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Wprowadzenie
 

Jan Lebenstein sam siebie nazwał malarzem 

,,komedii zwierzęco-ludzkiej”. Rzeczywiście z jego 

płócien i rysunków wyłania się obraz świata 

organicznie zoologicznego, a jednocześnie na wskroś 

humanistycznego. Biologiczne formy wykształcone 

przede wszystkim podczas pracy nad cyklem malarskim 

Bestiarium znalazły naturalną kontynuację w ilustracjach 

do  Folwarku zwierzęcego George’a Orwella, opowieści 

o losach gospodarstwa rządzonego przez zwierzęta2. 

Analogie międzygatunkowe wydają się w  tym wypadku 

zrozumiałe. Folwark jest alegorią nieludzkiego systemu 

komunistycznego. 

 

Propozycję stworzenia ilustracji do Folwarku zwierzęcego 

przedstawiło Lebensteinowi w 1974 roku włoskie 

wydawnictwo La Nuova Foglio. Według słów Miłosza, 

ze względu na lewicowe sympatie zachodnioeuropejskiej 

inteligencji Orwell był wówczas w Europie pisarzem  

niepopularnym, uważanym za ,,nietaktownego”3. Malarz 

nie kryjący się nigdy ze swoją nonkonformistyczną 

i antyreżimową postawą nie wahał się podjąć takiego 

zadania.

 

W niniejszym artykule omawiam niektóre z tych ilustracji, 

skupiając się na dwóch problemach4. Pierwszy z nich to 

przynależność formalna bohaterów przedstawień do 

lebensteinowskiego Bestarium, ich hybrydyczność 

i niepokojąca niejednoznaczność klasyfikacji gatunkowej. 

Drugim jest współwystępowanie na ilustracjach słowa 

i obrazu, ich wzajemne uzupełnianie się i dopełnianie 

znaczeniowe.

 

Maria Marszałek

Pogranicze Bestiarium i humanitarium  

w ilustracjach Jana Lebensteina do  

Folwarku zwierzęcego George’a Orwella1 

1. Tytuł został zaczerpnięty z artykułu Gustawa  
Herlinga-Grudzińskiego Wieczne pogranicza, Wstęp do teki 
Babyliony, Warszawa 1994, w: Jan Lebenstein w Galerii OPUS we 
Wrocławiu. Jana Lebensteina obrazy do Ksiąg Genesis – teksty różne, 
Wrocław, 1997, s. 27-28.

2. Informacje na temat Bestiarium i Folwarku zwierzęcego podaję 
w dalszej części artykułu. Zob. przyp. nr 6 i 29.

3. Cyt. za A. Kaiper, Literackie konteksty, w: Jan Lebenstein. Demony, 
katalog wystawy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza  
w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Szczecinie, 
Warszawa 2005, s. 30.

4. Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej Ilustracja 
książkowa Jana Lebensteina napisanej pod kierunkiem dr hab. Doroty 
Kudelskiej prof. KUL. Egzemplarz pracy znajduje się w Katedrze 
Sztuki Nowoczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca 
magisterska zawiera zestawienie dotychczasowych tekstów o pracy 
ilustratorskiej Lebensteina, którego nie przytaczam w niniejszym 
artykule.
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Bestraium Lebensteina
 

W 1963 roku w sztuce Jana Lebensteina następuje 

metamorfoza5. Wariacje na temat ludzkiej figury, 

które tworzył od 1954 roku, ustępują miejsca formom 

zwierzęcym. Rozpoczyna się okres pracy nad cyklem 

Bestiarium6. Następuje ,,ewolucja a rebours” –  

wertykalizm przechodzi w horyzontalizm, graficznie 

precyzyjny rysunek ustępuje miejsca gruboziarnistej, 

mięsistej masie malarskiej. Lebenstein zdecydował 

się odejść od motywu figury ludzkiej rozpiętej na 

pionowej osi obrazu, mimo że zapewnił mu on 

międzynarodowy sukces. Figury osiowe przyniosły mu  

pierwszą nagrodę na Biennale de Paris w 1959 roku, 

a w konsekwencji stypendium rządu francuskiego, 

umożliwiające wyjazd z PRL i osiedlenie się w Paryżu. 

Sam malarz miał świadomość koniunkturalnego 

potencjału wypracowanego przez siebie stylu, nie był 

jednak osobą, która ze względów praktycznych czy też 

finansowych zrezygnowałaby z wolności wyboru drogi 

artystycznego rozwoju.

 

Bestiarium Lebensteina stanowią obrazy olejne 

powstające od 1963 do 1965 roku. Niepodzielnie 

królują w nich zwierzęta. Bohaterami wcześniejszych 

cyklów tzw. figur hieratycznych, figur kreślonych 

i figur osiowych są przetworzone postacie ludzkie, 

będące jednak równocześnie, jak pisze Joanna Polakówna, 

,,preparatami protozoomorficznymi” o naturze ,,owadziej 

i groźnej”7.

 

Charakterystyczne dla nich jest oparcie figury na osi, 

porównywanej biologiczne albo antropologicznie do 

napięcia między popędami8, czy też teologicznie do 

Krzyża jako linii łączącej w różnych konfiguracjach byt 

ludzki i boski9. Ta rozpiętość pomiędzy interpretacją 

psychoanalityczną a eschatologiczną jest adekwatna 

w przypadku Lebensteina – malarza dążącego do 

ukazania głębi, sedna, mitu, istoty bytu.10 Figury osiowe 

są dwojako pierwotne: filogenetycznie – jako owadzie 

preparaty uwięzione w kratach gablotach oraz jako totemy 

– archetypiczne wyobrażenia prakultowe11. Poświęcam 

miejsce tym wczesnym lebensteinowskim cyklom, aby 

zaznaczyć, że zmiany które zachodzą w  twórczości artysty 

są konsekwencjami nieustępliwego poszukiwania nowych 

sposobów do ukazywania tego co było dla niego ważne. 

Malarz mówił: ,,Nie ma czystej biologii, jest zawsze 

związana z psychiką”12.

 

Formalny rozwój prowadzący malarza do stworzenia formy 

jego bestii polegał na zagęszczeniu farby, uwypukleniu 

masy obrazu, nadaniu mu reliefowości. Malarz nie krył 

bezpośrednich inspiracji paleontologicznych13. Z pewną 

dumą powoływał się na słowa kustosza paryskiego 

5. Fakty z życia artysty przytaczam na podstawie kalendarium w: 
Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje, wspomnienia, red. A. Wat, 
D. Wróblewska, T. 2, Warszawa 2004. W kolejnych przypisach 
używam skróconego zapisu: Jan Lebenstein i krytyka, T.2.
Lebenstein urodził się w 1930 roku w Brześciu Litewskim nad 
Bugiem. Podczas wojny zaginął po aresztowaniu jego ojciec, 
brat zginął podczas akcji przeprowadzonej przez UB w 1946 
roku. Lebenstein przeniósł się w tym samym roku do Warszawy, 
gdzie skończył liceum plastyczne i w 1948 roku rozpoczął studia 
na wydziale malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Studiował pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa, a potem Artura 
Nachta-Samborskiego. Debiutował w 1955 roku na legendarnej 
Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale. Jego 
pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w prowadzonym 
przez Mirona Białoszewskiego Teatrze na Tarczyńskiej 1956 roku.

