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Aleksander
OLSZEWSKI

WWWWWostatnim wydaniu „Arterii” pisałem o nadziejach na zmiany w instytucjach kultury, jakich
oczekujemy w Radomiu. Zmiany personalne nastąpiły, ale na owoce musimy trochę pocze
kać. Dyrektorem Muzeum J. Malczewskiego został w wyniku konkursu mgr Adam Zieleziń-

ski – radomianin, człowiek dynamiczny, otwarty na współdziałanie, autor i kurator kolekcji sztuki nie-
profesjonalnej. Również w wyniku konkursu dyrektorem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
został Zbigniew Belowski, dobrze zorientowany w zagadnieniach sztuki współczesnej, zastępując za-
służoną w organizowaniu tej instytucji Panią Agatę Morgan, która do konkursu nie przystąpiła. Dlacze-
go? – tylko ona zna odpowiedź.

Z udziałem wiceprezydenta miasta R. Fałka udało się utworzyć komitet organizacyjny mający na
celu przywrócenie Radomskich Salonów Zimowych – Ogólnopolskich Przeglądów Sztuki.

Obchodziliśmy Jubileusz Akademickiej Galerii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, która świę-
towała realizację 100 wystaw. Producentem przedsięwzięcia było Centrum Sztuki Współczesnej Elek-
trownia. Z tej okazji na terenie Centrum mogliśmy oglądać kolekcję darów, które będą się częścią
zbioru galerii sztuki współczesnej. Projektantem pokazu był prof. Andrzej Gieraga, który stworzył
znakomitą ekspozycję. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez producenta wystawy Mazowieckie
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, prezentujący prace wszystkich autorów i ich
notki biograficzne. Projektantem katalogu jest prof .Jan Trojan i mgr Andrzej Graczykowski. Jubileuszo-
wi towarzyszył pokaz plenerowy prac autorów wystawiających w Galerii Rogatka zrealizowany przez
Gazetę Wyborczą w Radomiu na Placu Konstytucji 3 Maja. Za patronat medialny nad całością jubile-
uszu chciałbym podziękować redaktorowi I. Domańskiemu. Wszystkim autorom, którzy zechcieli po-
darować swoje prace Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” bardzo serdecznie dziękuję.

W Muzeum Sztuki Współczesnej dzięki akceptacji pomysłu przez kierownika mgr M. Szewczuka
zrealizowaliśmy międzynarodową wystawę prezentującą twórczość nauczycieli akademickich z Wydzia-
łu Sztuki w Kownie ASP Wilno, ASP Lwów Ukraina, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technicznego
z Koszyc Słowacja i Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Pragnę w tym miejscu podziękować
kuratorowi wystawy mgr Mariuszowi Jończemu za interesujący projekt i realizację wystawy, która
w listopadzie 2007 będzie prezentowana w Koszycach, a następnie w późniejszym terminie we Lwowie
i Kownie.

Najistotniejszym wydarzeniem w minionym okresie dla ludzi sztuki była decyzja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o utworzeniu w Radomiu Wydziału Sztuki. W ten oto sposób mamy pełny cykl
kształcenia plastycznego w naszym mieście. Kadra Wydziału może być dumna z tego faktu , bo jeste-
śmy pierwszą tego typu jednostką organizacyjną w kraju. Zobowiązuje to nas do dużego wysiłku, by
utrzymać wysoki poziom kształcenia.

W październiku na terenie Wydziału Sztuki pod patronatem ks. Biskupa Ordynariusza dr. Zygmun-
ta Zimowskiego i rektora Politechniki Radomskiej prof. dr. hab. inż. Mirosława Lufta odbyła się
II Ogólnopolska Konferencja poświęcona relacjom sztuki i religii. Konferencji towarzyszył konkurs pla-
styczny dla studentów na dzieło związane z kulturą chrześcijańską. Nagrody ufundował ks. Biskup
Ordynariusz dr Z. Zimowski; za dary i obecność serdecznie dziękuję.

Reasumując rok 2007 można uznać za udany w naszej działalności organizacyjnej i artystycznej,
choć nie wszystkie projekty zostały zrealizowane.
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Zakaz sporządzania wizerunków
w Starym Testamencie

Ks. Zbigniew
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ZZZZZakaz sporządzania wizerunków został wyrażony wprost w obu miejscach, gdzie starotestamen-
talni redaktorzy zamieścili treść Dekalogu, a więc są to: Wj 20,4-61  i Pwt 5,8-102. Bóg na
kartach Starego Testamentu nazywa siebie Bogiem zazdrosnym (np. Wj 20,5; Pwt 5,9). On

jako absolutny Władca nie chce dzielić z nikim czci jaka Jemu się należy. Nie chce tego czynić z tego
prostego powodu, że innych bogów po prostu nie ma.

DekalogDekalogDekalogDekalogDekalog3

DDDDDekalog to zbiór etycznych zasad stanowiących zobowiązania ludzkiej strony Przymierza, zawarte
go przez Boga z Izraelem pod górą Synaj. Izraela reprezentował Mojżesz.

Termin „dekalog” (utworzony z greckich słów „deka” – „dziesięć” i „logos” – „słowo”)  po raz pierw-
szy został użyty dopiero w II w. po Chr. przez chrześcijańskiego apologetę i męczennika św. Ireneusza
z Lyonu (Adv. Haer. 4,13). Oparł się przy tym na występującej trzykrotnie w Pięcioksięgu wzmiance
o dziesięciu słowach (Wj 34,28: Był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy... I napisał
na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów; Pwt 4,13: [Pan] oznajmił wam swe przymierze, gdy
rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań; 10,4: A on [Mojżesz] napisał na tablicach pismem, jak po-
przednio dziesięć Przykazań).

Stary Testament przekazuje w kilku miejscach informację, że Dekalog spisany został na dwóch
kamiennych tablicach i umieszczony w Arce Przymierza (Wj 40,18; Pwt 10,5; 1Krl 8,9). Stanowił wraz
z nią, aż do czasu niewoli babilońskiej (587 przed Chr.) – kiedy to Arka zaginęła, największą świętość
Izraela.

Jak to zostało zaznaczone we wstępie, tekst Dekalogu w całości w Biblii pojawia się dwukrotnie
(Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21). Relacja Księgi Wyjścia należy do opisu zawarcia Przymierza, gdy wędrujący
z Egiptu do Kanaanu Izraelici przebywali pod Synajem (rozdziały 19-24). Natomiast Dekalog w wersji
Księgi Powtórzonego Prawa jest wypowiedzią Mojżesza wygłoszoną do Izraela na stepach Moabu pod
koniec wędrówki przez pustynię.

W Nowym Testamencie przykazania Dekalogu spotykamy tylko fragmentarycznie (Mt 19,18-19;
Mk 10,19; Łk 18,20; Rz 13,9; Jk 2,11).

Zdaje się, że obie tablice Dekalogu powstawały w różnych okresach. Bibliści przyjmują, że pierwot-
ny dekalog był krótki i z czasem rozrastał się. Ze względu na szacunek Izraelitów do tradycji, bacznie
zachowującej starsze treści, łatwiej przyjąć rekonstrukcję, w której pojawiały się dodatki, a nie było
opuszczeń tekstów starszych. Owe dodatki powstawały w każdej z teologicznych tradycji Pięcioksięgu
(jahwistycznej z X w, elohistycznej z VIII w., deuteronomistycznej z VII w. i kapłańskiej z VI-V w. przed
Chr.).

1 (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest
w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdro-
snym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
2 (8) Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. (9) Nie
będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim
i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, (10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą
moich przykazań.
3 A. Bonora, Decalogo, w: Nuovo dizionario di teologia biblica, red. P. Rossano – G. Ravasi – A. Girlanda, Cinisello Balsamo 2001,
s. 370-384. A. Chouraqui, I dieci comandamenti, Milano 2001. H. Schmidt, Mose und Dekalog, Göttingen 1923, s. 76-119. W. Kessler,
Die literarische, historische und theologische Problematik des Dekaloges, w: VT 7 (1957), s. 1-16. J.St. Synowiec, Dziesięć przykazań: Wj
20,1-17, Pwt 5,6-20, Kraków 1999.
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W biblistyce pojawiły się próby rekonstrukcji pierwotnej, krótkiej formy Dekalogu4. Już badacz
przełomu XIX i XX w. J. Wellhausen wysunął hipotezę, że najstarszy dekalog (zwany kultowym) znajdu-
je się Wj 34,11-27. Tutaj w w. 17 znajduje się krótki nakaz: Nie uczynisz sobie bogów ulanych
z metalu.

J. Wellhausen był zwolennikiem skrajnego ewolucjonizmu religijnego w Starym Testamncie. Uwa-
żał, że Dekalog to dzieło późnoprorockie czy nawet poprorockie (a więc jego ostateczna forma pocho-
dzi z około IV w. przed Chr.).

Z kolei H. Gressman, zwolennik zależności religii Starego Testamentu od religii Bliskiego Wscho-
du, postawił tezę, że większość przykazań Dekalogu (zwłaszcza dotyczących stosunków międzyludz-
kich) powstała w początkach historii Izraela. Pokazuje tutaj podobieństwa z 125 rozdziałem egipskiej
„Księgi zmarłych”. Ta powstała w czasach piramid (a więc przed r. 2000 przed Chr.). Badacz przywo-
łuje też Kodeks Hammurabiego (XVIII w. przed Chr.), gdzie znajduje się zakaz kradzieży, cudzołóstwa,
zabójstwa i uczynków nieczystych)5.

3. Zwolennicy metody badawczej Formgeschichte (historii form)6 zwracali uwagę, że forma apo-
dyktyczna sformułowań poszczególnych przykazań (2. osoba liczby pojedynczej) wskazuje na to,
że muszą one pochodzić od osoby o wyjątkowym autorytecie. Taki, ich zdaniem miał właśnie Mojżesz7.

Podział na dziesięć przykazańPodział na dziesięć przykazańPodział na dziesięć przykazańPodział na dziesięć przykazańPodział na dziesięć przykazań8

PPPPPróba dzielenia na dziesięć przykazań sięga starożytności. Kłopot polegał i polega na tym, że przy-
kazań jest więcej niż dziesięć.
Filon z Aleksandrii, żyjący w I w. przed i po Chr., a reprezentujący judaizm diaspory (w odróżnieniu

od judaizmu palestyńskiego), uważał zakaz czci obcych bogów za pierwsze, a zakaz sporządzania
wizerunków za drugie przykazanie. Za nim taki podział przyjmowali Ojcowie Kościoła na Wschodzie.

Z kolei Żydzi palestyńscy (świadectwem tego jest Talmud), opierając się na Wj 20, za pierwsze
przykazanie uznali wprowadzenie: Jam jest Jahwe, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli. Drugie przykazanie obejmuje zarówno zakaz czci obcych bogów, jak też sporządzania
wizerunków Jahwe. Trzecie przykazanie to zakaz wzywania Jahwe do czczych rzeczy itd. Dziesiąte to
łączny zakaz pożądania cudzej własności z cudza żoną.

Istniały tez inne próby podziałów. Np. pisarze kościelni (np. w III w. Orygenes w Homilii in Exodum
8,2 czy w na przełomie IV i V w. św. Augustyn  w Quaestiones in Exodum 71) łączyli zakaz czci obcych
bogów i sporządzania obrazów Jahwe w jedno pierwsze przykazanie, a zakaz pożądania dzielili na dwa:
żony i cudzej własności.

W każdej z prób, przy zachowaniu pełnej treści, istniały wewnętrzne różnice w podziałach, a liczba
przykazań wynosiła dziesięć.

W naszej refleksji przyjmijmy podział Orygenesa i Augustyna.

Pierwsze przykazaniePierwsze przykazaniePierwsze przykazaniePierwsze przykazaniePierwsze przykazanie

PPPPPo zakazie oddawania czci obcym bogom, pojawia się zakaz sporządzania rzeźb i wszelkich obra-
zów.
Tekst Pwt 6,12-159 jest komentarzem do zakazu oddawania czci obcym bogom, natomiast – cie-

kawa rzecz –nie wspomina o zakazie sporządzania podobizn. Stąd pojawiła się hipoteza, że w pierwot-
nym tekście Dekalogu nie było zakazu sporządzania podobizn. Ale trzeba tu zwrócić uwagę, że Pwt
6,12n chce komentować tylko pierwsze przykazanie. Z milczenia o drugim nie wynika jego nieistnienie.

4 S. Łach, Dekalog, ustalenie i wyjaśnienie tekstu, Włocławek 1948. J.J. Stamm, Dreissig Jahre Deklaog-Forschung, w: ThR 27 (1961),s.
189-239. 281-305. S. Włudyga, Z badań egzegetycznych nad dekalogiem, w: Księga jubileuszowa 1727-1977. 250 lat Seminarium
Duchownego w Kielcach, Kielce 1977, s. 255-271.
5 H.J. Boecker, Recht und Gestetz im AT und im alten Orient, Neukirchen 1976.
6 G.J. Botterweck, Form- und überlieferungsgeschichtliche Studie zum Dekalog, w: „Concilium“ 1 (1965), s. 392-401.
7 S. Mędala, Dekalog na tle ówczesnych stosunków społecznych, w: Bóg, dekalog, błogosławieństwo, modlitwa, Kraków 1977, s. 87-106.
8 R. Knierim, Das erste Gebot, w: ZAW 77 (1965), s. 20-39.
9 (12) Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (13) Będziesz się bał Pana, Boga
swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. (14) Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicz-
nych narodów, (15) bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego,
i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi.
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Natomiast budowa przykazania o zakazie sporządzania podobizn dotyka wszystkiego z trzech
części świata: niebo, tego, co jest na ziemi i pod ziemią. Przy pierwszej lekturze odnosi się wrażenie,
że chodzi o całkowity zakaz sporządzania jakichkolwiek rzeźb czy obrazów i bóstw, i osób, i rzeczy.
Trzeba tutaj powiedzieć, że tak to przykazanie rozumieli Żydzi w czasach Jezusa. Przykładem może
być rewolta Żydów, gdy Piłat kazał umieścić w Jerozolimie godła z podobiznami cesarza Tyberiusza.
Oburzeni tym – w ich rozumieniu – bałwochwalstwem udali się najpierw do Cezarei, gdzie rezydował
Piłat i nie ustąpili nawet wtedy, gdy rzymski prokurator zagroził im śmiercią10.

W tym samym duchu w II w. rabini zabraniali Żydom sporządzania jakichkolwiek obrazów. Ten nurt
nie powstał dopiero w czasach Jezusa, jest znacznie starszy, stąd Izraelici nie mieli poważniejszych
sukcesów w dziedzinie rzeźby czy malarstwa. Przykładem może być powstała około 50 r. przed Chr.
Księga Mądrości. Jej autor stanowczo wystąpił przeciw kultowi podobizn (13,10-15,17). Było to wyra-
zem surowości przykazania, które zaowocowało faktem, że archeolodzy znaleźli mnóstwo podobizn
bogów i żadnej podobizny Boga Jahwe.

Z drugiej jednak strony istnieją zachowane ślady, że nie respektowano ściśle tego zakazu lub
rozumiano go inaczej. Istniały bowiem freski i mozaiki w synagogach (np. w Bet-Alfa, Dżerasz, Naraah,
Dura Europos, Kafarnaum). Zachowane w Rzymie żydowskie groby nosza ślady ornamentyki.

Elementy zdobnictwa z jednej strony były efektem wpływów hellenizmu, a z drugiej umacniającego
się monoteizmu: zanikała obawa bałwochwalstwa.

To – nazwijmy je – „rozluźnione” stanowisko było słuszne już wcześniej niż w czasach helleni-
stycznych. W rzeczywistości treść zakazu dotyczyła bowiem takich podobizn, które mogłyby stać się
przedmiotem bałwochwalczego kultu i prowadzić do politeizmu. Warto tutaj przytoczyć tekst Pwt
4,15-19: Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was
Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedsta-
wiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi,
podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi,
podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce,
księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie
służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.

Hebrajski tekst na określenie słowa „podobizna” używa rzeczownika „pesel”. We wszystkich miej-
scach, gdzie pojawia się w Starym Testamencie zawsze oznacza wizerunek sporządzony z myślą
o kulcie. Stąd Izraelici wcale nie uważali, że nie wolno im sporządzać żadnych podobizn. Sprzeczne
z treścią przykazania były wizerunki mające ukazywać nie tylko bogów obcych, ale też samego Jahwe.
Tego nie wolno było czynić.

Sporządzanie takich wizerunków zwalczał zarówno Pięcioksiąg, jak inne Księgi Starego Testamen-
tu: złoty cielec (Wj 34), efod Miki (Sdz 17,4n; 18,24-30) i Gedeona (Sdz 8,27), cielce Jeroboama I
w Dan i Betel (1Krl 12,26-33). Z bałwochwalczymi wizerunkami w VIII w. przed Chr. walczyli prorocy,
np. Amos (4,4; 5,4nn; 7,9; 8,14) czy Ozeasz (8,5-7.11.13; 11,2; 13,2).

Prorok Jeremiasz, który działał krótko przed i u początku niewoli babilońskiej, bardzo stanowczo
walczył z bałwochwalstwem. Bogowie pogańscy to drewno i kamień (3,9). Nie są bogami (5,7), są
marnością (2,5), bezsilnym dziełem rąk ludzkich (10,8n).

Ezechiel, prorok okresu niewoli babilońskiej, krytykował rodaków za to, że jeszcze przed wygna-
niem na terenie świątyni jerozolimskiej postawili podobiznę Aszery (8,3) i podobizny zwierząt symbo-
lizujących obce bóstwa, zwłaszcza egipskie (8,10).

Pod koniec niewoli babilońskiej, a ta zakończyła się w r. 538 przed Chr. skłonność Izraelitów do
bałwochwalstwa surowo piętnował Deuteroizajasz (Iz 48,3-11).

Ale podobizny – i to nie naruszające istoty zakazu sporządzania wizerunków – istniały. Nawet
w przestrzeni kultu Izraelici wykonywali pewne podobizny, które jednak nie były przedmiotami czci.
Wiemy, że nad Arką Przymierza i potem w świątyni jerozolimskiej były wizerunki cherubinów (Wj
25,18-21; 1Krl 6,23-29). Morze z brązu, duże naczynie ustawione przed świątynią Salomona spoczy-
wało na posągach dwunastu wołów (1Krl 7,25). Przy tronie króla Salomona stały podobizny czternastu
lwów (1Krl 10,19n). Przy jerozolimskiej świątyni stał wąż z brązu, którego jeszcze w czasie wędrówki

10 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela XVIII, 3,1.

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M



6 artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

przez pustynię miał wykonać sam Mojżesz. Węża usunął dopiero Ezechiasz (zm. 699 przed Chr.), gdy
stał się przedmiotem bałwochwalczego kultu (2Krl 18,4).

Harmonia przykazania i mentalnościHarmonia przykazania i mentalnościHarmonia przykazania i mentalnościHarmonia przykazania i mentalnościHarmonia przykazania i mentalności

NNNNNiebezpieczeństwo, z którym walczy treść zakazu sporządzania podobizn, łączy się z mentalnością
ludzi starożytnego Wschodu. Otóż obrazy bóstw były nie wyobrażeniami, ale wcieleniami. Odda-

wanie im czci polegało na uznawaniu obecności w nich boga11. W tym duchu sąsiedzi Izraela nie
rozumieli dlaczego nie posiadają wizerunku swego Boga.

Zakaz sporządzania wizerunków, biorąc pod uwagę ową mentalność, wypływał z fundamentalnego
przekonania o nieskończoności i inności Boga. Ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie istnieje nic
takiego, co można by porównać z Bogiem i co mogłoby go uobecnić. Bark wizerunku miał  podkreślać
transcendencję Boga. W tym duchu modlił się Salomon: Oto niebiosa i niebiosa niebios Cię nie obej-
mują, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem (1Krl 8,17b). Z tego tekstu wynika też przeświadcze-
nie o innej prawdzie: Bóg jest obecny wszędzie.

W religii starożytnego Izraela zakaz sporządzania wizerunków był niezbędnym etapem w tym, co
teologia nazywa Bożą pedagogią. Istniał tak długo, jak obecne było niebezpieczeństwo – zakorzenione
w mentalności tamtych ludzi – bałwochwalstwa.

Przykładami takich zagrożeń mogą być dwa epizody opisane w Starym Testamencie.
Pierwszy przykład. Oto władca Królestwa Północnego Jeroboam I (931-910 przed Chr.) zabronił

pielgrzymek do Jerozolimy. Na południowym i północnym krańcu swego państwa zbudował dwa sank-
tuaria w Betel i Dan. Tam ustawił posągi cielców, mówiąc: Często chodziliście do Jerozolimy. Oto twoi
bogowie, Izraelu, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej (1Krl 12,28). Ci bogowie to raczej Jahwe
i reminiscencja kultu złotego cielca u stóp Synaju. Jeroboam nie chciał odrzucać kultu Jahwe, ale
pragnął mu nadać kształt widzialny.

Pomocą w zrozumieniu takiego kroku jest fakt, że w kultach Azji Mniejszej, Mezopotamii i Egiptu
święte zwierzęta często były ozdobami tronu boga. Czasem stanowiły podnóżek boskiego tronu12.

Cielec symbolizował siłę i płodność. W religii Kananejczyków był atrybutem kananejskiego boga
Baala. Stąd powstało mocne zagrożenie, że Jahwe zostanie utożsamiany z Baalem. Ponadto w religijno-
ści Izraelitów nastąpiło to, przed czym ostrzegało przykazanie: lud zaczął czcić nie Boga Jahwe, ale
wizerunki cielców, uznając je za bogów (1Krl 12,32; Am 4,4; Oz 8,5n).

Drugi przykład to podobizna Aszery, małżonki Baala. W IX w. przed Chr. została umieszczona
w świątyni jerozolimskiej. Uczyniła to Maaka, córka Absaloma, wnuczka króla Dawida. Król Asa (911-
870 przed Chr.), pierwszy z władców reformatorów Królestwa Południowego, syn Maaki, usunął Asze-
rę i kazał spalić ją w dolinie Cedronu (1Krl 15,12n).

W czasach Achaba (873-853 przed Chr.), władcy Królestwa Północnego, istniała i odbierała cześć
podobizna tej bogini. Także i tutaj, o czym informuje 2Krl 10,25n, a było to w czasie przewrotu Jehu (ten
król Państwa Północnego władał w latach 841-814 przed Chr.) żołnierze wynieśli Aszerę i spalili ją.

A wracając do Królestwa Południowego. Bezbożny, bo tak go pokazuje Stary Testament13 król
Manasses (687-642 przed Chr.) na powrót umieścił podobiznę Aszery w świątyni jerozolimskiej.

Jest w Biblii jeden obraz i jedno podobieństwo Boga – szczególne i wyjątkowe. To człowiek.
Stworzony na obraz i podobieństwo. Boga. Trzeba tu jednak powiedzieć, że w tekście Księgi Rodzaju
nie pojawia się tutaj określenie „pesel”. Obraz i podobieństwo to „selem” i „demut”, ale to już kwestia
na zupełnie inne pole rozważań.

11 W.H. Schmidt, Bilderverbot und Gottesebenbildlichkeit. Exegetische Notizen zur Selbstmanipulation des Menschen, Wort und Wahrheit
23, 1968, s. 211.
12 Np. zachował się obraz boga burzy stojący na młodym cielcu.
13 W przekonaniach pozabiblijnej tradycji żydowskiej z jego rozkazu został zamordowany przez przecięcie piłą prorok Izajasz.
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Anikoniczny obraz Boga w islamie Ks. Adam
WĄS
SVD

IIIIIstnieje powszechne przekonanie o anikonicznym charakterze sztuki muzułmańskiej. Podstawą tego
przekonania jest obowiązujący w ortodoksyjnym islamie zakaz przedstawiania oblicza Boga oraz
postaci ludzkich i zwierzęcych1. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zakaz ten wprowadzono

dopiero w VIII wieku, mniej więcej w tym samym okresie, gdy ikonoklazm pojawił się w chrześcijań-
stwie2. Do tego czasu islamscy kalifowie nie mieli żadnych problemów z dekorowaniem swych pałaców
scenami z polowań (zezwalając także na ukazywanie nagich postaci ludzkich). To jednak nie Koran
ograniczył muzułmanom możliwość wyrazu artystycznego, lecz odwołująca się do słów i postępowania
proroka Mahometa – Sunna3. Mimo obowiązującego oficjalnie ikonoklazmu, w dziejach sztuki muzuł-
mańskiej występują okresy, w których omijano ten zakaz, wykorzystując postacie ludzkie i zwierzęce
w różnego rodzaju dziełach artystycznych4. W sztuce tej istnieją również liczne przykłady obrazów,
z których najsłynniejsze są miniatury5.

Niezależnie od omijania lub interpretacji zakazu w taki sposób, aby umożliwić przedstawianie po-
staci ludzkich i zwierzęcych w sposób artystyczny, Bóg jako Jedyny pozostał w sztuce rzeczywistością
„nietykalną”. W związku z tym „obraz” w tytule niniejszego artykułu odnosi się do teologicznej koncep-
cji Boga6. Punktem wyjścia będą kwestie terminologiczne dotyczące pojęcia Boga i Allâha. Następnie w
dwóch częściach ukazane zostaną najważniejsze aspekty teodycealne i antropologiczne. W pierwszej
mowa będzie o absolutnym monoteizmie, z którym związana jest nauka o jedności (tauhid) i muzuł-
mańska koncepcja „prareligii”. Natomiast druga część poświęcona będzie imionom i przymiotom Boga,
dzięki którym transcendentny Stwórca jest bliski człowiekowi. Szkic „obrazu” Boga zakończy pierwsza
sura Koranu, która stanowi swego rodzaju streszczenie muzułmańskiej koncepcji teodycealnej.

Allâh Allâh Allâh Allâh Allâh czy Bóg?czy Bóg?czy Bóg?czy Bóg?czy Bóg?

AAAAArabski wyraz Allah oznacza Boga. Arabiści wyjaśniają, że termin allah jest pojęciem złożonym
Z dwóch części: rodzajnika określonego „al”- i „ilah”, wywodzącego się z semickiego rdzenia ’-l,

który w języku arabskim przyjął formę ’ilah, oznaczającym bóstwo. W wyniku językowych praw asymila-
cji al-’ilah przekształciło się w allah i w tej formie odnosi się do Boga7.

1 Tradycja muzułmańska podkreśla, że zakaz ten dotyczy przedstawiania istot żywych. Artyści wykorzystywali więc różne sposoby, aby
zaznaczyć, że ich dzieło odnosi się do istot nie posiadających ducha (ruh). Na przykład przedstawiano je bez głowy, lub z kreską na szyi.
2 Pierwsza wzmianka o ikonoklazmie w islamie zawarte jest w edykcie wydanym przez kalifa umajjadzkiego Jazida II z roku 724.
3 Ortodoksyjni uczeni muzułmańscy wskazują wprawdzie na niektóre wersety Koranu, których interpretacja może służyć za podstawę
ikonoklazmu. Jeden z takich wersetów pochodzi z sury „Doświadczana” i brzmi następująco:„On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórca,
Kształtującym! [...] (59,24). Poza wskazaniem na Boga jako źródło wszelkiego stworzenia, nie zawiera on jednak explicite zakazu wykony-
wania jakichkolwiek podobieństw. Zakaz ten zawierają natomiast niektóre hadisy, jak choćby ten opowiadający o spotkaniu Mahometa
z jego żoną A’iszą: „Jej pokój był oddzielony zasłoną, na której znajdowały się obrazy. Prorok rozdarł zasłony i powiedział: «W dzień
zmartwychwstania największe katusze będą cierpieli ci, którzy naśladują dzieło stworzenia Boskiego». Wówczas A’isza kazała z zasłony
zrobić poduszki do siedzenia wypełnione palmowymi liśćmi. Tego Mahomet nie potępił.” Zob. J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001,
s. 194; inny hadis głosi, że „aniołowie nie wstępują do żadnego domu, w którym znajduje się obraz.” F. Bliss, Zum Beispiel Islam im
Alltag. Göttingen 1998, s. 133.
4 Szerzej na temat sztuki muzułmańskiej zob.: D., James, Islamic Art. An Introduction,  London 1974; M. Hattsein, P. Delius, (Hrsg.),
Islam. Kunst und Architektur,  Köln 2000; M. Redlak, O sztuce islamu, [w]: E. Machut-Mandecka, Oblicza współczesnego islamu,
Warszawa 2003, s. 187-210; H. Stierlin, Skarby Orientu.Architektura i sztuka islamu od Isfahanu po Tadż Mahal. Warszawa 2002.
5 Przykłady miniatur zob. Z. Żygulski, Sztuka islamu w zbiorach polskich,  Warszawa 1989, il. 12-39.
6 Szerzej na ten temat zob. A. Wąs. Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i organizacja bractwa na przełomie XX i XXI wieku. Lublin
2006, s. 120-136.
7 Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 1999, s. 111; G. Rizzardi, Introduzione all’islâm, Brescia 1992,
s. 66-67. Na temat koncepcji Boga wśród Arabów przed islamem zob. Sh. Kitab, Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed
islamem, Toruń 2002.
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Zdecydowana większość muzułmanów nie zgadza się na jakiekolwiek tłumaczenie tego pojęcia,
ponieważ – ich zdaniem – nie oddają one w pełni jego treści znaczeniowej. Allah jest pojęciem wyjąt-
kowym, które w niezmienionej formie należy używać we wszystkich językach. Tę wyjątkowość termino-
logiczną porównuje się do zastosowania imienia Jahwe w Judaizmie. Na uwagę zasługuje jednak fakt,
że wyrażenia allah używają nie tylko wyznawcy islamu. Również arabscy chrześcijanie nazywają swego
trójjedynego Boga Allahem, używając tego właśnie terminu w Piśmie Świętym i w liturgii. Występuje on
już w pierwszym zdaniu księgi Rodzaju: „Na początku Bóg (Allah) stworzył niebo i ziemię.” (Rdz 1,1)
i w różnych odmianach stosowany jest w całej Biblii. Z przesłanek historycznych wynika również fakt,
że samo pojęcie allah nie pojawiło się wraz z Mahometem i tradycją muzułmańską. Zarówno koncepcja
Boga Najwyższego, jak i sam termin allah były znane kulturze arabskiej przed islamem. Allah należał do
panteonu arabskich bóstw czczony jako stwórca świata i ojciec trzech ważnych bogiń: Mana, ‘Uzza
i Lat8. W miarę upływu czasu stawał się bogiem bardzo odległym, do tego stopnia, że prawie o nim
zapomniano. W kształtowaniu muzułmańskiej koncepcji Boga, Mahomet od samego początku swej
misji, tzn. od VII wieku po Chrystusie, wykorzystał staroarabskie pojęcie, a oczyszczając je z naleciało-
ści politeistycznych nadał mu nową treść. W tej koncepcji miejsce nieokreślonego i niedosięgłego stwórcy
świata zajął transcendentny i osobowy byt, który objawił się Mahometowi, a przez niego całej ludzkości
za pośrednictwem Koranu jako wszechmocny, miłosierny i sprawiedliwy sędzia. Koraniczne przesłanie
przyczyniło się do religijnej transformacji arabskiego świata. Wypierając silny politeizm, powszechny
w Arabii do tego stopnia, że każdego dnia roku oddawano cześć innemu bogu, Mahomet – na podsta-
wie istniejących na Bliskim Wschodzie monoteizmów – stworzył muzułmański obraz Boga, w którym
odnaleźć można rozmaite elementy wpływów staroarabskich, judaistycznych, chrześcijańskich i jude-
ochrześcijańskich9. Wobec przesłanek praktycznych i historycznych trudno przyjąć muzułmańską argu-
mentację o konieczności przenoszenia arabskiego terminu allah do tłumaczeń w innych językach.

Absolutny monoteizmAbsolutny monoteizmAbsolutny monoteizmAbsolutny monoteizmAbsolutny monoteizm

IIIIIstotę islamu stanowi tauhid, czyli wiara w jednego i jedynego Boga10. Muzułmanie wyrażają ją wypo
wiadając pierwszą część swego wyznania wiary, tzw. szahadę, która brzmi: „Nie ma bóstwa innego

niż Bóg” (La illaha illa Allah)11. Temat jedności i jedyności Boga pojawia się bardzo często na kartach
Koranu. Najbardziej jednoznaczne przesłanie w tym względzie zawiera sura „Szczerość wiary”,
w której czytamy: „On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony. Nikt Jemu nie jest
równy!” (112,1-4).12 Wszystkie islamskie prawdy wiary oraz obowiązki zawarte w prawie muzułmań-
skim są podporządkowane wierze w tak pojętego Boga. Podstawą absolutnego monoteizmu muzuł-
mańskiego jest rozumienie islamu jako religii, którą Bóg wpisał w naturę ludzką.13 W akcie stworzenia
Bóg uposażył człowieka w tzw. sensus numinus, (fitra), który umożliwia mu wchodzenie w relacje
z Bogiem. Dzięki tej zdolności potrafi on rozpoznać swego stwórcę, uznać w nim ostateczne źródło
istnienia i cel swej egzystencji. Koran ujmuje to w sposób następujący: „Przeto zwróć swoje oblicze ku
religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. – Nie
ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! – To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi [tego] nie
wie.” (30, 30). Muzułmanie są przekonani, że człowiek jest istotą religijną, nie tylko w sensie homo
religiosus, lecz homo islamicus14. Oznacza to, że każdy człowiek rodzi się muzułmaninem. Przestaje

8 Zob. K. Hitti, Dzieje Arabów, Warszawa 1969, s. 85-86; Danecki. Arabowie,  s. 67.
9 Zob. A. Th. Khoury, Der Islam, Freiburg 19953 , s. 95; Danecki, Podstawowe ...,t.1,  s. 111.
10 Na temat nauki o jednoci (tauhid) zob. I. Hussain, Tałhid i szirk. Monoteizm i politeizm, Białystok 1999; T. Sonn, Tawhîd, [w:] J. L.
Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, T. 4, New York 1995, s.190-199; Al-Faruqi, On the Nature of
Islamic Da‘wah, [w:] Christian Mission and Islamic Da‘wah. Proceedings of the Chambesy Dialogue Consultation, London 1982,  s. 39-
41.
11 Natomiast druga część islamskiego wyznania wiary brzmi: „Mahomet jest posłańcem Boga” (wa Muhammadun rasulu Allah). Szahada
stwierdza jednobóstwo i potwierdza prorocze posłannictwo Mahometa. W praktyce wypowiedzenie szahady poprzedza stwierdzenie:
Aszhadu inna („daję świadectwo/zaświadczam, że”). Szahada (od czasownika szahida – „zaświadczać”) oznacza „dawanie świadectwa”.
W Koranie nie ma pełnej formy muzułmańskiego wyznania wiary. Samo stwierdzenie mówiące o jedyności Boga w formie La ilaha illa Allah
znajduje się w surach: 37,35 i 47,19. Całą formułę szahady przekazują natomiast hadisy. Islamskie wyznanie wiary szepce się do ucha
nowo narodzonemu dziecku, a każdy, kto przyjmuje islam, zobowiązany jest do trzykrotnego, głośnego i uroczystego wypowiedzenia go
w obecności świadków. Szahada stanowi też istotny element modlitwy muzułmanina.
12 Wszystkie cytaty koraniczne za: Koran, Tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986.
13 Ten rodzaj religii określa się jako din al-fitra (religio naturalis).
14 Zob. Al-Faruqi, On the Nature..., s. 37-38.
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być jednak wyznawcą islamu pod wpływem niemuzułmańskich rodziców, rodziny i społeczeństwa. Po-
wołaniem i zadaniem wszystkich muzułmanów jest doprowadzenie całej ludzkości do uznania pierwot-
nej formy religii, tj. islamu i powrotu do niej.

Absolutny monoteizm jest przedmiotem jednego z działów teologii islamskiej, określanego mianem
‘ilm at-tauhid (nauka o jedności). Według islamskiej kosmologii Bóg, który stworzył świat i troszczy się
o jego losy, pozostaje poza światem. Transcendentna rzeczywistość Boga i rzeczywistość stworzenia są
nie tylko ontologicznie różne, ale również na zawsze oddzielone. Islam nie dopuszcza inkarnacji, która
mogłaby nosić znamiona politeizmu. Relacja między Stwórcą i stworzeniem dokonuje się przez całko-
wite poddanie się Bożej woli, która objawiona w Koranie jest imperatywem religijnego i moralnego
postępowania. Człowiek jest stworzony i powołany do pełnienia funkcji zastępcy Boga na ziemi, tzw.
chalîfa. Wolny od jakiegokolwiek etycznego upadku i grzechu w soteriologii muzułmańskiej nie potrze-
buje odkupienia. Jego powołaniem jest posłuszne realizowanie Bożej Woli, dzięki czemu osiąga on stan
szczęśliwości. Człowiek jest winien Bogu całkowite posłuszeństwo15.

Absolutny monoteizm muzułmański jest tak bezkompromisowy, że nie dopuszcza nawet pozoru
politeizmu. Głosząc, że Bogu nie wolno przypisywać ani żadnych towarzyszy, ani posiadania potom-
stwa, muzułmanie występują nie tylko przeciw politeizmowi, ale zajmują także krytyczne stanowisko
wobec chrześcijan, którym zarzucają ubóstwienie Jezusa i wiarę w trzech Bogów16. W rzeczywistości
oznacza to bezwzględne zanegowanie chrześcijańskiego dogmatu Trójcy Świętej i wcielenia Boga oraz
idei odkupienia17. Ortodoksyjny islam zakazuje muzułmanom praktykowania kultu świętych18, do tego
stopnia, że nie zezwala nawet na oddawanie czci Mahometowi. Zdaniem J. Bielawskiego, rygorystyczny
monoteizm spowodował, że islam ustosunkował się negatywnie do przedstawień figuralnych, nie sprzy-
jał rozwojowi sztuk plastycznych, a więc malarstwu i rzeźbie, by to nie kusiło wiernych do bałwochwal-
stwa.19 Islamski monoteizm występuje nie tylko przeciw politeizmowi zewnętrznemu, lecz neguje też
jakikolwiek podział wewnętrznej istoty Boga. Bóg jest jeden. Koraniczne przesłanie o wyjątkowości
i inności Boga, jak choćby to krótkie stwierdzenie z sury „Narada”: „Nic nie jest do Niego podobne”
(42,11), oznacza, że Bóg nie jest ciałem materialnym, ani substancją, ani przypadłością. Nie jest zwią-
zany ani czasem ani przestrzenią. Mimo swego transcendentnego charakteru jest jednak bliski człowie-
kowi: „My jesteśmy bliżej niego [człowieka] aniżeli arteria jego szyi.” (50, l6). Muzułmanie wierzą,
że swą bliskość Bóg wyraża przez Słowo, które stało się Księgą oraz przez imiona i Boże przymioty.

Imiona i przymioty BogaImiona i przymioty BogaImiona i przymioty BogaImiona i przymioty BogaImiona i przymioty Boga

TTTTTradycja muzułmańska wyróżnia 99 tzw. „najpiękniejszych imion” (Al-Asmâ’ al-Husnâ), które od
dają Boże przymioty20, a tym samym pomagają muzułmanom „zbliżyć się” do transcendentnego

Boga i „doświadczyć” jego obecności. Przesłanie o Bożych imionach zawierają m. in. następujące
fragmenty Koranu: „Do Boga należą najpiękniejsze imiona, Wzywajcie go więc nimi” (7, 180). „Bóg!
Nie ma boga jak tylko On. Do Niego należą najpiękniejsze imiona” (20, 8). „On jest Bogiem! Stworzy-

15 Stąd nazwa religii: islam, czyli bezwzględne podporządkowanie się Bogu; natomiast muzułmanin, muslim, to ten, kto Mu się całkowicie
podporządkowuje.
16 Na temat chrześcijańskiego ujęcia tajemnicy Boga w islamie widzianej w perspektywie dialogicznej zob. E. Sakowicz, Dialog Kościoła z
islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000, s 254-293; Ch. M. Guzzetti, Christo e Allâh,
Torino 1983, s. 70-96.A
17 Szerzej na temat stosunku islamu do Trójcy Świętej zob. R. Leuze,  Christentum und Islam,  Tübingen 1994, s. 143-151.
18 Nie oznacza to jednak, że w islamie brak jest praktyk związanych z tym kultem. W muzułmańskiej religijności ludowej odnosi się on do
tzw. marabuta (mieszkańca klasztoru-fortecy lub pustelnika), którego uważa się za orędownika i pośrednika Bożego błogosławieństwa. Po
śmierci osoby cudowność przypisywano miejscu złożenia zwłok, które stawało się źródłem łaski dla odwiedzających. Grobowce marabutów
urosły do rangi miejsc pielgrzymkowych, którym nadano formę budowli z białymi kopułami. W religijności ludowej wyróżnia się marabutów
powszechnych i lokalnych. Miejsca kultu ważniejszych świętych przyjęły z czasem charakter sanktuarium, gwarantujące schronienie i azyl.
Marabutyzm odgrywał szczególną rolę w życiu społeczno-religijnym regionu. W niektórych krajach, głównie w Maroku organizuje się
festyny z okazji lokalnego świętego. Mimo zakazu oddawania czci osobom świętym w ortodoksyjnym islamie, marabutyzm należy do
istotnych praktyk duchowych w tej części świata muzułmańskiego. Rozwinięty głównie w środowiskach berberskich kult świętych uznaje się
za pozostałości wpływów chrześcijańskich. Za marabuta uznawano kobiety i mężczyzn, przypisując im znamiona świętości jeszcze za
życia. Marabutem stawała się osoba świątobliwa, ascetyczna, pobożna, posiadająca rozległą wiedzę i cudowną moc. Po śmierci atrybut
świętości przypisywano męczennikom poległym za wiarę.
19 J. Bielawski, Islam, Warszawa 1973, s. 44.
20 Systematyczne i bardzo szczegółowe opracowanie 99 imion Boga w literaturze polskiej podaje J. Nosowski, Teologia Koranu, Warszawa
1970, s. 9-105. Alfabetyczny wykaz imion autor podaje na stronie 105; inny wykaz pięknych imion Boga zob. J. Danecki. Podstawowe
wiadomości o islamie, t. 2, Warszawa  1998, s. 230-235.
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cielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpiękniejsze imiona! Głosi jego chwałę to, co jest
w niebiosach i to co jest na ziemi!. On jest Potężny, Mądry.” (59,24). Problematykę Bożych imion
podejmuje także Sunna. Hadis przekazany przez Abu Hurajrę podaje, że Bóg posiada 99 imion, sto
minus jedno, gdyż ON – sam JEDEN – NIEPARZYSTY lubi być określany przez te imiona, kolejno,
jedno po drugim. Ktokolwiek zna 99 imion Boga wejdzie do raju21.

Analizując 99 imion Boga niemieccy islamolodzy Monika i Udo Tworuschka wyróżnili następujące
grupy przymiotów Boga, które wyrażają określone imiona:
1. Miłosierdzie BożeMiłosierdzie BożeMiłosierdzie BożeMiłosierdzie BożeMiłosierdzie Boże znajduje wyraz w następujących imionach: Litościwy, Miłosierny, Łaskawy, Wiel-
ki Przebaczający, Stale przebaczający, Odpuszczający, Przyjmujący Skruchę, Miłujący i Pełen Litości,
Życzliwy, Udzielający, Użyczający, Żywiciel, Szczodry, Dobrotliwy, Wysłuchujący, Wyrozumiały, Otwie-
rający, Dobroczynny, Pokój, Spolegliwy Przyjaciel, Pomocnik, Cierpliwy, Dobroczyńca, Rozdawca,
Prowadzący „prostą drogą”, Dobrodziej, Zadośćczyniący, Dawca Bezpieczeństwa.
2. Stwórczą działalność BogaStwórczą działalność BogaStwórczą działalność BogaStwórczą działalność BogaStwórczą działalność Boga wyrażają następujące imiona: Stwórca, Kształtujący, Formujący, Spraw-
ca Stworzenia, Powtarzający Akt Stworzenia, Użyczający Życia, Zabierający Życie.
3. Sprawiedliwość BożaSprawiedliwość BożaSprawiedliwość BożaSprawiedliwość BożaSprawiedliwość Boża: Sprawiedliwy, Słusznie działający, Prawdziwy, Sędzia Pojednawczy, Wiary-
godny, Rzecznik, Poddający Niegodziwców Sprawiedliwości, Świadek, Rachujący.
4. Inne obejmujące miłosierdzie, sprawiedliwość i moc stwórcząmiłosierdzie, sprawiedliwość i moc stwórcząmiłosierdzie, sprawiedliwość i moc stwórcząmiłosierdzie, sprawiedliwość i moc stwórcząmiłosierdzie, sprawiedliwość i moc stwórczą: Opiekun, Najwyższy, Dawca Potę-
gi i zaszczytów, Odbierający Potęgę i Zaszczyty.
5. Atrybuty BogaAtrybuty BogaAtrybuty BogaAtrybuty BogaAtrybuty Boga: Żywy, Stały, Wyjątkowy, Światłość, Święty, Wszystko Ogarniający swą potęgą, Prze-
możny, Dumny, Wzniosły, Chwalebny, Wielki, Dostojny, Niepojęty.
6. Warunki sprawczości BożejWarunki sprawczości BożejWarunki sprawczości BożejWarunki sprawczości BożejWarunki sprawczości Bożej: Wiedzący, Mądry, Wszystko znający, Czujny, Wszystko Obejmujący
swą wiedzą, Mocny, Pierwszy, Ostatni, Prawy, Dziedzic, Pozostający przy życiu22.

Przymioty Boże stały się przedmiotem ostrej dyskusji w teologii muzułmańskiej, głównie między
hanbalitami23 i mutazylitami24, reprezentującymi odpowiednio stanowisko tradycjonalistów i racjonali-
stów oraz aszarytami25, którzy szukając kompromisu, wypracowali podstawę ortodoksji w islamie. Na-
leży pamiętać, że „teologia” pojmowana na „wzór” teologii chrześcijańskiej w islamie nigdy nie istniała.
W tradycji muzułmańskiej mówi się o tzw. ‘ilm al-kalam, lub dialektycznej teologii islamu. Silny charak-
ter apologetyczny i herezjologiczny tej teologii wynikał z jej zadania jakie miała spełniać, a mianowicie
określenie zasad muzułmańskiej ortodoksji26.

Kwestie poruszane przez teologów muzułmańskich wobec interesujących nas przymiotów Boga
można ująć w następujący sposób: Czy można określić Boga, nadając mu konkretne imię? Co oznaczają
imiona przypisane Bogu? Teologowie islamscy są zgodni co do tego, że można przyjąć wszystkie
przymioty Boga, mówiące o tym, kim Bóg nie jest, tzw. atrybuty negatywne (nieskończony, nieograni-
czony itd.). Koran mówi jednak jasno o pozytywnych przymiotach Boga. Mutazylici, uważani za racjo-
nalistów islamskich, bezwzględnie odrzucali przypisywanie Bogu jakichkolwiek atrybutów o charakterze
antropomorficznym. Tradycyjna teologia islamska przyjęła od Aszarytów tezę o wiarygodności języka

21 L. Gardet, Al-Asmâ Al-Husnâ, [w:[ Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v.1.0. Brill NV,  Leiden 1999.
22 M. i U. Tworuschka, Islam. Mały słownik, Warszawa 1995, s.59-60. Istnieją różne kryteria uporządkowania łączenia Bożych imion
w grupy. Inne zob. L. Gardet, Allâh, [w:] Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v.1.0. Brill NV Leiden 1999; Nosowski, Teologia
Koranu; F. Kholeif. Der Gott des Korans, w: A. Bsteh (Hrsg.). Der Gott des Christentums und des Islams, Mödling 1978, s. 69-82.
23 Zwolennicy i kontynuatorzy idei Ibn Hanbala (780-855). Uznawani za rygorystycznych tradycjonalistów hanbalici zajmowali się wyja-
śnianiem dogmatów bez przeprowadzania krytycznej refleksji. Ich „teologia” to w zasadzie nic innego jak podstawy religii (usul ad-din).
24 Mutazylici głosili prymat rozumu nad wiarą. Za twórców mutazylizmu uznaje się Wasila Ibn Atę (zm. 748) oraz Amra Ibn Ubajda (zm.
761). Zwolennicy tego nurtu tworzyli głównie w Basrze i Bagdadzie, w okresie od VIII do X wieku. W spekulacji teologicznej stosowali
metody przejęte z filozofii hellenistycznej. Oprócz wskazanych dwóch głównych kwestii: odrzuceniu odwieczności Koranu i przypisywaniu
Bogu jakichkolwiek cech antropomorficznych ich poglądy dotyczyły: sprawiedliwości Bożej, będącej gwarantem wolnej woli człowieka oraz
pośredniej pozycji grzesznika w kwestii osądu. Doktryna mutazylicka obowiązywała w kalifacie za panowania Al-Mamuna (813-833).
W 849 kalif al-Mutawakil doktrynę odrzucił i rozpoczął prześladowania mutazylitów.
25 Aszaryzm jako nurt w teologii powstał w X wieku, a jego nazwa pochodzi od twórcy Al-Aszariego (zm. 935). Aszaryci odrzucali skrajne
formy tradycjonalizmu, np. taklid. Głosili zgodność rozumu z objawieniem, opowiadając się za prymatem wiary nad rozumem. Wypraco-
wali pośrednią koncepcję wolnej woli człowieka: Twórcą uczynków jest Bóg, a człowiek je pozyskuje (tzw. teoria kasb). W stosunku do
człowieka grzesznego aszaryci zajęli stanowisko pośrednie: zostaje on muzułmaninem do czasu osądzenie przez Boga na sądzie ostatecz-
nym. Najwybitniejszym aszarytą był Al-Ghazali (zm. 1111).
26 W szeroko pojętej teologii muzułmańskiej wyróżnia się kilka grup. Obok wspomnianych wyżej hanbalitów, mutazylitów i aszarytów do
znanych kierunków teologicznych islamu zalicza się również: charydżytów, murdżytów i kadarytów. Na temat teologii w islamie zob.
T. Nagel, Geschichte der islamischen Theologie. Von Mohammed bis zur Gegenwart,  München 1994; W. M. Watt. Islamic Philosophy
and Theology. Edinburgh 19954, M. Fakhry, A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism. Oxford 1997; Danecki,
Podstawowe ..., t.1, s. 160-212.
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objawienia koranicznego, rozumiejąc pozytywne atrybuty Boga jako cechy określające, które należą do
Jego istoty, ale nie są tym samym, co ta istota. Innymi słowy, aszaryci przyjęli stanowisko pośrednie
między tradycjonalistami (hanbalitami), a racjonalistami (mutazylitami) uznając rzeczywistość i niepoj-
mowalność atrybutów Boga. Aszaryzm opowiada się za transcendencją Boga, ale podkreśla zdolność
człowieka do zrozumienia języka objawienia. W celu przybliżenia człowiekowi tej transcendencji, język
ten odnosi się do rzeczywistości świata i ludzkiego życia. Stąd można mówić o pewnej analogii między
rzeczywistością boską a realiami ludzkimi. Analogia ta nie odkrywa istoty Boga w sensie ontycznym. Jest
ona pomocą – quasi analogią – wskazującą na rzeczywistość Boga, która pozostaje inna od ludzkiej27.
Aszaryzm stał się sunnicką ortodoksją obowiązującą do dzisiaj. Sam Al-Aszari (zm. 935) opisując Boga
twierdził: On jeden nie ma początku, nie ma nic innego, co by nie miało początku, i nie ma prócz niego
żadnego innego boga, nie posiada żadnego towarzysza w sprawowaniu rządów, żadnego doradcy dla
swej mocy i żadnego pomocnika przy ustanawianiu tego, co ustanawia, lub tworzeniu tego, co stwarza;
nie stworzył wszechświata według jakiegokolwiek uprzedniego wzoru, a stworzenie jakiejkolwiek rzeczy
nie jest dla niego łatwiejsze ani trudniejsze niż stworzenie jakiejkolwiek innej rzeczy; nie może osiągnąć
żadnej korzyści, ani ponieść żadnej szkody; radość ani rozkosz nie mają doń przystępu, a strata i ból
nie mogą go dotknąć; nie ma żadnych granic, które czyniłyby go skończonym”28.

Przedmiotami i imionami Boga zajmowali się także mistycy muzułmańscy. Przyjmuje się, że sufizm
zna cztery tysiące imion, które wyrażają boskie atrybuty Najwyższego. Tysiąc z nich zna tylko Bóg.
Drugi tysiąc, oprócz Boga, znają także aniołowie. Trzeci tysiąc imion poza Bogiem i aniołami poznali
także prorocy. Natomiast tajemnicę czwartego tysiąca imion posiedli wraz z Bogiem, aniołami i proro-
kami także ludzie, którzy otrzymali dar wiary. Z tego ostatniego tysiąca, 300 imion Boga znajduje się
w Torze, 300 w Psalmach, 300 w Ewangelii i l00 w Koranie. Z tej ostatniej setki zwykli wierzący znają
tylko 99. Ostatnie pozostaje zakryte i tajemnicze, i znane jest tylko najbardziej oświeconym misty-
kom29.

Suficka interpretacja boskich imion podkreśla wyraźnie charakter „znaku”, swoistego „drogowska-
zu”, który stojąc na drodze człowieka, pomaga mu w dotarciu do celu ludzkiej egzystencji. Ów znak
potwierdza prawdę, że człowiek tęskni za rzeczywistością, która nie jest możliwa do zrealizowania
w tym życiu. Tak na przykład pokój (salam) jest stanem, który będzie można osiągnąć dopiero w życiu
przyszłym. Pokój nie oznacza bowiem chwilowego uczucia, które pojawia się spontanicznie w sercu
człowieka, lecz jest rzeczywistością, która kształtuje się w długim procesie rozwoju i doskonalenia
siebie. Pokoju doświadcza się w poszukiwaniu i dążeniu do doskonałości, której człowiek na ziemi
nigdy nie osiągnie w stopniu absolutnym; wystarczy jednak, że dojdzie do stanu harmonii. Ta z kolei nie
oznacza chwilowego odczucia szczęścia, które przemija, lecz jest długotrwałym stanem osiągniętym
w trudnościach i zmaganiach30.

Synteza muzułmańskiej koncepcji Boga: sura Synteza muzułmańskiej koncepcji Boga: sura Synteza muzułmańskiej koncepcji Boga: sura Synteza muzułmańskiej koncepcji Boga: sura Synteza muzułmańskiej koncepcji Boga: sura Al-FatihaAl-FatihaAl-FatihaAl-FatihaAl-Fatiha

PPPPPierwszą surę Koranu, Al-Fatihę, tzw. Otwierajcą uważa się za swego rodzaju podsumowanie kora-
nicznego przesłania. Mimo iż zawiera ona tylko siedem krótkich wersetów (ajat), jej treść mówi

o istocie Boga i postawie wierzących.

„W imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
Chwała Bogu, Panu światów,

Miłosiernemu i Litościwemu,
Królowi Dnia Sądu.

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;

nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.” (1, 1-7)

27 Khoury,  Der Islam, s. 113-114.
28 Cyt. za H. von Glasenapp,  Religie niechrześcijańskie, Warszawa 1966, s. 215-216.
29 G. Mandel, Gott hat neunundneunzig Namen: die spirituelle Botschaft des Korans, Augsburg 1997, s.11.
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Miejsce centralne w surze Al-Fatiha zajmują miłosierdzie i litość, dlatego zostają wymienione dwu-
krotnie. Podkreśla się następnie istotny aspekt Bożej Wszechmocy i Wszechwładzy: Bóg rządzi światem
widzialnym i niewidzialnym tzn. całym uniwersum. Jako sędzia sprawiedliwy będzie sądził w dniu osta-
tecznym. Proponuje jednak pomoc i łaskę tym wszystkim, którzy podążają właściwą drogą. Będzie
jednak srogi wobec tych, którzy odwracają się od niego.

Treść Al-Fatihy oddaje istotę koranicznego przesłania o Bogu. Miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości
odpowiada groźba kary i potępienia dla wszystkich, którzy obojętni na prorockie napomnienia nie
oddają czci Jedynemu Bogu. Miłosierdzie muzułmańskiego Boga Jego przebaczenie i łaska stają się
udziałem tylko tych, którzy w Niego wierzą i poddają się Jego woli31.

Podsumowując należy stwierdzić, że Bóg w islamie jest jeden i jedyny, a więc wewnętrznie niepo-
dzielny oraz transcendentny. Choć odległy, jest blisko świata i ludzi, których stworzył. Ukazywanie
Boga w jakiejkolwiek postaci jest w islamie zabronione. U podstaw tego zakazu leży obawa przed
bałwochwalstwem. Obecność Boga wyrażają natomiast zawarte w Koranie imiona i przymioty, pomaga-
jące w poznawaniu istoty Najwyższego. 99 najpiękniejszych imion oddaje Jego atrybuty, z których
najważniejsze to: Miłosierdzie, Wszechmoc i Sprawiedliwość. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród imion
brakuje „miłości”, która należy do istotnych elementów chrześcijańskiej koncepcji Boga. Mimo iż ni-
niejszy artykuł jest zaledwie szkicem obrazu Boga w islamie, życzeniem pozostaje, aby zainspirował do
dalszej refleksji. Niech pomoże w spojrzeniu na muzułmańskiego Boga z innej perspektywy niż te
karykaturalne, które z jednej strony przyjmują fundamentaliści islamscy32, a z drugiej w sposób uprosz-
czony i stereotypowy stosują media.
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Malarstwo miniaturowe
a tendencje ikonoklastyczne w sztuce islamu

Kazimierz
ŁYSZCZ

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M

WWWWWpercepcji współczesnego mieszkańca Zachodu rozumienie sztuki w islamie jest rozpięte między
dwiema skrajnościami, wyznaczanymi przez radykalny ikonoklazm czyli zakaz tworzenia wize-

runków jakichkolwiek rzeczy oraz dopuszczanie wiernego ilustrowania i odtwarzania rzeczywistości.
W sferze symbolicznej te antypody postaw muzułmanów wobec wizerunków wykonanych ręką człowie-
ka, a w szerszej perspektywie – możliwości modyfikowania wzorców kulturowych, ilustrują realistyczny
portret sułtana tureckiego Mehmeda II namalowany ok. 1480 r. przez
Gentile Belliniego oraz zburzenie przez talibów w 2001 r. monu-
mentalnych posągów Buddy w Banjamie (dzisiejszy Afganistan).
W przypadku osmańskiego sułtana, słynącego z wielkiej wojowni-
czości i surowego traktowania nawet swoich współplemieńców, zło-
żenie zamówienia na portret u mistrza z Zachodu wiązało się
z przekonaniem o wyższości europejskiej sztuki portretowej nad umie-
jętnościami tureckich malarzy dworskich1. Niszczycielski akt dewa-
stacji dokonany przez talibów na wspaniałym dziele przeszłości, był
nie tyko rezultatem ich polityki modyfikowania historii ale przede
wszystkim odrzucenia wszelkiej nieprawomyślnej, ich zdaniem, wo-
bec ortodoksyjnej tradycji formy wizualnej. Mehmed II reprezento-
wał postawę otwartą wobec odmienności, talibowie są rzecznikami
całkowitego odrzucenia wzorów pochodzących z innych kultur.
Paradoksalnie obydwie te sprzeczne postawy muzułmanów dają się
uzasadnić i wyjaśnić poprzez odwołanie się do księgi objawionej,
jaką jest Koran.

KoranKoranKoranKoranKoran a obrazy a obrazy a obrazy a obrazy a obrazy

WWWWWyznawcy islamu wszystkie reguły postępowania w życiu czerpią bądź to z samego Koranu (arab.
al-qur’an, recytacja), bądź to z hadisów - apokryficznych przypowieści normujących wszystkie

aspekty egzystencji każdego muzułmanina, powstałych w pierwszych wiekach po objawieniu Proroka
Muhammada (Mahometa). W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, w islamie nie ma radykalnego roz-
dzielenia obszaru sacrum od profanum; cała sfera duchowości religijnej i codziennego bytowania spa-
jają się w jedno wielkie uniwersum życia doczesnego i dążenia do życia wiecznego. Tak zwanych „pięć
filarów” – podstawowy religijny obowiązek muzułmanina oraz szariat – prawo ustalane przez przywód-
ców duchownych na podstawie zapisów Koranu regulują relacje i normy postępowania w obrębie wspól-
noty2. Szariat darzy niechęcią obrazy, toteż powszechnie się  uważa, że sztuka islamu ma charakter
anikoniczny, to znaczy unika przedstawień figuralnych, będących naśladownictwem żywych istot. Nie
udało się jednoznacznie ustalić dlaczego zakaz obrazowania, który tak silnie zaważył na całej twórczo-

1 Ten brutalny zdobywca Konstantynopola, dokonujący ciągłych podbojów terytorialnych, otrzymał przydomek Zdobywca (al Fatih); pono
wsławił się umiłowaniem własnego ogródka, do którego pod karą utraty życia nikt nie miał wstępu. Na wieść o jego zgonie w całej
chrześcijańskiej Europie nakazano bić radośnie w kościelne dzwony. Giorgio Vasari, opisując pobyt Belliniego na dworze osmańskim,
donosi o wrażeniu, jakie wywarł na sułtanie obrazy wenecjanina: „Nie mógł sułtan uwierzyć, by śmiertelnik miał tyle natchnienia i umiał tak
żywo przedstawić naturę. Wkrótce potem Gentile świetnie sportretował sułtana i uznano to niemal za cud”. W: Vasari G. Żywoty najsłyn-
niejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. Estreicher, Warszawa 1979, s. 228.
2 Są to: wyznanie wiary (szachada), pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia (salat), jałmużna dla ubogich (zakat), post w miesiącu Ramadan
(saum), pielgrzymka do Mekki (hadżdż). Ich realizacja jest warunkiem osiągnięcia po śmierci życia w raju.

Gentile Bellini, Sułtan Mehmet II, 1480,
olej na płótnie, 70x52cm, National Gal-
lery, Londyn
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ści artystycznej Arabów i ludów bliskiego Wschodu, dominuje w kręgu kultury islamskiej. Niechęć
Proroka do posągów, wynikająca z obawy przed idolatrią, znalazła zapis w Koranie i na ten zapis
powoływało się wielu przeciwników obrazów w ciągu całego istnienia kultury islamu. Jednak zalecenia,
jakie płyną z Koranu nie są pod tym względem całkowicie precyzyjne, np. w surze IV jest mowa o tym,
że Allah wybacza wszystko, tylko nie czczenie innych bożków3. Podobna przestroga, na którą powoły-
wało się wielu interpretatorów późniejszego zakazu przedstawień, została powtórzona w surze V wraz
z potępieniem hazardu, alkoholu i wróżbiarstwa4. Trudno jednak na podstawie tych wzmianek wytłuma-
czyć i uzasadnić całkowitą rezygnację z posługiwania się w sztuce wizerunkami postaci.

Podstawowym i niepodważalnym aksjomatem islamu jest absolutny monoteizm. (Z tej przyczyny,
chrześcijański dogmat Trójcy Boskiej uznaje się za herezję, chociaż Arabowie szanują chrześcijan
i nazywają ich - wspólnie z wyznawcami judaizmu ludźmi Księgi.) Allah nie ma towarzysza, nikogo nie
zrodził i nikt go nie poprzedzał; jest czystym duchem, któremu nie można przypisać żadnej widzialnej
postaci. Z przekazów historycznych wiadomo, że Prorok Muhammad po swoim zwycięskim powrocie
w 630 roku z Jasribu (Medyny) do rodzinnej Mekki, osobiście porozbijał posągi wszystkich bóstw
(betyle) znajdujące się w świętej dla Arabów świątyni Al-Kabie5. Niektórzy badacze zwracają uwagę na
to, że akt Muhammada był w pierwszym rzędzie wymierzony w dominujące w Mekce plemię Kurajszy-
tów, propagujące kult wielobóstwa (co ciekawe, wywodził się z niego również ród samego Proroka
- Haszymici). Czerpało ono wielkie korzyści ekonomiczne z pielgrzymek pobożnych koczowników,
których karawany co roku przybywały z całego Półwyspu do Al-Kaby. Szczególną czcią otaczano wmu-
rowany w północno-zachodni narożnik świątyni Czarny Kamień. Wokół świątyni ustawione były posągi
bóstw, które pielgrzymi darzyli szczególnym szacunkiem. W początkowej działalności misjonarskiej
Muhammada jego ród napotkały szykany ze strony całego plemienia Kurajszytów. Piętnował ich za
uprawianie lichwy, chciwość i brak przestrzegania reguł prawa plemiennego. Uderzenie w przynoszący
splendor i znaczne korzyści finansowe kult posągów mogło być ważnym elementem walki pomiędzy
zwaśnionymi rodami o dominację w mieście. Jednak najważniejszym motywem anikoniczności Boga
w objawieniu Proroka była potrzeba, inspirowana wpływami judaizmu, uniknięcia zagrożenia bałwo-
chwalstwem i ciągle odradzającym się wśród arabskich nomadów  wielobóstwem.

Drugim źródłem zakazów obrazowania są cytaty z tradycji muzułmańskiej – sunna, na którą skła-
dają się powstałe w pierwszych wiekach islamu przypowieści z życia Muhammada – hadisy. Wielokrot-
nie mówią o tym, że na męki piekielne będzie skazana osoba, która odważy się na sporządzenie wize-
runku istoty żywej, człowieka czy zwierzęcia. Z zakazu zwolnione są wizerunki rzeczy i roślin (muzuł-
manie nie uważają ich za organizmy żywe) oraz takie, po których się stąpa albo siedzi. Przedstawianie
istot ożywionych, a zwłaszcza materializowanie ich wizerunków w postaci rzeźby jest w hadisach trak-
towane jako chęć upodobnienia się do stwórcy; osoba która dokona takiego czynu, popełnia tzw. szirk,
czyli uznaje się za wspólnika Boga w akcie stwarzania. Jest to akt niezwykłej pychy, chyba że postaci są
bardzo odmienne od tych, które stworzył sam Bóg, bądź są pozbawione istotnej części ciała, uniemoż-
liwiającej życie. Według hadisów tworzenie jakichkolwiek wizerunków boskich jest niedopuszczalne

3 Dokładne brzmienie tego wersu brzmi:
„Zaprawdę Bóg nie przebacza
tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy,
podczas gdy On przebacza komu chce,
mniejsze grzechy.
A kto dodaje bogu współtowarzyszy,
Ten wymyślił grzech ogromny”
Koran, sura IV w. 48,  przeł. z arabskiego J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 102.
4 Tłumaczenie tego fragmentu wg J. Bielawskiego:
„O wy, którzy wierzycie!
Wino, majsir, bałwany
I strzały wróżbiarskie
- to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana.
Unikajcie więc tego!”
Koran, wyd. cyt., s. 144.
5Głównym bóstwem przedmuzułmańskim był Hubal utożsamiany z semickim Baalem oraz trzy boginie: Al-Uzza, Manat i Al-Lat. Posągi tych
bóstw – przede wszystkim Hubala miały antropomorficzny kształt. Jak relacjonuje jeden z badaczy arabskich: „U Kurajszytów bóstwa znajdo-
wały się wewnątrz i wokół Al-Kaby. Największym dla nich był Hubal. Był on, jak mi przekazano, wykonany z czerwonego karneolu w kształcie
człowieka z odłamaną prawą ręką”. Ibn al.-Kalbi, Kitab al.-asnam, Leipzig 1941, cyt. za: Piwiński R., Mitologia
Arabów, Warszawa 1989, s. 33.
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i staje się największym grzechem6. Sunna powiada, że tylko Bóg posiada zdolność tchnienia życia
w martwe przedmioty. Dla pobożnego muzułmanina realizacja zaleceń zawartych w hadisach, prze-
strzeganie szariatu i owych „pięć filarów” wiary są podstawą do osiągnięcia szczęścia w życiu i po
śmierci. Jednak myliłby się ten, kto uznałby islam za religię zachęcającą do wyrzeczeń i ascetycznego
życia, do rezygnacji także z jego wizualnych powabów. Przeciwnie, w samym Koranie wielokrotnie
napotykamy zalecenia aby korzystać z pełni życia i radować się światem doczesnym. To właśnie ci,
którzy wyrzekają się dóbr doczesnych, darzeni są dużą nieufnością i brakiem zrozumienia w obrębie
muzułmańskiej wspólnoty - ummy. Panujący w meczetach przepych form, ornamentów i kolorów, jest
uzewnętrznieniem owej radości życia i zachwytu nad uobecniającą się w ummie ideą Boga.

Sztuka w czasach pierwszych kalifów i dynastii UmajjadówSztuka w czasach pierwszych kalifów i dynastii UmajjadówSztuka w czasach pierwszych kalifów i dynastii UmajjadówSztuka w czasach pierwszych kalifów i dynastii UmajjadówSztuka w czasach pierwszych kalifów i dynastii Umajjadów

RRRRRozwijające się niezwykle prężnie w czasach pierwszych kalifów (następców Muhammada) młode
imperium arabskie w dosyć krótkim czasie objęło swoim zasięgiem ogromne tereny rozpościerają-

ce pomiędzy górami Ałtaj w Azji Centralnej na wschodzie a półwyspem Iberyjskim na zachodzie7. Od
północy granicą ekspansji islamu stał się Kaukaz a na południu tereny arabskiego Jemenu (Arabia Felix)
i południowe rubieże Sahary. Ekspansja islamu, jak podkreślał Józef Bielawski, wybitny polski znawca
kultury muzułmańskiej, to zadziwiające wydarzenie w dziejach świata. Żadna inna religia nie rozpowszechniła
się tak szybko jak wiara Proroka. W ciągu kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od śmierci Muhammada w 632
roku, mało zdyscyplinowani pustynni nomadowie zawładnęli ogromnym obszarem, wypierając inne wy-
znania; a trzeba także pamiętać, że znajdowali się na dużo niższym poziomie rozwoju techniczno-ekono-
micznym niż mieszkańcy państw sąsiadujących z Półwyspem Arabskim8. Ta niebywała progresja islamu
była rezultatem nie tylko siły zwycięskich armii, lecz polityki tolerancji wobec podbitych ludów i atrakcyjno-
ści samej formuły religijnej islamu. Jest to religia oparta na dążeniu do szczęścia własnego w ramach ummy
czyli wspólnoty. Mają w niej zapewnione prawo do ochrony i pomocy bogaci i biedni, a chrześcijan
i żydów nie wolno nawracać siłą. Nieprzekonująca wydawać się musi tedy teza o fanatyczności islamu jako
immanentnej jego cesze, skoro, jak wiadomo z przekazów historycznych, mieszkańcy podbitych teryto-
riów bizantyjskich, perskich i egipskich masowo i bez przymusu dokonywali konwersji na wiarę Proroka.
Czynili to głównie dla korzyści podatkowych, jakie w imperium obejmowały nowonawróconych muzułma-
nów, jak również dla większych możliwości zrobienia kariery politycznej czy ekonomicznej.

Dynamicznie rozwijająca się młoda religia potrzebowała nowych form ikonograficznych umożliwia-
jących identyfikację jej wyznawców. W tak wielkim konglomeracie narodów i kultur istniały różnorodne
tradycje artystyczne i pierwsi kalifowie, do których należała władza religijna i świecka, dość liberalnie
traktowali wszelką twórczość plastyczną. Ponieważ w pierwszej fazie islamskiej ekspansji przechodziły
na wiarę Proroka szerokie rzesze podbitych narodów, a sami Arabowie nie dopracowali się jeszcze
własnych twórców, oczywiste wydaje się więc, że w pierwszych dziesięcioleciach w dekorowaniu świątyń
muzułmańskich wykorzystywano wykwalifikowanych rzemieślników bizantyjskich i sasynidzkich. Konty-
nuowali oni wzorce późnoantyczne, wschodniochrześcijańskie i perskie. W najstarszych świątyniach
z epoki pierwszych kalifów, jerozolimskiej Kopule na Skale i Wielkim Meczecie w Damaszku, najczęst-
szymi tematami dekoracyjnymi były motywy liści akantu i winogron, występujące od czasów późnoan-
tycznych zarówno w świątyniach chrześcijańskich jak i pogańskich9. W szczególnie czczonej świątyni
z Damaszku na zachowanych fragmentach dekoracji mozaikowej można dopatrzyć się przedstawień
pejzażu i architektury pozostających w kręgu tradycji hellenistycznej. Elementy przedstawiające wystę-
pują szczególnie często w budowlach świeckich tego czasu - zamkach obronnych i  pałacach  letnich,
których ruiny odkryto na pograniczu dzisiejszej Syrii i Jordanii, m. in. w Kasr al-Hair czy Muszatta.
Z kolei w dekoracji zamku Kusaj Amra (teren dzisiejszej Jordanii) z czasów Umajjadów z I poł. VIII w.

6 W jednym z nich znalazł się fragment „aniołowie nie przyjdą do domu, w którym jest obraz albo pies”. Zob. H. Honour, J. Fleming,
Historia sztuki świata, Warszawa 2006.
7 Pomiędzy hidżrą – ucieczką Muhammada z Mekki do Medyny w 622 r. n. e., od której muzułmanie rozpoczynają datowanie swojego
kalendarza a rokiem 711 n. e., w którym wkroczyli zwycięsko na tereny Hiszpanii, upłynęło niespełna stulecie. W dalszych latach opanowali
nawet przejściowo Sycylię, południową Italię i Cypr, co spowodowało, że w ich zasięgu znalazła się większość terytoriów wybrzeża Morza
Śródziemnego.
8 J. Bielawski, Wprowadzenie i kalendarium Koranu , W: Koran dz. cyt., s. 837.
9 Zob. Marçais, G., Sztuka islamu, przeł. H. Morawska, Warszawa 1979, s. 35.
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występowały figuralne freski, w których dopatrzono się scen polowań, zawodów sportowych, jeźdźców
na koniach, wizerunków nagich kobiet itp.10

W pierwszej połowie VIII wieku następuje radykalne ograniczenie początkowego liberalizmu islamu
wobec przedstawień figuralnych. Duży wpływ na ten proces miała utrwalana w formie wspomnianych
już hadisów (przypowieści o życiu i czynach Prorokach) tradycja literacka, nawiązująca do osobistych
świadectw ludzi z bezpośredniego otoczenia Muhammada albo też potwierdzona przez kogoś, kto
w oczach wyznawców zasługiwał na wiarygodność. Po wcześniejszej otwartości młodej religii i jej nie-
ustannej ekspansji nastąpiła stagnacja rozwoju i etap utrwalania zasad jej wiary. Jednym z przejawów
usztywnienia doktryny było radykalne ograniczenie wcześniejszej swobody posługiwania się obrazami.
Proces ten spotęgowały wydarzenia związane z rozpowszechnianiem się na Bliskim Wschodzie i Azji
Mniejszej tendencji obrazoburczych. Radykalny ikonoklazm, wykluczający jakiekolwiek formy przedsta-
wiania postaci istot żywych, obowiązywał od wielu stuleci w judaizmie. Wczesne chrześcijaństwo zaj-
mowało wobec kultu obrazów raczej postawę ambiwalentną, liczyło się dla niego dobro wieczne a nie
uroda rzeczy doczesnych. Z drugiej strony, pokazując piękno postaci Chrystusa i świętych mogły,
zdaniem Ojców Kościoła, dać świadectwo prawdzie, dobru i pomagać szerzyć idee chrześcijańskie11.
W VIII w. tendencje ikonoklastyczne ujawniły się z wielką siłą niemal jednocześnie w cesarstwie bizan-
tyjskim jak i w państwie kalifów. W 726 r. na  mocy dekretu cesarza Leona III z dynastii izauryskiej
rozpoczął obowiązywać zakaz przedstawiania wizerunków Chrystusa i świętych, rozszerzony następnie
na wszelkie obrazy człowieka i zwierząt12. Niewiele wcześniej, kalif umajjadzki Jazid II, będąc pod
wpływem pewnego żydowskiego mistyka, ogłosił w 723 r. edykt, w którym zakazał wykonywania postaci
w sztuce. O ile jednak w Bizancjum spór o obrazy odnosił się głównie do kontrowersji czy mogą być
one przedmiotem kultu, o tyle w państwie kalifa chodziło o zadekretowanie całkowitego zakazu naśla-
dowania wyglądu istot żywych. Trudno nam dzisiaj ocenić rozmiary niszczenia obrazów w państwie
kalifów. Tereny te w późniejszych czasach były widownią gwałtownych kampanii wojennych i wielkich
grabieży dóbr kultury. Pewne jest jednak to, że na przestrzeni ponad dwóch stuleci nie powstawały
żadne figuratywne przedstawienia postaci ludzkiej lub nic o nich nie wiemy. Niewiele też przetrwało
obiektów wytworzonych w okresie wcześniejszym. Niszczono przedmioty kultu innych wyznań jeśli
zaistniało wobec nich podejrzenie bałwochwalstwa. Prześladowaniami objęto wszystkie religie pogań-
skie, zwłaszcza irański mazdaizm i wyznawców doktryny Maniego, uznając je za niebezpieczne dla
prawomyślnego islamu. Spór na temat genezy ikonoklazmu nadal dzieli badaczy, przy czym badacze
muzułmańscy doszukują się tu inicjującej roli Bizancjum, a badacze chrześcijańscy decydującego wpły-
wu islamu13.

Nie mogąc posługiwać się formami przedstawieniowymi w sztuce, artyści islamu wypracowali
alternatywne sposoby upiększania przedmiotów użytkowych i budowli. Najważniejsze z nich to zdob-
nictwo i kaligrafia. W zdobnictwie od samych początków sztuki muzułmańskiej występowała zasada
horror vacui – lęku przed pustką, obawa przed dominacją niezagospodarowanej działaniem płaszczy-
zny. Wypełnienie wolnej przestrzeni nie może być przypadkowe, musi być pełne harmonii i dokonane
według zasady stosowności, która każe aby każdy element zajął ściśle mu przypisane miejsce. Obowią-
zuje jedność ornamentów i zdobionego dzieła, kontrasty oparte na radykalnej opozycji są wykluczone.
W rezultacie otrzymane dzieło dąży do całkowitej spójności formalnej zastosowanych składników,
a przez to odczuwania przez odbiorcę doskonałości stworzonego przez Allaha świata. Owa jedność
ornamentu z dziełem plastycznym czy architekturą ma zaświadczyć również o wszechpotędze jedynego
Boga i związku człowieka ze światem ponadzmysłowym. Duchowość transcendentna ujawnia się za
pośrednictwem materialnego nośnika – regularnie nawracającego, wprowadzającego w trans, motywu-
ornamentu. Wzorzyste ściany meczetów, dekoracje pałaców władców świeckich szczelnie wypełnione
geometrycznymi czy roślinnymi wątkami sprawiają wrażenie niekończących się barwnych kilimów czy
dywanów. Równie istotną rolę w sztuce islamskiej spełniła i pełni do dzisiaj umiejętność pięknego
10 Tamże, s. 37.
11 Zob. na ten temat: Tatarkiewicz W., Historia estetyki, T. 2 Estetyka średniowieczna, Warszawa 1989, s. 20-27.
12 Większość badaczy skłania się ku tezie, że na wprowadzenie zakazu kultu obrazów w Bizancjum oprócz sporów teologicznych wielki
wpływ miała potrzeba ograniczenia wpływów klasztorów, które uzyskały dzięki wytwarzaniu i szerzeniu kultu obrazów wielkie korzyści
ekonomiczne i nadmierny wpływ na politykę państwa. Zob. na ten temat: J. Danecki, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003, ss. 117-
118.
13 J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001
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komponowania napisów. Wszędzie tam, gdzie dotarł islam, rozpowszechniło się pismo arabskie, uwa-
żane przez muzułmanów za święty dar od Boga. Allah jako pierwszy element świata stworzył pióro
i powiedział doń: „Pisz!”, po to, aby cała prawda została utrwalona w postaci tekstu. Pismo, jako ważny
element zdobniczy, dosyć szybko znalazło zastosowanie w dekoracji świątyń, później również w ozda-
bianiu przedmiotów rękodzieła, takich jak: naczynia ceramiczne i metalowe, kafelki, kałamarze, instru-
menty muzyczne itp. Na przełomie IX i X w., kiedy ustalono zasady kaligrafii pisma kufickiego, stało się
ono głównym wyznacznikiem stylu kultury muzułmańskiej. Artyści islamscy dostrzegli i wykorzystywali
w wystroju architektury jego wyjątkowe walory estetyczne; niedługi czas potem zaczęto je łączyć
z innymi formami dekoracyjnymi. Jak zauważa Janusz Danecki: „Łączenie wzorów roślinnych i geome-
trycznych z pismem szło w kierunku abstrakcji. Wynikiem tego procesu było powstanie najbardziej
abstrakcyjnego wytworu sztuki arabskiej – arabeski. Tworzą ją abstrakcyjne, niekończące się wzory
przetworzonych elementów roślinnych (liście winorośli i akantu, łodygi roślin, kwiaty) połączonych
z geometrycznymi, co wiąże się z przekonaniami ikonoklastycznymi”14.

Malarstwo miniaturowe w czasach dynastii AbbasydówMalarstwo miniaturowe w czasach dynastii AbbasydówMalarstwo miniaturowe w czasach dynastii AbbasydówMalarstwo miniaturowe w czasach dynastii AbbasydówMalarstwo miniaturowe w czasach dynastii Abbasydów

NNNNNa ponowne pojawienie się postaci człowieka w sztuce islamu decydujący wpływ miała potrzeba
obcowania z księgami. Być może zdecydował o tym także czynnik typowo ludzki – obrazy dosko-

nale nadają się do propagowania treści i informacji utrwalających potęgę i prestiż władzy; podkreślają
także urok życia doczesnego. Spisywane dzieje własnego rodu domagały się ilustracji, uatrakcyjniają-
cych przeszłość, stawiały dokonania przedstawicieli dynastii w korzystniejszym świetle. Trzeba zazna-
czyć w tym miejscu, że motywy przedstawiające znajdowały się wyłącznie w księgach o tematyce świec-
kiej; Koran i księgi teologiczne, pomimo zazwyczaj ich niezwykle kunsztownej dekoracji i kaligrafii,
objęte były ścisłym zakazem ikonoklazmu. Nie znaczy to,
że w kaligrafowanych manuskryptach nie przedstawiano osób
ważnych dla religii muzułmańskiej, przeciwnie, wielokrotnie mo-
żemy w nich napotkać malowane wizerunki Proroka Muham-
mada, Eliasza, Abrahama, Adama, czy Archanioła Gabriela.
Obowiązywały tutaj jednakże ścisłe reguły ikonograficzne: np.
wszystkie znane przedstawienia Proroka charakteryzują się tym,
że nie mają namalowanej twarzy, jest ukazany zarys głowy
a zamiast oblicza widnieje puste białe miejsce. Na miniaturze
z 1595 r. przedstawiającej Muhammada, znajdującej się
w Topkapi Saray Müzesi w Istambule, całe ciało Proroka jest
spowite płomieniem a jego sylwetka pozbawiona jakichkolwiek
szczegółów jaśnieje unosząc się nad horyzontem. Co ciekawe,
ukochany rumak prawodawcy islamu Al-Burak, bardzo często
ma ledwie zarysowaną głowę, której nadawane są rysy antropo-
morficzne. Głowa Proroka i innych ważnych dla islamu postaci,
ujęta w pozie en trois quarts otoczona jest zazwyczaj językami
ognia, zaświadczającymi o ich świętości. Unikanie przedsta-
wiania rysów twarzy jest z pewnością echem dawnego zakazu
wykonywania przedstawień człowieka, tutaj zredukowanym do
niemożności wiarygodnego przedstawienia świętego oblicza.

Pierwsza szkoła miniatury działała na dworze bagdadzkich
Abbasydów, panujących w latach 750 - 1258, którzy bardzo intensywnie wspierali rozwój nauki
i literatury. W założonej przez nich wielkiej bibliotece, pełniącej jednocześnie funkcje instytutu nauko-
wego oraz szkoły wyższej gromadzono dzieła starożytności i dokonywano ich tłumaczenia na język
arabski. W niezwykle starannie kaligrafowanych manuskryptach umieszczano wzorem kopiowanych pier-
wowzorów również ilustracje, mające charakter objaśnień czy wizualnych konkretyzacji opisywanych
problemów. Były wkomponowywane w tekst i zajmowały niewiele miejsca na stronie. Zgodnie z zalece-
niami islamu nie mogły traktować postaci w sposób naturalistyczny dzięki czemu w interpretacji muzuł-

14 J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001, s. 196.
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mańskich kopistów nabierały one dwuwymiarowości, pewnej sztywności przyjmowanych póz i typowo-
ści w przedstawianiu ubioru oraz rysów twarzy. Stopniowo potrzeba ożywiania tekstu, znajdowała
swoje zastosowanie w także księgach o rodowodzie czysto muzułmańskim, takich jak makamy (rymowa-
ne opowieści o tematyce filozoficzno-etycznej) i baśnie. Od przełomu IV i V wieku hidżry (wg kalenda-
rza europejskiego X i XI w.) nastąpił rozkwit kultury islamskiej, powstawała ogromna ilość utworów
literackich, spisywano traktaty astronomiczne, medyczne, botaniczne, geograficzne, filozoficzne itp.
ale również i opowieści łotrzykowskie czy poematy miłosne. Władcy szczególną rolę przywiązywali do
genealogii i historii własnych dynastii. W XII wieku nastąpił rozkwit literatury popularnej, do której już
powszechnie stosowano ilustracje. Wszystkim tym dziełom towarzyszyła wzrastająca ilość zyskujących
coraz większe znaczenie miniatur. Wkomponowanie ilustracji w tekst powodowało, że zyskiwał on na
atrakcyjności, a jednocześnie dawał bardziej przekonywającą wizję świata i świadczył o prestiżu właści-
ciela. Miniatury tego okresu nie próbowały jednak odtwarzać wiernie rzeczywistości a jedynie uatrakcyj-
nić rękopis. Np. zwierzęta w bajkach Kalila i Dimna raczej sprawiają wrażenie ich karykatur, a w dodat-
ku pomalowano je w czystymi, niemal abstrakcyjnymi kolorami. Obrazy te całkowicie podporządkowane
były kompozycji księgi, urozmaicając jedynie układ wizualny strony.

