biblii czytamy o:
trawie, zielu, roślinach zielnych wydających
nasiona, co można rozumieć jako symbol wszelakiej roślinności, życia i płodności natury jako
daru Stworzenia. W podobnym znaczeniu znajdujemy opis trawy w Objawieniu św. Jana:
„I powstał grad i ogień przemieszane z krwią,
i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna
trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew,
i spłonęła wszystka zielona trawa”. (Obj. św.
Jana 8,7).
Trawa staje się w Biblii symbolem natury
człowieka – jego nietrwałości i przemijalności. W Księdze Izajasza czytamy: „Ludzie są

Sezon ogrodniczy zaczął się już na dobre.
Dla jednych oznacza to zmagania z alergią, dla
innych z kosiarką i trawnikiem. Z kolei na wsi,
w tradycyjnych gospodarstwach, jest to czas
sianokosów. Tych ostatnich jest już coraz mniej,
a szkoda, bo to one przypominały najbardziej
o znaczeniu, jakie ma pospolita trawa. O tym,
że nie jest ona tylko elementem dekoracyjnej
zieleni, że jej znaczenie może być wyjątkowe.
Dzieło renesansowego malarza, Albrechta
Dürera, jest wyjątkowe, właśnie dzięki temu,
że jego tematem jest coś tak pospolitego i nieznacznego jak kępa polnych traw.
Dlaczego? Otóż w sztuce renesansowej rośliny pojawiały się raczej jako tło do wydarzeń historycznych czy też scen religijnych.
Nie przedstawiano ich dla nich
samych. Rośliny miały zwykle
spełniać konkretną funkcję, miały nieść konkretne, symboliczne
znaczenie. Na przykład róże pojawiały się najczęściej w otoczeniu
Matki Boskiej jako symbol miłości i czystości. Chcąc przedstawić niewinność, malowano lilie
i konwalie, z kolei fiołki symbolizowały pokorę, a koniczyna Trójcę Świętą. Wierność wyrażały
mikołajki, a cierpienie passiflory.
Znaczenie symboliczne przypisywano roślinom już w czasach
biblijnych, wystarczy wspomnieć
krzew winny, drzewo oliwne czy
jabłoń. W Biblii znaczenie symbolu otrzymuje także pospolita
trawa, która pojawia się już na
pierwszych kartach Starego Testamentu w opisie Stworzenia:
„Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą,
wydającą nasienie i drzewem
owocowym, rodzącym według
Albrecht Dürer - The Large Piece of Turf, 1503
rodzaju swego owoc, w którym
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trawą!” (Iz 40,7), a w Psalmach: „Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat
polny”. (Ps 103,15). Także św Piotr porównuje
życie człowieka i ziemskie zaszczyty do trawy:
„Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka
chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa,
i kwiat opadł, Ale Słowo Pana trwa na wieki”. (1 Piotra 1, 24-25). Człowiek porównany jest
tu do najsłabszej, najbardziej znikomej i nic nie
znaczącej części natury, takiej, która może być
łatwo zdeptana, zniszczona, spalona słońcem.
Trawa może istnieć i zniknąć zupełnie nie zauważona!
Może dlatego „Kępa trawy” Albrechta
Dürera wydała mi się tak wyjątkowa? Ponieważ zwraca uwagę na to, że każda, nawet
najmniejsza rzecz zasługuje na uwagę. Dürer
bardzo uważnie przyglądał się drobiazgom,
wnikliwie studiował naturę w całym jej bogactwie. Zachowało się mnóstwo szkiców i studiów ludzkich dłoni, twarzy, drobnych przedmiotów, zwierząt i roślin. W „Kępie trawy”
z 1503 roku, z fotograficzną precyzją odtworzył
całą różnorodność form, kształtów i odcieni.
Z wielką dbałością odtworzył charakterystycz-
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ne szczegóły począwszy od pączków kwiatów
poprzez kształty liści, nawet najdrobniejszych
traw. Dzięki temu nawet dziś możemy rozpoznać znajome gatunki roślin i ziół: mniszek lekarski, babka zwyczajna, krwawnik...
Wydaje się, że precyzyjne obrazy i szkice
Dürera świadczą o takim rozumieniu świata,
w którym nawet najmniejsze drobiazgi mają
znaczenie. Wszystko jest częścią całości, każdy,
nawet najdrobniejszy element stanowi część
świata, jest dziełem Stwórcy, który zna i widzi
wszystko.
Jak w wierszu Ernesta Brylla:
Kto zechce ze mną gadać –
jak nie ty, o Panie
Który wypatrzysz kroplę w oceanie,
Słyszysz, jak rośnie trawa
i jak się podźwiga
Na bujnych łąkach świata
najmniejsza łodyga?

Małgorzata Łuczyna
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