6. Prace te zostały po raz pierwszy pokazane na dwóch wystawach 
indywidualnych we Włoszech: w Galleria Profili w Mediolanie 
(do 23 X 1963), w Galleria l’Obelisco w Rzymie (5-23 XI 
1963); następnie w 1964 r. w Amsterdamie w Galeii d’Endt,  
w Brukseli w Palais des Beaux-Arts, w Antibes w Musee Grimaldi,  
w 1964 r. zostają wystawione w cyklu „Peintures abominables” 
w Galerie Lacloche w Paryżu. Później obrazy te są wielokrotnie 
wystawiane i zestawiane z innymi pracami malarza w różnych 
konfiguracjach. W Polsce po raz pierwszy wystawione w 1965 
roku w ramach zbiorowej wystawy ,,Porównania” (25 IX - 24 X)  
w sopockim BWA, następnie na wystawie zbiorowej we Wrocławiu 
w 1975 r., a w 1977 r. na pierwszej polskiej wystawie indywidualnej  
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, przeniesionej kolejno 
do Krakowa i Łodzi. W późniejszych latach pokazywane jeszcze 
kilkakrotnie na różnych wystawach krajowych, np. w 1984 roku  
w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (V-VI 1984), w 1992 podczas 
retrospektywnej wystawy w Zachęcie (22 V - 22 VI), wystawa 
przeniesiona następnie do Krakowa i Wrocławia, 1998-2000 roku 
w różnych miastach w ramach ekspozycji ,,Etapy”, w 2005 roku 
pokazywane w Poznaniu, a potem w Lublinie i Szczecinie podczas 
wystawy pt. ,,Demony Lebensteina”.

7. J. Polakówna, Malarz  starości  ziemi, w: Z myślą o obrazach, 
Warszawa 1994, w: Jan Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 102.

8. Konstanty Jeleński nazywał to zaszyfrowaną pieczęcią Erosa  
i Tanatosa w artykule o twórczości Lebensteina w:  Jan Lebenstein, 
w Galerii OPUS we Wrocławiu...,s. 20-24.

9. K. Wierzyński, Powitanie Lebensteina, w: Cygańskim wozem, 
Londyn 1995, w: Jan Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 94.

10. K. Jeleński, Lebenstein – mitotwórca natury ludzkiej, w: Jan 
Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 75.

11. Lebenstein określił je tak w filmie Andrzeja Wolskiego, Jan 
Lebenstein – dziennik samotnika, Paryż 1998-1999, koprodukcja 
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Muzeum Historii Naturalnej, który po obejrzeniu 

prac artysty stwierdził, że przedstawione zwierzęta są 

fantastyczne, ale anatomicznie prawdopodobne14. Jest 

to tym istotniejsze, że anatomia całkowicie wyraża sens 

istnienia bestii. W obrazach nie ma narracji, zwierzęta 

znajdują się w nieokreślonej przestrzeni, nie ma nic, co 

odrywałoby uwagę odbiorcy ich stwardniałej skóry, mięśni 

i kręgów (Il. 1)15.

 

Narracja pojawia się w tych pracach, w których artysta 

łączył elementy typowo zwierzęce  i ludzkie. Są to przede 

wszystkim cykle rysunków i gwaszy16, których inspiracją było 

nocne życie Paryża oraz karykatury polityczne. W pracach 

tych potwory z Bestiarium spotykają się w nocnych barach 

z paryskimi kokotami, zajmują siedzenia przy kawiarnianych 

stolikach, na kanapach i szezlongach, piją wino i oddają 

się tajemniczym rytuałom seksualnym. Dla Lebensteina 

sztuka wynikała z połączenia zwierzęcej i ludzkiej natury. 

,,Pierwotny mit”, którego wciąż poszukiwał, miał przenikać 

również codzienną rzeczywistość (Il. 2)17.

 

Aleksander Wat w Dzienniku bez samogłosek tak opisuje 

rysunki i gwasze: ,,Równocześnie inny ruch degradujący: 

diabelrie, erotyzm sodomistyczny, podgroteski, zwierzęta, 

ludzie w daumierowskim społecznym zagrożeniu, dumne 

zwierzęta z kibicią i nogami w pantofelkach – banalny 

erotyzm maitre religieux”18.

Arte (Francja) i Programu II TVP, emisja francuska 17 listopada 
2000, w: Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej, o tradycji 
i współczesności. red. A. Wat, D. Wróblewska, T. 1, Warszawa 2000, 
s. 175. W kolejnych przypisach używam zapisu: Jan Lebenstein, T.1.

12. Obraz to nie tylko zamalowana powierzchnia, z Janem Lebensteinem 
rozmawia Piotr Kasznia, „Rzeczpospolita” 1992, nr 89, w: Jan 
Lebenstein, T. 1, s. 71.

13. Wypowiedź artysty w  Andrzeja Wolskiego, Jan Lebenstein 
– dziennik samotnika...,w: Jan Lebenstein, T. 1, s. 175.

14. Pisze o tym Krzysztof Pomian w artykule Czas Lebensteina, 
w: „Kultura”, 1985, nr 7-8, w: Jan Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 92.
  
15. Bete Sombre [Bestia Ciemna], 1965, olej na płótnie, 198x130 
cm, sygn. l.d.: Lebenstein 65, własność Muzeum Narodowego  
w Wrocławiu, nr inw. XVII – 1699.

16. Mam namyśli cykle Carnetes Intimes[1964] i SweeteyBar [1976]. 
Zob.: kalendarium: w Jan Lebenstein i krytyka, T.2.
   
17. Sweety Bar, 1976, tusz, gwasz, papier, 95x50 cm, własność 
prywatna.

18. A. Wat, Dziennik bez samogłosek, Warszawa 1990, w: Jan 
Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 98.

magazyn studentów historii sztuki kul 7       #5-6



magazyn studentów historii sztuki kul 

Stylistyka zwierzęco-ludzka w połączeniu z rodzajowością 

ujęć i narracją dotyczącą najbardziej aktualnych 

wydarzeń politycznych pojawia się w karykaturach 

Lebensteina. Malarz przez całe swoje życie prezentował 

postawę bezkompromisowo antykomunistyczną. Jego 

nieustępliwy patriotyzm ukształtowany w dzieciństwie 

przez doświadczenie wojny nigdy nie złagodniał. Lata 

młodości spędzone w Polsce, studia i przymusowe 

kontakty z ideologicznie zaangażowanym środowiskiem 

artystycznym Warszawy pogłębiły wstręt do socjalizmu 

i poczucie wyobcowania. Artysta mówi o swojej 

świadomej ucieczce i marginalizacji jako fundamencie 

własnego malarstwa19.

Paryż zafascynowany rewolucją artystyczną i polityczną, 

pełen układów i zwalczających się nawzajem koterii 

towarzyskich, również budził niechęć malarza. 

Lebenstein nie chciał być częścią żadnej opartej na 

doktrynach grupy. Mówił: ,,Malarstwo to indywidualna 

wypowiedź człowieka. Ja nie lubię tych maszerujących 

kolumn. Te maszerujące kolumny awangardy, awangardy 

czerwonej, brunatnej czy awangardy maoistowskiej są 

identyczne”20.