Miniatury perskieMiniatury perskieMiniatury perskieMiniatury perskieMiniatury perskie

BBBBBezpośrednią przyczyną szybkiego i niezwykle efektownego rozwoju malarstwa miniaturowego był
najazd Mongołów pod wodzą chana Hülagu na osłabiony wewnętrznymi konfliktami kalifat bag-

dadzki. Ten wnuk Czyngis-chana, który sam był wrogiem islamu (jego matka i żona były nestoriankami
a on sam, jak większość w tym czasie Mongołów – buddystą) zdobył i zniszczył w 1258 roku Bagdad
- stolicę świata muzułmańskiego. Inwazja mongolska nosiła znamiona całkowitej katastrofy i dałoby się
ją porównać może do wcześniejszego o osiemset lat upadku Rzymu15. Wyniszczone bądź rozproszone
zostały elity kulturalne a miasto i kraj obrócone w perzynę. W trakcie łupienia i plądrowania miasta,
spłonęła największa biblioteka ówczesnego świata, Dom Mądrości a wraz z nią setki woluminów zawie-
rających tysiące iluminacji i ilustracji. Z tego powodu nasza wiedza o malarstwie miniaturowym epoki
Abbasydów jest tak znikoma; większość obiektów uległa dewastacji i bezpowrotnie zaginęła. Jednakże
upadek kalifatu miał wielki wpływ na rozwój sztuki, bowiem Mongołowie ukochali malarstwo miniaturo-
we i dzięki nim rozprzestrzeniło się na całym terytorium wspólnoty islamskiej. Wprowadzili do niej
wzory i motywy zapożyczone z malarstwa chińskiego, charakteryzujące się wyraźnym podziałem i zróż-
nicowaniem stref w obrazie i widocznym organizowaniu tła. W miniaturach tego czasu pojawiają się
określane precyzyjnym konturem postacie. Mongołowie nie uznawali zakazu przedstawień postaci,
toteż upowszechniły się one dość szybko w iluminacjach manuskryptów powstających na zlecenie wład-
ców kolejnych dynastii. Hülagu i jego następcy stworzyli chanat irański, który stał się udaną symbiozą
elementów mongolskich, perskich i arabskich, a w stolicach państwa Szirazie i Tebrizie kwitło odrodzo-
ne po krwawych wojnach życie kulturalne. W następnym stuleciu  tereny Persji były widownią kolejnej
burzycielskiej nawały mongolskiej pod wodzą Tamerlana (Timura), którego potomkowie założyli dyna-
stię Timurydów panującą w kraju w XV-XVI w. Pomimo brutalnego potraktowania swoich przeciwni-
ków, Mongołowie z tej dynastii szczególną miłością zapałali do malowanych w księgach obrazów.
Niektórzy z nich, tak jak Szah Ruch czy Tahmpas sami próbowali z nienajgorszymi rezultatami swoich
sił w malarstwie i kaligrafii. To właśnie wówczas miniatury perskie osiągnęły szczyty swojego artystycz-
nego rozwoju i stały się przedmiotem wielkiego kultu. Wytworzone wtedy zasady tworzenia obrazów
i wzorce ikonograficzne z niewielkimi modyfikacjami przetrwały we wszystkich szkołach miniatury is-
lamskiej aż do jej schyłku, który przypada na I poł. XVIII wieku. Po najazdach mongolskich nastąpiła
wyraźna zmiana zarówno w tematyce, jaki i stylistyce wykonywanych obrazów. O ile dla powstania
miniatur arabskich główną rolę odgrywała literatura piękna i wydarzenia z życia codziennego, o tyle
miniatury perskie sięgały przede wszystkim do tradycji i życia możnych zleceniodawców, najczęściej
aktualnie panujących władców. Malowano sceny ilustrujące kroniki, w których występują postacie
o wyraźnie zaznaczonych rysach mongoloidalnych, wtłoczone w pejzaż lub architekturę. Początkowo

15 Intencją Mongołów było nie zdobywanie, a grabienie i niszczenie zastanej kultury. Interesująco na temat tego wydarzenia pisze L.
Kańtoch w artykule Najeźdźcy z Wielkiego Stepu. O zagładzie Kalifatu Bagdadzkiego, „Polityka. Pomocnik historyczny”, nr 1(6), dodatek
do nr 4 2007, s. 27.
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ilustracje stanowiły jedynie dodatek do kaligrafowanej stronicy tekstu, dopiero z czasem stopniowo się
usamodzielniły, rozrastając się na całą kartę. W XV w. następuje zjawisko wchłaniania przez nie tekstu,
niekiedy przemyślnie zakomponowanego, będącego odtąd dodatkiem do samego obrazu. tematyka
obrazów, była determinowana głównie dawnymi legendami i opowieściami, wydarzenia realnymi z prze-
szłości czy wybitnymi utworami literackimi. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wielokrotnie ilustrowane
poematy Nezamiego, żyjącego na przełomie XII i XIII w. Czerpiąc bogate inspiracje z przedislamskiej
tradycji ludowej oraz z filozofii i wiedzy naukowej, stworzył on wyrafinowane poetycko dzieła o ogrom-
nej donośności dla kultury perskiej. Część z nich zebrał w słynnym Pięcioksięgu (Chamse), na który
składają się: Skarbiec tajemnic – suficki poemat dydaktyczny, Chosrow i Szirin – opowieść o królewskiej
parze sasanidzkich kochanków, Madżuma Lajli, historia zakazanej miłości, Iskandar-name – księga
poświęcona dokonaniom Aleksandra Wielkiego, a piąta z nich, Siedem księżniczek, przedstawia przy-
gody innego władcy sasanidzkiego, Bahrama Gura, poszukującego wymarzonej żony w siedmiu stro-
nach świata. W ciągu kilku wieków wykonano wiele kopii tych poematów, niekiedy bardzo bogato
i pięknie zdobionych. Szczególnie wielokrotnie wykorzystywany i ponownie opracowywany przez irań-
skich miniaturzystów był motyw wielkiego i gwałtownego uczucia łączącego króla Chosrowa z piękną
Szirin, jak również zislamizowane wersje dokonań Aleksandra Wielkiego16.

Malowanie miniatur było działalnością zespołową, każdy z miniaturzystów specjalizował się na ogół
w jednego typu umiejętności. Zasada tworzenia iluminacji oddawała hierarchiczny charakter warsztatu
i w pewnej mierze odzwierciedlała podobną zasadę panującą w społeczeństwie muzułmańskim. Znaj-
dujący się niżej w hierarchii uczniowie przygotowywali papier i ucierali farby, jeden z artystów biegły
w rysunku ustalał kompozycję obrazu. Następnie wykonywano coś w rodzaju barwnej podmalówki
z zaznaczonymi planami i głównymi postaciami. Później pracę przy miniaturze kontynuowali wyspecja-
lizowani w poszczególnych typach przedstawień współpracownicy i czeladnicy: jeden z nich malował
elementy pejzażu, inny elementy architektury, jeszcze inni stroje, rośliny, zwierzęta i twarze. Na koniec
do pracy przystępował pozłotnik, do niego należało nadanie miniaturze ostatecznego wglądu i wyrazu.
Nad całością robót czuwał sam mistrz, on przydzielał zadania i wykonywał najtrudniejsze partie. Taki
system pracy sprzyjał konserwatyzmowi warsztatu, najlepsze wzory i miniatury wielokrotnie kopiowano,
z rzadka tylko wprowadzając innowacje ikonograficzne. Wspólna wykonanie obrazu wykluczało rów-
nież przypisanie autorstwa konkretnej osobie, dzięki czemu znacznie malało ryzyko popełnienia grze-
chu naśladownictwa boskiego aktu stworzenia. W miniaturach perskich ujawniła się najsilniej tendencja
(obecna także i we wcześniejszych szkołach) traktowania przedstawianej sceny z wielu punktów widze-
nia na raz, z pominięciem jednego centralnego punktu widzenia artysty, wynikająca właśnie ze zbioro-
wej jego realizacji. Zamiast przyjąć jeden stały i niezmienny, tak jak w malarstwie europejskim, punkt
obserwacji świata, artysta perski ciągle zmienia sposób patrzenia – przedmioty widziane są z różnych
stron jednocześnie: z boków, przodu, góry i dołu, dzięki czemu plany drugi i trzeci w obrazie łączą się
z pierwszym zaświadczając o jedności całej sceny.

W miniaturach perskich pojawiła się i uwidoczniła zasada ciągłych powtórzeń, nawrotów, permuta-
cji. Jest to cecha charakterystyczna dla egzystencji muzułmanina – Koran, modlitwa, literatura, orna-
ment to elementy świata, objęte rytuałem permanentnego powrotu. Życie członka ummy wypełniają te
same, powtarzające się formy. W miniaturach czy ornamencie jest podobnie – wszystko jest tutaj ze
sobą sprzęgnięte i połączone, brak wyrazistych kontrastów i napięć kierunkowych; często wykorzysty-
wanym zabiegiem kompozycyjnym, wywodzącym z malarstwa chińskiego, jest zastosowanie w ilustracji
linii równoległych, zwłaszcza wtedy, gdy występują w niej motywy architektoniczne. Kolor w nich jest
zintensyfikowany, nasycony, bez kontrastu symultanicznego; miniaturzyści zdradzają upodobanie do
dominanty czerwieni i brązu. Rzadko kiedy przedstawiane postaci mają charakter zindywidualizowany,
autorów miniatur zajmuje dążenie do uchwycenia cech typowych. Dominuje w nich ornament, okalający
przedstawianą scenę barwną bordiurą, a jednocześnie ujawnia niezwykła precyzja w technice wykonania
dzieła. Przestrzeń uzyskiwania metodą nakładania planów, krycia sylwet lub perspektywą równoległą.

16 Jego ogromne podboje terytorialne były dla muzułmanów wyrazem woli Boga, zapowiadając późniejszą ekspansję i zdobycze islamu.
Aleksander-Iskandar jest postacią na poły mityczną, zaliczaną do szczególnie ważnych dla religii Proroka, „Jego imię Arabowie tłumaczą
jako „żyjący w dwóch epokach” i wyjaśniają, ż Bóg przewidział  dla niego dwie misje na ziemi. Jedną już spełnił, a gdy w dzień sądu
Ostatecznego Gog i Magog ześlą na ziemię pustoszące ją legiony, Iskander-Aleksander pojawi się przed nimi i zbuduje potężny «spiżowy
mur»”. Y. Thoraval, Słownik cywilizacji muzułmańskiej, tłum. P. Latko, Wydawnictwo Książnica, Katowice 2006, s. 17.
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Nie trzymanie się kurczowo kadru i wychodzenie z kompozycją poza ramy obrazu. Brak dążenia do
podkreślania indywidualności artystycznej autora, brak atrybucji. Kopiowanie wzorów i motywów uzna-
nych za szczególnie udane17.

Ewolucja szkoły irańskiej przedstawiała się następująco: na początku działała w Tebrizie, następnie
w 1353 przenisła się wraz z panującą dynastią do Szirazu. Malowane postacie reprezentują wyraźnie
ludzi o mongolskich rysach. Wykorzystywała ona motywy i inspiracje chińskie. Po zjednoczeniu państwa
przez Timura, jego syn Szach Ruch  przeniósł stolicę do Heratu, gdzie powstała najsławniejsza szkoła
miniatury. Jego syn Bajsoghor (sam był kaligrafem), założył szkołę miniatury, do której starał się przy-
ciągnąć najwybitniejszych artystów. W Heracie, po zamieszkach po śmierci Bajsoghora, zalśniła gwiaz-
da Behzada, już za życia uznanego za Maniego wśród malarzy, przez Europejczyków nazywanego
Rafaelem Wschodu. „Metoda pracy Behzada i jego uczniów polegała na opracowaniu idealnej sceny,
o określonym schemacie – odpowiednim ustawieniu poszczególnych postaci w stosunku do krajobrazu,
budynków, przedmiotów. Każdy szczegół traktowano z najwyższa powagą, doprowadzając do perfekcji
wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy. Szkoła Behzada zawdzięczała wiele swoim poprzednikom,
ale niemal wszystkie wzory zostały udoskonalone, ujednolicone stylistycznie zgodnie z potrzebami
danej miniatury. To co określa się mianem typowej miniatury perskiej  jest właśnie dziełem Behzada
i jego uczniów. Opracowane w każdym szczególe miniatury były następnie wykorzystywane w nowych
kombinacjach. W ten sposób poszczególne postacie, budynki, zarysy krajobrazu mogą powtarzać się
w niezliczonych układach w różnych miniaturach”18. Malarstwo to zaskakuje bogactwem zastosowa-
nych barw, których silnie nasycone tony równomiernie promieniują i przesączają się poprzez przedsta-
wione przedmioty. Odnosi się wrażenie, tak jak na przykładzie miniatury przedstawiającej Chosrowa
i Szirin z..., że światło, które je przenika nie ma wyraźnie zaznaczonego źródła, lecz przenika cały
kosmos równomiernie rozłożone.

Władcy perscy, w obawie przed rosnącą potęgą Osmanów, przenieśli swoją stolicę a wraz nią
szkołę miniatury z Tebrizu do Kazwinu, gdzie jednak nie
potrafili osiąść na dłużej, a  następnie osiedli na stałe w Isfa-
hanie, z którego uczynili najważniejsze miasto ówczesnego
islamu Wcześniej, w połowie XVI w. szach Tahmaps, po
początkowej fascynacji miniaturami, stracił pod wpływem
teologów do nich miłość19 i pozwolił na rozproszenie się
artystów po różnych dworach.

Miniatury mongolskieMiniatury mongolskieMiniatury mongolskieMiniatury mongolskieMiniatury mongolskie

WWWWWielki rozwój miniatur mongolskich w Indii rozpo-
czyna się wraz z dojściem do władzy cesarza Ak-
bara (panował w 1556-1605), który wydatnie roz-

szerzył i umocnił odziedziczone po swoim ojcu Humajunie
imperium. Obejmowało ono rozległe połacie subkontynen-
tu indyjskiego, granicząc na zachodzie z państwem perskim.
Język perski, mimo ustawicznych konfliktów między obydwo-
ma państwami, stał się językiem obowiązującym na dworze
cesarskim. Akbar, uważający się za potomka i spadkobiercę
Tamerlana, odwoływał się do swoistego synkretyzmu religij-
nego; wprowadził w życie daleko idące zasady tolerancji re-
ligijnej. Popierał rozwój sztuki i literatury, nieustannie też

17 Taki los spotkał iluminacje wykonane przez mistrza Behzada; jeszcze za jego życia powstała wielka ilość naśladownictw i kopii jego stylu,
ale co ciekawe, nie uznawano takiej działalności za gorszy rodzaj twórczości. Przeciwnie, w przekonaniu wielu miniaturzystów, ścisłe
podążanie tropem artystycznym uznanego mistrza, udoskonalanie jego kompozycji mogło prowadzić do doskonałości formy plastycznej
i ponadczasowego piękna.
18 J. Danecki, Kultura i sztuka islamu, s. 186.
19 Szeroko na ten temat pisze Orhan Pamuk w swojej bestsellerowej powieści Nazywam się czerwień. Jak przypuszcza jeden z jej bohate-
rów, szach, zgorzkniały pod koniec życia wobec świata i ludzi, porzucił swoją miłość do ksiąg i malarstwa, wzgardziwszy poetami
i filozofami, oddał się surowej ascezie i modlitwie. Zob. O Pamuk, Nazywam się czerwień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 76,
86, i n.
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Archanioł Asrafil. Miniatura ze szkoły irańsko-
mongolskiej, ok. 1370-1380 r.
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dbał o kontakty kulturalne z ościennymi państwami. Podobno każdego tygodnia odwiedzał cesarski
warsztat miniatorski, osobiście sprawdzając aktualny stan prac. Bardzo lubił być portretowanym; na
zarzuty ortodoksyjnych mułłów, odpowiadał kazuistycznie, że jeśli obraz nie posiada wszystkich wło-
sów przedstawianej osoby, to trudno uznać go za dzieło konkurujące z boskim aktem stworzenia.
Akbar był władcą niezwykle wrażliwym na piękno wizualne, a jego ciągle nie znający ukojenia żar
dążenia do uniwersalnej, nie budzącej antagonizmów religii,
buntował się przeciwko muzułmańskim ograniczeniom przed-
stawiania postaci w sztuce. W indyjskich miniaturach z tego
czasu zauważyć można silne wpływy malarstwa chińskiego,
przejawiające się między innymi sposobami traktowania dal-
szych planów obrazu oraz występowaniem charakterystycz-
nych, postrzępionych obłoków na niebie. Hojny mecenat ce-
sarza uczynił z Delhi (a później z Akry, kolejnej stolicy impe-
rium) prawdziwą Mekkę wszystkich miniaturzystów. W warsz-
tatach Akbara powstało kilka kopii dzieła Baru-name (Histo-
rii Babura - założyciela dynastii i dziadka Akbara) oraz dwie
kopie Akbar-name własnej, silnie idealizowanej biografii na-
pisanej przez doradcę i towarzysza młodości. Najwybitniejszym dziełem jakie wyszło z jego warsztatów
było Hamza-name, literacka opowieść o awanturniczych przygodach Amira Hamzy, wuja proroka Mu-
hammada. Ogromny manuskrypt, który zawierał podobno 1400 miniatur dużego formatu powstawał
w latach 1562-1577 pod nadzorem dwóch wybitnych mistrzów irańskich: Mir Alego i Abd as-Samada.
Wpływy szkoły perskiej uwidaczniają się zwłaszcza w sposobie aranżowania kompozycji płaszczyzny
i w doborze intensywnej, abstrakcyjnie traktowanej kolorystyki. Ze zbioru Hamsa-name na uwagę zasłu-
guje między innymi scena przedstawiająca heroiczną przeprawę, prowadzonego przez proroka Eliasza,
bohatera opowieści przez rzekę.

Z czasem za panowania dwóch kolejnych potomków Akbara na Pawim Tronie: Dżahangira i Szach-
dżachana, w szkole miniatury mongolskiej wykrystalizowały się charakterystyczne cechy stylistyczne,
odróżniające coraz bardziej jej dokonania od szkół perskich. Typowo indyjskim motywem jest występo-
wanie realistycznych wizerunków władców, przedstawianych zawsze z nabożnym szacunkiem z profilu.
Ich głowy otoczone są delikatnie jaśniejącymi złocistymi kołami, przywodzącymi na myśl chrześcijańskie
aureole. Nie są to jednak portrety władców ujętych abstrakcyjnie i idealistycznie, przeciwnie, z obrazów
tych przemawiają konkretne osoby, potraktowane z zaskakująco przenikliwymi niuansami psychologicz-
nymi. Sylwetki przedstawionych postaci oznaczają się większym naturalizmem ujętej pozy niż w realiza-
cjach wykonanych w szkołach irańskich i jednocześnie dążeniem do ukazania ich w zobiektywizowanej
przestrzeni. Najbardziej widoczne staje się to w odniesieniu do architektury, przedstawianej z zastoso-
waniem zasad uproszczonej perspektywy renesansowej. Innymi kwestiami decydującymi o stylistycz-
nych odmiennościach, jest eksponowanie znaczenia bordiury, niezwykle efektownego i złożonego, barw-
nego obramowania oraz  stopniowa autonomizacja tematyki miniatury i jej uniezależnienie się od tekstu
manuskryptu.

Po okresie świetności w czasach panowania Szachdżachana (1626-1656), w następnych dziesię-
cioleciach następuje jej regres i obniżenie jakości artystycznej. Na krótko przed śmiercią Szachdżacha-
na, Indie stają się widownią krwawej, niezwykle wyczerpującej kraj wojny sukcesyjnej, w wyniku której
władzę objął najbardziej przebiegły i ortodoksyjny z jego synów Aurangzeb. Ten pobożny recytator
Koranu był jednocześnie brutalnym tłumicielem swobód religijnych, przestrzeganych przez jego po-
przedników. Mimo, że malowanie miniatur nadal jest kontynuowane na dworze indyjskim, przestają one
pełnić ważną rolę w kulturze artystycznej kraju.

Miniatury tureckieMiniatury tureckieMiniatury tureckieMiniatury tureckieMiniatury tureckie

ZZZZZdobywca Konstantynopola, Mehmed II, wkrótce po przeniesieniu do tego miasta położonego na
dwóch kontynentach stolicy imperium, rozpoczął w swoim dominującym nad Bosforem pałacu

Topkapi gromadzenie cennych manuskryptów i obiektów artystycznych. W następnych dwu stuleciach
dążący do podkreślania swojego przepychu i potęgi władcy osmańscy, ochoczo wspierali działalność
pracujących dla sułtanów warsztatów. Wielu perskich mistrzów zostało przyjętych i zatrudnionych na
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hammada ok. 1640
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potrzeby warsztatów sułtańskich, skrzętnie spisujących w kro-
nikach wydarzenia aktualnie panujących. Ta emigracja do Istam-
bułu nasiliła się zwłaszcza po rozwiązaniu przez szacha Tah-
maspa szkoły w Tabrizie. Zdecydowało to o wyraźnej ciągłości
stylistycznej i tematycznej miniatur malowanych w Turcji; wiele
motywów kompozycyjnych powstałych zwłaszcza w kręgu pra-
cowni Behzada było kontynuowanych i rozwijanych w najprze-
różniejszych wariantach.

Miniatury osmańskie wyróżnia duża troska o każdy detal,
który umożliwia identyfikację przedmiotu i określenie jego hie-
rarchii w przedstawianej scenie. Dużą rolę odgrywa w nich kontur
określający formę elementów kompozycyjnych, pozwalający na
niemal abstrakcyjne wypełnienie opracowywanego pola. Spaja
on przedstawiane elementy ze sobą umożliwiając dokonanie
właściwej ich hierarchizacji. Miniaturom powstającym na dwo-
rze sułtańskim towarzyszy wzrastająca potrzeba wzmożenia
dekoracyjności i atrakcyjności wizualnej z jednoczesnym dąże-
niem do uniwersalizmu i sugestywności przekazu.

Niektórzy przedstawiciele szkoły towarzyszyli poszczególnym sułtanom w czasie wypraw wojen-
nych, przywożąc z tych podróży bogaty materiał ilustracyjny, wyróżniający się śmiałym wyczuciem
formy i kreski. Miniatury te wyróżnia dążenie do uproszczenia formy wizualnej dzieła – mniejsza ilość
szczegółów, rezygnacja z zasady horror vacui na rzecz większej sugestywności przedstawienia.
W przedstawianiu pejzażu, motywów urbanistycznych obserwujemy przenikanie wpływów sztuki euro-
pejskiej, które z czasem doprowadzą do zatracenia oryginalności sztuki miniaturowej. Porównując
miniatury irańskie i tureckie, rzuca się w oczy daleko idące uproszczenie formy wizualnej tych ostatnich,
zastosowanie perspektywy linearnej i śmiałych skrótów przy jednoczesnej dbałości o większą dekora-
tywność dzieła.

***************

GGGGGłównym zadaniem jakie stawiali sobie muzułmańscy ilustratorzy manuskryptów było dążenie do
oddania urody i wspaniałości świata stworzonego przez Boga. Redukowali swoją potrzebę ekspo-

nowania własnej osobowości, tak charakterystyczną dla porenesansowej sztuki europejskiej, pragnąc
jedynie przedstawiania chwały Allaha i umocnienia wielkości władców, na zlecenie których pracowali.

Od XVIII wieku wszystkie dynastie wspierające rozwój miniatury powoli chyliły się ku upadkowi.
W Indiach po śmierci cesarza Auranzeba, coraz większą rolę odgrywali Anglicy, umiejętnie wykorzystu-
jąc konflikty religijne i etniczne, stopniowo nasączali elity kraju europejskim stylem życia. W Persji
w roku 1732, upadła wspierająca malarstwo miniaturowe dynastia Safawidów, a ich następcy, afgańscy
Kadżrowie zupełnie stracili zainteresowanie kultywowaniem przedstawiającej sztuki przeszłości. Po-
dobnie rzecz miała się w Turcji, która przeszła przez gwałtowny proces westernizacji swojej kultury,
a kolejni sułtanowie ograniczali artystyczną produkcję swoich warsztatów. Ostateczny cios miniaturom
zadała XIX wieczna poligrafia, zezwalająca na masowe, tanie produkowanie oraz powielanie bardzo już
przefiltrowanych przez pryzmat europejskiej estetyki orientalnych motywów.
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Budowa pałacu, Miniatura Kamala ad-din
Behzada (XVI w.), Szkoła z Heratu
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Reformacja – degeneracja czy rozwój obrazu? Ks. Wojciech
RUDKOWSKI

ZZZZZapoczątkowany przez augustiańskiego mnicha w 1517 roku ruch zwany Reformacją odcisnął
swoje piętno na wielu dziedzinach życia. W głównej mierze dotyczył on odnowy Kościoła
chrześcijańskiego. Szybko jednak okazało się, iż obejmuje swym zasięgiem wiele dziedzin życia

społecznego jak np. edukacja, czy zmiany w systemie rządzenia poprzez podporządkowanie chrześci-
jaństwa świeckiej zwierzchności. Radykalnej zmianie uległo także podejście do pracy. Wcześniej praca
często postrzegana jako kara za grzech pierworodny, teraz widziana jest jako powołanie człowieka i
środek do pomnażania Bożego błogosławieństwa.

Wielkie piętno odcisnęła Reformacja również na kulturze i sztuce. Rewolucyjne zmiany w muzyce
dające impuls do niespotykanego dotychczas rozwoju nowych form muzycznych. Wielkie zmiany
w architekturze budowli sakralnych. Rozwój piśmiennictwa narodowego wszędzie tam, gdzie dotarły
idee reformacyjne, to tylko niektóre przykłady.

Pośród dziedzin na które Reformacja wywarła wpływ jest szeroko rozumiane tworzenie obrazów.
Zarówno na potrzeby świątyń, jak i codziennego użytku.

Kwestie związane z istnieniem obrazów w Kościele w dobie Reformacji można podzielić zasadniczo
na trzy grupy:

1. Całkowita akceptacja istnienia obrazów w Kościele w ściśle określonych ramach.
2. Totalne obrazoburstwo.
3. Poglądy pośrednie pomiędzy powyższymi, które można nazwać raczej umiarkowanym obrazo-

burstwem.
By zrozumieć całość zagadnienia musimy wyjść od dekalogu. Drugie przykazanie w żydowskiej

Torze brzmi: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi
w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż
Ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwar-
tego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy
mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.1 Spojrzenie na drugie przykazanie, jego interpretacja
warunkowały poglądy w poruszanej kwestii. Marcin Luter w Małym i Dużym Katechizmie przytaczając
Dekalog i opisując go idzie za tradycją Średniowiecza, które drugie przykazanie wpisało w pierwsze,
zaś dziesiąte rozbiło na dwa. Ulryk Zwinglii i Jan Kalwin opowiadają się za takim układem przykazań jaki
znajduje się w Starym Testamencie. Jednak żaden z nich nie postuluje postawy znanej z Księgi Sędziów,
gdzie Gedeon otrzymuje polecenie zniszczenia ołtarza Baala znajdującego się na terenie domu swego
ojca i postawienie w tym miejscu ołtarza poświęconego Stwórcy. Takie stanowisko było charaktery-
styczne dla tzw. trzeciego skrzydła Reformacji, czyli anabaptystów i spirytualistów. Choć należy zazna-
czyć, że podobne tendencje pojawiły się również i we wspomnianych środowiskach.

Punktem wyjściowym do przedstawienia tej kwestii były poglądy tzw. prekursorów Reformacji: Jana
Wiklifa i Jana Husa.

Jan Willif (1324 – 1384) nie był radykalnym przeciwnikiem obrazów. Uważał, że nie powinno się
wzgardzić obrazami świętych. Postulował by używać je w sposób czcigodny. Nie oznaczało to jednak
jakiekolwiek przyzwolenia na adorację, czy kult obrazów. Obrazy, w rozumieniu Wiklifa, mają kierować
myśli wiernych w stronę wiary. I jeśli obrazy zaczną oddalać człowieka od Boga, to znaczy, że są
religijnie dysfunkcyjne. Czczenie widzialnych obrazów honorujących niewidzialnego Boga uznaje za

1Przykazanie to jest zacytowane według Biblii Warszawskiej.
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rzecz złą. Widząc otaczającą go rzeczywistość uważał, że wprowadzenie obrazów do kościoła jest
zwyczajem pogańskim.2

Jan Hus (1369 - 1415) pozostawał pod wpływem poglądów Wiklifa. Nie należał do nieprzejedna-
nych obrazoburców. Dopuszczał dydaktyczno – historyczną role obrazów.

Hus zaprzyjaźnił się z rycerzem Hieronimem z Pragi, który zwiedził wiele krajów, także Anglię,
i zwrócił uwagę Husa na pisma Wiklifa. Dwaj zaś Anglicy, przyjaciele Hieronima, bawiący podówczas
w Pradze, wystawili tam szereg obrazów, będących wymownym kazaniem bez słów. Na jednym z tych
obrazów widać było Jezusa w pokorze i ubóstwie, z wieńcem cierniowym na skroniach; naprzeciw
dumnego papieża w szkarłatach i jedwabiach z tiarą na skroniach. Na innym obrazie odpychał Zbawi-
ciel szatana, ofiarowującego mu bogactwa i władzę nad światem, słowami: „Idź precz ode mnie szata-
nie”. Papież (natomiast trzymał nogę na karku cesarza i ogłaszał się panem świata). Jeszcze inny obraz
przedstawiał Jezusa, zwiastującego rozgrzeszenie upadłej niewieście słowami: „Wiara ci pomogła”.
Naprzeciw stał papież, sprzedający listy odpustowe.3

Po śmierci Jana Husa 1415 roku nastąpiły tzw. Wojny husyckie. Wśród husytów istniało umiarko-
wane stronnictwo praskie, oraz tzw. taboryci. Ci właśnie podczas działań wojennych dopuszczali się
niszczenia obrazów i krucyfiksów uważając ich istnienie za przejaw bałwochwalstwa.

Wszystkie ruchu przed reformacyjne jak husytyzm, czy waldensi przetrwały w szczątkowej ilości do
dnia 31 października 1517 roku tj. Do czasu ogłoszenia przez ks. dr. Marcina Lutra 95 tez skierowa-
nych przeciwko praktyce odpuszczania grzechów za pieniądze.

Ad 1. W interesującym nas temacie można śmiało powiedzieć, że nurt Reformacji wittenberskiej od
samego początku posługiwał się sztuką plastyczną, a zwłaszcza grafiką, jako orężem. Sztuka ta przed-
stawiała świat dość prosto: „prawdziwy” Kościół zreformowany, był przeciwstawiany „fałszywemu”,
czyli papieskiemu.

W przejmowanych przez luteran średniowiecznych kościołach pozostawiano na ogół dawne obrazy
i ołtarze, starając sie dopasować wnętrze do potrzeb związanych z rozwojem kaznodziejstwa. Głównie
polegało to na dokładaniu siedzisk i budowaniu balkonów.

Luter nie zwalczał obrazów w kościele. Uważał je za jeden ze sposobów zwiastowania Słowa Boże-
go. Krytykował natomiast ideę kaplic pielgrzymkowych. Głosił, że powinny być one zrównane z ziemią.
Było to związane z odrzuceniem zbawczej roli uczynków. Wierni mieli zapewnić sobie pewność swoje-
go zbawienia, nie poprzez bieganie do świętych obrazów, ale poprzez głęboką wiarę w łaskawe miło-
sierdzie Boże.

Ad 2. Niemniej podczas pobytu Marcina Lutra na zamku Wartburg dochodzi do ujawnienia się
w jego obozie bardzo radykalnych podstaw. Pod nieobecność Lutra w Wittenberdze poczęli tam na
własną rękę reformować życie kościelne mnich Didym-Zwilling i prof. Karlstadt. Początkowo wprowa-
dzili kilka drugorzędnych zmian, przyjętych następnie przez Lutra. Rychło jednak przekroczyli właściwą
granicę, zwłaszcza gdy tzw. prorocy ćwikawscy (z miasteczka Zwickau) z Mikołajem Storchem na czele
przybyli do Wittenbergi. Odrzucali oni stan duchowny, chrzest dzieci, wiedzę teologiczną, w ogóle
wszelkie zasady życia kościelnego, nawet Pismo św., powołując się na mgliste „wewnętrzne oświece-
nie”. Sfanatyzowany przez nich lud i studenci burzył! ołtarze, palił obrazy religijne, dopuszczał się
gwałtów na nabożeństwach, odbywanych jeszcze po katolicku.4  Oczywiście nie tylko w Wittenberdze
miały miejsce takie wydarzenia. W latach 1524/25 w Niemczech wybucha „wojna chłopska”. Miała ona
na swych sztandarach hasła wolności i domaganie się czystego zwiastowania Ewangelii. Niestety po-
wstanie chłopskie szybko przerodziło sie w ruch zagrażający państwu. W interesującej nas kwestii
można powiedzieć, że następstwem tej wojny było wyniszczenie wielu świątyń. Trudno chyba jest
ocenić w jakim stopniu chodziło o zwykłą grabież, a w jakim miała wpływ ideologia obrazoburcza.

Ad 3.Drugi nurt Reformacji zasadniczo związany jest z dwoma nazwiskami: Ulryk Zwinglii i Jan
Kalwin. Zwingli – proboszcz z Zurychu ...występował w kazaniach przeciw postom, celibatowi księży,
czci obrazów i świętych, przeciw odpustom, pielgrzymkom, przymusowej spowiedzi usznej itp.

2Opracowano na podstawie: Jacek Dębicki, Ideowe przesłanki obrazoburstwa w Czechach w czasach przedhusyckich i hsyckich a teologia
obrazu w okresie wczesnej Reformacji, w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Wrocław, listopad 1999, Wyd. Warszawa 2000, s. 77 – 84.
3Cyt za http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=620
4Cyt za http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=621
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W Zurychu po wygranej przez Zwinglego publicznej dyspucie, która miała miejsce 29 stycznia 1523
roku, wprowadzono w Kościele zasady zaproponowane przez  niego. Jak w Wittenberdze, podnoszą
głowę i w Szwajcarii, z chwilą zniesienia autorytetu papieskiego żywioły radykalne i marzycielskie
i wnoszą rozstrój w nowe życie kościelne. Gdzieniegdzie znieważono obrazy świętych i niszczono
relikwie. Chwilowo zjawił się w Szwajcarii znany rewolucjonista niemiecki, Tomasz Muenzer, i szerzyła
się sekta anabaptystów (XVI, l b). Lecz planowa reformacja opanowała te wybryki. Wnet wobec pierw-
szych znieważeń obrazów kościelnych i krucyfiksów w październiku 1523 zarządziła rada zuryska
drugą dysputację na temat nowego porządku w nabożeństwie. Nowy porządek wprowadzono potem
stopniowo w latach 1524/1526. W Święta Wielkanocne 1524 podano po raz pierwszy Komunię św.
pod obiema postaciami z drewnianych paten i kielichów. W Zielone Święta tego samego roku usunięto
z kościołów obrazy i relikwie, później nawet krzyże i ołtarze, znosząc także grę na organach i usuwając
dzwony z wież kościelnych, gdyż dopatrywano się w tym wszystkim skłonności zabobonnych lub bałwo-
chwalczych, sprzecznych z drugim przykazaniem Bożym według pierwotnego brzmienia dekalogu.
Mszę zniesiono w r. 1525, a Zwingli w „Komentarzu o prawdziwej i fałszywej religii” ujął jasno nowe
zasady religijne.5 Zwingli zginął w bitwie pod Kappel 11 października 1531 r.

Jan Kalwin (1509 – 1564) stał się naturalnym kontynuatorem reformy rozpoczętej przez Zwingle-
go. W omawianym temacie zasadniczo nie odwoływał się do praktyk obrazoburczych. Nie zakazywał
posiadania obrazów, choć bardzo mocno sprzeciwiał się wszelkiemu przedstawianiu Boga w widzialnej
formie. Uważał, że przynosi to chwale Stwórcy uszczerbek. Kalwin odrzucał koncepcje Grzegorza
Wielkiego, która mówiła, iż obrazy to „księgi ludzi prostych”. Tam, gdzie dotarła Reformacja genewska
nie tolerowano w świątyniach żadnych wyobrażeń o charakterze religijnym. Zniknęły krucyfiksy. Przeto-
czyło się kilka fal obrazoburstwa. Choć zdarzały się przypadki, że tam gdzie było to potrzebne pozo-
stawiano część tradycyjnej ikonografii np. Obraz Mojżesza z tablicami. Niemniej w powstających nowo
świątyniach reformowanych nie brano pod uwagę istnienia żadnych obrazów.6

Podsumowując nadszedł czas by odpowiedzieć na zadane w tytule niniejszego wykładu pytanie: Re-
formacja – degeneracja, czy rozwój obrazu? Odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie jednoznaczna.

W nurcie zwingliańsko – kalwińskim można spróbować w pierwszym odruchu powiedzieć: degene-
racja. Wszak z kościołów reformowanych zniknęła cała zdobiąca je sztuka malarska. Jednak należy
podkreślić, że dotyczyło to jedynie wystroju świątyń. Masowo wydawana wszelka literatura pełna była
obrazów i rycin. Reformatorzy nigdy nie zwalczali sztuki tworzonej na użytek domów prywatnych. Co
więcej kalwińskie stanowisko sprzeciwiające się tworzeniu wizerunków Boga, nie zabraniało innych form
twórczości malarskiej. Przykładem może być wspaniałe malarstwo holenderskie. Czyli tym samym od-
powiedź brzmi: jednak rozwój.

W nurcie luterskim trzeba odpowiedzieć, zdecydowany rozwój, pomimo, iż w samej Wittenberdze
zdarzyły się akty obrazoburstwa. Za sprawą Reformacji wittenberskiej powstało ... wiele nowych kościo-
łów, ołtarzy, ambon, chrzcielnic, epitafiów, malowideł ściennych i emporowych. Akt fundacji okazałego
dzieła sztuki kościelnej, ozdobionego licznymi obrazami lub reliefami biblijnymi, stanowił dla ludzi
owych czasów dobitnie potwierdzenie ich luterskiej tożsamości.7 Sam Luter w traktacie pt. „Przeciw
niebiańskim prorokom o obrazach i sakramencie” tak pisał: Lepszym mi się zda namalować na ścianie
jak Bóg stworzył świat, jak Noe zbudował arkę i wiele dobrych historii, niż żeby namalować tam jakąś
bezwstydną świecką rzecz. Powiem więcej – dałby Bóg, iż bym mógł przekonać ludzi bogatych, aby
namalowali całą Biblię dokładnie dla wszystkich na domach – to byłoby chrześcijańskie dzieło. Wiem
również z całą pewnością iż Bóg chce, aby słuchano i czytano o Jego dziełach, zwłaszcza o męce
Chrystusa. Jeżeli mam o tym słuchać i myśleć, to niemożliwe abym w sercu mym nie czynił sobie o tym
wyobrażeń. Czy tego chcę czy nie chcę, gdy słyszę o cierpieniach Chrystusa, to w sercu mym powstaje
obraz człowieka wiszącego na krzyżu, tak jak i moja twarz w naturalny sposób pojawia się w lustrze
wody, gdy w nie spoglądam.8

5Cyt. za http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=622
6Opracowano na podstawie: Jan Harasimowicz, Sztuka jako medium nowożytnych konfesjonalizacji, w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII
wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999, Wyd. Warszawa 2000, s. 51 – 71.
7Tamże, s. 65.
8Tamże, s. 59.
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NNNNNie posiadamy autentycznych wizerunków i portretów Jezusa Chrystusa. Pierwsi wyznawcy Chry-
stusa nie widzieli powodów, ani nie pragnęli przekazania potomności zewnętrznego wyglądu
Jezusa. Obywali się również bez obrazów w sprawowaniu swojego kultu1. Takie stanowisko

wynikało z  żydowskiego pochodzenia pierwszych wyznawców Chrystusa, które w pierwszym okresie
szanowali również helleniści. Swoje podłoże miało również w rozumieniu wagi misji jaką chrześcijanie
mają wobec świata. Ważniejsze było głoszenie Ewangelii, a nie upamiętnianie fizycznego wyglądu Jezu-
sa. Tym bardziej, że pierwsi chrześcijanie żyli w mocnej świadomości, że drugie przyjście Chrystusa
dokona się niebawem. Tkwiło w nich wciąż żywe wspomnienie Jego historycznej postaci. Ponieważ
Nowy Testament nie przekazuje żadnych informacji o wyglądzie Nazarejczyka, Ojcowie Kościoła z I i II
wieku przeciwni byli tworzeniu jakichkolwiek Jego wizerunków. Stanowisko to podtrzymał i szczegóło-
wo uzasadnił synod w Elwirze (300–312)2.

Mamy jednak wiele obszernych informacji różnej natury o Jezusie. Przede wszystkim są to informa-
cje z Pisma Świętego, za wiarygodnością których stoi Tradycja i Kościół. Są też inne informacje skrupu-
latnie zbierane, porządkowane i porównywane między sobą w celu osiągnięcia obrazu Jezusa, który
byłby możliwie najmniej zniekształcony w stosunku do rzeczywistości.

1. Obraz Jezusa w Nowym Testamencie1. Obraz Jezusa w Nowym Testamencie1. Obraz Jezusa w Nowym Testamencie1. Obraz Jezusa w Nowym Testamencie1. Obraz Jezusa w Nowym Testamencie

NNNNNowy Testament jako najważniejsze i najmocniejsze świadectwo dotyczące Jezusa z Nazaretu nie
przedstawia informacji o Jego wyglądzie. Są w nich natomiast pewne fragmenty, które posłużyły

komentatorom do wyciągania różnych wniosków na temat Jego powierzchowności.
W Ewangelii wg. św. Łukasza został opisany pewien epizod: „Gdy On mówił, jakaś kobieta z tłumu

głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałaś». Lecz On rzekł:
«Owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je»” (Łk 11, 27-
28). Nieznana wielbicielka nie potrafiła powstrzymać entuzjazmu i przerywając mowę Jezusa, ofiarowu-
je nam nieprzemijający znak żywej fascynacji młodym prorokiem z Nazaretu, który wzbudził co naj-
mniej zainteresowanie kobiety. Można to wnioskować między innymi z określeń bardzo «cielesnych»,
które stosuje pochwalna wypowiedź, a przede wszystkim z odpowiedzi Jezusa, który zaprasza do zwra-
cania większej uwagi na Słowo Boże niż  Jego osobę3.

Drugi epizod, również z Ewangelii Łukasza, mówi o celniku Zacheuszu. „Potem wszedł do Jerycha
i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników
i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż
był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić” (Łk 19, 3-4). Zdarzała się, iż w przeszłości przywoływano ten fragment,
wyciągając z tekstu instrumentalnie słowa „gdyż był niskiego wzrostu” i przypisywano przedstawioną
fizyczną charakterystykę Jezusowi. Przyjmuje się, że taka interpretacja jest nieuzasadniona i obecnie jej
się nie podnosi4.

Dla teologów i egzegetów zupełnie inne teksty Nowego Testamentu są znaczące dla przedstawie-
nia wizerunki Chrystusa. Przede wszystkim teksty św. Pawła przedstawiają podstawowe stwierdzenia,

1 Por. P. Bayerschmidt, Bilderverehrung, [w] LThK, II, 464.
2 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, Warszawa 1986, t.1, 94.
3 Por. G. Biffi, Jezus. Centrum kosmosu i historii, Kraków, 2001, 36-37.
4 Przytacza te opinie G. Ricciotti, Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 2000, 193.

Obraz Jezusa we wczesnej tradycji
teologicznej i artystycznej

Ks. Zbigniew
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nad którymi  pochyla się tradycja chrześcijańska. W Drugim Liście do Koryntian  w kontekście polemiki
z „tymi którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata”, Paweł z całą
mocą nazywa swoje przepowiadanie „blaskiem Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem (eikon)
Boga” (2 Kor 4, 4). Autorytet apostoła i siła jego przepowiadania pochodzą z objawienia otrzymanego
od Boga, który zabłysnął w prawdziwych uczniach Chrystusa „by olśnić nas jasnością poznania chwały
Bożej na obliczu Chrystusa” (4, 6). Mamy zatem w tekście dwa podstawowe stwierdzenia: Chrystus jest
obrazem - ikoną Boga oraz na Jego obliczu jaśnieje chwała Boża.

W hymnie chrystologicznym, którym rozpoczyna się List do Kolosan, powraca temat Chrystusa-
obrazu Boga: „On jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol
1,15). Precyzuje się, że Chrystus jest obrazem, czyli rzeczywistością widzialną, uchwytną, która obja-
wia i manifestuje piękność Ojca, Boga niewidzialnego5. I w rozdziale drugim przedstawia się, w termi-
nach bardzo znaczących: „w Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2,9).

W innym hymnie chrystologicznym, przedstawionym w Liście do Filipian, autor patrząc na Chrystu-
sa cierpiącego, na prawdziwego Sługę cierpiącego, który jedna ludzkość z Ojcem, stwierdza: „lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to
śmierci krzyżowej” (2, 7-8). We Wcieleniu Chrystus zostawia więc postać boską, aby przyjąć formę
ludzką, tę pospolitego sługi, stając się podobnym do człowieka, i co za tym idzie widzialnym oraz
poznawalnym, przyjmując określenia w pełni ludzkie.

W prologu Listu do Hebrajczyków, autor podtrzymuje wizje Pawłową, ofiarując także terminologię
podstawową dla rozwoju teologicznego i późniejszej ikonografii. „Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego
chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi” (Hbr 1,3). Określenie,
że Chrystus jest odbiciem  istoty Boga, podkreśla „więź i łączność pomiędzy Ojcem a Synem. Podobnie
jak odblask i jego źródło przynależą najściślej do siebie, podobnie jak odciśnięte odbicie odpowiada
zawsze pieczęci odciśniętej, tak Syn pochodzi od Boga posiadając tę samą, wspólną obydwu istotę”6.

Ewangelia Jana przedstawia również swój wkład w określenie „fizjonomii” Chrystusa. Objawiając
Jego Bożą tożsamość pomaga także zdefiniować Jego ludzki obraz, Jego cielesność i Jego widzialność/
namacalność. Oczywistym punktem wyjścia, jest deklaracja centralna prologu Ewangelii: „A Słowo stało
się ciałem”(J 1,14), będąca wyrazem radości gminy chrześcijańskiej z powodu wcielenia. Istnienie Chry-
stusa w ciele, w konkretnych uwarunkowaniach ludzkich, jest warunkiem umożliwiającym, aby objawie-
nie Ojca mogło wejść w historię ludzką, by mogło być słyszane, rozumiane i przyjęte7. Warto również
zwrócić uwagę na odpowiedź jaką Jezus daje Filipowi, gdy ten prosi Go, by pokazał im Ojca: „Kto Mnie
zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). To właśnie to stwierdzenie będzie usprawiedliwieniem
i motywacją, zarówno w refleksji teologicznej, jak i w sztuce chrześcijańskiej, nie tylko do przedstawia-
nia  figuratywnego Chrystusa, ale także innych osób Trójcy Świętej. W ludzkiej widzialnej figurze Chry-
stusa manifestuje się i objawia także Ojciec i Duch8.

Akcentem bardziej konkretnym dla ikonografii chrześcijańskiej pierwszych wieków zostanie przede
wszystkim przedstawione w wyjątkowym określeniu, które znajdujemy w rozdziale dziesiątym Ewangelii
Jana „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11. 14). Chrystus zostaje określony jako pasterz i bardziej
jeszcze określony przymiotnikiem kalos, czyli piękny. Piękność, która jest połączona z dobrocią, odpo-
wiada przymiotnikowi hebrajskiemu (tôb), który odnajdujemy na przykład w opisie stworzenia. Może
również dlatego pierwsze przedstawienia Chrystusa to właśnie ukazywanie Go jako dobrego - pięknego
pasterza.

Następny tekst znaczący, to dialog między Chrystusem i Piłatem, który przedstawiając go tłumowi
Żydów, oświadcza (J, 19,5) „Oto człowiek”. Nie można zapomnieć na koniec o tekstach synoptyków,
które opisują wydarzenie teofaniczne jakim było Przemienienia (Mk 9,2-8; Mt 17, 1-8; Łk 9, 28-36).

5 „Jak stwierdza Nowacjan, to nie tylko przedwieczny, ale przede wszystkim wcielony Chrystus, «jest <obrazem niewidzialnego Boga>,
aby ludzka ograniczoność i ułomność w obrazie Boga, to jest w Synu Boga, już się jakoś przyzwyczaiła do oglądania Boga Ojca. Stopniowo
bowiem, wzrastając, ułomność ludzka musi być karmiona przez  obraz aż do [nadejścia] owej chwały, tak [aby wówczas] mogła w jakiś
sposób ogladać Boga Ojca» (De Trinitate 18, 2-3)”. B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan, Częstochowa 2006, 214.
6 A. Paciorek, List do Hebrajczyków, Lublin 1998, 24-25.
7 Por. H. Langkammer, Pieśn o Logosie, [w] Egzegeza Ewangelii św. Jana, Lublin 1992, 9-26.
8 Por. P. Iacobone, Mysterium Trinitatis. Dogma e Iconografia nell’Italia medievale,  Roma 1997, 107 -110.

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M



28 artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

2. Świadectwa antyczne dotyczące wyobrażenia Jezusa2. Świadectwa antyczne dotyczące wyobrażenia Jezusa2. Świadectwa antyczne dotyczące wyobrażenia Jezusa2. Świadectwa antyczne dotyczące wyobrażenia Jezusa2. Świadectwa antyczne dotyczące wyobrażenia Jezusa

JJJJJeśli teksty biblijne nie wspominają o charakterystykach fizycznych Chrystusa, wskazując bardziej na
tożsamość bosko-ludzką, to coś więcej możemy odnaleźć w innych tekstach antycznych. Nie chodzi

oczywiście o treści, które można by rozumieć jako historycznie opisującą rzeczywistą fizjonomię Jezu-
sa, ale pozostają one ważne, ponieważ odsyłają nas do tradycji ustnych, które krążyły w środowisku
chrześcijańskim już w pierwszych wiekach9.

Najstarszym tekstem są spostrzeżenia Celsusa, pogańskiego filozofa rzymskiego, zawarte w dziele
Słowo prawdziwe, z roku ok. 170: „Jeśliby więc duch boży miał zamieszkać w ciele (Chrystusa), to
zapewne musiałoby ono z konieczności przewyższać inne ciała i wielkością, i pięknością, i siłą, i gło-
sem, i majestatem, i darem przekonywania. Jednak jego ciało nie różniło się od innych ciał; ale - jak
mówią - był mały, brzydki w oglądaniu i niepokaźny”. Celsus odsyła do jakiejś opinii przez niego
przyjętej „jak mówią”. Cytuje ją jako możliwą10.

Tekst II wieku Przepowiednie Sybiliańskie ukazuje Jezusa w aspekcie społecznym i antropologicz-
nym przepowiadając jego brzydotę: „On wszedł w stworzenie nie w piękności, ale jako człowiek ubogi,
poniżony, nieznaczący, aby dać nadzieję najuboższym”11.

Najstarsze określenia zewnętrznego wyglądu Jezusa opierają się na motywach idealistycznych
i dzielą się zasadniczo na dwie grupy zupełnie sobie przeciwstawne: wygląd piękny i wygląd brzydki12.
Ojcowie Kościoła i pisarze chrześcijańscy w pierwszych wiekach zajmują się postacią i wyglądem Jezusa
używając, co może wydawać się zaskakujące, tekstów pochodzących nie z Nowego, ale Starego Testa-
mentu. Są to teksty przepowiedni mesjańskich, a konkretnie opisy wyglądu oczekiwanego mesjasza.

„Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
wdzięk rozlał się na twoich wargach;
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki (Ps 45,3)
oraz fragment z Czwartej pieśni Sługi Pańskiego w Księdze Izajasza 53,2:
„Nie miała on wdzięku ani też blasku,
aby na niego popatrzeć,
ani wyglądu aby się nam podobał” (Iz 53,2).
Oczywiście teksty nie odnosiły się do faktycznego zewnętrznego wyglądu przyszłego Mesjasza, ale

były po prostu alegoriami, pierwszy jego chwały, drugi alegorią cierpień i bólu. Nie brakło jednak
pisarzy, którzy je rozumieli dosłownie, uważając, że mówią one o zewnętrznym wyglądzie Mesjasza.

Zwolennikami brzydoty są w większości pisarze, których dzieła powstają najwcześniej. Opierają się
oni jednak wyraźnie lub w sposób domyślny na tekście Izajasza. Podkreślają raczej ideę cierpienia
mesjasza niż zewnętrzny jego wygląd. Nie zawsze jest łatwo określić ich myśl w tym względzie. Jezus
według niektórych miał być niekształtny, szpetny i brzydki. Używane są za zatem określenia informis,
iddecorus, ingloriosus.

Ireneusz (+177) i Tertulian (+222) przypisują Chrystusowi, w wirze polemiki z doketystami
i gnostykami, atrybuty fizyczne zdecydowanie negatywne, ale tak, że wskazywały na Jego pełne przyję-
cie człowieczeństwa, z jego ograniczeniami i słabościami. Ze słów, które Chrystus wypowiadał na
krzyżu, pochodzącymi z Psalmu 22, Tertulian nie omieszkał zinterpretować tego w kluczu chrystolo-
gicznym:

„Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwiewają wargi, potrząsają głową” (Ps 22,7).
Justyn (+165) w Dialogu z Żydem Tryfonem odnosi się do wyglądu Jezusa: „Gdy książęta niebios

spostrzegli, że Jego figura była bez piękności, nie rozpoznając Go pytali: „Kto jest ten pan chwały?”.
W innym miejscu ten sam Justyn mówi o Jezusie, że był „niekształtny”. W ślad za tymi opiniami szły

9 M. Rizzi, Il corpo redento. Un percorso intellettuale tra tradizioni teologicbe e antropologia nel cristianesimo tardoantico, „Comunica-
zioni sociali. Rivista di media, spettacolo e studi culturali” 2 (2003), 158-168.
10 Orygenes, Contra Celsum, VI, 75. Por. G. Ricciotti, Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 2000, 194.
11 Oracoli Sibillini VIII, 256ss. Cyt. P. Iacobone, La bellezza di Cristo nell’arte, dall’antichità al rinascimento, PATH 4 (2005)     451-479.
12 Ks. Bartnik wprowadza jeszcze trzecie rozwiązanie wygląd relatywny. Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, 590-593.
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wyobrażenia postaci niepozornej, a nawet brzydkiej, niskiego wzrostu, niekształtnej, bez wdzięku,
a nawet jak mówił Bazyli z Aleksandrii: „najbrzydszego z synów ludzkich”13.

Warto zaznaczyć dostrzegalną często dialektykę jaką używają starożytni pisarze chrześcijańscy
mówiąc jednocześnie o pięknie i brzydocie Jezusa. Orygenes (+253) cytuje sława z apokryficznych
Dziejów Jana, którą datuje się na 140-150 rok, w których umiłowany uczeń wspomina: „Często wyda-
wał mi się jako człowiek mały i brzydki, a innym razem jako ktoś kto przewyższa niebiosa”14. Tenże sam
Orygenes przytacza opinię chrześcijan, którzy twierdzili, że „Jezus wyglądał brzydko dla bezbożnych,
a pięknie dla sprawiedliwych”15.

Podobne świadectwa znajdujemy u Klemensa Aleksandryjskiego (+215) zapisał, „nasz Zbawiciel
przewyższa każdą ludzka naturę. Jest piękny, wtedy gdy jest przez nas kochany, przez nas, którzy
pragniemy prawdziwego piękna”, „On sam „głowa Kościoła”, przyszedł na ziemię w ciele, jako
«o brzydkim i zdeformowanym aspekcie” nauczając nas, abyśmy kierowali nasze spojrzenia na naturę
niewidzialną”. Klemens dalej stwierdza, że Chrystus przyjął zniekształcenia człowieka po to, aby mu
oddać pierwotną piękność, tę autentyczną, która się w Nim objawia. Takie stanowisko swoistego wyko-
rzystania wizerunku Jezusa znajdujemy później również w pismach Ambrożego, Augustyna.

O wiele liczniejsze, ale też późniejsze są teksty pisarzy podnoszących piękno zewnętrzne wyglądu
Jezusa: np. Efrem Syryjczyk, Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom, Teodoryt, Hieronim16.

Począwszy od IV wieku, pojawiają się opisy wyglądu Jezusa bardziej szczegółowe. I co trzeba
zauważyć, są to zawsze opisy człowieka niezwykle pięknego. Najbardziej znane opisy znajdujemy
u Pielgrzyma z Piacenzy z 57017, Elpiniusza Rzymianina z VI wieku, Maksyma Wyznawcy z VII wieku,
Opis Metropolity Krety Andrzeja z 710 roku, mnicha Epifaniusza z Konstantynopola VIII. Najobszer-
niej opisuje wygląd Jezusa List Lentulusa pochodzące dopiero z XIII wieku, a mający być listem wysła-
nym do senatu rzymskiego przez poprzednika Piłata18.

3. Świadectwa antyczne o przedstawieniach i obrazach Chrystusa3. Świadectwa antyczne o przedstawieniach i obrazach Chrystusa3. Świadectwa antyczne o przedstawieniach i obrazach Chrystusa3. Świadectwa antyczne o przedstawieniach i obrazach Chrystusa3. Świadectwa antyczne o przedstawieniach i obrazach Chrystusa

PPPPPierwsze obrazy Chrystusa pojawiły się na Zachodzie w II wieku. Były one jednak ciągle bardziej
ideograficzne lub czysto konturowe, bez konkretyzacji materialnej19. Już z III wieku pochodzą

świadectwa pisane, które potwierdzają istnienie obrazów Chrystusa, niektóre jak „acheiropoieta”, czyli
nie ręką ludzką uczynione miały powstać w sposób cudowny.

Najstarszą informację o istnieniu takiego wizerunku odnajdujemy w pismach św. Ireneusza (+177/78),
który w Adversus Hereses opisuje sektę gnostycką Karpokratów, stwierdzając, że oni „każą nazywać się
gnostykami i mają jakieś malowane obrazy oraz różne wytworzone innym sposobem, mówią, że są to obrazy
Chrystusa powstałe dla Piłata, w czasie gdy Jezus był jeszcze wśród ludzi”20. O wizerunku Chrystusa
w lararium cesarza Aleksandra Sewera świadczy informacja z Scriptores Historiae Augustae z IV wieku21.

Pierwszy znany historyk Kościoła biskup Euzebiusz z Cezarei (+339) dwa razy wspomina o przed-
stawieniach Jezusa. Pierwszy raz odpowiadając na list imperatorowej Konstancji, siostry cesarza Kon-
stantyna, która prosi go o wizerunek Jezusa. Drugi zaś raz w sławnej Historii Kościelnej z roku 312,

13 Por. Cz. Bartnik, dz. cyt, 591.
14 M. Erbetta, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, II, Marietti, Casale Monferrato 1969, 57.
15 Za G. Ricciotti, Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 2000, 194.
16  G. Ghamb, Le icone di Cristo. Storia e culto, Città Nuova, Roma 1993.
17 „...kiedy był przesłuchiwany przez Piłata. Na kamieniu tym zostały też Jego ślady. Obraz, który za Jego życia został namalowany
i umieszczony w samym pretorium, wskazuje, że (Jezus miał) nogę piękną, małą, delikatną, postać normalną, twarz piękną, włosy kręcone,
rękę kształtną i długie palce”, Pielgrzym z Piacenzy. Por. G. Ricciotti, Życie Jezusa Chrystusa, 195.
18 „Ukazał się w tych czasach i żyje jeszcze człowiek (jeśli można Go nazwać człowiekiem) o wielkiej mocy, zwany Jezusem Chrystusem,
którego narody nazywają prorokiem prawdy, a uczniowie - Synem Bożym. Wskrzesza on umarłych i uzdrawia wszelkie choroby. Człowiek
ten ma postać prostą, średniego wzrostu, wspaniałą, twarz szlachetną. Patrzący nań mogą kochać Go i bać się zarazem. Włosy ma koloru
orzecha dojrzałego; spadają Mu one gładko aż do uszu, a dalej wiją się w pierścieniach nieco jaśniejszych i połyskujących, na ramionach są
zwichrzone, na środku głowy rozdzielone - jak to jest w zwyczaju u Nazarejczyków; czoło ma jasne i pogodne, twarz bez zmarszczek
i plam cechuje spokój i siła. Nic nie można zarzucić kształtowi nosa i ust, broda jest gęsta, barwy włosów, niezbyt długa, na środku
rozdzielona, oczy niebieskozielone, jak morze, jasne i żywe. Gdy gromi, jest straszny, gdy napomina - miły i delikatny; radosny przy swej
powadze; czasem płakał, ale nigdy się nie śmiał. Postawa ciała wyniosła i prosta, ręce i ramiona pełne wdzięku; w rozmowie poważny,
skromny i małomówny, tak że słusznie według proroka może być nazwany: »Najpiękniejszy urodą z synów ludzkich«„.Por. G. Ricciotti, dz.
cyt. 196.
19 Cz. Bartnik, dz. cyt. 590.
20 Por. F. W. Deichmann, Archeologia Chrześcijańska, Warszawa, 1994, 97.
21 Por. F. W. Deichmann, dz. cyt., 98.
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stwierdza: „widziałem przecie wizerunki apostołów Jego, Piotra i Pawła, a nawet samego Chrystusa,
zachowane w malowanych obrazach” (VII, 18.3)22. Jako zdecydowanego przeciwnika wizerunków, jego
relacja, jest tym bardziej wiarygodna.

W opisie pielgrzyma z Piacenzy z 570 jest mowa o dwóch wizerunkach, jednym z Menfi w Egipcie,
a drugim z Jerozolimy z pretorium Piłata. Ten z Menfi to płótno lniane, na którym był wizerunek twarzy.
„Mówi się że jeszcze jako żywy Jezus wytarł twarz, zostawiając nam swój wizerunek”. Drugi to wizeru-
nek całego Jezusa, jaki miał znajdować się w Pretorium Piłata.

Interesujące jest, iż w niemal wszystkich opisach Jezusa jest mowa o wizerunku z pretorium Piłata.
Wojciech Kurpik stawia tezę23, że wobec obowiązującego zakazu czynienia wszelkich podobizn
w środowisku judaistycznym, moment procesu był jedynym momentem w czasie życia Jezusa, kiedy
taka podobizna mogła powstać. Stwierdza on, że szkic taki mógł być uzupełnieniem tekstu pisanego,
co miało być zjawiskiem częstym w rzymskich kancelariach. Od I wieku rzymskie sądy wprowadziły
bowiem rodzaj dokumentacji zdarzeń będących przedmiotem procesu sadowego w formie malowideł
tablicowych24. Taki właśnie szkic czy malowidło mogło posłużyć do wykonania wizerunku, o którym
wspomina tradycja.

4. Postać Chrystusa w przedstawieniach artystycznych4. Postać Chrystusa w przedstawieniach artystycznych4. Postać Chrystusa w przedstawieniach artystycznych4. Postać Chrystusa w przedstawieniach artystycznych4. Postać Chrystusa w przedstawieniach artystycznych

PPPPPrzedstawienie postaci Jezusa Chrystusa od początku stanowiło najważniejszy element chrześcijań-
skiej obrazowości religijnej. Począwszy od najstarszych przedstawień ikonograficznych Chrystusa,

nie miały one na celu przedstawienie  rzeczywistego aspektu ziemskiego Jezusa z Nazaretu. Z punktu
widzenia ikonograficznego można pokusić się o rozróżnienia między dwoma najstarszymi przedstawie-
niami Chrystusa. Pierwszy ukazuje Jezusa jako młodzieńca, drugi ukazuje Go jako osobę dorosłą.
Najstarsze przedstawienia Chrystusa młodzieńczego i bez brody z pięknością appolińską, uważano za
przedstawienia wieczności, wiecznej młodości Logosu. Wizerunki Chrystusa dorosłego odsyłały do
Jego pełni człowieczeństwa, mądrości, doskonałości ludzkiej, zjednoczonej z wszechmocą Bożą.

4.1. Chrystus młody4.1. Chrystus młody4.1. Chrystus młody4.1. Chrystus młody4.1. Chrystus młody

PPPPPierwszeństwo w pierwotnej sztuce chrześcijańskiej przedstawiającej Chrystusa ma Dobry Pasterz.
Pastor bonus to     typ ikonograficzny wywodzący się z tradycji antycznej, przedstawiający młodzieńca

dźwigającego na ramionach owcę lub otoczonego przez stado. Jego twarz jest okolona puklami krót-
kich loków. Jego strój to krótka, przewiązana w pasie fałdzista suknia, przez ramię ma przewieszoną
pasterską torbę, a na bosych stopach sznurowane rzymskie sandały. Dzięki dosłownej paraleli do Chry-
stusowej przypowieści o zagubionej owcy i symboliczne traktowanie tego rodzaju wyobrażeń, nie bu-
dziły one szczególnej kontrowersji wobec istniejących zakazów, gdyż nie fizyczne cechy Zbawiciela
były główną treścią przekazu, a Jego posłannictwo. Wizerunek Dobrego Pasterza nie usiłuje przedsta-
wić historycznego Chrystusa, a jedynie chce powiedzieć, że On rzeczywiście jest Zbawicielem. Naj-
wcześniejsze zabytki ukazujące Dobrego Pasterza występują w dekoracjach katakumb Pryscylli, Piotra
i Marcelina oraz Kaliksta w Rzymie, (III w.), baptysteriów (malowidła w Dura Europos, 232–256;
mozaiki w kościele Świętego Jana na Lateranie, III w.), rzeźbie sarkofagowej (Santa Maria Antiqua
w Rzymie i de Gayale w Marsylii)25.

Chrystus młodzieniec pojawia się także w scenach narratywnych, które przedstawiają wydarzenia
z cudami oraz cykl Pasji. Przykłady takich przedstawień mamy w katakombach Marcelina i Piotra czy
sceny cudów Chrystusa na anonimowym cmentarzu przy via Anapo, gdzie bardzo charakterystyczna
jest scena rozmnożenia chlebów.

4.2. Chrystus dorosły4.2. Chrystus dorosły4.2. Chrystus dorosły4.2. Chrystus dorosły4.2. Chrystus dorosły

KKKKKiedy od IV wieku zaczęto mocniej podkreślać historyczność osoby Jezusa, pojawia się inny sposób
przedstawiania Jego osoby. Jest to mężczyzna dojrzały, a nawet stary z brodą i długimi włosami.

Posiada On fizjonomię i posturę starożytnych mędrców, filozofów lub także przedstawień starożytnych

22 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, Poznań 1924, 328.
23 W. Kurpik, Rozmyślając o genezie wizerunku Zbawiciela, [w] Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, 127.
24 Por. M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988, 151.
25 Por. H. Wegner, Dobry pasterz, [w] EK, III, 1402.
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bóstw pogańskich. Wygląd Jego jest majestatyczny, czasem nawet surowy. Najstarsze wyobrażenia
Chrystusa z brodą zachowały się na sarkofagach z IV wieku26. Tak przedstawiony jest również we
freskach z katakumb Komodilli z końca IV wieku. Widzimy tam Chrystusa dojrzałego, z długimi włosami
i również z długą brodą. Wokół głowy znajduje się nimb z literami apokaliptycznymi A i ż. Jest to jedna
z pierwszych przedstawień Chrystusa na Zachodzie. Podobne przedstawienie znajduje się w katakum-
bach św. Marcelina i Piotra z V wieku. Podobnie z brodą na tronie z Piotrem i Pawłem, a nawet w tle
fresku Chrystus Baranek mistyczny.

Ta typologia znajduje swoje pełne rozwinięcie na Wschodzie. Chrystus ukazywany na najstarszych
ikonach to dojrzały myśliciel tzw. Chrystus pantokrator bizantyjski. Znajdujemy Go w swoich podsta-
wowych zarysach w dziełach sztuki VI i VII wieku, np. miniatury ewangeliarza syryjskiego w Rubali,
monety Justyniana II. Ten typ przedstawienia Chrystusa szybko się rozprzestrzeniający szczególnie
w kościołach i klasztorach. Ma swoje korzenie w mocnej duchowości mnichów, stąd surowość oblicza,
ascetyczność.

W literaturze podnoszona jest kwestia wspólnych cech pierwszych ikon Chrystusa oraz wyobrażeń
z sarkofagów i katakumb, mogące sugerować wspólne źródło ikonograficzne. Leonid Uspiński sugeru-
je, że takim źródłem mogła być legendarna tkanina, będąca również wzorem licznych wyobrażeń uka-
zujących twarz Chrystusa w wizerunku acheiropoíçtos gr. „nie uczyniony ludzką ręką”27. Ikony acheiro-
poíçtos rozchodzące się od ok. IV wieku po Wschodzie mają wyjątkowe znaczenie28. Teologia ikony
pojęcie „a-cheiro-poietos” wyprowadza z 2 Kor 5,1, gdzie Paweł Apostoł zapisał: „Wiemy bowiem,
że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od
Boga, dom nie ręką ludzką uczyniony (acheiropoietos), lecz wiecznie trwały w niebie”. Do najbardziej
znanych należały: mandylion Kamulii w Kapadocji, mandylion z Edessy oraz wizerunek Chrystusa na
tronie z Sancta Sanctorum w Rzymie. Te pierwsze ikony Chrystusa stała się jedną z podstaw dla czci
wizerunków w Kościele wschodnim. Przyjmuje się, że pierwsza zaginęła w X wieku, druga natomiast
w 1204 roku. Te najstarsze znane przedstawienia mandylionów ukazują oblicze Chrystusa bez oznak
cierpienia, z długimi włosami i brodą. Jednak chyba największą sławą w całym chrześcijaństwie cieszy się
tzw. chusta Weroniki. Tradycja chrześcijańska powiązała dzielną kobietę z VI stacją drogi krzyżowej,
która wytarła twarz cierpiącemu Jezusowi chustą (łac. sudarium), na której odbiły się Jego rysy (vera
eikon). Niektórzy badacze prezentują pogląd, iż w tradycji zachodniej chusta Weroniki jest korelatem
mandylionu z Edessy29.

4. 3 Chrystus zdeformowany4. 3 Chrystus zdeformowany4. 3 Chrystus zdeformowany4. 3 Chrystus zdeformowany4. 3 Chrystus zdeformowany

NNNNNurtem o wiele słabszym w ikonografii wczesnochrześcijańskiej jest przedstawianie Chrystusa
o pewnych fizycznych niedoskonałościach lub wręcz jako człowieka brzydkiego i zdeformowane-

go. Pewne elementy zniekształcające, jak oblicze Jezusa Pantokratora z ikony w klasztorze św. Katarzy-
ny na Synaju, mają charakter dogmatyczny. Asymetryczne przedstawienie oblicza Chrystusa interpretu-
je się jako wyrażenie dogmatu o Jego dwóch naturach30.

Inne przedstawienia zdeformowane spotykamy na Wschodzie, w Syrii i Palestynie około VI wieku.
Jednym z pierwszych przykładów takich przedstawień są obrazy malowane na relikwiarzu przechowy-
wanym w Muzeum Watykańskim. W scenie ukrzyżowania w centrum szkatuły oblicze Jezusa z ciemną
linia wokół objawia intencje artysty ukazania Go zniekształconego przez cierpienie ukrzyżowania. Jed-
nocześnie dla ukazania jednak Jego godności artysta okrywa całą postać colobium.

Z tego samego czasu pochodzą zwoje z Konstantynopola, na których figura Chrystusa jest charak-
teryzowana przez cechy i rysy zdecydowanie brzydkie i zdeformowane. Wydaje się, że w Konstantyno-
26 Por. F. W. Deichman, dz. cyt., 118, 125.
27 Por. L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań, 1993, 23-24. W. Kurpik, Rozmyślając o genezie wizerunku Zbawiciela, [w]  Chrystus
Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, 136.
28 „Niepozbawioną uzasadnienia wydaje się teza, iż jedną z przyczyn powstania tzw. acheiropitów było zbyt przesadne trzymanie się
zakazu sporządzania jakiejkolwiek podobizny Boga. W pewnych kręgach chrześcijan, które pragnęły posiadać wizerunek Jezusa z Nazare-
tu, zrodziła się idea, aby autorstwo świętego obrazu tłumaczyć nadprzyrodzonością. Chciano w ten sposób niejako obejść zakaz sporzą-
dzania obrazów i jednocześnie wzmocnić ich rangę i uznanie w oczach wiernych, wskazując na samo niebo jako głównego twórcę tych
dzieł”. A. A. Napiórkowski, Acheiropity - ikony nie ręką ludzką uczynione, [w] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków
2003, 116.
29 Por. R. Warland, Veronika, [w] LThK, X, (3)2001,714.
30  Por. H. Pfeiffer, L’immagine di Cristo nell’arte, 46.v
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polu w tym okresie w pracowniach ar-
tystycznych był  rozpowszechniony
model Chrystusa o brzydkim aspekcie31.
Innym przykładem tej tendencji jest tzw.
dyptyk Berliński, w którym z jednej stro-
ny mamy zdeformowaną postać Jezu-
sa, kontrastującą z harmonijnym i pięk-
nym dzieciątkiem Jezus siedzącym na
kolanach matki. Inne pojedyncze przy-
kłady znajdujemy na wyrobach z kości
w Galii w VIII wieku. Również na Za-
chodzie zdarzają się sporadycznie ta-
kie przedstawienia, np. na okładkach
do Ewangeliarza Echternach32.

Przedstawienia Jezusa o brzydkim
i zdeformowanym wyglądzie nie są roz-
powszechnione. Jego postać zdeformo-
wana cierpieniem znajduje się o wiele
częściej w wyobrażeniach Jego męki
i śmierci krzyżowej. W wizerunkach
tych nie chodzi jednak o ukazanie brzy-
doty fizycznej Jezusa, ale o przedsta-
wienie zmasakrowanego przez tortury
i cierpienie ciała Zbawiciela. Ukazywa-
no Go w takim aspekcie przypomina-
jąc, iż Chrystus wziął na siebie grzechy
i zło, które zniekształcają człowieka.
Zniekształcone bólem i cierpieniem cia-
ło Chrystusa przyjmuje na siebie grze-
chy ludzkości. Wizualizacje cierpiącego Chrystusa były konkretną pomocą w przepowiadaniu tych prawd.

ZakończenieZakończenieZakończenieZakończenieZakończenie

RRRRRefleksja chrześcijańska przedstawiała dwa aspekty postaci Chrystusa; Jego piękno, przede wszyst
kim duchowe, ale nie zapomina również o pięknie fizycznym oraz drugi ukazujący Jego brzydotę

i zniekształcenie. Ukazuje Jego prawdziwe człowieczeństwo, wyrażone w cierpieniu przyjmowanym
podczas męki i śmierci krzyżowej. Podobnie sztuka chrześcijańska przejęła te refleksje i w swoich
wyrażeniach na nich się posiłkowała. Pierwszy nurty artystyczny, z pewnością o najszerszym zasięgu,
starał się środkami artystycznymi pokazać piękno Chrystusa, wielkość Jego Bóstwa poprzez doskonałą
formę ludzką. Drugi nurt, zdecydowanie mniejszy, pokazywał Chrystusa z rysami ludzkimi, niezbyt
pięknymi, a przede wszystkim Chrystusa, który w scenach męki krzyżowej zmaga się z cierpieniem.
Jezus przedstawiany jako zdeformowany, zniekształcony przejmujący i wstrząsający miał wyrażać po-
przez przeciwieństwa piękność miłości Boga do zdeformowanego grzechem człowieka.

31 Por. Y. Christe, „Cristo”, dz.cyt., 542.
32 P. Iacobone, La bellezza di Cristo nell’arte, dall’antichità al rinascimento, PATH 4 (2005)     478.
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Dydaktyka zbawienia na sklepieniach
pobenedyktyńskiego kościoła
w opactwie sieciechowskim

Ks. Wojciech
ZDON

DDDDDzieła malarskie powstałe z inspiracji religijnych spełniają w swym bycie niezwykle istotną funk
cję wspomagania człowieka w jego aktach wielbienia Boga. Wynika to z relacji stworzenia do
Stwórcy i jego głębokiej tęsknoty za Najwyższym i Niewypowiedzianym, z pragnienia oddania

czci Jemu należnej i kontemplatywnego wniknięcia w Jego tajemnicę1. Funkcja ta nabiera szczególnego
znaczenia, gdy dzieła takie zostają umieszczone w kościele, z natury swojej będącym miejscem spotkania
z Bogiem na modlitwie i Jego „mieszkaniem” oraz „bramą niebios”2. Malarstwo to nie tylko pogoń za
realizacją idei piękna i jego epifania w funkcji dekoracyjnej, ale również przekaz znaczeniowy
w funkcji treściowej. Co prawda starożytni myśliciele greccy w znacznym stopniu uznali bóstwo
w wymiarze egzystencji za wolne od relacji do czegokolwiek, a w wymiarze czynności za niedotykalne
przez jakąkolwiek czynność cudzą, przez co ikonografia mogłaby usiłować ukazać bóstwo tylko
w formie alegorii, symbolu, umownego znaku lub artystycznej aluzji, to jednak w ujęciu biblijnym Bóg jest
osobą, a człowiek jego widzialnym wizerunkiem. Przez akt stwórczy postawił się On w relacji do człowie-
ka, swego przyjaciela i do świata, a to pozwala ikonografii na „dostęp do Boga”. Wcielenie Syna Bożego
uprawomocniło ten stan. I chociaż w Biblii znajdują się zakazy sporządzania wizerunków, to od narodze-
nia Jezusa należy je uznać za „okolicznościowe, przejściowe, pedagogiczno-psychologiczne, uwarunko-
wane kontekstem historycznym”. Taka interpretacja pozwoliła Kościołowi zaakceptować ikonografię, przy
zastrzeżeniu wszakże, iż każdy wizerunek Boga czy świętego powinien kierować myśl odbiorcy poza czas
i przestrzeń świata, ku wieczności i ku Bogu, nie utożsamiając wizerunku z przedstawioną postacią3.

W tym duchu pozostało nauczanie soboru Nicejskiego II przeciw obrazoburcom, potwierdzone
w 1563 r. na 25 sesji soboru Trydenckiego słowami: „Obrazy Chrystusa, Bożej Rodzicielki oraz innych
świętych należy posiadać i zachowywać zwłaszcza w świątyniach, i oddawać im należną cześć i uszano-
wanie, nie dlatego by wierzono, że tkwi w nich jakieś bóstwo czy moc, ze względu na które miałyby być
czczone; lub że można ich o coś prosić; lub że należy pokładać nadzieję w obrazach, jak niegdyś czynili
poganie, którzy swą nadzieję pokładali w bożkach, ale dlatego, że okazywany im honor odnosi się do
wzoru, który przedstawiają. W ten sposób przez obrazy, gdy je całujemy, odkrywany przed nimi głowę
i klękamy, adorujemy Chrystusa i czcimy świętych, których one noszą podobizny”4.

Przykładem rozumienia kultu obrazów, w duchu wskazań Soboru Trydenckiego jest polichromia na
sklepieniach pobenedyktyńskiego kościoła w opactwie sieciechowskim5. Świątynię zbudowaną na planie
krzyża łacińskiego, zbliżonego do greckiego, konsekrował w 1780 r. sufragan lubelski Jan Kanty Len-
czewski. Przed tym wydarzeniem została ona wewnątrz pokryta freskami autorstwa Szymona Mańkow-
skiego6. Część z nich, w obrębie sklepień, stanowi możliwy do odczytania fragment skomplikowanego

1 Zagadnienia te poruszył we wprowadzeniu do Konferencji na KUL z 1999 r. A. Szostek (Obraz i kult, w: Obraz i Kult. Materiały
z Konferencji „Obraz i kult” KUL-Lublin 6-8 października 1999, Lublin 2002, s. 5-6).
2 W. Zdon, Świątynia jako miejsce na granicy przemijania i wiecznej szczęśliwości, czyli o znaczeniu campanulli w architekturze kościoła
opackiego w Sieciechowie, w: Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda” Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 paździer-
nika 2003, Lublin 2005, s. 549.
3 R. Popowski, L’accès de l’iconographie à la Divinité, d’après la mythologie et la philosophie grecques et dans la Bible, w: Obraz i kult, dz.
cyt., s. 41-54.
4 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski. T. IV, Lateran V, Trydent, Watykan I, opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków
2004, s. 781-782.
5 Budowę obecnego kościoła zapoczątkował opat Józef Kurdwanowski około 1739 r. Kontynuował ją do roku 1767 jego następca opat
Wawrzyniec Bułharewicz. Szerzej zob: J. Gacki, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań, Radom 1872; J. Wiśniewski,
Dekanat Kozienicki, Radom 1913, s. 149-155; D. Miszczak, Kościół pobenedyktyński w Sieciechowie-Opactwie, Lublin 1963 [mps
w BKUL]; W. Zdon, Opactwo Sieciechów. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N. M. P., [Radom 2001].
6 Miszczak, dz. cyt. s. 24.
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programu ikonograficznego
całości polichromii kościoła.
Autor umieścił w pseudokopu-
le, na przecięciu naw, scenę
chwały św. Benedykta w obli-
czu Trójcy świętej. Jej dopeł-
nieniem są symbole z przed-
stawieniami Bożego oka w trój-
kącie nad prezbiterium, księ-
życa w pełni nad południowo-
zachodnim ramieniem transep-
tu, siedmiu języków ognia nad
północno-wschodnim ramie-
niem transeptu oraz krzyża
arcybiskupiego czy też patriar-
chalnego nad nawą główną.

Scena główna znajduje się
w miejscu przecięcia naw na
sklepieniu kopulastym nawiązując tym samym do tradycji budownictwa sakralnego okresu wczesno-
chrześcijańskiego. Krzyż, którego ramiona przecinają się w tym miejscu posłużył za przedstawienie
drogi do Chrystusa, a jednocześnie osi świata usytuowanej w centrum kosmosu7. To tu następuje styk
zasady duchowej prowadzącej do Boga – przez nawę główną i prezbiterium, które stanowią belkę
pionową oraz porządku ziemskiego – transeptu, będącego belką poziomą. Tak powstaje symbol bole-
snego zmagania i narzędzia męczeństwa8. Iluzoryczna kopuła spoczywa na czterech malowanych kon-
solach. Ich obecność w pendentywach podkreśla znacznie konsoli jako elementu architektonicznego
podtrzymującego cięższe i większe elementy. W tym wypadku konsole unoszą spoczywający na wieńcu
z jabłek, fragment architektury iluzjonistycznej otwarty na niebo poprzez brak sklepienia, a także po-
przez osiem arkadowych otworów z szerokimi filarami, na których znajdują się zdwojone kolumny.
Powstała w ten sposób malarska iluzja nawiązuje w swej symbolice najpierw do liczby cztery, która
oznaczała w całej starożytności uniwersum rozciągające się na cztery strony świata i tworzone przez
cztery żywioły: wodę, powietrze, ogień i ziemię. Przedstawione tu cztery konsole odnoszą się do
symboliki chrześcijańskiej i do czterech Ewangelii, na których opiera się świadectwo o Chrystusie oraz
ich autorów łączonych od czasów ojców Kościoła z symbolami uskrzydlonych istot z księgi proroka
Ezechiela: lwa, wołu, człowieka i orła9. Ta symbolika zwierząt ma także swoje odniesienie do Syna
Bożego, który był człowiekiem „ze względu na narodzenie, wołem ze względu na śmierć, lwem ze
względu na zmartwychwstanie, orłem ze względu na wstąpienie do nieba”10. Na uwagę zasługuje także
wieniec upleciony z gałązek i owoców jabłoni lub granatu. Na myśl przywodzi on utracony przez grzech
rajski ogród. Jest symbolem grzechu i śmierci, ale również typologicznie wskazuje na Chrystusa jako
owoc Panny Maryi – jabłko na drzewie krzyża11. Ten akcent przemijania podkreślają również wazony
z kwiatami stojące na filarach arkad. Z drugiej strony piękno kwiatów jest tak porywające, że odnosi się
do wiecznej szczęśliwości i raju, gdzie nawet kwiatów nie dotyka przemijanie. Stąd pojawiające się
w literaturze chrześcijańskiej wizje szczęścia wiecznego jako kwitnącego ogrodu12 oraz przedstawienia
Maryi w ogrodzie różanym czy też hotus conclusus nawiązujące do otoczonych murem ogrodów za-
konnych13. Uzupełnieniem liczby cztery staje się ósemka reprezentowana przez osiem arkad. W staro-
żytności uchodziła za symbol rzeczy doskonałych, a potem także nawiązanie do następującego po
siedmiu pierwszego dnia tygodnia, w którym Chrystus zmartwychwstał oraz pierwszego dnia stworze-

7 D. Forster, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s.15-16.
8 J. E. Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2000, s. 208.
9 Forster, dz. cyt., s. 44-45.
10 St. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze. Warszawa 2002, s. 185-
186.
11 H. W. van Os, Apfel, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, (dalej cyt. LCI), T. 1, sz. 123.
12 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 107.
13 M. Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005, s. 214-215.
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nia, kiedy Bóg stworzył światło jaśniejące teraz barwami nieba w otworach arkad i ponad nimi. Jest też
przypomnieniem ośmiu błogosławieństw oraz tego, że w ósmym dniu dokonuje się sąd, po którym „ci,
którzy trudzili się o dobre dzieło przez siedem dni świata, teraz cieszą się niczym niezmąconym oglą-
daniem Boga”14. Tę wiecznotrwałą stabilność podkreślają jeszcze zdwojone kolumny ustawione w ośmiu
parach na filarach arkad15.

Wszystkie te symboliczne elementy mają przygotować widza do jeszcze intensywniejszego wpa-
trzenia się w centrum, gdzie wśród obłoków przedstawiona została gloryfikacja świętego Benedykta.
Podeszły w latach zakonodawca z długą siwą brodą, w stroju chórowym i z krzyżem opackim na piersi
unoszony jest na obłoku przez dwa putta na spotkanie Trójcy świętej. Asystują mu jeszcze dwa aniołki.
Jeden podtrzymuje wzniesioną rękę świętego, drugi zaś obarczony został infułą i pastorałem opata.
Oczekują ich zasiadające na obłokach Osoby Boskie. Bóg Ojciec w tunice i płaszczu, z siwą brodą
rozkłada ręce w geście powitania, trzymając w lewej berło i wspierając ją na swoim atrybucie, którym
jest orbis terrarum. Jego głowę otacza nimb w kształcie trójkąta. Syn Boży odziany tylko w tunikę
zwrócony ku Ojcu wskazuje na Niego lewą ręką. W prawej trzyma berło wspierając je na ramieniu. Jego
głowę okala nimb promienisty. Pośrodku, ponad nimi unosi się Duch święty w postaci gołębicy, otoczo-
ny również nimbem promienistym.