 

Karykatury polityczne Lebensteina są wykonane 

ołówkiem, tuszem, zazwyczaj mają niewielkie formaty. 

Były wymierzone przeciwko władzy komunistycznej, 

polityce ZSRR, często dotyczą wydarzeń historycznych, 

takich jak inwazja Związku Sowieckiego 

na Czechosłowację w 1968 roku, wojna 

w Afganistanie w 1982, czy wprowadzenie 

w Polsce stanu wojennego. Bohaterami 

karykatur są stworzenia niejednokrotnie 

łudząco podobne do potworów z cyklu 

Bestiarium.

 

Za przykład niech posłuży Karykatura 

pt. Jubilatka21 z 1967 roku (Il. 3) 

przedstawiająca bestię-świnię z ludzkimi 

kończynami, dłońmi trzymającymi trąbę 

i nogami w pończochach i pantofelkach, niesioną na barkach 

szeregu małych szkicowo tylko zaznaczonych postaci. W jej 

ryju i pod ogonem umieszczono polskie flagi – na pierwszej 

znajduje się napis ,,PRL”, a na drugiej ,,Jubilatka”. Bestia 

jest obrazem politycznej inicjatywy budowlanej. Fabryki, 

szkoły i inne budynki użyteczności publicznej powstawały 

nagminnie z okazji jubileuszu istnienia państwa polskiego 

w 1966 roku. Świnię niosą na barkach robotnicy jak antyczny 

egipski monument. Przekaz karykatury jest bardzo czytelny 

– inicjatywy władzy ludowej są dla obywateli zmienionych 

w niewolników wyłącznie ciężarem. Obraz społeczeństwa 

również nie napawa optymizmem. Przedstawieni ludzie są 

niezróżnicowani i bierni, bez szemrania zgadzają się znosić 

narzucony im obowiązek.

 

19. Wypowiedź artysty w filmie Joanny Żamojdo, Janusza  
i Piotra Weychertów, współpraca: Wojciech Bubella, Tomasz 
Łabędź, Wytwórnia Video- kontakt, Paryż 1989, w: Jan Lebenstein, 
T. 1, s. 164.

20. Tamże, s. 165.

21. Jubilatka, 1968, ołówek, flamaster papier, 24x31 cm, własność 
prywatna.
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Charakterystyczne jest to, że członkowie gremium 

sprawującego rządy są u Lebensteina  przedstawiani 

pod postacią świniopodobnej bestii. ,,Władza”, 

którą obrazował malarz to nie tylko grupa aktorów 

bieżącej sceny politycznej, ale też podstawowa potęga 

istniejąca ponadhistorycznie. Rządy komunistyczne są 

w ujęciu malarza siłą jednoznacznie negatywną, która 

potrafi zmienić ludzi w potwory. Gustaw Herling-

Grudziński pisał, że Lebensteina najbardziej fascynuje 

właśnie ta ,,krucha granica między ludzkimi twarzami 

a świńskimi ryjami”22 . Zburzenie tej granicy jest puentą 

i alegorycznym podsumowaniem powieści George’a 

Orwella pt. Folwark zwierzęcy. Ostatnie zdanie książki 

brzmi: ,,Stworzenia zgromadzone na dworze patrzyły 

to na świnię to na człowieka, ale nie można już było 

rozpoznać, która twarz do kogo należy”23.

 

 

Ilustracje do Folwarku Zwierzęcego 
George’a Orwella
 

Folwark zwierzęcy jest dobrze znaną alegoryczną 

przypowieścią opisującą komunistyczny ustrój ZSRR 

za pomocą historii wyimaginowanego gospodarstwa, 

w którym władzę, po uprzednim wypędzeniu ludzi, 

objęły zwierzęta24. Książka ukazała się po raz pierwszy 

w Londynie w 1945 roku25. Był to czas, kiedy duża część 

angielskiej opinii publicznej miała na temat ZSRR zdanie 

raczej pochlebne26. Gorycz i tragiczna ironia Orwella były 

poniekąd wyrazem rozczarowania. Pisarz  mimo swoich 

socjalistycznych poglądów zauważał, w przeciwieństwie do 

wielu innych lewicowych intelektualistów, zdradę ideałów 

wolności w totalitarnym ustroju ZSRR27.

 

Lebenstein wykonał ilustracje do Folwarku w 1974 

roku28. Pierwsze polskie wydanie w tłumaczeniu Teresy 

Jeleńskiej z pracami artysty ukazało się w 1985 roku29. 

Malarz cenił dzieło George’a Orwella za jego radykalizm 

i trafność politycznej oceny. Obu twórców zbliża również 

wywołujące efekt groteski łączenie elementów humoru 

i makabry. W Folwarku wielokrotnie pojawiają się elementy 

śmieszności, przeważnie jednak podszyte są grozą. Częste 

także u Lebensteina mieszanie tych dwóch emocji oraz 

łączenie cech międzygatunkowych w kreacji bohaterów 

i sama humanizacja zwierząt to klasyczne elementy 

satyryczne30.

 

Ilustracje Lebensteina  można podzielić na pewne grupy 

tematyczne. Pierwszą z nich stanowią te, które dotyczą 

poszczególnych epizodów powieści. Kolejny zbiór to 

portrety bohaterów książki. Znajdują się tu zarówno 

obrazy poszczególnych postaci (np. Napoleona, Boksera, 

Osła Beniamina, Kruka Mojżesza) jak też anonimowych 

22. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, ,,Kultura”, 1974, 
nr 7- 8, w: Jan Lebenstein i krytyka, T. 2, s. 116.

23. G. Orwell, Folwark Zwierzęcy, Kraków 1990, s. 95.

24. Forma Folwarku zwierzęcego nawiązuje do oświeceniowej 
powiastki filozoficznej. Na temat alegorycznego odczytania postaci 
i wydarzeń  zob. np.: V. Meyers, George Orwell, Londyn 1991, 
s. 102-110.

25. Przez wydawnictwo Secker & Warburg: G. Orwell  Animal Farm, 
Londyn, 1945.

 26. A. Rai, Orwell and the politics of despair. A critical study of the 
writings of George Orwell, Cambridge 1988, s. 113.

 27. R. Zimand, Orwell i o nim, Warszawa 1985, s. 5-8.

28. Było to włoskie wydanie powieści: G. Orwell, La fattoria degli 
animali  Macerata, 1974.

29. Pierwsze w ogóle polskie wydanie Folwarku Zwierzęcego 
w tłumaczeniu Teresy Jeleńskiej opublikowane zostało w Londynie 
w roku 1947 pod tytułem Zwierzęcy folwark, wszystkie wydania 
następne noszą tytuł Folwark zwierzęcy. Do upadku ustroju 
komunistycznego w Polsce w 1989 była to powieść zakazana 
przez cenzurę – pierwsze jej oficjalne wydanie ukazało się dopiero  
w 1988 roku. Od roku 1979 była jednak publikowana wielokrotnie 
w postaci przedruków z wydań emigracyjnych w wydawnictwach 
niezależnych ,,drugiego obiegu”.
Korzystam z wydania z ilustracjami Jana Lebensteina: G. Orwell, 
Folwark Zwierzęcy, Kraków 1990. Książka zawiera 10 barwnych 
litografii, 4 gwasze (czarno-białe zdjęcia) i 8 rysunków tuszem 
(czarno-białe zdjęcia). Tych 10 litografii wydanych zostało również 
w 1974 w postaci teki graficznej. Teka taka znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Narodowej: La fattoria degli animali: omaggio a George 
Orwell / Animal farm: to the memory of George Orwell / La 
république des animaux: hommage a George Orwell, Pollenza 
1974, wys. tabl. 70 cm, egz. 74/120 (A.6063/G.XX/VI-17). 
Oryginały rysunków i gwaszy znajdują się w zbiorach prywatnych.

30. S. Greenblat, Three modern Satirists: Waugh, Orwell and Huxley, 
Yale 1966, s. 61-62.
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przedstawicieli swoich gatunków (Owca, Szczur). 

Ilustracje stanowiące grupę portretów łączy sztywne, 

frontalne, najczęściej popiersiowe ujęcie bohatera, 

który wpatruje się w widza31. Postaci ujęte są 

w lebensteinowskiej konwencji, polegającej na 

łączeniu drobiazgowej niekiedy dbałości o poprawność 

w oddawaniu budowy ciał z równoczesnym 

groteskowym zniekształcaniem anatomii.

 

Ostatnia grupa zawiera ilustracje będące 

przedstawieniami praw panujących w Folwarku 

i haseł animalizmu – filozofii będącej alegorycznym 

odpowiednikiem komunizmu. W artykule niniejszym 

skupię się na ilustracjach ,,narracyjnych”, które 

przedstawię według porządku epizodów w fabule 

powieści.

 

 Zawiązanie się akcji w utworze następuje w momencie, 

kiedy zwierzęta należące do pana Jonesa, właściciela 

Folwarku Dworskiego spotykają się w nocy w stodole, 

aby wysłuchać słów Majora, starego wieprza cieszącego 

się powszechnym szacunkiem. To spotkanie obrazuje 

pierwsza  ilustracja, gwasz zatytułowany Miting32 (Il. 4).

  

Kompozycja przedstawienia jest horyzontalna, dzieli 

się na dwie części. Po prawej stronie, mniej więcej 

w połowie wysokości, znajduje się ustawiona do widza 

profilem centralna postać – tłusty, duży wieprz Major. 

Świnia leży na czymś w rodzaju podwyższenia, a wokół 

niej znajduje się pas pustej przestrzeni. Dopiero za nim, 

dookoła, przyciśnięte do siebie, usadowiły się pozostałe 

zwierzęta. Rozmieszczenie zwierząt jest zgodne z opisem 

wydarzenia w książce. Trzy psy, które weszły jako pierwsze, 

znajdują się u stóp majora. Świnie zajmują miejsca z przodu 

wpatrując się uważnie w starego wieprza.

  

Stary Major przypomina jedną z lebensteinowskich bestii, 

jego postać jest majestatyczną, ogromną, miejscami 

tłustą, a gdzie indziej 

umięśnioną górą ciała. 

Starczy wiek wieprza 

podkreśla wyliniała 

sierść i broda (która 

nawiązuje również 

do alegorycznej 

identyfikacji Majora 

jako Włodzimierza 

Lenina)33. Pozostałe 

świnie są mniejsze 

od Majora, 

przedstawione są 

tylko ich głowy. 

Jedna z nich otwiera 

paszczę ukazując 

31. Według Henrego Bergera Jr. wzrok – lacanowskie Gaze 
– odzwierciedla wnętrze jednostki przetworzone w procesie 
socjalizacji i ponownie uwewnętrznione. W przypadku ilustracji 
do Folwarku pokazywałoby zniszczenia, jakie we wnętrzu jednostki 
czyni system totalitarny. Zob.: H. Berger Jr., Fictions of the Pose: 
Facing the Gaze of Early Modern Portraiture, „Representations”, 
1994, nr 46, s. 91.

32. Miting, 1974, gwasz papier, 50x60 cm, własność prywatna. 
Tę samą scenę przedstawia kolorowa litografia pt. Major’s Dream: 
The earth from which Man has vanished,1974, litografia, papier, 
50x70 cm, własność Biblioteki Narodowej. Centralną postacią 
przedstawienia jest, tak samo jak w przypadku gwaszu, stary 
wieprz, którego otaczają zasłuchane zwierzęta.

33. Postać Majora była alegorycznym połączeniem Marksa  
i Lenina. Zob.: V. Meyers, George Orwell, s. 104.
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34. W tekście proroctwa występują  nawiązania do Kapitału Karola 
Marksa. Zob.: V. Meyers, George Orwell, s. 105.

35. The animals drive the men away [Zwierzęta wypędzają ludzi], 
1974, litografia, papier, 50x70 cm, własność Biblioteki Narodowej.

36. Wydarzenie to jest alegorią Rewolucji Październikowej, Jones 
to figura cara. Zob.: V. Meyers, George Orwell, s. 104.

37. G. Orwell, Folwark zwierzęcy, s. 14.

rzędy zębów. Interesująca jest gra spojrzeń w obrazie. 

Zwierzęta znajdujące się naprzeciwko Majora są 

w niego intensywnie wpatrzone, wydają się uważnie 

wsłuchiwać w każde wypowiadane słowo. W innym 

kierunku łby ustawione mają psy, które pilnują 

porządku wśród zgromadzonych. Sam Major nie 

odpowiada na spojrzenia swoich słuchaczy. Oko 

wieprza nie jest skierowane w stronę wpatrujących się 

w niego zwierząt. Major nawiązuje kontakt wzrokowy 

z odbiorcą przedstawienia. Sugeruje to, że opowiadana 

przez niego historia oraz wieszczone proroctwo są tak 

naprawdę skierowane do czytelnika, człowieka.

 

Stary Major rozpoczyna mowę od 

przepowiedzenia swojej rychłej śmierci. Ton 

wypowiedzi wieprza jest podniosły i uroczysty. 

Proroctwo Majora to sen o folwarku, z którego 

znikną ludzie, i który należał będzie całkowicie 

do zwierząt34. W swoim przemówieniu 

wieprz podburza zwierzęta do walki z ludzką 

niesprawiedliwością i wyzyskiem, jakiemu 

są poddawane. Całe spotkanie to alegoria 

proletariackich zebrań z okresu przed 

wybuchem rewolucji październikowej, kiedy 

rodziła się idea komunizmu. Przesłanie 

Majora brzmi zachęcająco i szczerze. 

Ilustracja Lebensteina jest wierna tekstowi, 

tylko atmosfera smutku, klaustrofobiczny 

tłok i niepokój panujący na gwaszu stanowią subtelny, 

a jednocześnie wymowny komentarz człowieka, który miał 

okazję doświadczyć idei Majora wcielonych w życie.

Na  litografii pt. The animals drive the men away35 (Il. 5) 

został  przedstawiony moment rewolucji, czyli wypędzenia 

właściciela folwarku przez rozwścieczone zwierzęta36. 