Temat gloryfikacji św. Benedykta po raz pierwszy w malarstwie ściennym pojawił się w kościele
klasztornym w Melku z inspiracji miejscowego opata Johanna Rottmayra. Było to w roku 1719. Musiały
minąć jeszcze 33 lata by chwała świętego przedstawiona została jako przyjęcie do nieba przez Trójcę
św. Tak właśnie ukazany został na fesku kopuły kościoła klasztornego w Ettal16. Dekorację i wyposaża-
nie pomieszczeń kościoła ukończono dopiero w dziesięć lat po powstaniu malowidła w 1762 r. Wyko-
nawcą sceny w kopule był Johann Jakob Zeiller17. Do tego przedstawienia oraz architektury tamtejszego
kościoła nawiązał Szymon Mańkowski w interesującej nas
gloryfikacji w opactwie sieciechowskim. I choć nie dorów-
nał mu rozmachem, to zachował podstawowy układ osób
redukując ich liczbę do absolutnego minimum. Zapewne
na podstawie relacji któregoś z zakonników wzorował się
na wyciętych w bębnie kopuły oknach, a znajdujące się
między nimi zdwojone pilastry zamienił na kolumny. Źró-
dłem literackim obrazowania gloryfikacji jest Życie święte-
go Benedykta. Druga księga dialogów świętego Grzego-
rza Wielkiego, a zwłaszcza jej rozdział XXXVII, w którym
opisano Jak Benedykt zapowiedział swoją śmierć braciom.
Zawiera ona opis wizji dwóch mnichów, którzy ujrzeli jego
via triumphalis – „drogę usłaną kobiercami i jaśniejącą nie-
zliczonymi pochodniami, która wiodła prosto ku wscho-
dowi, od celi Benedykta aż do nieba”18. To właśnie spo-
tkanie nieba i ziemi, w sposób szczególny, zostało pod-
kreślone wszechobecnymi obłokami i to nie tylko w oma-
wianej scenie, ale również przy umieszczonych na sklepie-
niu symbolach otoczonych wieńcem chmurek. Symbolizują
one tajemnicę boskości, bo w nich ukryte były szczyty gór
zamieszkałe przez bogów. Były także traktowane jako tron
Boga19. W Starym Testamencie obłoki towarzyszyły obja-
wiającemu się Bogu20. W Nowym Testamencie zasłaniały
unoszącego się do nieba zmartwychwstałego Chrystusa21.
14 Forster, dz. cyt., s. 49-50.
15 Cirlot, dz. cyt., s. 189.
16 V. Mayr, Benedikt von Nursia, w: LCI, T. 5, szp. 359-360.
17 L. Koch, Basilika Ettal, München 1996, s. 16-17.
18 Życie świętego Benedykta. Druga księga dialogów świętego Grzegorza Wielkiego, w: Święty Benedykt z Nursji, Reguła, opr. Benedyk-
tyni tynieccy, Tyniec 1978, s. 121.
19 H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2003, s. 51-52.
20 Wyj 13, 21.
21 Dz 1, 9.
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Podkreśla to fakt otwarcia nieba, a zakonodawca w chwale wskazuje swym duchowym synom drogę
zbawienia, które staje się jego udziałem. Warunkiem podążania ową duchową drogą tryumfu jest wierne
zachowanie reguły, które zaczyna się od gorliwego poszukiwania Boga i wsłuchania się w głos powoła-
nia22. Jak pisał święty opat: „Ty, jeśli śpieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw tej maleń-
kiej Reguły, którą z łaski Chrystusa napisaliśmy dla początkujących.” W scenie gloryfikacji spełnia się
wezwanie św. Benedykta z początku prologu jego reguły: „Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim
ucho swego serca”23. Ale jest tu również niełatwe wezwanie dla przełożonego wspólnoty – opata. Ten
bowiem abbas – ojciec „[…] powinien zawsze pamiętać, jakie nosi miano, i czynami dawać wyraz
swojej godności. Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go Jego imieniem.
Mówi przecież Apostoł: <Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba,
Ojcze!”24 W tym kontekście wzorem dla niego jest nie tylko święty Benedykt, ale sam Bóg ze swoją
ojcowską miłością, którą obdarza człowieka, której źródłem jest miłość Trójcy – Ojca, Syna i Ducha św.
To osoby Boskie kierują ku „słuchającemu synowi” swoje dary, ten zaś korzystając z nich odpowiada na
nie ciągłym prawdziwym poszukiwaniem Boga25  poprzez gotowość dobrego działania, posłuszeństwo
bez zwłoki i świętą ciszę. Wstępuje zaś do Boga drogą pokory26. Pytanie o dary Trójcy św. znajduje
odpowiedź w malowanych symbolach na sklepieniach w prezbiterium, ramionach transeptu i nawie
głównej. Wszystkie one zostały umieszczone w miejscach, gdzie w średniowiecznych sklepieniach znaj-
dowały się zworniki i taką symboliczną rolę pełnią też malowane klucze sieciechowskiego opactwa. Ich
znaczenie podkreślają okalające je złociste promienie. W ikonografii chrześcijańskiej stylizowane pro-
mienie słoneczne, podobnie jak aureole i nimby symbolizują związek między Bogiem a światłością27.
Trafnie wyraził to psalmista pisząc, że Bóg jest „światłem okryty jak płaszczem”28.

Na sklepieniu prezbiterium kościoła opackiego znajduje się Boże oko wpisane w trójkąt.
W dobie humanizmu pojedyncze oko było symbolem Boga i miało wyrażać Jego bezgraniczną sprawiedli-
wość. Dopiero po reformacji pojawił się trójkąt z promieniującym okiem jako symbol Trójcy Świętej oraz
jej wszechobecności i wszechwiedzy29. Motyw ten stał się bardzo popularny w XVIII wieku
i umieszczany był w zwieńczeniach ołtarzy, ambon i organów30. W Piśmie Świętym oko jest także symbo-
lem czujności i ojcowskiej troski Boga. Dobrze wyraża to opis wyposażenia świątyni: „Siedem owych
[lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi”31. Jest także przypomnieniem badawczego spojrze-
nia sędziego, które ujawnia księga Syracha: „Oczy Pana nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, patrzą
na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte”32. O zainteresowaniu Boga człowiekiem
sprawiedliwym wspomina psalmista: „Oczy Jahwe zwrócone ku sprawiedliwym, jego uszy na ich woła-
nie”33. Autor zaś Listu do Hebrajczyków bez ogródek pisze: „Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed
oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek”34. Na sklepieniu prezbiterium symbol ten wskazuje rów-
nież na ojcowski dar zatroskania Boga o człowieka, tak by mógł on w ostatecznym rozrachunku cieszyć się
z wiecznego udziału w miłości Trójcy Świętej. Św. Benedykt podobną rolę wyznaczył opatowi jako ojcu
wspólnoty przypominając, że ma być „opiekunem dusz chorych, a nie tyranem zdrowych”, porównując go
do „mądrego lekarza” i dając mu przykład „troskliwości dobrego pasterza”35. Najpiękniejszym zadaniem
opata jest pracować, by „wszyscy byli jednym w Chrystusie”36. W ten sposób łączy w geometrycznym
trójkącie posłuszeństwo z miłością do Boga i miłością wzajemną37.

Na sklepieniu południowo-zachodniego ramienia transeptu, został umieszczony księżyc w pełni. Naj-
bardziej trafne wydaje się być odniesienie go do symboliki księżyca, jaką wyłuszczył Orygenes. Odkrył on
22 Reguła, dz. cyt., Roz. 73, s. 75.
23 Tamże, Prolog, s. 11.
24 Tamże, Roz. 2, s. 15-16.
25 Tamże, Roz. 58, 61-63.
26 Szerzej zob.: E. M. Heufelder, G. Braso, Droga ku Bogu według reguły św. Benedykta, Tyniec 1981, s. 24-109.
27 Biedermann, dz. cyt., s. 364.
28 Ps 104, 2.
29 Lurker, dz. cyt., s. 152-153.
30 L. Kaute, Auge, Auge Gottes, w: LCI, T. 1, sz. 223.
31 Za 4,10
32 Syr 23,19;
33 Ps 34,16;
34 Hbr 4, 13.
35 Reguła, dz. cyt., Roz. 27, s. 40.
36 Tamże, Roz. 2, s.17.
37 E. M. Heufelder, Rozległość serca. Rozważania o duchu reguły świętego Benedykta, w: św. Benedykt, Reguła, dz. cyt., s. 174.

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M



37artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki
misterium Chrystusa i Kościoła oraz ukazał głęboki sens mistyczny ich wzajemnej relacji
w porównaniu właśnie do słońca i księżyca. One bowiem oświetlają ludzkie ciała, a Chrystus i Kościół
dusze. Kościół jednak cały blask zawdzięcza Chrystusowi i świeci jedynie odbitym światłem, użyczając go
wiernym – podobnie jak to się ma w relacji słońca i księżyca. Dlatego, w tym ujęciu Jezus Chrystus – Syn
Boży obdarza ludzi darem swojego Kościoła, dzięki któremu mogą oni poznać Jego Boskie światło. Jed-
nym z ważniejszych nurtów życia Kościoła jest życie monastyczne. Stąd by nie stało się ono nieznośne
przez całą regułę Benedykt upomina, by szanować wszystkich ludzi38 , a „bracia powinni w okazywaniu
czci jedni drugich wyprzedzać”39. Stąd czy to w braciach, czy w chorych, czy w gościach mnich ma
widzieć Chrystusa,40 a stając się jego odbiciem dla innych ludzi, tak żyć, „aby we wszystkim Bóg był
uwielbiony”41.

Trzecim symbolem jest siedem płomyków nad północno-wschodnim ramieniem transeptu. Te ogniste
języki pod postacią których Duch Święty zstąpił na apostołów, ograniczone do siedmiu wprost odnoszą
się do darów Ducha św. Są nimi dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności
i bojaźni bożej. Wymieniał je już prorok Izajasz (11,1) przy opisie czasów mesjańskich. Ich przyjęcie
gwarantuje przemianę duchową, która owocuje miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością,
dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Te właśnie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł
w liście do Galatów (5,22). Św. Benedykt był przekonany, że jego reguła, jako synteza tradycji monastycz-
nej, była łaskawym darem Boga dla niego i jego braci. Uważał on, że decydującą postawą człowieka wobec
Boga, jest otwarcie na działanie Ducha św. stąd konieczność utrzymywania gotowości, by w każdej chwili
przyjąć „natchnienie łaski Bożej”42. Dlatego cała reguła przeplatana jest wezwaniami i wskazówkami ma-
jącymi pomóc braciom w pielęgnowaniu darów Ducha św. i korzystaniu we wspólnocie z jego owoców.

Ostatnim symbolem znajdującym się nad nawą główną jest krzyż z podwójną belką poziomą, zwany
arcybiskupim lub patriarchalnym. Pojawienie się go w takiej formie związane jest zapewne z utworzoną
w 1709 r. przez polskie klasztory Kongregacją Benedyktyńską Świętego Krzyża, która z założenia miała
podnieść w klasztorach członkowskich poziom życia duchowego oraz poziom wykształcenia, a także
ostatecznie usunąć świeckich opatów komendatariuszy. Nazwa kongregacji związana była z opactwem na
św. Krzyżu i przechowywanymi tam relikwiami Krzyża świętego43. Jednak krzyż w opactwie sieciechowskim
nie jest tylko swoistym herbem Kongregacji. Posługując się pierwszymi literami rozpisano na nim cztery
wersy egzorcyzmów zaczerpniętych z Krzyża św. Benedykta44. Występują one w następującym układzie:

Belki poziome:
Mniejsza:
†††††    Crux     Krzyż
S    Sacra    święty
S    sit         niech będzie
M   mihi     dla mnie
L    lux       światłem

Większa:
N    Non
D   draco     Diabeł
S    sit          niech nie będzie
M   mihi      dla mnie
D   dux        wodzem

38 Reguła, dz. cyt., Roz. 4, s. 20-22.
39 Tamże, Roz. 63, s. 67.
40 Tamże, Roz. 36, 53, s. 45-46, 57-58.
41 Tamże, Roz. 57, s. 60-61.
42 Tamże, Roz. 20, s. 37.
43 Więcej na ten temat zob.: M. Kanior, Polska Kongregacja Benedyktyńska Świętego Krzyża 1709-1864, Tyniec 2000.
44 Zob.: A. Manser, Benediktus-Kreuz, w: Lexikon für Theologie und Kirche, red. M. Buchberger, T. 2, Freiburg im Breisgau 1931, szp.
162-163.
45 Reguła, dz. cyt., Roz. 7, s. 27.
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Pionowa:
V   Vade      Idź
R    retro      precz
S    satana    szatanie,
N   nunquam   nigdy nie
S    suade     namawiaj
M   mihi       mnie
V    vana      do złych (rzeczy).
S    Sunt       Są
M   mala      złe (rzeczy)
Q   quae       które
L    libas      ofiarujesz,
I     ipse        sam
V   venena    trucizny
B   bibas       pij.
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Krzyż, jako narzędzie odkupienia człowieka, jest tutaj ukazany
jako narzędzie walki z szatanem. Dzięki tej funkcji staje się „kluczem
do nieba”. Ma to także swoje przełożenie na życie klasztorne. Jeśli
bowiem mnich „z miłości do Boga poddaje się z całkowitym posłu-
szeństwem swemu przełożonemu, naśladując Pana, o którym mówi
Apostoł: Stał się posłuszny aż do śmierci”45, to z pewnością naśladu-
je Chrystusa.

Malowidła na sklepieniach kościoła poklasztornego w opactwie sie-
ciechowskim w całości składają się na spójny cykl z funkcją dydaktyczną
przeznaczoną dla użytkowników kościoła, którymi byli mnisi zakonu

św. Benedykta. Przypo-
minają o darach Boga dla
człowieka a przez to
wskazują na Trójjedyne-
go jako władającego nie-
bem. Dla współczesnych, zarówno obraz jak i symbol, były
nośnikiem treści wskazujących na drogę zbawienia możliwą
do realizacji w wybranym przez nich zakonie. Dziś przekaz
ten pozostaje dla wielu nieczytelny lub trudny do rozszyfro-
wania, dla współczesnych sobie był zaś formą dydaktyczne-
go przypomnienia o podstawowym celu człowieka – zba-
wieniu.
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Polska sztuka sakralna
w okresie kontrreformacji

Anna
JANICKA

TTTTTermin „kontrreformacja” został po raz pierwszy użyty w 1776 roku przez protestanckiego prawnika
Johanna Stephana Püttera dla oznaczenia przywrócenia siłą do religii katolickiej terytoriów, któ
re niegdyś stały się protestanckie1. Wspomniany termin na przestrzeni wieków zmieniał swoje

znaczenie a badacze tego okresu interpretowali go w sposób dwojaki, z jednej strony odnoszący się do
wewnętrznej przemiany kościoła katolickiego, z drugiej zaś jako powrót na utracone pozycje. Na grun-
cie polskim Henryk Wojtyska2, pisząc o tym temacie zaproponował, aby „kontrreformacją” nazywać
każdą akcję kościoła katolickiego spowodowaną reformacją, a była taką niewątpliwie sprawa wystroju
świątyń katolickich, kultu świętych i relikwii, oraz obrazów z wizerunkami Boga i świętych. Na prze-
strzeni lat wspomniane kwestie znalazły się wielokrotnie w polu zainteresowania historyków sztuki.

 Pojęciem „polska sztuka sakralna” najczęściej obejmuje się zarówno architekturę, rzeźbę, jak rów-
nież malarstwo. W niniejszym referacie pragnę skoncentrować swą uwagę na ostatniej z wymienionych
dziedzin. Taki wybór podyktowany jest kilkoma względami. Do przełomu wieków XVI i XVII, pod
względem rozwoju malarstwo pozostawało w tyle w stosunku do architektury i rzeźby. Wynikało to
 z faktu, iż w drugiej połowie XVI stulecia nastąpił upadek sztuki cechowej, wywołany reformacją zastój
w dziedzinie plastyki sakralnej oraz brak zainteresowania dla malarstwa ze strony królewskiego dworu
(nie dotyczył on jedynie dziedziny portretowej). Sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie  w dobie kontr-
reformacji. Malarstwo nie tylko podźwignęło się z upadku ale w krótkim czasie zdobyło sobie pozycję
czołową pośród dziedzin sztuki sakralnej3. Interesującym byłoby zatem odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego tak się stało, scharakteryzować niniejszy proces i malarstwo w tym okresie.

Kwestia obrazów sakralnych została ujęta w Dekrecie Soboru Trydenckiego4, w którym potwierdzono
nakaz oddawania czci wizerunkom, ponieważ odnosi się ona do prawzoru, który te przedstawiają. Zalecenia
dotyczące sztuki zostały sformułowane na ostatniej 25-tej, dwa dni zaledwie trwającej sesji soboru: 3 i 4
grudnia 1563 roku za pontyfikatu Piusa IV w dekrecie De ivocatione, veneratione et reliquis sanctorum et
sacris imaginibus. Były to myśli dosyć ogólne, które rozwinięto w bogatym piśmiennictwie potrydenckim5.

Sztuka stała się pewnego rodzaju narzędziem w walce z innowiercami. Zwłaszcza malarstwo peł-
niące funkcję nauczającą było w szczególny sposób predestynowane do tego aby odegrać najważniejszą
rolę w przywróceniu do kościoła tych, którzy w wyniku reformacji od niego odstąpili. Pełniło ono rolę
biblii pauperum, jego przekaz zatem powinien być jasny i czytelny, wyzbyty alegorii i wszelkich znie-
kształceń. „Ponadto obrazy Chrystusa, Bogarodzicy Dziewicy i innych świętych winny być umieszczane
i zachowywane szczególnie w kościołach, a należna im cześć i szacunek winny im być okazywane nie
dlatego wszakże, iżby miało się wierzyć, że się w nich jakaś boskość czy cnota znajduje i że dlatego
mają być otoczone kultem, bądź iżby miało się je o coś prosić, bądź obdarzać je zaufaniem jak to
dawniej czynili poganie, którzy swą wiarę w idolach umieszczali, lecz dlatego, iż cześć im okazywana
odnosi się do pierwowzorów, które one przedstawiają, także przez obrazy, które całujemy i przed
którymi odkrywamy głowę i padamy na kolana, czcimy Chrystusa i oddajemy szacunek świętym, których
one zawierają podobizny”6. Sobór nakazywał, aby obrazy nie przedstawiały fałszywych dogmatów,

1 Lidia Kwiatkowska-Frejlich, Sztuka w służbie kontrreformacji, Lublin 1998, s. 25.
2 Ibidem, s. 27.
3 Por. Władysław Tomkiewicz, Kultura artystyczna [w:] Polska XVII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red. J. Tazbira, Warszawa
1977, s. 282-283.
4 Jan Białostocki, Postanowienia soboru trydenckiego [w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, Warszawa 1985, s. 393.
5 Janusz Pasierb, Problematyka sztuki w postanowieniach soborów, ”Znak” 1964, nr 12, s. 1467.
6 Cyt. za J. Białostocki, Postanowienia soboru trydenckiego...s. 391.
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które by mogły prowadzić do poważnych błędów w pojmowaniu nauki kościoła oraz zakazywał nagości
i wszelkiej nieprzyzwoitości w sztuce sakralnej. Sobór nakazywał jednocześnie, aby każdy nowy obraz
wprowadzany był do świątyni za zgodą biskupa7.

Kwestia sztuki sakralnej była dosyć kłopotliwa, protestanci bowiem bardzo ostro atakowali i prze-
ciwstawiali się występowaniu w kościołach rzeźb i obrazów figuralnych. Dopatrywali się w tym oznak
pogaństwa a argumenty te były dosyć trudne do odparcia.  Kalwiniści twierdzili, iż „jeden kwiatek o
wszechmocności i opatrzności Bożej lepiej wyćwiczyć może aniżeli wielkość rytych i malowanych obra-
zów”. Na to strona katolicka argumentowała, że „co pismo czytającym, to prostaczkom patrzącym daje
malowanie. Patrząc na nie, widzą, czego mają naśladować, na tym czytają, czego czytać nie umieją”8 .

W Polsce jeszcze przed uchwałami soborowymi istniała idea walki z pogaństwem w sztuce. Odno-
siła się ona do tematyki antycznej a zwłaszcza mitologicznej, którą podjęto w renesansie. Już około
1570 roku Dymitr Solikowski, późniejszy arcybiskup lwowski, wydał utwór wierszowany „Lukrecja rzymska
i chrześcijańska” krytykując w nim sztukę odrodzenia:

„I wy drudzy matacze, malarze, co takie
Czynicie niewstydliwe sztuki i wszelakie
Marności Jowiszowe, Marse z Wenerami,
Dobrze by je zaprawdę popalić i z wami,
Co wy dziś ludziom wszystkim zgorszenia czynicie”9.
Uchwały soboru trydenckiego oficjalnie przyjęte zostały w Polsce na synodzie w Piotrkowie Trybu-

nalskim w 1577 roku10. Sprawami sztuki zajął się jednak dopiero synod krakowski powołany z inicjatywy
biskupa Marcina Szyszkowskiego w 1621 roku11.

Wskazania dotyczące sztuki, o jakich była mowa na synodzie miały charakter cenzorski, to znaczy
wskazywały, jakich przedstawień nie należy malować i jakie obrazy należy ze świątyń usunąć. Obrazami
niegodnymi nazwano te, które według ducha renesansu przedstawiały nagie ciała ludzkie. Najczęściej
chodziło tu o obrazy Adama i Ewy. Zakazano również pokazywania Marii Magdaleny przed przemianą
oraz laickiego przedstawiania Maryi12. Uważano, że do sztuki sakralnej powinno się wprowadzać taką
tematykę, która byłaby odpowiedzią na zarzuty reformacji. Tak więc wobec zakwestionowania kultu
świętych zalecano w sztuce rozwój tematyki hagiograficznej ze szczególnym uwzględnieniem scen
martyrologii. Widok męczeństwa miał bowiem upewnić odbiorcę, że w obronie wiary człowiek nie
może się zachwiać nawet przed poniesieniem najwyższej ofiary z życia a obraz okrucieństwa miał
w widzu wzbudzić niechęć do oprawców, którzy byli wrogami kościoła katolickiego.

Sztuka polska doby kontrreformacji opóźniona była w stosunku do włoskiej, hiszpańskiej czy nie-
mieckiej o pół wieku. Czerpała z doświadczeń zachodnioeuropejskich ale przystosowywana była do
miejscowej tradycji, przyzwyczajeń i upodobań13. Często w malarstwie unikano obcych miejscowym
odbiorcom tematów mistycznych. Brak w tym okresie tematów przedstawiających wizje, ekstazy, omdlenia
i stosunkowo mało jest tematyki martyrologicznej. Szlachta polska „oswojona” z okrucieństwem skut-
kiem często wówczas prowadzonych pogranicznych potyczek i bitew, nie reagowała zbyt silnie na
męczeńskie sceny ze świętymi. Stąd mało popularni w sztuce byli tacy święci jak na przykład Bartłomiej
czy Sebastian.

Przyznanie malarstwu, mocą soborowych i synodalnych dekretów takiej uwagi i roli, zaowocowało
powstaniem, w niedługim czasie, znacznej ilości malowideł sakralnych odpowiadających klimatowi po-

7 Ibidem, s. 392.
8 Cyt. za W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna [w:] Wiek XVII, kontrreformacja, barok, pod red. J. Pelca, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1970, s. 74; Znawca problemu prof. Sergiusz Michalski wskazywał, iż ze względu na wrogość protestantów do obrazów religij-
nych i rzeźb, w kościołach na terenach luterańskich dokonywano ich częściowej redukcji, na terenach kalwińskich – całkowitej. Proces tzw.
reformacyjnego obrazoburstwa był złożony, wszakże w praktyce przyjmował nawet postać aktów zniszczenia, które miały także podłoże
rytualne a w kręgach radykalnej reformacji – charakter masowy. Rozmaite obrazoburcze akty odnotowano również w różnych regionach
Rzeczypospolitej. Por. S. Michalski, Protestanci i sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989, s. 255-258, 262-263,
269 i in. Por. także, Wacław Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku, Wrocław 1959,
s. 130-135, 151-154 (podaję za S. Michalski, Protestanci a sztuka..., s. 263, 283).
9 Cyt. za W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna..., s. 72.
10 J. Pasierb, Sztuka czasów potrydenckich, [w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze literaturze kulturze polskiej, pod red.
B. Otowińskiej, J. Pelca, Wrocław 1984, s. 147.
11 J. Białostocki, Uchwała synodu krakowskiego [w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce..., s. 428-432.
12 W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna..., s. 74.
13 J. Tazbir, Problemy wyznaniowe[w:] Polska XVII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1977, s. 217.

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M



41artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

trydenckiemu. Nastąpiła wzmożo-
na aktywność warsztatów cecho-
wych oraz twórców-amatorów
związanych z klasztorami. Ujemnie
na ogólny poziom malarstwa reli-
gijnego wpływała masowość jego
produkcji. Należy wszakże podkre-
ślić, iż czołowi malarze tego okre-
su, związani z wybitnymi ośrodka-
mi artystycznymi: pomorskim, wiel-
kopolskim i krakowskim, także za-
angażowali swe pędzle tworząc re-
ligijne dzieła o wysokiej wartości
estetycznej14. Mam tu na myśli
twórczość takich postaci, jak choć-
by Tomasz Dolabella, Herman Han,
Bartłomiej Strobel. Wartość ich
dzieł znalazła potwierdzenie m.in.
w zainteresowaniu okazywanym im
przez dwór królewski15.

Ponieważ reformacja zmierza-
ła w kierunku osłabienia kultu Ma-
ryji, dlatego też temat ten ze
szczególnym naciskiem został podjęty przez artystów tworzących na potrzeby kościoła katolickiego.
W szczególny sposób manifestowano wiarę w jej niepokalane poczęcie, wniebowzięcie i królowanie
w niebie. Immaculata od łacińskiego słowa „niepokalana” to typ ikonograficzny ukazujący młodzieńczą
Madonnę bez Dzieciątka, przedstawioną frontalnie w całej postaci z księżycem u stóp, depczącą węża
owiniętego wokół kuli świata, z dłońmi złożonymi modlitewnie lub trzymającą berło. Głowę Marii
otacza wieniec z gwiazd. Często ukazywano ją w otoczeniu puttów lub adorowaną przez świętych. Jest
to Madonna Apokaliptyczna zaczerpnięta z wizji św. Jana na Patmos16.

Tematykę maryjną na ziemiach polskich rozpowszechnili Herman Han i Bartłomiej Srobel17. Wielu
z malarzy nadawało Madonnom rysy twarzy swych modelek, którymi były najczęściej ich żony, czemu
najwyraźniej synod krakowski się przeciwstawiał zalecając powtarzanie schematu jasnogórskiego lub
ostrobramskiego18. „Nie zezwalamy, by obrazy (...) Najświętszej Marii Panny były malowane lub rzeź-
bione w stroju zbyt świeckim, a przede wszystkim w stroju zagranicznym i nieprzystojnym, oraz nie
zgadzamy się, by takie obrazy wisiały w kościołach; powinny być one malowane lub rzeźbione w ubio-
rze najbardziej obyczajnym i skromnym, w taki sposób jak jest malowana Matka Boska w sławnym
miejscu w Częstochowie lub temu podobny sposób”19. Nakaz ten jednak trudno było wcielić w życie
wobec przyzwyczajeń i upodobań zarówno samych artystów jak i dysponentów.

Bardzo często w tej tematyce powstają obrazy dwustrefowe, które idealizmowi sceny górnej prze-
ciwstawiają realizm ziemski w partii dolnej. Często zamawiający obraz ze sceną wniebowzięcia czy
koronacji zlecali własny program ideologiczny albo nakazywali twórcy stworzenie takiej kompozycji,
która by rozgrywającą się na obrazie scenę przybliżyła odbiorcy przez wprowadzenie swojskich realiów
oraz zaktualizowała obraz w czasie i miejscu20. Często też w scenie koronacji czy adoracji Marii
w dolnej części obrazu ukazana jest rodzina czy też korporacja zamawiająca dany obraz.

14 W. Tomkiewicz, Kultura artystyczna..., s. 283, 284-285.
15 Idem, Mecenat artystyczny Wazów i ich zbiory w Polsce [w:] Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, oprac.
W. Tomkiewicz, Wrocław 1952, s. 19-21, 35.
16 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 4, Poznań 1996, s. 1406-1407.
17 Eugeniusz Iwanoyko, Bartłomiej Strobel, Poznań 1957; J. Pasierb, Problemy ideowe i formalne pomorskich     i wielkopolskich przedsta-
wień koronacji Madonny, „Studia Theologica Varsoviensia” 1963, nr 2.
18 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel..., s. 62.
19 Cyt. za W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna..., s. 75.
20 Ibidem, s. 79.
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W inkoronatach właśnie zawarte jest przesłanie
o zwycięstwie kościoła tryumfującego nad herezją
a symbolem tego jest zwycięska Madonna21. Jest tak
chociażby w przypadku koronacji pelplińskiej autorstwa
Hermana Hana, w której obraz podzielony jest na trzy
części. Część górna przedstawiająca Boga Ojca, Chry-
stusa, Ducha Świętego i Madonnę. Środkowa wyobra-
ża niebo z zastępami świętych. Dolna mieści natomiast
współczesne osobistości kościelne i świeckie, portre-
tową grupę magnaterii polskiej oraz cisnący się za nią
tłum22. Postać króla polskiego Zygmunta III oraz papie-
ża wskazuje na politykę polskiego władcy i jego przeko-
nania religijne23. Podobnie temat ujął artysta w korona-
cji oliwskiej i wielu innych24 .W immakulatach Madonna
unosi się ku niebu a pod jej stopami widać Rzeczypo-
spolitą. Madonna okresu kontrreformacji staje się kró-
lową szlachecką25.

Kontrreformacja ukazuje świat doczesny i pozagrobo-
wy w sposób dostosowany do mentalności społecznej.
Polskie malarstwo hagiograficzne nie posiada charakteru
kosmopolitycznego, ale posługuje się tematyką lokalną,

narodową, zrozumiałą dla Polaków a niezrozumiałą w innym miejscu Europy. Bardzo często sceny ze świę-
tymi ulegają teatralizacji i aktualizacji. I tak na przykład na obrazie Tomasza Dolabelli z kościoła pobernar-
dyńskiego w Warcie, święty Stanisław wiedzie Piotrowina przed sąd królewski na tle wielkiej Sali tronowej
wypełnionej tłumem dworzan z czasów Zygmunta III. W innym obrazie tego artysty lub kogoś z jego kręgu
Bolesław Śmiały ukazany został w reprezentacyjnym stroju cara Rosji o rysach przypominających graficzne
podobizny Iwana Groźnego. Ówczesny kler przedstawiał Śmiałego jako tyrana, więc nic nie mogło silniej
przemówić do wyobraźni odbiorców jak ukazanie go jako Iwana Groźnego, cara Rosji, który dla szlachty
polskiej był uosobieniem zła. Bardzo często również diabła wyobrażano jako cara, lub też w niemieckim
stroju26. Kościół godził się na to wiedząc, że czasami jest to jedyna droga do upowszechnienia prawd wiary.
Takimi aluzjami politycznymi przesycona jest sztuka polska XVII wieku.

Wiele tematów biblijnych i scen z życia świętych ulega spolonizowaniu. Dolabella na jednym ze
swoich obrazów, cudowne rozmnożenie chleba ukazuje na tle panoramy Krakowa, u Franciszka Lek-
szyckiego, bernardyńskiego mnicha, w ukrzyżowaniu wzgórze Golgoty dominuje nad panoramą Krako-
wa a na pierwszym planie znajduje się turba27, złożona z mieszczan krakowskich, Żydów a nawet
Górali. Świętego Izydora wyobrażano sobie w chłopskim stroju i dawano do ręki narzędzia pracy rolni-
ka. Wykształciły się nie tylko narodowe, ale regionalne wizerunki postaci tego świętego np. w stroju
góralskim czy krakowskim28. Po potopie szwedzkim popularnym stał się wizerunek św. Floriana patrona
od gaszenia pożarów. Zazwyczaj święty ukazywany był z naczyniem z wodą lub też jako wylewający
wodę na płonące domy. Jan Tretko natomiast namalował dla kościoła św. Floriana na krakowskim Klepa-
rzu wizerunek tego świętego o rysach twarzy Jana Kazimierza – króla, który ugasił szwedzką pożogę
wojenną, dopiero na prośbę władz kościelnych artysta dodał mu długą brodę29. Nie inaczej postąpił
Krzysztof Boguszewski w przypadku św. Marcina z Tours. U Boguszewskiego święty otrzymał rysy
królewicza Władysława, a otaczający go orszak składał się z postaci z kręgu króla Zygmunta III30.

21 J. Pasierb, Problemy ideowe i formalne..., s. 210.
22 Ibidem, s. 133-149.
23 Ibidem, s. 177.
24 Ibidem, s. 206-234.
25 W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna..., s. 90.
26 Ibidem, s. 86.
27 Turba jest to tłum przyglądający się egzekucji. Ibidem.
28 J. Tazbir, Problemy wyznaniowe..., s. 237-238.
29 W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna..., s. 87.
30 Ibidem, s. 84.
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Bartłomiej Strobel, „Ukamieniowanie św. Szczepana”,
ok. 1620, olej na blasze miedzianej, Muzeum Naro-
dowe, Poznań
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Kiedy pod koniec stulecia zaczęli powracać do kościoła dawni wyznawcy katolicyzmu wraz z nimi
powracały opustoszałe świątynie. W związku z tym wzrastało zapotrzebowanie na zaopatrzenie kościo-
łów w nowe obrazy kultowe. Ważne znaczenie miała tu działalność klasztorów a zwłaszcza jezuitów,
dominikanów i bernardynów, które broniły dogmatów wiary przeciwstawiając się innowierstwu.

Na przykład z bernardynami, których świątynie w XVII wieku zaczęły na nowo wzrastać, związany
był kult św. Anny. Zakonnicy ci byli wielkimi czcicielami NMP i w konsekwencji głosili szczególną cześć
dla św. Anny, jej matki. Kult ten tym bardziej był zrozumiały w okresie potrydenckim, kiedy to obecne
były spory z protestantami o NMP. W sztuce tego okresu najczęściej występuje układ, gdzie św. Anna
i Maria występują jako dwie dorosłe osoby zasiadające obok siebie a Dzieciątko Jezus jest łącznikiem
między nimi. Czasami tez pojawiają się układy piętrowe, w których przed siedzącą wyżej Anną przed-
stawiona była Maria z dzieciątkiem. W sztuce polskiej znane są też kompozycje, w których św. Anna
i Maria siedzą z dwóch stron kołyski z dzieciątkiem. W Sierakowie w kościele bernardynów jest przed-
stawienie, na którym przed siedzącą na wysokim tronie Marią z Dzieciątkiem klęczy w zakonnym stroju
św. Anna. Kompozycje tę powtórzono w kościele bernardynów w Grodzisku Wielkopolskim rozszerza-
jąc ją jeszcze o postacie dwóch klęczących starców z liliami, zapewne św. Joachima i św. Józefa.
Św. Anna ukazana jest jako matrona w czepcu, szalu lub upiętym na głowie zawoju. Jej stałym atrybu-
tem jest książka czasami też święta podsuwa dzieciątku winne grono, co jest zapowiedzią przyszłej
męki Zbawiciela. Czasami też grupie patronuje Duch Święty a często też unosząca się nad nimi postać
Boga Ojca31. Zatem ołtarze maryjne i obrazy z wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej stały się material-
nym wyrazem walki bernardynów z innowierstwem na ziemiach polskich.

Kontrreformacja w Polsce miała za zadanie przekonać protestancką szlachtę do odstąpienia od
nowej wiary czasami poprzez zastraszenie niełaską królewską za życia lub też sądem i groźbą piekła po
śmierci32. Doskonałym tego przykładem jest Sąd ostateczny Tomasza Muszyńskiego z kościoła domini-
kanów w Lublinie. Wśród grupy potępieńców przedstawieni
są innowiercy, których dosięgają piekielne płomienie, tra-
wiące uprzednio już przyczynę ich wiecznej zguby – here-
tyckie księgi33. Innowiercy mają zindywidualizowane rysy
twarzy. Przedstawiają przywódców różnych odłamów pro-
testantyzmu34.

Konkludując pragnę zauważyć, iż w Polsce częściowo
tolerowano obok katolicyzmu inne grupy wyznaniowe. Ko-
ściół stopniowo i cierpliwie starał się odzyskać utraconą po-
zycję przez argumenty ideowe i materialne. Miały one zjed-
nać przede wszystkim tę szlachtę, która w wyniku reformacji
porzuciła katolicyzm35. Do tego celu postanowiono wyko-
rzystać także sztukę sakralną, zaś szczególna rola
w tym procesie przypadła malarstwu. Cechą charakterystyczną
oddziaływania na wiernych i odstępców było odwołanie się
do ówczesnej mentalności. Władze kościelne godziły się na
łączenie w sztuce sakralnej świadomości narodowej z odno-
wioną treścią religijną. Wystąpiło więc przesycenie sztuki alu-
zjami politycznymi, polonizowanie świętych, przedstawianie
ich z rysami twarzy władcy a scen chrystologicznych i mario-
logicznych z udziałem grup polskich notabli lub rodziny fun-
datora, w dolnej części obrazu. Upowszechniano przeko-

31 J. Ruszczycówna, Wybrane problemy ikonograficzne polskiego malarstwa religijnego XVII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1959, R XXI,
nr 1, s. 119.
32 J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce  XVI i XVII w., Warszawa 1967, s. 140.
33 Stanisław Michalczuk, Sąd ostateczny Tomasza Muszyńskiego w kościele dominikanów w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne” 1965, t.
XII, z.4, s. 30.
34 Ibidem, s. 43-46.
35 Por. J. Tazbir, Problemy wyznaniowe [w:] Polska XVII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1977, s.
212-214.
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Bartłomiej Strobel, „Koronacja Madonny”, 1643,
olej na płótnie, kościół parafialny w Radzyniu
Chełmińskim
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nanie o synonimiczności przynależności wyznaniowej i narodowej, co legło u podstaw popularyzacji
stereotypu „Polak-katolik”36.

Należy przy tym podkreślić, że kontrreformacja okazała się prądem kulturotwórczym. Przyczyniła
się do odrodzenia i rozwoju malarstwa sakralnego na ziemiach polskich. Zwiastunami tego procesu byli
artyści, którzy udowodnili poprzez swoje prace, iż nie brak im erudycji i talentu. Dzieła takich rodzi-
mych twórców jak Han czy Strobel, charakteryzowało znakomite opanowanie rzemiosła, oryginalność
i siła indywidualności37. Stwierdzono przy tym, iż wywarli znaczący wpływ na ówczesnych malarzy i ich
kolejne pokolenia. Przeprowadzona przez znawców problemu analiza formalna dorobku wspomnia-
nych twórców, dowiodła artystycznego mistrzostwa wielu z ich prac38. Liczne dzieła tej dziedziny pol-
skiej sztuki sakralnej, jaką było malarstwo doby kontrreformacji, zasługują więc na uwagę nie tylko ze
względu na ich właściwości treściowe ale też czysto formalne.

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia
1. Białostocki J., Postanowienia soboru trydenckiego [w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-
1600, Warszawa 1985.
2. Idem, Uchwała synodu krakowskiego [w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, Warsza-
wa 1985.
3. Chrzanowski T., Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Kraków 1988.
4. Iwanoyko E., Bartłomiej Strobel, Poznań 1957.
5. Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988.
6. Kwiatkowska-Frejlich L., Sztuka w służbie kontrreformacji, Lublin 1998.
7. Michalczuk S., Sąd ostateczny Tomasza Muszyńskiego w kościele dominikanów w Lublinie, „Rocz-
niki Humanistyczne” 1965, t. XII, z. 4.
8. Michalski S., Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989.
9. Pasierb J., Problemy ideowe i formalne pomorskich i wielkopolskich przedstawień koronacji Madon-
ny, „Studia Theologica Varsoviensia” 1963, nr 2.
10. Idem, Problematyka sztuki w postanowieniach soborów, ”Znak” 1964, nr 12.
11. Idem, Sztuka czasów potrydenckich, [w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze                 i
kulturze polskiej, pod red. B. Otowińskiej, J. Pelca, Wrocław 1984.
12. Pelc J., Barok epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.
13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 4, Poznań 1996.
14. Ruszczycówna J., Wybrane problemy ikonograficzne polskiego malarstwa religijnego XVII wieku,
„Biuletyn Historii Sztuki” 1959, R XXI, nr 1.
15. Tomkiewicz W., Polska sztuka kontrreformacyjna [w:] Wiek XVII, kontrreformacja, barok, pod red.
J. Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
16. Idem, Kultura artystyczna [w:] Polska XVII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red. Janu-
sza Tazbira, Warszawa 1977.
17. Janusz Tazbir, Państwo bez stosów, Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI-XVII w., Warszawa
1967.
18. Idem, Problemy wyznaniowe [w:] Polska XVII wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red.
Janusza Tazbira, Warszawa 1977.
19. Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, oprac. W. Tomkiewicz, Wrocław
1952.
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36  W wielu wypadkach, jak pisze prof. Janusz Tazbir w swoim artykule o problemach wyznaniowych, godzono się na współistnienie różnych
wyznań w obrębie tego samego państwa, ale nie narodu. Ibidem, s. 220.
37 E. Iwanoyko, Bartłomiej Strobel..., s. 111.
38 Por. np. Ibidem, s. 109-115; J. Pasierb, Problemy ideowe i formalne..., s. 191-207.
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Ikona – wróg czy sprzymierzeniec
na drodze do zbawienia?

Leszek
WIANOWSKI

PPPPPytanie sformułowane w tytule artykułu samo w sobie może budzić zdumienie. Na jakiej bowiem
podstawie tak charakterystyczny element duchowości Prawosławia może być podejrzewany
o „wrogie” działanie wobec jego wyznawców?  W refleksji musi więc budzić się uzasadniona

wątpliwość, czy u podłoża ikonoklastycznego lub antybałwochwalczego stosunku do ikony nie leżało
przypadkiem głębsze – acz całkowicie uzasadnione, chociaż błędne – uprzedzenie natury teologicznej,
a ściśle biorąc – chrystologiczne i antropologiczne wątpliwości. I rzeczywiście, już pobieżna analiza
wydarzeń z okresu walki z obrazami oraz treść przesłanek teologicznych, którymi posługiwali się za-
równo ikonoklaści, jak i ikonofile wskazuje, że taki a nie inny stosunek do ikony był przede wszystkim
pochodną stanu wiedzy teologicznej elity ówczesnego Bizancjum. Dlatego, próbując odpowiedzieć na
postawione w tytule pytanie należy prześledzić, jak na to pozwala rozmiar artykułu, ewolucję myśli
chrystologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tych jej elementów, które dotyczą możliwości uchwy-
cenia Boskości Syna Bożego w Jego ludzkiej naturze.

Logos nieprzedstawialny.Logos nieprzedstawialny.Logos nieprzedstawialny.Logos nieprzedstawialny.Logos nieprzedstawialny.

PPPPPierwszym teologiem starożytnym, w którego myśli można dopatrzeć się założeń obrazoburczych,
chociaż wcale nie definiowanych przez niego w takim celu, jest Orygenes. W swej filozoficznej

formacji był on platonikiem, a więc preferował poznawczą wyższość idei jako bytów rzeczywiście istnie-
jących nad domniemaną rzeczywistością otrzymywaną w doświadczeniu. Tę metodę stosował również
w swej chrystologii, czego konsekwencją jest przypisanie ludzkiemu ciału Chrystusa, uchwytnemu prze-
cież w doświadczeniu zmysłowym, istnienia jedynie w ulotnym – a więc nierealnym – świecie cieni,
przypisując natomiast prawdziwe istnienie Syna Bożego sferze duchowej, po platońsku, idealnej. Sam
pisze o tym w „Komentarzu do Ewangelii św. Jana” następująco: „Prawdziwym zaś jest w przeciwień-
stwie do cienia, figury i obrazu, i takie jest właśnie Słowo w otwartym niebie; na ziemi natomiast Słowo
nie jest takie samo jak w niebie, ponieważ „stało się ciałem” i głosi się je za pośrednictwem cienia, figury
i obrazu. Szerokie rzesze tych, których uważa się za wierzących, otrzymują naukę za pośrednictwem
cienia Słowa, a nie od prawdziwego Słowa przebywającego w niebie”1 . Takie ujęcie egzystencji Chry-
stusa stawia oczywiście pod znakiem zapytania realność niepodważalnego przecież faktu Wcielenia.
Orygenes nie neguje go, ale interpretuje jako zabieg pedagogiczny: Bóg wcielając się dostosowuje się
do poznawczych możliwości człowieka, pokazując się pod rozmaitymi postaciami. Stąd „cielesne”
dokonania Jezusa, nawet tak wzniosłe, jak Kazanie na Górze lub Misterium Paschalne, to tylko najniższy
etap inicjacji, przeznaczony dla ludzi „cielesnych”. To, co jest najistotniejsze, to momenty przebó-
stwienia, przede wszystkim zaś Przemienienie i Zmartwychwstanie2.

Takie ujęcie implikuje konkretną postawę epistemologiczną sprowadzającą się do poznawania Lo-
gosu bez jego cielesnej osłony. Można to zrealizować jednak tylko na drodze duchowej, ponieważ
poznając go w ciele, poznaje się jedynie ziemski obrazem rzeczywistości wyższej, jaką jest Słowo
ukazane w Jezusie. Stąd między Jezusem a Słowem Orygenes widzi zasadniczy dystans: Jezus jest
narzędziem Logosu nie w pełni z Nim się utożsamiającym, a Jego charakter narzędziowy polega na tym,

1 Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, II, VI, 49-50; PSP, XXVIII, tł. S. Kalinkowski, Warszawa 1981, s. 108.
2 Por. tamże I, VII, 43; oraz Orygenes, Przeciw Celsusowi, II, 64-65; tł. S. Kalinkowski, Warszawa 1986.
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iż manifestując Słowo, On sam mimo to nie stanowi treści Objawienia3. Poznanie Logosu zawarte jest
w ewangelii duchowej, do której trzeba dotrzeć4.

Konsekwentne podkreślanie braku istotowej tożsamości między Logosem-Słowem a Jezusem oraz
eksponowanie ewangelii duchowej jako jedynego źródła poznania tego pierwszego musiało rzutować
na stosunek Orygenesa do obrazów. Postrzeganie w Jezusie konkretnej, ale jednak dość dowolnie
interpretowanej formy objawienia się Logosu nie pozwala na przypisanie Mu takich i tylu atrybutów, aby
mógł być On wzorcem dla przedstawiania Boga. Przedstawienia na obrazach będą więc same w sobie
martwe, natomiast prawdziwe obrazy Boga stanowią żywi chrześcijanie, w duszach których zostaje
wyciśnięty wewnętrzny – jako jedynie prawdziwy! – obraz Boga5, gdyż tylko dusza ma charakter ducho-
wy i ona jest jedynie zdolna, aby nabrać Bożych rysów. Stąd jako jedyna może i powinna być przedmio-
tem kultu, a jedynymi dopuszczalnymi przedstawieniami – cnoty kształtujące ją na obraz Boży6. Spiry-
tualistyczna tendencja ustawiająca bezobrazowe, czysto duchowe widzenie jako najwyższy cel życia
duchowego w połączeniu z czysto platońskim dystansem do rzeczy widzialnych jako jedynie cieni
prawdziwej rzeczywistości znajdującej swe miejsce w sferze idei powoduje, iż kult ikon, co z upodoba-
niem podkreślali później ikonoklaści, nie znalazł w Orygenesie swego poplecznika. Jego fragmentami
obrazoburczą teologię rozwinął i umocnił Euzebiusz z Cezarei.

Euzebiusz w swej chrystologii stał na stanowisku, iż jedyną dominująca naturą Chrystusa jest Jego
Boskość, którego chwała wchłonęła naturę ludzką, tym samym całkowicie ją unicestwiając. Stąd, konse-
kwentnie, zasadne stały się następujące pytania: Jeżeli powstanie, to jaką postać ma odtwarzać ikona
Chrystusa? oraz: Czy w ogóle prawdziwy obraz Chrystusa można odtworzyć za pomocą rysunku?  Nasz
autor zauważa, iż w chwili pisania ikony Jezus jest w ciele uwielbionym i jest to Jego jedyny sposób
istnienia w swej Boskiej naturze. Natura ta jest dla człowieka nieuchwytna do przedstawienia, natomiast
przedstawianie postaci „ziemskiego” Jezusa zabrania zarówno Stary7, jak i Nowy Testament8.

Przesłanki te w połączeniu z platońskim myśleniem o obrazie jako o czymś co jest ex definitione
niższe od wzorca prowadzą Euzebiusza do konkluzji, iż próba tworzenia obrazu Chrystusa-Logosu jest
dowodem jego niższości wobec Ojca, gdyż obraz nie jest współistotny wzorcowi i wykazuje wobec
niego braki. Przedstawianie niższego ontologicznie Logosu powoduje zatem formalnie przedstawianie
narzędzia, którym Bóg się posługuje bez możliwości przedstawienia nie tylko Jego niewidzialnej Boskiej
postaci, ale nawet Jego postaci ludzkiej. Wynika to – jak wspomniano – z egzystencji Logosu w ciele
uwielbionym, jedynej jego formie istnienia i konsekwentnego odrzucenia – jako wzorca przedstawień –
ludzkiej postaci Chrystusa jako „formy narzędziowej” bardzo odległej od archetypu. W konsekwencji
jedyną prawdziwą ikoną Chrystusa jest Eucharystia. Platońskie ujęcie teologii obrazu tak, jak przedsta-
wiają ją obaj przednicejscy teologowie wydaje się eliminować ikonę jako potencjalną zbawczą pomoc
służącą rozwojowi ludzkiej religijności.

Kontrowersja ariańska a problem ikonyKontrowersja ariańska a problem ikonyKontrowersja ariańska a problem ikonyKontrowersja ariańska a problem ikonyKontrowersja ariańska a problem ikony

PPPPPropozycje Orygenesa i przełomowe dla chrześcijaństwa wydarzenie nawrócenia się cesarza Kon-
stantyna w 313 r. spowodowało przychylną atmosferę dla poszukiwań teologicznych i swobodnej

wymiany myśli. Stąd też w tym czasie pojawia się pierwsza wielka herezja chrystologiczna, która nie
dotykając bezpośrednio zagadnienia ikony, pociągnęła jednak za sobą dość istotne dla jej teologii
ustalenia. Ta błędna doktryna wypracowana przez Ariusza i nazwana arianizmem kształtowała się na

3 Por. Ch. Schönborn OP, Ikona Chrystusa, Poznań 2001, s.60.
4 „Tymczasem teraz trzeba przełożyć ewangelię zmysłową na duchową: czymże bowiem byłaby interpretacja ewangelii zmysłowej, gdyby-
śmy jej nie przetłumaczyli na ewangelię duchową? Niczym, albo czymś mało znaczącym, i pierwszy lepszy człowiek byłby przekonany, iż na
podstawie słów potrafi pojąć jej znaczenie. Tymczasem napotykamy na wielką trudność, gdy próbujemy zgłębić myśl Ewangelii i szukać w
niej nagiej prawdy kryjącej się w figurach”, Orygenes, Komentarz…, I, VIII, 45-46.
5 Orygenes będzie mówił w tym kontekście o ołtarzach stawianych w duszach przez ludzi, którzy „czystym sercem oglądają Boga i stają się
Jego naśladowcami” i które wyglądają jak posągi cnoty „w duszach stworzonych na obraz Stwórcy”, por. Przeciw Celsusowi, VIII, 18.
6 Por. Ch. Schönborn OP, dz. cyt., s. 64.
7 Wj 20,4: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego,
co jest w wodach pod ziemią!”. Podobnie brzmiący zakaz powtarza Pwt 5,8;
8 2 Kor 5,16: „Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie
znamy Go w ten sposób”. Św. Paweł nie ustosunkowuje się tu formalnie negatywnie do przedstawień, ale jak wynika z kontekstu całego
jego nauczania chodzi o wyższość poznawania Chrystusa na płaszczyźnie duchowej po nawróceniu się człowieka, por. Listy do Koryntian.
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1965, s. 427-429.
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gruncie radykalnego monoteizmu wskazanego w Biblii jako konstytutywny element chrześcijaństwa.
Z drugiej strony niezbite dane Objawienia, mówiące o trzech różniących się między sobą Osobach
Boskich, na porządku dziennym postawiły problem relacji tychże Trzech Osób jako Trójcy w aspekcie
istnienia jedynego Boga. Ariusz zawęził problem i postawił pytanie o relacje między Ojcem a Synem.

Podstawą teologii Ariusza jest Bóg jeden, niezrodzony i wieczny. Jest On do tego stopnia transcen-
dentny, odległy i samotny, że nic nie jest i nie może być do Niego nawet w najmniejszym stopniu
podobne, nawet Syn, który może być Jego obrazem tylko w „radykalnie od Niego różnej zniszczalności
swego człowieczeństwa”9. W Synu nie ma nic z tego, co jest właściwe Bogu, ponieważ Syn jest stwo-
rzony, co już pociąga za sobą wiele braków. Nie może więc być obrazem Boga w sensie dosłownym,
czyli istotowym, a tylko w takim stopniu w jakim otrzymał od Ojca dar „odwzorowania” Go jako swego
Stwórcy. Jest zatem Jego obrazem niedoskonałym i przygodnym.

Dla teologii ikony herezja arianizmu ma jeszcze jedną ważną konsekwencję. Syn-stworzenie, mimo
że jest najwyższy w hierarchii bytów i jest narzędziem w stwarzaniu, nie transcenduje innych stworzeń
i nie zostawia na nich nawet najmniejszego śladu Boga. Nie tylko więc sam nie może doprowadzić do
Stwórcy, ale również odbiera tę możliwość jakiemukolwiek innemu stworzeniu, jako że jest ono stwa-
rzane za pośrednictwem bytu w żadnej mierze do Boga nie podobnego. Hierarchia stworzeń według
Ariusza jest więc drabiną stwarzanych bytów, być może powiązanych ze sobą, ale absolutnie nie wska-
zujących na Stwórcę jako wzorzec lub archetyp. Istnieją one nadanym istnieniem bez możliwości mó-
wienia o czymś poza sobą. Stąd każda próba przedstawienia ich jako ikony jest przedstawianiem mar-
twej i oderwanej od transcendencji rzeczywistości, która ani do niej nie prowadzi ani nawet nie wskazuje
na jej istnienie.

Ariusz podważył więc zasadność istnienia ikony na trzech istotowych dla niej płaszczyznach; (1).
Nie ma obrazu Boga, bo nic nie może być do Niego choćby minimalnie podobne; (2) Słowo nie może
być drogą do poznania Boga ani Jego fizycznym odzwierciedleniem, ponieważ samo nie jest Bogiem;
(3) Obraz stworzeń nie może istnieć również, ponieważ są niegodne przedstawiania jako produkt
działania Słowa, odgrywającego rolę pośredniej instancji w procesie stwarzania i samego w sobie niepo-
dobnego do Stwórcy. Tezy te wydają się kwestionować nie tylko istnienie ikony, ale też samej sztuki
chrześcijańskiej10.

Jest faktem, iż propozycje Ariusza dotykały najgłębszych relacji zachodzących między Bogiem Oj-
cem a Synem Bożym i nie miały na celu wyjaśniania zagadnień związanych z ikoną. Tym niemniej jego
błędne ustalenia jednak na nią w jakiś sposób rzutowały  i dlatego orzeczenia antyariańskie są dla jej
teologii ważne.

Herezja ariańska została odrzucona na Pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei w 325 r.
W soborowym „Wyznaniu wiary 318 Ojców” zawarty jest następujący fragment: „Wierzymy[…]w jed-
nego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca,
Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie
uczynionego, współistotnego Ojcu”. Do wyznania dołączony jest kanon z anatemą przeciw tym, którzy
wyznają błędną naukę w istotę Syna11. Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają omówić wszystkich
teologicznych konsekwencji „Wyznania…”, natomiast dla teologii ikony ważne jest postawienie i uza-
sadnienie tezy o współistotności Ojca i Syna. Wynika z niej pełne Bóstwo Syna i równość z Ojcem czyli,
innymi słowy, Syn jest w pełni Bogiem z racji uczestniczenia w tej samej naturze co Ojciec i posiadania
numerycznie tej samej substancji12.

Konsekwencje teologiczne płynące z orzeczenia soborowego wyciągnął w sposób wyczerpujący
św. Atanazy Aleksandryjski. Wychodząc z pojęcia ojcostwa Boga wykazał, iż odwieczne Jego istnienie
jako Ojca implikuje też odwieczne synostwo Syna we wszystkich tego ostatniego boskich przymiotach.
Ponieważ zaś Syn posiada boskie przymioty Ojca – jest z Nim bowiem współistotny – zatem Syn jest
prawdziwym współistotnym obrazem Boga. Atanazy odchodzi tu od platońskiej koncepcji obrazu,
według której przedstawienie jest zawsze mniejsze i z brakami w stosunku do wzorca, i uzasadnia
błędność takiej interpretacji w relacjach Syn-Ojciec. Wprowadza tez na grunt teologiczny – i ikonogra-

9 Por. Ch. Schönborn OP, dz. cyt., s. 17.
10 Tamże, s.19-20.
11 Por. Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski., tom I (325 – 787), Kraków 2001, s.25.
12 Por. J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa1988, s.179.
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ficzny zarazem – pojęcie obrazu doskonałego, współistotnego wzorcowi. Jest to zasadniczy zwrot
w teologii ikony: Bóg ma obraz samego siebie, który jest Mu równy w istocie i godności – ma ikonę
siebie samego i jest to Syn. Atanazjański obraz ma podobieństwo istotowe a nie analogiczne.13

Należy jednak zwrócić uwagę, że z antyariańskich ustaleń Nicei i Atanazego nie płynie całkowite
wyjaśnienie teologii ikony. Spór z początku IV wieku nie wyjaśnił, jaka jest relacja między Synem praw-
dziwym a jego przedstawieniem na ikonie. Rozwiązał natomiast pozytywnie zagadnienie, czy w ogóle
można na ikonie przedstawiać Boga, odpowiadając: tak, ponieważ ma On swoja współistotną ikonę –
swego Syna. Pierwszy krok na drodze „ściągnięcia” transcendencji na ziemię poprzez jej przedstawie-
nie w obrazie został uczyniony. Ikona zaczyna stawać się sprzymierzeńcem zbawienia.

Teologia obrazu w świetle kapadockiej teologii trynitarnej.Teologia obrazu w świetle kapadockiej teologii trynitarnej.Teologia obrazu w świetle kapadockiej teologii trynitarnej.Teologia obrazu w świetle kapadockiej teologii trynitarnej.Teologia obrazu w świetle kapadockiej teologii trynitarnej.

NNNNNicejska teza o współistotności Ojca i Syna nie rozwiązywała problemu ich bytowej odrębności, co
jest niepodważalnie przedstawione w Objawieniu. Pytanie, które stanęło w IV wieku i które było

również bardzo istotne dla teologii ikony brzmiało: jak pogodzić jedność substancjalną Osób Boskich
a jednocześnie jakie jest kryterium Ich rozróżnienia. Rozważania doprowadziły do zdefiniowania poję-
cia osoby.

Fundamentalny wkład w rozwiązanie tego problemu włożył św. Grzegorz z Nyssy. Dokonał on
rozróżnienia między pojęciem ousia (istota) a hypostasis (osoba). Istota jest określona jako coś trwałego
i niezmiennego, jako element konstytutywny w bycie, stały i konieczny podmiot zmian, z którego wyod-
rębnia się i specyfikuje konkretna hipostaza. Zasadniczym i ważnym terminem dla teologii ikony jest

natomiast właśnie hipostaza. Hipostaza jest to ukonkretnienie
istoty. Jest to wyodrębniony byt egzystujący samoistnie i nie za-
podmiotowany w żadnym innym bycie. Jest to zdefiniowana jed-
nostka o cechach odrębnych od każdej innej jednostki a charak-
terystycznych i konstytutywnych dla niej samej. Aby hipostazę
wyodrębnić z ousia należy ją opisać (perigraphein) – wtedy staje
się osobą. Analogia z ikoną wydaje się tu przejrzysta. Tak jak
bowiem z nieokreślonej istoty można wydobyć konkretną osobę
przez „opisanie” jej, czyli podanie jednostkowych charaktery-
stycznych dla niej cech, tak piszący ikonę „ujmuje cechy szcze-
gólne, własne i niepowtarzalne, znamienne rysy, które przedsta-
wianego określają jako tego określonego człowieka – obraz wy-
raża osobę a nie ogólną istotę”14.

Ojcowie Kapadoccy zajmowali się przede wszystkim teolo-
gią trynitarną i dla jej potrzeb poczynili przedstawione wyżej usta-
lenia i rozróżnienia. Teologia ikony korzysta jednak z ich osią-
gnięć i wyciąga konsekwencje z ich twierdzeń, konsekwencje które
są ważne dla zrozumienia i ustalenia ostatecznej treści zawartej

w obrazie. I tak, zdefiniowawszy pojęcie osoby na tej podstawie Grzegorz dokonał rozróżnienia Osób
w Trójcy wskazując na zachodzące między nimi relacje: ojcostwa, synostwa i pochodzenia. Są to wła-
ściwości absolutnie osobowe, bezpośrednie i wyróżniające każdą z Osób. W ten sposób każda z nich
może być (roz)poznana i odróżniona od innej.

Z drugiej strony istnienie Osób w Trójcy jest relacyjne, co oznacza, że każda z nich objawiając
swoją najbardziej charakterystyczną i specyficzną właściwość poprzez relacje objawia dwie pozostałe
Osoby. Poznając więc Osobę Syna w jej najbardziej charakterystycznej właściwości, jaką jest objawianie
Ojca, dochodzi się do wniosku, że rolą Syna jest być doskonałym obrazem Ojca15 – Syn jest odbiciem
i obrazem hipostazy Ojca.

13 Por. Ch. Schönborn OP, dz. cyt. S. 20-26.
14 Tamże, s. 32.
15 Przedstawiony wywód ma charakter nieco teoretyczny, natomiast oczywiście podstawą myśli Grzegorza są dane Objawienia i m.in.
następujące teksty: „…blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,4); „On jest obrazem Boga niewidzialnego”
(Kol 1,15);
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Konsekwencją istnienia specyficznych właściwości osoby zakotwiczonych i bytujących w jej własnej
hipostazie jest przypisanie jej również „twarzy”, „oblicza” (prosopon). I odwrotnie, aby móc przypisać
osobie specyficzne i charakterystyczne jedynie jej przypisane i jej własne „oblicze”, należy zakotwiczyć
je w konkretnej hipostazie. Stad płynie bardzo ważny wniosek dla ikonopisania: jeżeli Syn jest odrębną
hipostazą, to ma również swoje własne oblicze, po którym można Go poznać i je przedstawić. Zatem
ludzkie oblicze Słowa stanowi doskonały odblask Jego Osoby. To stwierdzenie od tej chwili stanie się
jednym z koronnych argumentów teologii ikonofilów w okresie postikonoklastycznym. Wtedy też do
rozwiązania pozostanie tylko jeden problem: w jaki sposób ludzkie oblicze Chrystusa może być odbla-
skiem Jego Osoby16. Niezależnie od momentu rozwiązania tego problemu w tym momencie ikona stała
się autentycznym nośnikiem boskiej rzeczywistości i rangi sprzymierzeńca na drodze doskonałości nikt
już jej nie odbierze, mimo że okres walk ikonoklastycznych i powtarzanie wszystkich przeciwko niej
zarzutów dopiero nadejdzie.

Ikonoklazm i jego teologia obrazuIkonoklazm i jego teologia obrazuIkonoklazm i jego teologia obrazuIkonoklazm i jego teologia obrazuIkonoklazm i jego teologia obrazu

KKKKKontrowersja ikonoklastyczna stanowiła pierwsze w historii skoncentrowane wystąpienie przeciwko
ikonom. O ile więc spory teologiczne wcześniejszych wieków dotyczyły przede wszystkim zasadni-

czych prawd wiary i sposobów ich zdogmatyzowania a elementy przydatne dla rozwoju i pogłębienia
teologii ikony wypływały pośrednio jako wnioski lub konsekwencje tych orzeczeń, o tyle ikonoklaści
wypracowali własną pozytywną teologię przeciw świętym obrazom, przyjmując zresztą jako założenia
dotychczasowe orzeczenia dogmatyczne. Celem tej teologii było zdeprecjonowanie wartości ikony jako
takiej oraz podważenie i zlikwidowanie jej kultu w religijności wschodniej. Dlatego też to, co stanowi
niewątpliwą, chociaż nie zamierzoną przez ikonoklastów zasługę, to konieczność powtórnego przej-
rzenia i doprecyzowania dotychczasowej wykładni Kościoła w sprawach wiary w świetle wątpliwości
i pytań stawianych przez obrazoburców. I tak nagle oto w VIII wieku ikona w dość nieoczekiwany
sposób stała się głównym wrogiem wierzącego człowieka jako przedmiot pociągający go do bałwo-
chwalstwa lub herezji.

W Kościele Wschodnim ikonoklazm jako zjawisko pojawił się z inicjatywy władzy państwowej. Pod
wpływem biskupów przybyłych z terytorium Azji Mniejszej cesarz Bizancjum Leon III Izauryjczyk w 726
r. wystąpił otwarcie przeciwko ikonom i oddawaniu im kultu17. Pierwszym aktem ikonoklastycznym było
rozbicie ikony Chrystusa znajdującej się nad bramą Chalké w cesarskim pałacu w Konstantynopolu.
Wydarzenie okupione było ofiarami i represjami a okres religijnych i społecznych niepokojów trwał aż
do śmierci cesarza Leona IV w 780 r. Następuje wówczas okres spokoju i powrotu do kultu ikon, który
trwa do 815 r. Jest to rok wstąpienia na tron kolejnego cesarza-ikonoklasty, Leona V Armeńczyka.
Prześladowania ikonofilów trwają następnie jeszcze około dwudziestu lat i kończą się ostatecznie
w 842 r. z chwilą objęcia regencji przez Teodorę. 11 marca 843 r. w pierwszą niedzielę Wielkiego
Postu – i od tej pory co roku – obchodzono uroczyście święto Triumfu Ortodoksji na pamiątkę zwycię-
stwa nad ikonoklazmem18.

Ruch obrazoburczy, pomimo wielu uwarunkowań politycznych i społecznych, należy zakwalifiko-
wać przede wszystkim jako ruch religijny o własnej teologii. Zasadniczą przyczyną jego pojawienia się
były reformatorskie tendencje Leona III, który uważając się za religijnego reformatora – należy pamię-
tać, że „teologiczna” i „eklezjalna” pozycja cesarza w Bizancjum była zupełnie wyjątkowa – odkrył
w sobie powołanie do oczyszczenia życia religijnego swoich podwładnych nawet ze śladów bałwo-
chwalstwa, za którego przejaw bez wątpienia uważał ikony i oddawaną im cześć. Inne uwarunkowania
należy uważać za zdecydowanie mniej istotne19.

16 Podstawę do rozwiązania tego problemu dał Sobór w Chalcedonie z 451 r orzekający o istnieniu dwóch natur w jednej osobie Chrystusa,
por BF VI, 8, Poznań 1989, s. 226.
17 Sam ikonoklazm jako zjawisko miał swoją dość skomplikowaną genezę. W związku z tym por. L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań
1993, s.60-76.
18 Na temat historii ikonoklazmu por. np. L. Uspienski, dz. cyt. oraz T. D. Łukaszuk OSPPE, Obraz święty – ikona w życiu, w wierze
i w teologii Kościoła, 45-58, G. Dagron, Ikonoklazm i ustanowienie ortodoksji (726-847), w: Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura,
polityka, T. 4.: Biskupi, mnisi, cesarze 610-1054, red. J.-M. Mayer, Ch. i L. Pietri, A. Vauchez, M. Renard, J. Kłoczowski, Warszawa
1999, s.86-144; Historia Kościoła, T. 2. 600-1500, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, Warszawa 1988, s. 68-80.
19 Zarys stanowisk przedstawia Ch. Schönborn OP, dz. cyt., s.153-159.
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Zarzuty stawiane przez ikonoklastów czcicielom ikon były dwojakiego rodzaju. Zarzut negatywny
dotyczył najogólniej nadużyć obserwowanych w ich kulcie, co uprawniało do oskarżenia o bałwochwal-
stwo. Argument pozytywny wypływał natomiast z własnej chrystologii ikonoklastów, którą wypracował
cesarz-teolog Konstantyn V Kopronim w oparciu o orzeczenia wielkich chrystologicznych soborów
starożytności i której celem było przedstawienie kultu obrazów jako herezji właśnie chrystologicznej.
Przeforsowanie takiej idei niosłoby obok ważkich teologicznych argumentów za ikonoklazmem również
niezwykły efekt propagandowy. W pierwszej grupie argumentów podnoszone były następujące: Po
pierwsze, ponieważ istnieje ewidentny zakaz biblijny czynienia jakiegokolwiek obrazu (por. Wj 20,4),
więc ikonoklaści stosując się do niego nazbyt pilnie zakazywali również kultu obrazów, z niejasnych
przyczyn dopuszczając jednak ornamentykę, przedstawienia zwierząt i – przede wszystkim - przedstawie-
nia osoby cesarza oraz jego kult. Po drugie, istniały wśród czcicieli obrazów gorszące i wręcz fanatyczne
zachowania kultowe, które zasadniczo niczym nie różniły się od zachowań bałwochwalczych. Zakaz czci
obrazów podyktowany był zatem (cesarską) troską o kultyczną czystość chrześcijaństwa. Z tym argumen-
tem wiąże się kolejny, który sprowadza się do zarzutu wielbienia (latreia) martwej, nieożywionej materii
obrazu jako aktu wrogiego prawdziwemu kultowi „w duchu i prawdzie” (por. J 4, 23)20. Kolejne zarzuty
mają podłoże filozoficzne. Obraz może wiernie przedstawiać swój wzorzec o ile będzie z nim współ-
istotny. Zachowanie wzorca w swoim odbiciu przedstawionym na obrazie jest niemożliwe – tym samym
niemożliwa jest ikona! Cesarz jako obraz Chrystusa dopuszczał jedynie Eucharystię, w której jest On
obecny istotowo. Tym samym, pozornie, broniąc czystości idei obrazu zatracił to, co dla przedstawie-
nia ma istotowe znaczenie, mianowicie podobieństwo. Powrót i obrona tego właśnie atrybutu ikony
będzie jedną z przewodnich nici argumentacji okresu postikonoklastycznego. Jednakowoż dla zależ-
nych od cesarza biskupów zgromadzonym na obrazoburczym synodzie w Hiera owo niedoceniane
przez cesarza pojęcie podobieństwa stało się rdzeniem argumentacji. Wychodząc z przesłanek filozofii
platońsko-orygenesowskiej uznali istnienie ikon za niemożliwe z argumentu dokładnie przeciwnego niż
cesarski. Ikona nie może istnieć nie dlatego, że nie jest współistotna z wzorcem, ale dlatego, że jako
obraz, odblask rzeczywistości egzystującej w świecie idei, jest od niej zbyt odległa i przedstawienie,
zupełnie w swej treści nie adekwatne do rzeczywistości, niczemu w zasadzie nie służy21. Ostatecznie
zaś obraz utrwala egzystencję cielesną co w świetle platonizmu, uznającego niematerialne i abstrakcyj-
ne idee jako jedynie istniejące i mającego negatywny stosunek do materii ciała, jest wystarczającym
argumentem, aby go odrzucić.

Argumenty negatywne, oparte na Biblii i filozofii miały wykazać, że obraz nie wystarcza do przed-
stawienia chwalebnego Boskiego Prototypu. Ikonoklaści jednak dodatkowo, wypracowali również własną
chrystologię, której założeniom – choćby pobieżnie – należy teraz się przyjrzeć.

Fundamentalną tezą, na której cesarz Konstantyn V zbudował swą ikonoklastyczną chrystologię
i jednocześnie próbował wykazać nieortodoksyjność nauki Kościoła jest stwierdzenie następujące: „Kto
maluje ikony Chrystusa(…) ten nie pojął całej głębi niezmieszanego zjednoczenia dwóch natur Chry-
stusa”22. Pseudo-chalcedońskie myślenie cesarza o nierozdzielności obydwu natur w Chrystusie zostaje
przez niego tak mocno zaakcentowane, że zaczyna dominować nad innymi elementami dogmatu.
W ten sposób „nierozdzielność” zaczyna dominować nad „odrębnością” a teologia Konstantyna nie-
uchronnie przechodzi na pozycje monofizytyzmu. Cesarz popełnił tu błąd podobny do Ariuszowego –
– podobnie jak twórca arianizmu cesarz, próbując przedstawić jeden wybrany aspekt poprawnej doktry-
ny, przetworzył całość założeń teologicznych tak, że doprowadził w końcu do obarczenia grubymi
błędami innych komplementarnych tez doktrynalnych. Ariusz ratując transcendencję Boga, odmówił
Synowi Boskości, Konstantyn z kolei ratując unię hipostatyczną obu natur w Chrystusie połączył je tak
– cesarz mówiąc o skutkach tego połączenia używa terminu prosopon – że skutek tego połączenia
objawia się w jednym obliczu. Wydźwięk monofizycki jest tu wyraźnie dostrzegalny.

20 Ikonoklastyczny synod z 754 r orzeka: „Niech będzie wyklęty, kto na martwych i niemych ikonach próbuje materialnymi farbami wyrazić
postaci świętych; takie obrazy nie maja żadnej wartości, a tworzenie ich jest nierozumnym pomysłem i diabelskim wynalazkiem”, cyt. wg.
Ch. Schönborn OP, dz. cyt., s.165. II Sobór Nicejski w orzeczeniu przeciw ikonoklastom przedstawi swoja naukę w sformułowaniach
dokładnie przeciwnych.
21 Por. T. D. Łukaszuk OSPPE, Obraz święty…, dz. cyt. s.58-65.
22 PG 100, 329A, wg. Ch. Schönborn OP, dz. cyt., s. 177. Dla skonfrontowania podajemy tekst dogmatyczny Soboru w Chalcedonie
dotyczący istnienia dwóch natur w jednej Osobie Chrystusa: “Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy
wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia”, por. Dokumenty…, s. 223.
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Konsekwencje teologicznych błędów odbijają się w wizji ikony jako przedmiotu kultu. Heterodok-
syjna teza chrystologiczna cesarza nakłada się na jego definicję prawdziwego obrazu, który takim może
być tylko wtedy, gdy przedstawienie jest współistotne wzorcowi. Konsekwentnie więc obraz wykonany
przez malarza nigdy nie mógł być uznany za ikonę Chrystusa. Tezy te potwierdził zwołany w 754 r.
i całkowicie cesarzowi podporządkowany ikonoklastyczny synod w Hiera23.

Pytanie zasadnicze dla możliwości pisania ikon w wersji ikonoklastów brzmi zatem następująco:
Jeżeli dwie natury Chrystusa, cielesna i niecielesna, są co prawda niezmieszane, ale zjednoczone, i ich
epifanią jest Jego jedyne oblicze osobowe nierozłącznie połączone z obydwoma naturami, to jak można
owo oblicze malować, skoro jednej z natur, Boskiej, z racji oczywistych nie można malować, a chcąc
malować drugą naturę, ludzką, też nie można tego dokonać, gdyż jest ona nierozłącznie zjednoczona
z nieopisywalną przecież naturą Boską. Innymi słowy, pisanie ikony Chrystusa jest zawsze przedstawia-
niem także Boskiej jego natury, która jest niemożliwa do przedstawienia. Odwołując się do myśli chal-
cedońskiej w tym miejscu ikonoklaści twierdzą, że jedno oblicze osobowe Chrystusa ogarnia obie natu-
ry, których dla potrzeb przedstawienia na ikonie nie można rozdzielić. Natura nie może bowiem istnieć
bez swego oblicza osobowego. W świetle tego wywodu ikonofile mają więc tylko dwie możliwości;  albo
zgodzić się na opisywanie tylko ciała jako jedynej natury charakterystycznej dla boskiej osoby albo
przyjąć, że natura ludzka ma własne oblicze osobowe, tym samym nie tylko rozdzielając dwie zjedno-
czone natury, ale i kreując nową – czwartą! – osobę, odrębną od Osoby Syna Bożego. Ikonofil czcząc
ikony ma więc do wyboru czcić je jako monofizyta albo nestorianin. Wydaje się, że w historii ikony był
to moment postawienia jej zarzutu najcięższego – nie tylko nie pomaga do zbawienia, ale jest jeszcze
nośnikiem i kreatorem herezji24.

Jest oczywiste, że myślenie teologiczne cesarza Konstantyna i podporządkowanych mu biskupów,
jeśli nawet jest miejscami spójne, to z pewnością obiektywnie błędne. Błąd tkwi przede wszystkim
w fałszywie pojmowanym fakcie zjednoczenia osobowego, do ujaśnienia którego wcale nie pomagał
ikonoklastyczny neologizm „oblicza osobowego”. Termin ten oznaczał to, co było przedstawiane na
ikonach, a ponieważ oblicze osobowe przedstawia również Boską naturę, która jest nieopisywalna, więc
na gruncie pola semantycznego tego terminu ikona jest niemożliwa. Powrót do orzeczenia Soboru
Chalcedońskiego, który orzekł, iż obie natury zjednoczone są w osobie, (a nie w „osobowym obliczu”)
pozwolił rozwiązać ten dylemat. Ikona rzeczywiście opisuje prosopon, twarz, ale nie naturę i to ani
boską ani nawet ludzką. Twarz przynależna jest osobie a nie naturze. Stąd to, co przedstawiane jest na
ikonie to twarz wcielonej bosko-ludzkiej Osoby Syna Bożego. Ta linia argumentacji będzie dominować
w pismach obrońców kultu obrazów, zwłaszcza Tedora Studyty.

Teodor Studyta jako obrońca obrazówTeodor Studyta jako obrońca obrazówTeodor Studyta jako obrońca obrazówTeodor Studyta jako obrońca obrazówTeodor Studyta jako obrońca obrazów

TTTTTytuł tej części może być w pierwszej chwili nieco mylący, gdyż mogłoby się wydawać jakoby tylko
słynny opat Studionu jako jedyny miał odwagę w ciągu ponad stu lat trwania ikonoklazmu zabierać

głos w obronie ikon. Tak oczywiście nie było, chociaż jego dokonania, ostateczne w tej kwestii, niosą na
sobie największy ładunek dogmatyczny i jemu też zostanie poświęcone najwięcej miejsca. Należy jed-
nak również wskazać i innych.

German z Konstantynopola był autorem pierwszej pisemnej reakcji na ikonoklazm. Były to trzy
„Listy dogmatyczne” skierowane przeciwko budzącemu się dopiero procesowi prześladowania ikon25.
Oprócz argumentów duszpasterskich przeciwko obrazoburstwu (niepokojenie sumień, łamanie kulto-
wych przyzwyczajeń) German w swoich pismach przywołuje argument chrystologiczny: obraz malować

23 Horos tego synodu zawiera następujące stwierdzenie: „Jakże bezsensowna jest myśl malarza, który z brudnego umiłowania zysku stara
się osiągnąć to, co jest nieosiągalne, ukształtować mianowicie swymi nieczystymi rękami rzeczy, w które serce wierzy, a usta wyznają. Taki
człowiek wykonuje obraz i nazywa go Chrystusem, a słowo „Chrystus” oznacza zarówno Boga, jak i człowieka. Wynika z tego, że albo
wedle swej próżnej fantazji włączył nie dające się opisać Bóstwo w opis stworzonego ciała, albo też pomieszał tę nie dającą się mieszać
jednię […]. a czyniąc tak, podwójnie bluźnił Bogu, a to przez opisanie i pomieszanie”, w: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od
starożytności do 1500, Warszawa 1988, s.211-212.
24 Na temat chrystologii ikonoklastów por. CH. Schönborn OP, dz. cyt., s.176-185, L. Uspienski, dz. cyt., s. 88-120, G. Ostrogórski,
Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968, s. 141-187, O relacji między wzorcem a obrazem, por. W. Losski, Teologia mistyczna Kościoła
Wschodniego, Warszawa 1989, s. 100-118.
25 A. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990, s. 673.
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można, ponieważ nie przedstawia on Boskości Chrystusa, nieprzedstawialnej z natury rzeczy, lecz Jego
objawienie się w ciele, usankcjonowane niepodważalnym aktem Wcielenia26.

Drugim wielkim obrońcą obrazów był Jan Damasceński. Zostawił po sobie m. in. pierwszą auten-
tyczną syntezę teologii ikony, które stanowią trzy „Mowy apologetyczne przeciwko tym, którzy potę-
piają święte obrazy”. Jest to fundament, na którym od tej pory toczyły się już wszystkie późniejsze
dyskusje dotyczące obrazów i relikwii27. W „Mowach…” definiuje on obraz jako reprodukcję modelu,
wskazując, iż do konstytutywnych jego cech należy nie tylko podobieństwo, gdyż w jego braku nie
można by mówić o obrazie, ale również i różnica – gdyby bowiem jej nie było obraz mieszałby się
z modelem i – jako od niego nieodróżnialny – tym samym zaprzeczałby racji swego istnienia. Ma on
zatem istnieć w konkretny sobie właściwy sposób. Podobnie jak German, Jan uważa, że doskonały
obraz Boga stał się widzialny we wcielonym Chrystusie, którego z kolei obraz doprowadza do poznania
modelu. W ten sposób widzialny obraz prowadzi do niewidzialnych rzeczywistości. Jako taki obraz nie
jest więc przedmiotem adoracji w swej warstwie materialnej, ale stanowi przedmiot czci jako coś, co
prowadzi do poznania i ukochania tego, co przedstawia28.

Zwornikiem w walce z ikonoklastami są orzeczenia Siódmego Soboru Powszechnego, który odbył
się w Nicei w 787 r.29 Sobór został zwołany za regencji
cesarzowej Ireny, przychylnej ikonofilom i pragnącej
rozwiązania problemu obrazoburstwa zarówno na płasz-
czyźnie społecznej, jak i doktrynalnej. Pod przewodnic-
twem patriarchy Konstantynopola, Tarazjusza uczestni-
czyło w nim ok. 300 biskupów, w tym legat papieski,
archiprezbiter Piotr. Papież Hadrian I wystosował do
Ojców soborowych list, który został odczytany i przyję-
ty. Sobór zajął się systematycznie teologią obrazu na
płaszczyźnie biblijnej, liturgicznej i dogmatycznej w opar-
ciu o tradycję Ojców. Rozróżniono między adoracją
należną tylko Bogu a czcią przysługującą obrazowi.
Sobór uznał, że uprawnione jest przedstawiane Chry-
stusa na obrazie na podstawie jedności Jego dwóch na-
tur. Oznacza to, że Słowo przyjąwszy ciało, stało się
widzialne w swym człowieczeństwie i jako takie może
być przedstawiane, nawet w sytuacji, gdy w swym Bó-
stwie wymyka się jakimkolwiek przedstawieniom30.

Argument chrystologiczny, szczególnie istotny dla teologii ikony w kontekście wszystkich kontro-
wersji związanych z problematyką natury i osoby zawarty jest w 16 punkcie „Dekretu wiary”: „Cześć
oddawana wizerunkowi przechodzi na prototyp, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa Istocie (tçn
hypostasin, subsistentiam), którą obraz przedstawia”31. Teologiczny wniosek wyprowadzony z tego
twierdzenia jest bardzo ważki. Wyzwolicielem z bałwochwalstwa jest Chrystus, w domyśle: ten przed-
stawiany na ikonach. Otóż zdanie to stawia pod względem celu ikonę na równi z Ewangelią, a więc
Słowo staje się nie tylko słyszalne w słowie ludzkim, ale i widzialne w obrazie. Czcząc ikonę czci się
więc przedstawioną na niej osobę. Ta teza stała się jedną z przewodnich w teologii obrazu Teodora
Studyty.

26 Por. B. Sesboüé, J Wolinski, Historia dogmatów, T. I: Bóg zbawienia, Kraków 1999, s. 390.
27 B. Altaner, dz. cyt., s. 675.
28 Por. B. Sesboüé, dz. cyt., s.391.
29 Orzeczenia zawarte w: Dokumenty…, dz. cyt., 327-381.
30 Pozytywne orzeczenie Soboru sformułowane jest następująco: „Orzekamy z całą dokładnością i troską o wiarę, że przedmiotem kultu
powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego Krzyża, lecz tak samo czcigodne i święte obrazy[…]Nie otacza się ich
jednak taką adoracją, jaka według naszej wiary należy się wyłącznie Naturze Bożej. Oddaje się im hołd przez ofiarowanie kadzidła
i zapalanie świateł”, Dekret wiary 14, 16. Do Dekretu dołączone są cztery Anatematyzmy, z których pierwszy: „Jeżeli ktoś nie wyznaje,
że Chrystusa, naszego Boga, można opisać pod względem Jego człowieczeństwa” ma sankcję wyklęcia, natomiast drugi i trzeci, o przed-
stawianiu treści ewangelicznych i oddawaniu czci obrazom „uczynionym w imieniu Pana i Jego Świętych” – mają sankcję wyłączenia, tamże,
s.337-339.
31 Takie tłumaczenie hypostasis jako „istota” mają Dokumenty…, s.339, Schönborn i Łukaszuk mają „hipostaza”. Taki przekład w świetle
całego wykładu wydaje się lepiej wyjaśniać relację: osoba – przedstawienie malarskie.
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Dla Teodora, opata klasztoru Studion w Konstantynopolu, chrystologicznym fundamentem zrozu-
mienia ikony jest – i za tym pójdzie odtąd już cała tradycja prawosławna – dogmat Wcielenia, w którym
niewidzialny Bóg staje się widzialną osobą ludzką. Podstawową trudnością, z którą Teodor musiał się
zmierzyć, to rola osoby w przedstawieniu ikonicznym. Obrońcom obrazów, mimo iż Sobór Chalcedoń-
ski orzekł to w sposób niepodważalny, ciągle trudno było przyjąć jakieś istnienie ludzkiej natury
w Jezusie bez obecności firmującej ją odrębnej hipostazy. Ponieważ takie ujęcie jest z gruntu nestoriań-
skie, zatem problem w dalszym ciągu czekał na ostateczne rozwiązanie.

Ikona ma za zadanie przedstawić osobę. Wnioskowanie, które doprowadziło Studytę do postawie-
nia takiej tezy jest następujące: „Chrystus nie był z pewnością zwykłym człowiekiem; również nie jest
ortodoksyjne powiedzenie, że przyjął On indywiduum ludzkie32 , lecz przyjął całość, pełnię natury.
Trzeba jednak powiedzieć, że ta cała natura była widziana w sposób indywidualny33 – w przeciwnym
bowiem razie jakżeby mogła być widziana? – w sposób, który uczynił ja widzialną i dająca się opisać”34

i trochę dalej konkluduje: „Bo jak można by przedstawić naturę, gdybyśmy jej nie widzieli w konkretnej
osobie?”.

Ikona jest zawsze portretem jakiejś osoby, nawet jeżeli jest to Osoba Boska. Uzasadnienia tej tezy
na gruncie ontologii Teodor szukał u Arystotelesa – jest to zresztą jedna z jego zasług, gdyż odważnie
zerwał z platońskim sposobem tłumaczenia teologii ikony. Oparta na arystotelizmie argumentacja po-
zwoliła Teodorowi na rozróżnienie między powszechnikiem a bytem jednostkowym i tym samym od-
rzucenie ikonoklastycznej tezy o przyjęciu przez Chrystusa człowieczeństwa nie jednostkowego, ale
„kategorialnego”, nie naznaczonego specyficznymi cechami, a więc de facto nieopisywalnego35.

Na ikonie można zatem przedstawić Chrystusa, ponieważ jest On najpierw człowiekiem, to znaczy
bytem mającym ludzką naturę. Dla Teodora jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Natura
ludzka musi być specyfikowana własnymi cechami, odróżniającymi ten konkretny byt od innych bytów
ludzkich. Indywidualne cechy tego człowieka odróżniają go od innych ludzi i dopiero wtedy wyspecyfiko-
wany indywidualny byt natury ludzkiej staje się osobą. Opat Studionu ujmuje to następująco: „Słowem
„człowiek” ujmuję istotę tego gatunku. Gdy dodaję „ten”, wtedy wskazuję na osobę, to jest na kogoś
samoistnego mającego taka istotę, i tym samym przyjmuję możliwość jego „opisania”, na które się składają
jego określone właściwości, odróżniających go od pozostałych jednostek tej samej natury”36. Ikona zatem
może istnieć, gdyż przedstawia osobę Jezusa, która w wyniku Wcielenia jest możliwa do opisania.