Dynamika ilustracji harmonizuje z opisem wydarzenia: „Na 

Jonesa i jego ludzi spadła nagle lawina bodnięć i kopnięć 

ze wszystkich stron”37. Jest to kompozycja horyzontalna, 

oparta o trzy poziome pasy. Pas dolny, będący pierwszym 

planem, zajmuje świnia i atakowany przez nią człowiek, 

Pan Jones. Świnia została wyposażona w długi, ostry róg, 
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którym bodzie skulonego człowieka. Na tej ilustracji Pan 

Jones jest nagi, pozostał mu na głowie jedynie kapelusz, 

będący symbolem jego pozycji i przynależności 

do rodzaju ludzkiego. Jego poza, wygięta sylwetka 

i przetworzona twarz, upodabniają go do przerażonego 

zwierzęcia. Świnia-zwycięzca jest duża i silna, ma gęstą 

sierść i długi ogon. Za nią na środku pola obrazowego 

znajduje się druga świnia, w pędzie zamierzająca się 

na Panią Jones. Kobietę ścigają też pozostałe zwierzęta 

tworzące najwyższy pas obrazu. Bohaterka uciekając 

bezradnie rozkłada ręce. Oboje, Pan i Pani Jones, zostali 

więc wypędzeni w upokarzający, okrutny sposób.

 

Kolejna litografia nosi tytuł The invasion that failed38  

(Il. 6). Przedstawiony na niej został ważny moment 

bitwy, która rozegrała się na terenie folwarku39. Chyży 

– wieprz o kozim wyglądzie, którego historycznym 

odpowiednikiem jest Lew Trocki40, zamierza się na 

Jonesa, zasłaniającego twarz dłonią. Tło litografii jest 

fioletowe, niepokojące i agresywne. Pod nogami farmera 

znajduje się głowa należąca do jednego z jego pachołków 

– cała pokryta guzami, obok niej zawieszone w powietrzu 

palce trzymają widły. Ta niekompletność postaci (Jones 

ma tylko jedną nogę, widoczne są jedynie łby zwierząt) 

podkreśla bitewny zgiełk i eksponuje centralną postać 

Chyżego. Znajdująca się nad nim plama pomarańczowych 

i brązowych barw, dodatkowo go wyróżnia. 

Atak ten był ważnym momentem w historii Folwarku, 

zarówno tej prawdziwej, jak i przekształconej na potrzeby 

polityki. Kiedy po wygnaniu Chyżego zostały mu odebrane 

wszelkie zasługi, Krzykała, wieprz odpowiedzialny za 

propagandę, tłumaczył zwierzętom oficjalną wersję 

historii, według której Chyży zdradził i cały czas stał po 

stronie ludzi, a decydujący cios zadał Jonesowi przywódca 

zwierząt, wieprz Napoleon. Przekształcanie historii, 

ukazane w wielu miejscach powieści, jest bardzo istotne. 

Orwell zauważył, że pamięć jest wrogiem totalitarnej 

władzy, bo jako strażniczka historycznej prawdy utrudnia 

manipulację. Władza dąży więc do jej  zniszczenia41.

 

Bohaterem kolejnej litografii również jest Chyży (w oryginale 

Snowball). Nosi ona tytuł: Snowball: Plans for the windmil42  

(Il. 7). Przedstawia wieprza pochłoniętego kreśleniem 

na podłożu technicznych wzorów. Chyży podczas swojej 

działalności agitatorskiej na rzecz animalizmu obiecywał 

zwierzętom postęp i dobrobyt. Wierzył w rozwój nauki 

i techniki oraz jej udział w polepszaniu warunków bytowych 

zwierząt. Wiatrak miał być urządzeniem, które oszczędzi 

zwierzętom pracy, a jednocześnie zwiększy produktywność 

gospodarstwa. Z budową wiatraka nie zgadzał się Napoleon, 

była to jedna z wielu kwestii, w których obaj przywódcy 

mieli odmienne zdania43. Orwell, piętnując zbrodnie Stalina 

(Napoleona), nie uważał wcale, że wizja komunizmu 

Trockiego byłaby mniejszym złem. Chyży na kartach książki 

38. The invasion that failed [Atak, który się nie powiódł],1974, 
litografia papier, 50x70 cm, własność Biblioteki Narodowej. 
Istnieje też wersja rysunkowa: Chyży atakuje Jonesa, 1974, tusz, 
papier 53x35 cm, własność prywatna.

39. Jest to alegoria wojny domowej, która rozpętała się w Rosji 
po wybuchu rewolucji. Jones i pachołkowie oznaczają „białych” 
Rosjan i ich europejskich sprzymierzeńców. Zob.: V. Meyers, George 
Orwell, s. 106.

40. Tamże, s. 106. Losy wieprza alegorycznie ilustrują dzieje 
Trockiego, który został odsunięty od władzy przez Stalina w 1927 
roku i deportowany z ZSRR dwa lata później.

41. Pisze o tym Roman Zimmand, w: Orwell i o nim, s. 24. 
O ideologii i pamięci w Folwarku zob. też w: L Hunter, George 
Orwell. The serach for a voice,  Miton Keynes 1984, s. 167.

42. Snowbal: Plans for the windmill [Chyży: Plany wiatraka], 1974, 
litografia, papier, 50x70 cm, własność Biblioteki Narodowej.

43. Spór między wieprzami to przedstawienie różnych wizji 
komunizmu między Trockim a Stalinem, pierwszy uważał,  
że priorytetem jest industrializacja, a drugi kładł nacisk na 
kolektywizację rolnictwa. Zob. V. Meyers, George Orwell, s. 108.
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jest równie pazerny, okrutny i przewrotny jak reszta świń44.

Wieprz przedstawiony na litografii budzi niepokój 

i pewien rodzaj uczucia bliskiego obrzydzeniu, 

wywołanego nieprzyjemnym  przekraczaniem granic 

gatunków. Precyzyjne ruchy zwierzęcia są bardzo 

ludzkie, taka jest też jego twarz, na której gości zaduma. 

Jednocześnie jego poza, kopyta i sierść są świńskie. Efekt 

powoduje charakterystyczną dla Lebensteina niepokojącą 

dwuznaczność klasyfikacji.

 

Kolejna ,,narracyjna” ilustracja przedstawia przejmujący 

epizod opowiadania, jakim było wywiezienie do rzeźni 

konia Boksera45 (Il. 8). Bokser to alegoryczny odpowiednik 

robotnika- przodownika pracy – szczerze przejętego 

ideami komunizmu46, których nie rozumie, ale w pełni 

akceptuje. Bohater pracując ponad siły, całą swoją energię 

wkłada w budowę nowego systemu, został jednak przez 

świnie wykorzystany i oszukany. W momencie, w którym nie 

mógł już pracować, wbrew wcześniejszym obietnicom nie 

pozwolono mu odpocząć, ale sprzedano rzeźnikowi.

 

Na gwaszu został przedstawiony moment, w którym wóz 

handlarza odjeżdża. Bokser wystawia głowę przez małe 

okienko. Za wozem z łbami zwróconymi w jego stronę stoją 

krowa i koza. Klacz Gospodyni unosi przednie nogi, próbując 

dosięgnąć Boksera. Jeszcze chwilę wcześniej zwierzęta 

nieświadome tego, co się właściwie dzieje żegnały konia 

jadącego w ich mniemaniu do szpitala. Opis sceny jest  

dramatyczny47: ,,– Bokser – strasznym głosem wołała 

Gospodyni – Bokser wyskakuj! Skacz szybko! Ciągną Cię 

na śmierć! Wszystkie zwierzęta zawtórowały: – Wyskakuj 

Bokser! Wyskakuj [...] ”48.