W Osobie Chrystusa, jak w każdej osobie, Teodor rozpoznał więc dwa jej konstytutywne elementy:
samoistne bytowanie oraz jej szczególne określone właściwości. W ten sposób też obala ostatni zarzut
ikonoklastów, według którego przyjęte do Osoby Chrystusa ciało nie ma cech indywidualnych, ale
ogólne, co czyniłoby z Niego człowieka jedynie jako typ a nie jako konkretną jednostkę. Odpowiedź
Teodora wydaje się ostateczna; jeśli natura nie ma samoistności wynikającej z zakotwiczenia w osobie,
to taki jednostkowy byt ludzki, czyli konkretny człowiek, nie istnieje. Fikcją zatem jest Wcielenie, nie-
prawdą opisy o spożywaniu  posiłków i dotykaniu Jezusa, a przedstawienie w obrazie – całkowicie
niemożliwe. Chrystus umysłowo-pojęciowy nie jest jednak przedmiotem wiary chrześcijańskiej, ale jest
nim Jezus konkretny w swej Osobie. Na to musieli również zgodzić się ikonoklaści. Tym samym kryzys
obrazoburczy dobiegał końca a ikona odnalazła już na stałe swoje szacowne miejsce w kulcie i ducho-
wości Prawosławia37.

Do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze kwestia ostatnia, mianowicie jak osoba jest obecna w materii
obrazu, przy czym okazuje się, że jest to kwestia nie tylko teologiczna, ale i estetyczna.

Dla Teodora punktem wyjścia jest stwierdzenie, że ikona jest obrazem hipostazy, którą rozumie
jako ostateczne źródło indywidualnej osobowej bosko-ludzkiej egzystencji Chrystusa. Dlatego ikona to

32 Czyli osobę ludzką; gdyby tak było wypowiedź Teodora byłaby nestoriańska.
33 Oznacza to, że ludzka natura Chrystusa była podstawą jakiejś hipostazy, w której się objawiła. Była to oczywiście Boska Osoba,
hipostaza Syna Bożego. Takie stwierdzenie zgodne jest z orzeczeniem Chalcedonu o jednej osobie i dwóch naturach w Chrystusie.
34 Antirrheticus I, cyt. wg.: J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984, s. 62.
35 „Żaden powszechnik nie istnieje niezależnie od poszczególnych rzeczy”, Arystoteles, Metafizyka VII, 15, 1040 b, Warszawa 1984, s.
200. Teodor powtórzy to niemal dokładnie: „To, co powszechne istnieje tylko w jednostkach człowieczeństwa, na przykład, istnieje w
Piotrze, Pawle i w innych jednostkach ludzkiego gatunku. Gdyby nie było jednostek, nie istniałoby tez człowieczeństwo w ogólności[…]Po-
wszechniki są poznawane za pomocą umysłu i rozumu, byty jednostkowe natomiast – za pomocą oczu, które widzą byty materialne”, cyt.
wg. Ch. Schönborn OP, dz. cyt. , s. 232.
36 Tamże

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M
SYM

PO
Z

JU
M

SYM
PO

Z
JU

M



54 artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

obraz nie tylko Jezusa-czlowieka, ale i wcielonego Logosu. Człowieczeństwo Jezusa przedstawiane na
ikonach jest człowieczeństwem post-paschalnym, przebóstwionym, a więc w pełni przywróconym do
komunii z Bogiem i noszącym tym samym pełny, prawdziwy i niezatarty Jego obraz. Ikonopis, pisząc
ikonę Chrystusa i przedstawiając uwielbione człowieczeństwo Chrystusa w Jego Osobie, czyni więc
„obraz Boga”38. Jest to możliwe dzięki rozróżnieniu Osób Trójcy św., przy jednoczesnej tożsamości Ich
natury. Przenosząc to na ikonę sytuacja staje się dokładnie przeciwna. Archetyp znajduje się
w ikonie przez podobieństwo własnej hipostazy, czyli osoby, ale przez całkowitą różnicę natur – w iko-
nach osoba odróżnia się od swojego wizerunku poprzez swoją naturę39. Wzorzec jest więc obecny
w ikonie z racji podobieństwa osób. Należy jednak podkreślić, że jest to obecność relacyjna. Relacyjna
obecność osobowego prototypu w ikonie i absolutna odrębność ich natur pozwala uchronić ikonę przed
przypisywaniem jej właściwości quasi-magicznych, poprzez próbę zakotwiczenia mocy Bożych w jej mate-
rialności i lokowania ich w samym tworzywie ikony. O tożsamości Chrystusa i ikony – pisze opat Studionu
– można więc mówić jedynie na podstawie zachodzących między nimi relacji. Biorąc jednak pod uwagę
naturę ikony, nie nazwiemy jej wtedy „Chrystusem”, ale „drzewem”, „farbą” lub „złotem”40.

Teologia ikony w wydaniu Teodora Studyty odpowiedziała na dwa zagadnienia, najpierw na pytanie
o relację między ikoną a osobą, a następnie o sposób obecności osoby w ikonie. Opat Studionu wykazał
w oparciu o tradycję Ojców, że ludzka indywidualność Syna Bożego, stawszy się Jego własną egzy-
stencją, mogła się też jako taka wyrażać, a następnie – to jest odpowiedź na drugi problem – tak
wyrażona i opisana znajduje się osobowo w ikonie, przy czym jest to obecność relacyjna, co oznacza,
że między ikoną a osobą Chrystusa zachodzi intencjonalna relacja podobieństwa. Nie ma oczywiście
mowy w tym wypadku o żadnej unii hipostatycznej – natura ikony – jak chce Teodor – pozostaje nadal
naturą „drewna”, „złota” i „farby”.

ZakończenieZakończenieZakończenieZakończenieZakończenie

TTTTTeologia ikony splotła się z dogmatem chrystologicznym. Ta zaskakująca, ale chyba tylko dla czło-
wieka Zachodu, konkluzja ma swoje głębokie uzasadnienie religijne i kulturowe. Religijne, bo czło-

wiek ze swej strony nakierowany jest na poszukiwanie sacrum i dopiero w relacji z Bogiem odnajduje
spokój swojego wnętrza – wystarczy wspomnieć początek „Wyznań” św. Augustyna. Jest to swego
rodzaju ekspozycja tęsknoty za ludzkim obliczem Boga, za ludzkimi z Nim relacjami. Ikona odpowiada
na takie potrzeby człowieka. Wiernie trwała z nim na honorowym miejscu w jego domu, przypominając
o Transcendencji i nawołując do stałego porządkowania własnej wizji świata. Nigdy nie prowadziła na
manowce ani nie fałszowała wizji wieczności. Ikonoklazm potraktował ikonę narzędziowo, w imię czy-
stości relacji z osoba niszczył coś, co do nawiązywania tej relacji nadawało się najbardziej – właśnie
ikonę. Na paradoks zakrawa fakt, że oba nastawienia udawało się uzasadniać jakościowo tymi samymi
argumentami.

A uzasadnienie kulturowe…? Teologia ikony nie skończyła się na Studycie, chociaż później nigdy
nie było już tak burzliwych kontrowersji. Były jednak różne jej akomodacje i dlatego ikony z XII, XVII
czy XIX wieku będą się różnić między sobą, mimo że w swej formie odpowiadają wskazaniom zawartym
w hermenejach. Niezmienne pozostało jedno: ikona dalej wskazuje na Transcendencję, dalej – jak
powie Teodor – znajduje się w niej bóstwo mimo że nie przez zjednoczenie fizyczne i mimo – na
szczęście nieudanych – prób przypisania jej przez ikonoklastów złowrogiego wpływu na człowieka jest
nadal „najbardziej czytelnym znakiem ekonomii zbawienia.”41

37 Por. L. Uspienski, dz. cyt., s. 93-97, T. D. Łukaszuk OSPPE, dz. cyt., s.103-113.
38 Por. J. Meyendorff, dz. cyt. 63-64. K. Ch. Felmy we Współczesnej teologii prawosławnej, Białystok 2005, opierając się na teologii
Leonida Uspienskiego, wskazuje na konsekwencje takiego przedstawienia, kiedy pisze: „Ikona nie przedstawia przemijającego i przezna-
czonego na zniszczenie ciała, a ciało przemienione, oświecone łaską, ciało przyszłego wieku; przez materialne środki dostępne dla
cielesnych oczu, przemienione ciało przedstawia piękno Boga i chwałę Boga. Tym samym ikona nie jest portretem, a czymś zupełnie
innym”, tamże, s. 96.
39 Por. L. Uspienski, dz. cyt., s. 96.
40 Tekst Teodora znajduje się w: Ch. Schönborn, dz. cyt., s. 239.
41 Teodor Studyta, PG 99, 337A.
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Warszawa rezydencjonalna:
przestrzeń miejska i czas w systemie obrazowania

władzy (XVI-XVIII w.). Kilka uwag

Jacek
GAJEWSKI

ŚŚŚŚŚwiadomość odbioru przestrzeni i czasu realnego oraz odczuć dotyczących problematyki powią-
zanej z tymi podstawowymi kategoriami przeniesionymi w sferę komunikacji społecznej – zdaje
się mieć istotne znaczenie dla rozumienia wielu zagadnień związanych z konkretnymi dziełami

czy całymi założeniami przestrzennymi. Wpisane w ich strukturę znaki i obrazy będące same w sobie
zamkniętymi strukurami, komponowane i odbierane w realnie odczuwanym czasie, składały się w trwa-
łe, modelowane przez nadawcę zapisy w świadomości odbiorcy. Rozmieszczenie tych znaków i obra-
zów będących własnością dysponenta w konkretnej przestrzeni i konkretnym czasie – sprawiało,
że stawał się on niejako właścicielem tej przestrzeni, czy był to Naród, czy Władca, czy – jak w polskich
warunkach: i Naród i Władca.

Mechanizm przesuwania politycznego centrum państwa w stronę Warszawy miał wiele aspektów
i nie ulega nie ulega wątpliwości, że wszystkie wymieniane w literaturze czynniki we wzajemnym powią-
zaniu oraz w takim czy innym stopniu złożyły się na decyzję (już obu narodów) podjętą na sejmie
lubelskim 11 sierpnia 1569 r., w przeddzień zamknięcia obrad, o złączeniu właśnie z Warszawą funkcji
stałej rezydencji władzy ustawodawczej w nowym geograficznie i politycznie tworze państwowym.
A zatem: z racji praktycznej – centralnego położenia dogodnego (także ze względu na sieć drożną) dla
obu sfederowanych narodów (z Wilna i Grodna było około 3-4 dni bliżej do Warszawy niż np. do
Parczewa czy Lublina, nie mówiąc o peryferyjnie w geografii państwa polsko-litewskiego położonym
Krakowie czy Piotrkowie). Istotne również, z uwagi na transport i kwestię aprowizacji rzesz szlachty
podczas sesji sejmowych, było położenie Warszawy nad Wisłą – drogą wodną zapewniającą łatwą
i stosunkowo szybką komunikację miejsca sejmowego właściwie z całym rozległym obszarem państwa
polsko-litewskiego. Znaczenie miało też utrwalenie się centralnego dla Mazowsza charakteru Warsza-
wy; w Warszawie istniała infrastruktura związana z dawniej mieszczącym się w zamku sejmem mazo-
wieckim i do Warszawy zwołane też już zostały sejmy koronne; nadto, od r. 1568 w Warszawie stale
przebywał Zygmunt August. Jeszcze i jeden czynnik był tu – jak się wydaje - ważny, a mianowicie wciąż
żywa świadomość odrębności od Korony inkorporowanego przed 40-tu laty Mazowsza – to w związku
z podnoszoną przez stronę litewską kwestią równorzędności obu członów nowego państwa, a nie
inkorporacji Litwy do Korony Królestwa Polskiego, jak chciała tego Korona. Proces integrowania Ma-
zowsza był wszak długotrwały, a różnice, w tym kulturowe, prawne itd. w stosunku do innych ziem
Korony duże i powszechnie odczuwane.

 W sytuacji parcia strony polskiej do unii realnej, Warszawa w percepcji króla zapewne jawiła się już
wcześniej w swojej przyszłej roli. Zwrócić należy uwagę, że w roku sejmu 1563 r., na którym Polacy
z determinacją wskazywali nawet na konieczność wyegzekwowania związku rzeczywistego Korony i
Wielkiego Księstwa z mocy prawa (powołując się na akty pierwszych na tronie polskim Jagiellonów) – na
polecenie Zygmunta Augusta przygotowano model nowego zamku warszawskiego, mającego (jak moż-
na się domyślać) spełniać również wymogi miejsca obrad sejmowych w nowych warunkach. W nowych
warunkach, bowiem na sejmie warszawskim 1556/1557 (pierwszym sejmie walnym koronnym w War-
szawie), który pracował w dawnych pomieszczeniach sejmu mazowieckiego, wskazano już, że zamek
warszawski wymaga koniecznej przebudowy (sejm mazowiecki był jednoizbowy). W 1556 r. istniało
więc zainteresowanie zamkiem warszawskim jako siedzibą sejmu (natenczas koronnego). Zważywszy
na faktyczną rezygnację Zygmunta Augusta przed kilku laty (1559) ze stałej oficjalnej siedziby w Krako-
wie, a także próbę powiązania sejmu koronnego z Warszawą, można przypuszczać, że król już około
roku 1563 rzeczywiście zmierzał do wykreowania w prowincjonalnej Warszawie nowego, stałego cen-
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trum dyspozycji politycznej. Nie chodziło bowiem o jakieś prace modernizacyjne na starym zamku
warszawskim, ale o budowę w Warszawie nowej rezydencji władz państwa. Z kolei, w 1568 r. rozpo-
częto realizację wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego – budowę ponad 500 m. długiego mostu
przez Wisłę. To gigantyczne dzieło budzące powszechny podziw podjęte zostało już w 1567 r.: decy-
zja władcy o budowie mostu, projekt i model inżyniera królewskiego Erasmo Giotto. Właśnie w tym
czasie, po latach wysiłków realnego powiązania Litwy z Koroną, na sejmie litewskim 1568 r. w Grodnie
szlachta litewska zdecydowanie poparła unię; pierwsze pale mostu warszawskiego wbito w dno Wisły
w czerwcu 1568 r. Nie sposób przypuszczać, że powodem rzeczywistym podjęcia tego wielkiego
i niezwykle kosztownego przedsięwzięcia był tylko fakt zamieszkania króla w 1568 r. w Warszawie
i potrzeby komunikacyjne monarchy. Całe to przedsięwzięcie ukończone zostało w 1573 r. nakładem
Anny Jagiellonki. Trzeba dodać, że przygotowania do rozbudowy zamku warszawskiego rozpoczęto co
najmniej na kilka tygodni przed podjęciem uchwały sejmu lubelskiego 11 sierpnia 1569 r.

Przy pracach tych zatrudnieni zostali dwaj wybitni architekci Giovanni Battista Quadro i Jacopo
Pario, który już wkrótce porzucił prace, a także wzmiankowany był Bernardo Morando, później Jacopo
Rodondo i inni. Na terenie Dworu Wielkiego wzniesiono do końca 1569 r. wolnostojący drewniany
„Dom króla J.M.”. Równolegle z budową „Domu króla J.M.”, Quadro dostawił do starego Domu
Wielkiego mieszczącego salę sejmu mazowieckiego - Nowy Dom Murowany z piętrem przeznaczonym
na pokoje królewskie na czas sejmu. Oba budynki, będące osobnymi strukturami architektonicznymi
zespolonymi ścianą szczytową, w bryle wizualnie zostały związane wieżą zawierająca klatkę schodową.
Od około r. 1570 wg projektu Quadro przebudowano Dom Wielki na pomieszczenie Izby Poselskiej -
w dolnej kondygnacji i w górnej – Izby Senatorskiej, również pełniącej funkcję sali audiencjonalnej.
Przez Sień Wielką Domu Wielkiego skomunikowano pokoje królewskie w Nowym Domu Murowanym
z Izbą Senatorską założoną na tej samej, górnej kondygnacji ale w drugim budynku, tj. w Domu Wiel-
kim. Taki układ pomieszczeń zapewniał prawidłowe warunki dla pracy sejmu, a swoim podziałem
i wyraźnym oddzieleniem pokoi króla na czas sejmu jako stanu trzeciego od obu Izb: niższej i wyższej,
przez umieszczenie ich w osobnych strukturach, jednak łącznie, tak by stanowiły całość - odpowiadał
ustrojowej zasadzie rozdziału trzech podmiotów: Państwa, Władzy Publicznej i Ogółu Obywateli. Te-
raz dopiero (i już teraz) możemy mówić zatem o tej wyróżnionej części zabudowy zamkowej jako
urzędzie; miejscu współdziałania dwóch stanów sejmujących: posłów ziemskich, Senatu z królem
w Senacie jako trzecim stanem dodanym. Taka struktura odpowiadała też usytuowaniu Władzy Publicz-
nej – Senatu (owych dożywotnich urzędników z nadania króla z ich prerogatywami do powściągania
króla włącznie) – między królem a reprezentacją Ogółu Obywateli. Co zrealizowano w przestrzeni obu
budynków dosłownie. Dziedziniec Dworu Wielkiego od strony miasta zamykały stare budynki infra-
struktury i tzw. szopa sądowa. Do tego zespołu zabudowań Dworu Wielkiego, przylegał od strony
północnej, już w innej przestrzeni, Dwór Mniejszy zmodernizowany w latach 1569-1572 na mieszka-
nie dla królewny Anny Jagiellonki.

W Warszawie Zygmunt August około lat 1569-1570 dysponował: wolnostojącym „Domem króla
J.M.” na terenie Dworu Wielkiego, kompleksem (stajnie, zwierzyniec) przy Krakowskim (Czerskim) Przed-
mieściu, willą drewnianą po matce w Ujazdowie i na Pradze nowowzniesioną willą drewnianą bezpodstaw-
nie łączoną z autorstwem Erasmo Giotto. Zatem zamysł budowy ponad te wymienione okazałej rezydencji
w podwarszawskim Ujazdowie musiał być podyktowany specjalnymi względami. Skala tego przedsięwzię-
cia i jego jakość artystyczna, pozwala przypuszczać, że pałac w Ujazdowie planowany był nie – jak się
uważa – jako willa podmiejska, ale rezydencja własna króla w Warszawie wyprowadzona już z przestrzeni
życia państwowo-publicznego. Przemyślana była również lokalizacja tego nowego, wzniesionego z drew-
na („dla szybkości budowania”) okazałego pałacu w skomplikowanym zespole dziedzińców otoczonych
budynkami infrastruktury, ogrodów na dwóch poziomach terenu i luksusowych pawilonów, usytuowanego
nieco za zbiegiem traktów prowadzących z „terytorium państwa” do zamku – siedziby najwyższego orga-
nu ustawodawczego. Autorem tego manierystycznego, opartego na wzorach Pietro Cataneo dzieła mógł
być tylko florentyńczyk Santi Gucci, pozostający w kręgu zleceń królewskich nadworny artysta Zygmunta
Augusta, po śmierci króla w dyspozycji Anny Jagiellonki.

 Nowy pałac królewski w Ujazdowie, pomyślany jako wizualna dominanta węzła komunikacyjnego
zbierającego trakty od strony Krakowa, Piotrkowa, Lublina i terenów południowo-wschodnich Korony,
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musiał sprawiać duże wrażenie. Przed udającym się do zamku (i miasta) rozpościerał się niezwykły
widok na oddaloną od drogi o około 70 m. imponującą, zblokowaną bryłę pałacu z ponad 60-metrowej
szerokości fasadą (dla porównania: to tyle ile wynosi obecnie długość skrzydła zachodniego Zamku War-
szawskiego wewnątrz dziedzińca), co najmniej dwukondygnacjową w partii środkowej, w dolnej kondy-
gnacji z arkadowym podcieniem (co widać na rysunku Albertiniego), przeprutą dużymi oknami i nakrytą
zapewne wysokim dachem. Jeszcze w 1596 r. pałac zrobił wielkie wrażenie na legacie Gaetanim.

Decyzja o budowie mostu przez Wisłę (w aspekcie geograficznym i funkcji państwowych powiąza-
nych z zamkiem warszawskim mająca wymowę efektu chyba rzeczywiście obliczonego na Litwę) oraz
decyzja o wzniesieniu monumentalnej i wyeksponowanej na podziwianie z trasy komunikacyjnej własnej
rezydencji królewskiej – było przemyślanym zabiegiem zmierzającym do zbudowania w świadomości
odbiorcy poczucia nowej przestrzeni życia publicznego, odpowiadającej nowym realiom ustrojowo-
politycznym.

Naturalną konsekwencją uchwały sejmu lubelskiego podjętej 11 sierpnia 1569 r. była decyzja sej-
mu konwokacyjnego w czasie bezkrólewia 1572 wyznaczająca miejsce stałe wolnych elekcji viritim
w Warszawie. Pierwszy sejm elekcyjny 1573 r. (Henryk z rodziny Valois) zebrał się na polu pod wsią
Kamion na prawym brzegu Wisły. Most przez Wisłę (uruchomiony na czas elekcji 1573) nabrał więc
teraz jeszcze nowego znaczenia, niejako łącząc (ale przez przestrzeń miejską) pole elekcyjne z zam-
kiem – siedzibą organu stanowiącego prawo i urzędem strzegącym prawa. W 1575 r. sejm elekcyjny
(Anna Jagiellonka i Stefan) przeniesiono na lewy brzeg Wisły i odtąd, zgodnie z prawem „zwyczajnie
[sejmy elekcyjne] odbywały się między Warszawą a Wolą”. Przeniesienie sejmu elekcyjnego na pola
wolskie miało konsekwencję w wytyczeniu nowej, eliminującej już przestrzeń miejską, trasy triumfalne-
go powrotu z pola elekcyjnego na zamek. Już wkrótce Warszawa stała się miejscem jeszcze jednego
obrzędu o wymiarze państwowym: 20 lutego 1578 r. na Rynku Bernardyńskim margrabia Jerzy Fryde-
ryk von Ansbach złożył królowi Stefanowi hołd lenny z Prus Książęcych.

Warszawa wyznaczona została zatem z woli Narodu i króla na stałe miejsce (z siedzibą w zamku)
organu urzeczywistniającego suwerenne prawo Narodu. Z Warszawą powiązano też stałe miejsce skła-
dania homagium z lenn Rzeczypospolitej. Przy Krakowie zostały natomiast ceremonie państwowe zwią-
zane ze sferą sacrum władania – sejm koronacyjny i pogrzeb królewski.

Wypracowany przez Naród i króla model, którego działanie decyzją wspólną powiązano na stałe
z Warszawą, jednak nie z miastem, a z miejscem – zdecydował o nowej pod względem jakości i funkcji
strukturze przestrzeni (swoistej sceny) życia publicznego (spektaklu władzy). W Krakowie, w latach
1519-1529 integralnie powiązano w jedną architektonicznie całość trzy elementy: Salę Senatorską
i Izbę Poselską, pomiędzy którymi umieszczono pokoje władcy, zaś w Piotrkowie pomiędzy jednokon-
dygnacyjną szopą Izby Poselskiej a wyróżnioną gabarytem piętrową szopą Izby Senatu wzniesiono
pałac-wieżę królewską, w której nad pierwszym piętrem (w systemie włoskim – piano nobile) mieszczą-
cym apartament króla i królowej, na najwyższej kondygnacji (w systemie polskim – piętrze paradnym)
umieszczono niejako drugą salę Senatu, pełniącą funkcję pomieszczenia trzech stanów sejmujących,
nadto ideą pałacu-wieży, wywyższając w sposób rzeczywisty władcę przed Izbą wyższą i niższą.
W Warszawie natomiast to centrum sceny życia politycznego rozbito na elementy odpowiadające po-
szczególnym Podmiotom modelu ustrojowego, ale wspólnie zebranym, rezydencję własną (prywatną)
władcy umieszczono zaś niejako poza zamkniętym poligonem, w którym funkcjonował model.

Pierwsze bezkrólewie dodało do tej konstrukcji istotny element – instytucję interreksa, ze względu
na konieczność zachowania ciągłości władzy złożoną na „kapłana”, tj. prymasa, także jako pierwszego
„urzędnika” Królestwa; dalej: wolną elekcję władcy viritim oraz artykuły henrykowskie i konfederację
warszawską gwarantującą tolerancję.

Limes przestrzeni, w której odbywał się obrzęd życia politycznego obejmował pole elekcyjne jako
miejsce szczególnej formy sejmu walnego z udziałem Ogółu Obywateli, będące swoistym odwzorowaniem
topografii sejmowej umieszczonej w kubaturze swoistego „zamku”, czy też „obozu warownego” strzegą-
cego pryncypiów ustrojowych wyrażających się w wolności i powszechności udziału Narodu
w faktach politycznych. Centrum tej przestrzeni stanowił zamek – symboliczny Gmach Państwa – „warow-
ny” (noszący tytuł zamku) urząd, miejsce stanowienia prawa, w którym to prawo i wolności Narodu były
strzeżone. Pole sejmów elekcyjnych ze swoją obozową, warowną mini-urbanistyką i znaczeniem okopu,
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zostało ze względu na istotę tych sejmów umieszczone z dala od zamku jako stałej siedziby sejmu
z królem jako stanem sejmującym i jako symbolicznego Gmachu wyrażającego pełną strukturę Państwa.

W Warszawie zatem, w rezultacie realizacji decyzji politycznych zbudowano nową pod względem
jakości i struktury przestrzeń życia publicznego. Jeżeli w Krakowie i Piotrkowie ośrodkiem tej przestrze-
ni był jeszcze władca (co utrzymane zostało ze zrozumiałych powodów w Krakowie), to w Warszawie
przestrzeń oddano reprezentacji trzech stanów. Nie miasto zatem, w rzeczywistości ignorowane, tylko
miejsce, scena spektaklu życia publicznego Państwa. Dla wygody miejsce to wyznaczono w Warszawie.
Miarą stołeczności Warszawy są zasady ustrojowe, tradycja i stosowanie się do sprawdzonych już
w praktyce życia politycznego wzorów. Porównywanie Warszawy jako centrum dyspozycji politycznej
z ośrodkami władzy w Europie, władzy zupełnie inaczej rozumianej i stosującej się do modelu opartego
na innych zasadach, jest swojego rodzaju zatarciem rangi tego miejsca dla polskich warunków.

Toteż wtórnym zagadnieniem z punktu widzenia Władzy Publicznej i Ogółu Obywateli było prze-
niesienie dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy. Daty 1595 (pożar skrzydła północnego) i 1596
(czasowy wyjazd dworu z Krakowa) nie miały większego znaczenia. Skrzydło północne zamku wawel-
skiego szybko odbudowane (1603) uzyskało w tym czasie najbardziej nowoczesną na północ od Alp,
monumentalną fasadę, wystawioną na podziwianie od strony miasta i interpretację „od strony Państwa”
w trudnym dla króla okresie końca XVI i początku XVII wieku, a wnętrza otrzymały rewelacyjny wystrój.
Zygmunt III przebywał wszak w Krakowie po odbudowie zamku i wypełniał obowiązki władcy, m.in.
w 1605 r. przyjmując poselstwo od cara Dymitra i poselstwo perskie.

W 1611 r. po wyprawie smoleńskiej Zygmunt III osiadł na stałe w Warszawie. Wszystko wskazuje,
że właśnie wówczas w projekcie wybitnego rzymskiego architekta Matteo Castello, od r. 1613 czynne-
go w Warszawie skonkretyzowała się niezwykła koncepcja fasady zamku od strony zachodniej. Za-
mknęła ona nieumiarowy (z konieczności) pięciobok dziedzińca, a wieża zegarowa (zwana od począt-
ku, tj. od 1619 r., turris regia) i dwie wieżyczki narożne powiązane zostały optycznie z punktami
oglądu: 1) z przed wejścia do kolegiaty św. Jana – ponad budynkami infrastruktury otaczającymi przed-
dziedziniec na wieżę zegarową; 2) z dziedzińca klasztoru augustianów wzdłuż przedłużenia ulicy przy-
murnej i od prezbiterium kościoła św. Marcina, wzdłuż osi ulicy Świetomarcińskiej (Piwnej) – na wie-
życzkę na południowo-zachodnim (pod względem ideowym: pośledniejszym) narożniku zamku (być
może należałoby ją dla zachowania proporcji modelu ustrojowego nazwać „wieżą poselską”); 3)
w perspektywie ulicy Senatorskiej – na wieżyczkę północno-zachodnią (tą może należałoby nazwać
„wieżą senatorską”). Nie ulega wątpliwości, że te precyzyjnie wyznaczone punkty oglądu dominant
fasady zamku, tj. wieży zegarowej i wieżyczek na obu narożnikach fasady zostały wybitnemu projektan-
towi wskazane przez zleceniodawcę. Przekonuje o tym analiza chronologii narastania zabudowy zam-
kowej przed około 1610 r., a także różne nieregularności, które występują w planistyce nowych ele-
mentów, tj. partii od zachodu skrzydła północnego i skrzydła zachodniego. Nieregularności te nie
wystąpiłyby gdyby nie zaplanowane korekty i konieczność skorelowania wymienionych dominant fasady
zamku z wymienionymi punktami ich oglądu. Skoro tak, to owa relacja wizualna musiała mieć specjalne
znaczenie (jak się wydaje: polityczno-ustrojowe; vide sytuacja, czy raczej atmosfera porokoszowa),
a nie – jak uważają niektórzy badacze (Mariusz Karpowicz) – „dodawać urbanistycznego uroku” ulicom
miasta Warszawy.

Wieża to element architektury obronnej symbolicznie przynależny suwerenowi i związany z przywi-
lejem niezależności atrybut władzy, od wieków średnich (można powiedzieć: od zawsze) kojarzona
z poczuciem warowności i symbolicznie – synonim bezpieczeństwa, mocy i niewzruszalnej trwałości,
niejako magiczny znak odstraszający nieprzyjaciół. Z drugiej strony – wieża to realnie i symbolicznie
znak orientacyjny, wskazujący centrum i skupiający uwagę. Zegar zaś (umieszczony na wieży królew-
skiej) oznaczał trwanie i panowanie (w sensie kontroli) nad czasem, określając np. czas panowania
władcy.

Podmiotowość Państwa, Władzy Publicznej i Narodu uwiarygodniał: Król, Senat i Izba Sejmowa
jako reprezentacja trzech stanów – sejm Rzeczypospolitej jako najwyższy organ stanowiący Prawo.
Tytuł zamku warszawskiego – Zamek Rzeczypospolitej i KJM jako siedziby „ordynaryjnej”, tj. stałej,
zwyczajnej, organu stanowiącego prawo, urzędników i urzędów strzegących prawa, zatem jako urząd
był „zamkiem”, „warownią” strzegącą prawa jako jedynego suwerena w Rzeczypospolitej. Stąd tytuł:

H
IS

TO
RI

A
H

IS
TO

RI
A

H
IS

TO
RI

A
H

IS
TO

RI
A

H
IS

TO
RI

A
SZ

TU
KI

SZ
TU

KI
SZ

TU
KI

SZ
TU

KI
SZ

TU
KI



59artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

ZAMEK owego symbolicznego Gmachu Państwa i charakter fasady zachodniej – URZĘDU, jako gma-
chu użyteczności publicznej (pospolitej). Ta siedziba stała reprezentacji trzech stanów sejmujących
i oficjalna siedziba króla, oddzielona od miasta zabudowaniami przeddziedzińca, nie została też zwią-
zana relacją wizualną z miastem. Punkty oglądu na wieżę królewską (zegarową) i obie wieżyczki naroż-
ne powiązane zostały z Kościołem (kolegiata), okolicą kościoła augustianów-miejsca generała mazo-
wieckiego, tj. miejsca zbierania się organu przedstawicielskiego szlachty i wzdłuż Senatorskiej – trasy
powrotu z pola elekcyjnego. W świetle sytuacji porokoszowej, atmosfery panującej w kraju i różnych
projektów propagandowych Zygmunta III, fasada zamku warszawskiego jako symbolicznego Gmachu
Państwa strzegącego prawa jako fundamentu Rzeczypospolitej i podmiotowości Państwa, prawa jako
jedynego suwerena stojącego na straży ładu politycznego i porządku publicznego - nabierała specjalne-
go znaczenia. Zastanawiająca jest relacja wizualna: wieża zegarowa określana jako turris regia – kole-
giata (czy miejsce przed kolegiatą, tj. „teren” Kościoła) nasuwająca skojarzenie ze znanym powszechnie
z frontyspisu Statutów i Metryki Sarnickiego (1594) przedstawieniem symbolicznej struktury Gmachu
Rzeczypospolitej, w którym stojący naprzeciw siebie Zygmunt III i Prymas (uosabiający hierarchię Ko-
ścioła w Polsce, tu: akurat Karnkowski) określeni zostali (należy to z naciskiem podkreślić: każdy
z osobna ale razem, tj. jak w modelu ustrojowym) jako Fundament Rzeczypospolitej – Basis R(ei)
P(ublicae). To znane i zakorzenione w świadomości odbiorcy przedstawienie powtarzane było po la-
tach we frontyspisach Oratora Woysznarowicza (1648). Rzecz jasna traktować te i inne nasuwające się
skojarzenia musimy z całą ostrożnością.

 Przestrzeń sceny życia publicznego rozbudowana została w wizji Władysława IV, a także w kon-
cepcji powstałej w dobie Jana Kazimierza do nie mającego analogii w Europie zespołu – trasy prowa-
dzacej z rezydencji prywatnej króla w Ujazdowie (zamek wzniesiony dla Zygmunta III przez Matteo
Castello) do Zamku Rzeczypospolitej i KJM jako siedziby sejmu i oficjalnej siedziby króla. Trasa ta,
której najważniejszy odcinek zamykał się pomiędzy Kaplicą Moskiewską (wzniesiona 1620) a Bramą
Krakowską, nasycona miała być dziełami o charakterze propagandowo-agitacyjnym, z których najważ-
niejszym i zrealizowanym była kolumna Zygmunta III. Zaprojektowana i ustawiona precyzyjnie na osi
traktu prowadzącego do symbolicznego Gmachu Państwa – Zamku Rzeczypospolitej przez królewskie-
go architekta Agostino Locciego według koncepcji Władysława IV, miała być w nowych realiach poli-
tycznych swoistym testamentem politycznym spisanym przez syna z nadaną mu, uwiarygodniającą sankcją
Boską. W tych koncepcjach, niemożliwych do zrealizowania w naszych realiach, Rynek Bernardyński
miał się zamienić w swoiste Forum Wazów (żeby posłużyć się określeniem Juliusza Chrościckiego)
z obeliskiem z posagiem Władysława IV i miejscem na posąg Jana Kazimierza (1648), łukiem triumfal-
nym sławiącym victorię berestecką (1651) i otaczającym te pomniki scenograficznym wyposażeniem
architektonicznym o charakterze gloryfikującym. Jak to Forum sobie wyobrażano pokazuje rysunek
architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego.

Niejako obok procesu porządkowania i rozbudowy przestrzeni sceny życia publicznego, powsta-
wały rezydencje elit władzy, przebywających w centralnym ośrodku dyspozycji politycznej urzędników,
czy wreszcie rezydencje „ludzi rządnych”. Otoczyły one zamek – poza limesem Miasta Starej Warsza-
wy swoistym pierścieniem od strony zachodniej, częściowo północnej i południowej, w kierunku rezy-
dencji ujazdowskiej króla. Do lat 80-tych XVII wieku powstało na przedmieściach ponad osiemdziesiąt
rezydencji magnackich, jak określił to Adam Miłobędzki: realizujących w mieście swoisty model rezy-
dencji wiejskiej czy też w typie włoskiej villa suburbana, jednak wkomponowanej w stosunkowo rzadką
zabudowę przedmieść. Rozwój tych rezydencji, zarówno w zakresie zajmowanego areału, jak i struktu-
ry założenia (możemy tu niekiedy mówić wręcz o małej urbanistyce) był adekwatny do postępującego
procesu decentralizacji Władzy Publicznej, przejmowania coraz większych uprawnień przez urzędni-
ków, wręcz instytucjonalizowania klientelizmu itd. Te rezydencje, realizujące w pełnym programie osio-
we założenie z ujętym w zabudowania o charakterze pomocniczym dziedzińcem, czy dwoma dziedziń-
cami poprzedzającymi blok pałacu i ogrodem czy też powiązanymi ze sobą ogrodami – w większości
rozrzucone były na stosunkowo dużej przestrzeni przedmiejskiej, wzdłuż raczej ulicówek niż ulic.
Dopiero z czasem, pod koniec XVII wieku przestrzeń między nimi zaczęła wypełniać się zwartą tkanką
miejską. Niekiedy rzeczywiście rozległe założenia rezydencjonalne (jak wojewody płockiego Jana Do-
brogosta Krasińskiego) wyznaczały, bądź ignorowały sieć owych podmiejskich ulic i same stawały się jak
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gdyby prywatnymi centrami życia politycznego. Można się zastanawiać nad słusznością sformułowanej
przez Adama Miłobędzkiego tezy o „wiejskim” charakterze tych rezydencji jako rezultacie nałożenia na
warunki miejskie modelu życia (i „domu”) wiejskiego będącego spełnieniem etosu ziemiańskiego. Mo-
del takiej rezydencji był przecież adekwatny do luźnej jeszcze zabudowy przedmieść. Areał, mała
urbanistyka z dziedzińcami i ogrodami – wszystko to było, jak się wydaje, rezultatem realizacji innej
potrzeby; potrzeby własnego terenu i manifestacji własnej suwerenności wiążącej się przecież z posia-
daniem terenu. Do tych rezydencji przedmiejskich, z czasem ogarniętych limesem zabudowy miejskiej
dodać musimy otaczający Warszawę pierścień rezydencji jako quasi siedzib owych ludzi elit władzy.
Siedziby te, oddalone o dzień drogi (Otwock Bielińskich), czy nawet dwa, trzy dni (jak willa Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego w Puławach, Dęblin Mniszchów – obie między Warszawą a Lublinem,
w połowie drogi i interesów publicznych i prywatnych politycznych), czy o dwie, trzy godziny od cen-
trum – jak Czerniaków Lubomirskiego. Przykłady można mnożyć w dziesiątki. Szczególnym zespołem,
w którym kategorie czasu i przestrzeni zostały wykorzystane w sposób niezwykle przemyślany był daw-
ny zespół rezydencjonalny Zygmunta III – zamek ujazdowski i należący do niego teren zwierzyńca
u podnóża skarpy zmodernizowany przez Tylmana z Gameren - wybitnego twórcę, architekta pracują-
cego dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Cały zespół zamieniony w wielkopańską rezydencję
z luksusowym pawilonem kąpielowym – rewelacją w zakresie tego rodzaju architektury, powiązany
został kilkukilometrową osią widokową z Czerniakowem – swoistą „wsią” rezydencjonalną Lubomir-
skiego, w niezwykle przemyślany sposób zaprojektowaną, prywatną rezydencją marszałka. Ludzie elit
dysponują w Warszawie niekiedy kilkoma rezydencjami rozrzuconymi w różnych częściach miasta.
Córka marszałka Lubomirskiego, a małżonka hetmana Adama Sieniawskiego, Elżbieta docelowo dyspo-
nuje w Warszawie rezydencją przy Krakowskim Przedmieściu, pałacem w Czerniakowie, pałacem
w Siekierkach i odkupioną (1720) od królewicza Konstantego Sobieskiego dawną rezydencją prywatną
Jana III w Wilanowie. Dawało to Sieniawskiej możliwość bycia u siebie w kilku prestiżowych miejscach
sceny życia publicznego, w którym była głęboko zakotwiczona i niejako „panowania” nad jakimś seg-
mentem przestrzeni, w której to życie publiczne było realizowane.

Radykalne zmiany w ukształtowanej w dobie Zygmunta III i później rozbudowywanej i modyfikowa-
nej do zmieniających się potrzeb przestrzeni życia publicznego wprowadziła inna wizja władzy Augusta
II i Augusta III. W tej nowej koncepcji, zamek – siedziba władzy ustawodawczej i urzędów centralnych
państwa miał być polem wymiany argumentów w dyskusji nastawionego absolutystycznie władcy z urzęd-
nikami walczącymi o zakres kompetencji i strzegącego swych praw i wolności Narodu. Z inspiracji
Augusta II powstawały projekty modernizacji wnętrz i radykalnej rozbudowy zamku, w większości nie
wprowadzone, bądź wręcz nie nadające się do realizacji. Około 1715 r. Mateusz Daniel Pöppelmann
sporządził projekt nowej fasady wschodniej zamku, jakby wystawionej swoim 500 m. długim frontem
i 59-cioma osiami podziałów ku Litwie. Ten projekt dzieła gloryfikującego Państwo, ale i władcę po-
wstał w związku ze stabilizacją sytuacji politycznej w kraju i próbą budowy nowej sceny życia publiczne-
go nasyconej treściami ujawniającymi tendencje absolutystyczne. Z wizjami władcy powiązane były
niezwykle monumentalne, obliczone na kilkukilometrowe perspektywy projekty urbanistyczne (m.in.
założenie ujazdowskie, Droga Kalwaryjna), z najbardziej niezwykłym – tzw. Osią Saską, pomyślaną jako
przeciwwaga dla Krakowskiego Przedmieścia. Oś Saska, założenie składające się ze skomplikowanego
urbanistycznie i funkcjonalnie kompleksu pałacowego połączonego z rozległym ogrodem i zaprojekto-
waną od Placu Żelaznej Bramy gloryfikującą trasą przejazdów władcy pomiędzy Warszawą a stolicą
Elektoratu – Dreznem, skomunikowana z drogą prowadzącą na Pole Elekcyjne i powiązaną osią wido-
kową na kościół ś. Wawrzyńca. Od strony Drezna w kierunku królewskiej Warszawy również projekto-
wano rozległe, oparte na kilkukilometrowej osi założenie nasycone treściami gloryfikującymi elektora
jako króla Polski.

Usiłowania Stanisława Augusta zmierzające do podniesienia autorytetu Państwa i autorytetu mo-
narchy, przyniosły rezultat w licznych projektach gruntownej ingerencji w strukturę Zamku i jego oto-
czenia oraz gruntownej ingerencji w dawną strukturę rezydencji ujazdowskiej, łącznie z dawnym pawi-
lonem kąpielowym Lubomirskiego i jego rozległym otoczeniem. Wizje przebudowy Zamku powstające
na polecenie Stanisława Augusta przez całe jego właściwie panowanie, przewidywały monumentalne
rozwiązania całkowicie zmieniające charakter bryły zamku warszawskiego, wprowadzające wewnętrzne
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dziedzińce, nowe osie kompozycyjne i zmienione wnętrza, zwłaszcza te służące funkcjom państwo-
wym. Nowym, imperialno-królewskim treściom służyła nowa, imperialna stylistyka, wprowadzająca
motywikę i elementy klasyczne, tu wskazująca legitymację suwerenności Państwa i władcy jako podmio-
tu. W praktyce projektowej polegało to na odwołaniu się do wzorów francuskich epoki Ludwika XIV
i Ludwika XVI. Rewelacyjne w skali europejskiej projekty (w przytłaczającej większości nie zrealizowane)
Jakuba Fontany, Victora Louisa, Efraima Schroegera, Domenico Merliniego, Kamsetzera, organizowały
przestrzeń sceny życia publicznego na nowych zasadach, przewidując w koncepcji uporządkowanego
urbanistycznie miasta centralne dla Zamku miejsce w przestrzeni całej aglomeracji warszawskiej (pro-
jektowano m.in. wyburzenia dla otwarcia widoku na nowe, kilkudziesięcioosiowe, wielokondygnacyjne
fasady i elewacje Zamku). Dopiero w tych projektach Zamek powiązany został z miastem. Nie ulega
wątpliwości, że zarówno projekty radykalnej przebudowy Zamku, jak i te dotyczące kompleksu Ujaz-
dów-Łazienki nigdy nie wyrażały tendencji, a nawet nie sugerowały możliwości wprowadzenia przez
Stanisława Augusta, cytuję: „rządów silnej ręki”, czy „podporządkowania sobie organów władzy pań-
stwowej”, co równoznaczne byłoby z zamachem stanu. Nigdy też w Warszawie nie zrealizowano ukła-
du przestrzennego sugerującego możliwość zachwiania równowagi modelu; Oś Saska powiązana była
przecież z rezydencją prywatną króla.

W odniesieniu do polskich warunków trudno w ogóle porównywać przestrzeń życia publicznego
zbudowaną w Warszawie jako miejscu a nie mieście w kontekście pryncypiów prawno-ustrojowych
z realizującymi się w rygorystycznej urbanistyce warunkami przestrzeni ceremonialnej Paryża, Wersalu
czy Petersburga. Agent dworu angielskiego Francis Gordon w r. 1632 olśniony widokiem pola elekcyj-
nego, na którym zgromadziło się tysiące szlachty (nie licząc pocztów, sług, wojska itd.) żeby wybrać
władcą królewicza Władysława – napisał prawdę (bo notował to w swoim diariuszu), że nigdy w życiu
nic podobnego nie widział i nigdy nic podobnego nie zobaczy.

Założenia, cele i warunki ich realizacji były u nas przecież zupełnie inne. Nie sposób też interpre-
tować fasady zachodniej Zamku jako fasady urzędu tylko dlatego, że Zamek mieścił m.in. kancelarie,
pomieszczenia sądowe, fiskusa itp., zapominając że Zamek to symbol. Być może dlatego, z szacunku
dla przeszłości i modelu Stanisław August nie odważył się naruszyć tej symbolicznej struktury.
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Jacek Malczewski – „Portret syna Rafała z żoną”Urszula
SIERSZYŃSKA-

-ROGÓLSKA

WWWWWroku 2006 zbiory Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu wzbogaciły się o obraz patro-
na, „Portret syna Rafała z żoną” datowany na 1922 rok. Był to kolejny, cenny dar wnuka
wielkiego artysty, pana Krzysztofa Malczewskiego i jego żony.

Ten podwójny portret przedstawia małżonków Rafała i Bronisławę w ujęciu frontalnym na tle złoto-
brązowych pól. Rozległy krajobraz przecięty jest poziomą linią horyzontu, a nad głowami na tle niebie-
skiego nieba przepływają różowoliliowe obłoki. Z lewej strony stoi Rafał w ciemnym garniturze z lekko
pochyloną do dołu głową, z prawej strony Bronisława ubrana w zielononiebieską suknię z białym żabo-
tem, w ręku trzyma gałązkę kwitnącej lipy, która od dołu zamyka całą kompozycję. W tle za postacią
Rafała ukazana jest oddalająca się sylwetka błędnego rycerza, Don Kichota na koniu z lancą w towarzy-
stwie Sancho Pansy, z drugiej strony pomiędzy drzewami widoczny jest zarys konia i postać ludzka.
Obraz należy do typu portretów symbolicznych i jest charakterystyczny dla twórczości J. Malczewskie-
go. Dzieło późne, bo z 1922 roku malowane z pewnymi emocjami i zaangażowaniem, o czym świad-
czy już sama dedykacja autora:„J. Malczewski. Dzieciom najdroższym.”

Malczewski portrety symboliczne zaczął malować od połowy lat 90-tych. Wizerunkom o silnie
podkreślonej osobowości zaczęła towarzyszyć w tle kompozycja symboliczna, która dopowiadała status
społeczny modela.

 Irena Kossowska tak pisze o tej grupie portretów: „Stanowią one kompozycje, w których wery-
stycznie ujęta postać modela wypełnia znaczącą część pierwszego planu, stwarzając iluzję wychodzenia
poza ramy obrazu i narzucania swej fizycznej obecności widzowi; tej zastygłej zazwyczaj w bezruchu,
pełnoplastycznej dzięki wyrazistemu modelunkowi postaci, towarzyszy w tle alegoryczno -metaforycz-
ny sztafaż – fantastyczne i realne postacie ucieleśniające moralne dylematy, egzystencjalne rozterki,
bądź świat artystycznej wizji portretowanej osoby. Postacie niczym na teatralnej scenie odgrywają swoje
role w tajemniczej fabule. Snuta w tle narracja mówi o usposobieniu, profesji i życiowym powołaniu
modela o wiele więcej niż jego wizerunek będący jedynie mimetycznym ujęciem fizycznej powierzchow-
ności. W tej dwudzielności przestrzeni obrazowej przejawia się znamienne dla symbolistów pojmowa-
nie dwoistości świata, dostrzeganie jego duchowej i materialnej natury zarazem.”1

 Pejzaż w tle często traktowany był syntetycznie i bez zbędnych szczegółów. To skontrastowanie
krajobrazu i postaci sprawia wrażenie jakby malarz kierował się zupełnie odrębnymi zasadami tworze-
nia, malując te dwie sfery.2 Pejzaż to literackie dopowiedzenie przedstawienia, a zarazem dekoracyjne
wypełnienie płaszczyzny za modelami.3 Tak jak w renesansowych wizerunkach, jest on harmonijnie
zestrojony z postaciami, które zdają się wyrastać z motywu krajobrazowego.4 Pejzaż malowany był
prawie zawsze z pamięci.5 Mieści się w nim wielość motywów, dowolnie zestawianych z różnych ele-
mentów w krajobraz fantastyczny. Był to utarty i łatwy do naśladowania schemat, często dający wraże-
nie, że cały drugi plan jest teatralną, płasko namalowaną dekoracją.6 Można powiedzieć, że Malczewski
nie oddawał realnej impresji natury, lecz „naturę na swój sposób stylizował i barwił”.7

 Rafał został tutaj przedstawiony jako 30 letni mężczyzna z lekko pochyloną głową i ze spuszczo-
nymi oczyma, nie patrzy na nas, tylko jakby w głąb siebie. Ten syn wybitnego malarz sam był malarzem,
1 I. Kossowska, Kultura polska: Jacek Malczewski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, październik 2002, (www.cultura.pl)
2 K. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, Warszawa 1965, s.25
3 A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, s.177
4 D. Markowski, Zagadnienia technologii i technik malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002, s.44
5 A. Heydel, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933, s.158
6 A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, s.161
7 T. Szydłowski, Jacek Malczewski, Warszawa 1925, s. 11
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rysownikiem, pisarzem, felietonistą, taternikiem, narciarzem i popularyzatorem Tatr i sportu. W latach
I wojny światowej studiował w Wiedniu po trochu filozofię, architekturę i agronomię, jako malarz był
samoukiem. W roku 1915 przenosi się do Zakopanego. Uprawia intensywnie taternictwo, jako ochot-
nik uczestniczy w akcjach TOPR-u, wkrótce też staje się jednym z najbardziej obiecujących młodych
wspinaczy. Nadchodzi rok 1917, który kładzie się cieniem na jego taternickiej karierze. 25 IX, podczas
wspinaczki południową ścianą Zamarłej Turni ginie jego partner i przyjaciel Stanisław Bronikowski.
Rafał po dziewiętnastu godzinach oczekiwania w ścianie zostaje uratowany, jednak ze śmiercią towarzy-
sza nigdy się nie pogodził. Usiłuje jak najszybciej zagłuszyć pamięć tragedii zakładając rodzinę i podej-
mując ostateczną decyzję o pozostaniu w Zakopanem na stałe.8

Czy ojciec widział swojego jedynego syna jako wiecznie poszukującego „błędnego rycerza” i dlate-
go umieścił za nim postać Don Kichota w towarzystwie wiernego giermka Sancho Pansy? Szlachcic
z Manczy to bohater romantyczny, niezrozumiany przez ten świat i skazany na samotność. Dla arty-
stów wszystkich stuleci to szlachetny symbol walki z niesprawiedliwościami świata, symbol tęsknoty za
marzeniami, ideałami i sztuką. Jest archetypem wszystkich reformatorów niezrozumianych przez współ-
czesność, ludzi cnotliwych i mądrych, których występne i zdemoralizowane społeczeństwo uważa za
obłąkanych.9 Jego postawa życiowa traktowana jest jako symbol szlachetnego idealizmu nieliczącego
się z rzeczywistością. Czy właśnie nie tak każe nam widzieć Rafała jego ojciec, który usiłował niewątpli-
wie uchwycić w portretach charakterystykę przedstawionej osoby, jej cechy zewnętrzne; ale często też
starał się przekazać coś, co określało jej psychikę i stosunek do świata.10

 Natomiast za postacią synowej Malczewski umieścił sylwetkę konia, uważanego za jednego z naj-
wierniejszych towarzyszy człowieka, symbol Matki Ziemi i pozytywnej siły żywotnej.11 Koń wiąże się
również z mądrością reprezentowaną przez pewność kroku i kierunku w ciemnościach.12 Tym samym
przedstawił żonę syna, jako jego podporę w pokonywaniu trudności życiowych.

Zupełnie inaczej w „Wielkim Tercjarzu” opisuje osobowość Rafała Michalina Janoszanka:
 „Syna Malczewski także bardzo kochał, ale Rafał psychologicznie jest bardzo silny, więc nie wpro-

wadzał ojca w problemy niedomówionych tragedyj. Gdy był dzieckiem, był dowcipny, wesoły, dokazy-
wał. Nadzwyczajnie był zdolny, ale zawsze wiedział, czego chce, i ojciec traktował go jako rozumnego
mężczyznę. … Rafał ożenił się z miłości: ma bardzo miłe dzieci i mam wrażenie, że o szczęście syna
pan Jacek był spokojny.”

 Również J. Puciata –Pawłowska zwraca uwagę, że różne motywy występujące w portretach Jacka
Malczewskiego mają wprawdzie konkretną i ściśle nieraz określoną treść, ale często służą do realizowa-
nia wizji czysto plastycznych, do wypełnienia kompozycji i jej budowy.13

 Bliski plan postaci Rafała i jego żony to kompozycja charakterystyczna dla Malczewskiego, również
tło stanowi tutaj typowy pejzaż swojskiego krajobrazu. Są tu zastosowane charakterystyczne dla artysty
środki formalne: ograniczenie do dwóch postaci rozmieszczonych symetrycznie. Statyka symetryczne-
go układu zachwiana jest tylko przez lekkie odchylenie postaci od osi pionowej obrazu, uzyskując w ten
sposób układ lekko dynamiczny. Postacie zostały zmonumentalizowane, przez wypełnienie nimi niemal
całego płótna. Jak to się często u Malczewskiego zdarzało, artysta najpierw namalował osoby, a później
tło. Zastosował tu swoją ulubioną perspektywę, uciekającą w głąb i ciągnące się poziomo linie hory-
zontalne.14 Postacie namalował w pracowni, a potem dodał z pamięci pejzaż15 i to nie ten, który widział
za oknem, ale radomski, o płaskiej linii. Popiersie człowieka widziane w plenerze byłoby odmiennie
oświetlone, wyglądałoby inaczej. Ten sposób malowania przypomina nam portrety XVI wiecznych mi-
strzów, którzy tak traktowali pejzaż malowany w tle.16

Obraz ma osobliwy nastrój, przypominający senne marzenie, rozgrywający się w dziwnym świecie,
zarazem znanym i nieznanym, prawdziwym i istniejącym poza czasem, podkreślony postacią „błędnego

 8 W. Skarbek-Wojnowski, Między sielanką, a udręką, (www.free.art/plpodkowa.magazyn/nr52)
9 Wł. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 217
10 J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s.212
11 L. Impellusa, Natura i jej symbole, Rośliny, zwierzęta, Arkady 2006, s. 159
12 Wł. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 157
13 J. Puciata-Pawlowska, op.cit. s. 206
14 A. Ławniczakowi, J.Malczewski, Warszawa 1976, s. 59
15 Heydel, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933, s. 158
16 Ibidem, s. 159
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rycerz i jego wiernego giermka” z jednej strony (Rafała), a samotnego konia i stojącą postacią z drugiej
strony ( Bronisławy). Wszystko to sprawia, że zwyczajny z pozoru portret rodzinny, zyskuje typowy dla
Malczewskiego wymiar symboliczny.

 Obraz prawdopodobnie został namalowany w Lusławicach, gdzie Malczewski po ustąpieniu
z funkcji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1921-26 często przebywał. W dworze
w Lusławicach mieszkały jego siostry, Helena Karczewska wdowa po Wacławie Karczewskim i jego
starsza siostra Bronisława. Odwiedzał również pobliskie Charzewice koło Zakliczyna, gdzie mieszkali
córka Julia i Feliks Meyznerowie. Gościł też w Starym Sączu u teściów oraz Zofii i Juliana Kaniewskich
(Zofia Kaniewska była siostrą żony artysty).· W Lusławicach spotykała się cała rodzina, a częstym go-
ściem był też syn Rafał z żoną i dziećmi.

W czasie tych pobytów mimo pogarszającego się zdrowia, Malczewski wiele malował i szkicował.
Zaprzyjaźniona z Malczewskim Michalina Janoszanka tak pisze o tym okresie twórczości artysty: „ob-
razy powstałe w okresie Lusławickim, mimo tego, że mistrz miał już blisko siedemdziesiąt lat, należą do
najświetniejszych (…) I po malarsku biorąc rysunkowo i kolorystycznie (…) sięgają szczytu twórczości
Malczewskiego”.17

W Lusławicach na pewno powstały następujące prace: „Św. Agnieszka” w latach 1920-1921 r.,
„Krzysztof Malczewski w Lusławicach”, kredka 1920 r., „Lusławice – już łan zżęty” 1922 r., „Ogrod-
niczka” 1922 r., „Przekazanie palety – Autoportret z Mieczysław Gądeckim” 1922 r.18

 „Portret syna Rafała z żoną” cały czas znajdował się w zbiorach rodzinnych. Najpierw wisiał
w dworze w Lusławicach. Michalina Janoszanka w „Wielkim Tercjarzu” wspomina:

 „Całe ściany od sufitu do dołu obwieszono obrazami Malczewskiego…dalej podwójny portret
Rafała z żoną, trzymającą w ręce kwiat lipy…”.

 Później obraz był w posiadaniu Rafała i jego żony Bronisławy. W 1965 roku chora pani Bronisława
Malczewska ( z domu Dziadosz) przenosi się wraz z całym dobytkiem z Zakopanego do Warszawy do
swego syna Krzysztofa.19  Do roku 2006, do czasu przekazania obrazu do Muzeum był on w posiada-
nie wnuka artysty Krzysztofa Malczewskiego i wisiał w jego mieszkaniu w Warszawie.

Warsztat malarski Jacka MalczewskiegoWarsztat malarski Jacka MalczewskiegoWarsztat malarski Jacka MalczewskiegoWarsztat malarski Jacka MalczewskiegoWarsztat malarski Jacka Malczewskiego
Budowa technologiczna obrazu na podstawie analizy wizualnej i literatury.Budowa technologiczna obrazu na podstawie analizy wizualnej i literatury.Budowa technologiczna obrazu na podstawie analizy wizualnej i literatury.Budowa technologiczna obrazu na podstawie analizy wizualnej i literatury.Budowa technologiczna obrazu na podstawie analizy wizualnej i literatury.

WWWWW portrecie syna Rafała z żoną” mamy do czynienia z krosnami wtórnymi. Prawdopodobnie w cza-
sie przewożenia obrazu z Zakopanego do Warszawy, został on zdjęty z blejtramu i zrolowany.

Malczewski kupował prawdopodobnie blejtramy z nabitym już i zagruntowanym płótnem. Kupowa-
nie gotowych podłoży było zapewne następstwem braku czasu na samodzielne wykonanie podobrazia,
przede wszystkim gruntu, przez szybko i bardzo wiele malującego artystę. Zapewne również miało
znaczenie zaufanie do fabrycznie, a więc wydawałoby się, że poprawnie przygotowanych podobrazi.
Należy w tym miejscu dodać, że stan zachowania podobrazi fabrycznych, stosowanych przez malarza
jest rzeczywiście bardzo dobry.· W obrazie „Portret syna Rafała z żoną” zostało zastosowane płótno
lniane o splocie płóciennym, prostym, nitce pojedynczej, tkane równo, maszynowo, cienkie o dużej
gęstości. Zostało ono użyte wzdłuż wątku (kierunek wątku zgodny z pionem obrazu). Przeklejenie
wykonano fabrycznie klejem glutynowym.20  Zaprawa jest olejna, fabryczna jedno, najwyżej dwuwar-
stwowa, koloru jasno-ugrowego, cienka, nieogładzona i nieoszlifowana. Faktura powierzchni powtarza
strukturę splotu płótna. Podstawowym wypełniaczem wszystkich zapraw jest najczęściej łączona
w różnych proporcjach mieszanina kredy, bieli ołowianej, bieli cynkowej oraz bieli barytowej.21 Należy
stwierdzić, że Malczewski używał wyłącznie gotowych, handlowych, gruntowanych podobrazi malar-
skich. W przypadku obrazów malowanych na płótnie dowodem na stosowanie gruntów fabrycznych jest
występowanie zaprawy na krajkach. Z obserwacji obrazów malarza wynika, że unikał on efektu prześwi-

 17 M. Janoszanka, Wielki Tercjarz, Poznań 1931, s.247
18 Niezależny Zakliczyński Serwis Internetowy, (Zakliczyn.w.interia.pl)
19 Informacja przekazana przez panią Z.K. Posiadałę, kierownika Działu Sztuki Dawnej w Muzeum im.
 J. Malczewskiego w Radomiu
20 Ibidem, s. 67
21 Ibidem, s. 248
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tywania surowej bieli zaprawy. Wydaje się, że artysta nie znosił tzw. „martwego płótna”. Niemal we
wszystkich obrazach powierzchnia zaprawy zamalowana jest płasko innym kolorem, raz laserunkowa
(rodzaj imprimatur) innym razem kryjąco.22

Rysunek wykonany był bezpośrednio pędzlem najczęściej brązową lub czarną farbą olejną.23 Nie-
mal we wszystkich badanych obrazach Jacka Malczewskiego jako pigment brązowy występuje ochra,
a jako czerń – czerń żelazowa. Wybór takich farb był zapewne świadomy, z uwagi na dobre wysychanie
tych pigmentów z olejem. W początkowej fazie tworzenia obrazu był to zapewne ogólny zarys kompo-
zycyjny, który następnie stawał się wstępnym modelunkiem światłocieniowym, rodzaju podmalowane-
go, monochromatycznego szkicu. Zarówno rysunek jak i wstępny sposób modelunku daje się zauważyć
w miejscach, w których malarz świadomie wykorzystał efekt prześwitywania warstw spodnich, a przede
wszystkim w partiach niedomalowanych, świadomie zastosowanych przez artystę. Malarz używał farb
olejnych z niewielkim dodatkiem żywic naturalnych. Używał gotowych „fabrycznych” kolorów, bezpo-
średnio wyciskanych z tub jak również uzyskiwanych z mieszaniny pigmentów.24

 Eksperymentatorem nie był, nie tworzył technologicznych kombinacji. Do malowania używał pędzli
płaskich szczecinowych, tylko do detali małych, okrągłych.26

Malczewski w portretach szczególnie drobiazgowo opracowywał głowę modela, szkicowo malując
resztę. Cała uwaga artysty i odbiorcy skupiona zastaje na twarzy. Ten brak wykończenia, mimo świetnej
techniki dzieła oraz swoista brawurowość malarska i niedbałość o szczegóły, stały się dominującą cechą
większości jego portretów. Mistrzowskie operowanie warsztatem, sprawia, że odnosi się wrażenie wło-
żenia mimowolnego wysiłku malarza, koniecznego do uzyskania zamierzonego efektu.

Malczewski stosował specyficzną kolorystykę, opartą na fioletach, różach, rozbielonych zieleniach,
błękitach i tzw. barwach zszarzałych.27 Analizując sposób opracowania powierzchni często odnosi się
wrażenie płaskości, co jest zwłaszcza charakterystyczne dla późnego okresu twórczości, w dziełach
traktowanych pobieżnie i schematycznie. Kolorystyka, choć często zgaszona specyficzną mgiełką jest
bez wątpienia niezwykle szeroka i nie wyklucza współbrzmienia obok siebie lekkich barw jasnych i
głuchych ciemnych. Artysta powtarzał wciąż te same kombinacje pigmentów, czego przykładem może
być sposób opracowania karnacji, a także oczu, uszu i ust. Malarz używał nadmiaru koloru różowego
uzyskiwanego na bazie kraplaku w malowaniu konchy usznej, co sprawia, że odnosi się wrażenie ich

22 D Markowski, op. cit., s. 92
23 A. Heydel, op. cit., s. 174
24 D. Markowski, op. cit., s. 250
25 D. Markowski, op. cit., s. 111-243
26 Ibidem, s. 97
27 Ibidem, s. 36

1. Biele
 - biel ołowiowa
 - biel cynkowa
 - biel barytowa

 2. Żółcienie
 - ugier
 - żółcień chromowa
 - żółcień kadmowa

Paleta malarska Jacka MalczewskiegoPaleta malarska Jacka MalczewskiegoPaleta malarska Jacka MalczewskiegoPaleta malarska Jacka MalczewskiegoPaleta malarska Jacka Malczewskiego25

3. Czerwienie
 - ziemia czerwona
 - minia
 - cynober
 - czerwień chromowa
 - czerwień kadmowa
 - czerwień alizarynowa

4. Brązy
 - ochra
 - umbra
 - brunat van Dycka

5. Zielenie
 - zieleń chromowa
 - zieleń szwajnfurcka
 - zieleń kobaltowa
 - ziemie zielona

6. Błękity
 - ultramaryna sztuczna
 - błękit pruski
 - ceruleum
 - błękit kobaltowy

7. Czernie
 - czerń węglowa
 - czerń żelazowa
 - czerń manganowa
 - czerń roślinna
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28 J. Jakimowicz, op. cit., s. 158
29 A Heydel, op. cit., s. 174
30 Ibidem, s. 263

odmrożenia.28Jeden ze złośliwych kolegów artysty mawiał, że Malczewski ze szczególną predylekcją
malował dziurki w nosie.29

Warstwa malarska kładziona jest nierównomiernie, jej grubość jest zróżnicowana, miejscami bar-
dzo cienka z prześwitującym kolorem zaprawy (w niektórych partiach jest ona w ogóle nie domalowana)
oraz płaskiego jednobarwnego podmalowania w obrębie danej płaszczyzny, spod którego także prze-
śwituje zaprawa. Dlatego też o kolorycie obrazu decyduje w dużej mierze prześwitujący kolor zaprawy
i założonej na nią „imprimatury”.

Pociągnięcia pędzla są odmienne w zależności od miejsca kompozycji. Twarze malowane są krót-
kimi, uwidaczniającymi się muśnięciami, włosy zaś płynniej i szerzej. Światła podkreślone są impastami.
W partiach ubioru wykorzystany został efekt prześwitywania warstw spodnich, w tym i zaprawy.

Malczewski stosował zapewne gotowy werniks naturalny rozpuszczony w terpentynie i zakładany
pędzlem w stosunkowo grubej warstwie.30 Niestety taki werniks ulegał szybkim procesom starzenia,
dlatego był usuwany w czasie konserwacji i nie zachował się do dzisiaj.

W odniesieniu do dzieł Malczewskiego usunięcie pociemniałego werniksu było uzasadnione, po-
żółkły i zdegradowany w sposób zasadniczy fałszował właściwą, jaskrawą kolorystykę jego obrazów.
W omawianym obrazie mamy do czynienia z tym przypadkiem.

Na koniec można stwierdzić, że poznanie warsztatu malarskiego Jacka Malczewskiego ukazuje go, jako
artystę niezwykle zdolnego i sprawnego manualnie. Z uwagi na to, że był to twórca pod wieloma względami
wyjątkowy, dla właściwej interpretacji jego dzieł oprócz wiedzy historyka sztuki, niezwykle przydatna jest
także analiza technologiczna budowy jego obrazów i stosowanych przez niego materiałów malarskich.
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Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach i jej

miastotwórcza i cywilizacyjna rola
wbudowaniu miasta i rozwoju regionu

radomskiego w okresie międzywojennym.
Z okazji 70-tej rocznicy COP-u

– wystawa w MCS „Elektrownia”
2007 r. zbiegają się trzy rocznice:
– 70–ta rocznica COP–u (5 lutego 1937 r. wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski przedsta-
wił w Sejmie program inwestycyjny budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego),

– 50-ta rocznica śmierci Naczelnego Dyrektora Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, dr inż. Jana
Prota (zmarł 19 lipca 1957 r. na emigracji w Londynie),
– 140–ta rocznica urodzin twórcy Drugiej Rzeczypospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego (urodził się
5 grudnia 1867 r. na Wileńszczyźnie).

Ogniwem łączącym te wydarzenia
są trzy hasła: niepodległość, przemysł
zbrojeniowy, i patriotyzm oraz ich
wzajemna zależność.

Zastanowimy się nad tym, ca łączy
bohaterów tych rocznic: – inż. Euge-
niusza Kwiatkowskiego, twórcę Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego i wy-
mienione powyżej postacie. Myślę,
że głęboki patriotyzm, jaki kierowali się
w życiu w dążeniu ku niepodległości
państwa polskiego i utrzymania jej
w czasie pokoju.

Wszyscy trzej rozumieli, po do-
świadczeniach wojennych z lat 1914–
–18 i wojny 1920 r., że zwycięstwo
w wojnie i utrzymanie pokoju zależy
w dużej mierze od własnego nowocze-
snego przemysłu zbrojeniowego oraz
że nie można opierać zaopatrzenia
armii o broń z importu.1

Dlatego jedynymi z pierwszych de-
cyzji Naczelnika Państwa, Józefa Pił-
sudskiego po odzyskaniu dostępu do
morza była budowa portu w Gdyni
(1921), a po przyłączeniu Górnego
Śląska do Polski (1922) była budowa państwowego przemysłu zbrojeniowego.

WWWWW

1 Konwencja wojskowa z Francją z 21 lutego 1921 r. zobowiązywała Polskę do utrzymywania w czasie pokoju minimum 250 tysięcy
żołnierzy. W lipcu 1920 r. gdy wojska bolszewickie stanęły pod Warszawą Polska zorganizowała milionową armię ochotniczą.
Wielka Brytania do końca wojny uruchomiła 200 fabryk państwowych i prywatnych, podczas gdy w Rosji działały dwa znaczące zakłady
zbrojeniowe w Tule i Symbirsku. N. Davies – Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920, s. 83. Rosja carska załamała się z powodu
niedostatecznie rozwiniętego i zorganizowanego dla potrzeb wojny przemysłu. Niedostatek zaopatrzenia technicznego był tak potworny,
że po pięciu żołnierzy oczekiwało w kolejce po karabin i buty po zabitym towarzyszu. T. Szpotański – Rola przemysłu w obronności
państwa – Katowice 1939, s. 15.
Jeśli chodzi o import broni, to przypomnijmy sabotaż dostaw broni z Anglii i Francji przez dokerów w Londynie, Hamburgu i Gdański,
opóźnianie transportów kolejowych przez Czechów itd. Zob. N. Davies – Orzeł biały, czerwona gwiazda – Wojna polsko–bolszewicka
1919–1920, Wydz. Znak Kraków 1997, s. 83, 184–193.

Kształtowanie się koncepcji przestrzennej rejonu bezpieczeństwa
Legenda: 1. granica państwa; 2. granice rejonu bezpieczeństwa według roz-
porządzenia Prezydenta RP z 22 marca 1928 r.; 3. pierwotny projekt granic
rejonu bezpieczeństwa z 18 maja 1923 r.
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Odzyskując niepodległość Polska nie miała fabryk Zbrojeniowych, bowiem zaborcy świadomie nie
budowali ich na ziemiach polskich.2

Na mocy uchwały Komitetu Ekonomicznego Ministrów z 19 kwietnia 1922 r. o budowie rządo-
wych wytwórni zbrojeniowych, powołano z lipcu 1922 r. Centralny Zarząd Wytwórni Wojskowych,
który z początkiem sezonu budowlanego – 15 marca 1923 r. – rozpoczął jednocześnie budowę
czterech wielkich zakładów:

– wytwórnię prochu we wsi Zagożdżon w gminie Jedlnia
– fabrykę karabinów w Radomiu
– fabrykę amunicji w Skarżysku
– wytwórnię sprawdzianów (specjalnych urządzeń pomiarowych) w Warszawie.3

W tym samym dniu – 15 marca 1923 r. Rada Ambasadorów w Paryżu usankcjonowała granice
państwa polskiego.

Lokalizacja przemysłu zbrojeniowego w okręgu radomskim – wówczas zwanym Ziemią Radomską
– była kompromisem między władzami wojskowymi a cywilnymi. Ministerstwo Spraw Wojskowych lan-
sowało projekt lokalizacji przemysłu zbrojeniowego w widłach Wisły, Sanu i Dunajca, uważając ten
rejon jako najbardziej bezpieczny. Na taką lokalizację przemysłu „na pustkowiu”, na terenie bez infra-
struktury dróg, kolei, energii elektrycznej i słabo zurbanizowanym nie zgodziło się Ministerstwo Prze-
mysłu i Handlu. Kompromisem był wybór północnej części tzw. Staropolskiego Zagłębia Przemysłowe-
go, terenu w trójkącie Dęblin – Końskie – Sandomierz, który określono jako „trójkąt bezpieczeństwa
Nr 2”; poprzedni jako – Nr 1.

Do pierwotnej lokalizacji powrócono w 1935 r., po śmierci J. Piłsudskiego, gdy wicepremierem
został inż. chemik Eugeniusz Kwiatkowski.

Okręg radomski (trójkąt bezpieczeństwa Nr 2) wszedł w skład powołanego w lutym 1937 r. Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego jako rejon radomsko–kielecki tzw. A – surowcowy (były jeszcze dwa
rejony: B – lubelski jako aprowizacyjny i C – sandomierski mieszczący przemysł przetwórczy).

W świadomości wielu osób Centralny Okręg Przemysłowy kojarzy się jako sprawca budowy wytwór-
ni w Pionkach i fabryk w Radomiu, Skarżysku i Starachowicach, co nie jest prawdą, ponieważ zakłady
w tych miastach na przeszło 10 lat przed COP–em już produkowały proch, broń i amunicję.4

Z COP–em wiąże się przede wszystkim budowa Stalowej Woli, tj.: dwóch zakładów: hutniczego
i mechanicznego, produkujących sprzęt artyleryjski oraz budowa elektrowni i osiedla mieszkaniowego.
Była to obok budowy portu i miasta Gdyni, największa i najbardziej rozpropagowana w Polsce między-
wojennej inwestycja gospodarcza.

Tak jak Stalowa Wola, miasto powstałe w latach 1937–39, z przekształcenia wsi Pławno, tak
o dziesięciolecie wcześniej powstawało na gruntach wsi Zagożdżon, Podgóry i Pionki miasto PIONKI,
również „budowane od zera”.

3 Za najpilniejszą inwestycję władze wojskowe uważały budowę wojskowej wytwórni prochu. Decyzja o jej budowie zapadła już 4 maja
1921 roku na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Lokalizację wytwórni broni w Radomiu i amunicji w Skarżysku zatwierdził
minister spraw wojskowych 25 listopada 1921 r. Pod budowę wytwórni prochu wybrano tereny Puszczy Kozienickiej, należące do Lasów
Państwowych, w Nadleśnictwie Zagożdżon, w gminie Jedlnia, przylegające po stronie południowej do linii kolejowej Dęblin – Radom..
Usytuowanie wytwórni chemicznej w środku gęstego lasu sosnowego umożliwiało maskowanie budynków fabrycznych i mieszkalnych, zaś
twierdza Dęblin miała osłaniać wytwórnię od wschodu, w razie wybuchu wojny z Rosją sowiecką.
Za lokalizacjami wytwórni metalowych: broni w Radomiu i amunicji w Skarżysku przemawiały istniejące tam zakłady przemysłowe –
garbarnie, odlewnie, fabryka maszyn Kindta, huty szkła, zakłady ceramiki „Marywil”– w Radomiu, warsztaty kolejowe w Radomiu i Skarży-
sku, szkoły zawodowe i rzemieślnicze, zapewniające kadry wykwalifikowanych pracowników, ponadto dobre połączenia kolejowe z War-
szawą i Śląskiem.
Czwarty zakład, Państwową Wytwórnię Sprawdzianów (fabryka wytwarzała specjalne narzędzia pomiarowe dla całego przemysłu zbrojenio-
wego), umiejscowiono na Powązkach, również jak poprzednie, na terenach państwowych. O lokalizacji tej wytwórni w Warszawie zadecy-
dowały względy kadrowe. Warszawa wykształciła podczas wojny wysokokwalifikowane kadry robotników (rusznikarzy) i techników. Istniała
tu jedyna w Polsce półwyższa, politechniczna szkoła zawodowa Wawelberga i Rotwanda, a także była pod ręką stołeczna kadra naukowo
– techniczna.
4 Najwcześniej rozpoczęła produkcję Wojskowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie. W 1925 r. uruchomiono
fabrykę nitrogliceryny i materiałów kruszących ( dla górnictwa) i fabrykę prochu czarnego, a w 1926 r. – fabrykę prochów bezdymnych.
Całkowite ukończenie budowy Wytwórni Prochu w Zagożdżonie wraz z instalacjami do wyrobu kwasu siarkowego i bawełny nastąpiło
w 1928 r. Ukończenie budowy fabryki broni w Radomiu i całkowite uruchomienie produkcji karabinów ręcznych nastąpiło w 1926 r., pełną
zdolność produkcyjną fabryka osiągnęła jesienią 1927 r. a w 1929 r. rozpoczęła produkcję ciężkich karabinów maszynowych. Instalację
maszyn do wyrobu amunicji karabinowej w Skarżysku zakończono w 1927 r., ukończenie budowy fabryki amunicji wraz z instalacją do
produkcji nabojów do pocisków gazowych – w 1929 roku. J. Gołębiowski – Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej 1918 –1939,
Pionki 1993, s. 49.
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Za twórcę Stalowej Woli uważany jest inż. Euge-
niusz Kwiatkowski (jedyny pomnik tego wybitnego Po-
laka tu się znajduje).

Za budowniczego Pionek, wśród mieszkańców,
uważany jest inż. Jan Prot. Świadectwem pamięci
i wyrazem takiego poglądu jest tablica pamiątkowa
w Urzędzie Za „ojca chrzestnego” budowy Centralne-
go Okręgu Przemysłowego uważany jest Prezydent Igna-
cy Mościcki, z zawodu jak E. Kwiatkowski i Jan Prot –
inżynier chemik.5  To on zaproponował kandydaturę
ówczesnego dyrektora Zjednoczonych Fabryk Związ-
ków Azotowych w Chorzowie i Mościcach – inż. Euge-
niusza Kwiatkowskiego na stanowisko ministra skarbu
i wicepremiera do spraw gospodarczych.

U profesora Mościckiego, gdy ten kierował labora-
torium technologii chemicznej na Politechnice Lwow-
skiej pracował jako asystent Jan Prot, absolwent Poli-
techniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Na uniwersytecie obronił pracę doktorską
z chemii fizycznej. Wraz z profesorem uczestniczył w odbudowie i uruchamianiu, rozgrabionej przez
Niemców, fabryki kwasu azotowego w Chorzowie. Jan Prot miał zapisane w życiorysie piękne karty
niepodległościowe: członkostwo w Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Walki
Czynnej, w Związku Strzeleckim, służbę podoficerską i oficerską w I-ej Brygadzie Legionów Polskich i
udział w wojnie sowiecko-polskiej 1920 r. W 1924 r. wyszedł z wojska w stopniu majora, rok później
przeniesiony do rezerwy. Następnie pracował w fabryce górniczych materiałów wybuchowych „Ligno-
za” w Krywałdzie na Górnym Śląsku jako dyrektor techniczny. Z jego przejściem do Krywałdu wiąże się
modernizacja zakładu, który powiększył produkcję i rozszerzył asortyment wyrobów.6

Po zamachu majowym w 1926 r. i wyborze prof. Mościckiego na Prezydenta RP następuje reorga-
nizacja wojska.

31 marca 1927 r. zostaje rozwiązany Centralny Zarząd Wytwórni Wojskowych. Wytwórnie
w Radomiu i Skarżysku przechodzą pod zarząd Państwowych Wytwórni Uzbrojenia, a wytwórnia
w Zagożdżonie otrzymuje osobowość prawną. Obydwa przedsiębiorstwa jako skomercjalizowane, pod-
legają bezpośrednio pod II-go wiceministra Spraw Wojskowych.

1 kwietnia 1927 r. inż. Jan Prot zostaje powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej
Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie, powiat Kozienice.

Pierwszym posunięciem nowego dyrektora jest wymiana zużytych maszyn i urządzeń na nowocze-
sne, co pozwala rozwinąć produkcję na wysokim poziomie.

Z wielka umiejętnością Dyrektor Prot dobiera wartościowych współpracowników, którzy wspierają
go w rozwoju wytwórni. Wespół z dyrektorem technicznym inż. Stanisławem Dunin–Markiewiczem (od
sierpnia 1927 r.) tworzą udany tandem menedżerski, unowocześniając metody produkcyjne, a także
organizując na każdym z wydziałów laboratoria badawcze oraz zakładowe Centralne Laboratorium
Badawcze.7  Pozwoliło to przygotować w Zagożdżonie (Pionkach) szereg wartościowych patentów
i skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi. W końcu lat 30–tych pionkowska PWP stała się – jak
twierdzi prof. J. Gołębiowski – największą wytwórnią – koncernem prochu w Europie. Do 1939 r. PWP
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Dr inż. Jan Prot, zdjęcie z około 1927 r.

5 Prof. Mościcki wraz z profesorami Politechniki Warszawskiej – Mieczysławem Bronikowskim i Henrykiem Mierzejewskim opracowali
w lipcu 1922 r. w Wydziale Technicznym CZWW PLAN ROZMIESZCZENIA projektowanych 20 wielkich wytwórni dla produkcji przed-
miotów wojennego użytku na terytorium w trójkącie: Warszawa – Tarnów – Przemyśl. Plan ten był opracowany pod kierunkiem Szefa
Administracji Armii gen. dyw. Józefa Czikela i dyr. CZWW inż. Józefa Krzyżanowskiego. CAW. Biuro Adm. Armii I 300.54.93 Protokół
z 5–go posiedzenia Rady Nadz. CZWW z 25.VIII.1922.
6 Bogusław Blum – Jan Prot (1891–1957) budowniczy polskiego przemysłu zbrojeniowego, w: Przegląd Historyczno–Wojskowy – Kwar-
talnik Rok VIII (LIX), Nr 2(217), Warszawa 2007, s. 122–143.
7 Z powodu dużej liczby tematów badawczych Dyrekcja PWP wciągnęła do współpracy laboratoria Politechniki Warszawskiej, Politechniki
Lwowskiej oraz Uniwersytetu A.M. w Poznaniu. Zob. S.A. Traczyk – Zarys dziejów PWP oraz Zagożdżona – Pionek w latach 1922–
1939, w: Szkice z dziejów Pionek, tom I, Pionki 2000., s. 33–71.
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w Pionkach wybudowało swoje
filie w Kielcach, Niedomicach,
Krajowicach oraz rozpoczęła
budowę czwartej, w Sarzynie k.
Leżajska.

Budowa wytwórni materiałów
wybuchowych na terenie pozba-
wionym infrastruktury technicznej
wymagała zapewnienia mieszkań
dla załogi, budowy dróg dojazdo-
wych, bocznicy kolejowej, sieci
energetycznych, wodociągowych,
kanalizacji, a przy tym urządzeń i
obiektów niezbędnych do życia
pracowników.8

Pierwsze budynki to były
baraki dla budujących zakład
oraz obiekty gospodarcze (pie-
karnia, pralnie, warsztaty, gara-
że i stajnie) zlokalizowane w re-
jonie gospodarczym w pobliżu
bramy głównej zbiegu ulic dzi-
siejszej Radomskiej i Zakłado-
wej, gdzie stał budynek wartowni z biurem przepustek i dwoma bramami kolejową i drogową.

Równolegle z budową warsztatów, cegielni i tartaku, wybudowano elektrownie, stacje pomp przy
tzw. Stawie Górnym i oczyszczalnię ścieków.

W 1927 r., w pierwszym roku pracy dyrektora Prota, wytwórnia miała 6 wydziałów produkcyjnych
i jeden oddział w budowie. Większość robotników dochodziła do pracy z okolicznych wsi (rower koszto-
wał dwie pensje robotnika niewykwalifikowanego). Dla pozyskania pracowników wykwalifikowanych i kadry
kierowniczej potrzebne były mieszkania. W początkowej fazie powstawały baraki mieszkalne i socjalne dla
budujących i pierwszych pracowników wytwórni, następnie domy mieszkalne murowane.

Pierwsze domy mieszkalne przy wytwórni w Zagożdżonie wzniesiono w latach 1923–1926. Doku-
mentację przygotowywał Wydział Projektów Budowlanych Wojskowej Wytwórni Prochu i Materiałów
Kruszących w Zagożdżonie, a zatwierdzał Wydział Techniczny CZWW.9
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8 W Zagożdżonie ( taka była pierwotna nazwa Pionek do1932 r. ) wykupiony od miejscowego nadleśnictwa teren o powierzchni 7 km2,
stanowił klin między torami a bagnistymi łąkami rzeki Zagożdżonki, leżący na zachód od stacji kolejowej. Teren fabryczny i mieszkaniowy
otoczono podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego na słupach żelbetowych. Las wycinano tylko tam, gdzie miały stanąć budynki
i przebiegać ulice. Na zamkniętym, ogrodzonym terenie, po częściowym wykarczowaniu lasu, powstawały najpierw baraki dla budujących
zakład oraz pierwszych zatrudnionych w wytwórni. W pobliżu bramy głównej zlokalizowano wydział gospodarczy, z piekarnią, pralniami,
warsztatami, garażami i stajniami. Zob. B. Blum – Osada miejska przy Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach(1923–1939), w: Szkice
z dziejów Pionek, t. I, pod red. naukową Marka Wierzbickiego, Pionki 2000, s. 73–99.
9 Przygotowywanie dokumentacji i zatwierdzanie projektów budynków, budowli, instalacji oraz zawieranie umów na jej wykonanie regulo-
wał Okólnik nr 2 Głównej Dyrekcji CZWW z 18 sierpnia 1922 r. CAW. CZWW. I.300.16.960. Projekty budynków zagożdżońskich z lat
1923 – 25 są podpisane tylko w rubryce: kopiował oraz sygnowane przez dyrektora ppłk R. Sznajdera i kier. Wydziału Budowy: inż.
Franciszka Borudzkiego. Na planach z 1926 r. i późniejszych w rubryce: projektował oraz Kierownik Biura Techn. pojawia się nazwisko
inż. Eugeniusza Czyża, znika słowo:– kopiował –, a zastępuje go – wykonał. Dodatkowo pojawia się rubryka – sprawdził i zatwierdzam.
W tej ostatniej, po 1927 r., widnieje podpis dyrektora technicznego Stanisława Dunin– Markiewicza. Nie zachowały się żadne plany
kolonii mieszkaniowych z Zagożdżona – Pionek sprzed 1939 r. Czy plany kolonii mieszkaniowych sporządzono w CZWW w Warszawie,
czy w Zagożdżonie–Pionkach – nie wiadomo. Wynika z tego, że pierwsze obiekty były przerysowywane, prawdopodobnie z dokumentacji
austriackiej, przywiezionej przez ppłk Sznajdera, a po 1926 r. adaptowane, bądź projektowane na miejscu przez zespół inż. arch.
E. Czyża. Zespół pionkowski jako jedyny wykazywał dużą samodzielność w projektowaniu, co powodowało niekiedy kolizje kompetencyjne
z Departamentem Budownictwa MSWojsk. CAW. Dep. Bud. I 300.63.29. Pismo PWP Pionki 21 lipca 1934 r. do Szefa Dep. Budownic-
twa MSWojsk. dot.: organizacji Biura Budowlanego.
Szefem Departamentu Budownictwa MSWojsk. do 1939 r. był płk Leopold Toruń, z wykształcenia inżynier architekt. W Departamencie
Budownictwa pracowało bądź współpracowało wielu znanych architektów, m. in. Franciszek. Lilpop, Antoni Dygat, Edgar Norwerth i inni.
Postać płk L. Torunia, praktyka i publicysty, późniejszego wykładowcy na Wydziale Architektury Polskiego Uniwersytetu w Liwerpool, jak
i działalność tej komórki MSWojsk. oraz grona współpracujących z nią architektów, zdaniem autora niniejszego tekstu, zasługują na
podjęcie badań naukowych.