Na ilustracji koń wystawia łeb przez małe okienko. 

W oczach ma dużą łzę, płaczą też żegnające go 

zwierzęta. Szczególnie przejmujące jest przedstawienie 

Gospodyni, której kobieca pierś i rozwiana grzywa 

przydają wyglądu charakterystycznego dla kanonu 

przedstawień ludzkiej rozpaczy. 

Znamienne, że człowiek, Alferd Simons – koński 

rzeźnik i fabrykant kleju – jest dużo mniej osobowy 

44. Tamże, s. 108.
45. Pożegnanie boksera, 1974, rysunek tuszem, papier, 24x 32 cm,, 
własność prywatna.

46. Gospodyni, towarzyszka Boksera, to alegoria matki i robotnicy. 
Zob.: V. Meyers, George Orwell, s. 105.

47. S. Greenblat, Three modern Satirists, s. 65.

48. G. Orwell, Folwark zwierzęcy, s.79.
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i ludzki niż płaczące zwierzęta. Szczególnie jego spojrzenie 

– oko zaznaczone tylko czarną kropką – różni się od 

załzawionych oczu przyjaciół Boksera i ich wzroku pełnego 

rozpaczy i smutku. Lebenstein po raz kolejny pokazuje 

w ten sposób chwiejność automatycznego rozróżnienia 

między tym, co ludzkie i nieludzkie.

Ostatnia litografia „narracyjna” jest ilustracją zakończenia 

opowiadania. Jej tytuł to ostatnie zdanie utworu, które 

brzmi: Already it was impossible to distinguish between 

man and pig49 ( Il. 9), w polskim tłumaczeniu: ,,[…] ale nie 

można już było rozpoznać, która twarz do kogo należy”50.

 

Na ilustracji widać przez rozświetlone okno wnętrze 

pomieszczenia, w którym odbywa się przyjęcie. Przy kartach 

i alkoholu zasiadają hybrydy ludzi i zwierząt, brzydkie 

stwory, których twarze przypominają świńskie ryje, 

a głowy zdobią kapelusze. Można rozpoznać Napoleona 

i Pana Pinglintona51, którzy jednocześnie ,,wyszli w asa pik” 

podczas gry. Scena ta jest przesłaniem opowieści, wyraża 

prawdę mówiącą, że każda rewolucja z czasem upodabnia 

się do reżimu, przeciwko któremu występowała, a  każda 

despotyczna władza jest tym samym – niewolą obywateli.

 

49. Already it was impossible to distinguish between man and pig 
[Nie można już było poznać, która twarz do kogo należy],1974, 
litografia, papier, 50x70 cm, własność Biblioteki Narodowej. 
Istnieje też druga wersja ilustracji: Poker II, 1974, gwasz, papier 
53x35 cm, własność prywatna.

50. G. Orwell, Folwark zwierzęcy, s. 95.

51. Pan Pingliton to odpowiednik kapitalisty, zob.: S. Greenblat, 
Three modern Satirists, s. 65.
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Zakończenie
 

Seweryna Wysłouch w książce Literatura a sztuki 

wizualne podaje jedną z funkcji ilustracji książkowej 

jaką jest konkretyzacja wyglądów52. Obraz dopełnia 

wizerunki bohaterów literackich, przedstawionych 

miejsc, wzbogaca przekaz o realia rodzajowe.

 

Taką funkcję spełniają prace Lebensteina. Ilustracje 

do Folwarku zwierzęcego obrazują równocześnie 

fikcyjnych bohaterów utworu, jak i ich historyczne 

odpowiedniki. Artysta uzyskał ten efekt za pomocą 

prostych środków, łatwych do przeanalizowania na 

przykładzie przedstawień Napoleona i Chyżego. 

Świnie te – alegoryczne wizerunki Stalina i Trockiego 

– zwierzęcą aparycję łączą z cechami wyglądu swoich 

ludzkich pierwowzorów. Mam tu na myśli zarówno ich 

charakterystyczne rekwizyty, w tym części garderoby, 

takie jak okulary czy mundur, ale też rysy twarzy 

(ryjów). Można wyobrazić sobie, że gdyby zaistniała 

taka potrzeba wizerunki wykonane przez Lebensteina 

mogłyby pomóc czytelnikowi w rozszyfrowaniu 

alegorycznej treści książki.

 

Oprócz dopełniania wyglądów postaci malarz pokazuje, 

szczególnie w portretach zwierząt-mieszkańców 

gospodarstwa, różne reakcje psychologiczne na 

zniewolenie przez stanowiący uniwersalne zło system 

totalitarny. Wierny tekstowi książki, Lebenstein za pomocą 

przedstawiania mimiki twarzy i różnego typu spojrzeń 

swoich ,,modeli”, obrazuje takie stany umysłu jak strach, 

tępą agresję, czy apatię. Malarz bierze też pod uwagę 

zaprezentowany na kartach powieści charakter bohaterów, 

wpływający na to, jak reagują oni na sytuację niewoli 

i terroru.

 

Mimo swej wierności, podobnie jak wszystkie ilustracje, 

tak i te stanowią interpretację utworu literackiego53. Już 

sam wybór przedstawianych scen wskazuje na to, co autor 

uważał za ważne. Atmosferę utworu podkreśla kolorystyka 

– drażniące, nieprzyjemnie barwy są widoczne szczególnie 

na litografiach. Szkicowość, niepełne wyrysowanie postaci, 

skomplikowana falista linia – wszystkie dodają dynamizmu 

ujęciom narracyjnych scen.

 

W przypadku tego cyklu ilustracyjnego trudno jest mówić 

o następnej funkcji ilustracji, jaką  wyróżnia Seweryna 

Wysłouch. Mam tu na myśli funkcjonowanie ilustracji jako 

ekwiwalentu języka literackiego54. Język, jakim posłużył 

się Orwell w Folwarku zwierzęcym, jest w przeważającej 

części prosty i konkretny, natomiast niektóre fragmenty 

tekstu nawiązują do ,,nowomowy” i języka propagandy. Ta 

propagandowość, napuszona i agresywna, wyrażona jest 

w ilustracjach obrazujących doktrynę animalizmu poprzez 

52. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, 
s. 100-101.

53. Tamże, s. 102.

54. Tamże, s. 124.

55. Tak opisuje je Lechosław Lameński, Lebenstein – apokalipsa, 
,,Tygodnik powszechny” nr 5, 1988, w: Jan Lebenstein i krytyka, 
T. 2, s. 159.

56. Są to pojęcia charakterystyczne dla psychicznej koncepcji 
osobowości człowieka, zob.: P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii 
osobowości, Warszawa  2005, s. 39-49.

57. O Orwellu pisze tak Roman Zimand w: Orwell i o nim, 
Warszawa 1985, s. 13.

58. Tamże, s. 16.
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historyczne (ale nie przyporządkowane konkretnej 

epoce) stylizacje i pewien patos. W połączeniu ze 

zniekształconymi ciałami zwierząt patos ten sprawia 

groteskowe wrażenie.