Zagożdżon – Pionki. Próba odtworzenia planu osady przy Państwowej Wytwórni
Prochu, wg stanu na 1935 r.
Legenda: 1. Brama Główna z budynkiem straży i biurem przepustek – 1933,
2. Obiekty socjalno-gospodarcze, 3. Ambulatorium (barak), 4. Sklep spółdzielczy
„Centrala”,  5. Szkoła 4 klasowa w 3-ch barakach, do 1930, potem mieszkania
rotacyjne, w 1934 baraki rozebrano, 6. Koszary Straży Bezpieczeństwa 1930,
7. Obiekty Wydziału Gospodarczego PWP, 8. Kasyno Urzędnicze PWP – 1930,
9. Biuro Główne PWP - 1929, 10. Centralne Laboratorium Badawcze – 1930,
11. Elektrownia – 1925, 12. Doły Imhoffa -–1925, 13. Poczta i posterunek policji
-–1934, 14. Sklep kooperatywny „PROCH"– 1928, 15. Dom dla kawalerów (hotel
„Lampart") - 1928, 16. Kaplica drewniana –1924, rozebrana po 1934,  17. Ogród
kolejowy
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Zabudowę mieszkalną tworzyły dwie kolonie (robotnicza i urzędnicza)(robotnicza i urzędnicza)(robotnicza i urzędnicza)(robotnicza i urzędnicza)(robotnicza i urzędnicza), usytuowane wzdłuż
wewnętrznej ulicy, prowadzącej do rejonu gospodarczego i bramy głównej wytwórni.

Kolonie rozdzielał ogród zakładowy i park leśny, z ozdobnie uformowanym oczkiem wodnym.10

Luźna, wolnostojąca zabudowa była złożona z jednopiętrowych, wielorodzinnych domów mieszkal-
nych, otoczonych ogródkami, na wydzie-
lonych działkach (ogrodzonych sztache-
tami na słupach żelbetowych).

Życie w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą oraz praca w państwowej fa-
bryce dawały mieszkańcom poczucie har-
monii i bezpieczeństwa.

W ciągu czterech lat wybudowano 19
domów murowanych piętrowych
i 28 drewnianych oraz baraków. Była to
liczba zupełnie niewystarczająca dla 1545
pracowników, co z rodzinami dawało oko-
ło 3000 osób żyjących z pracy w fabry-
ce. Na terenie fabrycznym, przy każdym
z oddziałów funkcjonowały kuchnie, sale
jadalne, szatnie i umywalnie z natryskami.

W rejonie mieszkaniowym dla wszystkich pracowników i ich rodzin wybudowano baraki socjalne,
a w nich: centralną łaźnię parową, piekarnię, rzeźnię, spółdzielnię spożywców, kaplicę, dwa kasyna ze
stołówkami, czytelniami, salą kinowo–zabawową, prowizoryczne boisko sportowe11 .

Za sprawą dyrektora Prota po 1928 r. nastąpiło dwukrotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych
na przyzakładowe budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę techniczną i społeczną.

Po kolonii robotniczej i urzędniczej, wytwórnia buduje trzecią – Nową KolonięNową KolonięNową KolonięNową KolonięNową Kolonię, z mieszkaniami dla
robotników i urzędników. Obok domów mieszkalnych powstały obiekty, które tworzyły miejski charakter
osady: poczta i posterunek policji, hotel – dom dla kawalerów „Lampart”, hotel dla gości wytwórni, łaźnia
z krytym basenem 20 m, boisko sportowe z trybunami na 300 widzów, szkoła dokształcająca i zawodowa,
dwie szkoły powszechne i gimnazjum, wreszcie, piękny monumentalny kościół św. Barbary.

Wymienione obiekty stanęły na ogrodzonym terenie wytwórni wzdłuż ulicy łączącej wytwórnię ze
stacją kolejową, zbudowane z pieniędzy wytwórni i częściowo ze składek pracowników (kościół, sta-
dion, kąpielisko).

W latach 1927–1929 Wytwórnia zbudowała drogi łączące zakład ze stacją kolejową i z drogą
wojewódzką Radom–Kozienice (przez 5 lat jedynym połączeniem wytwórni z resztą Polski była tylko
linia kolejowa!).12
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Dom robotniczy M28 na Koloni Robotniczej

10 „Była to właściwie uporządkowana część Puszczy Kozienickiej z pięknymi starymi sosnami. Park miał ławki, wygracowanie ścieżki,
strumyk płynący przez wilgotną łąkę, z niezapominajkami i mały stawek ogrodzony brzozowym płotem. W wilgotnej części rosły paprocie
i dzikie kwiaty, a na wiosnę kaczeńce, przylaszczki i zawilce, potem orliki, jaskry, lilie-złotogłów, a pod sosnami wrzos. Park ogrodzony był
drewnianym płotem”. Janina Prot – Pionki, jakie pamiętam, w: Szkice z dziejów Pionek – Pionki 2000, s.118. Dziś w tym miejscu, po
rozebranej stołówce „Pronitu”, stoi hipermarket „Lidl” ( przyp. moje ).
11 CAW, Korpus Kontrolerów, I.300.16.1005. Raport generalny Korpusu Kontrolerów MSWojsk. z 21.VI.1927. B. M. Markowski ocenia
budownictwo mieszkań dla robotników w Zagożdżonie, w porównaniu z wytwórniami zbrojeniowymi w Radomiu i Skarżysku, jako prymi-
tywne (baraki bez urządzeń sanitarnych) i niewystarczające, przytaczając dane z 1927 r. Tymczasem zakończenie budowy mieszkań
w sąsiednich wytwórniach nastąpiło z początkiem lat kryzysu, około 1930 r., podczas gdy w Zagożdżonie–Pionkach ciągle budowano, nie
zważając na kryzys, z nasileniem po 1934 r. aż do wybuchu wojny. Bilans mieszkań przyzakładowych na koniec 1938 r. dla Pionek wypadał
najkorzystniej. Zob. M. B. M a r k o w s k i, Robotnicy przemysłowi w woj. kieleckim 1918–1939, Warszawa 1980, s. 56.
12 Z końcem 1928 r. PWP i MK w Zagożdżonie ukończyła budowę szosy długości 2,170 km łączącej ulicę Kolejową w Zagożdżonie
z szosą wojewódzką Radom – Kozienice, a w 1930 r. kontynuowała budowę odcinka szosy od przejazdu (dziś ul. Kozienicka) do stacji
kolejowej Zagożdżon o długości 1,460 km, którego koszt miał wynieść 88 000 zł. Pismo PWP z 8 marca 1930 r. do Min. Robót Publ.
o wypłacenie 250 tys. zł preliminowanych w budżecie na 1929/1930. W uzasadnieniu podano, że „szosa łącząca Kozienice ze st.
kolejową Zagożdżon, służy do dostawy drzewa budulcowego i opałowego z pobliskich lasów państwowych. Osiedle Zagożdżon ( 4 tys.
mieszkańców) będzie gminą o uprawnieniach finansowych gminy miejskiej, a szosa ożywi zakłady: młyny, tartak, cegielnię. Szosa potrzebna
jest do uzyskania bezpośredniej komunikacji automobilowej dla przewozu prochów do dalszych wytwórni w Radomiu, Skarżysku i Stara-
chowicach, jak i uzyskania dogodnej komunikacji automobilowego ruchu osobowego w licznych interesach handlowych PWP”. Pismo PWP
Zagożdżon z 6 marca 1930 r. do MSWojsk. Dep. Uzbr. o przydział dodatkowych kredytów inwestycyjnych. CAW. Dep. Uzbr. MSWojsk.
I. 300.35.55. 
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W sumie na trzech kolo-
niach wybudowano: 41 budyn-
ków mieszkalnych wielorodzin-
nych, pietrowych, 13 domów
parterowych (cztero-, osmio-
i dwunasto mieszkaniowych),
calkowicie wyposazonych w in-
stalacje wodociagowa, kanali-
zacyjna i elektryczna oraz 20
baraków, które pelnily tymcza-
sowe funkcje hotelowe i socjal-
ne, do czasu budowy stalych,
murowanych obiektów.13  Ogó-
lem do 1939 r. wytwórnia wy-
budowala 589 mieszkan zakla-
dowych.14

Kolonie mieszkaniowe
w Pionkach składały się z nie-
dużych domów piętrowych,
maksimum 12-mieszkanio-

wych, z ogródkami przydomowymi. Domy, luźno rozmieszczone w lesie sosnowym stwarzały ekolo-
giczne warunki zamieszkiwania. Było to jakby miasto w lesie, echa futurystycznych idei miasta-ogrodu
E. Howarda i miasta przemysłowego T. Garniera. Dyrektor Prot, socjalista z przekonania i były oficer
„dwójki”, zdawał sobie sprawę, jak ważna dla zakładu zbrojeniowego jest oddana załoga,
o wysokim morale obywatelskim, przywiązana do miejsca pracy.

Na Nowej Kolonii wytwórnia zbudowała zespół 4–mieszkaniowych domów parterowych15 .
W latach kryzysu 1930-1934) dyrekcja wytwórni nie zwalniała pracowników, ale z konieczności

skracała czas pracy.16  Przydomowe ogródki i pozwolenie na hodowlę drobnego inwentarza pomagały
robotnikom przetrwać ciężkie czasy.

W tym czasie rząd podejmował próby złagodzenia skutków kryzysu m.in. poprzez budownictwo
tanich mieszkań. Z inicjatywy dyrektora Prota i z pomocą wytwórni, na gruntach poza koloniami PWP,
robotnicy sami zbudowali „domki na spłaty”. W sposób zorganizowany powstały dwa zespoły: tzw.
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Dom robotniczy 4-mieszkaniowy na Nowej Kolonii. Odrys z rysunku oryginalnego
z 1928 r.

13 W barakach mieściły się początkowo: biura główne, kasyno. hotel, łaźnia, koszary dla wartowników, które po wybudowaniu murowanych
obiektów znalazły tam swoje siedziby. Potem baraki przerabiano na mieszkania robotnicze. W jednym z baraków, w M 131, mieszkał
ksiądz Edward Ptaszyński, późniejszy proboszcz parafii św. Barbary w Pionkach. Wytwórnia przerobiła 3 mieszkania robotnicze na pleba-
nię. Potwierdza to zachowany oryginalny plan M131, również relacje b. pracowników Wytworni, w tym także mojego ojca.
14 Wykaz budynków mieszkalnych przy PWP w Pionkach z lat 1923 – 1939. Opracowanie własne. M.B. Markowski podaje, że do 1927
r. wytwórnia pionkowska zbudowała dla załogi 19 domów mieszkalnych murowanych i 28 baraków. Źródło: M.B. Markowski – Robotnicy
przemysłowi w województwie kieleckim 1918 – 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1980, s. 314. Jest to prawda cząstkowa. Budowa
mieszkań dla pracowników nabrała tempa po zmianie w 1927 r. na stanowisku dyrektora naczelnego PWP i MK w Zagożdżonie. Objął je
piłsudczyk, major i były asystent prof. H. Mościckiego, dr inż. chemik Jan Prot. O tej wybitnej postaci czytaj w: Bogusław Blum – Jan Prot
(1891 – 1957), budowniczy przemysłu zbrojeniowego w: Przegląd Historyczno–Wojskowy Nr 2 (212) z 2007 r. Do 1939 r. ilość
mieszkań zakładowych wybudowanych w Pionkach wzrosła przeszło dwukrotnie w porównaniu z 1927 r. Różnorodność typów i form
budynków mieszkalnych pozwala przypuszczać, że w Pionkach szukano optymalnych rozwiązań mieszkań, aby przyciągnąć fachowców
chemików i wykwalifikowanych robotników i na trwale związać ich z zakładem. Tu warto dodać, że w 1934 r. PWP Pionki miało na stanie
95 domów mieszkalnych o 712 mieszkaniach i 1216 izbach. Źródło: Notaty z inspekcji arch. F. Lipopa Państwowej Wytwórni Prochu
w Pionkach – załącznik ze sprawozdania z inspekcji z dnia 26 lipca 1934 r. CAW. Departament Uzbrojenia (dalej: Dep. Uzbr.) I.300.35.155.
15 W latach 1928–1930 na Nowej Kolonii zbudowano 10 domów 4–mieszkaniowych na parcelach 40 x 40 m. Każde mieszkanie stało na
ogrodzonej działce 20 x 20 m, z odrębnym wejściem. Domki te częściowo podpiwniczone, z mieszkaniami po jednym pokoju z kuchnią,
wc z natryskiem, spiżarką i piwniczką, choć skromne w metrażu (44,3 m2), cieszyły się dużym powodzeniem wśród pracowników wytwórni,
nie tylko u robotników. Uzasadnienie budowy małych, parterowych domów dla robotników trafnie, moim zdaniem, podaje prof. Witold
Czesław Krassowski: W latach międzywojennych pojawia się nowy motyw przyznawania robotnikom przez zakłady pracy i przez władze
państwowe domów indywidualnych. Motyw ten lapidarnie przedstawiła Kielecka Izba Przemyslowo–Handlowa w swym memoriale z 1930
r. Zdaniem Izby, domy dla robotników powinny być wznoszone zawsze na p l a c a c h z o g r ó d k a m i, gdyż... mieszkańcy takich
domów... będą bardziej odporni na wszelką propagandę wywrotową, co wpłynie w dużej mierze na uzdrowienie nastrojów mas robotni-
czych”. Potwierdzali to ze swej strony publicyści wiążący dom jednorodzinny z kapitalizmem, indywidualizmem i „zachodem”, a dom
koszarowy (tzn. wielorodzinny, blok – przyp. B.B.) – z socjalizmem, kolektywizmem i „widmem wschodu”. Zob. W. Cz. K r a s s o w s k
i, Problemy architektury polskiej – Schematy planów budynków mieszkalnych, Warszawa 1978, s. 51.
16 Pismo PWP i MK Zagożdżon do Biura Ogólno–Adm. MSWojsk z 18.XII.1931 CAW. B. A. A. I.300.54.75.
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„działki za torem” (30 domków w rejonie
szosy kozienickiej) i „działki za stawem” (41
domków w rejonie szosy zwoleńskiej).

Nadzór nad realizacją sprawował Wy-
dział Konserwacyjny wytwórni. Było to udane
przedsięwzięcie pod względem organizacyj-
nym, finansowym i architektonicznym17 .

Inicjatywa ta pociągnęła dalsze budowy
domków pod egidą gminy oraz budowę
dwóch szkół powszechnych na terenie tych
zespołów.

Państwowa Wytwórnia Prochu w Pion-
kach była stawiana za wzór innym fabrykom
zbrojeniowym, które nie mogły sobie pora-
dzić z trudnościami realizacji „drobnego
budownictwa mieszkaniowego”, jak wówczas
nazywano budownictwo jednorodzinne.

Jednocześnie z budową Nowej Kolonii
wytwórnia uzupełniała zabudowę kolonii
robotniczej i urzędniczej o domy dla urzęd-
ników. W 1930 r. na kolonii urzędniczej stanął okazały gmach kasyna urzędniczego z salą teatralno–
kinową, jadłodajnią i biblioteką, a w sąsiedztwie korty tenisowe i lodowisko. Po siedmiu latach dyrekto-
rowania przez Jana Prota Wytwórnią w Pionkach, na koloniach mieszkaniowych stało już 95 domów
mieszkalnych o 712 mieszkaniach i 1216 izbach, w których mieszkało 30% pracowników18 .

Na budowę trzech kolonii mieszkaniowych, szkoły dokształcającej zawodowej, dwóch szkół po-
wszechnych, gimnazjum, poczty z posterunkiem policji, szpitala, łaźni, stadionu sportowego, dwóch
kasyn, dwóch hoteli, wielosklepowego pawilonu „Społem”, kościoła, dróg wylotowych z Pionek, ulic
i ich oświetlenia, ujścia wody i oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji – na to wszystko PWP
w Pionkach wydatkowała część swego majątku trwałego, tj. ponad 10 mln złotych. Były to największe

wydatki na cele tego rodzaju, ze
wszystkich wytwórni zbrojeniowych,
zbudowanych w „trójkącie bezpieczeń-
stwa”, przed okresem COP–u.

Budowa domków jednorodzin-
nych, w rejonie szosy kozienickiej,
a przy nich szkoły powszechnej oraz
w 1938 r. szpitala wojskowego z ubez-
pieczalnią była początkiem urbanizacji
terenów „za torami” i połączenia ich
ze wsią Podgóry. Po wojnie tereny te
zostały zabudowane osiedlami: „Le-
śna”, „Las l”, „Las II” i „Podgóry”.

Wybudowanie na stacji kolejowej
Zagożdżon nowego dworca (1925 r.) spowodowało, że część osady zaczęła rozbudowywać się wzdłuż
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Domki drewniane dla robotników
dwa zespoły: Działki za torem i Działki za stawem, powstałe
w latach 1933-1935 dla przezwyciężenia kryzysu gospodarczego.
Domki były budowane przez robotników pod nadzorem Wytwórni na
dogodnych warunkach. Realizacja ta była stawiana przez M.S. Wojsk na
wzór dla fabryk w Radomiu i Skarżysku.
Na zdjęciu domek drewniany piętrowy majstra PWP. Domek utrzymany
w dobrym stanie, architektura domku nie zmieniona do dziś, przykła-
dem kultury mieszkańców. Zdjęcie autora z 1994 r.

17 W latach 1933-1934 wytwórnia wydzierżawiła część swych terenów z przeznaczeniem na działki po 800 m2 pod zabudowę domkami
indywidualnymi, 2- lub 3-izbowymi. Domki w obrysie 8 x 5 m i wysokości pomieszczeń 2,8 m, stawiano z bali grubości 10 cm, na zrąb,
z dachami krytymi dachówką cementową.
Projekt domku, budynku gospodarczego i ogrodzenia zatwierdzał Wydział Konserwacyjny PWP. Budowa również odbywała się pod nad-
zorem tej komórki wytwórni. Domki stawiali sami dzierżawcy. Domki były bez wygód sanitarnych, posiadały tylko instalacje elektryczne. Na
budowę domków PWP udzieliła kredytu Spółdzielni Pożyczkowo–Oszczędnościowej w wysokości 100 tysięcy złotych, a ta udzielała
pożyczek dzierżawcom po 1,5 do 2,0 tysięcy złotych. Pożyczki te spłacano w 48 ratach miesięcznych. Działki były oddawane w dzierżawę
na 36 lat. Zob. CAW, Korpus Kontrolerów, I.363.2.78, Popieranie budownictwa mieszkaniowego przez Państwową Wytwórnię Prochu
w Pionkach – załącznik.
18 CAW, Departament Uzbrojenia, I.300.35.155. Notaty z inspekcji PWP Pionki z 26 lipca 1934 r. przez architekta F. Lilpopa
z Departamentu Budownictwa MSWojsk.

Kasyno Urzędnicze PWP w Pionkach abudowane w 1930 r. wg projektu
arch. E Czyża.
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ulicy Kolejowej, od dworca do kościo-
ła. Stanęła tutaj kamieniczna, częścio-
wo rozluźniona zabudowa miejska, ze
sklepami i punktami usługowymi.

Drugi kierunek miastotwórczej za-
budowy postępował od bramy głównej
wytwórni do kościoła. Ulica Zakłado-
wa (od budynku kasyna urzędniczego
i budynku dyrekcji wytwórni) wraz
z ulicą Kolejową (od kościoła i dalej do
dworca kolejowego) tworzyły główną
oś kompozycyjną formującej się osa-
dy: Zagożdżona – Pionek. Monumentalna bryła kościoła była zwornikiem kompozycyjnym, łączącym
osadę przemysłową z zabudową miejską, formowaną wzdłuż kolei.19

Dla zakładu i kolonii przyfabrycznych wytwórnia w Pionkach wybudowała własne ujęcie wody
i osadniki ścieków (tzw. studnie Inhoffa). PWP miała też własną elektrownię, cegielnię, tartak. W 1921 r.

wsie Zagożdżon i Pionki liczyły razem 850
mieszkańców. W 1931 r. Zagożdżon wydzielo-
no z gminy Jedlnia, nadając mu status gminy wiej-
skiej o uprawnieniach finansowych miasta.
W 1932 r, nazwę osady zmieniono na Pionki.

W 1939 r. Pionki liczyły 7750 mieszkań-
ców według Głównego Urzędu Statystyczne-
go, 9000 (z zameldowaniami czasowymi) we-
dług danych gminnych.20

Tak szybkie przekształcenie zapadłej wsi
w Puszczy Kozienickiej w osadę miejską, Pion-
ki zawdzięczają Państwowej Wytwórni Prochu.

W połowie lat trzydziestych produkcja prochu w Pionkach była trzykrotnie większa od fabryk francu-
skich razem wziętych.

Z zysków własnych PWP w Pionkach wybudowała w latach 1934–1937 filialną fabrykę celulozy
w Niedomicach koło Żabna, w powiecie tarnowskim, a w latach w1935–1936 fabrykę kwasu siarkowego
w Kielcach. Po 1937 r. zakład rozpoczął budowę trzeciej filii – wytwórni prochu w Krajowicach pod Jasłem,
a w 1938 r. – oddziału produkcyjnego w Sarzynie koło Leżajska.21  Wybuch wojny przerwał te realizacje.

Tak dynamiczny rozwój zakładu, a właściwie koncernu, który w 1939 r. posiadał 10 fabryk
w Pionkach i 4 filie poza Pionkami oraz zatrudniał ponad 5000 osób był efektem pracy świetnej kadry
kierowniczej, a przede wszystkim dyrektora naczelnego Jana Prota i dyrektora technicznego Stanisława
Dunin–Markiewicza, którzy przez 12 lat, aż do wybuchu wojny, kierowali tym przedsiębiorstwem.

Na zakończenie warto wspomnieć o roli cywilizacyjnej, dla regionu radomskiego jaką odegrała Pań-
stwowa Wytwórnia Prochu poprzez udział w elektryfikacji środkowej części Polski przez firmę ZEORK.

19 W kompozycji osi: zakład – kościół – dworzec kolejowy, można doszukać się podobieństwa do osi kompozycyjnej prywatnych miast
barokowych np. w Czerniejewie, mieście Opalińskich, gdzie zabudowę miejską uformowano wzdłuż ulicy od pałacu do kolegiaty. Kościół
św. Barbary w Pionkach wybudowano w latach 1929–1932 ze składek pracowników PWP, „według planów słynnego architekta Szyllera
zdobytych”, jak informuje Kronika parafii św. Barbary. Chodzi tu o Stefana Szyllera (1857–1933). Nad realizacją kościoła w Zagożdżo-
nie–Pionkach nadzór budowlany, z ramienia Wytwórni, sprawował wymieniony Jan Kałaska. Sprawa wyboru projektu kościoła, jego budo-
wy, własności terenu i innych związanych z budową tego obiektu wymaga dalszych badań..
20 Dla porównania powiatowe Kozienice miały w 1938 r. 8,1 tys. mieszkańców, a niedaleko położony Zwoleń – 7,2 tys. mieszkańców (w
tym 55 % wyznania mojżeszowego). Encykl. gosp. Polski – WP 1981.
21 W 1937 r. PWP w Pionkach przystąpiła do budowy zakładu filialnego – PWP Pionki Oddział Krajowice k. Jasła. Do września 1939 r.
wykonano ; drogę dojazdową do Jasła, most drogowy na Wisłoce, bocznicę kolejową, linię energetyczna, główne obiekty fabryczne, dom
dyrektorów i trzy bloki mieszkalne dla pracowników w stanie surowym. W Sarzynie k. Leżajska wytwórnia z Pionek zdążyła wybudować
cztery domy ośmio mieszkaniowe dla majstrów i dwa domy cztero mieszkaniowe dla inżynierów. Jan. Chałupski – Osiedla mieszkaniowe
przy fabrykach i zakładach przemysłowych w rejonie przetwórczym COP w latach 1936 – 1939 – Rzeszów 1984, s. 43–45 i 61 – 67 oraz
Adam Rybka – COP a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna – Rzeszów 1995. S. 267 – 268 i 255 – 258. Chałupski i Rybka
piszą o braku oryginalnych dokumentacji dotyczących Krajowic i Sarzyny, a takowe znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym w
Warszawie – Rembertowie.

Dom urzędniczy M108 na Nowej Kolonii

Domy urzędnicze na Nowej Kolonii M 95 z 1934 r. i M 108
z 1935 r.
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Wytwórnia Zgożdżońska oraz osiedle przyfabryczne zasilane były z własnej elektrowni węglowej.
Elektrownia ta posiadała moc 6 MW, z czego na potrzeby własne zużywała tylko 2 MW.

Natomiast wytwórnia broni w Radomiu posiadała niedobory w zakresie dostaw energii elektrycznej,
którą pobierała od prywatnej elektrowni Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego S.A, spółki belgij-
skiej z zarządem w Brukseli, która z trudem pokrywała potrzeby miasta i zakładów radomskich.

Przerwy w dostawie energii zakłócały ciągłość produkcji w radomskich fabrykach.
Dla unormowania popytu i podaży energii elektrycznej w wytwórniach zbrojeniowych z inicjatywy

PWP i MK w Zagożdżonie, wespół z Państwowymi Wytwórniami Uzbrojenia, (którym podlegały Fabryki
Broni w Radomiu i Amunicji w Skarżysku) oraz Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych
S.A. zawiązała się 14 lipca 1928 r. Spółka z o.o., przekształcona 5 października w Spółkę Akcyjną pod
nazwą Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko–Kieleckiego Sp.Akc. (Sp.Akc.ZEORK) z siedzibą
techniczną w Skarżysku i 3 osobowym zarządem w Warszawie.22

Już w 1929 r. S.A. ZEORK oddaje pierwszą linię przesyłową 33 kV z PWP i MK Zagożdżon, przez
Radom do Skarżyska i Starachowic o długości 82 km. W Godowie pod Radomiem zostaje wybudowana
rozdzielnia, z którą połączono radomską fabrykę broni.

W latach następnych ZEORK rozrasta się, staje się przedsiębiorstwem okręgowym, z zadaniem
elektryfikacji wszystkich podmiotów gospodarczych okręgu radomsko–kieleckiego.23

Dla przypomnienia warto podać, że oprócz elektrowni udziałowców ZEORK–u (Pionki 6 MW, Skar-
żysko 2 MW i Starachowice 3 MW) na obszarze między Warszawą, Kielcami, Sandomierzem, Zamościem
i Lublinem w roku 1927 działały tylko elektrownie w Kielcach, Ostrowcu, Lublinie i Zamościu.

 22 Spółka Akcyjna ZEORK z kapitałem 5,1 mln złotych i trzema równymi udziałowcami została założona – jak czytamy w statucie – celem
„racjonalizacji produkcji energii elektrycznej w wytwórniach przemysłu wojennego w okręgu radomsko–kieleckim. Trzyosobowy zarząd
Spółki Akcyjnej ZEORK tworzyli: Jan Prot – Naczelny Dyrektor PWP i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie, Witold Wierzejski –
Dyrektor Państwowych Wytwórni Uzbrojenia i Stefan Ossowski – Dyrektor Starachowickich Zakładów Górniczych. Pierwszy program
techniczny S.Akc. ZEORK przewidywał połączenie linią wysokiego napięcia elektrowni udziałowców w celu zagospodarowania rezerw.
J. Gołębiowski – COP. Dzieje industrializacji..., s. 182.
23 Po działalności elektryfikacyjną na terenie koncesji S.A. ZEORK na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu opracowała projekt
techniczny i wybudowała w latach 1935–37 linię przesyłową Mościce – Starachowice o mocy 150 kV i długości 116 km. Była to pierwsza
w Polsce linia przesyłowa o napięciu 150 kV. Linia ta, której inwestycja kosztowała 9,2 mln złotych, zapewniła dopływ do sieci ZEORK
około 4 MW dodatkowej mocy.
W 1937 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zleciło Spółce wykonanie drugiego odcinka magistrali przesyłowej 150 kV ze Starachowic do
Warszawy. Linia o długości 146 km miała kosztować 11 mln złotych a termin jej uruchomienia ustalono na rok 1940.
Podsumowując w latach 1929–38 S.A. ZEORK dała światło elektryczne 957 osiedlom o wielkości powyżej 3 tysięcy mieszkańców,
wybudowała 932 km linii wysokiego napięcia, 580 km sieci niskiego napięcia oraz 126 stacji transformatorowych. Do sieci podłączono
609 zakładów przemysłowych z mocą 8,85 MW. Pozwoliło to zmodernizować zakłady, w którym wymienione przestarzałe i niebezpieczne
maszyny o napędzie parowym, na nowoczesne i sprawniejsze zasilanie prądem zmiennym. Z. Dziemianko – Przemysł zbrojeniowy w COP,
Wyd. E.C.E., Toruń 2004, s. 126.

Biura Główne PWP w Pionkach, wybudowane w l. 1928/1929 wg projektu arch. E. Czyża.
Na uwagę zasługuje (zdjęcie lewe) strop szklano-żelbetowy, przykład śmiałej myśli konstrukcyjnej i doskonałego wykonawstwa.
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Dynamicznemu rozwojowi ZEORK–u nie przeszkodził kryzys gospodarczy w latach 1930–34.
W 1936 r. ZEORK podjął starania o koncesje na elektryfikacje 9 powiatów województwa lubelskiego.
Jednakże minister przemysłu i handlu nadał uprawnienia spółce z Lublina.24

Wzrost popytu na energię elektryczną oraz perspektywa utrzymania się korzystnej koniunktury
w przemyśle zbrojeniowym skłoniły udziałowców ZEORK–u do zwiększenia własnego potencjału ener-
getycznego. Rozbudowana została elektrownia PWP w Pionkach z 6 do 12,4 MW, elektrownia fabrycz-
na w Skarżysku zwiększyła swą moc z 2 do 6 MW, elektrownia Starachowicka 1938 planowała zwięk-
szyć moc z 3 do 10 MW, jednak wybuch wojny przekreślił realizację.

W latach 1937–38 Spółka ZEORK na zlecenie rządu, już poza własnym okręgiem wybudowała na
odcinku Sandomierz – Rozwadów – Nisko linię 30 kV zakończoną rozdzielnią elektryczną. Dzięki
temu Zakłady Południowe budowane w Stalowej Woli i Nisku mogły otrzymywać z sieci ZEORK 2 MW
energii na potrzeby budowy i uruchomienia wstępnej fazy produkcji.

Za przykładem fabryk zbrojeniowym w okręgu radomskim poszły Zjednoczone Fabryki Związków
Azotowych w Mościcach pod Tarnowem, wybudowane w latach 1928–30 pod dyrekcją inż. E. Kwiatkow-
skiego, późniejszego twórcę COP–u. Powstała przy zakładach elektrownia po rozbudowie w 1934 r.
osiągnęła moc 24,9 MW i w roku następnym została przekształcona w Okręgowy Zakład Energetyczny
w Tarnowie (OZET), z prawem sprzedaży energii do 6 powiatów woj. krakowskiego.

ZEORK w Skarżysku i OZET w Tarnowie stworzyły bazę energetyczną dla rozbudowy przemysłu
wojennego na obszarze COP–u.

Jakie znaczenie miała działalność ZEORK dla Polski i jaką rolę w nim odegrała Państwowa Wytwór-
nia w Pionkach?

ZEORK – trawestując przysłowie o królu Kazimierzu – zastał Polskę przy lampach naftowych,
a zostawił ze światłem elektrycznym, zastał fabryki z maszynami o napędzie parowym, a zostawił
z napędem elektrycznym. W ciągu 10 lat zelektryfikował blisko 1000 miast i osiedli, unowocześnił 600
zakładów przemysłowych.

ZEORK był pionierem postępu technicznego w Polsce.
Dyrekcja PWP w Pionkach, której elektrownia wniosła do spółki największy potencjał energetyczny

(Pionki – 6 MW, Skarżysko – 2 MW, Starachowice – 3 MW), w okresie COP–u powiększony do 12,4
MW, wyrosła na głównego dostawcę energii w S.A. ZEORK. Moc energetyczna ZEORK–u zasiliła
budowę Stalowej Woli, wspólnie z OZET–m stworzyła bazę energetyczną dla COP–u.

Przedstawiona tu działalność ZEORK–u ze Skarżyska pozwala poznać genezę elektryfikacji części
środkowej Polski i przypomnieć, że sprawcą postępu cywilizacyjnego w tym zakresie był przemysł
zbrojeniowy okręgu radomskiego, a wśród nich, moim zdaniem, głównym inicjatorem przedsięwzięcia
i największym udziałowcem była Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach, nieprzerwanie kierowania
przez 13 lat aż do wybuchu wojny przez jej dyrektora naczelnego dr inż. Jana Prota.

Suplement – św. BARBARA PATRONKĄ MIASTA PIONKISuplement – św. BARBARA PATRONKĄ MIASTA PIONKISuplement – św. BARBARA PATRONKĄ MIASTA PIONKISuplement – św. BARBARA PATRONKĄ MIASTA PIONKISuplement – św. BARBARA PATRONKĄ MIASTA PIONKI.

44444grudnia 2007 r. w kościele św. Barbary w Pionkach odbyły się uroczystości ogłoszenia św. Barbary,
dekretem Biskupa Radomskiego Patronką Miasta Pionki. Z tej okazji warto napisać kilka zdań

o historii budowy kościoła św. Barbary w Pionkach.
W 1924 r., w drugim roku budowy Wojskowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Za-

gożdżonie, za zgodą jej dyrekcji, został zaadaptowany barak parowozowni kolejki wąskotorowej na
kaplicę rzymsko-katolicką.

Był to barak o wymiarach 20 x 25 m położony po stronie południowej torów kolejowych, w miejscu
gdzie dziś znajduje się przystanek autobusowy Pionki Zachodnie. Msze św. odprawiali księża do-

24 W 1935 r. władze samorządowe 5 miast: Lublina, Chełma, Lubartowa, Krasnegostawu i Zamościa zawiązały Lubelski Międzykomunalny
Związek Elektryfikacyjny LUBZEL. Na obszarze tych powiatów utworzono X Okręg Elektryfikacyjny Lubelski. Gdy „pochód energetyczny”
ZEORK–u na wschód został zatrzymany odmową rozszerzenia koncesji,
Spółka weszła w porozumienie z Zarządem m. stoł. Warszawy i w dn. 25 listopada 1936 r. została zawiązana Spółka z o.o. Zakład
Elektryczny Okręgu Podstołecznego (ZEOP) z kapitałem zakładowym 100 tys. zł., do której weszli na zasadach parytetowych Sp.Akc.
Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko–Kieleckiego S.A. i Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Kapitał. państwowy w spółkach
prawa handlowego u schyłku Drugiej Rzeczpospolitej – wstęp i opracowanie Jerzy Gołębiowski, WNAP Kraków 2004, s. 113.
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jeżdżający z Jedlni, gdzie była parafia, do której należała
wieś Zagożdżon. Ze względu na niewielkie wymiary kapli-
ca mogła pomieścić jednorazowo do 300 osób.

Po objęciu stanowiska Dyrektora Naczelnego Państwo-
wej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżo-
nie przez Jana Prota (1.04.1927), staraniem pracowników
wytwórni zostaje powołany Komitet Budowy Kościoła. Dy-
rektor życzliwie ustosunkowany do tego przedsięwzięcia
staje na czele tego Komitetu. W skład komitetu weszli Dy-
rektorzy PWP i MK: dyrektor techniczny – inż. Stanisław
Dunin–Markiewicz i dyrektor administracyjno–handlowy –
mgr Zygmunt Rakowicz, kierownik Wydziału Budowlanego
– inż. Franciszek Borudzki oraz cztery osoby z Wytwórni
i 3 z poza niej.

Za budową kościoła przemawiały 3 argumenty:
– napływ do Zagożdżona ludności „za chlebem” (przy sa-
mej budowie wytwórni pracowało około 2 tysiące ludzi),
– ciasny, drewniany budynek kaplicy,
– siedem kilometrów piaszczystej drogi do Jedlni, z której
dojazd był uciążliwością dla kapłanów, szczególnie jesienią
i zimą.

20 sierpnia 1927 r. zostaje powołany do parafii w Jedlni
jako wikariusz ksiądz dr Edward Ptaszyński, z zadaniem or-
ganizacji nowej parafii i budowy kościoła w Zagożdżonie.

Już w końcu 1928 r. położono fundamenty pod świątynię na działce leżącej na terenie wytwórni przy ulicy
Kolejowej.

Nadzór nad budową objął dyrektor techniczny PWPiMK – inż. Stanisław Dunin–Markiewicz oraz
inż. Franciszek Borucki – kierownik budowlany Wytwórni. Nieformalnym kierownikiem budowy był
pracownik Wytwórni budowniczy Jan Kałaska. Roboty murowe zlecono majstrowi Antoniemu Brzeziń-
skiemu, roboty ciesielskie i stolarskie prowadzili Jan i Józef Pestkowie.

12 maja 1929 r. dekretem ks. biskupa Mariana Ryxa, biskupa sandomierskiego erygowano parafię
w Zagożdżonie, do której weszły wsie: Zagożdżon, Pionki, Podgóry, Januszno, Wygwizdów, Laski,
Płachty Nowe, Działki Suskowolskie i Trupień – łącznie około 4 tysiące wiernych. Kościół zlokalizowa-
no na terenie Wytwórni, która bezpłatnie przekazała działkę.

2 czerwca 1929 r. nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. biskupa sandomierskiego
Pawła Kubickiego.25

Nieznana jest data zlecenia przez Komitet Budowy Kościoła wykonania projektu architektoniczne-
go kościoła w Zagożdżonie. Natomiast znana jest data podpisu na projekcie kościoła przez autora: 28
czerwca 1930 r.

Autorem projektu jest znany i wybitny architekt, przedstawiciel kierunku historycznego w architek-
turze polskiej architekt Stefan Szyller (1857–1933), autor projektów „Zachęty” w Warszawie, gmachu
głównego Politechniki Warszawskiej, a w Radomiu kościoła na Glinicach p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego.

Kościół w Zagożdżonie w Pionkach zaprojektowano i wzniesiono w stylu zmodernizowanego ma-
nieryzmu, kierunku przejściowego między polskim renesansem a barokiem.26  Świątynia została zbudo-
wana ze składek robotników Państwowej Wytwórni w Pionkach (wcześniej Zagożdżon do 1932) przy
wydatnej pomocy finansowej, materiałowej i ludzkiej ze strony tego zakładu.

4 grudnia 1931 r. w uroczystej procesji w asyście wielu kapłanów i kilkutysięcznej rzeszy wiernych
przeniesione Najświętszy Sakrament z drewnianej kaplicy do kościoła. Za patronkę kościoła obrano św.

Kościół św. Barbary w Pionkach zbud. w latach
1930-32 staraniem pracowników PWP i jej dyrek-
tora dr inż. J. Prota

 25 M. Iwańska – Parafia pod wezwaniem św. Barbary w Pionkach w latach 1927–1974, w: Szkice z dziejów Pionek, tom I pod redakcją
naukową Marka Wierzbickiego, Pionki 2000, s. 139–178.
26 N. Omilanowska – Stefan Szyller 1857–1933 – Warszawski architekt doby historyzmu, Warszawa 1995, t. I, s. 63, 165 i 196 oraz
tom II s. 140–141.
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Autor - architekt radomski, doktorant na Politechnice Krakowskiej

Barbarę – patronkę dobrej
śmierci, aby miała w opiece
pracowników Fabryki Prochu,
każdego dnia narażonych na
niebezpieczeństwo wypadku.

W uroczystościach zabra-
kło głównego organizatora,
kapłana, który włożył najwię-
cej pracy w tworzeniu parafii
 i przy budowie kościoła – ks.
doktora Edwarda Ptaszyńskie-
go. Bowiem pół roku wcze-
śniej został przeniesiony do
Chotczy, najbardziej trudnej
(bo skomunizowanej) parafii
w diecezji. Nieznane są po-
wody tego karnego przeniesienia. Warto dodać, że ks. E. Ptaszyńskiego i dyrektora Jana Prota łączyła
przyjaźń z czasów studenckich. Obydwaj w latach 1913–14 studiowali filozofię na Uniwersytecie Jagie-
lońskim.

Aby nie dojeżdżać z Jedlni ks. Ptaszyński otrzymał od Dyrekcji PWPiMK w Zagożdżonie mieszka-
nie służbowe, w którym mieściła się plebania. Były to zaadaptowane na ten cel 3 mieszkania robotnicze
w baraku M137, który stał przy obecnej ul. Orzeszkowej, rozebrany w 1976 r., w tym miejscu jest
teraz PTTK i bank. Warto dodać, że wytwórnia, oprócz bezpłatnego mieszkania zakładowego dla
proboszcza, wypłacała mu miesięczną pensję.

Wytwórnia ufundowała 3 dzwony: Jan (1200 kg), Stanisław (750 kg) i Zygmunt (350 kg), których
nazwy pochodzą od imion dyrektorów wytwórni.27  Wytwórnia również zbudowała według własnego
projektu drewnianą plebanię, która stoi do dziś.

Na podkreślenie zasługuje fakt wiernego odtworzenia projektu Szyllera, bez „pseudoracjonaliza-
torskich” zmian, jakie zdarzają się przy realizacji tego rodzaju obiektów. Doskonałość architektury
Kościoła św. Barbary w Pionkach zawdzięczamy nie tylko talentowi autora projektu, solidności wyko-
nawców, ale i staranności nadzorujących budowę pracowników Dyrekcji Państwowej Wytwórni Prochu
w Pionkach.

Kościół św. Barbary w Pionkach obok budynku „Kasyna” jest najbardziej wartościowym pod wzglę-
dem architektonicznym obiektem w krajobrazie Pionek.

27 A.S. Traczyk – Pionki i okolice. Pionki 1995, s. 21–22.

Plebania przy kościele św. Barbary, w Pionkach wybudowana przez PWP w 1932, wg
projektu arch. E. Czyża. Przykład polskiej architektury dworkowej.
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Wyrastanie z rysunku,
czyli rzecz o rysunku w akademii

Roman
GAJEWSKI

NNNNNie dał się wyprzeć nowatorom i w trakcie hurtowych wymian starszego na nowsze nie poległ.
Nie pozwolił się zmumifikować ani nie rozpadł się w proch. Żyje, wciąż się modyfikuje i odmła-
dza - ma tę umiejętność, ma ten dar. W jego obrębie możliwe są najrozmaitsze oblicza i sensy,

a jego definicja wciąż się rozszerza; można wyliczyć całą masę jego odmian, ale także wątpliwości czy to
jeszcze ciągle on. Jest idealną wykładnią systemu wartości, wokół którego organizuje się nasza „cywilizacja
obrazkowa”, a w jej władztwie - tak ceniącej użyteczność - wciąż odgrywa znaczącą rolę
i bywa wykorzystywany na wiele sposobów. Nie wiem, co musiałoby się wokół zmienić, jaki splot okolicz-
ności nastąpić, żeby ideę rysunkowego zapisu uczynić niepotrzebną i żeby o rysowaniu zapomniano.

 Rysunek..... Ma wysoką dystynkcję, chociaż nie jest do końca jasne czy to kontekst epoki nadaje mu
wartość, czy też jest ona samoistna. Ta dziwna czynność czernienia papieru na artystyczny sposób,
zwłaszcza jego autonomiczna i czysta postać, która zgoła niepraktyczne dobro ducha i umysłu ma na
uwadze, w świecie do bólu przesiąkniętym pragamtyzmem znajduje coraz mniejsze zrozumienie i nie
przykuwa wzroku tak, jakby na to zasługiwała. Tylko zdeklarowanych miłośników - w swoich wyborach
samodzielnych - prowadzi tam, gdzie międzyświaty, gdzie resztki idealizmu i gdzie „słuszność nie-
zniszczalnego instynktu” próbuje się uwiarygadniać.

 Pomiędzy doczesnością a wiecznością, ani wyniesiony, ani odtrącony pędzi swój żywot wytrwale,
konsekwentnie i pożytecznie. I nie pozwala od siebie uciec. Bez niego, bez jego widoku na wiele
wymiarów daleko trudniej byłoby opowiadać świat, a bez opowieści wiadomo: nie ma w ogóle nic.

 Oczywiście ma swoje ograniczenia, nie można zatem umawiać się z nim na więcej, niż jest to
możliwe. Doskonałość w nim nie występuje - jak zresztą w całej sztuce - ale występuje kuszące wyobra-
żenie niemożliwego i pcha do przodu albo w górę, jak kto woli.
I aż prosi się o dydaktyczne zatrudnienie zarówno w formule ini-
cjalnej, „abecadlanej”, jak i później, jako towarzysz kolejnych wta-
jemniczeń.

 Właściwie nigdy się z niego nie wyrasta i nigdy nie przestaje
być potrzebny - kto projektuje w głowie, a potem próbuje una-
oczniać, ten wie. Jego krucha uroda ma archetypiczną moc trwa-
nia i zamieniania wielu domów sztuki w jeden interdyscyplinarny;
jest sztuką „pomiędzy”, bez potrzeby jednoznacznego umoco-
wania. Bez dąsów pozwala ćwiczyć na swoim ciele zarówno trzeźwą
użyteczność jak i swobodne loty wyobraźni. Jak na laboratoryj-
nym modelu daje się na nim przetestować różne języki, konwen-
cje, narracje - można w krótkim czasie dawać i odbierać znacze-
nia, wyrywać z szerszych kontekstów i, opuszczając głęboko
w duszę, indywidualizować albo, kiedy indziej, wypuszczonego
na emocjonalną wolność, sprowadzić nagle do roli oschłego ko-
munikatora.

 Czyżby w jego utajonej geometrii, możliwościach przystoso-
wawczych albo nadzwyczajnej uniwersalności kryła się tęsknota za
utraconą c a ł o ś c i ą sztuki? Może właśnie on jako najmniej
chwiejny i nihilistyczny, dzięki mocy rozpoznawania rzeczywistości,
dzięki swojej wierności porządkowi i harmonii raczej, niż konflik-
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tom wartości, dzięki swojej ujmująco nieskomplikowanej pro-
cedurze jest świadkiem i ostatnim strażnikiem ciągłości sztuki?
Rdzeniem, wokół którego przyrastają kulturowe słoje. Może
to właśnie do niego można i należy powracać w chwilach
kryzysu, zagubienia, intelektualnego zapętlenia?

 On wszystkich nas „zrobił”. W tworzeniu i ocalaniu
kultury (i nas w niej) grał i wciąż gra niepoślednią rolę.
Najszybciej wyławia świat z nieokreśloności - jest pierw-
szym świadkiem odsłaniania się rzeczywistości, przygoto-
waniem do prawdziwego widzenia. Formę ceni sobie naj-
wyżej - czyści ją i destyluje wyjątkowo skutecznie i do jej
trafnego określenia dąży całą swoją istotą. Rysunek uczy
myślenia formą. A formy domaga się wszystko: każda myśl
i każda emocja.

 Nic więc dziwnego, że jest fundamentem, na którym
buduje się artysta.

 Akademia nakłada na siebie oczywisty obowiązek: stu-
dencki akces do sztuki należy oprzeć na solidnych podsta-
wach. W imię tej racji rysunek ćwiczy się tutaj na tysiąc
sposobów, a tych ćwiczeń nigdy dość. Bierze się na męki
jego kruchy organizm, by nim poobracać, a obracając -
uważnie się przyglądać, a przyglądając - i doznawać, i dowiadywać się. Cel? Opukać i zmiękczyć
nieprzystępną, twardą konsystencję świata; z natury „wystudiować” to, co w niej materialne i niemate-
rialne, z formą na czele. Kierunek? Idealizm. Utwierdzenie (się) w stanie człowieka wewnętrznego - to,
być może, największa z prac do wykonania. Metoda? Praktyka. Nieustająco. To ona jest źródłem wie-
dzy.

 Kultywując uświęcony tradycją model kształcenia przy pomocy natury, ćwiczymy się w przenikliwo-
ści, ale także autentyczności i niepowtarzalności - pobieramy wszak wiadomości z pierwszej ręki. I nie
odtwarzamy świata, ale go odkrywamy, właśnie tak. A polegając na świeżości spojrzenia, na wyobraźni
wychodzącej od patrzenia, dajemy sobie szansę na objawienie prawd, których nie spodziewaliśmy się
poznać, na kształty, których nie spodziewaliśmy się ujrzeć. Na to, że nie będziemy w kółko przerabiać
kultury kulturą. Bo jak inaczej uchronić sztukę od masowej replikacji, od przyrostu martwej masy, od
mnożenia epigońskich kalek? Jak inaczej, choć trochę, zaznaczyć własną odrębność i świat oglądać

własnymi oczami? W przeciwieństwie do kultury zasobność
natury jest niewyczerpana, jej kształty niezmiennie zadzi-
wiające, a w jej struktury nieusuwalnie wpisana jest tajem-
nica. Patrzeć i widzieć naprawdę - tę umiejętność trzeba
w sobie rozwinąć. Poznawanie widzialnego - wsączanie
w siebie i przerabianie, podprowadza nas do granic nasze-
go doświadczenia i w ten sposób wskazuje obszar poza tą
granicą rozłożony, otwiera tę „drugą przestrzeń”. To per-
spektywa szersza od doraźnych potrzeb i mód. Swoje spoj-
rzenie wyczulamy na tym, co buduje nasz ład, by potem
tym lepiej dostrzec to wszystko, co go burzy. Zresztą, bez
pojęcia rzeczywistości jako punktu odniesienia zagadnie-
nie formy z trudem dałoby się objaśnić. Tylko porównaw-
cze kryteria - przejrzyste „weryfikatory”, pozwalają wysu-
nąć poza zakres sztuki przedstawienia noszące wyraźne
cechy nieudolności ich twórców (chociaż oczywiście żad-
nej ścisłej granicy wyznaczyć nie mogą). Od umiejętności
można wtedy wymagać więcej, można przykładać miary
i opozycje, można neofitom wskazywać błędy. A jest rysu-
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nek sztuką najbardziej odsłoniętą, słabości i niedostatki obnaża bez litości. Nie tak o bezbłędność
jednak idzie, co o wyraz, sens, artykulację, sugestię. Wspólne i uprzejme wybrzydzanie wartości - takie
niczego nie absolutyzujące i nie zduszone doktryną pokory - wolnego ducha nie krępują.

 Za pomocą rysunku odbywają się przyspieszone lekcje rozwoju na wielu poziomach równocze-
śnie: emocjonalnym, intelektualnym oraz warsztatowym. Poprzez rysunek przedzieramy się do samych
siebie, siebie odkrywamy. Ten model kształcenia jest wystarczająco pojemny, by zmieścić adeptów
sztuki o różnych osobowościach: rewelatorów i profetów, kontynuatorów i tradycjonalistów, niepokor-
nych i uległych. Czy jest doskonały? Na pewno nie. Ale to osobna sprawa.

 Mały wielki świat, w którym ustalają się reguły i odbywa otwieranie oczu i głów. Nie jest to rozkrę-
canie ducha i talentu wokół jednej tylko kwestii, w tym wypadku rysunku, bo ten jest medium daleko
ogólniejszej sprawy, szerszego planu. Tu się pobiera artystyczny tlen, bez którego sztuka nie była by
możliwa; tu r o z w i ą z u j e s i ę p r z e s t r z e ń - wstęp do działania w sztuce.

 Przybliżamy sobie i konkretyzujemy rzeczywistość, badamy ją w tył i w przód, gonimy umykające
sensy; nasze możliwości konfrontują się z niemożliwościami. Jednak wynik nigdy nie jest pewny: jedną
słabość przerabiamy na następną, bo świeżo nabyta umiejętność obnaża kolejną z naszych słabości,
ukazuje kolejne szczeble drabiny. Umyślność i nieumyślność mieszają się w nieprzejrzystym związku,
a skutków niepożądanych jest nieraz więcej, niż pożądanych. Światy: widzialny i niewidzialny na równi
wypowiadają nam posłuszeństwo. Ale gotowi nie jesteśmy nigdy, to stan w sztuce nieznany. To „jesz-
cze nie” i „już wkrótce” trwa wiecznie. I teraz i później wisimy wciąż na włosku, chodzi tylko o to, żeby
byle podmuch nie spowodował, że spadniemy. Bezradność jest stanem chronicznym, ale doskwiera
mniej, jeśli jest się na ten stan przygotowanym, jeśli „bezsilność bez kwalifikacji” zamienia się w kwali-
fikowaną, bez porównania znośniejszą.

 Rozwój rzadko bywa doskonale linearny i zrównoważony, do olśnień dochodzi się zrywami - coś
się nagle uwalnia, cząstki czegoś, w co można, przynajmniej na czas jakiś, uwierzyć. Ale trudno nad tym
zapanować, bo choć się wyraża i przedstawia, to jeszcze nie wiadomo, czym jest i czym nie jest. A po
drodze są i rozczarowania, a jakże, i to z tych, co nam nadzieje zamazują na czarno. Rysowanie jako
przyczyna stresu i rysowanie jako antidotum na stres nakładają się na siebie, plączą, szarpią.

 Sztuka to świat, w którym pewność jest niestosownością. Wszyscy cierpimy na deficyt chwil pew-
ności, a zasady polegają często na nieuświadomionych instynktach. Ale zaakceptować niewinność bez
analizy? Nie tutaj - nie w akademii. Tutaj rysowanie jest manifestacją uporządkowania - nie może być
inaczej. A elastyczności tyle tylko, żeby nie stwardnieć w beton i całkiem się w czasie nie zgubić. Można
przy pomocy rysunku z pasją rwać do przodu albo... cierpieć pod jarzmem jego akademickiej tyranii.
Obróbka akademicka: kiedy jesteśmy na nią skazani, rysowanie może stracić smak... Bywa i tak. Ten
zadany nam czas cierpliwości daje się przerobić na przyjemność, a jakże, ale nigdy całkowitą, totalną.
Żeby rysunek nas wsparł i żeby nas wzbogacił, trzeba się nim przejąć, trzeba się w niego głęboko
zaplątać, uwikłać, trzeba rysowanie polubić. I należy przez nie przejść. Poznawanie akademickich tech-
nik daje poczucie wolności wyboru: można ich używać, rozwijać je, można też świadomie od nich
odbiec. Tak czy owak znać warto.

 Dla większości, po latach, okres wstępnego elementarnego poznania pozostanie tylko szkolenio-
wym epizodem, rodzajem podglebia dla całkiem innych poszukiwań.

 Tymczasem sztuka zaczyna krążyć w żyłach, jej substancja się zagęszcza, uczynnia, rośnie opera-
tywność i rosną ambicje. Opalizujemy. Wypracowane składniki, różne obszary tej samej osobowości
składają się; własne intuicje, gotowe do „wyprojektowania” się na zewnątrz, szukają ujścia i szukają
potwierdzenia. Wzmacnia się potrzeba zanurzenia w świecie chronologicznie bliskim i zmierzenia się z
problemami, których współczesność nie skąpi. Świat, prześwietlany dotąd od widocznej strony, będzie
teraz wziernikowany w głąb i otwierany na symbol - znak istnienia w sztuce. Będą próby ogarnięcia
rzeczywistości całej: materii i ducha, natury i idei.

 Czego potrzebuje artysta, żeby ujrzeć siebie w całości? Żeby stać się posiadaczem samego siebie,
na tyle przynajmniej, na ile jest to możliwe. Jak wejść w problematykę ducha i egzystencji? Jak znaleźć
swoje miejsce w sztuce, określić swoją przynależność? Jak rozerwać zasłonę rzeczy, żeby coś się odkry-
ło, żeby coś wreszcie zobaczyć i na własność przejąć? Jak zaanektować nieznane pola wyobraźni?

 Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie - może zasadnicze - co z nas robi artystę?
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 Rysunek w formie ontologicznego zawieszenia, jaki preferują
akademicy dla treningu, nie może być czymś docelowym, bo kate-
goria poprawności nie jest (na szczęście!) wiodąca w sztuce. W
terminowanie musi być wpisana idea wyzwolenia, idea emancypa-
cji z akademickiej formy. Z czasem dyrektywy muszą nabrać bar-
dziej ogólnego charakteru, a akademicka dyktatura opiniowania
osłabnąć. Zmieniają się obiekty inspiracji i zmieniają się standardy;
akt przemiany musi mieć swój ciąg dalszy. W interesie własnego
trwania trzeba rosnąć i rozwijać się, monolog musi przejść w dia-
log, a wzrok przenieść ku dalszym i znacznie mniej konkretnym
rejonom. Dorasta się do zamiany mniej ważnych i niewłasnych
składników w istotniejsze i własne. Ośmielić się do odczuwania
własnej jedyności - nie być jak inni; każdy, choćby na własny uży-
tek, staje się ontologiem stwarzającym model bytu, światotwórcą
mówiącym o sobie i świecie, i po swojemu ten świat rozstrzygają-
cym. Dynamika rozwoju musi być odtąd przesunięta bliżej dyle-
matów współczesności, musi być organizowana wokół jakiegoś na-
pięcia, tak by w odwiecznym sporze „rzemieślników” z „koncep-
cjonistami” wygrywał nie akademik, ale wolny, żywy artysta. Kon-
serwowanie tego, co jest, tego co dane, to robienie z rysunku
lichego użytku, bo nie ma w sztuce nic na zawsze przyklepanego,
tak jak nie ma optymalnych sposobów osiągania pełni. To prawda,
że pole do eksperymentu jest w rysunku zawężone, jednak ryzy-
kowne wycieczki poza bezpieczną oczywistość i wstępne rozpo-
znanie przyspieszają krwiobieg sztuki, pozwalają odłożyć zużyte
symbole i powołać do życia nowe. Żeby coś się mogło stać.

 Czy można nie dopuścić do siebie „świętego niepokoju”? Czy stałość w sztuce może być zaletą?
Odpowiedź na to pytanie wciąż dzieli twórców. A jednak z zastanymi formami trzeba coś zrobić...

 Odtąd spisywana będzie własna deklaracja sumienia: prawo do krytyki, prawo do wyrażania niepo-
pularnych poglądów, prawo do protestu, prawo do niezależnej myśli, prawo do osobności. Na dobre
zaczną się klarować artystyczne światopoglądy i wyostrzać temperamenty - jedni zechcą zostać artysta-
mi opisu rzeczywistości i jej interpretatorami, a inni będą się upominać o światy obiektywnie nieistnie-
jące, oniryczne. Byle dochodzić żywego wyrazu pragnień, byle zharmonizować wielorakie, równocze-
sne doznania, żeby stworzyć nową całość. Byle dać wyraz współczesności, jej potrzebom, jej wyzwa-
niom, byle jej nie przespać, byle nas zasilała. Byle próbować wypowiadać prawdę swoją i swojego
pokolenia - cokolwiek to znaczy. Pomiędzy beztroskim entuzjazmem a gorzkim proroctwem, ciężarem
tradycji a obowiązkiem patrzenia naprzód każdy będzie się odnajdywać po swojemu i będzie oświetlać
co zechce. Będzie snuć swoją własną opowieść. I sam wybierze narzędzia działania. Może rysunkowe
- dlaczego nie? Są tacy, co się spełniają w rysunku, co zawiązują z nim więź tożsamości.

 A może nie dość jest efektowny, może to medium nie dość dynamiczne, jak na nasze czasy? Może
ta papierowa amunicja chybia celu? Może to nazbyt wyskubane pastwisko?

 Rysunek. Co zrobić z rysunkiem...? Co zrobić ze SZTUKĄ?

Gdańsk 2006 r.
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Autor IIstopień kwalifikacji uzyskał w 1997 roku - pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
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JJJJJeden ze starszych kolegów, poprosił bym odpowiedział mu na pytanie „co to jest sztuka”? Zazna
czył przy tym, że definicja ma być krótka, najlepiej hasłowa i moja własna.
Zaskoczył mnie tym, choć przecież od dawna zajmuję się owym problemem praktycznie i na różne

sposoby szukam odpowiedzi na to pytanie – tworząc. Zawsze uważałem, że jest ono z kategorii tych
trudnych problemów, na które nie ma do końca obiektywnej odpowiedzi. Należy bowiem do tej samej
grupy pojęć relatywnych, trudnych do jednoznacznego zdefiniowania, co np. pojęcie piękna, czy do-
bra. Pierwszą reakcją było więc stwierdzenie, że jest to nierealne, niemożliwego do wykonania prze ze
mnie. Nie jestem przecież filozofem ani estetykiem i nie mam po temu wiedzy, ani odpowiednich
umiejętności. Po głębszym zastanowieniu doszedłem jednak do wniosku, że być może warto podjąć tę
próbę, nie po to aby wymyślić jeszcze jedną regułę, ale przede wszystkim dlatego, żeby ustalić –
z samym sobą – czym tak naprawdę się kieruję kiedy dokonuję tego rodzaju kwalifikacji w stosunku do
oglądanych utworów artystów.

Gdybym był teoretykiem sztuki starającym się o rzetelne, dogłębne i profesjonalne drążenie tego
problemu, powinienem był zacząć od studiowania poglądów starożytnych, czyli najlepiej od greckich
filozofów. Dopiero na tle ich poglądów, śledząc dalej to co kolejne epoki przyniosły jako rozwój myśli
w tym przedmiocie, mógłbym pokusić się o sformułowanie odpowiedzialnej definicji. Myślę jednak,
że było by to mało pożyteczne i niecelowe, choćby dlatego, że zrobili to już inni, mający więcej wiedzy
w tej dziedzinie ode mnie. Można się z tym problemem zapoznać sięgając po bogato reprezentowaną
literaturę z estetyki, filozofii, czy historii sztuki. Mój wysiłek byłby więc co najmniej mało pożyteczny.

Czym jest „sztuka” i co to pojęcie oznacza dzisiaj, w odniesieniu do tego z czym mamy doczynie-
nia w galeriach i na wystawach? Przyznaję, że to mnie interesuje i to bardzo. Zdecydowałem się więc,
przede wszystkim na własny użytek, podjąć ten problem.

Jak wiadomo „sztuka” nie jedno ma imię. Pojęcie to może odnosić się do różnych sfer ludzkiej
twórczości takich jak np. muzyka, literatura, szeroko pojęte działania plastyczne, ale także... do cyrku.
Wszakże mówimy przecież o sztuce cyrkowej, że nie wspomnę już o sztuce kulinarnej, w której skąd-
inąd groteskowo w tym miejscu, ale całkiem realnie, występuje np. „sztuka mięsa”, jako jedno
ze smacznych dań.

Nie o samo więc słowo tu chodzi i jego semantyczne znaczenie, zbyt szerokie aby się tym tu
zajmować, ale o jego specyficzne odniesienie do sfery indywidualnych odczuć, i wartościowań, używane
w stosunku do działań i struktur plastycznych, określanych jako dzieła sztuki. Zwłaszcza, podkreślam,
w odniesieniu do tego z czym mamy do czynienia dzisiaj.

Można by też próbować odnieść to do samego procesu twórczego, jako do drogi po której idzie
artysta, twórca sztuki, aby osiągnąć swój ostateczny cel. Jednakże w tym rozumieniu rozważania te
należały by raczej do sfery psychologii tworzenia, a nie do świata materialnej plastyki i w ten sposób
przybrały by kształt nazbyt teoretyczny, w moim wydaniu pewnie niewiarygodny, pełen pustosłowia,
którego pełno i które na ogół niczego nie wyjaśnia. W gruncie rzeczy chodzi tu przecież o kryteria
jakimi się posługujemy indywidualnie, oceniając nowopowstałe czy istniejące już obiekty plastyczne,
których twórca miał artystyczne aspiracje.

 Czym się zatem kierujemy, dokonując wyborów i kwalifikując jedne utwory jako dzieła sztuki
a odmawiając takiego określenia innym? Z góry postanowiłem odrzucić powierzchowne kryterium opar-
te na tym, że dany twórca jest profesjonalistą w tej dziedzinie [ma dyplom Akademii], więc automatycz-
nie wszystko co zrobi jest dziełem sztuki, bo mu się to, niejako z racji wyuczonego zawodu, należy.

Co to jest sztuka? Henryk
HOFFMAN
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Taki rodzaj kwalifikacji można włączyć do sfery artystycznego rzemiosła, ale kojarzył bym je raczej
z warsztatową wirtuozerią niż wiązał z pojęciem sztuka. Choćby dlatego, że w aktualnie uznanych
arcydziełach często trudno mówić o warsztatowej wirtuozerii gdyż jej tam zwykle nie ma. Ale przecież
rzecz nie w tym, kto zręczniejszy a tym bardziej, że jak przecież wiemy, sztuki nauczyć się nie da.

 W okresie po Impresjonizmie, a zwłaszcza od czasu działalności grupy Dada (1916 rok), aż po
współczesność, bardzo ważnym stał się imperatyw nowatorstwa, polegający na proponowaniu czegoś,
czego jeszcze nigdy nie było. Związany jest on z obalaniem kolejnych barier ograniczających horyzonty
sztuki. Dla wyznawców takich poszukiwań jedynie tylko ci, którzy wnoszą nowe działania, szokują,
prowokują, są godni miana artysty, tylko to co oni tworzą jest sztuką. Pozostali się nie liczą, a to co
robią nadaje się do wyrzucenia na śmietnik historii. Oto dewiza i jednocześnie kryterium zwolenników
tej koncepcji sztuki. Szaleńcza pogoń za nowym, która przerodziła się w swoisty wyścig ku temu kto
wymyśli bardziej szokujące działania, zagłuszające działania innych, zbuduje większy od innych obiekt,
wyleje więcej farby lub dokona bardziej bulwersującego i obrazoburczego wyczynu, ten jest lepszym
artystą, a jego dzieło jest większym dziełem sztuki.

 Myślę, że jest to ciernista droga wielu nibytwórców, która często prowadzi na manowce. Bo zasta-
nówmy się, co dziś, u progu XXI wieku, oznacza zrobić coś nowego? Czy są tu jeszcze jakieś czytelne
kryteria, które naprawdę mają ze sztuką coś wspólnego? Czy nie jest to, zbyt często, eklektyczny zbiór
fajerwerków, cudzych cytatów, zawidzianych już wcześniej działań i pomysłów, bazujących na niewie-
dzy potencjalnych, zdezorientowanych odbiorców. Bywa także, że jest to demonstracja własnej niewie-
dzy, pomieszanej z brakiem samokrytycyzmu i talentu twórcy, przykryta nonszalancją przeradzającą się
w bezczelną hucpę.

Mówię, że często tak bywa, nie twierdzę, że jest
tak zawsze.

Zatem zdecydowanie odrzucam i to kryterium,
które określił bym jako wartościowanie według no-
woczesności. Sztuka to nie moda, która się zmienia
w zależności od sezonu. Owszem jej wartość han-
dlowa, tak jak innych rzeczy modnych, w dużym stop-
niu od tego rodzaju dostosowania do epoki zależy,
ale to za mało. Moim zdaniem nie tędy droga. Nie
tylko to jest sztuką co się dobrze sprzedaje, jest od-
powiednio głośne, co lansują pewne, uznane galerie
i krytycy. Również nie tylko to, co spotykamy na wy-
rastających jak grzyby po deszczu imprezach pod
nazwą targi sztuki. Mam tu na myśli takie przedsię-
wzięcia jak: Art Basel w Bazylei, Art Cologne w Pary-
żu, Arco w Madrycie, Frieze Londyn czy Art Forum
w Berlinie i wiele innych. Zaliczył bym tu jeszcze Bien-
nale Sztuki w Wenecji, głównie ze względu na ol-
brzymie znaczenie prestiżowe.

Na tym bardzo bogatym obecnie forum napo-
tkać można wszystko co już było, plus to, co się „robi”
współcześnie. Są to przedmioty, nie wnikając w szcze-
góły formalne, dające się określić jako obraz, grafika
czy rzeźba, są także różne, tzw. obiekty sztuki, ostat-
nio często chętnie zwane „projektami”, które trudno
jednoznacznie opisać. Jak rozpoznać w tej masie róż-
norodnych działań i obiektów te, które są dziełami
sztuki i oddzielić je od tych [określę je eufemistycz-
nie] mniej wartościowych? Profesjonalni znawcy sztuki
twierdzą, że to wiedzą. Robią to zresztą. Używają do
tego własnych kryteriów, którym niestety, niedowie-
rzam. Zwłaszcza w odniesieniu do nowopowstających Henryk Hoffman, Struktura 018
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arcydzieł sztuki współczesnej. W każdym razie często się z ich werdyktami nie zgadzam. Nie jest to
pewnie takie ważne, zwłaszcza dla nich. Oni sobie poradzą bez mojej zgody. Nie warto się więc tym
zajmować. W końcu przecież ostatecznej weryfikacji i tak dokona czas, ten najbardziej obiektywny
sędzia.

 Wracam zatem do tego co mnie interesuje. Co decyduje, że postrzegam pewne obiekty jako dzieła
sztuki a inne nie? Jakie stosuję kryteria i czy da się je zwerbalizować lub choćby w przybliżeniu określić?
W tych rozważaniach nie widzę wielkiego ryzyka. Od tego, czy coś jest dziełem sztuki czy nie, na
szczęście, nie zależy ludzkie życie. Nie fruwa się przecież na tym ani tym nie jeździ. Pomyłka w tym
wypadku nie będzie aż tak groźna w skutkach jak w innych dziedzinach. Można więc zaryzykować.

 Kiedy idę obejrzeć wystawę, lub do muzeum, staram się wybrać taki moment, kiedy możliwie jak
najmniej ludzi będzie mi w tym przeszkadzać. Muszę się skupić, wyizolować, aby móc nawiązać kontakt
z dziełem. Może dlatego nie lubię wernisaży. Zresztą nie są to okoliczności w których można obejrzeć
cokolwiek, prócz zaproszonych gości. Wernisaż, to przede wszystkim święto artysty, twórcy sztuki.
I tyle. Atmosfera wernisaży zdecydowanie nie sprzyja kontemplacji. A jest mi ona potrzebna aby poja-
wiło się to, co uważam za decydujące w nawiązaniu intymnego kontaktu z dziełem. Nie wykluczam
wszak sytuacji, że ów kontakt może się pojawić w zatłoczonej sali pełnej zwiedzających. Czasem i tak
bywa. Ale jeśli już pojawia się ten specyficzny rodzaj zainteresowania, czuję potrzebę aby powrócić tam
by je potwierdzić, lub jeśli to była pomyłka, zweryfikować. Doznanie takie, które jest dowodem specy-
ficznej fascynacji, pojawia się dość rzadko. Określam je jako rodzaj olśnienia, którego doznaję na widok
dzieła. Ten właśnie rodzaj osobistego zauroczenia przyjmuję jako jedyny dla mnie wyznacznik, że mam
doczynienia z dziełem sztuki. Nie ma tu znaczenia czy dzieło to jest tradycyjnym portretem, ekspresyj-
nym pejzażem, utworem nieprzedstawiającym, rzeźbą, instalacją czy innym działaniem np. akcją typu
performans czy happening. Dotyczy to w równym stopniu dzieł muzealnych jak i sztuki współczesnej.
Rozmiary dzieła też nie grają roli. Nie zależ to także od wielkości nazwiska twórcy, choć magia wielkich
nazwisk bardzo tu przeszkadza, bo zawsze z góry coś sugeruje. Wszak bywa i tak, że widzimy to co
powiedziano nam, że mamy zobaczyć.

Siła fascynacji jak i zaangażowanie emocjonalne miewa różne natężenie. Czasem jest to rodzaj
zachwytu, ale bywa wręcz przeciwnie, że to poruszenie ma zabarwienie negatywne. Zawsze jednak jest
to silne odczucie dające się porównać z uwiedzeniem. Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju kryterium
nie może być podstawą dla wyznaczenia wiarygodnej płaszczyzny estetycznej, lub innej, stanowiącej
podstawę dla rzeczywistej oceny danego dzieła. Jest ono nieobiektywne i ma charakter emocjonalny.
Zresztą nie może być inne skoro odwołuję się tu do sfery odczuć osobistych. Twierdzę jednak, że jest
jedynie prawdziwym i uczciwym doznaniem jakim powinienem się kierować w tym wypadku. Sądzę
także, że zarówno ja jak i każdy inny odbiorca ma prawo do takiej subiektywnej oceny. Nawet jeśli jest
ona wbrew uznanym autorytetom, które w przedmiocie jakiegoś dzieła wypowiedziały się zgoła inaczej.

Problem nie kończy się w tym miejscu. Aby dotrzeć do sedna owej fascynacji, chcę podjąć próbę
racjonalizacji tego odczucia. I choć to nie jest łatwe, spróbować, na ile tylko można, obnażyć składniki
tych przesłanek, które w efekcie spowodowały taki rodzaj emocjonalnego przeżycia. Chcę dociec, czym
byłem powodowany doznając, jak to określiłem, „olśnienia”. Trudno to opisać słowem do końca, jak
każdą sprawę ze sfery uczuć. Od dawna wiadomo, że język jest zbyt ubogi ażeby w pełni wyrazić co się
czuje. No, chyba, że jest się wybitnym poetą. Ale język poezji, pełen metafor, nie nadaje się do rzeczo-
wych analiz. Mimo to spróbuję się jakoś sprecyzować.

Nie zawsze tego rodzaju zainteresowanie jest wynikiem nagłego, piorunująco pozytywnego wraże-
nia. Choć bywa i tak. Jak wspomniałem wyżej, niejednokrotnie uwagę przykuwa coś, co w pierwszej
chwili drażni, lub dostrzegamy tu, zaledwie mimochodem, jakiś tajemniczy urok, który emanuje i kusi.
Zainteresowanie takie wcale nie musi mieć podłoża estetycznego. Zapada jednak w podświadomość,
która w odpowiednim czasie wydobędzie to „coś” i każe o tym myśleć. Podczas kiedy o innych, nawet
dających przyjemne wrażenie rzeczach, dość łatwo się zapomina. Tego typu wrażenie, jak bumerang,
powraca, intryguje i zmusza do myślenia o tym co się widziało. Powoduje chęć powrotu i ponownego
spotkania z tym dziełem – bulwersuje.

Każdy człowiek, na swój osobisty użytek, ma własny system wartości, krąg zainteresowań i fascyna-
cji, które wywołują u niego podobne stany i nie muszą się one wcale odnosić do obiektów sztuki.
Wspominam o tym, bo chodzi mi o jakieś odniesienie do stopnia natężenia stanów emocjonalnych,
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które towarzyszą takim stanom olśnienia. Zdarzają się one zapewne np. w nauce. Myślę, że w równym
stopniu co odbiorca sztuki, czy poszukujący artysta, doświadcza go naukowiec pracujący nad jakimś
problemem latami, kiedy nagle następuje u niego moment syntezy wiedzy, pozwalający mu na konden-
sację problemu w postaci wzoru. Również stan podobnego poruszenia może spowodować taki wzór,
który nagle zobaczył, a którego poszukiwał od dawna. Podobnego uczucia zapewne doznaje podróżnik
odkrywający nieznany ląd, że nie wspomnę o przyszłych astronautach, którzy będą podróżować na inne
planety. Terra icognita, to zawsze fascynowało. Także w życiu prywatnym zdarzają się zbliżone emo-
cjonalnie sytuacje, kiedy spotykamy np. piękną nieznajomą. Innymi słowy jest to spontaniczne, osobiste
przeżycie, które nie zawsze musi być podzielane przez innych. Na szczęście dla twórców sztuka ma to
do siebie, że jej odbiór nie stwarza aż takich barier językowych jaki spotykamy w nauce. Przecież ktoś,
kto nie zna dość hermetycznego zapisu, specyficznego dla matematyki, na pewno nie będzie w stanie
zachwycać się nawet najwspanialszym odkryciem w tej dziedzinie. Sztuka jest domeną zmysłów, a te
mamy wszyscy podobne. Lecz tak jak lubimy różne smaki czy zapachy, mamy też różne gusta i upodo-
bania, których nawet nie próbujemy racjonalizować.

 Powracając do problemu tropienia tego czym się kieruję dokonując wyróżnienia jakiegoś dzieła
spośród innych przypominam, iż forma plastyczna to także specyficzny język. Podobnie jak język wer-
balny, można go używać do materializowania swoich wizji, intuicyjnego objawiania dokonywanych od-
kryć, demonstrowania ekspresji duszy, czyli dzielenia się w ten sposób swoimi emocjami i fascynacjami
z innymi. Używając go możemy „mówić” rzeczy mądre, odkrywcze i ciekawe, lub jak to często bywa,
pleść banały, powtarzać się i przynudzać. Można
też [ a to traktował bym w kategoriach finezji warsz-
tatu] mówić o niczym, ale za to pięknie.

 Uczynię jeszcze jedno porównanie, które wy-
daje mi się ważne dla zrozumienia istoty sprawy.

 Kiedy w radioodbiorniku, czy innym elektro-
nicznym medium poszukujemy jakiejś stacji, musi-
my dostroić urządzenie odbiorcze ażeby móc po-
żądany program odebrać. Nieodpowiednio nasta-
wiony odbiornik uniemożliwi nam wysłuchania cze-
gokolwiek, dlatego, że będzie nieprzyjemnie szu-
miał. Jednym słowem, dany program będzie możli-
wy do odbioru tylko wtedy, kiedy nastroimy odpo-
wiednio nasz „odbiornik”. Przy czym będziemy słu-
chać, bądź oglądać tylko to, co nas interesuje,
a nadawana audycja będzie w zrozumiałym dla nas
języku. Z przekazem wizualnym w wypadku odbio-
ru dzieła sztuki jest dość podobnie. Jeśli artysta
„nadaje” na odpowiedniej dla nas częstotliwości
i porusza problemy nam bliskie, to kontakt zostanie
nawiązany. Jeśli nie, to nie.

 Oczywiście, że pisząc o tym w taki sposób tro-
chę upraszczam. Myślę, że wytrawny twórca, kon-
struktywista, jeśli trafi na oglądanej przez siebie
wystawie na doskonale namalowany portret też bę-
dzie w stanie go docenić. Sprzyja temu chociażby
wrażliwość, którą zapewne posiada. Ale, jeśli bę-
dzie miał dokonać wyboru wystawy, którą chciałby
z przyjemnością obejrzeć, pójdzie raczej na wysta-
wę konstruktywistów, bo tam znajdzie bliższe swo-
im zainteresowaniom problemy.

 Pierwszym więc warunkiem umożliwiającym
nawiązanie kontaktu z dziełem jest pokrewieństwo
zainteresowań twórcy i odbiorcy. Nie jest to waru- Henryk Hoffman, Struktura 018
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nek konieczny, ale bardzo sprzyja wytworzeniu płaszczy-
zny porozumienia.

 Drugi warunek, który dobrze rokuje w tego typu kon-
takcie to spotkanie z nowym, trochę na zasadzie niespo-
dzianki. Zaskoczenie odgrywa rolę całkiem niepoślednią.
Na pewno przykuwa uwagę, budząc taki specyficzne zain-
teresowanie, które często bywa mieszaniną podziwu i za-
zdrości.

 Trzeci, to komunikatywność dzieła. Aby to wyjaśnić
odwołam się znów do formy przekazu werbalnego. Wszy-
scy wiemy jak cenna jest umiejętność, którą da się wyrazić
określeniem: „minimum słów maksimum treści”. Jest to
rzadko spotykana cech, która do twórców sztuk plastycz-
nych również się odnosi. Nie lubimy nadmiernego gadul-
stwa, którym często, zbyt często, jest wynikiem braku po-
mysłu. Nadmiar słów gmatwa i zaciemnia treść. Ktoś mówi,
choć faktycznie nie ma nic do powiedzenia. Efekty takiego
stanu rzeczy często obserwujemy także na wystawach
i w galeriach. Nie oznacza to wcale, że kondensacja formy
musi oznaczać jej nadmierne uproszczenie, albo co gor-
sza, ubóstwo. Chodzi tylko oto, że ma tam być wszystko
to co niezbędne. Tu i teraz. Nic ponadto. Ani za mało, ani
za dużo.

 Oprócz wymienionych prze ze mnie tych trzech wa-
runków, istnieje wiele innych. Nie sposób ich wszystkich
wymienić. Są one, w moim przekonaniu, już mniej ważne,
ale także istotne do tego, aby spotkanie z utworem pla-
stycznym odbiorcy przerodziło się w osobisty kontakt
z dziełem sztuki. Siłę tego doznania określiłem mianem
olśnienia, a to uważam za najbardziej istotne i miarodajne.

 Próbowałem tu jedynie zarysować ramy problemu, którego ostatecznym celem było odpowiedzieć
sobie, czym się powoduję dokonując wyboru tego co określam jako dzieło sztuki. Mój pogląd należy
traktować wyłącznie jako wezwanie do dyskusji o tym problemie, który wydaje mi się interesujący.
Zwłaszcza w środowisku twórców. Nie sugeruję, że moje kryteria są odkryciem, na którym warto się
wzorować. Sądzę jednak, że warto czasem pomyśleć o stosowanych kryteriach. A przy okazji, może je
sobie ustalić, lub sprecyzować. To ważne, czym się kierujemy, dokonując wyborów opartych na tzw.
wrażliwości. Zarówno jako pedagodzy jak i członkowie gremiów oceniających i opiniotwórczych.

 Czy zatem w ogóle możliwe jest obiektywne do końca ustalenie co jest sztuką a co nie, raz na
zawsze? Wiadomo przecież, że istnieje, przynajmniej w odniesieniu do dzieł historycznych, niepodważal-
ny, ustalony kanon takich dzieł. Ale czy koniecznie zawsze musimy w to wierzyć i się z tym zgadzać?
Podtrzymywać pewien mit o nieomylności uczonych w tej dziedzinie? Według mnie niekoniecznie.
W każdym razie myślę, że warto mieć własne zdanie. Posiadanie własnego zdania powoduje, że przesta-
jemy być niewolnikami konwenansu lub, po prostu snobami, zwolnionymi z myślenia przez autorytety.

 Mimo tego co powyżej napisałem myślę, że nie zwalnia to ani mnie ani nikogo innego z obowiązku
posiadania wiedzy z historii i estetyki, także w zakresie usankcjonowanych przez czas i autorytety
arcydzieł sztuki. Ale to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie, wracając do postawionego na samym
początku problemu, na pytanie „co to jest sztuka”, jeśli się problem potraktuje poważnie, krótkim
hasłem odpowiedzieć się nie da.

OlśnienieOlśnienieOlśnienieOlśnienieOlśnienie (metaforycznie) – np. przejrzenie na oczy, zrozumienie, odkrycie prawdy.

Autor jest profesorem w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki, pracownikiem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Henryk Hoffman, Struktura 018
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Przywrócanie komunikatywności
współczesnej sztuce.
Od upiekszania narzędzia do estetyzacji rzeczy

Elżbieta
STANISZEWSKA

UUUUUtrata komunikacji między sztuką akademicką (profesjonalną) i oficjalną a odbiorcą, reprezentu-
jącym świat życia codziennego jest już obecnie zauważalna przysłowiowym „gołym okiem”,
stała się więc faktem. Proces ten rozpoczął się pod koniec poprzedniego wieku. O ile tradycyj-

na sztuka akademicka nawiązywała porozumienie z odbiorcą za pomocą przekazywanych treści seman-
tycznych (martwa natura, portret, pejzaż itp.) , o tyle jej współczesna postać porozumienie to zerwała.
Między innym i z tego powodu, iż zaczęła skupiać twórczą uwagę na wynajdowaniu nowych środków
wyrazu, czysto formalnych. Sztuka tradycyjna operowała środkami wyrazu plastycznego1 podporząd-
kowanymi dominującemu w dziele przekazowi semantycznemu. Za pomocą znanych kanonów kompo-
zycyjnych organizowała temat na płaszczyźnie i w przestrzeni. Natomiast współczesna sztuka ulubio-
nym tematem uczyniła same środki wyrazu plastycznego lub tak interpretuje dotychczasowe treści
semantyczne, że trudno odbiorcy zidentyfikować je w nadmiernie rozbudowanym bogactwie użytych
formalnych środków wyrazu artystycznego. Zdominowały one treści semantyczne a niekiedy je wyparły
lub zastąpiły. Współczesna sztuka oficjalna wolna jest od obowiązku przekazu takich treści. Od lat jej
ulubionym tematem są jej własne środki wyrazu, dla których treści semantyczne są pretekstem powsta-
nia wypowiedzi plastycznej – dzieła.

Nasuwa się pytanie, które nurtuje wielu znawców i teoretyków sztuki: czy jest jeszcze możliwe
pojednanie twórcy sztuki akademickiej z odbiorcą, zbudowane na rozumieniu przekazów semantycz-
nych pomieszczonych w sztuce? Tym interesującym, jak się zdaje, problemem nie będę się dalej zajmo-
wała, lecz zauważę, iż w naszych czasach zupełnie niepostrzeżenie, dziedzina twórczości artystycznej,
traktowana w poprzednich epokach na ogół jako rodzaj rzemiosła odbudowuje i nawiązuje porozumie-
nie z odbiorcą.

Cały poprzedni wiek rozwijała się sztuka użytkowa, kiedyś określana rzemiosłem artystycznym, a od
ponad stu lat produkcją masową przedmiotów codziennego użytku. Coraz częściej po prostu sztuką
użytkową. Obiektem jej zainteresowań są: człowiek, pejzaż i przedmiot, a więc treści semantyczne
sztuki oficjalnej i akademickiej.

W minionym okresie była ona uzależniona od produkcji przemysłowej, której celem nadrzędnym
była sprzedaż i zysk. Produkowano przedmioty–narzędzia tylko użyteczne pozbawione ponadprak-
tycznych treści. Cała uwaga producenta i odbiorcy skupiona była na ich praktycznym przeznaczeniu.
Wydaje się, że są przynajmniej dwie tego stanu rzeczy przyczyny. Pierwsza, to konieczność ciągłego
obniżenia kosztów produkcji. Skutek ten osiągano najczęściej przez minimalizowanie wszystkich deko-
racyjnych elementów. Drugą – łączyć należy z nowymi, technicznymi możliwościami przemysłu. Za-
częto używać nowych surowców w rodzaju: plastiku, sklejki, stopów metali, które wymagały nowych
estetycznych rozwiązań, a producenci, bez skorzystania z pomocy odpowiednich projektantów, nie
potrafili sprostać temu zadaniu. Dopiero powstanie nowego zawodu – projektanta form przemysło-
wych, designera, stworzyło nowe możliwości produkcji narzędzi. To on zaczął organizować przecięt-
nemu zjadaczowi chleba przestrzeń mieszkania, biura, otaczający go pejzaż, proponując nowe bardziej
ergonomiczne i użyteczniejsze przedmioty. Z chwilą osiągnięcia przez projektanta pozycji autono-
micznej względem producenta rozpoczyna się też nowy okres funkcjonowania designu. Parametry użyt-
kowe nie są jedynym celem działalności projektanta. Pojawia się możliwość estetyzacji już nie narzędzia
lecz przedmiotu–rzeczy, która skwapliwie wykorzystuje sztuka użytkowa.

1 Środki wyrazu plastycznego: barwa z jej nasyceniem, temperaturą, walor, światłocień, kreska z jej zmiennym natężeniem i zagęszcze-
niem, faktura, tekstura, bryła.
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     Wyżej sformułowana teza skłania mnie do odróżnienia przedmiotu–narzędzia od przedmiotu–
rzeczy. Narzędzie służy do czegoś, posiada sens, który nie tkwi w nim samym, ale jest mu nadany przez
użytkownika i zależy od jego kompetencji kulturowych. Stąd w odniesieniu do przedmiotu–narzędzia
musimy zgodzić się z powiedzeniem: widzimy ile wiemy. Natomiast istnienie rzeczy jest dla nas bardziej
„realne” czy „obiektywne” i w tym sensie bezdyskusyjne. Uważamy intuicyjnie i spontanicznie, że po-
przez swoją fizyczność a więc kształt, kolor, fakturę itp. przedstawia się nam takim jakim jest. I sam
z siebie istnieje realnie obiektywnie. Tymczasem, w świetle analizy2 filozoficznej status ontologiczny
rzeczy jest porównywalny ze statusem narzędzia. Oba mają charakter kulturowy. Od potrzeb i kompe-
tencji kulturowych użytkownika zależy czy np.: kamień, który widzi użyje jako broni rzucając nim do
wroga, jako młotka do wbicia gwoździa czy po nagrzaniu go w palenisku upiecze na nim placek czy
opisze go jako rzecz. Trzeba jednak zauważyć, iż w naszej współczesności traktujemy już kamień
intuicyjnie jako rzecz ładną lub brzydką oceniając subiektywnie jego kształt, fakturę, kolor, a więc
walory estetyczne. Z zarysowanego punktu widzenia historię designu można opisać jako przebytą dro-
gę od upiększania narzędzia po estetyzację rzeczy.

Nawiązując do koncepcji wybitnego neokantysty badeńskiego H. Rickerta (1863–1936) można
powiedzieć, że użytkowy przedmiot fizyczny zostaje odniesiony do wartości ponadpraktycznych kon-
stytutywnych dla współczesnej kultury euro–atlantyckiej np. wartości związanych, z najogólniej mówiąc,
z ochroną środowiska i ekologią, z pacyfizmem, recyklingiem, zmniejszeniem różnic ekonomicznych
między grupami społecznymi, społecznościami itp.

Wracając do codzienności, nie ulega wątpliwości, iż przez proponowany przedmiot współczesna
sztuka użytkowa podnosi jakość naszego codziennego życia estetyzując je. Designerzy aby zaintereso-
wać odbiorcę nowymi przedmiotami korzystają z najnowszych technologii i akademickiej wiedzy
o barwie, fakturze, teksturze, linii, walorze, bryle, światłocieniu nominalistycznie posługując się nimi
tak, jak medium, np.: drewnem, metalem, plastikiem, szkłem. Są to podrzędne wobec przedmiotu
środki do osiągnięcia doznań estetycznych użytkowników. Niemal nie ma żadnych ograniczeń techno-
logicznych a więc i formalnych, żadnych stereotypów, kanonów estetycznych. Designer korzysta
z całego bogactwa historycznego estetyki łącząc różne style, tendencje, upodobania. Nie ma ściśle
określonych zasad, reguł. Dominuje pluralizm upodobań estetycznych zarówno designerów jak i użyt-
kowników. Ta różnorodność stylistyczna oraz tolerancja i akceptacja różnych upodobań estetycznych
odbiorcy współgra z ideami postmodernizmu estetycznego. Sztuka akademicka i oficjalna zmuzeifiko-
wana nie dysponują siłą przekazu doznań estetycznych i poza praktycznych treści, między in. dlatego,
że ich propozycje pozostają poza pragmatyką codzienności.

Do niedawna przywilej samodzielnie obmyślanych przekazów estetyczno–semantycznych realizowała
z powodzeniem tylko sztuka akademicka, oficjalna, była uznana i akceptowana oraz komunikatywna zara-
zem. Interesująca mnie sztuka użytkowa w tym okresie była wyłącznie rzemiosłem artystycznym. Pod
koniec XIX wieku, kiedy zaczęła się rozwijać produkcja masowa przedmiotów codziennego użytku zaist-
niało zapotrzebowanie na nowa estetykę, gdyż dotychczasowa przynależna rzemiosłu była obca nowym
sposobom produkcji. Powstał nowy zawód projektant form przemysłowych, współcześnie designer.

O ile XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku projektant był uzależniony od producenta; był jego
pracownikiem, a zysk był celem najważniejszym produkowanych masowo przedmiotów codziennego
użytku, o tyle ostatnie dziesięciolecia XX wieku diametralnie zmieniły pozycję designera. Nastąpiła
zmiana jego statusu społecznego. Poszczególni designerzy stali się niezależnymi instytucjami, mają
swoje firmy i współpracowników. Znani producenci zwracają się do nich prosząc o zaprojektowanie
konkretnego produktu. Często to oni tworzą przedmiot – narzędzie i na swoich warunkach proponują
jego produkcję konkretnej firmie. Nie są pracownikami producenta ale jego partnerami w procesie
produkcji przedmiotu. Proces twórczy aż do prototypu przebiega na ustalonych z producentem warun-
kach, ale bez jego wpływu i ingerencji.

 Współcześnie, pod koniec XX wieku – jak już wspominałam wcześniej – wtedy, kiedy sztuka
akademicka poprzez między in. subiektywizację przekazu semantycznego utraciła kontakt z odbiorcą,
to sztuka użytkowa próbuje go odbudować. Stara się wykorzystać środki wyrazu świadomego swych
twórczych możliwości artysty – designera w procesie produkcji masowej . W zarysowaną wyżej per-

2 Pałubicka A. :Narzędzia i rzecz w interpretacji kulturoznawczej w kontekście idei filozoficznych M. Heideggera. ?
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spektywę funkcjonowania sztuki wpisuje się, w moim przekonaniu, twórczość wybitnego, współczesne-
go designera francuskiego Philippe Starcka.

 Mówi o sobie, że jest designerem, którego produkt skierowany jest do refleksyjnego użytkownika
III tysiąclecia. Ma swoje biuro z kilkoma współpracownikami w Paryżu. Projektuje wszystko: telewizory,
telefony, skutery, samochody, domy, hotele wraz z wyposażeniem, domy i budynki wielorodzinne,
krzesła, fotele, noże, makaron, szczotki do zębów i mycia sedesu, produkty do higieny, sukienki, buty.

Starck uważa, że jest wiele przedmiotów, które spełniają tylko funkcję użyteczności, praktyczności
i dlatego nie warto tworzyć kolejnego przedmiotu – narzędzia o takiej samej funkcji. Proponuje nam
przedmioty nowego rodzaju, przedmioty–narzędzia nowego III tysiąclecia dla nowych użytkowników –
antykonsumentów III tysiąclecia.

Mamy do czynienia współcześnie, jak sądzę, z taką odmianą sztuki użytkowej, która spełnia funk-
cje, które do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla sztuki akademickiej.

Spośród wielu przedmiotów zaprojektowanych przez Starcka omówię kilka posługując się kryteria-
mi sztuki oficjalnej.

Przedmiot ma funkcje nie tylko pragmatyczne ale symboliczne, komunikacyjne, tworząc poezję
życia codziennego. Uważa on, że wartość przedmiotów – narzędzi tkwi w ich nadpraktyczności.

Kuchnia, to jeden z ulubionych obszarów działań designerskich Starcka. To miejsce, gdzie jest
bardzo wiele potrzebnych ale brzydkich przedmiotów ciągle używanych, wciąż na wierzchu blatu, po-
wodujących wizualny bałagan, nieład. Głosi on pochwałę różnorodności upodobań. Kuchnia jest takim
miejscem, gdzie ta różnorodność dotyczy nie tylko zmysłu smaku i tradycji, upodobań kulinarnych ale
i narzędzi używanych przez domowników. Jednym z przedmiotów, którym się zainteresował był nóż do
sera, zaprojektowany na Wystawę Światową w Sewilli. Nazwał go Jojo Long LegsJojo Long LegsJojo Long LegsJojo Long LegsJojo Long Legs ( 1991 ). Dodając do
rączki niewielką podstawkę sprawił, że nóż można odstawić nie odłożyć a ostrze i rączka nie są zabru-
dzone resztkami poprzednio krojonego sera. Nóż stał się skromnie użytecznym. Projektując go odwo-
łał się do tradycji arabskiego noża, dobrze znanego Francuzom. To eklektyzm kultur i czerpanie spraw-
dzonych, użytecznych wzorców od innych.

Również w tej grupie przedmiotów są Faitoo Faitoo Faitoo Faitoo Faitoo ( 1996 ). Są to: (…) małe przedmioty zrobione
z różnorodnych materiałów, na których można zawieszać przybory kuchenne. Znów nasuwa się myśl
o młodych małżonkach z małą kuchnią, jeszcze bez zmywarki do naczyń.

Faitoo sprawiają, że życie staje się nieco bardziej eleganckie, a przede wszystkim nie trzeba wycierać
naczyń. Nie ma małych lub dużych projektów, jest tylko hojność, jaką obdarzamy przedmioty (…).3 Te
przedmioty mają uatrakcyjnić, uporządkować przepełnioną narzędziami kuchnię, poprzez nową użytecz-
ność nieco poetyzują rzeczywistość. Ta poezja przedmiotów Starcka polega na tym, że nikt przed nim nie
skonstruował tak prostego i praktycznego wieszaka na przedmioty, które wydawało by się nie nadają się do
wieszania jak: łyżki, widelce, noże. Otwór na wieszak w ich rączce nie zmienia ich dotychczasowej funkcji
ale nadaje im nową – przedmiotu, który można powiesić, odwiesić, umieścić
w widocznym miejscu. Są to kolejne przedmioty pozbawiane rutyny dnia codziennego a dające możliwość
wizualnego porządkowania przestrzeni kuchni a przez to ułatwiają komunikowanie się między sobą ich
użytkowników.

Również do grupy przedmiotów użytkowanych w kuchni należy czajnik Hot Berta Hot Berta Hot Berta Hot Berta Hot Berta (1987). Czajnik
ten skład się tylko z dwóch części. Część dynamiczna – kiedy stawiasz czajnik na kuchenkę, masz
wrażenia, że sam się porusza. Część magiczna to zagadka, jak się napełnia taki czajnik? Nie ma pokryw-
ki, wodę wlewa się przez rączkę. Wygląda bardzo prosto, ale w środku znajduje się skomplikowany
system zaworów.4  To kolejny przedmiot, który nas zadziwia swoją nową użytecznością. Nie oparzymy
się zdejmując pokrywkę, by nalać wodę, ponieważ jej nie ma. Swoją dynamiczną, zaskakującą formą jest
jako czajnik nierozpoznawalny. Dynamizm ten uzyskał poprzez skośne wygięcie osi pionowej okrągłego
korpusu, który ku górze zwęża się by dojść do stożkowatego zakończenia. Gdyby był powiększony
i ustawiony w plenerze stałby się ciekawym, wolnostojącym obiektem – rzeźbą, której dynamizm spotę-
gowany byłby przez odbijany na metalicznej powierzchni obraz otoczenia. Była by to rzeźba świetnie
komponująca się w każdym otoczeniu. Jednak największym walorem tego kuchennego narzędzia jest

3 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa –18.11 – 29.12. 2002, s. 37.
4 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowsk Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 25.
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jego niezwykła, niebanalna forma połączona z nową technologią, co w sumie wyposaża kuchnię w ową
poezję i magiczność niezwykłego przedmiotu. Przekonuje użytkownika, że nowa technologia jemu
służy a nie on jej.

Wśród wykonanych przez Starcka produktów znajdujących się również w kuchni jest makaron.
Nazwał go Mandala Mandala Mandala Mandala Mandala (1987). W katalogu wystawy tak o nim pisze:

 Jak można zrobić coś interesującego z makaronem? Jest to jedzenie „freudowskie”, regresywne.
Zadaliśmy sobie pytanie, skąd płynie przyjemność jedzenia makaronu. Uznaliśmy, że należy rzecz
uatrakcyjnić, unikając jednocześnie efektów niepożądanych. Postanowiliśmy dookoła pustej przestrzeni
umieścić ciasto. Wtedy powstanie rurka, a żeby zapobiec zapadaniu się jej, do środka wstawiliśmy
sprężynkę, dzięki czemu nie będzie można jej zgnieść. W ten sposób sprzedaję 10% makaronu i 90%
powietrza, jestem zadowolony i nie tyje. (…) Aby zapobiec rozgotowywaniu makaronu: (…) powstaną
dwa „wzmocnienia” podwajające grubość ścianki(…). Potem robi się małe rowki, w których osadzi się
sos, ale tym nie zawracam sobie głowy. Istnieje jeszcze wymiar symboliczny i komunikacyjny. Okazuje
się, że makaron jest jak chleb, tylko bardziej zrównoważony. Zatem zaprojektuję go w kształcie znaku
jing i jang, uniwersalnego symbolu równowagi. (…) Wszystko to kwestia funkcjonalności. Cała gra
i zarządzanie takim projektem polega na znalezieniu nierozwarstwionego przedmiotu bez znaczenia,
nośnika mitów i snów, bardziej funkcjonalnego niż pozostałe 2 i wtedy trzeba się śmiać. Zaczyna się gra
bez ograniczeń.5

 Umieszczenie w makaronie uniwersalnego symbolu i zaopatrzenie go w dodatkowe rowki ułatwia-
jące nabieranie sosu, wzmocnienie ścianki aby się nie rozgotował a do tego taka jego konstrukcja, że
jest bardziej elastyczny, to jest niezwykła troska o tych, którzy ten makaron gotują ale i tych, którzy go
jedzą. Jest to rzadka zdolność kreacji znanego, codziennego produktu. Jest to myślenie i działanie
dalekie od rutyny, schematu, bardzo twórcze i jednocześnie pragmatyczne. Opisując ten makaron
trzeba operować terminologią taką, jak przy opisie każdego dzieła sztuki.

Temat – makaron; materiał – mąka pszenna, woda, sól, jaja; data powstania – 1987; autor –
Philippe Starck.

 Teraz należy powiedzieć o zależności między tematem, kształtem a funkcją i o użytych świadomie
przez twórcę środkach wyrazu plastycznego: walcowatej formie, żłobionej powierzchni zewnętrznej z
dodatkowymi dwoma wąskimi walcami umieszczonymi na tej samej średnicy, łatwości z jaka operuje
ażurem. Potem o umiejętnym operowaniu naturalnym kolorem użytego surowca, który podkreśla cie-
kawą, wyszukaną bryłę przedmiotu. Należy podkreślić fakt, iż po ugotowaniu użyty materiał staje się
lekko przejrzysty, zmienia swoją temperaturę ,co daje dodatkowe wrażenie pobudzające zmysły użyt-
kownika. Następnie o całej symbolice zawartej w tym dziele i o uniwersalnym komunikacie, którego jest
nośnikiem. Zaczerpnięty z kultury Wschodu znak Jing i Jang, tworzący wewnętrzne wzmocnienie ścian-
ki makaronu jest czytelny w każdej kulturze. Podobnie nieświadome archetypy zmysłowości i seksu
uświadomione nam przez Freuda – makaron – wstążka – wąż. To przywołuje również symbolikę reli-
gijną Europy. Działanie na nasze zmysły ugotowanego makaronu tym bardziej uświadamia konsumen-
tom głęboki sens teorii Freuda. Uniwersalność tego przekazu tkwi również w tym, że niemal na całym
świecie, każdy kto będzie miał przed sobą na talerzu ugotowany ów produkt użyje go zgodnie
z intencją designera. Jest to eklektyzm kultur i tradycji przy jednoczesnym wykorzystaniu ogólnoludz-
kich zachowań i upodobań konsumentów. Jest to dialog designera z odbiorcą obliczony na jego do-
świadczenia, wiedzę, apetyt i poczucie humoru.

Przestrzeń łazienki to kolejny teren działań designerskich Starcka.
Inny przedmiot, z którego jest zadowolony Starck to szczoteczka do zębów Fluocaril Fluocaril Fluocaril Fluocaril Fluocaril z 1989

roku. Pisze o niej: Kocham ten produkt, ponieważ pozostaje najtańszym z moich artykułów. Z założe-
nia jest to przedmiot pogardzany. Ludzie ją ukrywają, jest poniżająca i poniżana. Wstyd zostawić ja na
widoku na półce – szczoteczka jest przedmiotem intymnym, staramy się ja schować, co z resztą nigdy
się nie udaje. Latami pracowaliśmy nad znacznym zmniejszeniem główki. Dodaliśmy sprężynkę dla
zwiększenia sprężystości, lepszą rączkę , wykałaczkę na końcu i w ten sposób powstała świetna szczo-
teczka do zębów. (…) Dodaliśmy jeszcze małą podstawkę i tak przekształciła się w przedmiot,
o którym mówiono, że naśladuje styl Brancusiego, a ja wtedy nie miałem pojęcia, kto to jest. Produkt

5 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski,  Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 19.
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wszedł na rynek w cenie 5 euro i jest dobrym, solidnym przedmiotem z odrobiną poezji, sprzedawanym
w milionach egzemplarzy. Za jego sprawą doszło do ciekawej zmiany. Przedmiot dawniej ukrywany
teraz został wystawiony na pokaz. Obiekt totalny – z każdego punkt widzenia. Ideał w swojej klasie.6

 Istotnie szczoteczka ta, umieszczona w podstawce jest nierozpoznawalna. Stała się samodzielnie
istniejącą, intrygującą formą przestrzenną umieszczoną na półce w łazience. Jej poszerzona w środko-
wym odcinku i ostro zakończona rączka wystająca z walcowatej podstawki przypomina abstrakcyjną
miniaturową rzeźbę wykonaną z plastiku. W poszerzonej i wycienionej rączce wykorzystał Starck wła-
ściwości plastiku – jego półprzejrzystość, co uatrakcyjnia wizualnie ten przedmiot. To są nadpraktyczne
wartości codziennego przedmiotu, który oprócz owej poezji posiada jeszcze dodatkowe udogodnienia
jak sprężynująca rączka i końcówka będąca wykałaczką.

 O wykałaczce należącej do tej serii pisze dalej: Działa na podobnej zasadzie, jak szczoteczka do
zębów, prościej być nie może. Czy dałoby się wyprodukować przedmiot bardziej poniżany i poniżają-
cy? Mikrorzeźba do przechowywania w łazience lub kieszeni.7 Wykałaczkę nazwał Mister KleinMister KleinMister KleinMister KleinMister Klein (1998).
Zarówno szczoteczka do zębów jak i wykałaczka są przedmiotami intymnymi, z których Starck poprzez
zmianę ich formy, nawiązanie do tradycji rzeźby jako obiektu wolnostojącego uczynił przedmiotami
publicznymi. Choć miniaturowe mają cechy dobrej rzeźby. Uczynił z nich obiekty publiczne – łazienko-
we miniatury rzeźbiarskie..

 To jest jednak szerszy problem, niż tylko wizualny. Starckowi zależy na tym, aby projektowane
przez niego produkty były uczciwe. Dotyczy to w takim samym stopniu szczoteczki do zębów, mydła
i artykułów spożywczych. Oznacza to, że mają niczego nie maskować, ukrywać. Szczoteczka do zębów
ma być w łazience, obok wykałaczki, bo tam jest jej miejsce a mydło ma służyć do mycia, do higieny
a nie maskowania zapachu, ananas nie musi zawierać sztucznych barwników, by apetyczniej wyglądał.

 Projektowane przez niego przedmioty–narzędzia z założenia mają służyć również do komunikacji.
Bardzo lubi bawić się z użytkownikami poprzez wyposażanie swoich produktów w poza praktyczne
przekazy. Wśród nich jest szczotka zaprojektowana dla Amerykanów, służąca do mycia muszli klozeto-
wej. Pisze o niej: Duża szczotka. Zawsze twierdziłem, że punktem kulminacyjnym mojej kariery będzie
zaprojektowanie szczotki do mycia toalety. A to dlatego, że wszystko co ludzkie najbardziej mnie
interesuje, wszystko co w człowieka wchodzi, a także wychodzi, nie wykluczając sików i kup. To wszyst-
ko mnie fascynuje, a szczotka do mycia ubikacji była jednym z tych przedmiotów, które chciałem
potraktować z należytym im szacunkiem.8 Jest to szczotka z długą rączką będącą jej osią pionową.
Umieszczona w walcowatym, wysokim pojemniku, który ukrywa niemal całą jej długość, zachowuje
anonimowość funkcji, czyni przedmiotem tajemniczym. Białym kolorem uszlachetnia tę szczotkę.
W wysokiej podstawce chowa się szczotka tak, jak miecz w pochwie. Starck nazwał ją ExcaliburExcaliburExcaliburExcaliburExcalibur, jak
legendarny miecz króla Artura, ponieważ jest to miecz do walki z brudem. Nawet tak wstydliwy
i pogardzany przedmiot zawiera w sobie odrobinę poezji, nawiązuje do legendy, która go nobilituje
w oczach użytkownika. Jest to jednocześnie żart Starka skierowany do purytańskiego amerykańskiego
społeczeństwa, dla którego rynku był projektowany w 1994 roku. Różne wersje „tego miecza” są
w każdej łazience nie tylko amerykańskiej ale i europejskiej. Pragmatyczność tego narzędzia o tym
zadecydowała.

Częścią tej obszernej kolekcji są wygodne, bawełniane bluzki dla przyszłych matek oraz cały kom-
plet odzieży noworodka. Ciąża, jest okresem wciąż zmieniającego się ciała kobiety. Nie wiadomo czy
maskować brzuch, czy podkreślać? Starck zaprojektował i wyprodukował białe bluzki, na których jest
linearny rysunek płodu w łonie matki, zgodny z anatomią.9

Każda kolejna koszulka jest większa a narysowany linearnie płód jest w kolejnych fazach rozwoju,
aż do ostatnich dni ciąży i prawidłowego ułożenia przed porodem. Finałem jest komplet ubrań dla noworod-
ka. Są również białe ale bardzo starannie wykończone, z kokardkami, koronkami. Jest to bardzo zabawna,
prosta i dostępna oferta użytecznych produktów. Bluzki kobiet zawierają radosny komunikat wyrażony oszczęd-
nym rysunkiem, są wygodne bo uwzględniają zmieniające się wymiary ciała. Jest to również komunikat dla
innych: będę miała dziecko! pomóż mi! ustąp miejsca, jestem szczęśliwa albo źle się czuję!

6 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski  Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 18.
7 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 39.
8 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 46.
9 Strona internetowa: http://www.pilippe–starck.com, 02.02.2007, godz. 18.10
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 W rozmowie z A. Puissant’em tak mówił o celach swojej pracy: (…) Najpierw chcę udowodnić, że
projektant form przemysłowych nie jest skazany na produkowanie przedmiotów. Wzornictwo jest środ-
kiem wyrazu i komunikacji. Zdałem sobie sprawę, że nie warto już produkować rzeczy materialnych ale
nadal opłaca się komunikować.10

 Ułatwiać komunikowanie się ludzi jest dla niego celem nadrzędnym. To odnosi się do wszystkich
przedmiotów: wyciskarki do cytryn, która jest tematem rozmowy młodej mężatki i teściowej; krzeseł z
trzema nogami, które ułatwiają przechodzenie między nimi kelnerom; budynku o niekonwencjonalnej
bryle i telewizora, radia zarówno jako przedmiotu jak i urządzenia do przekazywania informacji.

 Przez wiele lat był głównym designerem Thomsona. Projektował radia, telewizory, głośniki, telefo-
ny. Do tej grupy przedmiotów należy telewizor TV 14”TV 14”TV 14”TV 14”TV 14” ( 1994 ). Mimo niewielkich gabarytów ma on
monumentalną, intrygującą bryłę: : (…) nie pokazujący żadnych zewnętrznych oznak technologii, przez
to zupełnie bezpretensjonalny.11

Telewizor Jim NatureTelewizor Jim NatureTelewizor Jim NatureTelewizor Jim NatureTelewizor Jim Nature ( 1994 ), był buntem przeciw plastikowej estetyce. Wziąłem antymateriał –
trociny, skleiłem je i uformowałem, i tak powstał telewizor, sztandarowy produkt nowego desingu
Thomsona.12  W przeciwieństwie do plastikowej, ostrej i ascetycznej formy poprzedniego ten ma linię
miękką, zaokrąglone krawędzie i jest w naturalnym dla trocin kolorze, z którym harmonizują szara
plastikowa krawędź ekranu i powtórzona linia szarości na największym obwodzie obudowy.

O zaprojektowanym wg. jego wskazówek telefonie dla Thomsona nazwanym HookHookHookHookHook (1996) napisał,
że: jest pionowy i łatwy w obsłudze. Dumny i przychylny, taki właśnie powinien być skromny przedmiot
zwany telefonem.13  Przypomina kawałek wyrobionego ciasta przed włożeniem do formy, tylko z guzi-
kami do wybierania numerów rozmówców. Mimo wizualnej miękkości i pozornego bezkształtu jest
wykonany z tworzywa na tyle sztywnego, że górną końcówkę wygięto i zastosowano jak wieszak. Zaska-
kuje ergonomicznym kształtem i łatwością użycia, wynikającą z zamontowania w słuchawce tarczy w
formie przycisków – guzików. To ułatwienie prowokuje do częstych rozmów telefonicznych. Jest to
perfekcyjne narzędzie do komunikowania się.

Jednym z najbardziej znanych mebli zaprojektowanych przez Starcka był fotel klubowyfotel klubowyfotel klubowyfotel klubowyfotel klubowy Ryszard IIIRyszard IIIRyszard IIIRyszard IIIRyszard III
z 1981 roku. W katalogu wydanym przez CSW Zamek Ujazdowski napisał:

To moja próba stworzenia semiologii mebli poprzez powrót, spojrzenie na nie po raz drugi. Prezy-
dent Mitterrand chciał, żebyśmy kreowali nowe, wzorcowe wnętrza dla wszystkich Francuzów. Wzią-
łem więc najbardziej znany francuski mebel – fotel klubowy. (…) Dziwiłem się, że ludzie ich już nie
lubią. Potem doszedłem do wniosku, że symboliczna powierzchnia tego fotela jest nadal akceptowana,
ale nie do zniesienia stała się jego gęstość, była zbyt burżuazyjna. Dlatego ten według mojego projektu
jest pusty w środku, powstał z jednego arkusza blachy aluminiowej w fabryce helikopterów – brzmi jak
żart, ale wy za to płacicie.14

 Ten fotel ma nadal bardzo tradycyjną, wygodną powierzchnię do siedzenia ale cały jego tył jest
wycięty i podparty jedną, aluminiową nogą. Ta zaskakująca, lekka i przestrzenna forma jest w pewnej
sprzeczności z tym, co wiemy o takim fotelu. Stracił swoją wizualną równowagę ale nie stabilność.
Widoczne połączenie skórzanej powierzchni w konwencjonalnym brązowym kolorze i metalowej kon-
strukcji nadaje mu nową jakość – atrakcyjność wizualną bez utraty użyteczności, z której trudno by było
zrezygnować. Starck zachował i docenił, w tym meblu, przywiązanie użytkowników do klubu jako
instytucji. Połączył komfort użytkownika z nową technologią w sposób prowokujący do sprawdzenia
użyteczności mebla. Zaskakuje współgraniem naciągniętej, miękkiej powierzchni skórzanego, ciepłego
siedziska i jego aluminiowej, gładkiej, lśniącej i wizualnie zimnej konstrukcji. Kontrast tych dwu po-
wierzchni nadaje mu dynamizmu.

 Kolejne, to krzesło nazwane Ludwikiem XX Ludwikiem XX Ludwikiem XX Ludwikiem XX Ludwikiem XX z 1992 roku.15 Kolejna udana próba połączenia pla-
stiku i metalu. Jest to również celowe nawiązanie do tradycji barokowych mebli z epoki kolejnych
Ludwików. Samą formą krzesło to nawiązuje do ostatniej kameralnej, mniej reprezentacyjnej fazy baro-

 10 Z cyklu: O nich się mówi: Philippe Starck – wywiad telewizyjny Alexa Puissanta, 1999, emisja: Planete
11 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 31.
12 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 40.
13 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 36.
14 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 5.
15 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 12.
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ku. Jest to widoczne w proporcjach samego krzesła, rozległym siedzisku, odchylonym do tyłu oparciu
oraz płynnym sposobie łączenia metolowych poręczy i tylnych nóg z plastikowym siedziskiem. Ciemne
kolory plastiku również nawiązują do baroku. Związek ten podkreśla Starck również żartobliwą nazwą
krzesła, poprzez dodanie do nazwy: Ludwik rzymskiej cyfry oznaczającej XX wiek. Znów designer
zawarł w tym przedmiocie poza praktyczny przekaz, komunikat dla inteligentnego użytkownika. Za
sukces uważa Starck coroczną obniżkę ceny produktu, wynikająca z coraz większej ilości sprzedanych
egzemplarzy.

Zaprojektowany przez Starcka skuter Lama Lama Lama Lama Lama (1992) jest: środkiem transportu w nowym stylu. (…)
Duża ładowność, dobry katalizator. Elektryczny pojazd przyszłości. Wykonany wyłącznie z materiałów
poddających się recyklingowi.16 Jest on przykładem wykorzystania najnowszych technologii tak, by co-
dzienność była przyjemna, bez szkody dla środowiska naturalnego człowieka. To jeden z antyproduk-
tów dla antykonsumentów trzeciego tysiąclecia. Nazwa skutera charakteryzuje jego formę: miękkie,
łagodne linie, symetrię, opływowy kształt ale bez dynamizmu, stonowaną kolorystykę. Sama nazwa
sugeruje, że jest to łagodne i przyjazne motoryzacyjne zwierzę.

Następnym produktem, który proponuje jest Toto Toto Toto Toto Toto ( 1996 ). Toto to nie–samochód dla nie–konsu-
mentów moralnego rynku trzeciego millenium. Nie chcemy już dłużej słuchać hałasu silników. Samo-
chód to już nie tylko maszyna do przemieszczania się. Wykonałem podstawowy model, który nie kosz-
tuje prawie nic, którego zadaniem nie jest przywoływanie od razu na myśl szybkości, władzy czy bogac-
twa, tego wszystkiego, co nas otacza i co nas zabija. To bardzo przyjazny, dziecinny i niewinny po-
jazd.17

Posiada wszystkie niezbędne elementy by służył do przemieszczania się i nie posiada żadnych
oznak marki, luksusu, bogactwa. Jest zmaterializowaną ideą wygodnego samochodu.

Starck uważa, że
W Polsce Ludowej wzornictwo przemysłowe nie było prężnie rozwijającą się dziedziną. Możliwości

jakie wraz z otwarciem granic powstały po 1990 roku daję nadzieję, że nasi młodzi designerzy zaczną
tworzyć nową rzeczywistość równie ciekawie jak Starck.

Artystą, który w naszych, polskich warunkach stworzył swój sposób komunikowania się z odbiorca,
stając się znanym i rozpoznawalnym jest Andrzej Mleczko. W 1983 założył swoją Galerię Autorską,
która prowadzi do dzisiaj.18 Pierwsze swoje rysunki publikował w krakowskim Przekroju. Ich wartości
artystyczne: żywa, zdecydowana kreska, umiejętne operowanie ciemną plamą i bielą kartki, budujące
dynamizm treści semantycznych, które były i są dowcipnym komentarzem rzeczywistości sprawiły,
że stał się ulubieńcem czytelników. Rysunki Mleczki poruszały nasze emocje pozytywne lub negatywne,
tak interpretując istniejącą rzeczywistość, że jednocześnie powstający świat rysunkowy, był lustrzanym
obiciem realnego, taką niezależną mentalną rzeczywistością uczącą nas dystansu do codzienności.

Mleczko potrafił to wykorzystać praktycznie. Multiplikując swoje rysunki na wielu praktycznych
przedmiotach takich jak: kubki, talerze, talerzyki, zeszyty szkolne, koszulki, poszewki na poduszki,
poszwy pościelowe itp. Na jego sukces oprócz talentów kreacyjnych miał wpływ mit artysty i skutecz-
ność działań marketingowych, czego implikacją jest zawsze sukces finansowy oraz umiejętności warsz-
tatowe: łatwość i lapidarność użytych środków plastycznych charakterystycznych dla rysunku, komuni-
katywność przekazu wizualnego, adekwatna do niego metaforyczna puenta, znajomość rzeczywistych
realiów oraz czynniki poza merytoryczne. Do nich należy zaliczyć wielkość nakładu czasopisma lub
przedmiotu, medialność samego autora co z czasem, przez lata zbudowało mu nazwisko, markę – mit
artysty. O tym zadecydował nie fakt, iż są na przedmiotach użytecznych ale to, iż są to rysunki właśnie
Andrzeja Mleczki. Ich autor stał się firmą, jego nazwisko marką. Ważne jest, że cena przedmiotów
z rysunkami Mleczki jest niewiele wyższa od podobnych, jest więc dostępna dla przeciętnego, inteli-
gentnego użytkownika. Jest to produkt masowy w dobrym tego słowa znaczeniu. Udostępnił je szersze-
mu gronu odbiorców poprzez wyposażenie w nie codziennych przedmiotów, nadanie im wymiaru
praktycznego, upoetycznienie codzienności, jak by powiedział Starck. W Krakowie i w Warszawie są
galerie – sklepy, gdzie można kupić przedmioty z jego rysunkami, lub zamówić wybrane rysunki na
konkretnych przedmiotach.

16 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 55.
17 Philippe Starck Vanity Case, katalog wystawy CSW Zamek Ujazdowski Warszawa – 18.11 – 29.12. 2002, s. 51.
18 Strona internetowa: http://www.mleczko.pl 2006.11.19, godz. 20.00
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W supermarkecie Leclerc były w sprzedaży zeszyty szkolne, na okładkach których widniały rysunki
Mleczki i choć ich cena była nieco wyższa od innych zeszytów zostały szybko sprzedane. Jest to
dowodem marki, jaką stworzył autor tych rysunków i jego marketingowych umiejętności, przeniesienia
ich w sferę aplikacyjno – praktyczną, bez uszczerbku dla ich wartości artystycznych.

W 2006 roku firma Tchibo promowała kawę rozpuszczalną z kubkiem, na którym był rysunek
autorstwa Mleczki. Przedstawiał na pierwszym planie rozmawiające ze sobą ryki, na drugim planie
rybaka. Rybka „w dymku” miała napis: ciebie też zawsze proszą o Tchibo family? Treści semantyczne
rysunku przywołują powszechną bajkę o złotej rybce spełniającej życzenia. Całość składała się z czte-
rech opakowań, każde z innym rysunkiem Andrzeja Mleczki. W kolejnym autor wykorzystał mit biblijny
– wąż podając Ewie jabłko pyta: a może kawkę?

Wcześniej podobną kampanię reklamową z wykorzystaniem rysunków Andrzeja Mleczki przepro-
wadziła firma Lipton.

Mit artysty to pierwsza forma współczesnego mitu, którą w tym tekście pomijam. Drugą jest mit
przedmiotu towarzyszący coraz bardziej rozwijającej się sztuce użytkowej, związanej z codziennością,
z myśleniem i działaniem praktycznym , poręcznym do czego – jak powiedziałby Heidegger. O ile
pierwociny mitu artysty spotykamy już w sztuce modernistycznej, o tyle mit przedmiotu ukształtował się
w sztuce postmodernistycznej. Cały jej sens i urok polega na tym, iż wykorzystuje ona istniejące już,
znane nam przedmioty (codziennego użytku), na nowo je usensawnia, odkrywa nowe niekiedy zaskaku-
jące znaczenia bliskich nam, znanych już przedmiotów. Jest to coraz bardziej rozwijający się kierunek
sztuki postmodernistycznej – sztuka użytkowa.

***************

EEEEEuropejscy, współcześni teoretycy kiedy podejmują problem funkcji sztuki, najczęściej wskazują na
komunikację lub jej brak i budowanie solidarności społecznej. Natomiast amerykańscy teoretycy,

głównie wywodzący się pragmatyzmu w przeżywaniu upatrują główną funkcję sztuki. Przywiązywanie
wielkiej wagi w refleksji nad sztuką do pojęcia przeżycia estetycznego na gruncie amerykańskim zamiast
pojęcia komunikacji, kieruje uwagę na relację między pojęciem przeżycia a komunikacji.

Za J. Habermasem przyjmę, iż aktem komunikacyjnym jest każda interakcja nastawiona na porozu-
mienie. Nie zalicza do działań komunikacyjnych tych interakcji, w których odczytany komunikat jest
tylko środkiem realizacji zupełnie innego celu. Za pośrednictwem komunikatu pragnie się wpłynąć czy
wymusić działania realizujące ten pozakomunikacyjny cel. Z punktu widzenia koncepcji J. Habermasa
przeżycie estetyczne byłoby zatem skutkiem osiąganym przez komunikację.

J. Dewey uważa, że sztuka nie może być dla cywilizacji salonem piękności, musi stać się elementem
życia praktycznego, bo tylko wtedy może nastąpić jedność doświadczania. Nasza osobowość kształtuje
się pod wpływem środowiska ale o naszych upodobaniach decyduje kultura, w jakiej uczestniczymy jako
twórcy lub odbiorcy.

R. Shustermana w wielu stwierdzeniach dotyczących sztuki i jej sposobów funkcjonowania pozosta-
je kontynuatorem tradycji pragmatycznej na gruncie amerykańskim; jest najmłodszym przedstawicielem
tego nurtu filozoficznego zwanego neopragmatyzmem. W swojej teorii szczegółowo analizuje proces
percepcji sztuki, któremu zawsze towarzyszą emocje. Mimo, iż są one filtrem, przez który partycypacja
sztuki następuje nie zmienia to faktu, że sztuka jest złożoną i historyczną praktyką lub tradycją i musi
być definiowana historycznie.

E. von Einem i J. Dewey poprzez muzeifikację dzieła uwzględniają proces istnienia dzieła w czasie
przyszłym choć w oderwaniu od naturalnego środowiska. R. Shusterman twierdzi inaczej. Podkreśla,
iż celem praktyki estetycznej, tego czego w dziele sztuki poszukujemy jest doświadczenie estetyczne.
Jest to cel sam w sobie w całej praktyce artystycznej gdyż zadowolenie, którego źródłem jest dzieło
sztuki ma charakter bezpośredni i niezwykle wciągający.19 Ten rodzaj doświadczenia silnie oddziałujący
na nasze zmysły i wyobraźnię, która nadaje sztuce normatywną prawomocność. Często cele sztuki są
utożsamiane z ich końcowymi wytworami materialnymi ale ich wartość artystyczna pochodzi z ich
wartości użytkowej, którą rozumie Shusterman jako trwające doświadczenie estetyczne. Ich wartość

19 Shusterman R.: Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998,
s.83.
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tkwi w ich odbiorze, przeżyciu doświadczanym przez odbiorców. Bez nich są one martwe. Twierdzi,
że bez odbiorcy – podmiotu doznającego dzieło nie istnieje a za najważniejsze uważa indywidualne
doświadczenie estetyczne odbiorcy, dalekie od rutyny i ogólnych schematycznych osądów.

WYBRANE ŹRÓDŁA:WYBRANE ŹRÓDŁA:WYBRANE ŹRÓDŁA:WYBRANE ŹRÓDŁA:WYBRANE ŹRÓDŁA:
1. Einem von H.: Zagadnienia interpretacji w historii sztuki, w: J. Białostocki (red.), Pojęcia, problemy,
metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976, s. 238 – 260.
2. Dewey J: Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław 1975.
3. Guidot R.: Desing 1940 – 1990. Wzornictwo i projektowanie. Tłum. J. Wiatrowska, E. Wolańska.
Arkady, Warszawa 1998.
4. Heidegger M.,  Bycie i czas, tłum. B.. Baran,  Biblioteka  Współczesnych Filozofów, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 1994.
5. Kmita J.: Metafora filozoficzna, w: A. M. Kaniowski, A. Szahaj, Wokół teorii krytycznej Jurgena
Habermasa, Warszawa 1987.
6. Kmita J., Pałubicka A.: Problem użyteczności pojęcia doświadczenia, w: Poszukiwanie pewności
i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, red. J. Such, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 1992, ss.149-
181.
7. Mleczko A.: http://www.mleczko.pl
8. Pałubicka A.: Narzędzia i rzecz w interpretacji kulturowej w kontekście idei filozoficznych M. He-
ideggera, w: Heidegger w kontekstach, pod red. N. Leśniewskiego, Oficyna Wydawnicza Epigram,
Bydgoszcz 2007, ss. 119 – 134.
9. Pałubicka A.: Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, w: Heidegger
w kontekstach,  Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2006.
10. Pałubicka A.: Narodziny nowoczesnego pojmowania obiektywności, w: Świat historii, red.
W. Wrzosek, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 1998, ss. 363-374.
11. Puissant A. wywiad telewizyjny: Z cyklu: O nich się mówi:  Philippe Starck, produkcja 1999, emisja:
Planete
12. Rorty R.: Przygodność, ironia i solidarność. Tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.
13. Starck Ph.: http://www.pilippe-starck.com
14. Shusterman R.: Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
15. Wilkoszewska K.: Estetyka pragmatyczna, w: Estetyki filozoficzne XX wieku. Red. K. Wilkoszewska.
TAiWPN Universitas, Kraków 2000.
Zeidler – Janiszewska A., Kubicki R.: Poszerzenie granic, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
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Próba rekonstrukcji procesu twórczego
u Józefa Hałasa i Jana Tarasina

na podstawie analizy ich dzieł i wypowiedzi

Anna
WOJDAŁA-
-MARKOWSKA

FFFFFormułując tematy wykładu habilitacyjnego miałam poczucie problemów w nich zawartych i kłopo-
ty z próbą ich werbalizacji, przełożenia doznań na słowa. Jednakże towarzyszyło mi przekonanie,
iż pisać będę o aspektach sztuki dla mnie ważnych, bliskich. Wydaje się oczywiste, że malarstwo

różnych twórców może zostać zakwalifikowane do określonego nurtu ze względu na wspólny czas
powstania, podobny język plastyczny, podobne odczuwanie przestrzeni i budowanie przestrzenności
płaszczyzny, powoływanie się na tą samą tradycję, deklaracje podobnych sensów i znaczeń artystycznej
wypowiedzi.

Gdy jednak zaczniemy zastanawiać się nad indywidualnymi drogami, którymi podążają artyści
w procesie twórczym, na odmiennym postrzeganiu świata, wyborze i przedstawieniu różnych jego
wycinków, zastosowaniu złożoności technik, a także udziału emocji, intuicji, racjonalizmu, możemy
jedynie starać się zrozumieć jak dalece w różny sposób dochodzą twórcy do, w pewnym sensie podob-
nych rozwiązań, czyli „odkrywać tajemnice”, opowiedzieć o czymś, czego do końca nie da się wyjaśnić.

Moja próba rekonstrukcji procesu twórczego u artystów – profesorów Józefa Hałasa i Jana Tarasina
opiera się na analizie wielowątkowych wypowiedzi twórców utrwalonych na taśmach magnetofonowych,
na czytaniu ich przemyśleń, notatek i zapisków, a także na recenzjach krytyków, w końcu na moim
subiektywnym odbiorze i zrozumieniu obrazów i słów komentarza.

Chciałabym zacząć od przytoczenia wypowiedzi Józefa Hałasa o własnym malarstwie, która ujawnia
jego twórczą postawę – poszukującą, ciekawą świata i artystycznych możliwości przekazu, a nie pewną
siebie, jakby wszystko wiedzącą.

„...to jest taka gonitwa za czymś, co jest trudno... nieosiągalne, trudno dostępne? Ale dążę do
tego, żeby z tego coś powstało, w co można się wpatrywać, z czym można przebywać długo.”

Nie jest łatwym zadaniem dla artysty mówić wprost o mechanizmach przełożenia inspiracji z natury
czy wyobraźni na język sztuki. Wielu niechętnie wypowiada się na swój temat, buntując się przeciwko
zbytniemu obnażeniu, obawiając się spłaszczenia problemu, mając poczucie, że opis twórczej drogi
pozbawi ją owej „tajemnicy tworzenia”.

Józef Hałas też być może wolałby powiedzieć: malarstwo mówi za mnie ale jednak powiedział:
Przez całe życie wyjaśniałem, tłumaczyłem, dociekałem. Przywiązuję dużą wagę do świadomości pla-
stycznej u profesjonalisty. To jest zupełnie co innego niż wiedza o sztuce, z którą jest często mylona.
Wiedza o sztuce jest czymś anonimowym, szerokim. A świadomość plastyczna jest czymś bardziej
indywidualnym i koniecznym do znajdowania swojej wyrazowości w malowaniu. Jest to własne doświad-
czenie, jak może na jednym obrazie współżyć kolor z kolorem, proporcja z proporcją, materia z mate-
rią, jedna wielkość z inną wielkością, kreska z plamą itd. I to może być zróżnicowane, jak zróżnicowane
są psychologie człowieka.

Początki twórczości Józefa Hałasa, to lata pięćdziesiąte we Wrocławiu. Student i absolwent PWSSP.
Podziw dla spontaniczności, dla materii obrazu impresjonistycznego, ogólny entuzjazm dla Van Go-
gha, brak możliwości oglądania oryginałów wielkich dzieł, jedynie kiepskich reprodukcji w nielicznych
wydawnictwach o sztuce. Potrzeba wolności, odrębności, przekora.

Temu pozostał wierny przez parę następnych dziesiątków lat. Przekształcając motywy z natury,
początkowo postać, potem elementy krajobrazu, upraszczając je, geometryzując, sprowadzając do
układu elementów na płaszczyźnie, ciągle próbując być niezależnym od nowych tendencji, zyskał miano
malarza osobnego. Abstrakcjoniści mówili, że jest silnie związany z naturą i odwrotnie – realiści nie
dostrzegali motywów przedstawiających.
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Stanisław Stopczyk już w roku 1969 zaliczył Józefa Hałasa do pionierów polskiego malarstwa XX-
go wieku. Napisał, że jest w jego twórczości wiele ścierających się koncepcji, w późniejszych latach
podsumował ją jako: sztukę nieustannego eksperymentu prowadzonego w rytmie wewnętrznych poszu-
kiwań, których każdy nowy obraz czy rysunek jest konieczną cząstką całości.

Bardzo wnikliwie przeanalizował także jego osobowość, mówiąc: jest w nim samym opanowanie
i niepokój, zdolność podejmowania nagłych decyzji i stałe wahanie, pasja odkrywania, ale zarazem
świadomość istnienia pewnych stałych, a ponad to swoisty romantyzm, właściwy wszystkim pionierom
i zarazem powaga konstruktora.

Sam o sobie autor powiedział, że jest malarzem ukształtowanym w swym myśleniu już w dzieciń-
stwie. I ten okres jego życia odbija się w całej twórczości.

Do zapamiętanych wówczas tematów ciągle powraca, odnawia je, wzbogaca, przekształca. Urodził
się w Nowym Sączu. Dzieciństwo, młodość i wiele chwil dojrzałego życia spędził w Tatrach.

Porządkując chronologicznie swą twórczość Józef Hałas lata młodości łączy z pewnym rozprosze-
niem uwagi na różnorodność motywów i wpływów.

Mariusz Hermansdorfer przypisuje wczesnym jego pracom odniesienia bliskie wrażliwej sztuce
dzieci, łącząc równocześnie jego twórczość z poszukiwaniami Tadeusza Makowskiego czy Paula Klee.
Upatruje w nich liryzmu i refleksji intelektualnej przy równoczesnym zastosowaniu kanonów konstrukcji
geometrycznej.

Sam autor owej konstrukcyjnej tendencji, która przeniknęła do jego myślenia o sztuce, nadaje
wielkie znaczenie pisząc: Patrząc na łańcuch na choince(...) pomyślałem: kocham konstrukcję, ale także
patrząc poprzez choinkę, świerk, jodłę, na naturę – myślę – cała natura jest konstrukcyjna (...).

Obrazy z lat 50., to geometryzujące przekształcenia rzeczywistości nawiązujące do pejzaży, posta-
ci ludzkich i formy bezprzedmiotowe tworzące serie „Okręty”. Powstały wtedy obrazy: „Pejzaż z wierz-
bami”, „Śniegi w brzegach”, „Droga”, „Dziewczynka”, „Magdalena w sklepie muzycznym”, „Figura
w lesie”, „Okręt R”, „Kompozycja z bielą”.

Krytycy, pisząc o tamtym okresie jego twórczości zauważają, że poprzez stosowanie czytelnych,
matematycznych, zrównoważonych zasad kompozycji, silnych uproszczeń formy, artysta zbliżył się do
nurtu geometrycznego. Zupełnemu przejściu w tę sferę twórczości przeciwstawiła się wrażliwość na
subtelności barwne, rozmalowanie plamy, zmiękczenie, wyoblenie kształtów.

W tych pierwszych pracach znajduje się zapowiedź późniejszych założeń i rozwiązań, czyli naj-
pierw analiza wybranego przedmiotu pod względem wykazania jego konstrukcyjności, następnie synte-
za w kierunku znaków „ideogramów” plastycznych i w efekcie końcowym zestawienie niezależnych
elementów we wzajemnie dopełniającą się, wspólną całość.

W podsumowaniu tego okresu Mariusz Hermansdorfer pisze dalej W efekcie otrzymuje Hałas
kompozycje, w której każda część istnieje oddzielnie, a ich suma tworzy jednolitą opowieść o cechach
przedmiotów, o współzależności różnych form lub o przebiegu jakiegoś zdarzenia.

Na przełomie lat 50. i 60. autor odwraca tę zależność i w obrazie „Droga” (1959) przedstawia
wycinek pejzażu, jako motyw dominujący w cało-
ści. Tym obrazem zapoczątkowuje twórczość lat
60., dla której inspiracje stanowią fragmenty pa-
noramicznego, górskiego krajobrazu: drogi, góry,
góry podwójnej, znalezionej, starej, wnętrza. Po-
wstają układy zbudowane z lekko zdeformowa-
nych figur o zaokrąglonych bokach i kątach, jak:
romby, prostokąty, okręgi, owale.

Jednakże dla Józefa Hałasa dominującym,
uniwersalnym i wielokrotnie podejmowanym przez
lata tematem stała się góra. Ten motyw, ze swoją
wewnętrzną konstrukcją, widzianym w całości, mo-
numentalnym znakiem o silnym uproszczeniu
kształtów, organizuje prawie całe powierzchnie
płócien. Kompozycje wzbogaca minimalnymi dzia-
łaniami: odcina dolne naroża za pomocą dwóch
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diagonali tworząc małe trójkąty w rogach. Linię, która opisuje szczyt lub szczyty gór prowadzi niemal
równolegle do górnej krawędzi obrazu czasem zmieniając jej tor, na przykład: budując górę podwójną,
potrójną, następnie zakrzywiając lekko w dół, kiedy dobiega do krawędzi bocznych. W ten sposób
powstaje wąski pas nieba, czasem na dole pas ziemi. Forma została otoczona ramką, która uzupełnia
kompozycję, harmonizując kolorystycznie z całością lub pozostając w opozycji.

Wewnętrzny podział obszaru góry jest bardziej skomplikowany. Jest to wynikiem wnikliwej obser-
wacji świata natury, z którym temat pozostaje w istotnej relacji.

Andrzej Jarosz pisze: Góra, jako zjawisko jest sama w sobie sumą własności przestrzennych, struk-
turalnych i kolorystycznych. Józef Hałas uwzględnia tę złożoność i porządkuje ją na kolejnych pozio-
mach czy warstwach konstrukcji.

Autor wykorzystał niezwykle proste pomysły do pokazania złożoności i różnorodności podjętego
tematu. Tworzy małe punkty, w przypadku akwareli powstałe w wyniku starannego dziurawienia papieru
okrągłym szpikulcem. Ślady powstałe w wyniku takiego działania są usytuowane w równoległych lub
zbliżonych do równoległych szeregach. Różnią się zagęszczeniem, głębokością i wielkością punktu,
a także wykorzystaną przez autora stroną podobrazia. Ślady nakłuć na stronie papieru, z której wbijana
była szpilka są równej wielkości, a powierzchnia papieru gładka. Położona na niej farba rozprowadza się
bardziej równomiernie, wnika we wgłębienia, tworząc mniejsze plamy zagęszczeń walorowych, a po-
wierzchnia jest kolorystycznie bardziej jednorodna.

Natomiast podłoże po drugiej stronie zyskuje wartość delikatnej faktury powstałej w wyniku wygina-
nia się papieru podczas tworzenia otworków. Farba wodna na takim podłożu rozpływa się, zatrzymuje,
tworząc większe miejsca ciemniejszych, bardziej nasyconych kolorem zacieków. Wyraz plastyczny tej
delikatnie chropawej, nierównomiernej powierzchni znakomicie koresponduje z tytułem „Góra Stara”.

W tych wczesnych obrazach góry autor wprowadza nie zapełniony piktogramami pionowy pas biegną-
cy przez środek płaszczyzny. Odczytując go w najprostszy sposób powiemy: szczelina, dolina, przełęcz.

Andrzej Jarosz uważa, że: Działanie takiego elementu jest dwojakiego rodzaju – obok statycznego
akcentowania kompozycyjnego tzw. punktu skupienia ustawionego pomiędzy patrzącym, a Górą osi
prowadzonej w głąb obrazu, wpływa on dynamicznie na przestrzeń rozpościerającą się wokół niego.

Na podłożach płóciennych Józef Hałas tworzy faktury zbudowane z drobnych punktów, kropek,
różnej wielkości kresek, układając je w równoległe szeregi, zabudowując nimi starannie, regularnie –
– symetrycznie lub asymetrycznie formy na obrazach. Czasem do nakłuwania papieru wykorzystywał
wycieraczki. Ślady znaków – otworków powstałych na papierach były z pewnością bardziej mechanicz-
ne niż w wyniku budowania pojedynczych dziurek szpikulcem. Artysta dążąc do uzyskania urozmaico-
nej, ażurowej powierzchni poszukiwał, a następnie używał wycieraczek o różnych wzorach. Podobnie
jak w naturze całe połacie gór porośnięte są drzewami o różnym zagęszczeniu, natomiast oglądane
z dalekiej perspektywy – drobnymi punktami, przecięte drogą, duktem leśnym – na obrazie kreską,
barwnymi paskami.

W kolorystyce tych obrazów nie ma prostych przełożeń barwnych z przyrody. Józef Hałas z niezwy-
kłym wyczuciem odkrywa właściwe kolory, które decydują o klimatach malowanych obrazów. Ich po-
wierzchnie ożywiają nie tylko intensywne barwy różów, błękitów, zieleni, ale również szlachetne ugry,
chłodne, zszarzone brązy, kamienne biele. W każdej można zaobserwować trzy – cztery barwy harmo-
nizujące ze sobą, o widocznej gradacji ważności pomiędzy nimi, rozświetlone pasem lub trójkątem
drogi. Ta droga to wycinek rzeczywistości zapamiętany z młodości. Artysta wspominał, że kiedyś drogi
wyglądały nocą inaczej niż dzisiaj. Obecnie są asfaltowe, ciemne. Dawniej były piaszczyste, jasne
i mocno świeciły w ciemności.

Chciałabym również w tym miejscu odwołać się do słów prof. Józefa Hałasa mówiącego o związ-
kach procesu twórczego z wewnętrznym przeżyciem muzyki i literatury. Artysta powiedział: Jest we
mnie głęboko zakorzeniony konserwatyzm wewnętrzny, fascynacje nie tylko tradycyjnym malarstwem,
klasycznymi utworami muzycznymi: Bacha, Hendla, Mozarta, Schuberta, poezją czytaną i własną ale
także codziennym rytmem życia, powtarzalnością praw rządzących światem, cyklicznością zjawisk przy-
rody – co przejawia się w tworzonych przeze mnie szeregach małych, rytmicznych, pulsujących różnym
natężeniem form budujących kompozycję.

Józef Hałas o źródłach swojego malarstwa lat 70–tych powiedział lakonicznie: Przerwałem cykl
Góra zafascynowany morzem, ponieważ drugą miłością górali jest pragnienie zostania marynarzem.
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W jego mieszkaniu we Wrocławiu znajduje się kilkadziesiąt modeli statków, kutrów rybackich, jachtów.
Od malutkich, jak łupinka orzecha włoskiego po duże, ponad metrowej długości, z misternie wykona-
nym ożaglowaniem.

Nie są to jednak dla artysty jedyne inspiracje tamtych lat. We wcześniejszych pracach wyraźniejsze
były związki z oglądanym pejzażem, a ówczesne kompozycje Józefa Hałasa stały się odkryciem natury
jako źródła przeciwieństw, np. cykliczności zjawisk przyrody jak rytm życia przerwany śmiercią, przeci-
wieństwa dnia i nocy, zmienności pór roku, opozycyjnej kierunkowości, jak żyłkowanie w liściu do jego
osi następnie gałęzi do pnia drzewa, a pnia do podłoża.

Te wartości opozycyjne zarejestrowane w naturze artysta próbował oddać w malarstwie. Znalazły
swój wyraz także w plenerowych realizacjach z 1971 roku we Wrocławiu. Były to układy równoległych
do siebie długich, czerwonych linii namalowanych na śniegu, pozostających w przeciwstawnym kierun-
ku do drugiej grupy, także równoległych do siebie niebieskich linii. Cała realizacja osiągnęła długość
kilkudziesięciu metrów.

Dokumentacja fotograficzna tego zdarzenia oglądana na zdjęciach nawiązuje swymi środkami wy-
razu do cyklu „Piony, skosy” wykonanego przez Józefa Hałasa tuszem na papierach. Na mokrym śniegu
rozproszona farba dała efekt płynnej, nierównej, poszarpanej, bocznej krawędzi linii. Podobnie w ry-
sunkach: na wilgotnym, chłonnym papierze ślad kreski pozostawiony przez pędzel nasączony tuszem,
rozcieka się delikatnie na boki, tworząc koronkowe pajączki czy przypominając miniaturowe pejzaże
z drzewami przy drogach.

O tym okresie przełomu lat 60. i 70. artysta mówi, że być może był najbardziej abstrakcyjny. Określa
to jako statykę i dynamikę. Swoje doświadczenia przeprowadzał właśnie w technice rysunku. Traktował go
jednak autonomicznie, nie jako wstępną fazę malarstwa. Cykl prac z tego okresu nosi nazwę „Przeciwsta-
wienia”. Są to kompozycje oparte na kontrastach, np: form organicznych z grupami równoległych do
siebie linii o różnym zagęszczeniu i dynamice. Wzbogacanie środków wypowiedzi poprzez dalsze prze-
ciwstawienia w podziałach kompozycyjnych płaszczyzny, kierunkach działania, wielkościach form, faktu-
rze czy zestawieniach barwnych, można obserwować w cyklu „Podziały”. Autor mówi:

(...) dzieliłem płótno na pół. Dolne poziomy to była rzeczywistość, życie realne. Górne połowy
z pionami, smugami, skosami, to było to, co niewiadome, co intuicyjne, co było jakby łaską, niespo-
dzianką czy marzeniem.

Prace przyjmują charakterystyczne, jednolite na całej powierzchni barwy (turkusy, ultramaryny,
kobalty) mające odniesienia do morza. Na tym tle powstają zapisy z drobnych dołków nakłuć, otwor-
ków, kółeczek, a w swej prostej wymowie tak trafnie odnoszące się do bezkresu wody czy powietrza.

Ponadto Józef Hałas od początku lat 70. wykonywał na, jak to określił – preparowanym przez
siebie papierze, małe gwasze kieszonkowe oparte na „przypadku i zniszczeniu. O przypadku powie-
dział: Uznaję malarstwo przypadku. Mamy tego mnóstwo na mieście: płoty, zachlapane mury, znisz-
czone ściany, ściany plakatowe itp. To człowiek przydaje znaczenia temu, co widzi, a może zobaczyć
coś więcej, niż tylko zachlapane płótno, coś, co działa na jego świadomość i podświadomość. Deszcz,
czas, erozja stwarzają interesujące przypadki.

Genezie powstania „Gwaszy kieszonkowych” nadaje duże znaczenie i wspomina, że kiedyś malo-
wał w plenerze, zaczął padać deszcz, złożył więc papier i schował go do kieszeni. Po powrocie do
domu kartkę rozłożył i schował do szuflady. Po pewnym czasie znalazł ją i odkrył nowe możliwości
działania. Najważniejszy stał się, jak to określił artysta pewien kościec konstrukcyjny uzyskany poprzez
zniszczenia w formie śladów, zagięć linii powstałych w wyniku składania mokrego papieru. Kontynuując
tę drogę poszukiwań odnalazł „możliwość korzystania z przypadku i szybkiej interwencji.

W 2004 roku „Gwasze kieszonkowe” doczekały się swojego małego (w sensie wymiarów – 12x12
cm) wydawnictwa. Zostały zatytułowane „Notatki”. Jest to zbiór: zapisów, dokumentacji myśli, coś
w rodzaju wystawy tekstów opatrzonych datami, pisanych w różnych okolicznościach na maszynie, na
skrawkach papierów, osobiste, wzruszające, przechowywane latami słowa. Ale nie tylko. Towarzyszą
im, jak to określił Józef Hałas próbki papierów, świadomie wybrane przypadki, wycinki zepsutych prac.
Całość tworzy rodzaj pamiętnika.

W latach 80. autor wrócił do malowania gór, ale zaznaczył, że: ...w sposób bardziej dojrzały,
traktując górę jako świat, w którym wszystko się dzieje. Kierunkom działania Józef Hałas zaczął przypi-
sywać znaczenie symboliczne: pionom – konstruujące, dynamiczne, jak rosnący las, a skosom – cha-
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osu, destrukcji, odwołując się w skojarzeniach do ścinanych drzew. W ten sposób powstał cykl obrazów
„Góra P” z mocno zaakcentowaną ideą konstrukcji – dekonstrukcji.

Mariusz Hermansdorfer określa te działania następująco: Maluje on kompozycje, w tytułach któ-
rych sugeruje często związek z pejzażem, nie są one jednak efektem empirycznym studiów przyrody.
Góry artysty to raczej czyste idee, lasy i pola to przestrzenie wysublimowane i uduchowione, oddzielo-
ne od rzeczywistości bordiurą, podobną do tej, którą umieszczali w swoich obrazach mistrzowie sztuki
średniowiecznej, autorzy bizantyjskich i ruskich ikon. I tak, jak tamte wyobrażenia, tak i kompozycje
Hałasa skłaniają do kontemplacji, do odczuwania i przeżywania. Nie materia lecz duch, nie struktura
organiczna lecz promieniująca z niej aura są tu ważne. Przyroda dostarcza artyście tylko form,
w których konkretyzuje on swoje przemyślenia i doznania, umacnia i pogłębia to, co istnieje w nim
niezależnie od studiów nad kształtem wzgórza, widokiem lasu, łanem zboża wtopionym w horyzont”.

Prace Józefa Hałasa są zawsze niezwykle spójne w zamyśle kompozycyjnym, klarowne w swej pro-
stocie i czytelności.

Do cykli „Gór”, jak też „Kompozycji opartych na krzyżu”, które Józef Hałas odkrył w pierwszym
„Gwaszu kieszonkowym”, odnoszą się jego rozważania dotyczące zagadnień kompozycji. Kompozycja
nie odgrywa już takiej roli przy konkretnym nowym obrazie, bo kompozycyjność została już wcześniej
przesądzona dla całej serii obrazów, ale jest ważna. Ta kompozycyjność, to mój znak.

Istotna dla artysty jest stała ...subiektywna improwizacja kolorystyczna i pewien zamysł. Ulegam
temu, co zaistniało i robię to tak trochę świadomie, trochę – na razie – lub wracam do pierwszego
zamierzenia...

Barwy przenikają się wzajemnie, tworząc wysmakowane zestawy oparte nie na prostych gamach
kolorystycznych, ale na kontrastach w obrębie nasyceń, jasności i temperatur.

Andrzej Jarosz konstatuje: Złożenie dwóch lub trzech kolorów zakłada biegunową relację zakrywa-
nia – odsłaniania, ekspozycji – zaciemniania. Powstaje wartość pośrednia – komunikat niesprecyzowa-
ny, jedynie sygnał, którego niejednoznaczność pozostaje na poziomie poetyckiej sugestii, nastroju,
metafory. Nie znaczy to jednak, że złożenie barw prowadzi do jakiegoś przypadkowego zatarcia ostro-
ści przekazu i uczynienia go abstrahującym od świata. Przeciwnie: pozostaje on w bezpośrednim związku
z otoczeniem, wynika z konkretu barw i płaszczyznowych zależności między nimi.

To bogactwo i urozmaicenie tkanki malarskiej uzyskał Józef Hałas w wyniku różnych działań na
papierach tj. tworzenia nawarstwień farby, zmywania jej, składania bądź gniecenia podłoży, odciskania,
ponownego nawarstwiania farb i kolejnego zmywania. Te poczynania określił jako etapy niezadowolenia
i potrzeby położenia czegoś zupełnie kontrastowego. Wykorzystywał wiele różnych gatunków papie-
rów. Wspominał: Jedne znikały, pojawiały się następne i podpowiadały mi, ile potrafią unieść. Te gorsze
gatunkowo dawały większe możliwości, niż te przeznaczone do konwencjonalnego malowania akwa-
relą. Malując dużo, wiele odrzucałem, wybierałem zadowalający mnie przypadek, potem starając się go
powtarzać czy prowokować także w malarstwie olejnym na płótnach.

Prace z lat 90. charakteryzują się uproszczeniem kompozycji. Są piony, skosy i poziomy. Odniesie-
nia do morza, gór, do światła przesączającego się przez nieszczelne drewniane konstrukcje dachów do
wnętrz stodółek usytuowanych we wsiach, przy drogach, na zboczach w rodzinnych stronach. Szcze-
gólnie znajduję to w jego gwaszach, które pulsują wewnętrznym światłem barw od małych punkcików,
większych, nierównych plamek do grubszych linii, jakby szczelin. Przypominają mi trochę fioletowo –
czerwone, żółto – różowe, brązowo – pomarańczowe powidoki, które powstają kiedy oderwiemy oczy
od oświetlonego słońcem okna wypełnionego elementami o różnych strukturach, jak: kraty, kwiaty na
parapecie, gałęzie drzew. Inne skojarzenia mam patrząc na gniecione powierzchnie papieru. Tworzy się
wówczas mapa zbudowana z drobnych i grubszych kresek – żyłek, które „świecą” kolorem nałożonym
na spodnią warstwę papieru, a rzędy kropek w wyniku „kąpania” podłoża w wodzie tracą swój wyrazisty
rysunek. Ta delikatna materia zestawiona z grubym pasem gładko nałożonej ultramaryny, w miejscu
spotkania z tamtą, rozmywa się tworząc miękką linię. Poziomy układ pasowy nasuwa skojarzenia pejza-
żu nadmorskiego. Takich prostych odniesień można znaleźć wiele.

Józef Hałas powiedział: Dla malarza jest ważne to, co nazywamy intensywnym odczuciem rzeczy-
wistości (...) Potrzebna jest mu wrażliwość, nie musi być ukierunkowana plastycznie, ale w ogóle wraż-
liwość na świat. Chęć do pracy, aby to, co intuicyjne wspomagane przez pracę, doprowadziło do
większej świadomości plastycznej i skromność wobec natury i świata. Skromność, to zdolność postrze-
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gania rzeczy zwyczajnych, które są cudami po prostu w życiu. Nie chodzi o tzw. cuda natury czyli jakieś
skały o przedziwnych kształtach, czy jakieś nienaturalne widoki ale o cud natury, który polega na zwy-
czajności: liść, drzewo, kamień, cała natura.

I dodał: Natura ważna! W niej można wszystko odkryć. Malując trzeba odkryć, co jest istotne dla mnie.
W końcu lat 90. Józef Hałas stworzył cykl prac zatytułowany „Najważniejsze słowa”. Budował

struktury bez nawarstwień, oparte na przypadku. Na każdym arkuszu była jedna litera. Z liter układał
ważne dla niego słowa: „las”, „dom”, „mama”, „nadzieja”.

Ostatnie lata swojej twórczości po roku 2000 traktuje jak swoistą kontynuację rozstrzygnięć. (...) to
co robię dzisiaj jest oczyszczaniem tego, co robiłem kiedyś. To jest jednak to samo myślenie (...) Przesta-
łem inspirować się konkretnym układem pejzażowym, wykorzystuję doświadczenia, powracam do różnych
układów kompozycyjnych (...) Są malarze, o których można powiedzieć, że wywodzą sztukę z życia i tacy,
o których można powiedzieć, że wywodzą sztukę ze sztuki (...) Chciałbym żeby obraz był spontanicznie
odbierany, ale nie spontanicznie malowany. Chciałbym być w równowadze między sztuką a odbiciem
z życia, z natury, między intuicją a świadomością, między spontanicznością a logicznym namysłem.

Jan Tarasin podczas naszej długiej rozmowy unikał analizy własnej twórczości. Być może dlatego,
że była już ona wielokrotnie usystematyzowana, starannie opracowana w różnych wydawnictwach, za-
liczona do klasyki polskiego malarstwa współczesnego.

Maciej Mazurek w „Arteonie” z 2004r. napisał: Twórczość Jana Tarasina stanowi dla komentatora
trudne wyzwanie, gdyż zawarta jest w niej możliwość różnych interpretacj (…) W zestawieniu z abs-
trakcją geometryczną, która odwołuje się do prostolinijnej nieskończoności czy zgeometryzowanej
mistyki, figury Tarasina są ‘bardziej’ wieloznaczne, bo wyrastają z natury. (…) W porównaniu natomiast
z abstrakcją emocjonalną jakaś forma porządku, która spaja kompozycje Tarasina, wprowadza
w chaos emocjonalny obrazu formę ładu.

Prof. Jan Tarasin zażartował nawet, że w tej publikacji Maciej Mazurek jeszcze lepiej, niż on sam by
to zrobił, napisał „co Tarasin chciał powiedzieć”.

Artysta poprzez pryzmat sztuki spojrzał na świat jako dynamiczny proces, a rama obrazu sztalugo-
wego zdała się od razu matrycą zbyt małą aby unieść takie bogactwo dziania się rzeczy według dialek-
tycznej zasady wzoru ład – nieład, nowy ład – nowy – nieład i tak w nieskończoność (…) Sztuka ta
atakuje nawyk statycznego postrzegania świata, obraz jest metaforą „dziania się natury”.

W moim opracowaniu mogę zająć się zaledwie kilkoma wątkami, które w swojej twórczości podej-
muje Jan Tarasin, przytoczyć przykłady ledwie paru dzieł.

Analizując jego rozważania, wypowiedzi i teksty, wpatrując się w obrazy, które trwają, płyną, są
zapisem dziejącej się rzeczywistości, zdają się nie mieć początku i końca, zauważyłam, że zjawisko
ruchu rządzące całym wszechświatem jest także jedną z głównych treści sztuki w ogóle.

W swoim eseju pt. „Retrospekcja” artysta odwołuje się do historii europejskiego malarstwa. Nie
dzieli go na poszczególne kierunki i różnorodne postawy artystyczne jak historyk sztuki, lecz odwrotnie
– szuka wspólnych tropów: jedności w wielości elementów kompozycyjnych, ruchu, dramaturgii, we-
wnętrznej dynamiki, jednoczącym wszystko pulsowaniem.

Jan Tarasin pisząc o sztuce: Bruegla, El Greco, Dubuffeta i innych dostrzega istnienie tych samych
problemów. Uniwersalizm ich jest niezależny od tematyki i sposobu jej ukazania, od realistycznych
przedstawień po rozstrzygnięcia abstrakcyjne.

Twórcy tego nurtu, ich wielkie talenty są w
zgodzie ze swoimi czasami, pojęciami, styla-
mi. Istnieje jednak w ich twórczości coś, co
znajduje się niejako w drugiej warstwie prze-
kazu, coś, co każe poddać w wątpliwość po-
rządek i relacje zawartą w zewnętrznym zapi-
sie, w oficjalnej wersji dzieła (…) Ta sama dra-
maturgia rządzi dynamicznym i realnym nie-
bem, fałdami szaty świętego, tektonicznym
układem ziemi, wzburzonej i ruchomej jak fale
morza, gestami ludzi.
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Czy inny fragment rozważań: Wszystkie te elementy składają się na wspólny dramat, a zachwianie
proporcji mogłoby spowodować zawalenie się skomplikowanej konstrukcji tego dramatu.

W swych różnorodnych zapiskach Jan Tarasin mówi o rozproszeniu, czy zagubieniu; w tych zjawi-
skach dostrzega również odniesienia do pulsującego ruchu przyrody – przypływów i odpływów. Nie-
ustanne falowanie. Niekończący się cykl gubiących się i odnajdujących w nowej skali porządków, znów
rozsypujących się w chaotyczną masę, by znów odnaleźć rytmiczny puls nowego układu.

Można powiedzieć, że artysta podzielił czas na pożądane momenty twórcze i na przestoje. Tych drugich
nie postrzega jednak jako bezmyślnego czy straconego okresu, lecz nadaje im rangę pewnej aktywności
w postaci szukania powodu do tego, żeby malować. Uważa, że artysta malarz jest trochę jak reżyser, kon-
struktor, odkrywca, jednak zdany wyłącznie na siebie: Ilu artystów – tyle rodzajów inspiracji  i interpretacji.

W procesie twórczym oprócz predyspozycji psychicznych czy stosowania właściwych sobie technik,
o czym pisałam na początku moich rozważań, nakładają się wpływy środowiska akademickiego czy
niezwykle różnorodny balast doświadczeń życiowych nabytych w ciągu lat.

Jan Tarasin wywodzi swoje doświadczenia z Akademii Krakowskiej.
Anda Rottenberg pisze: Okolicznością niewątpliwie sprzyjającą był czas debiutu artysty, którego

ledwie dotknęła doktryna socjalizmu, a także fakt, że studiując w Krakowie – rozwijał się w Warszawie.
Wydaje się, że odmienne tradycje obu „szkół” znalazły trafną syntezę w płótnach tego malarza.

W latach 50. powstały prace określone przez historyków sztuki jako „podejmujące treści symbo-
liczne i egzystencjalne”. Były to graficzne cykle prac: „Nowa Huta i jej mieszkańcy”, „Dom”, „Ulewa”,
„Stół kuchenny”.

W drugiej połowie lat 50. zaczęły powstawać obrazy zbudowane z przedmiotów uproszczonych
w kształtach, bez modelunku światłocieniowego, umieszczone na wyodrębnionej płaszczyźnie, np.
„Uczta” lub w aluzyjnej przestrzeni: „Wnętrze”.

Z lat 60. pochodzą podobne w konwencji rysunki, tworzone przy pomocy cienkich, równoległych
lub krzyżujących się linii, wykonane tuszem na papierach: „Niebo i ziemia”, „Przedmioty policzone”,
„Antykwariat”. Wszystkie realizacje z tamtych lat zachwycają swoim nowatorstwem. Przedmioty o real-
nej lub uproszczonej formie tworzą uporządkowane zestawy kompozycji pasowych, otwartych, dyna-
micznych, przenikających się z płaszczyznami tła lub zachowujących odrębność. Syntetyczne przedsta-
wienia przedmiotów nie tracą obecnego w nich ducha codziennego życia. Ukryte w nich znaczenia
mogą na nowo odkrywać coraz młodsze pokolenia odbiorców.

Z tego okresu twórczości pochodzą także obrazy: „Przedmiot” czy cykl „Brzegi”, „Brzeg II”,
„Brzeg czerwony”, „Brzeg duży”. Obrazy te to żywe, mięsiste, ruchliwe, przestrzenne struktury. Każdy
z nich ujawnia kontrasty fakturalne, walorowe, tonalne, nawiązuje do wysmakowanych barw ziemi. Być
może właśnie w tych obrazach ujawnia się przełamywanie stereotypu postrzegania linii horyzontu
 i naszego umiejscowienia względem niej jako centralnego w świecie.

Jan Tarasin wylicza w historii malarstwa przykłady wyrwania się z upokarzającego poczucia ograni-
czenia i przezwyciężenia kompleksu horyzontu (…).

Mówi: Najradykalniejszym i zarazem najstarszym było po prostu ignorowanie go. Traktowanie
wszystkiego jako jednoplanowe, równowartościowe zjawisko. Tę genialną metodę stosowali zarówno
twórcy Lascaux czy Altamiry, jak i artyści niemal wszystkich epok po dzień dzisiejszy włącznie (…)

Artysta odnosi się do Egipcjan, greckich malarzy ceramiki, twórców rzymskich mozaik, malarstwa
chińskiego, Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła, „Primavery” Boticellego, „Ukrzyżowania” Grunewal-
da, holenderskich martwych natur, Breughla, kubistów, ekspresjonistów, po Kandinskiego, o którym
powiedział: Tworzy z tych oderwanych elementów pierwszą otwartą, autonomiczną rzeczywistość (…)
Te wszystkie postawy utorowały w końcu drogę sytuacji, w której pojęcie zamkniętej i statycznej formy
coraz częściej zastępujemy otwartą, rozwijającą się i dynamiczną strukturą (…) Pojęcie owej struktury
jest tylko hasłem wywoławczym, przyjęciem pewnej postawy. Otaczający nas świat składa się z wielu
nakładających się na siebie, przenikających się nawzajem, zwalczających się lub uporządkowanych so-
bie struktur. Ich wzajemne relacje, wypadkowe ich aktywności, splątane wątki ich powiązań, wielkości
i rytm wprawiających je w ruch impulsów, stanowią równie trudną do przeniknięcia fascynującą i ogra-
niczającą nas barierę, jak otaczająca nas linia horyzontu (…) W podsumowaniu dodał: „Z trudem
pozbywamy się całego balastu nawyków myślowych, wyobrażeń i schematów wytworzonych w nas przez
swojski i ciasny krąg horyzontu.
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Ten sposób myślenia, postrzegania i rejestrowania rzeczywistości towarzyszył artyście od począt-
ku. W latach 60. napisał: Tak jak dawniej interesuje mnie pewien typ przedmiotowości doprowadzonej
do abstrakcji. Moje obrazy to są w końcu: pejzaże panoramiczne, wnętrza, martwe natury. Chcę malo-
wać sprawy konkretne. Chcę, by przedmioty – elementy moich obrazów były materialne i by różniły się
między sobą jak różnią się drzewo i woda. Jak w obrazach Vermeera. Staram się odkryć i zachować
hierarchię jaka istnieje w naturze.

Myślę, że siła oddziaływania prac Jana Tarasina polega na niezafałszowanym przekazie rzeczywi-
stości. Jest on na pewno bardzo osobisty, ale daleki od budowania zmyślonych, nic nie znaczących
zbiorów znaków, jedynie estetycznych czy świetnie zakomponowanych. W obrazach tych pozornie
tylko uproszczone czy dekoracyjne formy przekształcają się w ciągi zdarzeń, które poprzez swe wielko-
ści, kształty, barwy, walory, różne natężenia zakreskowań, usytuowanie na płaszczyźnie pochłaniają
uwagę swoją wyrazistością, dramaturgią, odrębnością czy wzajemnym współistnieniem.

… Znak jest dla mnie po prostu przedmiotem pozbawionym wielu swych cech materialnych. Ma-
larz nie może namalować czegoś absolutnie nie określonego. Muszą być w tym jakieś wyznaczniki
miejsca w przestrzeni, kierunków, napięć, wielkości czy ciężaru (…)

(…) Przecież ”wymiar ludzki” zawierał zawsze również potrzebę przestrzeni dynamicznej, sfery
otwartej na wszystko to, co wymyka się naszej potocznej percepcji.

Tę potrzebę sztuka zawsze wypełniała treściami magii, mistyki, irracjonalnej narracji.
Posiadała cały system znaków, symboli, skojarzeń zastępczych dla ukazywania zjawisk i pojęć nie-

wyobrażalnych w kategoriach codziennej pragmatyki.
Koncentrowała w symbolach i znakach umownych ludzkie przeczucia, wierzenia, nadzieje. Czasem

ustawiała je w piśmienniczy szereg, by swoim rozwijającym się wątkiem narracyjnym uzupełniały to,
czego nie zdołały dokonać wymową swoich kształtów i skojarzeń treściowych. Była pomostem starto-
wym dla naszej wyobraźni, pomagając dotrzeć jej tam, gdzie sama nie była już w stanie funkcjonować”

Obrazy z lat 70. jak: „Kolekcja”, „Zachód słońca”, „Przedmioty policzone” to układy zbudowane
z drobnych, konturowych lub wypełnionych czernią form, kojarzących się z różnymi przedmiotami czy
postaciami ludzi. Dynamiczne układy i wrażenie ruchu powstają w wyniku różnorodnego zagęszczenia
tych elementów, najczęściej czarnych, czasem czerwono – brązowych na jasnych tłach.

W „Notatniku – szkicowniku 74–82” Jan Tarasin pokazuje, że równolegle z malarstwem uprawia
rysunek, grafikę warsztatową – początkowo litografię, potem serigrafię, kolaż.

W swoich teoretycznych rozważaniach wciąż odnosi się do natury, postrzegając różne jej aspekty,
jak: komplikacja czy ruch.

Pisze: Natura komplikuje swoje twory, gdyż mają one spełniać coraz to nowsze, coraz różnorod-
niejsze, czasem niemal przeciwstawne sobie cele (…) Podobne procesy zachodzą w sztuce. Raz mamy
do czynienia z genialną syntezą, skrótem o ogromnej sile wyrazu i zasobie zawartych treści, a kiedy
indziej tylko z martwym schematem, stylizacją czy wręcz wulgarnym uproszczeniem. W procesach
odwrotnych już o wiele trudniej o najtrafniejsze i odkrywcze rozwiązania.

O zjawisku ruchu m.in. napisał: Ta największa obawa hamująca nasz każdy radykalniejszy zwrot ku
światu jest spowodowana nawykiem naszej wyobraźni i całego systemu naszych wartości i odniesień
określających świat w „bezpiecznych” kategoriach statyczno – mechanistycznych. Nawyk ten powodu-
je, że czujemy lęk przed wprowadzeniem naszej wyobraźni w świat otwartego i ruchomego systemu
dynamicznych, niekończących się przemian.

Myślę, że Jan Tarasin w swoich pracach ujawniał różne rodzaje ruchu, dziania się, powstawania,
znikania, przemiany.

W obrazie „Przedmioty policzone” czy w rysunku tuszem na papierze „Okno” – elementy są małe,
czarne, sprowadzone do znaczków, czasem nawet kropek, które przyciągając się i odpychając krążą
w swobodnych skupieniach w przestrzeni. Trochę kojarzy mi się to (z nazbyt może regularnymi
w kształcie, jak na to porównanie, ale chodzi o ideę ruchu) z kuleczkami paciorkowców, widocznych przez
zmrużone powieki, układającymi się w różne kształty i podróżującymi wielokierunkowo w powietrzu.

W obrazie „Sytuacja” drobne, czarne znaki zwielokrotniają swoją dynamikę zbaczając z początko-
wo uporządkowanych kursów i tworzą rodzaj dynamicznego zdarzenia.

Późniejsze obrazy z lat 80. np. „Zasłona”, „Ciąg dalszy”, „Zapis”, „Biegnące przedmioty” charak-
teryzują się zróżnicowanymi, poprzez kolorystyczne i walorowe zagęszczenia i przejaśnienia tłami wzglę-
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dem rozmieszczonych na nich graficznych, płaskich elementów – znaków. Niektóre pozostają w silnym
kontraście barwnym i walorowym. Inne dają mniejsze zróżnicowanie. Kontury niektórych rozmywają się
tworząc rodzaj cieni.

Otwarte, uporządkowane kompozycje obrazów: „Wylęgarnia przedmiotów”, „Zapisy”, „Nieskoń-
czoność” mogą sugerować: upływający w rytmie jednostajnym czas, zdarzenia z przeszłości, przed-
mioty ustawione na półkach, których fizyczność jest już tylko w naszej pamięci, przemijanie.

Obrazy z lat 90. i późniejszych odkrywają inną skalę przedmiotów, które stają się większe. Artysta
maluje także ich fragmenty stykające się z krawędziami obrazów. Buduje w ten sposób wrażenie,
że elementy nie mieszczą się na płótnie, a obrazy stają się wycinkami większych całości otaczającego
nas świata.

Ich wyrazistość została podkreślona użyciem, obok monochromatów, nasyconych barw widma także
w tłach, co sprawia wrażenie wzajemnego przenikania się, a przez to być może ruchu spowolnionego.

Wśród nich np. cykle: „Zapisy”, „Sytuacje”, „Przedmioty”, „Kolekcje”, „Schody Jakuba”, „Stół gier”
oraz prace powstałe po roku 2000 : cykl „Szkoła przedmiotów”, „Dwie sytuacje”, „Czerwona spirala” i inne.

Być może powinnam rozpocząć podsumowanie. Jest to jednak dość trudne ponieważ wypowiedzi
profesorów, ich przemyślenia rozwijają wielokierunkowo analizowane poprzednio problemy. Tak mo-
gło by trwać w nieskończoność.

Na początku interesujące wydawało mi się szukanie analogii w procesie powstawania dzieł z powodu
pokrewnych cech stylistycznych. Teraz myślę, że znajdowanie podobieństw zewnętrznych nie ma takiego
znaczenia. Jan Tarasin nazwał to (…) grą, która nie może mieć do końca sprecyzowanych reguł czyli
właściwie tym, czym jest życie. Tym, co się jeszcze do końca nie wyklarowało (…). i dodał (…) nie
uważam malarstwa za cel ostateczny. Jest to też klucz, którym chcę otworzyć inne sprawy; czasem nawet
bardziej lubię prace malarsko gorsze, gdyż udało mi się za ich pomocą osiągnąć coś dla siebie (…)

Sztuka Józefa Hałasa i Jana Tarasina może wydać się komuś dobiegająca kresu swoich możliwości.
Coraz dalej posunięta synteza wypowiedzi, oszczędność, swoisty minimalizm. Odpowiedzią mogą być
słowa Jana Tarasina, które powiedział kiedyś w rozmowie ze Zbigniewem Taranienką: Jak się ma 20 lat
to wydaje się, że człowiek może wszystko, dopiero później wiadomo, że człowiek jest na coś skazany,
że jest to jakby wyrok… ale wówczas człowiek mniej się szamocze, zaczyna się ze sobą zgadzać, nawet
widzi w tym satysfakcję. I teraz widzę tyle jeszcze możliwości w tym wąskim zagadnieniu, że nie mam
potrzeby poszukiwań czy potrzeby działania przeciwko sobie, żeby się nie zgodzić na własne uwarun-
kowania”. Dodał także, że do pewnego wieku artyście wszystko w sztuce przychodzi w sposób natural-
ny. Później pojawia się pewna refleksyjność, łagodność. Powoduje to, że trzeba uważać aby nie „po-
paść w dosłowność” i żeby nie „starać się czuwać nad wszystkim do końca”.

Słowa te świadczą o nie wyczerpaniu źródeł inspiracji, o możliwości podążania dalej swoją arty-
styczną drogą. Kiedyś prace Jana Tarasina były otwartymi, panoramicznymi kompozycjami budowanymi
ze znaków bliższych pismu, obecnie artysta zbliża się do natury, do konkretnych przedmiotów. Mówi
jest nieskończoność możliwości.

Zewnętrzne podobieństwo obu twórczości przy bliższym poznaniu okazuje się fałszywym tropem. Świat
wykreowany przez Józefa Hałasa dąży do własnej analizy, podziału na czynniki najmniejsze
z możliwych. Można go porównać do świata fizyki, która poszukuje najmniejszych, niepodzielnych elemen-
tów tworzących materię. Jednocześnie pozostaje statyczny. Świat, który przez całą swoją twórczość powołu-
je do istnienia Jan Tarasin, zmierza do syntezy, znalezienia wspólnych cech w różnorodnych elementach.
Zdaje się on istnieć w ciągłym ruchu, jakby artysta chciał nam powiedzieć, że nic dwa razy się nie zdarza.