 

Lebenstein jest szczery, kiedy symbolicznie przedstawia 

zniewolenie przez władzę totalitarną, ponieważ sam 

go doświadczył. Artysta sprzeciwiał się każdej niewoli: 

politycznej, artystycznej, towarzyskiej.

 

Powstanie ilustracji dzieli od napisania przez Orwella 

Folwarku prawie 30 lat. Przez ten czas sytuacja 

polityczna, która kształtowała się w pierwszych latach 

po wojnie, utwierdziła się i skostniała. Wykonując 

swoje ilustracje malarz miał świadomość dalszych 

losów gospodarstwa. Ugruntowanie się systemu 

komunistycznego potęgowało fatalizm w widzeniu 

przyszłości. Mimo swojej rodzajowości ilustracje te 

pokazują równocześnie uniwersalny dramat jednostek 

zniewolonych przez ponadczasowe zło totalitaryzmu.

 

Na zakończenie chciałabym jeszcze raz powołać się 

na tezę na o pograniczu Bestiarium i humanitarium 

w malarstwie Lebensteina. W sztuce artysty forma 

zwierzęca służy zobrazowaniu ludzkiej natury, a raczej 

jej mrocznej części. Forma dzieł, szczególnie tych 

należących do cyklu Bestiarium, jest organicznie 

nieprzyjemna. W kolorystyce dominują mało radosne 

zielenie, trupie barwy, kolory zimne lub szare, błotniste lub 

spalone55. Faktura mięsista, gruba, z licznymi impastami 

jest równie odpychająca. Przedstawione kości, mięśnie 

i skóra sprawiają czasami wrażenie, jakby znajdowały się 

w stanie rozkładu. Wydaje się, że gdyby nie pośredniość, 

jaką zapewnia przedstawienie, potwory mogłyby budzić 

organiczne odczucie wstrętu. Jest to prymitywna emocja, 

służąca do obrony organizmu przed substancjami dla 

niego szkodliwymi, powoduje instynktowne odrzucenie 

wywołującego ją bodźca. Dlatego łatwo i automatycznie 

zachodzi utożsamienie się rzeczy ohydnych ze złem. Mam 

tu na myśli zarówno zło w aspekcie moralnym, ale też 

to, co w  psychice ukryte – mroczne popędy, impulsy, 

piętnowane i odrzucane przez świadomość . W przypadku 

ilustracji do Folwarku można mówić o nikczemnej części 

społecznej natury człowieka.

 

Zarówno Orwell, jak i Lebenstein dążyli do ukazania 

prawdy o ludziach. Obaj wierzyli, że aby ją rozpoznać, nie 

jest potrzebna żadna polityczna ideologia, a raczej zwykła 

przyzwoitość . Poczucie, że dobro i zło są pojęciami absolutnie 

rozłącznymi, było im wspólne. Różnili się punktami 

filozoficznych odniesień: dla Orwella kondycja jednostki 

ludzkiej mogła być wyjaśniana na gruncie socjologii, 

politologii i empirii , Lebenstein szukał odniesienia w głębi 

pierwotnego mitu i w oparciu o sakralny absolut.
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wydelegowano jako dziennikarza „Wsi”. Przypadkowo, 

w poznańskim muzeum, malarze mieli okazję rozmawiać 

ze sobą, a tematem były nieprzychylne opinie 

Ministerstwa Kultury i Sztuki o dotychczasowym programie 

dydaktycznym7. Poza tym Gierowski miał okazję poznać 

prace studentów Strzemińskiego na Wydziale Plastyki 

Przestrzennej łódzkiej PWSSP. Ważnym wydarzeniem  

w życiu Gierowskiego była także Ogólnopolska Wystawa 

Młodej Plastyki w Arsenale w 1955 roku, podczas której 

poznał Mariana Bogusza.8 Spotkanie to miało znacznie 

zaważyć na jego dalszej twórczości. 

Bliższa znajomość z Boguszem i „Grupą 55”, a także  

z Klubem Krzywe Koło przyniosła głębsze zainteresowanie 

malarstwem poznanego już wcześniej Strzemińskiego. 

„Bogusz miał znacznie wcześniejsze kontakty ze 

Strzemińskim, z okresu lat czterdziestych i zawsze 

interesował się łódzkim środowiskiem” – powiedział 

Gierowski w rozmowie z Zagrodzkim w 1989 r.9 Klub na 

W 1957 r. Julian Przyboś po obejrzeniu Wystawy Sztuki 

Nowoczesnej w Zachęcie, na której zobaczył pierwszą 

serię „Obrazów” Gierowskiego, napisał: „Domyślam się, 

że Gierowski wyciągnął wnioski dla swojego malowania 

z wystawy Strzemińskiego. Znakomity Obraz XIII  

delikatnością kolorów i jednolitością wizji zbliża się do 

unizmu.”1 Podobne zdanie mieli także Jerzy Stajuda2, 

Stanisław Rodziński3, Aleksander  Wojciechowski4 i inni. 

Związek z teorią i sztuką Strzemińskiego można dostrzec 

w całej twórczości Gierowskiego. Warto się zastanowić 

na czym dokładnie związek ten polega.

Gierowski już pod koniec lat ’40 mógł się zapoznać 

z teoriami Strzemińskiego, który publikował ich 

fragmenty na łamach czasopisma „Wieś”5, do którego 

Gierowski również pisywał, a od 1949 r. był redaktorem 

technicznym tego tygodnika.7 Do spotkania artystów 

doszło w czerwcu 1949 roku podczas Festiwalu 

Szkół Artystycznych w Poznaniu, gdzie Gierowskiego 

Maria Olejarnik

Malarstwo Stefana Gierowskiego i jego związki  

z teorią sztuki Władysława Strzemińskiego*

* Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej Malarstwo Stefana 
Gierowskiego i jego zwizki z teorią sztuki Władysława Strzemińskiego 
napisanej pod kierunkiem dr Jacka Jaźwierskiego..

1. J. Przyboś, Sztuka abstrakcyjna. Jak z niej wyjść?, „Przegląd 
Kulturalny”, 1957, nr 45, s. 5.

2. J. Stajuda, Gierowski (w związku z „Konfrontacjami ’60),  
„Współczesność”, 1960, nr 20, s. 10.

3. S. Rodziński, Malarstwo Stefana Gierowskiego, „Tygodnik 
Powszechny”, 1970, nr 7,  s. 4.
  
4. A. Wojciechowski, Stefan Gierowski, seria Współczesne Malarstwo 
Polskie, Warszawa 1965, s. 6-9. 

5. W. Strzemiński, Realizm w malarstwie, „Wieś”, 1948, nr 47, s. 6 oraz 
tegoż Wyjaśniam impresjonizm, „Wieś”, 1948,  nr 48, s. 6-7.

6. J. Zagrodzki, Stefan Gierowski, Warszawa 2005, s. 28.

7. Tamże, s. 30.

8. W Arsenale Gierowski zaprezentował  dwie figuratywne, liryczne 
prace: Martwą naturę z samolotem i Dziewczynę z dzbanem. 
Szersza publiczność po raz pierwszy miała okazję poznać malarstwo 
Gierowskiego przy okazji Międzynarodowej Wystawy Sztuki Młodychw 
Zachęcie w sierpniu 1955, na której artysta pokazał dynamiczną  
i poetycką kompozycję Kocham życie. Większy jeszcze rozgłos przyniósł 
mu wystawiony na VI Wystawie Okręgu Warszawskiego Gołębnik. 