Góra, pole, ziemia Józefa Hałasa składają się z tych samych drobnych cząsteczek, niezmiennych,
można powiedzieć wiecznych. Elementy krajobrazów Jana Tarasina zaskakują nas swoją różnorodno-
ścią, ale i ruchliwością, można powiedzieć zmiennością, nietrwałością, przemijalnością. Świat jest zbio-
rem wzajemnie przenikających się, dynamicznych układów. Różnią się one między sobą ze względu na
odmienne sposoby istnienia i metody działania. Mogą być specyficznymi ciągami rzeczy, sił, wielkości
abstrakcyjnych, idei, bądź czegokolwiek innego. Wpływają na siebie bezustannie tworząc nowe, niespo-
dziewane sytuacje zdarzające się po raz pierwszy – tłumaczy Jan Tarasin.

Pomimo różnic oba wykreowane światy: Józefa Hałasa i Jana Tarasina są dla mnie jednakowo praw-
dziwe, sugestywne i wyraziste. Obrazowania obu artystów przypominają mi tajemniczy zapis reguły, na
której opiera się świat, od której zależy jego istnienie, o czym wielokrotnie pisał Jorge Louis Borges.
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W opowiadaniu „Pismo Boga” pisarz przedstawia sytuację więźnia, kiedyś czarownika i strażnika
boskiego skarbca, torturowanego i osadzonego w lochu, który nie wyjawił jednak nigdy tajemnicy, gdzie
przechowywany był skarb. Jego jedyny kontakt ze światem trwa przez kilka chwil każdego dnia, kiedy
jemu i przebywającemu w tym samym pomieszczeniu jaguarowi – oddziela ich tylko krata – dostarczane
jest pożywienie i woda i przez moment do celi wpada światło. Więzień, który przez cały czas przebywa
w zupełnych ciemnościach może przez krótką chwilę w ciągu doby ujrzeć cętkowane futro zwierzęcia.

Oto fragment opowiadania:
Wyobraziłem sobie mojego boga, zawierzającego swoje posłanie żywej skórze jaguarów (…)
Latami uczyłem się zarysów i układu plam. Każdy ślepy dzień udzielał mi momentu jasności i wtedy

mogłem utrwalać w pamięci czarne formy znaczące żółtą sierść. Niektóre z nich wyglądały jak punkty,
inne tworzyły poprzeczne pręgi na wewnętrznej stronie łap, inne podobne obrączkom, powtarzały się.
Może były tym samym dźwiękiem, tym samym słowem? Wiele z nich miało czerwonawe obwódki.

Nie będę opisywał trudów mej pracy. Nieraz krzyczałem ku więziennemu sklepieniu, że odcyfrowa-
nie takiego tekstu jest niemożliwością. Niepostrzeżenie ta konkretna tajemnica, którą usiłowałem zgłę-
bić zaczęła mnie niepokoić mniej od ogólnej, jaką jest generyczna formuła zdania zapisanego przez
boga. Jakiż rodzaj formuły (pytałem sam siebie) mogła stworzyć Inteligencja Absolutna?

Doszedłem do wniosku, że nawet w ludzkich językach nie istnieją zdania, które nie dotyczyły by
wszechświata. Powiedzieć „tygrys”, to tyle, co powiedzieć tygrysy, które zrodziły, jelenie i żółwie, które
pożerał, łąki, na których te jelenie się pasły, ziemia, która była matka tych łąk, niebo, które poczęło
ziemię. Pomyślałem jeszcze, że w boskim języku każde słowo zwiastuje ten niekończący się łańcuch
zdarzeń, i to nie w sposób zawoalowany, ale wyraźny, nie w pośredni, lecz w bezpośredni.

W wykładzie wykorzystałam fragmenty rozmów: przeprowadzonej z prof. Janem Tarasinem w dniu
9 czerwca 2005 roku w Warszawie i z prof. Józefem Hałasem14 grudnia 2004 roku we Wrocławiu.

Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:
· Słownik Malarzy Polskich od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku,tom 2; red.
Małgorzata Jędryczko; Arkady, Warszawa, 2001
· Współczesna Sztuka Polska; red. Andrzej Ryszkiewicz; Arkady, Warszawa, 1981
· Zbigniew Taranienko, Rozmowy o malarstwie; PIW, Warszawa, 1987

Katalogi wystaw:Katalogi wystaw:Katalogi wystaw:Katalogi wystaw:Katalogi wystaw:
• Wystawa obrazów Józef Hałas, Alfons Mazurkiewicz, Jerzy Rosołowicz; Galeria Krzysztofory; Kra-
ków, IV–V 1967
• Józef Hałas, Alfons Mazurkiewicz, Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk; Galeria Współczesna; Warsza-
wa, VI–VII 1967
• Józef Hałas; Malarstwo – rysunek; wystawy w latach 1989–90; BWA Nowy Sącz, BWA Kraków,
Stołeczne BWA Warszawa
• Józef Hałas; Malarstwo i rysunek; album wydany z okazji 40–lecia pracy twórczej i wystawy; Muzeum
Narodowe Wrocław; X–XI 1994
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• Józef Hałas, Malarstwo; Państwowa Galeria Sztuki, Legnica; IV–V 1998
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• Jan Tarasin, Wystawa malarstwa, grafiki i rysunku; Muzeum Okręgowe, Radom; III–IV 1980
• Jan Tarasin, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa IX–X 1995; Muzeum Narodowe Wro-
cław, X–XI 1995, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Kraków, I–II 1996
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Autorka zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnegoo w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politech-
niki Radomskiej.
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Technologia twórczości
- rzecz o sztuce w internecie

Mariusz A.
DAŃSKI
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SSSSSztuka realizowana za pomocą internetu (zwłaszcza w jego przestrzeni), zajmuje coraz istotniej-
sze miejsce wśród pozostałych dziedzin twórczej aktywności człowieka. Na tyle ważne, że trud-
no obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie sztuki współczesnej z pominięciem zagadnień zwią-

zanych z projektami realizowanymi na potrzeby społeczności wirtualnej. Zwłaszcza, że zauważalny jest
wzrost aktywnych działań artystów, zajmujących się tzw. „tradycyjnymi” formami sztuki, w świecie
wirtualnym.

Cechą, która wyróżnia sztukę sieci, jest przede wszystkim jej wielofunkcyjność, umożliwiająca łączenie
ze sobą bardzo różnych poglądów estetycznych oraz prezentowanie prac, w zasadzie bez ograniczeń
związanych z miejscem i czasem ich prezentacji. Wykorzystywanie w procesie kreacyjnym możliwości
sieci sprawia, że tworzone projekty plastyczne, poddawane są nieustannej percepcji ze strony zarówno
twórcy, jak i odbiorcy, co umożliwia pełniejszy kontakt na linii twórca-odbiorca, poprzez zastosowanie
odpowiednio dobranych rozwiązań technologicznych, przede wszystkim interakcji.

Możliwości sieci WWW sprawiają, że artysta realizuje swoje projekty bez konieczności podporząd-
kowywania się stereotypom i ograniczeniom, przede wszystkim w sferze technologicznej. Zaawansowa-
ne techniki umożliwiają mu płynne wprowadzanie modyfikacji do swojego projektu. Co wymusza ko-
nieczność opracowania specyficznego metajęzyka, który umożliwi nawiązanie kontaktu twórcy z od-
biorcą. Powoduje to, że zastosowana forma przekazu, organizuje przestrzeń medialną, która tworzą
wspólnie zarówno „obraz”, jak i odbiorca. Fakt ten sprawia, że coraz większa liczba twórców stara się
zdefiniować osobisty matajęzyk, który pozwoliłby na nawiązanie takiego „pełniejszego” kontaktu
z obserwatorem. Takie podejście do sztuki umożliwia nieszablonowe realizacje zarówno w sferze tre-
ściowej jak i formalnej.

Sztuka cyfrowa daje szansę na prezentację wykreowanej rzeczywistości w ramach świata wirtualne-
go przede wszystkim poprzez zagospodarowywanie przestrzeni wielopłaszczyznowo, co umożliwia
rozkodowanie informacji zawartych w formie graficznej prezentowanego dzieła, jednocześnie wywołu-
jąc, wspomnianą już przeze mnie wcześniej, interakcję w relacjach pomiędzy twórcą a odbiorcą.

Uczestnikowi projektu, chcącemu nawiązać kontakt z wykreowanym dziełem, często nie wystarcza
sama „wrażeniowość” kontaktu. Chce podjąć wyzwanie - nawiązać kontakt z „istotą” pracy - poznać jej
organizm, ideę jaka przyświe-
cała powstaniu danego utworu.
Poszukuje więzi z autorem, tej
ulotnej „znaczeniowości” wyni-
kającej z sumowania informacji
zawartych w dziele, czy też oto-
czeniu, które współorganizuje
istotę powstałego utworu wraz
z towarzyszącymi temu wyda-
rzeniu emocjami.

By to osiągnąć odbiorca
musi posiąść, przynajmniej
podstawową, wiedzę na temat
zorganizowanej wirtualnej
przestrzeni estetycznej i tech-

Zrzut ekranu projektu internetowego autorstwa Antonio Muntadasa zatytułowanego
„On Translation"
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nologicznej. Sytuacja ta wymusza na odbiorcy, konieczność poznania zależności wynikających z prze-
transponowania kodu binarnego (zapisanego na dysku twardym komputera) na wirtualny obraz, który
zaczyna istnieć „swoim życiem” i czasem całkiem nieoczekiwanie, staje się tajemnicą, którą odkrywają
jednocześnie twórca i uczestnicy projektu.

Wizualizując swoje pomysły, artysta za pomocą informacji cyfrowej powołuje do istnienia uniwer-
salne „byty”, które są w stanie zobrazować jego idee.

Nowe projekty, powoływane do życia w internecie, stają się coraz bardziej subiektywne w odbiorze.
Tworząc za pomocą komputera, artysta, anektuje na swój użytek losowość i przypadkowość, które
zdają się być zasadniczymi elementami tak generowanych zdarzeń.

Systematycznie zwiększa się grupa twórców stosujących w swoich pracach materiały i procesy funk-
cjonujące w przemyśle. Technologia twórczości staje się dla wielu odbiorców technologią „codzienno-
ści”, często poruszającą się w tym samym rytmie co powstające nowe, wirtualne społeczności. Odbior-
ca sztuki, podobnie jak i jej twórca, mogą spotkać się ze sobą pod postaciami „awatrów” w celu
nawiązania umownego kontaktu, za pomocą reguł narzucanych przez software. Zawierzenie w możli-
wości technologiczne, w życiu codziennym powoduje, że sztuka coraz śmielej sięga po automatyzm
przekazywania informacji.

Pamiętać jednak należy, że sama technologia nie zastąpi czynnika ludzkiego. Sztuka, nawet jeśli
generatywna, musi być w pewnym sensie zapoczątkowana przez człowieka. Oczywiście nie wyklucza to
możliwości powołania do życia pewnej
„technologicznie inteligentnej formy”. Nie
zmienia to jednak faktu, że na początku
siłą sprawczą tego procesu, jest człowiek.

Sztuka sieci pozwala twórcom na po-
szukiwanie rozwiązań kreacyjnych w no-
wych strefach, stając się przy tym przede
wszystkim dziedziną interdyscyplinarną.

Tworzenie spójnych treściowo form,
pozwalających na kontrolę interakcji, za-
ciera granice między tym, co poznane,
a tym co zostało stworzone na potrzeby
„wirtualnej rzeczywistości”. Wykorzysty-
wanie przez artystów możliwości „maszyn
cyfrowych” stwarza szansę na to, by ich twórczość stała się  „wszechobecna”, by pozwoliła zapanować
nad reakcjami publiczności w sposób kontrolowany, stając się projektem nie tyle wyłącznie artystycz-
nym, a socjologicznym. Często krytycznie odnoszącym się do rzeczywistości, zaangażowanym, który
może wywoływać sprzeciw zarówno u twórcy, jak i u „konsumenta” zdarzenia plastycznego.

Działania kreacyjne realizowane za pomocą nowych mediów pozwalają zdobywać psychofizjolo-
giczne obszary świadomości obserwatora, „pochłaniając” nie tylko jego chwilowe zainteresowanie, ale
również wciągając go do gry, która często wymyka się spod kontroli obserwatora (ale i twórcy!)
i zaczyna żyć własnym życiem.

Sztuka, która nas otacza ma charakter wizualny. Odbiorca zagubiony pośród olbrzymiej ilości
materiału informacyjnego, „skazany” jest na intuicyjne poszukiwanie najwartościowszych jej elemen-
tów. Rola artysty polega nie tylko na tworzeniu „dzieła sztuki”, ale również umożliwienie odbiorcy
dokonania wyboru. Twórca wykorzystując do tego celu dostępne wiadomości, manipulując nimi, two-
rzy  byty, które stają się z czasem wartościami nadrzędnymi. Rola, jaką odgrywa na początku XXI wieku,
nabiera nowego znaczenia. Sztuka sięga po „maszyny”, by je wręcz „zhumanizować”, a za ich pomocą
stworzyć szansę na zdefiniowanie nowych stref twórczości.

Strona Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Autor jest adiunktem w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii, pracownikiem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Wystawa w ASP Warszawa Jacek
DYRZYŃSKI

HHHHHanna Wojdała – Markowska ur. 10 czerwca 1964 roku w Radomiu, W latach 1984–1990
studiowała na Wydziale Włókienniczym PWSSP w Łodzi – obecnej Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego i otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Po powrocie do rodzinnego Radomia podejmuje pracę jako nauczycielka tkaniny, rysunku i malar-
stwa w Państwowej Szkołę Plastycznej I st. im. Jacka Malczewskiego – gdzie pracuje do 1998 roku.
W latach 1993 – 1995 naucza także rysunku i malarstwa w miejscowym Liceum Sztuk Plastycznych.
Od października 1995 roku pracuje w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radom-
skiej jako asystent w Pracowni Malarstwa.

Hanna Wojdała – Markowska jest artystką znaną i cenioną w swoim środowisku. Wielokrotnie brała
udział w wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorką wielu wystaw indywi-
dualnych oraz zbiorowych. Prace jej prezentowane były w liczących się galeriach w całej Polsce a także
na Słowacji i Litwie.

Obecnie zatrudniona jest Na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.

Przed ośmiu laty miałem przyjemność poznać ówczesny dorobek artystyczny p. Hanny Wojdały –
Markowskiej. Byłem jednym z recenzentów jej przewodu kwalifikacyjnego I stopnia wysoko ocenionego
przez przeprowadzającą go Radę Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Autorka zajmuje się obec-
nie głównie malarstwem. Ponownie jako recenzent poznaje jej aktualne prace, rejestrując wszelkie
zmiany ale też podobieństwa i kontynuacje tego, co poznałem wcześniej. Pamiętam spotkania i rozmo-
wy, wizytę w jej ciasnym, radomskim mieszkaniu, które pełniło wszelkie możliwe funkcje i gdzie jej
prace zdominowały każdą wolną przestrzeń. Kuchnia była jej prawdziwym królestwem i tam gdy nakar-
miona rodzina zajęta była swoimi sprawami rodziły się plany i koncepcje a nawet mniejsze realizacje.
Był to azyl i jak mówiła –nocna samotnia. Nie bez charakterystycznego autosarkazmu nazywała siebie
artystką kuchenną. Tam powstawały tkackie miniatury będące z założenia unikatowymi plastycznymi
eksperymentami, traktowane przez autorkę jak etiudy artystyczne – manualne. Nazywała je: Bardzo
małe poletka Pana Boga Naturalne materiały, podpatrzone w naturze rozwiązania strukturalne uzasad-
niały tę nazwę. Napisałem wtedy: Obiekty prowokują potrzebą dotyku. Taki kontakt pogłębia i wzboga-
ca odczucia. Tkaniny te dla rąk są równie bagate, jak dla oczu. Autorka twierdziła, że jest to próba
przeniesienia w różne tworzywa „gryzmołków ołówkiem. „Gryzmołki o cechach psychograficznego
zapisu powstawały na przypadkowych kartkach i w przypadkowych miejscach. A wszystkie miniatury są
potrzebą zmaterializowania i zatrzymania gęstości rysunku, którą w naturalny sposób zostawia narzę-
dzie. Prace te były swoistą przeciwwagą – oderwaniem się od problemów i refleksji na temat życia
i człowieczej kondycji.

Lubiła zawsze małe formaty – nie tylko dla tego że były one wypadkową lokalowych możliwości, ale
stanowiły również swoistą opozycję wobec przygotowywanych na studiach projektów w skali 1:1 du-
żych kartonów, będących wzorem koniecznym przy fabrycznej realizacji tkanin i dywanów. Jej wszystkie
prace są rozważaniem podobnego problemu – gęstości, nawarstwiania i wypadkowych wizualnych zda-
rzeń. Z dociekliwością badacza i pasją artysty poszukuje układu, który najlepiej spełni jej oczekiwania.
Zmienia skalę, materiały, techniki i narzędzia lecz stylistyka prac w niewielkim tylko stopniu ewoluuje.
Skojarzeniowe prace Wojdały najprościej odnosić do tkanin, sądzę jednak że lepszym porównaniem
będą zapisane swoistymi „dziwnymi” alfabetami strony „dziwnych” manuskryptów. I nie jest ważne czy
w tych znakowaniach dopatrzymy się podobieństwa do staroskandynawskich runów, czy inspiracji egip-
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skimi hieroglifami (o czym wspomina autorka w swym tekście), czy je potrafimy odczytać, czy też nie.
Mamy odczucie tajemnicy i ufamy autorce, że ona wie, co chce nam przekazać i o czym opowiedzieć.
A robi to w tak atrakcyjny wizualnie sposób, że wszystkie pytania o tajemnice treści wydają się nieistot-
ne. A powody mogą być różne pisze – Czasem zafascynuje mnie jakieś „coś” lub jakieś „nic” – rzeczy,
zjawiska, miejsca. Pejzaż związany z szarą smutną cywilizacją, rytm okien, zdjęcie miasta z lotu ptaka,
przypadkowe kompozycje plam barwnych, ślad kropli deszczu. Także mój e fascynacje brzydotą: stare
mury, brudne rury, brudne szyby, wyszczerbione płyty chodnika.

Skojarzenie ze stronami rękopisu starej księgi tworzy nie tylko technika i materiał – gwasze na
papierze, ale również kolorystyka. Ściszone jakby przez czas barwy antykizują te prace i postrzegamy je
poza kryteriami nowe – stare, modne czy już de modę.

Stwierdza w swej rozprawie habilitacyjnej: od czasów studiów fascynowała mnie sztuka prehisto-
ryczna. Myślę, że ta fascynacja winna być jednym z kluczy do pełniejszego rozumienia tej twórczości.
Ważna jest faktura skały i kamienia ich bogactwo delikatnych zestawień barwnych od ciemniejszych
monochromatów przez zagęszczone brązy, ugry i oranże do rozbielonych żółcieni. Wszystko to było
dziełem natury, działania powietrza wilgoci, światła bądź jego braku – pisała o swych inspiracjach. Na
szczęście nie jest doktrynerką technologii, potrafi myśleć ostatecznym efektem dobierając różne drogi
dochodzenia do celu. Daje jej to swoistą wolność, ale jednocześnie autentyczną emocję przygody po
terenach nie zawsze przez nią do końca zbadanych. Myślę, że te emocje są namiastką autentycznego
ryzyka autorki poruszającej się po w miarę bezpiecznych estetycznie sprawdzonych dla siebie rozwiąza-
niach. Maluje, kropkuje, rysuje, stempluje, zdrapuje – tu wszystko może się zdarzyć. Intrygująca jest
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rzetelność nawarstwiania i spotykania drobnych elementów, które jak swoiste molekuły umiemy poje-
dynczo rejestrować ale tak naprawdę dopiero w sumie budują charakterystyczne, gęste struktury otwar-
tych kompozycji. Oczywista wydaje się pierwotna geneza tych poszukiwań. Tkanina. Powtarzalność
splotu, pracochłonność procesu powstania, którego nie sposób przyspieszyć. To charakteryzuje więk-
szość prac. Warstwy kolejnych elementów jak raster przykrywają płaszczyznę. Pełny efekt poznaje się
po pokryciu całości, a ewentualną korektą może być tylko raster następnej warstwy. Prace te często
sprawiają odczucie fragmentu większej całości gdyż ich plastyczna akcja dzieje się na tzw. spad, aby
osłabić to odczucie autorka wprowadza niekiedy swoiste bordiury, czy też wynikające z kompozycji
ramy. Jest to być może polemika z tak żywą w środowisku łódzkim tradycją Unizmu Władysława Strze-
mińskiego.

Przygotowując cykle habilitacyjne autorka pozostała wierna swym doświadczeniom technologicz-
nym miksowania wszystkich możliwych technik, natomiast powiększyła wymiary swych prac, jak też
wróciła do płótna jako ich podłoża – a co możemy spotkać w obrazach Druki I, n, III Druki I, n, III Druki I, n, III Druki I, n, III Druki I, n, III w nich można
docenić jej swobodę łączenia wszystkiego – opis techniki tak to określa: druki offsetowe i haft na
płótnach, papierach. Prace z tych serii mają zbliżony format ok. 80 x 60 cm i nieco inną od wcześniej-
szych zasadę kompozycyjną. Eksponowany jest środek układu przez wprowadzenie pionowego pasa
zbudowanego z elementów o innych plastycznych jakościach, co można przyrównać do pretekstu
w ornatach, lub niemalże autonomiczna centralnie umiejscowiona kompozycja, dla której pozostałe
zakomponowane pole staje się bordiurą. Wyraziście są pokazane cechy stosowanych materiałów jak też
użytych technik. Prace te są bardziej spontaniczne o widocznej konstrukcji elementów zabudowujących
płaszczyznę. Mają jednak charakterystyczną dla autorki wizualną gęstość, która wynika za pewne ze
swoistego horror vacui i swą materią malarską zbliżają się do prac artystów zafascynowanych modnych
w latach 60 ubiegłego wieku Strukturalizmem.

Sadzę, że wszystkie swe doświadczenia i przemyślenia wykorzystała tworząc monumentalne jak na
siebie prace z cyklu Znak. Znak. Znak. Znak. Znak. Ich wymiar 150 x 130 cm, jak też ilość zapełniających je elementów skłaniają
do szacunku również dla normalnego ludzkiego wysiłku i czasu który im autorka musiała poświęcić.
O sztuce, jak wiadomo, zawsze można w różnych jej aspektach dyskutować. Jest to, jak twierdzą
niektórzy socjolodzy, społeczna wartość umowna, zaś tak zwana rzetelna robota zawsze wzbudza
szacunek. Nie potrafię ocenić tylko urody tych prac, niedoceniając wszystkich innych czynników ich
powstania. Są one bezpośrednią kontynuacją jej wcześniejszych papierowych miniatur. Tu skala narzu-
ca inne odniesienia. Jednak tkanina, dywany, makaty, chusty – często o etnograficznych skojarzeniach.
Są one w najlepszym tego pojęcia znaczeniu – dekoracyjne. Piszę to mimo, że – to cytat z pracy autorki
– Malarz abstrakcjonista – zauważa Gombrich niczego bardziej nie znosi niż terminu dekoracyjny,
epitetu, który przypomina znane szyderstwo, że to co wyprodukowałeś jest w najlepszym razie ładnym
materiałem na zasłoną. Sądzę, że w zamierzonej dekoracyjności jest intencja sprawienia estetycznej
przyjemności, która bywa czasem ważniejsza od wszystkich innych treści dzieła. Tego także oczekuje-
my od sztuki. Taka też jest rola ornamentu, który autorka przywołuje w tytule swej habilitacyjnej pracy.
Sądzę że takie rozumienie dekoracyjności zostanie zaakceptowane przez nią a stwierdzenie, że te
prace są dekoracyjne odbierze jako dowód uznania. Pamiętać jednak trzeba że każdy ma także este-
tyczne przyjemności na jakie zasługuje. Hanna Wojdała –Markowska przyznaje w swych tekstach,
że największy wpływ na jej poglądy i rozumienie sztuki i działalność twórczą miała osobowość prof.
Antoniego Starczewskiego, jest również zafascynowana twórczością Jana Tarasina i Józefa Hałasa. […]
Przy umiłowaniu przez autorkę przyjętej konwencji zagospodarowania płaszczyzny obrazu, sądzę że
trudno znaleźć miejsce na spontaniczność i emocję. Ale są to przecież bardzo osobiste odczucia, który
każdy może inaczej postrzegać i rozumieć. Pani Hanna Wojdała – Markowska sprawia wrażenie bardzo
wrażliwej introwertyczki i myślę, że jej obrazy trzeba postrzegać głębiej i przebić się przez naskórek
swoistej elegancji i doskonałości. Dostrzeżemy wtedy w nich również zapis autorskich emocji,[…].
uważam, że Hanna Wojdała – Markowską jako twórca o dużym doświadczeniu artystycznym i pedago-
gicznym, jak też o dojrzałej osobowości, jest w stanie dostarczyć nam wielu malarskich odkryć czego jej
życzę z okazji habilitacyjnej wystawy w Warszawie na ASP.

Autor profesor, kierownik Katedry Problemów Plastycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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Źródła inspiracji1Andrzej
KLIMCZAK-

-DOBRZANIECKI

1 Tytuł i skróty za zgodą autora redakcja

HHHHHanna Wojdała – Markowska studia w łódzkiej PWSSP w 1990 r. Od czas uzyskania kwalifikacji
I stopnia, oraz dr hab. do dzisiaj pracuje jako adiunkt w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydzia
łu Sztuki Politechniki Radomskiej. Pracuje w charakterze asystenta w pracowni malarstwa

i rysunku, którą prowadzi prof. Zbigniew Kamieński.
Hanna Wojdała – Markowska w swoich wypowiedziach  ukazuje i szeroko analizuje bezpośrednie

sytuacje, które są dla niej wyraźną inspiracją artystyczną i mają zasadniczy wpływ na kształt jej aktualnej
twórczości. Artystka powołuje się na najprostsze zjawiska, na elementarne fakty wizualne czerpane
z najbliższego jej otoczenia: na banalne fragmenty pejzażu, także pejzażu wielkomiejskiego, na padają-
cy deszcz, rytm okien, wreszcie na najzwyklejsze zacieki na murze. Bardziej skomplikowane skojarze-
niowo są odwołania do elementów różnorakich kultur pozaeuropejskich, do ich symboli i znaków, do
ich skomplikowanego pisma. Ale także z całą pewnością należałoby do tego wszystkiego dodać czynio-
ne przez nią odwołania do twórczości kilku współczesnych, a wybitnych artystów: Józefa Hałasa, Jana
Tarasina i – kto wie czy dla niej nie najważniejszego – Antoniego Starczewskiego.

Przy całej różnorodności używanych środków formalnych, różnorodnych technik, i wielkiej ilości
powstałych realizacji, twórczość Hanny Wojdały – Markowskiej robi wrażenie dzieła jednorodnego
i bardzo zwartego w swoim wyrazie. Nie widać w tej twórczości gwałtownych i zaskakujących zwrotów,
nie widać nagłych przeobrażeń formalnych, nie dostrzegamy też żadnych śladów efektownej, artystycz-
nej woltyżerki. Jej realizacje, czyste i klarowne w swoich ideowych zamysłach, stanowią przykład konse-
kwentnej i logicznej roboty malarskiej, a także przykład dążenia własną, obraną już wcześniej  drogą.

Jej obrazy, rysunki, tkaniny i artystyczne obiekty (a do tej różnorodności wrócimy za chwilę) spo-
krewnione ze sobą wyraźnie tak ideą artystyczną jak i założeniami formalnymi, konstruowane są
z zasady powtarzalnymi i prostymi na pozór elementami. Można stwierdzić, że są to zbiory rytmicznie
poustawianych kresek, kwadracików, kropek i śladów pieczątek. Znaków kojarzących się, lub wprost
nawiązujących do tajemniczego, egzotycznego pisma, znaków tworzących misterne szeregi o różnym
rytmie i zagęszczeniu.

W pierwszej chwili odczytujemy to wszystko jako utwory o wyraźnie dekoracyjnym, ornamentalnym
układzie. Rytmiczność tego układu, nieznaczne różnicowanie używanych form i ciągłe, żmudne usta-
wianie ich w niekończących się szeregach stwarza wrażenie działania pozalogicznego, wywodzącego
się z obszarów tajemniczych rytuałów czy magii. Ale jednocześnie obserwujemy konsekwencję i logikę
kompozycji, wyrafinowaną grę owych elementów a także subtelny i wysmakowany ich koloryt. Raz
oparty na zredukowanej i zharmonizowanej gamie, a raz na zestawieniach mocnych i pełnych. Ma się
wrażenie, że ta twórczość, to malarstwo, opiera się jednocześnie na dwóch przeciwstawnych warto-
ściach. Na jednej – analitycznej, organizatorskiej i porządkującej, czego wyrazem jest jego  charaktery-
styczna geometryzacja podbita multiplikowaniem znaku. I na drugiej – emocjonalnej, co przybiera
formę zmiękczenia owej geometrii obrazu i subtelnego różnicowania używanych przez autorkę powta-
rzalnych elementów. Oprócz rejestrowanej przez nas, a przyjętej przez artystkę postawy chłodnego
analityka i organizatora swoich obrazów (przynajmniej w pierwszej fazie jej pracy), odnosimy także takie
wrażenie, że sam fizyczny akt realizowania ich jest dla niej działaniem wynikającym z dotknięcia sfery
głębokiego emocjonalizmu. A także działaniem pozaracjonalnym. Używając innej retoryki – ma się
wrażenie, że pierwszy element jej twórczości, ten „organizujący” bierze się z przekonania artystki,
iż jest on artystycznym i symbolicznym sposobem na zmaterializowanie i ukazanie porządku rzeczywi-

O
 S

Z
TU

C
E

O
 S

Z
TU

C
E

O
 S

Z
TU

C
E

O
 S

Z
TU

C
E

O
 S

Z
TU

C
E



113artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

stości, natomiast ten drugi, „emocjonalny” mówi nam o tym, że sam akt kreacji ma w sobie coś
z działania magicznego.

W obrazach p. Hanny Wojdały – Markowskiej, w ich pozornym podobieństwie formalnym i w – zdawa-
łoby się – ciągle i ciągle w podobny sposób eksploatowanej zasadzie kompozycyjnej odkrywamy jednak
zróżnicowanie i wielką różnorodność malarską. Jej obrazy ulegają charakterystycznym „wahnięciom” – od
pełnej dyscypliny i swoistego rygoryzmu nawet, do swobodniejszych formalnie, kolorystycznie i kompozycyj-
nie rozwiązań.

Dla mnie szczególnie ważny jest wcześniejszy okres twórczości artystki. Ten dotyczący lat dziewięćdzie-
siątych, mniej – więcej z czasu poprzedzającego przewód kwalifikacyjny I stopnia. To właśnie wtedy,
w wykonywanych przez nią – oprócz malarstwa, rysunku, gwaszy i wielkoformatowych tkanin
– małych miniaturach tkackich daje się zauważyć wielki wpływ jej nauczyciela: Prof. Antoniego Starczewskie-
go. To o nim autorka mówi, że spełniał podwójną rolę. Nauczyciela, który nauczył ją analitycznie patrzeć na
świat, a jednocześnie artysty, który wpływem swojej zdyscyplinowanej twórczości pozwolił jej odrzucić niepo-
trzebną opisowość i narracyjność obrazu. To właśnie wtedy jego wielka artystyczna osobowość zaczęła
odciskać się w wyraźnym i twórczym piętnem na jej wszelkich działaniach. Artystka przejmuje więc charakte-
rystyczny dla niego reżim myślowy i wykonawczy polegający na maksymalnej redukcji znaków i rozmyślnym
ograniczaniu gamy kolorystycznej. Jednocześnie w artystycznym spektaklu jej różnorodnych realizacji zaczy-
na grać główną rolę rozbudowana faktura. Nierzadko też artystka zaczyna wykorzystywać ją w ten sposób,
że używa jej jako dopełnienia jednego lub tylko dwóch stosowanych w kompozycji kolorów. Więc wzbogaca-
nie faktury i malarskiej materii wymusza niejako redukcję kolorytu. Następuje również – a ten zabieg artystka
stosuje często także w późniejszych pracach – jakby nasycenie faktury tylko w niektórych partiach obrazu czy
tkackiego obiektu. To zagęszczenie daje ciekawy efekt „obrazu w obrazie”. Mamy więc możliwość równole-
głego odczytywania obu akcji składających się na całość kompozycji. I kto wie, czy nie jest to jeden
z ważniejszych atutów jej twórczości, szczególnie w ostatnim okresie. Można bowiem traktować każdą z tych
prac jako jednorodną i spoistą całość, można kontemplować jej poszczególne fragmenty kompozycyjne,
można też, z najbliższej odległości, rozsmakowywać się jej wyrafinowaną materią i fakturą, wreszcie układem
pojedynczych znaków i barwnych rozwiązań.

Jak już wspominałem, artystka stale podkreśla rozległość własnych inspiracji. Oczywistym tego następ-
stwem zdaje się być naturalne zróżnicowanie poszczególnych obrazów, rysunków, tkanin. Zauważamy
więc, że Hanna Wojdała-Markowska operując raz wyciszonym tłem i znakami o różnym zagęszczeniu,
a raz prawie ekspresjonistycznym podkładem i zamaszyście prowadzonym kolorowym rysunkiem, uzysku-
je bardzo różne efekty sytuujące szeroko jej twórczość pomiędzy racjonalną organizacją malarską, swoistą
kaligrafią, a w krańcowych przypadkach nawet sferą malarstwa materii. Mam wrażenie, że właśnie wielość
inspiracji, widoczne zróżnicowanie napięć emocjonalnych, ale też umiejętność zamykania w skrótowym
znaku skomplikowanych komunikatów płynących z zewnątrz dają – w ramach dawno już przyjętej przez
artystkę konwencji – dużą różnorodność realizacyjną.

Nie mniejszy wpływ na ogólny kształt jej twórczości mają najróżniejsze dyscypliny i techniki, przy
pomocy których się ona wypowiada. Są to obrazy na płótnie, na papierze, różnorodne techniki tkackie,
druki graficzne z ingerencją malarską lub obiekty – elementy przestrzenne. Ażeby przejrzeć, określić
i uszeregować techniki, którymi posługuje się artystka należałoby napisać cały, obszerny rozdział. Rzeczą
charakterystyczną dla jej twórczości jest swobodne łączenie najróżniejszych zabiegów malarskich
i wzajemne uzupełnianie się coraz to nowych sposobów technicznych. Obrazy na płótnach malowane
są warstwowo: akrylem, gwaszem, olejnymi pastelami, wreszcie samą farbą olejną. Są one przecierane,
przedrapywane, podrysowywane, często wykorzystywane są tam różnego rodzaju aplikacje lub – po
prostu – są szyte. W takim samym stopniu jak obrazów, dotyczy to realizacji na papierze. Są one
poddawane równie skomplikowanym co gwałtownym procedurom – są warstwowo sklejane, malowane,
często zdzierane i znowu malowane.

Artystka z założenia nie rozgranicza technik w sposób ortodoksyjny. To co powstało jako projekt
tkaniny, może funkcjonować jako zupełnie samodzielny obraz. A obraz, rysunek czy gwasz, po mozol-
nej obróbce technikami quasi – tkackimi, może na powrót zamienić się w tkaninę – tyle że niekonwen-
cjonalną, nieklasyczną. Natomiast małe formy tkackie wykonywane nietradycyjnymi materiałami (sznu-
rek, trzcina, trawa, patyki, folia i papier) stają się trójwymiarowymi, przestrzennymi realizacjami.
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Gdybym w skrócie miał scharakteryzować zestaw ostatnich prac p. Hanny Wojdały-Markowskiej, tych
prezentowanych jako dorobek habilitacyjny, powiedziałbym tak: to co widzimy, to wynik coraz większych
malarskich doświadczeń. To wynik  opanowania przez nią skomplikowanych umiejętności posługiwania się
wyrafinowaną formą i kolorem, co w sumie daje wrażenie swoistego malarskiego monumentalizmu. Myślę, że
nie tylko w sensie dosłownym, fizycznym, chociaż obrazy z ostatniego okresu są swoim formatem większe od
tych wcześniejszych. Zdaje mi się, że istotnym czynnikiem wpływającym na ów efekt, jest charakterystyczny
sposób operowania ilością i wielkością znaków budujących obrazy i ich relacje w stosunku do tła.

 Następnym, specyficznym zabiegiem jest wspomniane już łączenie dwóch akcji w jednym obrazie.
Jeśli wcześniej było to działanie wynikające raczej z uwarunkowań technicznych (np. łączenie mniej-
szych formatów papierów w jeden większy), to teraz jest to zabieg w pełni świadomy. Podział kompo-
zycji na mniejsze części, delikatne zróżnicowanie kolorystyczne lub nieznaczne zróżnicowanie rytmu
poszczególnych fragmentów obrazu, stwarza klimat tajemniczego pisma. Jednocześnie przy całym for-
malnym podobieństwie ostatnich prac do wcześniejszych, zauważalny jest fakt zrezygnowania
z charakterystycznej bordiury pojawiającej się w prawie każdej poprzedniej pracy. Daje to wizualny
i emocjonalny efekt „otwartości” kompozycji . Ma się teraz prawie pewność że wszystkie obrazy stano-
wią organiczną całość, składają się na jedną, wielką realizację, którą można rozwijać w dowolnym
kierunku i która nie ma ani centrum, ani początku ani końca. To malowanie, ta twórczość, konsekwent-
na i wyrazista, stwarza wrażenie, jakby była swoistym powrotem do sytuacji archetypicznych, powrotem
do źródeł malarstwa, a jednocześnie wycieczką do znaku, symbolu, ornamentu. A o tym, że ów znak,
który zamienia się w symbol, znak, który przez swoją powtarzalność może zamienić się w ornament,
traktowany jest nie tylko instrumentalnie, lecz szeroko, jako autonomiczny nośnik wartości artystycz-
nych, świadczy wieloletnie już wykorzystywanie go jako głównego tworzywa artystycznego.

Świadczyć może też o tym część pisemna rozprawy habilitacyjnej pt. „Zapis emocji przy pomocy
znaków i ornamentów”. Ten ciekawy tekst oparty na własnych refleksjach i przemyśleniach jest próbą
prześledzenia relacji dwóch łączących się organicznie, niejednoznacznych jednak, pojęć: dekoracji jako
pewnej konwencji malarskiej i ornamentu jako nośnika wielu skomplikowanych znaczeń  i informacji
– nie tylko malarskich. Mam odczucie, że może nie do końca został tu zwerbalizowany kardynalny
problem pojawiający się zawsze przy uprawianiu tego typu malarstwa, A mianowicie: czy ornament jest
zawsze jednoznaczny z dekoracyjnością i czy dekoracyjność w malarstwie nie jest osłabieniem siły jego
wypowiedzi. To zresztą stały i stary problem wszystkich, którzy zajmują się tego rodzaju twórczością.
To konflikt pomiędzy tym, co pokazujemy a tym, jak pokazujemy. Konflikt  żywotny, bo wciskający się
pomiędzy formę, treść obrazu a siłę jego oddziaływania. Szkoda, że ten z natury bardzo ciekawy
problem, godny tylko jemu całościowo poświęconej pracy nie został tu szerzej rozwinięty. Ale jedno-
cześnie ten interesujący tekst jest także swoistym komentarzem dotyczącym własnej twórczości autorki,
a także jej aspektów  ideowych i wykonawczych.

Twórczość p. Hanny Wojdały-Markowskiej w ciągu kilkunastoletniej, samodzielnej pracy artystycz-
nej zaowocowała wieloma bardzo ciekawymi dokonaniami w różnych dyscyplinach. Widocznym tego
efektem jest szereg wystaw indywidualnych, zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Od uzyskania kwa-
lifikacji pierwszego stopnia w 1998 roku była ona autorką 15 wystaw indywidualnych: w Łodzi
(parokrotnie), w Pionkach, Radomiu (wielokrotnie – m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej). Brała też
udział w pięćdziesięciu wystawach zbiorowych: w Łodzi, Kaliszu, Szczecinie, Radomiu, Paryżu, War-
szawie, Kownie, Toruniu, Koszycach, Gdańsku, Kozienicach, Częstochowie, w Bańskiej Bystrzycy, Krem-
nicy, Toruniu, Kielcach, Wałbrzychu itd. (dokładne informacje w dokumentacji). Jej artystyczna aktyw-
ność uhonorowana została pięcioma nagrodami za malarstwo na wystawach i konkursach środowisko-
wych (1992, 1994, 1995, 1996 i 1997 r.) i jedną nagrodą za tkaninę (1995 r.), a także wyróżnieniem
na II Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście (2003 r.).

Dziekan Wydziału Sztuki prof. Aleksander Olszewski w swojej opinii wysoko podnosi jej kwalifika-
cje jako artysty i dydaktyka. Zwraca uwagę na umiejętności zawodowe, na erudycję, kulturę osobistą, na
umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu ze studentami i na umiejętność przekazywania im swojej
wiedzy. Jednym słowem na cechy, które składają się na sylwetkę skutecznego dydaktyka i pedagoga.2

2 Recenzja powstała z okazji przewodu habilitacyjnego

Autor profesor Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
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100 wystaw Akademickiej Galerii Sztuki
Politechniki Radomskiej

Aleksander
OLSZEWSKI

Patronat honorowy nad wystawą sprawowali:
Marszałek Województwa Mazowieckiego: Adam StruzikAdam StruzikAdam StruzikAdam StruzikAdam Struzik,
Prezydent miasta Radomia: Andrzej KosztowniakAndrzej KosztowniakAndrzej KosztowniakAndrzej KosztowniakAndrzej Kosztowniak,
Rektor Politechniki Radomskiej: dr hab .inż. Mirosław Luft prof.nadz. PRad.dr hab .inż. Mirosław Luft prof.nadz. PRad.dr hab .inż. Mirosław Luft prof.nadz. PRad.dr hab .inż. Mirosław Luft prof.nadz. PRad.dr hab .inż. Mirosław Luft prof.nadz. PRad.
Organizatorzy wystawy:
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w RadomiuMazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w RadomiuMazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w RadomiuMazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w RadomiuMazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w RadomiuWydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w RadomiuWydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w RadomiuWydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w RadomiuWydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu
Kuratorzy wystawy: prof. Aleksander Olszewski, dr Wiesław Jelonekprof. Aleksander Olszewski, dr Wiesław Jelonekprof. Aleksander Olszewski, dr Wiesław Jelonekprof. Aleksander Olszewski, dr Wiesław Jelonekprof. Aleksander Olszewski, dr Wiesław Jelonek
Aranżacja wystawy: prof. Andrzej Gieragaprof. Andrzej Gieragaprof. Andrzej Gieragaprof. Andrzej Gieragaprof. Andrzej Gieraga

44444pażdziernika 2007 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
została otwarta jubileuszowa wystawa o tytule „100 wystaw Akademickiej Galerii Sztuki Poli-
techniki Radomskiej”, której zamiarem jest pokazanie dorobku galerii oraz twórców, którzy

udostępnili swoje dzieła, a większość przekazała je dla niej w darze. Dobrze będzie z tej okazji przypo-
mnieć historię powstania galerii.

 Akademicka Galeria Sztuki ROGATKA mieszcząca się w XIX-wiecznej zabytkowej rogatce miej-
skiej rozpoczęła działalność 27 marca 1999 r. dzięki zgodnej współpracy ówczesnego prezydenta
miasta Adama Włodarczyka, rektora Politechniki Radomskiej prof. Wiesława Wasilewskiego oraz kanc-
lerza uczelni Lechosława Wólczyńskiego. Pierwsza wystawa była prezentacją twórczości nauczycieli
akademickich ówczesnej Katedry Sztuki. Na wernisaż przybyli parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, wła-
dze miasta, twórcy , studenci oraz liczne grono sympatyków na czele z Panią rzecznik Uczelni Lidią
Przyborowską ,która od tamtej pory jest naszym stałym wiernym gościem. Było tłoczno i gorąco. Padło
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wówczas wiele deklaracji o wspieraniu i propagowaniu sztuki,
ale faktycznie cała działalność organizacyjna i wydawnicza
odbywa się społecznie, za co z tego miejsca serdecznie
dziękuję wszystkim kuratorom, realizatorom, prasie oraz
właścicielowi drukarni Multikolor Panu Lubańskiemu. Pod-
stawowym celem galerii jest rola edukacyjna skierowana do
studiującej w Radomiu młodzieży oraz środowiska Politech-
niki poprzez prezentację twórczości nauczycieli akademic-
kich z kraju i zagranicy. W wystawach galerii uczestniczyli
przedstawiciele głównych ośrodków artystycznych w Pol-
sce, a także artyści zagraniczni z Austrii, Japonii, Słowacji,
Litwy , Niemiec, Belgii, USA. Aktualnie na jubileuszowej
wystawie pokazujemy 70 prac, które w przyszłości staną się
częścią radomskiej kolekcji w MCSW „Elektrownia”.

 Wystawie towarzyszy katalog wydany przez producen-
ta wystawy- Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu, prezentujący prace wszystkich
autorów i ich notki biograficzne. Pierwsze egzemplarze ka-
talogu Dyrektor MCSW „Elektrownia” Zbigniew Belowski
wręczył Dziekanowi Wydziału Sztuki Politechniki Radom-
skiej prof. Aleksandrowi Olszewskiemu, członkowi Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego Piotrowi Szprendałowi-
czowi oraz Rektorowi Politechniki Radomskiej dr hab. inż.
Mirosławowi Luftowi prof. ndz.     Wszystkim, którzy pomogli
zorganizować wystawę w Elektrowni, serdecznie w imieniu
twórców dziękuję. Chciałbym na zakończenie podziękować
za pomysł tej wystawy byłej dyrektor Centrum Pani Agacie
Morgan, a aktualnemu dyrektorowi MCSW Elektrownia Panu
Zbigniewowi Belowskiemu za dołożenie wielu starań o to,
by towarzyszące wystawie wydawnictwa miały najwyższy
poziom. Trudno też nie podziękować za instalację bilbor-
dową w centrum miasta reklamującą wystawę i twórców ga-
lerii oraz patronat medialny Gazecie Wyborczej na czele
z redaktorem Ireneuszem Domańskiem. Wystawa trwa do
15 listopada 2007 r.

 Artyści, którzy podarowali swoje prace celem utwo-
rzenia kolekcji: Małgorzata STRZELEC, Wiesław JELONEK, Katarzyna NOWICKA-URBAŃSKA, Jan
PAMUŁA, Stanisław Zbigniew KAMIEŃSKI, Marzanna WRÓBLEWSKA, Jarosław ZDUNIEWSKI, Henryk
HOFFMAN, Rafał STRENT, Hellmut BRUCH, Alfons KUNEN, Andrzej MARKIEWICZ, Krzysztof
WYZNER, Maksymilian SNOCH, Grzegorz MROCZKOWSKI, Małgorzata DOBRZYNIECKA-KOJDER,
Jan TROJAN, Zdenka BŁOŃSKA-ZABORSKA, Sabien CLEMENT, Ryszard SMOŁOWIK, Andrzej GIE-
RAGA, Adam STYKA, Hanna WOJDAŁA-MARKOWSKA, Tadeusz Zdzisław BŁOŃSKI, Carlo GIOR-
GIANNI, Tadeusz WIKTOR, Hanna IGLIKOWSKA, Joanna GOŁASZEWSKA, Dorota GRYNCZEL,
Grzegorz SZTABIŃSKI, Marian KĘPIŃSKI, Jerzy JARZYŃSKI, Bogumił ŁUKASZEWSKI, Grzegorz
MAZUREK, Andrzej BRZEGOWY, Andrzej JOCZ, Wiesław ŁUCZAJ, Tamara BERDOWSKA, Ryszard
HUNGER, Andrzej KALINA , Edmundas SALADÞIUS, Rolandas RIMKÛNAS, Aleksandra GIERAGA,
Jerzy TRELIŃSKI, Andrzej Marian BARTCZAK, Łukasz Miłosz CYWICKI, Adam ROMANIUK, Tomáš
Agat BŁOŃSKI, Mirosław PAWŁOWSKI, Andrzej BASAJ, Zbigniew PURCZYŃSKI, Bożena KLIMEK,
Jo NIEMEYER, Agnieszka WASIAK, Jan Franciszek FERENC, Janusz Jerzy CYWICKI, Dariusz KACA,
Roman GAJEWSKI, Andrzej ZIĘBLIŃSKI, Alicja SNOCH-PAWŁOWSKA, Mikalojus Povilas VILUTIS,
Jan BERDYSZAK, Łukasz RUDECKI, Apoloniusz WĘGŁOWSKI, Aleksander OLSZEWSKI.
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Autor ,profesor, Dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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International Art Exibition 4x=?
RADOM – KOŠICE – KAUNAS – LVOV

Tadeusz Z.
BLONSKI

MMMMMiędzynarodowa Wystawa Akademickich Pedagogów Wyższych Szkół Artystycznych następu-
jących uczelni: Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, Fakulta Umeni Technickej Univerzity
Košice, Kaunas Faculty of Arts – Vilnius Academy of Arts, National Lviv Academy of Arts

znalazła formę realizacji pod nazwa: „4x=?“. Jest to wynik inicjatywy prof. A. Olszewskiego – dziekana
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Koncepcja przewiduje prezentacje aktualnej twórczości arty-
stów działających na wspominanych uczelniach w czterech europejskich państwach: w Polsce, na Sło-
wacji, Litwie i Ukrainie. Jest ona niezmiernie ciekawą próbą zbadania aktualnej sytuacji w dziedzinie
sztuk wizualnych w tych krajach. Projekt po pokonaniu organizacyjnych i technicznych komplikacji
został zrealizowany podczas pierwszej wystawy w Radomiu w Polsce od 22 września 2007 roku.

Obecna prezentacja w Galerii FUGA w Koszycach jest już drugim działaniem przedstawiającym
szerokiej publiczności, w jednym czasie i w jednej przestrzeni, współczesną sztukę powstająca w 4
akademickich ośrodkach w jej najaktualniejszej formie.

Prace prezentowane na wystawie są zestawieniem prac poszczególnych autorów, zaproszonych
przez komisarzy krajowych (prof. Aleksander Olszewski – całość projektu i Polska, prof. Orest Holu-
bets – Ukraina, doc. Tadeusz Z. Blonski – Słowacja, dr Raimonda Simanaitiene – Litwa). W związku
z tym, że jest to pierwsza wystawa tego typu i w takim składzie, główną funkcją jej jest to, że stwarza
możliwość zaznajomienia się wzajemnie ze swoimi programami twórczymi, z charakterem twórczości
i preferencjami artystycznymi.

Mając na uwadze stronę formalną tej wystawy, można skonstatować, że sztuka faktycznie nie zna
pojęcia granic. Twórczość poszczególnych artystów jest bardzo często bardzo osobista, a mimo to,
a może właśnie dlatego, ma charakter uniwersalny.

Znane mi są oczekiwania niektórych osób, często właśnie teoretyków sztuki, poszukiwania w pra-
cach źródeł regionalnych i podobnych uwarunkowań, ale mimo to uważam, i jestem o tym przekonany,
że są przede wszystkim podstawową bazą do wyrażania indywidualnej twórczości poprzez inspiracje,
doświadczenia, przemyślenia i koncepty wysoko zindywidualizowane, często znaczeniowo bardzo roz-
ległe, a czasami nawet o zasięgu globalnym.

Forma realizacji jest głównie sprawą osobistej domeny poszczególnych autorów, a zewnętrzne
znaki mogą być postrzegane  i wiążące się na różne użyte technologie. Pod tym względem najczęściej
użytym materiałem jest papier jako fizyczny „przekaźnik“ będący podkładem dla większości prezento-
wanych prac.

Na wystawie są prezentowane malarstwo, grafika, komputerowy druk, fotografia, techniki własne,
itp.  Jakość semantyczna, kreatywna, estetyczna, formalna i szeroko pojęta twórcza jest nastawiona na
percepcję odwiedzających wystawę. O wartości prac poszczególnych autorów i  całego zestawu najle-
piej jest przekonać się osobiście. Zwłaszcza że wystawa ta prawdopodobnie będzie miała swój ciąg
dalszy. Mam na myśli nie tylko następne prezentacje na Litwie i na Ukrainie, ale być może, również
podczas kolejnych artystycznych konfrontacji w następnych latach.

Poszukiwanie wśród prac znaków narodowych lub terytorialnych, nie wydaje mi się użyteczne i ce-
lowe. Oczywiście istnieją pewne regionalne preferencje lub tradycje, które są zauważalne. Jednak współ-
czesny charakter sztuki, wskazuje w większej mierze na uniwersalne wartości, które w sztuce współcze-
snej znajdują swe korzenie, bardziej w aktualnym czasie ni z pośród historycznych uwarunkowań. Jest
to przecież sztuka 21 wieku i jest, i ma być, w pewnym sensie odbiciem tego właśnie czasu. Czasu
powstawania i czasu refleksji o wszystkim co nas obecnie otacza i nas obchodzi, i co nas „startuje“.
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A to w jakiej mierze udaje się kondensować całe osobiste i kulturalne doświadczenie wraz ze świado-
mym przetworzeniem, stanowi o sensie i celowości twórczych działań.

Wystawa czterech ośrodków jest próbą zasygnalizowania i zaznaczenia aktualnych wibracji. Mam
nadzieje, że pozostawiła u odwiedzających pozytywne wrażenie.

Tadeusz Z .Blonski
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Autor ,profesor, Dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Plenery w Kremnicy Stanisław
Zbigniew
KAMIEŃSKI

LLLLLatem 1997 r. profesor Aleksander Olszewski, kierownik Katedry Sztuki na Politechnice Radom-
skiej  spędzał urlop w Kremnicy na Słowacji. Poszukiwaliśmy wówczas miejsca na plenery malar-
skie dla naszych studentów, zabytkowe miasteczko w górzystym terenie wydało się szefowi jakby

stworzone do tego celu i w czerwcu następnego roku, dzięki nawiązanym przez niego kontaktom,
studenci III roku pod artystyczną opieką Małgorzaty Strzelec, prof. Bogumiła Łukaszewskiego, Sławo-
mira Stawowskiego i Jerzego Jarzyńskiego pojechali na pierwszy plener do Kremnicy, mieszkając
w Rekreaènym Striedisku o nazwie „Toliar”, co po polsku znaczy – „talar” i ujawnia wielowiekową
tradycję miasteczka, które powstało na miejscu bogatych złóż metali kolorowych, wydobywanych tu od
XIII wieku i przerabianych w miejscowej mennicy na monety i medale. Mennica czynna jest zresztą do
dziś, a Toliar stał się miejscem naszych artystycznych pobytów.

Fama o urodzie i bogactwie krajobrazów Kremnicy i jej okolic rozeszła się szybko wśród studentów
i pedagogów katedry i odtąd co roku jeździliśmy tam na czerwcowe plenery, czując się coraz bardziej
związani z tym pełnym uroku miejscem i życzliwymi nam ludźmi, nawiązywaliśmy kontakty z tutejszym
środowiskiem kulturalnym zgrupowanym wokół liceum sztuki użytkowej, Muzeum Minci a Medaili oraz
Towarzystwa Przyjaciół Kremnicy.

Sprawując opiekę nad studentami mieliśmy ograniczony czas dla własnej pracy artystycznej, nie-
mniej miejsce wywierało swój magiczny wpływ nie tylko na naszych podopiecznych, także i nas inspiro-
wało do podejmowania artystycznych zadań, obmyślania planów i wymyślania pomysłów, które później
po powrocie do domu miały często swój dalszy ciąg, realizacje rysunkowe, malarskie, graficzne.

Jedni fotografowali, inni szkicowali, tworzyli akwarelowe zielniki, różnego rodzaju notatki, niektó-
rzy, tak jak ja, zabierali ze sobą cały potrzebny warsztat i w wolnych chwilach pracowali nad ostatecz-
nymi rozwiązaniami swoich pomysłów. W ten sposób zebrało się zapewne wiele prac, które chociażby
poprzez tytuły ujawniają związki z miejscem odwiedzanym w tym roku już po raz dziesiąty.

Nadarza się okazja, jak w przypadku każdego jubileuszu, do podsumowania dotychczasowej dzia-
łalności, spojrzenia na mijający czas i wykonaną w tym czasie pracę. Przygotowana przez nas wystawa
dokonań studentów i pracowników Katedry Sztuki, obecnie już Instytutu, niech będzie naszym podzię-
kowaniem dla gościnnej Kremnicy i obrazem artystycznych poszukiwań, które tam miały swój początek.
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Obok granicAleksander
OLSZEWSKI

WWWWWiosną 2006 roku podczas pobytu w ramach programu Erasmus w Kowieńskim Wydziale
Sztuki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Raimondas Żiupka, Edmundas Sala-
dzius, Jonas Audejaitis, Andrzej Markiewicz i niżej podpisany, podczas którego rozmawiali-

śmy, w jaki sposób możemy my – nauczyciele akademiccy – przyczynić się do lepszego poznania
naszych kultur oraz uwolnić je od różnego rodzaju fobii, których jest sporo. Sądzę, że w sensie histo-
rycznym elementem, z którego mogą być dumne nasze narody jest Konstytucja 3 Maja. To wielkie
dziedzictwo Rzeczypospolitej wielu narodów, wyprzedziło w sposób istotny „zachód”. Zastanawiali-
śmy się, czy fakty z dziedziny politycznej wiążą się w jakikolwiek sposób z kulturą naszych państw. Czy
peryferyjność i styk wielu kultur przechowało coś, co może nas różnic w sensie pozytywnym od globa-
lizacyjnej papki pozbawionej związku z ziemią, na której jest tworzona? Postanowiliśmy stworzyć pro-
jekt, który prezentowałby twórczość plastyczną Polski, Litwy, Słowacji i Ukrainy. Ilość ośrodków akade-
mickich, które uczestniczą w projekcie nazwanym roboczo „4x = ?”wzięła się z faktu osobistych
przyjaźni i współpracy uczelni. Dostrzegliśmy, że miasta nasze(Radom, Kowno, Koszyce, Lwów) geo-
graficznie funkcjonowały zawsze w pobliżu jakieś granicy lub kresów państwa. Kowno – stolica państwa
litewskiego przed 1939 rokiem i miejsce wielu kultur i narodów oraz pobytu Adama Mickiewicza,
Radom – była stolica województwa, ale również stolica Guberni z czasów rosyjskich, stolica departa-
mentu w czasach napoleońskich, austriackich i niemieckich. W czasach Rzeczypospolitej Radom był
przejściową stolicą Korony, tu przebywał i rządził Kazimierz Jagiellończyk. Miasto Radom zawsze po-
zostawało na jakichś kresach, a to księstwa mazowieckiego, sandomierskiego lub, po rozbiorach, jako
północna Galicja pod okupacją Austrii. Lwów to była stolica Galicji w czasach panowania Franciszka
Józefa, to stolica wielu kultur, narodów i religii wzajemnie się tolerujących i współpracujących. Koszyce-
miasto również pogranicza, w którym krzyżowały się wpływy wielu narodów oraz wpływy polityczne
Polaków, Węgrów, Słowaków, Austriaków. Przypominanie tych faktów ma o tyle znaczenie, że te różne
ojczyzny ludzi funkcjonowały bez większych kolizji do momentu wkroczenia polityki i nacjonalizmu.
Pytanie, które próbujemy postawić to pytanie o „glebę” naszej twórczości. Wystawa, którą próbujemy
zorganizować ma charakter pilotażowy, badający możliwości wykreowania projektu, który w dalszej
przyszłości mógłby mieć znaczenie europejskie. Ta sondująca wystawa, jak wspomniałem, ogranicza się
tylko do czterech ośrodków akademickich: Wydziału Sztuki w Kownie ASP Wilno, Narodowej Akademii
Sztuki we Lwowie, Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technicz-
nego w Koszycach. W zestawie tym brakuje nam twórczości białoruskiej, a wynika to z braku kontaktu
instytucjonalnego i personalnego z uczelnią artystyczną w tym kraju. Sądzę, że następnym razem i ich
do projektu zaprosimy. Twórczość nauczycieli akademickich jest uwarunkowana różnego rodzaju ogra-
niczeniami wynikającymi z procesu kształcenia. Można się zastanawiać, czy ograniczenia te mają jaki-
kolwiek wpływ na tworzoną sztukę czy nie. Czy wyżej wymienione uczelnie wykształciły jakieś „szkoły”
czy mają one związek z położeniem, geografią, etnografią itd. Następne pytanie pod adresem uczelni
dotyczy procesu kształcenia. Czy uczymy warsztatu, umiejętności, czy uczymy myśleć kategoriami
sztuki? Czy w dobie ponowoczesności, globalizacji, dominującej roli kuratorów, kiedy sztuka została
zastąpiona przez działania dekonstrukcyjne, jest miejsce na malarstwo, grafikę? a może jesteśmy „nie-
dopałkami sztuki”1. Pytań jest wiele, podejrzewam, że nasza wystawa na żadne z nich w tej chwili nie
odpowie. Dobór prac na wystawę odbył się demokratycznie w tym sensie, że każda uczelnia sama
typowała swoich reprezentantów, a Ci reprezentanci sami proponowali swoje prace do pokazu. Współ-

1 Określenie z artykułu „Koniec sztuki albo 30 20 zaszyfrowanych niedopałków”, Dziennik, 02.07 str. 92 prof. Maria Poprzęcka
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organizatorem pierwszej wystawy jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu i jego kierownik
mgr Mieczysław Szewczuk oraz mgr Mariusz Jończy kurator wystawy. Drugim projektowanym miej-
scem ekspozycji są Koszyce i odpowiedzialnym za jej realizację jest doc. Tadeusz Błoński. Koordynato-
rem ukraińskiej strony jest prof. Orest Hołubets, a na Litwie dr Raimonda Simanaitiene . Pisząc ten tekst
jako koordynator całego projektu nie mam wiedzy na temat prac, które będą prezentowane na naszej
wspólnej wystawie. Myślę, że następna będzie miała charakter bardziej związany z ideą, o której mówi-
łem na początku, czyli Sztuka w pobliżu granic lub obok granic .
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„4x=?” Międzynarodowa wystawa w RadomiuRaimonda
SIMANAITIENEW
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WWWWWe wrześniu i październiku 2007 roku w Radomskim Muzeum Sztuki Współczesnej odbyła się
Międzynarodowa Wystawa prac wykładowców Akademii Sztuk Pięknych „4x=?”. Ta wysta-
wa zaprezentowała twórczość wykładowców sztuki, artystów czterech spokrewnionych insty-

tucji edukacyjnych Wschodniej Europy: Kowieńskiego Wydziału Sztuk Pięknych Wileńskiej Akademii
Sztuk Pięknych, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej oraz Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Istotę tytułu wystawy
wyrażał znak zapytania – czego możemy się spodziewać, gdy połączymy doświadczenie artystyczne
czterech uczełni.

Autorem projektu i koordynatorem – kuratorem całości jest Dziekan Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej prof. dr.hab. Aleksander Olszewski. Za dobór prac do wystawy byli odpowiedzialni komi-
sarze regionalni. Korzystając z programu Erasmus, wspólnie ze swoimi kolegami Profesor nie raz od-
wiedzał Kowieński Wydział Sztuk Pięknych Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych i zainicjowal w Polsce,
w Radomiu, wernisaż czterech współpracujących uczelni. Zdaniem Profesora, przygotowującego pełen
refleksji artykuł wstępny do katalogu wystawy, Polskę, Litwę, Ukrainę oraz Słowację łączy przeszłość,
zarówno ta daleka, jak i bliska oraz podobny rozwój ekonomiczny i kulturowy. Lecz niewątpliwie, każda
jednostka narodowa ma swoje specyficzne cechy etniczne, historyczne oraz artystyczne.

 Ażeby udowodnić podobieństwa i różnice kulturowe szkół wyższych tych czterech państw, prof.
Aleksander Olszewski poprosił nas o zebranie twórczości w jedną kolekcję. Sądzono,że ujawni ona
stylistykę oraz określone tendencje w edukacji sztuki artystów pracujących w uczelniach tych miast.
Również spodziewano się, że całość wystawy, przynajmniej w części, odzwierciedli ogólną specyfikę
sztuki Europy Środkowo – Wschodniej, a jednocześnie uwydatni narodowy koloryt sztuki, charaktery-
styczny dla każdego kraju.

 Obszerną polską kolekcję wystawy prezentowało piętnaścioro twórców tego kraju. Wszyscy – to
wykładowcy Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej: A. Brzegowy, M. A. Dański, A. Gieraga,
H. Hoffman, W. Jelonek, S. Z. Kamieński, M. Kurkowski, B. Łukaszewski, K. M. Łyszcz, A. Markiewicz,
K. Nowicka – Urbańska, A. Olszewski, M. Strzelec, J. Trojan, H. Wojdała-Markowska.

 Ogólnie, kolekcja tych twórców cechowała się jednolitością pojmowania sztuki, która wyrażała się
poprzez wspólne tendencje stylistyczne i podobne estetyczne nastawienia twórców. Spoglądając na
prace polskich autorów było widać, że dla przedstawicieli Radomskiej Uczelni jest charakterystyczna
zrównoważona forma artystyczna, mowa poprzez środki minimalistyczne i ascetyczne, a temat jest
traktowany analitycznie. Najliczniej były prezentowane prace, realizowane na podłożu papierowym
w tym różne techniki graficzne, w których to można było obserwować wirtuozerię rysunku oraz bogac-
two treści znaków graficznych. Oczywiste, że większość artystów polskich w swojej twórczości kieruje
się możliwościami abstrakcji – ekspresją formy abstrakcyjnej, fragmentacją obrazu, lub jego elementów,
przy pomocy gry kresek, rytmu, faktury oraz odcieni, a także dostrzeganiem detali, wyjątkowo rzetel-
nym wypełnieniem technicznym tworu i kulturą artystyczną. Wspomniane środki nadają grafice polskich
artystów estetyczność, metafizyczny wyraz rysunków i estampe, co wywołuje różne asocjacje poetyckie.

 Kolekcja litewskich wykładowców była ukształtowana bardziej różnorodnymi dziedzinami sztuki.
Podstawę ekspozycji stanowiły dzieła wykładowców Kowieńskiego Wydziału Sztuk Pięknych: malarstwo
P. Griuðys, I. Leðèinskaitë, J. Aukðtikalnytë, D. Rakauskas, grafika E. Saladþius, R. Rimkûnas,
G. Grendaitë – Vosylienë, V. Orþekauskas. Kolekcjć uzupełniły wyroby włókiennicze J. Petruðkevicienë
i D. Valentaitë.
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1 Artykuł tłumaczony na Litwie.
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 Ogólnie dzieła twórców litewskich cechowały się ekspresją wizualną, temperamentem, aktywnością
form i porywczością. Przed II Wojną Światową, a także w 7 – 9 dziesięcioleciu XX wieku, w sztuce
litewskiej, a szczególnie w malarstwie, dominowała ekspresyjność. Dziś ona nie jest tak ważna, tym
niemniej w wystawie uwidaczniał się określony priorytet rozwiązań kolorystycznych – ekspresja, dyna-
mika kompozycji, aktywność barw, która to ujawniała się we wszystkich pracach, nie biorąc pod uwagę
różnic domen sztuki, techniki czy tematyki.

 Przechodząc do tworów konkretnych artystów, chce się wyróźnić erotyczne i, jak zawsze giętkie,
estampe E. Saladžiusa oraz animowaną klasykę R. Rimkûnasa, gdzie używa się metody tak lubianej
przez surrealistę S.Dali, w jaki sposób współczesnymi środkami „przekreować” i „renowować” dzieła
mistrzów przeszłości, tym samym przybliżając ich do epoki współczesnej oraz aktualizacji tematów. W

malarstwie P.Grušys obraz kobiety mi-
tologizuje się i utożsamia się z sakral-
nym w wielu kulturach motywem gro-
dziska.

 Romantyczny nastrój panuje w pra-
cach G. Èesonisa. W swoich fotografiach
autor mistyfikuje legendarne, ale dziś nie-
stety zaniedbane, carskie wojenne umoc-
nienia w Kownie.

 Wystawa ujawniła, że ekspresja,
efektowne rozwiązania plastyczne są tak-
że charakterystyczne dla twórczości ar-
tystów Słowacji, chociaż trudno jest mi
przedstawić bardziej szczegółowe ko-
mentarze o tendencjach artystycznych
uczelni w Koszycach. Przedstawicieli
tego kraju na wystawie było najmniej
(w wystawie radomskiej wzięło udział
tylko 6 artystów ze Słowacji). Z repre-
zentowanych dzieł swym tempereman-
tem, grą plastyki abstrakcyjnej i żywą ko-
lorystyką wyróżniły się prace malarzy
T. Z. Blonskiego oraz D. Tomko.

 Kolekcja malarstwa Ukrainy została
utworzona z prac dziesięciu artystów –
wykładowców Narodowej Akademii Sztuk
Pięknych we Lwowie. Zaprezentowali Oni
pejzaże (N. Otkovych), rysunki realistycz-
ne (O.Figol) oraz grafikę asocjatywną,

przesyconą motywem folkloru (B. Pikulytsckuj, V. Semeniuk). Akwarele H. Slobodiam oraz S.Yarych ce-
chowały się marzycielstwem, poetyzmem i liryzmem obrazu.

 Wystawa w Radomiu jak możemy zauważyć cechowała się dość różnorodną tematyką, a porównanie
prac z uczelni czterech krajów, dostarcza materiału do przemyśleń. W ekspozycji, która to obejmowala
róźne dziedziny sztuki wizualnej, zademonstrowane zostały różnorodne rezultaty klasycznej sztuki obra-
zowej oraz nowych cyfrowych technologii. W wystawie wyraźnie zaznaczyły się twórcze ambicje profesury
tych czterech uczelni, ich styl oraz rozwój pewnych priorytetów i tendencji sztuki XX wieku.1

Reprodukcja artykułu Raimondy Simanaitiene dotyczący wystawy "4x=?"
publikowany w czasopiśmie Nemunas Nr 39 (173614), 2007

Autorka, dr, pracuje w Kowieńskim Wydziale Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie
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„Wojciech  Fangor w  Rogatce”
i inne zapiski z okazji wystawy jubileuszowej

Mieczysław
SZEWCZUK

Pamiętajmy o majorze OsińskimPamiętajmy o majorze OsińskimPamiętajmy o majorze OsińskimPamiętajmy o majorze OsińskimPamiętajmy o majorze Osińskim

GGGGGaleria Rogatka to niewielki klasycystyczny budynek dawnej rogatki warszawskiej, który przed
wielu laty (w 1970 r.) major Michał Tadeusz Osiński, legionista, piłsudczyk, przed wojną
polityk, po wojnie działacz społeczny, opiekun zabytków, obronił przed robotnikami przystę-

pującymi do rozbiórki. Niezwykłe proporcje niewielkiego wnętrza, wrażenie proporcji idealnych – to
wielki atut galerii.  Cieszymy się tym wnętrzem i  architekturą budynku, tak blisko siedziby Wydziału
Sztuki; chciałbym, abyśmy pamiętali, że istnienie w Radomiu (nadal) tej rogatki zawdzięczamy majorowi
Osińskiemu. Nie zrealizowano dotąd przedstawianych przez niego najważniejszych programów na rzecz
miasta: rewaloryzacji  Miasta Kazimierzowskiego i utworzenia terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Mlecz-
nej (poświęcił im wiele czasu  i energii, opracowywał koncepcje, organizował konferencje naukowe…)
– ale ocalenie tej jedynej zachowanej dziś rogatki miejskiej jest faktem. Pisząc o tym, spłacam dług;
kiedy rozpocząłem pracę w muzeum w 1975 r., zostałem zaproszony do domu Majora i znalazłem się
w gronie osób działających na rzecz kultury i nauki w Radomiu. Major otaczał nas opieką, ale – teraz
tak myślę – przede wszystkim uczył nas dojrzałości i odpowiedzialności działań na rzecz miasta.

100 wystaw w Galerii Rogatka100 wystaw w Galerii Rogatka100 wystaw w Galerii Rogatka100 wystaw w Galerii Rogatka100 wystaw w Galerii Rogatka

ZZZZZokazji setnej wystawy w galerii Rogatka chciałbym też wspomnieć o dwóch ważnych wątkach jej
działalności. Pierwszy to kolejne wystawy radomskich twórców związanych z Wydziałem Sztuki

(wcześniej Katedrą, do niedawna Instytutem Sztuki).  Rozpoczęła tę serię wystawa Małgorzaty Strzelec
w 1999 r., teraz już doktora habilitowanego,  a wtedy najważniejszej radomskiej malarki dekady lat 90.,
która w r. 1997 rozpoczęła pracę pedagogiczną w uczelni. Dziewięćdziesiątą ósmą wystawą w Rogatce
była  otwarta przed wakacjami prezentacja malarstwa Łukasza Rudeckiego, absolwenta Katedry Sztuki1,
jednego z najzdolniejszych, teraz asystenta pracującego w uczelni. Setną otwarta w październiku wy-
stawa najnowszych prac (grafiki komputerowej, ale też malarstwa) inicjatora tych studiów, twórcy tej
Katedry, Instytutu i Wydziału, prof. Aleksandra Olszewskiego.

Inny wątek – wystawy „artystów posługujących się językiem geometrii”.  Dzięki prof. Andrzejowi
Gieradze, który przez lata pracował w dwóch uczelniach, w Radomiu i Łodzi, gdzie prowadził uczel-
nianą galerię, artyści, których zapraszał do  Łodzi, pokazywali tez swoje prace w Radomiu. Większość
z nich to artyści reprezentujący nurt sztuki „geometrycznej”.

Zwracam uwagę na te dwa wątki, bo dzieła wielu tych twórców prezentowało też radomskie Mu-
zeum Sztuki Współczesnej, na  wystawach indywidualnych, zbiorowych. Pamiętam w Rogatce wiele
wystaw artystów zaprzyjaźnionych z Muzeum, ich nowe prace na wystawach;  wielu przyjeżdżało  do
Radomia, z innych miast i zza granicy.  Wśród artystów zaliczanych do tego nurtu, a zaprzyjaźnionych
z Muzeum, chciałbym wskazać  z jednej strony tych, którzy są pedagogami w radomskiej uczelni, jak
Andrzej Gieraga czy Apoloniusz Węgłowski, ale też  wielu niezwiązanych z tą uczelnią, jak Aleksandra
Jachtoma, Jan Pamuła, Tadeusz Wiktor i Jan Berdyszak, który wiosną tego roku prezentował w Radomiu
najnowszy cykl swoich prac, na pewno ważny w twórczości znakomitego poznańskiego artysty.

Wojciecha Fangora dzieło doskonałeWojciecha Fangora dzieło doskonałeWojciecha Fangora dzieło doskonałeWojciecha Fangora dzieło doskonałeWojciecha Fangora dzieło doskonałe

NNNNNajważniejszą była wystawa Wojciecha Fangora, w kwietniu 2002 r. Wystawa przedstawiająca cykl
obrazów malowanych przez artystę jeszcze w Stanach Zjednoczonych, zatytułowany „Krzesła”,

1 Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. Aleksandra Olszewskiego
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prezentowany łącznie z „modelami”, czyli rzeczywistymi
krzesłami, które służyły malarzowi jako modele, przywie-
zionymi z obrazami do Polski – tę wystawę uważam za
jego pierwszą ważną wystawę po powrocie do kraju. Opi-
sałem ją w tekście „Wojciech Fangor. Powrót. Trzy wysta-
wy i czwarta”, wygłoszonym na konferencji naukowej („Prze-
strzeń w twórczości Wojciecha Fangora”) 22 maja 2005 r.
w Orońsku, opublikowanym później w wydawnictwie „Woj-
ciech Fangor. 3 wymiary”, towarzyszącym wystawie w Kie-
leckim Centrum Kultury w 2006 r. Pisałem:

Wchodząc do Galerii, znajdowaliśmy się w przestrze-
ni, w której proporcje wnętrza, obrazów, krzeseł, pode-
stów, odległości między nimi wydawały się idealne. To wi-
dzenie relacji między modelem a obrazem, skłaniało do
pytań, co jest rzeczywistością, a co jej obrazem; paradok-
salnie obraz wydawał się rzeczywistością, a rzeczywiste
krzesło przestrzenną projekcją. (…). Wojciech Fangor,
aranżując przestrzeń w Galerii Rogatka, stworzył dzieło
niezwykłe – najświetniejszą, najważniejszą z wystaw, które
prezentowane były dotąd w tej Galerii. Byłem przekonany, że tą wystawą wraca Wojciech Fangor do
Polski - przywołuje dzieło sprzed lat, z 1958 r., „Studium przestrzeni”, wtedy nazywane malarstwem
przestrzennym, dziś uznawane za prekursorskie w skali światowej - wobec późniejszych pierwsze –
malarskie environment.

Dalej: W Radomiu natychmiast spostrzegaliśmy, że w tym małym wnętrzu dokonuje się tajemniczy
„seans” kilku jednoczesnych „projekcji”; powstał system, w którym projekcją mogły być zarówno obra-
zy oglądane na ścianach, jak też krzesła w przestrzeni. (Myślę o sieci niewidocznych linii pomiędzy
obiektami, organizującej przestrzeń malarskich environments, jako doskonałym przestrzennym rysun-
ku).

Tę wystawę Wojciech Fangor przygotował specjalnie dla radomskiej galerii, nigdzie nie pokazywał
jej wcześniej, ani też nie powtórzył. (Wcześniej, jeszcze w Stanach Zjednoczonych, aranżował obrazy
i krzesła w swojej pracowni, ale nie pokazał publicznie. Już po wystawie w Rogatce, w tym samym roku,
fragment tej realizacji znalazł się na wielkiej wystawie indywidualnej artysty w BWA w Katowicach,
przygotowanej we współpracy z radomskim Muzeum Sztuki Współczesnej – był tam zaledwie fragment
i nie miał już tego działania i znaczenia).

Stworzył Wojciech Fangor w Radomiu dzieło, które jemu samemu dało dużą satysfakcję, dzieło, ze
względu na tę wyjątkową harmonię proporcji, wielkości, odległości, relacji przestrzennych – doskonałe
i zarazem ważne w jego poszukiwaniach. Poprzez umieszczenie w przestrzeni obrazów, obiektów
zagarnął całą przestrzeń wnętrza, zamienił w malarskie environment, jedno dzieło sztuki;  w tę prze-
strzeń wchodzili widzowie. (Kolejnym doświadczeniem na tej drodze była realizacja zatytułowana „Wy-
stawa wystawy” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2005), ale jej sens był już inny. (Realizacja
w Rogatce ukazywała, w jaki sposób istnieje dzieło w przestrzeni, problem ontologii dzieła, w Orońsku
– w sposób nieco żartobliwy - epistemologii; choć to oczywiście uproszczenie).

Wystawa w Rogatce, ważna w biografii wybitnego twórcy, w sposób odmienny podejmująca proble-
my relacji przestrzennych i skłaniająca do teoretycznych, filozoficznych rozważań o dziele –  być może
powinna znaleźć się wśród wydarzeń wymienianych przez historię sztuki. Czy tak będzie? Odbyła się
w małej radomskiej galerii; nie obejrzeli jej wówczas krytycy, a niżej podpisany jest jedynym, który
przedstawia ją w tekstach poświęconych twórczości Wojciecha Fangora i podkreśla jej znaczenie.

Pozostała dokumentacja fotograficzna wykonana przez prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego.
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Wojciech Fangor, Magda, węgiel, marker, akryl,
papier, 48,1 x 38,9 cm, 2003

Autor, kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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Edukacja dla kultury* Barbara
JEDLEWSKA

Kultura jest nie tylko bezcennym dziedzictwem
narodowym, ale także stale wytwarzanym i
przekształcanym dobrem, wartością, która
ciągle, z pomocą wszystkich powinna rozwijać się,
zmieniać, wzbogacać. Jest polem, które ani na
chwilę nie może leżeć odłogiem
Ryszard Kapuściński

Słowo wprowadzająceSłowo wprowadzająceSłowo wprowadzająceSłowo wprowadzająceSłowo wprowadzające

KKKKKiedy w ubiegłym stuleciu kreślono wizje nadchodzącej ery, wyraźnie eksponowano kluczową rolę
kultury w XXI wieku. Panowała powszechna opinia, iż będzie to WIEK KULTURY. Przewidywa-
no, że to właśnie kultura odegra w przyszłości „pierwsze skrzypce”, gdyż stanie się zasadniczą

siłą łączącą i dzielącą ludzi i narody, a dostęp do niej uwarunkuje pozycje ich usytuowania w nowym
świecie. W zależności od swej mocy promieniowania pojawią się kultury dominujące i kultury zdomino-
wane (por. Kapuściński, s. 542–543). Prognozowano nowe zjawiska, które przyniosą wiele zmian
korzystnych, ale również i bardzo niebezpiecznych Zapowiadano nadejście zupełnie odmiennej rzeczy-
wistości – ery nowych mediów i cyberświata, które nie do poznania przemienią oblicze kultury. Jeszcze
w połowie XX wieku Daniel J. Boorstin napisał: prawdopodobnie będziemy pierwszymi ludźmi w histo-
rii, którzy uczynią iluzję tak żywą i powszechną, wprost „realistyczną”, że można będzie w niej żyć (cyt.
za: Rifkin, s. 226).

No i stało się – można tak powiedzieć – patrząc dziś już z perspektywy mijającej, pierwszej dekady.
Rzeczywiście, daje się zauważyć wyraźnie rosnącą rolę kultury jako czynnika rozwoju narodów,

regionów, społeczeństw, wielką moc niektórych kultur i niemoc innych, czego szczególnym wyrazem
jest zjawisko amerykanizacji współczesnego świata. Przeżyliśmy już „szok kulturowy”, w związku
z pojawieniem się na szeroką skalę mediów elektronicznych, co spowodowało zaskakujące zmiany
w przestrzeni komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, w formach kontaktu z kulturą i charakte-
rze aktywności kulturalnej. Odczuliśmy również wszechobecność potężnej machiny marketingowej i jej
wpływ na różne sfery kulturowej rzeczywistości. Obserwujemy swoistą walkę o „być albo nie być”
dwóch modeli kultury – „romantycznego” modelu europejskiego z amerykańskim modelem „rynko-
wym” i z dużym niepokojem przyjmujemy sukces tego drugiego. Jednym słowem staliśmy się naocznymi
świadkami jednej z największych w historii ludzkości, rewolucyjnej zmiany kulturowej. Wiąże się z tym
nasza szczególna, niezwykle ważna i ogromnie trudna misja – zatroszczenia się o kształt nowej kultury
i żyjących w niej ludzi. Trud tego zadania, polega głównie na tym, iż zmiany zachodzą szalonym tempie
i wcale niełatwo je do końca przewidzieć. Kultura już przecież zmieniła swoje dotychczasowe oblicze,
a z oceny ekspertów wynika, iż to dopiero początek „szoku” jaki nas czeka. Deformacja rzeczywistości
kulturowej następuje niemalże „z dnia na dzień” i przybiera zaskakujące formy do tego stopnia,
że dotychczasowe koncepcje edukacji kulturalnej stają pod znakiem zapytania.

Obecna sytuacja obliguje zatem do podjęcia natychmiastowej reakcji – mobilizacji wszelkich sił na
rzecz intensywnych prac nad nowym modelem edukacji kulturalnej, w którym zostanie uwzględniony
kontekst już zaszłych, zachodzących obecnie oraz prognozowanych zmian. Bowiem tylko dobrze prze-

* Tekst został przygotowany na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu i złożony do druku w wydawnictwie tegoż
Instytutu w grudniu 2007 r. Instytut wyraża zgodę na publikację tekstu w „ARTERII”.
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myślane i profesjonalnie zrealizowane, a nie przypadkowe, intuicyjne i amatorsko wykonane działania
edukacyjne mogą mieć społecznie oczekiwany efekt.

Rodzi się szereg pytań, m. innymi zasadnicze: edukacja dla jakiej kultury? – czy tej dominującej,
czyli urynkowionej i zamerykanizowanej?, a może innej – wobec tego jakiej? Które sfery (dziedziny)
kultury/sztuki należy dziś objąć szczególną troską edukacyjną, jakie mamy najpilniejsze zadania do
zrealizowania w zakresie edukacji do kultury – światowej, europejskiej, narodowej, lokalnej? Jakie są
bariery i szanse ich realizacji? Czy w ogóle mamy szansę skutecznej ingerencji pedagogicznej w rzeczy-
wistość kulturową? Dyskusje na te tematy toczą się w gronie teoretyków i praktyków. To swoisty wielo-
głos „rozpaczy” i „nadziei” , panoramiczny „film” problemów i możliwości ich rozwiązań, wykrzycza-
nych bolączek i uporczywych, permanentnych apeli o aplikację postulatów. To także często bezradne
„rozkładanie rąk”, wyraz zwątpienia w sens wysiłków w obliczu niekończącej się serii problemów.

Włączam się do tej dyskusji poprzez niniejszy tekst, który dedykuję społeczności Radomia i okolic
– ludziom kultury, sztuki, nauki, politykom, nauczycielom, wychowawcom, duchownym i wszystkim
innym osobom działającym na rzecz pielęgnowania i rozwoju kultury. Serdecznie dziękuję organizato-
rom konferencji „Edukacja dla kultury” za zaproszenie mnie do uczestnictwa w tej niezwykle ważnej
debacie.

Kondycja współczesnej kultury. Gdzie bije „serce kultury” u schyłku pierwszej dekady XXI wieku?Kondycja współczesnej kultury. Gdzie bije „serce kultury” u schyłku pierwszej dekady XXI wieku?Kondycja współczesnej kultury. Gdzie bije „serce kultury” u schyłku pierwszej dekady XXI wieku?Kondycja współczesnej kultury. Gdzie bije „serce kultury” u schyłku pierwszej dekady XXI wieku?Kondycja współczesnej kultury. Gdzie bije „serce kultury” u schyłku pierwszej dekady XXI wieku?
 Z ekspertyz formułowanych w ostatnim czasie wyłania się jednoznaczna diagnoza – kultura „zaprze-
daje duszę” konsumpcji. Brutalnie „wessana” w porządek reguł świata konsumpcji, w którym ster wiodą
wartości materialne, utylitarne i hedonistyczne zmienia nie do poznania swoje dotychczasowe oblicze.
Redefinicji ulegają jej podstawowe kategorie, tradycyjne struktury przybierają nowe formy.

„Serce kultury” bije dziś coraz mocniej w stronę innego świata, – świata towarów, handlu, rozrywki,
czego wyrazem jest coraz bardziej zauważalna symbioza tej sfery z rynkiem, gospodarką, przemysłem
rozrywkowym. Jak pisze Jeremy Rifkin : „kultura jest nierozerwalnie związana z rynkiem, ze sferą gospo-
darki, poddana konsumpcji,[...] coraz częściej staje się towarem [...] następuje jej przywłaszczenie dla
celów handlowych, [...] produkcja dóbr kultury staje się najbardziej lukratywnym sektorem gospodarki
(s. 177,181, 184). Świat zamienia się w jeden wielki supermarket kultury, – tak ogromny i zasobny, że
trudno go ogarnąć, a cóż dopiero skonsumować – twierdzi Gordon Mathews, jeden z czołowych
antropologów tzw. „nowej fali”.

Mamy zatem do czynienia z nową fazą kultury, określaną mianem „nowej kultury hiperkapitali-
zmu”( Rifkin, s. 145). Cechuje ją – najogólniej mówiąc – z jednej strony ogromne bogactwo i nadmiar,
wyrażające się w nieograniczonej ilości towarów i usług oraz coraz to większych możliwościach dostępu
do nich, z drugiej – odczucie ciągłego niedosytu, wynikające z niemożliwości skonsumowania nawet
tylko części proponowanych atrakcji. Atrakcji, gdyż dzisiaj – co trzeba podkreślić – oferta musi być
wyjątkowo fascynująca, aby spotkała się z zainteresowaniem konsumenta. Zatarły się granice miedzy
kulturą elitarną a popularną, sztuką wysoką i niską. Największą moc przyciągania mają nowe, ale łatwe
w odbiorze „pokusy”. Kultura w obecnym kształcie może jawić się jako przestrzeń bardzo atrakcyjna,
oferująca ogromne, nowe możliwości. Należy jednak mieć również na uwadze fakt, iż jest to jednocze-
śnie sfera pełna niebezpieczeństw – podstępnych zaułków, iluzorycznych faktów, groźnych dla jednost-
ki i społeczeństwa ( por Jedlewska 2006a, 2006 b).

Spośród wielu procesów funkcjonujących w obszarze współczesnej kultury na naszą uwagę zasłu-
gują w szczególności:

1. proces globalizacji kultury, który przybrał dwie postaci – homogenizacji (dominacja jednych
kultur nad innymi) i – hybrydyzacji (wszczepianie w tkankę kultur lokalnych wybranych elemen-
tów globalnego obiegu kultury),

2 proces mediatyzacji i wirtualizacji kultury, wyrażający się w niemalże całkowitym opanowaniu
świata przez rządy mediów, w szczególności media elektroniczne, co powoduje niespotykane
dotąd zmiany w świadomości ludzi, formach kontaktów międzyludzkich, modelu spędzania
czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze,

3. proces juwenalizacji kultury, polegający na eksponowaniu i traktowaniu jako pierwszoplanowych
wartości i wzorów zachowań charakterystycznych dla młodego pokolenia, czego rezultatem są
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m. in. kult młodości, afirmacja cielesności, seksu, gloryfikacja postaw hedonistycznych, rozrywki
i przyjemności,

4. proces indywidualizacji kultury, powodujący z jednej strony umacnianie podmiotowości i auto-
nomii jednostki jako osoby, ale z drugiej będący przyczyną niebezpiecznych zjawisk – osłabia-
nia wspólnotowego modelu funkcjonowania społecznego, zanikania więzi międzyludzkich
– lokalnych, sąsiedzkich, znaczenia kultur regionalnych i narodowych,

 5. proces urynkowienia i komercjalizacji kultury – poddanie sfery kultury prawom rynku, „utowa-
rowienie” kultury (por. Gajda 2000, 2006, Kubinowski, s. 9–15, Jacyno)

Zwróćmy uwagę na niektóre zjawiska towarzyszące wspomnianym procesom oraz ich społeczne
konsekwencje.

Badacze alarmują iż rozpoczęła się era jednolitej kultury globalnej, która niesie ze sobą poważne
zmiany i zagrożenia. Kreuje się uniwersalna, wyjałowiona kulturowo globalna tożsamość, która staje się
reliktem postawy ludzkiej. (por. Kubinowski, s. 10–11). „Rodzi się nowy archetyp człowieka”. – pisze
J. Rifkin (s. 197). To „nowa rasa”, która funkcjonuje w globalnym obiegu kulturowym, – jednocześnie
w świecie realnym i wirtualnym. „Ich świat staje się hiperrealistycznym wydarzeniem i chwilowym dozna-
niem – światem sieci, kontrolerów i połączeń. Dla nich liczy się dostęp. Brak połączenia to śmierć”(ibi-
dem)

Już dzisiaj można powiedzieć, że nasze życie zostało totalnie zmediatyzowane To media, zwłasz-
cza elektroniczne mają decydujący wpływ na kształt współczesnej kultury i mentalność naszego pokole-
nia. Świat pod rządami mediów kreuje nową rzeczywistość społeczno-kulturową, nowy charakter sto-
sunków międzyludzkich, specyficzny wymiar wspólnoty, którą antropolog Arjun Appadurai określa mia-
nem „wspólnoty afektu”.

Symbolem współczesnej kultury stał się ekran. Towarzyszy nam niemalże na każdym kroku –
– w domu, pracy, na ulicy, w sklepie, w taksówce, – zupełnie zmienia styl naszego życia, model rodziny,
aktywności zawodowej, sposób spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze. Inwazja ekranu
dotyczy nie tylko naszej sfery prywatnej ale też publicznej. Zjawisko to przybiera coraz bardziej na sile
i wszystko wskazuje na to, że wiek XXI będzie WIEKIEM EKRANU – pisze Piotr Stasiak, autor intere-
sującego artykułu „Człowiek z ekranu” (2007). Ekrany wkraczają w kolejne sfery naszego świata, wręcz
nas osaczają. Co najmniej jeden nosimy cały czas ze sobą – w telefonie, coraz więcej ludzi nie rozstaje
się też z laptopem, palmtopem czy komunikatorem takim jak BlackBerry. W pracy ślęczymy przed
monitorem. W domu świeci nam komputer. I co najmniej jeden telewizor, bo coraz częściej jest ich
więcej. Bywa, ze kolejne są montowane – mimo sprzeciwu psychologów – w dziecinnym pokoju. Za-
zwyczaj jest do nich podłączona dodatkowo konsola do gier. Albo w kuchni: na przykład firma Siemens
produkuje okap, a LG lodówkę, w której wbudowane są telewizory LCD (s. 5).

Ekrany zdominowały przestrzeń publiczną. Atakują na ulicach, dworcach, lotniskach, w sklepach,
aptekach, środkach komunikacji publicznej, na stacjach benzynowych. Na dobre rozpanoszyła się tzw.
POS TV, czyli telewizja w miejscu sprzedaży. Migający ekran umieszczony pomiędzy półkami służy
przede wszystkim reklamowaniu tzw. produktów impulsowych, działa na zasadzie „przypominacza”
i jak się okazuje jest niezwykle skuteczną formą „zwabiania” klientów. Ekrany – przypominacze monto-
wane są w hipetmarketach, salonach prasowych, sklepach osiedlowych, aptekach, na stacjach benzyno-
wych. Kolejny „atak” planowany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu – metro, przejścia podziem-
ne, główne ulice miast, centra handlowe. Będzie to tzw. POT TV. Wszechobecny i wszechpanujący
ekran ma olbrzymi wpływ na mentalność i aktywność współczesnych ludzi. Mówi się już o swoistym,
wzajemnym uzależnieniu – pożądamy ekranów, a one pożądają nas – z ich pomocą pracujemy, komu-
nikujemy się, bawimy. (Stasiak, s. 5 – 8)

Pod wpływem inwazji ekranów zmienia się model ogniska domowego i rodziny, zanikają tradycyjne
formy spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze. Domy, będące do tej pory oazą spokoju
i życia rodzinnego zamieniają się w multimedialne centra informacyjno–rozrywkowe. [...] Dom w ciągu
jednego wieczoru może stać się salą kinową, imprezą ze znajomymi na serwisie społecznościowym
www.myspace.com albo wirtualnym polem bitwy w grze komputerowej [...] Wraz z każdym kolejnym
ekranem w mieszkaniu zmniejsza się sfera prywatności, a w nasze życie wkracza sfera publiczna [...]
(Stasiak, s. 8). W zekranizowanym, domowym świecie współcześni ludzie spędzają coraz więcej czasu.
Zjawisko to nazywane jest kokoningiem (od ang. cocoon – kokon), co oznacza zamykanie się w prze-

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M ED

U
KA

C
JA

ED
U

KA
C

JA
ED

U
KA

C
JA

ED
U

KA
C

JA
ED

U
KA

C
JA



130 artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

strzeni mieszkania i izolację od otoczenia. Rodzina zostaje „rozczłonkowana”, każdy sytuuje się na
swoim stanowisku przy monitorze. Typowy dziś obrazek „życia rodzinnego” to: – mama oglądająca
serial telewizyjny, w drugim pokoju tata kibicujący rozgrywkom sportowym, a w pokoju dziecinnym
„multimedialny spektakl” – słuchawki na uszach i koncert ulubionego zespołu, gra komputerowa
i jednocześnie rozmowa na Gadu Gadu, a jeszcze w międzyczasie wymiana smsów. W ten sposób
członkowie rodziny izolują się od siebie, co powoduje zanik rodzinnych więzi (ibidem).

Badacze ostrzegają, aby się przygotować na „multimedialne trzęsienie ziemi”, które spowoduje
ogromne zmiany nie tylko w świecie biznesu medialnego, ale w całym społeczeństwie. W najbliższych
latach będziemy świadkami „wojny” pomiędzy tradycyjnymi telewizjami, telewizjami cyfrowymi i firmami
telekomunikacyjnymi, które zamierzają oferować usługi medialno-komunikacyjne (tzw. usługi triple–
play: Internet, telefon, telewizor. Będą one wzajemnie sobie wchodzić w drogę walcząc o klienta.
Rewolucja szykuje się w branży filmowej. Producenci szykują się do diametralnych zmian w sferze
dystrybucji. Chcą wprowadzić system day&day, polegający na tym, iż w miejsce dotychczasowych pre-
zentacji, w różnych miejscach i czasie, zobaczymy jedną, globalną premierę na wszystkich możliwych
nośnikach jednocześnie (w kinie, Internecie, na płycie, w komórce). Szczególna rewolucja szykuje się
w samej telewizji. Otóż widz będzie mógł sam sobie konstruować program i np. powycinać bloki
reklamowe. Oczywiście będzie też mógł kupić gotowy program korzystając z oferty wybranych stacji.
Czeka nas nieznany jeszcze dotąd zalew informacji i bodźców , nadchodzą czasy turbomediów i gigan-
tycznego szumu informacyjnego. Z ekranów będą rozbłyskiwać coraz to nowe sensacje, które niczym
efemerydy, pojawią się na moment i znikną, by ustąpić miejsca następnym. Funkcjonująca zasada „15
minut sławy” straci sens i zamieni się w „15 sekund”, a wcale niewykluczone, że i jeszcze mniej.
W cyberprzestrzeni w przyszłości będą się odbywać produkcje kulturalne wszelkich możliwych rodza-
jów. Produkcja dóbr kultury przesłoni produkcję dóbr przemysłowych” (por. Stasiak, s. 12, Rifkin,
s. 180–181).

Wkroczyliśmy w erę handlu elektronicznego, który ma wymiar globalny, sięga poza granice państw.
Kulturowe treści i wartości kształtowane są i dystrybuowane na cały świat przez pośredników – produ-
centów filmów, twórców programów telewizyjnych, przekazów internetowych. Wielu z nich pracuje dla
gigantycznych koncernów (m. in. amerykańskich i japońskich) . Budzi to niepokój związany z zagarnia-
niem a nawet zanikaniem kultur lokalnych i narodowych. Statystyki dowodzą, iż w ciągu ostatniej deka-
dy światowy handel różnego rodzaju dobrami kultury wrósł trzykrotnie, co spowodowało m. in. zagładę
wielu ojczystych języków. Zastąpił je język angielki – międzynarodowy język świata cyberprzestrzeni,
który, – jak się przewiduje – za sto lat stanie się wszechobecny, a przecież jest rzeczą od dawna
wiadomą, że „ gdy zanika język, umiera kultura” ( za Rifkin, s. 194-195). Znany futurysta Alvin Toffler
jeszcze w ubiegłym wieku przepowiadał: staniemy się pierwszą kulturą w dziejach ludzkości, która
zacznie wykorzystywać wysoką technologię do wytwarzania tego najbardziej przemijającego, a jednak
najtrwalszego z produktów, jakim są ludzkie przeżycia (cyt. za: Rifkin, s. 152). I tak się stało, – sfera
komercyjna przekształca się ze sprzedawcy dóbr i usług w dostawcę przeżywanych doznań, sprzedaż
produktów staje się wtórna względem sprzedaży idei, wartości, a przede wszystkim ekscytujących prze-
żyć. W błyskawicznym tempie rozwijają się nowe dziedziny marketingu, m. innymi marketing stylu życia
i wydarzeń, marketing przeżyć. Specjaliści wiedzą, iż ludzie są przede wszystkim konsumentami sym-
boli, są „głodni” nowych doznań. Stąd rynek przywłaszcza sferę kultury, nadaje jej atrakcyjne formy
i sprzedaje w postaci atrakcyjnych wrażeń. (Rifkin, s. 186)

W szalonym tempie sferę kultury zalewają treści popkulturowe. Obserwujemy zjawisko powszech-
nego zanurzenia w rzeczywiści popkulturowej,[...] codziennego „nasiąkania” jej treściami.[...]Kultura
popularna staje się jednym z podstawowych środowisk socjalizacyjnych człowieka w świecie. [...] Po-
pkulturowe teksty zaczynają nadawać niepostrzeżenie ton całej egzystencji człowieka, prywatnej i pu-
blicznej. ( Pankowska, s. 223) Cytowana Autorka ilustruje siłę zjawiska przywołując wymowną anegdo-
tę: W jednej ze szkół nauczyciel – katecheta zadaje dzieciom pytanie: Kto to jest „Trójca święta? Dzieci
zgodnym chórem odpowiadają: Ich Troje! (Pankowska, s, 223). Janusz Gajda na ten temat pisze:
kultura popularna, w tym sztuka, przez swoją powszechną dostępność stwarza możliwości wyrównywa-
nia poziomów, niwelowania różnic i znoszenia barier. Może służyć w równaniu poziomu „w górę” albo
obniżaniu „w dół”. Treści jej bowiem charakteryzują się wymieszaniem różnych gatunków i poziomów,
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obok treści ambitnych artystycznie są treści błahe, lekkie, trywialne, nierzadko kiczowate. Rzecz zatem
w wyborze i odbiorze (2000, s. 20).

Nowy model uczestnictwa w kulturze. Uczestnik kultury jako „fotelowy” konsumentNowy model uczestnictwa w kulturze. Uczestnik kultury jako „fotelowy” konsumentNowy model uczestnictwa w kulturze. Uczestnik kultury jako „fotelowy” konsumentNowy model uczestnictwa w kulturze. Uczestnik kultury jako „fotelowy” konsumentNowy model uczestnictwa w kulturze. Uczestnik kultury jako „fotelowy” konsument
Wskazane procesy i zjawiska mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się nowego modelu uczestnictwa
w kulturze i co się z tym łączy specyficznego odbiorcy i twórcy kultury.

Zasadniczej zmianie ulega zakres i charakter uczestnictwa w kulturze. Możliwość dostępu do glo-
balnych zasobów kultury, bogactwo i atrakcyjność oferty kulturalnej, nowe możliwości pozyskiwania
funduszy na działalność kulturalną i wiele innych czynników sprawia, iż tradycyjne formy zanikają,
a w ich miejsce pojawiają się nowe. Jak wynika z ostatnich badań ( także własnych) jednym z nowych
trendów jest uczestnictwo w formach oferowanych przez centra handlowo-rozrywkowe ( często przy
okazji zakupów, ale niekoniecznie). Najbardziej popularną formą kontaktu z kulturą wśród obywateli
krajów Unii Europejskiej jest obcowanie z kulturą poprzez telewizję i radio (3/4 ludności w badanych
27 krajach), około połowa chodzi do kina i zwiedza historyczne zabytki. Najmniejszym powodzeniem
cieszą się biblioteki publiczne, teatry i opera. Badania realizowane w naszym kraju wykazują, iż mło-
dzież preferuje słuchanie muzyki ( w domu poprzez media oraz „na żywo” – w pubach i klubach tzw.
clubbing). Dużym zainteresowaniem cieszą się wśród tej grupy również muzyczne imprezy masowe
(np. koncerty plenerowe). Dzieci pasjonują się głównie grami komputerowymi, a dorośli najchętniej
oglądają telewizję i uczestniczą w imprezach turystycznych (wycieczki zagraniczne, wczasy). (zob. Co-
gliandro 2007, Jedlewska 2006). Podsumowując, współczesne społeczeństwo najchętniej „żywi się”
kulturą poprzez media, w tym media elektroniczne i preferuje różne formy rozrywki.

Współczesny uczestnik kultury określany jest konsumentem dóbr i usług kulturalnych. Charakteryzuje
go aktywność, a może nawet „nadaktywność” w kontaktach z kulturą medialną i popularną rozrywką.
Kontakty te mają charakter systematyczny, ale jednocześnie często jednokierunkowy, powierzchowny
i bezrefleksyjny. W porównaniu ze swoim „poprzednikiem”, który miał ograniczone możliwości kontaktów
z kulturą, szczególnie obcą, ma nieporównywalnie większe możliwości wyboru, oczywiście zdeterminowa-
ne różnymi czynnikami(m. in. miejscem zamieszkania, wykształceniem). Można wiec powiedzieć, iż mamy
do czynienia z „konsumentem multikulturowym”. Wykreował się nowy typ uczestnika kultury – e-konsu-
ment, zwany też „konsumentem fotelowym” (zob. B. Jedlewska 2006, s.131–132).

1. Edukacja dla kultury. Obszary szczególnej troski i najpilniejsze zadania1. Edukacja dla kultury. Obszary szczególnej troski i najpilniejsze zadania1. Edukacja dla kultury. Obszary szczególnej troski i najpilniejsze zadania1. Edukacja dla kultury. Obszary szczególnej troski i najpilniejsze zadania1. Edukacja dla kultury. Obszary szczególnej troski i najpilniejsze zadania

UUUUUkazane wyżej fakty i tendencje, choć przedstawione w ujęciu sygnalnym, odsłaniają wiele nowych
pól problemowych edukacji dla kultury, czy mówiąc szerzej, edukacji kulturalnej, rozumianej jako

proces kształcenia i wychowania przez kulturę i do kultury. Budowanie satysfakcjonującego modelu na
miarę wyzwań XXI wieku wcale nie jest zadaniem łatwym w obliczu ukazanych zmian i zagrożeń, ale
pomimo to należy je potraktować – moim zdaniem – jako kategoryczny imperatyw, gdyż tylko edukacja
i nade wszystko edukacja może przyczynić się do niwelowania groźnych konsekwencji zapędzenia
kultury w stronę urokliwego, ale podstępnego świata hiperkonsumpcji.

Biegu zjawisk nie da się ani cofnąć, ani zatrzymać – to oczywiste. Trzeba natomiast koniecznie
podjąć świadome, przemyślane i konsekwentne próby ingerencji we współczesną rzeczywistość kultu-
rową. Postawa „oporu” i „obrażanie się ” na obecny kulturowy świat nic nie wnosi. Pożądane jest
przyjęcie innej opcji – rzetelnego zdiagnozowania kultury, co pozwoli rozpoznać najpilniejsze proble-
my pedagogiczne i wpływać na fakty kulturowe dostosowując programy edukacyjne do aktualnych wa-
runków skomplikowanej rzeczywistości. Należy nie tylko dostosowywać programy do zmian, ale opracowy-
wać takie koncepcje, by zmiany wyprzedzać. Takie podejście specjaliści nazywają „pedagogiką pozy-
tywną” , czy „pedagogiką optymistyczną” i jak twierdzą ona właśnie może okazać się najbardziej efek-
tywna. (por. Kubinowski, s. 15–19).

Zatem proponuję, aby w tym właśnie duchu – duchu „realnego optymizmu” i „możliwych szans”
spojrzeć na obszary szczególnej troski i najpilniejszych zadań, do których należy zaliczyć przede wszyst-
kim:

– natychmiastowe odejście o schematyzmu myślenia o kulturze i edukacji kulturalnej na rzecz
nowego rozumienia tych kategorii. Należy odrzucić myślenie w kategoriach tradycyjnych ujęć
kultury i traktowanie edukacji kulturalnej w sposób zawężony do wychowania artystycznego
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i działań instytucjonalnych, realizowanych przede wszystkim w obrębie wybranych grup. Trzeba
natomiast spojrzeć w szerszym kontekście – jako na proces kształcenia i wychowania do wartości
i samorealizacji w warunkach współczesnej kultury. Proces ten winien mieć zasięg ogólnospo-
łeczny i permanentny charakter i być realizowany w oparciu o zupełnie nowe koncepcje, treści,
formy i metody

- budzenie większej świadomości na temat zjawisk i tendencji we współczesnej kulturze, przygo-
towanie społeczeństwa do krytycznego oglądu i rozumienia kultury własnej w kontekście proce-
sów globalnych

- objęcie szczególną troską takich obszarów jak: kultura medialna, cyberkultura, kultura popular-
na, kultura demokracji, kultura pokoju, kultura życia codziennego, kultura pracy, kultura bizne-
su, kultura sukcesu

- położenie mocnego akcentu na edukację wielokulturową i międzykulturową oraz edukację regio-
nalną

- nauczenie świadomego korzystania z mediów – filtrowania i wartościowania płynących z nich
bodźców

- przygotowanie nauczycieli, wychowawców i wychowanków do funkcjonowania w rzeczywistości
popkulturowej; włączanie treści i symboli kultury /sztuki pop do programów edukacyjnych na
wszystkich szczeblach kształcenia i doskonalenia

- realizacja idei edukacji obywatelskiej, obudowywanie wspólnot opartych na głębokich więzach
i bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, odbudowywanie bezpośrednich kontaktów ludzi
z kulturą/ sztuką

- większe i szersze wykorzystanie kultury, w tym sztuki jako instrumentu wychowawczego np.
w działaniach kulturoterapeutycznych i arteterapeutycznych nie tylko w celach leczniczych, ale
profilaktycznych.

- proponowanie zróżnicowanej, atrakcyjnej oferty kulturalnej i wychodzenie z nią poza miejsca
tradycyjne

- zwrócenie większej uwagi na niszowe formy uczestnictwa w kulturze jak m. in. czytelnictwo
(szczególnie książek), bezpośrednie kontakty z kulturą ambitną ( galerie sztuki, muzea, filharmo-
nie, opera), w ogóle większe myślenie kategoriami „nisz rynkowych”

- większe wykorzystanie możliwości finansowania programów ze środków unijnych i źródeł rodzi-
mych, ale także optymalizacja działań w zakresie wypracowywania własnych dochodów. Należy
też baczniej przyglądać się celom wydatkowanych funduszy, gdyż obserwuje się zwyczajne ich
marnotrawienie na działania, które niewiele wnoszą

- oparcie programów na podstawach rzetelnej wiedzy interdyscyplinarnej, w tym w filozofii i meto-
dyce animacji społeczno-kulturalnej, która jest uznana w Europie za jedną z najskuteczniejszych
koncepcji edukacji kulturalnej

- wykorzystanie najnowszych strategii marketingowych w działalności podmiotów kultury (m. in.
koncepcji metamarketingu, marketingu partnerskiego, marketingu przeżyć, marketingu stylu
i wydarzeń, marketingu internetowego)

Podstawowym, niezbędnym warunkiem realizacji nowych zadań jest wykwalifikowana kadra. To
problem zasadniczy, bowiem w naszym kraju kierunki kształcące fachowe kadry na uczelniach można
wręcz policzyć na palcach. Z najświeższych danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny Wspól-
not Europejskich wynika, iż mamy jeden z najniższych spośród 27 krajów odsetek studentów kształcą-
cych się na kierunkach związanych z kulturą (zob. Cogliandro). Całe szczęście, że sytuację ratują już
dość powszechne formy dokształcania i doskonalenia animatorów i menedżerów kultury, jednak ciągle
jest ich za mało w skali obecnych potrzeb. Stąd też ostatnie w tym tekście, a w ogóle pierwszoplanowe
zadanie – kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr, w szczególności w zakresie wiedzy o kulturze
współczesnej oraz kompetencji animatorskich i menedżerskich – niezbędnych do realizacji zadań edu-
kacji dla kultury na miarę wyzwań XXI wieku.

* * ** * ** * ** * ** * *

KKKKKultura jest sferą, której ani na moment nie można pozostawić „odłogiem” – jak to pięknie powie-
dział autor otwierającego ten tekst cytatu. Wymaga działań przemyślanych, ale nie odkładanych „na
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potem” i „dla innych” lecz działań od zaraz, działań nas wszystkich razem i każdego z nas z osobna.
Budujmy nowy model EDUKACJI DLA KULTURY

– dla obrony jej duchowego wymiaru i ludzkiego profilu
– dla ochrony jej przed niszczycielskim wpływem machiny konsumpcyjnej
  – dla rozwoju kultury dla nas i w nas
Dobrego ducha i odważnych kroków w realizacji tych wyzwań życzę dziś przede wszystkim Lu-

dziom Radomia, ale też wszystkim innym, zaangażowanym w tę wielką sprawę Czytelnikom.

Bibliografia:
1. Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, UNIVERSITAS, Kra-
ków 2005
2. Cogliandro G., The cultural economy and cultural activities in the EU 27, ENCATC, FLASH Nr
4/2007
3. Gajda J., Genealogia i istota nowego humanizmu, kontrowersje,[w:] O nowy humanizm w edukacji,
(red.) J. Gajda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000
4. Gajda J., Człowiek w świecie kultury –kultura w życiu człowieka,[w:] Kultura współczesna a wycho-
wanie człowieka, (red.) D. Kubinowski, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006
5. Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
6. Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie–Skłodowskiej, Lublin 2003
7. Jedlewska B., Uczestnik kultury jako konsument –„gorący” temat dla pedagoga,[w:] Pedagogika
kultury, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2006a
8. Jedlewska B., Człowiek sukcesu w kulturze konsumpcyjnej – promowany model i rzeczywiste wzory,
[w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, (red.) D. Kubinowski, Oficyna Wydawnicza VERBA,
Lublin 2006b
9. Kapuściński R., Kultura narodowa w erze globalizacji, [w:] PL+50. Historie przyszłości, (red.)
J. Dukaj, Wydawnictwo Literackie Sp. z.o.o., Kraków 2004
10. Kubinowski D., Nowe procesy i zjawiska kulturowe jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki
kultury,[w:] Pedagogika kultury, tom II, Wydawnictwo Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2006
11. Mathews G., Supermarket kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005
12. Pankowska K., Wychowanie w czasach popkultury – garść refleksji i postulatów, [w:] Kultura współ-
czesna a wychowanie człowieka, (red.) D. Kubinowski, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006
13. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003
14. Stasiak P., Człowiek z ekranu, „Polityka” Nr 48/2006
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Okruchy pamięciAnna
KLAS-

-MARKIEWICZ

OOOOOkruchy pamięci to tytuł tomu wspomnień, późny (co zrozumiałe wziąwszy pod uwagę tema-
tykę utworu i warunki polityczne) literacki debiut Zofii Przedwojewskiej – Pieniążek, będący
zapisem doświadczeń autorki z czasu zesłania w odległe stepy Kazachstanu w ramach depor-

tacji Polaków zapoczątkowanej w lutym 1940 roku.
Książka jest interesująca co najmniej z kilku powodów. Pierwszy z nich łączę z faktem, że autorka,

po powrocie z kilkuletniego zesłania, przez ponad pięćdziesiąt lat była mieszkanką Radomia, lekarzem,
dlatego też – jak sądzę – wydanie jej wspomnień zawdzięczamy staraniom Radomskiej Izby Lekarskiej.
Tym samym, niestety, stało się ono z gruntu wydaniem niszowym, dostępnym być może w kręgach
środowiska związanego z medycyną, ale zupełnie nieobecnym w szerszym obiegu czytelniczym.
A szkoda, gdyż komponuje się znakomicie z ogólną tendencją zainteresowań tym typem pisarstwa,
czego dowodem są choćby prace krytyczne dotyczące pojawiającego się w ostatnim czasie nowego
rodzaju wspomnień z okresu wojny.1 Obserwuję jednocześnie, że temat II wojny światowej – ogólnie
ujmując – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży jako temat literackich prac dyplomo-
wych, mniemam więc, że Okruchy pamięci mogłyby stać się doskonałym materiałem badawczym rów-
nież dla tego typu opracowań.

 Krytykę wciąż interesują powody, dla których, często po wielu latach, uczestnicy historii odczuwają
silny imperatyw, by te odległe, bolesne doświadczenia opisać; Zofia Przedwojewska wyjawia je sama:
pisze, by dać świadectwo prawdzie o podstępnej, precyzyjnie zorganizowanej akcji deportacji Polaków
ze Wschodu w głąb ZSRR, o nieustannych zmaganiach zesłańców z obcą kulturą, nieprzyjazną przy-
rodą, wrogimi ludźmi, a nade wszystko taktyką znęcania się nad nimi przez NKWD. Nie miałam zamia-
ru nikogo wzruszać moim losem, ani go dramatyzować. Nic nie wymyśliłam! To wszystko wydarzyło się
naprawdę! stwierdza.2 Z lektury wspomnień wyłania się wstrząsający obraz obozowej rzeczywistości,
nieustannej, przerastającej siły człowieka walki o przetrwanie, tragedii śmierci, niekiedy nieśmiałych
radości i wciąż obecnej nadziei. Relacja z kilkuletniego pobytu na zesłaniu w północnym Kazachstanie
stanowi główną część wspomnień uwyraźnioną jaskrawo kontrastującym z nią wstępem – punktem
odniesienia? jakim jest dom, a właściwie Kresy. W migawkowym ujęciu wspomnienia z późnego dzieciń-
stwa dom na Kresach to Kraj Lat Dziecinnych3 rysowany poetyką tęsknoty za czymś, co bardzo się
kocha, a czego już nie ma /z czego autorka doskonale zdaje sobie sprawę/ – to mit Arkadii, symbolu
utraconego raju kreślony przy użyciu jakże znaczącej leksyki: łagodna, piękna, kochana, niezapomnia-
na, cudowna!

W krótkim obrazku beztroskiego lata tuż przed wybuchem wojny odnaleźć można typowe dla
prozy arkadyjskiej toposy: domu, rodziny, ogrodu, rzeki waloryzowane jako arkadyjskie przestrzenie
szczęścia, stabilizacji, bezpieczeństwa, harmonii. To pozornie zwykle miejsce Milwa – Berezyna
w województwie Nowogródzkim urasta do miana” krainy cudowności”, oazy, w której króluje wieczne
szczęście. Na uboczu, daleko od głównych szlaków, z dala od cywilizacji, konfliktów cicha wieś stwa-
rzała złudzenie możliwości bezpiecznego przetrwania wojny. Przeświadczenie to zostaje brutalnie roz-
bite w mroźną lutową noc kolbami karabinów sowieckich żołnierzy. Prowadzona konsekwentnie opo-
wieść (szczegółowa, biorąc pod uwagę dystans dzielący czas narracji od czasu zdarzeń) została spięta

1 A. Brodzka – Wald i inni, Literatura polska wobec zagłady, Warszawa 2000
 B. Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Kraków 2006
2 Z .Przedwojewska – Pieniążek, Okruchy pamięci, Radom 1999, s.5
3 Por. E. Czaplejewicz, E.Kasperski, Kresy w literaturze, Warszawa 1996, s.16
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klamrą „drogi” na zesłanie i z powrotem do kraju. Koszmar podróży koleją: trzy tygodnie siedzenia
w zimnie, ciemności lub półmroku, w bezruchu, brudzie, o głodzie, w huku stukających kół, płaczu
dzieci, jęków chorych i ciszy zmarłych4 stanowi swoiste preludium do życia w „nowej rzeczywistości”.
Opowiedziana z perspektywy piętnastoletniej wówczas narratorki historia przede wszystkim trwoży,
wydaje się niewiarygodna, wstrząsająca ale tchnąca jakimś nie do końca dającym się zrozumieć optymi-
zmem, atawistyczną chęcią walki o przetrwanie, wypływającą z wewnętrznej mądrości (bardzo pięknie
ukazana rola matki), zdumiewa świeżością oglądu świata i programową wręcz powściągliwością w epa-
towaniu cierpieniem.

Zofia Przedwojewska nie stroni od ujawniania bolesnych szczegółów rzeczywistości zesłania: nie-
ustannego głodu, tragedii śmiertelnych wypadków podczas przymusowej pracy, zmagania się z kilku-
dziesięciostopniowym mrozem, chorób i szpetoty wynikłej z niedożywienia, niechęci miejscowej ludno-
ści, szantażu swoich i obcych, borykania się z każdym dniem, który trzeba było sobie wywalczyć: pracą,
sprytem, sposobem, przystosowaniem, milczeniem,5 ale wyraźnie hamuje swoje emocje, a beznamięt-
ny, mimetyczny tok narracji niezwykle emocjonuje odbiorcę: trzyma w napięciu, przejmuje i wzrusza.
Złowrogi świat zesłania jest nadto oswajany przemycaniem interesujących kulturowo spostrzeżeń, by
wymienić „ceremonię” picia przez Kazachów herbaty, zaparzanej w małych miseczkach z dodatkiem
mleka i łoju baraniego i wypijanej razem z fusami. Z młodzieńczą wrażliwością odkrywa autorka także
urodę odległego kraju: majestat śnieżnej zimy, wiosenne wybuchy bujnej zieleni, bogactwo ptactwa na
rozległym, malowniczym stepie, jednakże nawet te okruchy piękna nie są w stanie przysłonić dramatu
zesłania i tragedii uwikłanych weń ludzi.

4 Z. Przedwojewska – Pieniążek,op.cit. s.
5 Tamże, s.33

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M

SY
M

PO
Z

JU
M REC

EN
Z

JA
REC

EN
Z

JA
REC

EN
Z

JA
REC

EN
Z

JA
REC

EN
Z

JA



136 artartartartarteria eria eria eria eria - Rocznik Wydziału Sztuki

O prawie autorskimEwa
GOLKA

WWWWWszelkie dzieła od momentu powstania zaczynają się starzeć.  Nieubłagany upływ czasu doty-
ka wszelkie utwory, bez względu na fakt, czy są to obrazy, meble, kurdybany, czy wyroby
jubilerskie.

Proces starzenia i zmian zachodzących w dziełach sztuki zależy w dużej mierze od materiału
i techniki w jakich powstawały. Należy pamiętać, że wszelkie pamiątki kultury materialnej to skarb
dziedzictwa kulturowego. Utrzymanie ich w dobrym stanie należy min. do restauratorów czy konserwa-
torów. Określenia te są ostatnio używane wymiennie. Bez względu na to czy mamy na myśli zachowanie
dobrego stanu zabytków, czy przywrócenie ich pierwotnego wyglądu, dokonanie tych czynności wiąże
się z nakładem pracy i środków przez osoby dokonujące czynności konserwatorskich. Generalną za-
sadą jest przywrócenie dziełu sztuki pierwotnego wyglądu. To konserwator wybiera środki, metody
i materiały, odpowiednie dla odnawianego dobra materialnego. To konserwator musi posiadać wiedzę,
która pozwoli na wybór odpowiednich technik.

Zastanawiając się nad pracą  konserwatora, nad jej specyfiką nasuwa się pytanie, czy odnowione
dzieła sztuki można traktować w kategoriach utworów korzystających z ochrony prawnoautorskiej.

Zastanawiając się nad odpowiedzią należy przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo w tej mie-
rze. Wg ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne „utworem jest każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze”. „Nie są objęte ochroną metody i zasady działania”. Przez co można
rozumieć, że ochronie nie podlega także zastosowana przy tworzeniu utworu technika1.

„Nie podlega także autorskoprawnej ochronie, rekonstrukcja utworu w takim zakresie, w jakim
badacz odtwarza”2. Podobnego zdania byli także sędziwie SN, którzy w orzeczeniu z 6 września
1937r. orzekli co następuje: „Zagadnienie, czy dzieło sztuki plastycznej, o ile nie nosi ono wybitnych
cech indywidualnej twórczości, stanowi „przejaw działalności duchowej, noszący cechę osobistej twór-
czości” w rozumieniu  art. 1 ustawy z 29 marca 1926r o prawie autorskim, sprowadza się do tego, czy
autor z elementów choćby powszechnie znanych lub przez autora uprzednio widzianych potrafił stwo-
rzyć osobiste dzieło sztuki, czy też jego utwór jest tylko odtworzeniem istniejącego już kształtu arty-
stycznego”. „Zagadnienie sprowadza się do tego, czy autor z elementów choćby powszechnie znanych
lub poprzednio przez autora widzianych, potrafił stworzyć osobiste dzieło sztuki, czy też jego utwór
jest odtworzeniem istniejącego już kształtu artystycznego”. (OSP 1938, poz.381).

Dla potwierdzenia tezy o ochronie rekonstrukcji utworu należy przytoczyć także art.1. ust 21 pr.
aut wg, którego nie są objęte ochroną  odkrycia, idee, pomysły, procedury, metody i zasady działania
oraz koncepcje  matematyczne. Interpretując powyższy zapis można stwierdzić, że nie podlega  ochro-
nie styl, maniera i metoda pracy twórczej. Styl bowiem stanowi zespół reguł, będący techniką ukształ-
towania dzieła, który może być zastosowany w poszczególnych utworach3.

1 J. Barta, M.Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R.Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Zakamycze
2005, str. 78
2 ibidem, str.80
3 Prawo autorskie i prawa pokrewne, J. Barta, R. Markiewicz, Wolters Kluwer Polska 2007, str. 22
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Istnieją dwie cechy, które utwór musi nosić aby korzystać z ochrony ustawy  prawo autorskie
i prawa pokrewne- musi być oryginalny i kreatywny.

O ile prace konserwatorskie mają charakter kreatywny- bo to od konserwatora zależy ocena sposobu
prac konserwatorskich – o tyle nie można mówić o oryginalności ponieważ są to prace odtwórcze. Reno-
wacja ma charakter rzemiosła. Od zdolności, wiedzy i doświadczenia konserwatora zależy jak zostaną
wykonane prace rekonstrukcyjne. Osobom, zajmującym się konserwacją, prawo nie odmawia jednak ochrony
gdyż mogą oni się powołać na powszechna ochronę dóbr osobistych wynikającą z art. 23 i 24 k.c.

Autorka .............................................................. Politechniki Radomskiej.
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Między prawem a swobodą – wolny rynek
obrotu dziełami sztuki w Unii Europejskiej
a ochrona dóbr kultury w Polsce.

Mikołaj
OLSZEWSKI

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie

EEEEEuropejski rynek wewnętrzny jest definiowany jako: „...obszar bez granic wewnętrznych, na któ-
rym zostaje zapewniony swobodny przepływ towarówtowarówtowarówtowarówtowarów, osób, usług i kapitału...”.1 Dzieła sztuki
z jednej strony, jako towary na rynku europejskim mogą „swobodnie przepływać” przez granice.

Natomiast z drugiej strony, jako jeden ze składników dziedzictwa kulturowego, podlegają szczególnej
ochronie realizowanej przez każdy kraj członkowski. Prawo wspólnotowe2  pozwala na ustawowe ogra-
niczanie, czyli wydanie niezbędnych przepisów w celu ustalenia i ochronyustalenia i ochronyustalenia i ochronyustalenia i ochronyustalenia i ochrony dóbr kultury przez każdy
kraj członkowski. Przy czym kraje członkowskie uznają ustawodawstwo innych krajów członkowskich
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zobowiązując się do wycofania z obrotu gospodarczego
tych dzieł sztuki, które zostały niezgodnie z prawem wywiezione z jednego kraju członkowskiego do
drugiego. Oba te akty prawne tworzą swoisty system ochrony przed nielegalnym handlem dziełami
sztuki w Unii Europejskiej. W ramach tego systemu obowiązujące jest również ustawodawstwo krajowe,
dlatego też w pierwszej kolejności przedstawię polskie przepisy dotyczące ochrony dóbr kultury ze
szczególnym uwzględnieniem dzieł sztuki.

Ochrona dzieł sztuki (zabytków) w PolsceOchrona dzieł sztuki (zabytków) w PolsceOchrona dzieł sztuki (zabytków) w PolsceOchrona dzieł sztuki (zabytków) w PolsceOchrona dzieł sztuki (zabytków) w Polsce

WWWWWraz z odradzaniem się państwowości polskiej, zostały wydane bardzo szybko również przepisy
dotyczące ochrony dóbr kultury i sztuki. Wśród pierwszych aktów prawnych regulujących kwestie

związane z ochroną dzieł sztuki, wymienić należy dekret z dnia 31 października 1918 r., o opiece nad
zabytkami sztuki i kultury3, który został wydany przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Zatem
zagadnienie ochrony zabytków z zakresu kultury i sztuki, miała jak widać istotne znaczenie dla ówcze-
snych władz. Kolejnym aktem prawnym było rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie
komisji mieszanych dla ochrony zabytków sztuki i kultury znajdujących się w kościołach katolickich
i lokalach kościelnych4, wydane przez ówczesnego ministra odpowiedzialnego za sprawy kultury –
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wśród aktów prawnych regulujących kwestie
ochrony zabytków wymienić należy rozporządzenie z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami5,
wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie z 1928 r. zastąpiło wspomniany
już dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 1918 r. Wśród aktów prawnych zakazujących wy-
wozu za granicę zabytków wymienić należy dekret z 1 marca 1946 r., o rejestracji i zakazie wywozu
dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.6 Wspo-
mniane już rozporządzanie z 1928 r. o ochronie zabytków obowiązywało aż do 22 maja 1962 r., czyli
do wejścia w życie ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach.7

Ustawa o ochronie dóbr kultury i muzeach8 z 15 lutego 1962 r., stanowiła, iż dobra kultury są bogac-
twem narodowym i winny być chronione przez wszystkich obywateli. Ustawa definiowała dobro kultury
1 A. Przyborowska-Klimczak, Prawne aspekty procesu integracji europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe, t. 1, red.
J. Barcz, Warszawa 2003, s. 39.
2 Rozporządzenie 3911/92 z 9 grudnia 1992 r., Dz. U. WE 1992, L395/1, Dyrektywa 93/7/EWG z 15 marca 1993 r., Dz. U. WE 1993,
L74/74.
3 Dz. U. z 1918 r., nr 16 poz. 36.
4 Dz. U. z 1926 r., nr 6 poz. 35.
5 Dz. U. z 1928 r., nr 29 poz. 265.
6 Dz. U. z 1946 r., nr 14, poz. 99.
7 J. Kaczmarek, K. Zeidler, Karnoprawna ochrona zabytków, Prokuratura i Prawo, z. 2, 2004, s. 71.
8 Dz. U. z 1962 r., nr 10, poz. 48, tekst ujednolicony: Dz. U. z 1999, nr 98, poz. 1150 wraz z późniejszymi zmianami, od 1997 r. zmienił
się tytuł - ustawa ochronie dóbr kultury, co było związane z powstaniem odrębnej ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., Dz. U. z 1997r.,
nr 5 poz. 24 wraz z późniejszymi zmianami
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jako każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dzie-
dzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową bądź artystyczną.
Ochroną ustawy były objęte dobra kultury wpisane do rejestru zabytków, oraz inne dobra kultury,
których charakter zabytkowy jest oczywisty. W szczególności ochroną objęte były m. in. dzieła sztuk
plastycznych – rzeźby, malarstwa, dekoracji, grafiki i iluminatorstwa, rzemiosł artystycznych, broni,
strojów numizmatyki i sfragistyki. Wedle ustawy nadzór nad ochroną dóbr kultury należał do właściwe-
go ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. W każdym województwie powstały rejestry
zabytków ruchomych i nieruchomych, które nie obejmowały zbiorów muzealnych.
Właściciel dzieła sztuki, zobowiązany był do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, zniszczeniem
lub dewastacją, miał obowiązek powiadomić właściwego konserwatora zabytków o zmianach mogących
mieć niekorzystny wpływ na stan zachowanie zabytku. Właściciel zabytkowego dzieła sztuki zobowiąza-
ny był powiadomić o zmianie właściciela dzieła sztuki, jego najmu lub dzierżawy, zobowiązany był
również powiadomić konserwatora zabytków o zmianie miejsca przechowania dzieła sztuki o charakte-
rze zabytkowym. Właściciel dzieł sztuki o charakterze zabytkowym posiadali nie tylko obowiązki, ale
równie i prawa, mi. in. była możliwość konserwacji dzieła sztuki na koszt państwa, dzieła sztuki będące
zabytkami dziedziczone w drodze spadku, darowizny lub zapisu – zmiana własności w tej formie byłą
zwolniona z podatku od nabycia praw majątkowych.
Co do zasady wywóz za granicę dzieł sztuki o charakterze zabytku był zabroniony. Niemniej jednak
dozwolony był czasowy wywóz dobra kultury za granicę wraz z określeniem terminu zwrotu.9 Wedle
przepisów ustawy możliwe było również wywiezienie dzieła sztuki o charakterze zabytkowym, na stałe
pod warunkiem, iż nie powodowało to uszczerbku dla dorobku kultury narodowej. Stosowną decyzję
podejmował właściwy mister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast dozwolony był
wywóz dzieł sztuki twórców żyjących, oraz wywóz dzieł stworzonych po 9 maja 1945 r., jak również
tych dzieł plastycznych (rzeźby, malarstwa, dekoracji, grafiki i iluminatorstwa, rzemiosł artystycznych,
broni, strojów numizmatyki i sfragistyki), w stosunku do których wojewódzki konserwator zabytków
orzekł, iż nie posiadały one znaczenia dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na swą
wartość historyczną, naukową bądź artystyczną.
23 lipca 2003 r. została uchwalona nowa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami10, ustawa
ta weszła w życie w listopadzie 2003 r. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, przestała obowiązywać
ustawa o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 r. W świetle postanowień nowej ustawy zabytek
(dzieło sztuki) jest definiowany jako nieruchomość lub rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub
związana z jego dzialalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki..., którego zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną bądź naukową. Ochro-
nie wedle ustawy podlegają bez względu na swój stan m. in. dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła
artystycznego i sztuki użytkowej.

Nowa ustawa również reguluje kwestię wywozu zabytków za granicę. Dzieła sztuki (będące zabyt-
kami) mogą być wywożone za granicę na stałe, jeżeli ich wywóz nie spowoduje uszczerbku dla dzie-
dzictwa kulturowego. Dzieła sztuki mogą być czasowo wywożone za granicę, jeżeli pozwala na to ich
stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zaby-
tek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju
przed upływem terminu ważności pozwolenia. Ustawa określa również rodzaje dokumentów wywozo-
wych. Wywóz zabytków za granicę może nastąpić na podstawie:
1) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę;
2) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę;
3) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;
4) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę.

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz dzieła sztuki (zabytku) za granicę wydaje minister właści-
wy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii komisji złożonej ze
specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Stosowny wniosek

9 W tym przypadku decyzja podejmowana była przez właściwego (wojewódzkiego) konserwatora zabytków, na podstawie rozporządzenia
Ministra Kultury i Sztuki z 30 czerwca 1965 r., w sprawie zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury, Dz. U. z 1965 r., nr 31 poz. 206
z późniejszymi zmianami.
10 Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.
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o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, składany jest przez osobę
fizyczną lub jednostkę organizacyjną za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wy-
wóz dzieła sztuki (zabytku) za granicę na podstawie pozwolenia może nastąpić nie później niż
w terminie 12 miesięcy od dnia wydania tego pozwolenia..

Z kolei jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę jest wydawane przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której
posiadaniu znajduje się zabytek, mającej zamiar jednorazowo wywieźć za granicę. O tej rodzaj pozwole-
nia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, wywożące dzieło sztuki (zabytek)
w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich. Podobnie
jak w przypadku pozwolenia na stały wywóz dzieła sztuki, wywóz dzieła sztuki (zabytku) za granicę na
podstawie pozwolenia może nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.

Kolejnym rodzajem dokumentów wywozowych jest wielokrotne pozwolenie indywidualne na czaso-
wy wywóz dzieła sztuki (zabytku) za granicę. Pozwolenie to jest wydawane przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której posiadaniu znaj-
duje się dzieło sztuki (zabytek), mającej zamiar wielokrotnie wywozić za granicę ten zabytek w celach
użytkowych lub wystawienniczych. W tym przypadku dłuższy jest termin ważności pozwolenia, nie-
mniej jednak zgodnie z ustawą nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia wydania tego pozwolenia.

Ostatnim dokumentem wywozowym jest wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabyt-
ków za granicę. Pozwolenie to wydaje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek muzeum lub innej
instytucji kultury, która w związku z prowadzoną działalnością zamierza wielokrotnie wywozić za grani-
cę swoje zbiory, w całości lub w części, w celach wystawienniczych. Termin ważności pozwolenia, jest
najdłuższy i wynosi 5 lat od dnia wydania tego pozwolenia.

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która wywoziła dziełami sztuki za granicę na podsta-
wie wyżej wymienionych ogłoszeń powinna powiadomić konserwatora zabytków o przywiezieniu zabyt-
ku do kraju w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przywozu. W przypadku nieprzywiezienia
zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia, organ administracji celnej zawiadamia o tym nie-
zwłocznie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wśród dzieł sztuki, które mogą być wywożone na granicę bez powyższych pozwoleń wymienić należy:
- dzieła sztuki (zabytki) niewpisane do rejestru mające nie więcej niż 55 lat,
- dzieła sztuki (zabytki) przywiezione z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy czasowej

w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego,
- dzieła sztuki (zabytki) przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immuni-

tetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyploma-
tycznych i urzędów konsularnych

- dzieła twórców żyjących
- inne przedmioty o cechach zabytków, niebędące zabytkami.

W trakcie wywozu za granicę wyżej wymienionych dziel sztuki warto posiadać zaświadczenie stwier-
dzające, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę. Stosowne zaświad-
czenie jest wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek wnioskodawcy.

Należy dodać posiadanie stosownego dokumentu wywozowego jest niezbędne, gdyż w przeciw-
nym razie może istnieć domniemanie nielegalności wywozu i może skutkować negatywnymi konsekwen-
cjami dla osoby, która byłaby podejrzewana o próbę wywiezienia dzieła sztuki, które może być zabyt-
kiem w świetle ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.11

Jeżeli dochodzi do nielegalnego wywiezienia dzieł sztuki, to w tym przypadku przepisy niniejszej ustawy
wprowadzają regulacje zawarte w dyrektywie unijnej.

Ochrona dzieł sztuki w ramach Unii EuropejskiejOchrona dzieł sztuki w ramach Unii EuropejskiejOchrona dzieł sztuki w ramach Unii EuropejskiejOchrona dzieł sztuki w ramach Unii EuropejskiejOchrona dzieł sztuki w ramach Unii Europejskiej12

WWWWWspomniałem już że u podstaw funkcjonowania rynku europejskiego była swoboda przepływu
towarów. Właściwym aktem prawnym regulującym politykę eksportową Wspólnoty Europejskiej

11 Por. K. Zeidler, Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje, Ochrona zabytków 2002, nr 3-4, s. 410.
12 Szerzej na temat systemu ochrony dóbr kultury w Unii Europejskiej zob. W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków
2005, a zwłaszcza rozdział III poświęcony zagadnieniom ochrony dóbr kultury w Unii Europejskiej, na ten temat zobacz również M. Niedzwiedź,
Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Kraków 2000, przede wszystkim pierwsze trzy rozdziały, poświęcone zagadnieniom swobodnego
przepływu towarów a obrotu dobrami kultury oraz aktom prawnym Unii Europejskiej regulującym powyższe zagadnienia ss. 19-120.
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jest rozporządzenie 2603/69.13 Ten akty prawny prowadza wiele wyjątków do swobodnego wywożenia
(eksportu towarów). Zgodnie z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie Wspólnoty Europej-
skiej zachowują, bez uszczerbku dla innych postanowień wspólnotowych, prawo przyjęcia lub stosowa-
nia ograniczeń ilościowych w wywozie w celu ochrony skarbów narodowych o znaczeniu artystycz-znaczeniu artystycz-znaczeniu artystycz-znaczeniu artystycz-znaczeniu artystycz-
nymnymnymnymnym, historycznym lub archeologicznym. W związku ze zniesieniem granic wewnętrznych od 1 stycznia
1993 r., niezbędne było przyjęcie aktów prawnych regulujących kwestię eksportu dóbr kultury14 oraz
kwestię zwrotu dzieł sztuki nielegalnie wywiezionych z terytorium państwa członkowskiego.15

Rozporządzenie 3911/92 z 9 grudnia 1992 r. wprowadziło jednolity system kontroli eksportu dóbr
kultury na granicach zewnętrznych Wspólnoty Europejskiej. Wedle rozporządzenia eksport m.in. dzieł
sztuki może się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie licencji (pozwolenia) ważnej na terytorium
Wspólnoty Europejskiej. Stosowne pozwolenia są wydawane przez władze państwa członkowskiego, na
terytorium którego znajduje się dobro kultury.16 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, władze
państwowe mogą odmówić wydania pozwolenia, „gdy dobra kultury, o które chodzi, podlegają ochro-
nie przewidzianej w ustawodawstwie krajowym dla skarbów o wartości artystycznejo wartości artystycznejo wartości artystycznejo wartości artystycznejo wartości artystycznej, historycznej lub
archeologicznej.17 Aneks dołączony do rozporządzenia określa o jakie dzieła sztuki (dobra kultury)
może chodzić. Postępowanie dotyczące zwrotu dzieła sztuki (dobra kultury) może być prowadzone
w odniesieniu do zabytku zaliczanego do jednej z następujących kategorii:
- elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posą-

gów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
- oryginalnych dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami, wykonanych dowolną techniką i na dowolnym

materiale, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 150.000 euro i są dziełami
twórców nieżyjących;

- oryginalnych akwareli, gwaszy i pasteli wykonanych na dowolnym materiale, które mają więcej niż 50
lat, ich wartość jest wyższa niż 30.000 euro i są dziełami twórców nieżyjących;

- oryginalnych mozaik oraz oryginalnych rysunków wykonanych dowolną techniką i na dowolnym mate-
riale, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15.000 euro i są dziełami twórców
nieżyjących;

- oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż
50 lat, ich wartość jest wyższa niż 15.000 euro i są dziełami twórców nieżyjących;

- oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych
kategorią wskazaną w pkt. 1, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż 50.000 euro
i są dziełami twórców nieżyjących;

- fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat, ich wartość jest wyższa niż
15.000 euro i są dziełami twórców nieżyjących;

Oczywiście każde państwo członkowskie może powiększyć swój obowiązek zwrotu obiektów za-
bytkowych, obejmując kategorie dóbr inne niż zamieszczone w załączniku dyrektywy. W przypadku
polskiej ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 64 ust.
2 ochronie podlegają również zabytki:
- wpisane do rejestru zabytków;
- wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych;

- znajdujące się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym;
- znajdujące się w inwentarzach kościelnych.

Dyrektywa 93/7 z 15 marca 1993 r., dotyczy zwrotu (restytucji) dóbr kultury nielegalnie wywiezio-
nych z terytorium państw członkowskich. Do dóbr kultury wymienionych w aneksie przedstawionym
powyżej, należy również zaliczyć zbiory publiczne, do których wedle przepisów dyrektywy zaliczamy:
13 Rozporządzenie 2603/69 z 20 grudnia 1969 r. ustanawiające wspólne przepisy eksportowe, Dz. U. WE 1969 L 324, które zostało
zmienione rozporządzeniem nr 3918/91 z dnia 19 grudnia 1991 r., Dz. U. WE 1991 L 372.
14 Rozporządzenie 3911/92 z 9 grudnia 1992 r., Dz. U. WE 1992, L395/1 zmienione rozporządzeniem 2469/96, Dz. U. WE 1996,
L335/9.
15 Dyrektywa 93/7/EWG z 15 marca 1993 r., Dz. U. WE 1993, L74/74 zmieniona dyrektywą 96/100, Dz. U. WE 1997, L 60/59.
16 Por. art. 51-58 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
17 A. Wyrozumska, Kultura, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Prawo materialne i prawo polityki, t. 2, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 405.
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- zbiory publiczne wymienione w zasobach muzeówmuzeówmuzeówmuzeówmuzeów, archiwów lub zbiorach konserwacyjnych bibliotek
- zbiory publiczne, które są własnością Państwa Członkowskiego, władz lokalnych, lub regionalnych

Państw Członkowskich lub instytucję znajdującą się na terytorium Państwa Członkowskiego i zdefinio-
waną jako publiczną

- zbiory instytucji kościelnych
W ramach działań dotyczących odnajdowanie obiektuW ramach działań dotyczących odnajdowanie obiektuW ramach działań dotyczących odnajdowanie obiektuW ramach działań dotyczących odnajdowanie obiektuW ramach działań dotyczących odnajdowanie obiektu, zgodnie z art. 4 dyrektywy organy cen-

tralne Państw Członkowskich (organy administracji państw członkowskich)18 są zobowiązane do współ-
pracy w celu restytucji wywiezionego nielegalnie dzieła. W szczególności właściwe władze krajowe
Państw Członkowskich:
- na wniosek wnioskującego Państwa Członkowskiego, poszukują określonego dzieła sztuki (dobra kul-

tury), które zostało wyprowadzone niezgodnie z prawem z jego terytorium, ustalając tożsamość
posiadacza i/lub użytkownika. Wniosek musi zawierać wszystkie informacje niezbędne dla ułatwienia
tego poszukiwania, w szczególności w odniesieniu do rzeczywistego lub domniemanego miejsca po-
bytu tego dzieła sztuki,

- powiadamiają zainteresowane Państwa Członkowskie o tym, gdzie zostało znalezione dobro kultury
na ich własnym terytorium oraz że istnieją uzasadnione podstawy aby uważać, że został on niezgod-
nie z prawem wyprowadzony z terytorium innego Państwa Członkowskiego,

- umożliwiają sprawdzanie właściwym władzom wnioskującego Państwa Członkowskiego, że dany przed-
miot jest dziełem sztuki (dobrem kultury), pod warunkiem że kontrola jest dokonywana w ciągu
2 miesięcy od powiadomienia zainteresowanych państw członkowskich,

- podejmują wszelkie niezbędne środki, we współpracy z zainteresowanym Państwem Członkowskim,
w celu fizycznego zachowania dobra kultury,

- zapobiegają, podejmując niezbędne środki tymczasowe, wszelkim działaniom mającym na celu uchy-
lenie się od procedury zwrotu.

- działają jako pośrednik między posiadaczem i/lub użytkownikiem a wnioskującym Państwem Człon-
kowskim w odniesieniu do zwrotu. W tym celu właściwe władze Państwa Członkowskiego, do którego
wniosek jest kierowany mogą, z zastrzeżeniem przepisów art. 5, pierwsze ułatwić zastosowanie po-
stępowania arbitrażowego zgodnie z ustawodawstwem krajowym państwa, do którego wniosek jest
kierowany oraz pod warunkiem, że wnioskujące państwo i posiadacz lub użytkownik wyrażają swoją
formalną zgodę.

Warto podkreślić, iż po upływie 2 miesięcy ustają obowiązki fizycznego zabezpieczenia obiektu
przez państwa oraz wszelkiego potrzebnego działania zobowiązanego państwa mającego na celu za-
pobiegnięcie uchyleniu się od procedury zwrotu.

Dyrektywa ustanawia również procedurę sądową Dyrektywa ustanawia również procedurę sądową Dyrektywa ustanawia również procedurę sądową Dyrektywa ustanawia również procedurę sądową Dyrektywa ustanawia również procedurę sądową w ramach której     Państwo występujące19 może
wszcząć postępowanie przeciwko posiadaczowi lub dzierżycielowi obiektu celem zapewnienia zwrotu
obiektu, jeśli został niezgodnie z prawem wywieziony z jego terytorium.

Postępowanie wszczynane jest przed właściwym sądem państwa adresata prośby. Władza centralna
państwa występującego powinna niezwłocznie poinformować władze centralne państwa adresata proś-
by, że podjęto postępowanie celem zabezpieczenia danego obiektu. Władza centralna państwa adresa-
ta niezwłocznie informuje władze centralne innych państw członkowskich.

Warunkiem wszczęcia procedury sądowej jest przedłożenie przez występujące państwo dokumentu
opisującego obiekt będący przedmiotem prośby i stwierdzenie, że jest „obiektem zabytkowym” oraz
deklarację właściwych władz występującego państwa, że obiekt ten został bezprawnie przemieszczony
z jego terytorium. Właściwy sąd zarządza zwrot danego obiektu zabytkowego, jeśli został uznany za
obiekt zabytkowy w rozumieniu art. 1 ust. 1 i został nielegalnie przemieszczony z krajowego terytorium.

Dyrektywa również przewiduje terminy przedawnienia z jednej strony zmuszając państwa człon-
kowskie do sprawnego działania. Procedura restytucji dzieła sztuki (dobra kultury) nie może być wsz-
częta później niż rok po tym, jak państwo występujące uzyskało informację o miejscu umieszczenia
dzieła sztuki (obiektu zabytkowego) i tożsamości posiadacza lub dzierżyciela.

18 W przypadku Polski do tych organów zaliczyć należy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego działające w tym zakresie, we
współpracy z innymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego.
19 Procedurę wszczyna zainteresowane państwo członkowskie, a nie właściciel skradzionego dzieła sztuki (dobra).
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Procedura zwrotu nielegalnie wywiezionego dzieła sztuki nie może być wszczęta po upływie 30 lat
po bezprawnym wywiezieniu dobra z terytorium występującego państwa członkowskiego. Niemniej
jednak w wypadku dóbr stanowiących część zbiorów publicznych i dóbr kościelnych w państwach człon-
kowskich, termin ten ulega wydłużeniu do 75 lat, lub na okres dłuższy.20

W świetle przepisów dyrektywy, państwa członkowskie mogą domagać się zwrotu dzieł sztuki nie-
legalnie wywiezionych po 1 stycznia 1993 r., taki stan wynika z faktu, iż państwa członkowskie nie
wyraziły zgody na działanie dyrektywy wstecz. Niemniej jednak pewien wyjątek od tej reguły został
ustanowiony w art. 14 ust. 2 dyrektywy, który przewiduje możliwość próśb o zwrot obiektów zabytko-
wych nielegalnie wywiezionych przed 1 stycznia 1993 r.

Na zakończenie rozważań należy ocenić skuteczność dyrektywy. Jak dotychczas ukazały się dwa
sprawozdania21 Komisji Europejskiej dotyczące stosowania przepisów dyrektywy. Pierwsze sprawozdanie
z 2000 r., obejmujące lata 1993-1999, informowało jedynie o 5 zwrotach dokonanych w omawianym
czasie. Natomiast drugie sprawozdanie z 2005 r. obejmujące lata 1999-2003, informowało o 3 zwro-
tach dokonanych w tym czasie. W 2002 r. Niemcy zwróciły Grecji 438 greckich antyków, a w 2003
kolejnych 13 antyków zostało zwróconych Grecji przez Niemcy. Niewielka liczba zwrotów spowodowana
była polubownym rozwiązaniem sporów bez konieczności wstępowania na drogę sądową. W takiej formie
w 2000 r. Austria zwróciła zbiory malarstwa Holandii, a w 2001 r., Hiszpania zwróciła Portugalii obraz
F. Madrago Kutza „Romany”.

Sprawozdania wskazywały na pewne problemy związane z wykonywaniem postanowień niniejszej
dyrektywy.

W pierwszym sprawozdaniu stwierdzono długi okres transpozycji dyrektywy do prawa krajowego,
a w konsekwencji, opóźnienie jej wykonania, co nie stanowiło przeszkody w dochodzeniu swoich rosz-
czeń. W okresie od 1993 do 1997 r., w przypadku Włoch jak również w przypadku Grecji dzięki
współpracy administracyjnej nie było przeszkód w dokonaniu zwrotu, mimo braku uchwalenia ustaw
implementujących postanowienia dyrektywy do krajowych porządków prawnych.22

W drugim sprawozdaniu podkreślono, iż mała liczba postępowań może być tłumaczona faktem,
iż samo istnienie postępowania sądowego wpływa pozytywnie na poszukiwanie rozwiązań polubow-
nych, poza sądami. Z odpowiedzi państw członkowskich nie wynika jednak konkretna liczba zwrotów
dokonanych w drodze polubownej w wyniku zastosowania dyrektywy. Niektóre państwa członkowskie
(Grecja, Hiszpania, Francja, Holandia) wolą jednak stosować inne środki prawne w celu odzyskania
dóbr kultury, w związku z uznawanymi za zbyt ograniczające warunkami prowadzenia postępowania
o zwrot.

Pierwszą przyczyną jest ograniczenie dotyczące wyprowadzenia dzieła sztuki niezgodne z prawem
od 1993 roku, co biorąc pod uwagę okres II wojny św. i dużą skalę nielegalnego wywozu dzieł sztuki
w ty okresie, powoduje małą popularność dochodzeń prowadzonych w oparciu o przepisy dyrektywy.

Drugą przyczyną jest ograniczenie czasowe – roczny okres przedawnienia, który wydaje się zbyt
krótki, przykładem może być tu Hiszpania, która wybiera postępowanie cywilne przed sądem.

Z kolei takie państwa członkowskie jak Niemcy i Holandia, usprawiedliwiają znikome wykonanie
dyrektywy nieznajomością przepisów krajowych, transponujących dyrektywę, przez prokuraturę i orga-
ny policji.

Na zakończenie należy dodać, iż Komisja Europejska zetknęła się z problemami w zakresie porów-
nania danych przekazanych przez Państwa Członkowskie. Zdarza się faktycznie, że Państwo Człon-
kowskie zgłasza, że nigdy nie otrzymało wniosku o poszukiwanie lub powiadomienia o odnalezieniu

20 Dzieje się tak gdy ustawodawstwo krajowe państwa członkowskiego nie wprowadza ograniczeń czasowych procedur sądowych, lub
w wyniku odrębnych umów pomiędzy państwami członkowskimi, które ustanawiają okres dłuższy niż okres 75 lat (art. 7 ust. 1 dyrektywy).
21 Zob.: Pierwsze Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
z wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywy Rady 93/7/EWG w sprawie zwrotu
dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego, COM (2000)325 wersja ostateczna z dnia 25
maja 2000 r.
Drugie Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywy Rady 93/7/EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury
wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego, COM (2005)675 wersja ostateczna z dnia 21 grudnia
2005 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/com/2005/com2005_0675pl01.pdf
22 Jeszcze na początku 1997 r. sześć krajów członkowskich nie poinformowało Komisji Europejskiej o wprowadzeniu instrumentów krajo-
wych niezbędnych dla implementacji postanowień dyrektywy, były to: Austria, Belgia, Grecja, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy.
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przedmiotu, podczas gdy inne Państwo Członkowskie potwierdza, że mu takie przekazało. Wymienio-
na mała liczba zastosowania dyrektywy może ponadto wynikać z faktu, że:
- dobra kultury wywiezione w sposób niezgodny z prawem z danego państwa pojawiają się ponownie

dopiero po średnio 20 – 30 latach,
- dyrektywa ma zastosowanie jedynie do narodowych dóbr kultury wymienionych w załączniku do niej.

ZakończenieZakończenieZakończenieZakończenieZakończenie

ZZZZZjednej strony regulacje dotyczące ochrony dzieł sztuki obowiązujące w Polsce są wynikiem imple-
mentacji prawa wspólnotowego regulującego te kwestie, a z drugiej strony państwa członkowskie

(w tym Polska) mają prawo do określenia własnych skarbów narodowych. Zatem, same państwa człon-
kowskie decydują o skali ograniczeń dotyczących wprowadzania określonych dóbr kultury (dzieł sztuki)
do obrotu. Poprzez określanie kategorii obiektów, których wywóz i handel którymi jest zakazany, dzięki
temu państw członkowskie ustalają ograniczenia dotyczącego legalnego obrotu dziełami sztuki. Należy
zwrócić uwagę, iż to państwa członkowskie przede wszystkim powinny chronić własne dobra kultury,
kontrolując i nadzorując procesy wywozowe, natomiast prawo wspólnotowe może być pomocne, przy
złamaniu (niedotrzymaniu warunków przewidzianych w pozwoleniu) lub w przypadku kradzieży i niele-
galnego wywozu dzieła sztuki do innego kraju. Konieczne wydaje się poprawienie systemu ochrony
dzieł sztuki przed kradzieżą, w związku z rosnącą przestępczością w tym zakresie23. Przy odpowiedniej
ochronie, stosowanie przepisów omawianej dyrektywy może być zbędne lub wykorzystywane incyden-
talnie.

Źródła prawa polskiego:Źródła prawa polskiego:Źródła prawa polskiego:Źródła prawa polskiego:Źródła prawa polskiego:
1. Ustawa o ochronie dóbr kultury i muzeach z 15 lutego 1962 r., Dz. U. z 1962 r., nr 10, poz. 48,
tekst ujednolicony: Dz. U. z 1999, nr 98, poz. 1150 wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r., Dz. U. z 2003 r., nr 162,
poz. 1568.
3. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie komisji mieszanych dla ochrony zabytków
sztuki i kultury znajdujących się w kościołach katolickich i lokalach kościelnych, Dz. U. z 1926 r., nr 6
poz. 35.
4. Rozporządzenie z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, Dz. U. z 1928 r., nr 29 poz. 265.
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 30 czerwca 1965 r., w sprawie zezwoleń na wywóz za
granicę dóbr kultury, Dz. U. z 1965 r., nr 31 poz. 206 z późniejszymi zmianami.
6. Dekret z dnia 31 października 1918 r., o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, Dz. U. z 1918 r.,
nr 16 poz. 36.
7. Dekret z 1 marca 1946 r., o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów
o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej Dz. U. z 1946 r., nr 14, poz. 99.

Źródła prawa wspólnotowego oraz dokumenty europejskie:Źródła prawa wspólnotowego oraz dokumenty europejskie:Źródła prawa wspólnotowego oraz dokumenty europejskie:Źródła prawa wspólnotowego oraz dokumenty europejskie:Źródła prawa wspólnotowego oraz dokumenty europejskie:
1. Rozporządzenie 2603/69 z 20 grudnia 1969 r. ustanawiające wspólne przepisy eksportowe, Dz.
U. WE 1969 L 324, które zostało zmienione rozporządzeniem nr 3918/91 z dnia 19 grudnia 1991
r., Dz. U. WE 1991 L 372.
2. Dyrektywa 93/7/EWG z 15 marca 1993 r., Dz. U. WE 1993, L74/74 zmieniona dyrektywą 96/
100, Dz. U. WE 1997, L 60/59.
3. COM (2000)325 wersja ostateczna z dnia 25 maja 2000 r. - pierwsze sprawozdanie Komisji dla
Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywy Rady 93/7/
EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa
Członkowskiego.

23 Z informacji Policji na temat skali zagrożenia przeciwko zabytkom w Polsce, wynika, iż w 2004 r. stwierdzono 2.238 przestępstw
przeciwko zabytkom, natomiast w 2005 r. stwierdzono 2.247 przestępstw tego typu, Ponadto odnotowano w 2004 r. odnotowano 339
przestępstw a w 2005 r. 225 przestępstw w wyniku których nastąpiła utrata przedmiotów kultu religijnego, nie stanowiących w myśl
definicji zabytku. Informacja dostępna na stronie internetowej: www.policja.pl/download.php?s=1&id=5373.
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4. COM (2005)675 wersja ostateczna z dnia 21 grudnia 2005 r. – drugie sprawozdanie Komisji dla
Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywy Rady 93/7/
EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa
Członkowskiego.
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5. Wyrozumska A., Kultura, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Prawo materialne i prawo polityki, t. 2, red.
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6. Zeidler K., Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje, Ochrona zabytków 2002,
nr 3-4.
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Implementacja dualnych macierzy
współosiowych obrazów – fotografia cyfrowa

Marcin
NOGA

1. WPROWADZENIE1. WPROWADZENIE1. WPROWADZENIE1. WPROWADZENIE1. WPROWADZENIE

PPPPPierwszą fotografię z wykorzystaniem soczewki wykonał w 1839r. Louis Daguerre na posrebrza
nej płytce miedzianej. W 1925r. powstały pierwsze negatywowe aparaty małoobrazkowe, który
mi po ulepszeniach posługujemy się i dziś.

Koniec XX wieku uznaje się za początek ery fotografii cyfrowej, gdyż obraz uzyskiwany z przetwor-
ników cyfrowych jest jakościowo lepszy od fotografii małoobrazkowej, a ceny odbitek i aparatów są
porównywalne.

Fotografia jako: zdjęcie pamiątkowe, dokument (historyczny, reportaż), fotokopia – pierwowzór
ksero, artystyczna (np. fotomontaż), stereografia, pomiarowa.

Niechlubny początek fotografii pomiarowej przyniosło szpiegostwo gospodarczo-przemysłowe, które
to wykorzystywało ją do natychmiastowego zapisania wymiarów i  kształtów w celu późniejszego repli-
kowania oryginału. Pomiary pobierano ze zdjęć obiektów wykonanych na płaszczyźnie XY, zdjęcia 3-D
spełniały wyłącznie rolę informacyjno-zestawieniową.

Pierwsze zastosowanie optycznego pomiaru w trzecim wymiarze wykorzystano do szacowania od-
ległości (obiektu od obserwatora) w geodezji (nasadka dalmierska, lata 70). Niestety metodą tą nie
można wykonać pomiarów z dokładnością niezbędną dla pomiarów geodezyjnych.

Rolę fotografowania pomiarowego (w celach geodezyjnych) spełniały zdjęcia lotnicze a obecnie
satelitarne. Komplet składa się z dwóch zdjęć wykonanych jednemu obiektowi pod określonymi dwoma
kątami w celu późniejszego obliczenia jego wysokości (stereografia o szerokiej bazie).

Znaczącym momentem dla interpretacji obrazów cyfrowych była misja sondy „Pathfinder”, która
dotarła w lipcu 1997r. na Marsa i przesłała na Ziemię zdjęcia [7]. Zostały one poddane obróbce
komputerowej w celu stworzenia wirtualnej przestrzeni planety. Przekształcenia cyfrowe (montaż, skła-
danie fragmentów) były niezbędne, ponieważ aparat sondy wyposażony był w przetwornik

o niewielkiej rozdzielczości 768x484 piksele. Obecnie aparaty o takich parametrach są montowane
w „aparatach zabawkach”.

Wiele jest czynników wpływających na rozwój zastosowań obrazów cyfrowych:
- komputerowy skład druku,
- grafika reklamowa (ulepszanie fotografii, niwelowanie wad obiektu i procesu fotografowania),
- rozpowszechnienie komputerów domowych wyposażonych w: skaner, drukarkę a obecnie aparat

i kamerę cyfrową.
Aktualnie można zauważyć tendencję do porzucania metod optycznych na rzecz pomiarów sateli-

tarnych GPS lub za pomocą ultradźwięków, a nawet lokalizacji w oparciu o technikę GSM („TA” -
opóźnienie sygnału).

2. POSTAWIENIE PROBLEMU2. POSTAWIENIE PROBLEMU2. POSTAWIENIE PROBLEMU2. POSTAWIENIE PROBLEMU2. POSTAWIENIE PROBLEMU

DDDDDwa organy zmysłów mają tą samą anatomiczną właściwość symetrycznego układu i podwójnej
obecności:

- dwoje oczu,
- dwoje uszu.
Podczas procesu słyszenia obydwoma uszami, wskutek nierównoczesnego w czasie docierania fal

dźwiękowych do obu błon bębenkowych można rozpoznać kierunek z którego dochodzi dźwięk.
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Rys. 1. Lokalizacja źródła dźwięku (stereo)

Rys 2. Strefa niewidoczna - stereoskopi

W zakresie dźwięku ciągle
zachodzą dynamiczne zmiany.
Np. firmie Dolby w 2 kanało-
wym dźwięku udało się zakodo-
wać i rozkodować informacje
o czterech kanałach (surround),
a najnowszy projekt tej firmy
(Dolby Pro Logic IIx) do ośmiu
kanałów w standardowej ścież-
ce stereofonicznej [8]. Drugim
kierunkiem rozwoju jest dźwięk
przestrzenny z wykorzystaniem
dwóch głośników dający efekt
wirtualnych głośników.

W zakresie obrazu ograniczono się do dopracowania i popularyzacji standardów (MPEG-4, DVD,
TV-cyfrowa itp.). Wideo VHS prawie w niezmienionej wersji jest wykorzystywane od 1976r, a parame-
try obrazu telewizyjnego praktycznie nie zmieniają się od półwiecza [1].

W obrazie widzianym jednym okiem strefa niewidoczna zwiększa się za obiektem, wraz z oddala-
niem się od niego.

W przeciwieństwie do rys. 2 w obrazie stereoskopowym na
rys. 3, strefa niewidoczna zmniejsza się, co może doprowadzić
do ukazania całej przestrzeni za obiektem przysłaniającym.

Naszym obu oczom zawdzięczamy dostrzeganie i rozróżnia-
nie odległości. Przy widzeniu dwu ocznym promienie świetlne (emi-
towane przez przedmioty
z bardzo dużej odległości)
padają w te same miejsca
siatkówek obu oczu.

Na rys. 4 schematycznie
przedstawiono powstanie ob-
razu na siatkówce oka. Pro-
mień świetlny wychodzący z
punktu F, wchodzący przez

soczewkę prawego oka, pada na siatkówkę w punkcie Fp. Drugi,
leżący bliżej punkt N jest odwzorowany na siatkówce jako punk
Np. Natomiast na siatkówkę lewego oka obraz punktów F i N pa-
dają razem. Różnica między obrazami (czyli paralaksa) jest do-
kładnie, wymiernie wyrażona przez różnicę miedzy kontami zbież-
ności g i g'. Różnica ta jest równa kątowi d [6].

Zdjęcie stereoskopowe tylko wtedy oddaje  dokładnie motyw
widziany, gdy jego oba półobrazy zostały sfotografowane z koń-
cowych punktów znormalizowanej bazy, odpowiadającej odległo-
ści między oczami wynoszącej w przybliżeniu b=65mm (rys. 4),
gdy ich paralaksa jest zgodna ze swobodnym widzeniem. Soczew-
ki aparatu do oglądania muszą być rozsunięte tak jak oczy (65mm)
i odstęp między półobrazami musi być również 65mm.[6]

gdzie: t – zakres głębi, aF – od-
ległość punktu najdalszego,
aN – odległość punktu najbliż-
szego, b - baza , 0,02 – długość
luku konta granicznego paralak-
sy wynoszącego ok. 70’.

Rys. 3. Schematyczne przedstawienie pa-
ralaksy wg Luschera
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3. OBLICZENIA (SCHEMAT DZIAŁANIA ALGORYTMU)3. OBLICZENIA (SCHEMAT DZIAŁANIA ALGORYTMU)3. OBLICZENIA (SCHEMAT DZIAŁANIA ALGORYTMU)3. OBLICZENIA (SCHEMAT DZIAŁANIA ALGORYTMU)3. OBLICZENIA (SCHEMAT DZIAŁANIA ALGORYTMU)

OOOOOdczuwanie przez organizm ludzki a zwłaszcza przez mózg światła i barwy jest spowodowane
działaniem promieniowania elektromagnetycznego. Należą do niego oprócz światła widzialnego

między innymi promieniowanie rentgenowskie, cieplne, fale radiowe. Z szerokiej skali promieniowania
elektromagnetycznego, zakres dłu-
gości fal zawierających się w prze-
dziale 400 - 700 nm powoduje re-
akcje nerwów wzrokowych, znajdu-
jących się w oku ludzkim, co w efek-
cie daje zjawisko widzenia [4].

Światło dzienne, odczuwane
jako białe, jest mieszaniną fal o dłu-
gościach w zakresie mniej więcej
400nm (ultrafiolet) - 700nm (pod-
czerwień).

Organ wzroku jest bardziej czu-
ły na żółtozieloną część widma świa-
tła słonecznego niż na promienio-
wanie o pozostałych barwach, leżą-
cych po obu brzegach widma. Tak
dzieje się w przypadku widzenia
dziennego. Podczas widzenia zmrokowego oko nastawia się na niebieską część widma (rys. 7).

Rys. 4. Zakres głębi w obrazie stereoskopowym przy różnych odległościach punktu (0,25¸2m)
dla bazy 65mm gdzie: czerń oznacza głębię ostrości, szarość to odległość punktu najbliższe-
go.

Rys. 5. Rozszczepienie światła słonecznego na części składowe

Rys. 6. Rozkład barwowy światła nowoczesnej świetlówki dającej odcień
światła dziennego [9]
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Podobnie rzecz się dzieje z przetwornikami aparatów cyfrowych (CCD). Przy niedostatecznym
oświetleniu oprócz zmiany barw, powstaje tzw szum matrycy [10], który objawia się w postaci nieregu-
larnych punktowych zmian koloru zdjęcia (rys. 8), wprowadzając błędne dane dla algorytmu.

Dlatego podczas badań pod uwagę brane są jednobarwne walory fotografii cyfrowej (wzór 2),
ponieważ występują mniejsze odchylenia.

Rys. 7. Barwoczułość oka ludzkiego [6]

Rys. 8. Szum matrycy przy niedostatecznym oświetleniu

gdzie: Y- luminancja (jasność), R – czerwony, G – zielony, B – niebieski, UV – dwie składowe koloru.

Powyższa metoda posiada wadę, np. luminancja pomarańczowego obiektu jest taka sama jak zielo-
nego tła. W takich przypadkach należy użyć innej metody (chrominancji), porównującej  składowe
koloru U i V [3].

Główną ideą tego projektu jest skonstruowanie kompaktowego aparatu cyfrowego, niewrażliwego
na ekstremalne warunki fotografowanych obiektów. Przy użyciu jednego przetwornika niemożliwe jest
wykonanie fotografii przy dużym kontraście np. (obiekt pod światło). Dlatego zgodnie z założeniem
konstrukcji małego aparatu, można wykorzystać jeden obiektyw, element optyczny rozdzielający obraz
padający na dwa niezależne przetworniki.

Podczas badań zostanie wykorzystany jeden aparat cyfrowy umieszczony na statywie, wykonujący
dwie fotografie nieruchomemu obiektowi (jedną po drugiej) z różnymi parametrami (przesłoną i cza-
sem, nastawą ostrości).
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Przyjmijmy, że pierwszy przetwornik będzie fotografował element pierwszoplanowy, a parametry
drugiego zostaną ustawione na fotografowanie tła.

Uproszczony program liniowy:

gdzie: F1 to macierz obrazu pierwszego, F2 - drugiego; B1  i B2  to „ostrość lokalna obrazu”,
0>i>n-2; 0>j>m-2;  n i m to wysokość i szerokość obrazu w pikselach.

Jeżeli B1>B2 dla punktu (Xi Yj), rozwiązanie takie wskazuje na to, że punkt (Xi Yj) leży bliżej
obserwatora, ponieważ wykazuje większą różnorodność danych w macierzy 1 niż 2. Jednak jeżeli wagi
B1 i B2 są równe lub bliskie zeru, to problem staje się powyższą metodą nierozwiązalny (rys.9).

Jeżeli taki przypadek nastąpi dla pojedynczego piksela, program uśredni tę wartość, usuwając błąd
aby nie nastąpiło powielenie błędnej danej „N” na rys. 10 w następnej fazie algorytmu [2].

Jeżeli analizowany piksel znajduję się blisko podejrzanego punktu o ekstremum „E” rys. 10 (kra-
wędź obiektu) zostanie wybrany algorytm uproszczony. W przeciwnym przypadku zostanie wykorzy-
stany algorytm dokładny, który operuje jednocześnie na wielu pikselach. Algorytm uproszczony działa
bardziej selektywnie, ale zarazem jest niepewny. Dlatego wyniki tego algorytmu „Z” na rys. 10 będą
weryfikowane z wartościami uzyskanymi w sąsiednich punktach.

Rys. 9. Pole stanu nieoznaczonego

Rys.10. Schemat działania algorytmu z reakcjami pośrednimi
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4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW – ZASTOSOWANIE PROJEKTU4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW – ZASTOSOWANIE PROJEKTU4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW – ZASTOSOWANIE PROJEKTU4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW – ZASTOSOWANIE PROJEKTU4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW – ZASTOSOWANIE PROJEKTU

NNNNNajważniejsze kierunki zastosowania projektu:
• W sytuacji nierównego oświetlenia fotografowanego planu (uzyskanie lepszego zdjęcia poprzez

wybieranie odpowiednich fragmentów z dwóch fotografii)
• Podstawowa interpretacja trójwymiarowa fotografowanych obiektów (analiza maksymalnie kilku war-
stwowa).
• Dobranie odpowiedniego współczynnika kompresji (dla tła większego niż dla obiektu).
• Weryfikacja praktyczna ukazała jeszcze jedną zaletę projektu. Założeniem było uzyskanie jak najlep-
szej fotografii, ale może także posłużyć jako „blue-box” (separacja obiektu z tła oraz możliwość zastą-
pienia tła innym zdjęciem).

Projekt ten może być rozwinięty o przeglądarkę do zdjęć, dającą użytkownikowi możliwość mani-
pulacji obrazem w płaszczyźnie Z.

Odbiorcą tego projektu mogą być też producenci telefonów komórkowych z wbudowanymi apara-
tami cyfrowymi. Urządzenia takie przeznaczone są do wykonywania zdjęć natychmiastowych, najlepiej
bez ustawiania żadnych parametrów. Metoda podwójnych przetworników daje możliwość doboru opty-
malnych parametrów po zrobieniu zdjęcia, poprzez procesy obliczeniowe, a w następstwie możliwość
zapisania jako normalne zdjęcie.

Rys. 11. Dwa zdjęcia wykonane ze statywu Rys. 12. Ilustracja praktyczna działania projektu
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Andrzej Marian Bartczak - profesor na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

12 lipca 1998, jadąc pociągiem do Kutna
13,14 lipca 1998 roku w Kutnie

Naturalne podejście do języka o malarstwaNaturalne podejście do języka o malarstwaNaturalne podejście do języka o malarstwaNaturalne podejście do języka o malarstwaNaturalne podejście do języka o malarstwa

I (pierwsze)
Jak namalować jedno źdźbło trawy?

Proste trudne pytanie.
Powinieneś wiedzieć.

Odpowiedzieć umiem nienajlepiej.
Jakoś jednak umiem.

II (drugie)
Jak namalować całą łąkę?

Powinieneś przecież wiedzieć.
Odpowiedzieć pewnie mógłbym, ale nie najlepiej.

Odpowiedzi wiele

I (pierwsza)
jedno źdźbło

naturalistycznie
analitycznie

przedmiotowo
strukturalistycznie

malarsko z ograniczeniem
rzeczowo

pojedynczo

II (druga)
całą łąkę
impresjonistycznie
ogólnikowo
en masse
strukturalnie
"malarsko", (pikturalnie)
abstrahując
półprzedmiotowo
metaforycznie
generalnie
swobodnie
syntetycznie
aluzyjnie
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Tadeusz Z. Blonski
Urodził się w 1947 r. W roku 1972 ukończył studia
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Działa w dziedzi-
nach Sztuki Wizualnej oraz Form Przestrzennych. Jest do-
centem w Katedrze Designu na Uniwersytecie Technicz-
nym w Koszycach. Brał udział w wielu wystawach w Polsce,
Czechach, Słowacji, Włoszech i Japonii, Jego prace znaj-
dują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce,
Czechach, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, Meksyku, Fran-
cji, Szwecji, Austrii i Nowej Zelandii.

W krzywym zwierciadle
– karykatury Tadeusza Z. Blonskiego
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Karykatury Bogumiła Łukaszewskiego

Bogumił Łukaszewski
Urodził się 1942 r. w Łodzi. Studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w latach 1962-
1968.
Dyplom w pracowni druku na tkaninie prof. Teresy
Tyszkiewicz oraz malarstwa prof. Lecha Kunki.
Twórczość w zakresie rysunku i malarstwa.
Udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.
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