9. W Krzywym Kole, rozmowa ze Stefanem Gierowskim przeprowadzona 
przez Janusza Zagrodzkiego w pracowni artysty w Warszawie, 20 września 
1989 roku, w: Galeria Krzywe Koło [kat. wys.], red. J. Zagrodzki, lipiec 
– wrzesień 1990, Muzeum Narodowe, Warszawa, s. 43.
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obrazów, w których kompozycja w całości podporządkowana 

jest podziałom geometrycznym” 12 Uważa on, że już to 

dzieło, charakteryzujące się szukaniem najprostszych 

form, pokazuje zwrot ku Strzemińskiemu.13 Sam tytuł 

tej pracy jest zresztą znaczący i świadczy o poszukiwaniu 

postulowanej przez Strzemińskiego równowagi. Na 

przełomie 1956 i 1957 r. w Łodzi i w Warszawie 

zorganizowano pośmiertną wystawę małżeństwa 

Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego14, co 

przyczyniło się do jeszcze większego zainteresowania 

ich sztuką. W tym czasie Gierowski na Wystawie 

Sztuki Nowoczesnej w Zachęcie prezentuje Obrazy 

– prace już całkiem pozbawione figuracji, nazywane 

abstrakcją autonomiczną, a ze względu na bogatą 

i zróżnicowaną fakturę oraz zainteresowanie 

właściwościami tworzywa malarskiego łączone 

także z nurtem malarstwa materii.15 Jego działania 

natomiast wyraźnie odcinają się od taszyzmu. 

Tworzy za pomocą intelektu opierając się na intuicji 

malarskiej16, wykorzystując konkretną, fizyczną 

wiedzę o kolorach i podkładach. Tematem jest zawsze 

samo malarstwo oraz jego „składowe”: przestrzeń, światło, 

linia oraz barwa. Dla Gierowskiego ważna jest również 

emocjonalna strona tworzenia: obraz nie może być 

pusty, dekoracyjny, ma nieść spory ładunek emocji.17 Pod 

względem formalnym twórczość artysty można podzielić 

ogólnie na grupy. Na pierwszą składają się obrazy 

10. J. Zagrodzki, Stefan Gierowski i Krzywe Koło, w: Gierowski i Krzywe 
Koło [kat. wys.], red. M. Bauer, A. Bauer,  październik – listopad 
2003, Muzeum Sztuki, Łódź,  s. 16.

11.  J. Zagrodzki, Stefan Gierowski,  dz. cyt., s. 54.
  
12. Tamże, s. 50.
  
13. Tamże, s. 50-54. 
  
14. Wystawa pt. Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński odbyła 
się na przełomie grudnia 1956 i stycznia 1957 w Ośrodku 
propagandy Sztuki w Łodzi przy współpracy Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych w Warszawie. Władysław Strzemiński, w setną 
rocznicę urodzin [kat. wys.], red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska,  
listopad – styczeń, 1994, Muzeum Sztuki, Łódź, s. 268. 
  
15. P. Majewski, Malarstwo materii w Polsce jako formuła 
„nowoczesności”, Lublin 2006.
  
16. Intuicja rozwijana jest przez intelekt, ale także ukierunkowuje 
pewne intelektualne dążenia. Za pomocą wyczulonej intuicji można 
wejść na drogę odpowiednich poszukiwań intelektualnych, ale 
również odwrotnie: intelektem można ocenić niektóre intuicyjne 
działania. Twórczość Gierowskiego nigdy nie opiera się wyłącznie 
na intuicji, cechuje ją „brak zaufania do własnego gestu”. Stefan 
Gierowski i Zbigniew Taranienko rozmawiają o malarstwie. Brak zaufania 
do własnego gestu, „Aspiracje”, lato 2010, s. 14-23. Już w 1967 r. 
Jerzy Olkiewicz pisał, że „jego [Gierowskiego] malarstwo jest próbą 
połączenia rozbieżnych dążeń – intuicji i intelektu – które rozłamują 
współczesne widzenie świata”, cyt. za: Zagrodzki, Stefan Gierowski, 
dz. cyt., s. 70.
  
17. Malarstwo, wywiad Marty Kowalewskiej z Stefanem Gierowskim, 
„Art & business”, marzec 2008, s. 22.
  
18. Fijałkowski / Gierowski. Wizje malarstwa [kat. wys.]., sierpień 
2002, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, s. 7.
  

łamach swojego wydawnictwa „Nowy Nurt” dwa lata 

przed wydaniem książkowym opublikował dwie części 

wstępnego rozdziału Teorii Widzenia – „Widzenie” 

i „Realizm – obraz rzeczywistości”.10 W Krzywym 

Kole dyskutowano nie tylko na temat Teorii Widzenia, 

ale również o koncepcji unizmu.11 Koncepcja obrazu 

autonomicznego wywarła na Gierowskiego znaczący 

wpływ. Niemal przez całą twórczość będzie traktował  

obrazy jako konkretne przedmioty, od 1957 r. do dziś 

nazywa je właśnie Obrazami, numerując kolejnymi 

liczbami rzymskimi. Do wczesnych prac abstrakcyjnych 

należy Układ zrównoważony [il. 1], namalowany w 1956 r.  

Wg Janusza Zagrodzkiego to „jeden z pierwszych jego 
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malowane wyłącznie plamą, które powstały przed ok. 

1959 r. W drugiej mieszczą się prace namalowane do 

ok. 1967 r., w których pojawia się także linia. Od ok. 

1967 r. w Obrazach Gierowskiego obok światła i linii, 

obecnych w namalowanej przestrzeni, wyjątkowego 

znaczenia nabiera kolor, w obrębie którego malarz 

prowadzi bardzo śmiałe poszukiwania. 

Władysław Strzemiński traktował obraz jako przedmiot 

sam w sobie, skończony, nie mający żadnych odniesień 

do świata widzialnego ani umysłowego. Krytykował 

iluzję i postulował zjednoczenie form ze sobą 

nawzajem i z prostokątem płótna. Myśl o obrazie nie 

przedstawiającym nic poza sobą samym kontynuował 

Gierowski podejmując decyzję o malowaniu Obrazów: 

„Uznałem za najbliższą moim skłonnościom krańcową 

decyzję poprzedników, że barwa, forma i materia są 

treścią obrazu i jedynym autonomicznym malarskim 

środkiem przekazu. Dawało to szansę istotnego 

pogłębiania moich wyobrażeń o rzeczywistości  

i opartego o fakty realistycznego widzenia przedmiotu 

moich zainteresowań, którym stał się problem światła 

i przestrzeni. Aby zachować dystans w stosunku do 

własnych intencji przekazu i uniknąć nieporozumień, 

przyjąłem jako tytuł moich prac słowo „obraz” (obraz 

czegoś) oraz wprowadziłem kolejną numerację rzymską 

(nie dla wszystkich czytelną)”.18  Strzemiński, aby 

uzyskać autonomię obrazu, eliminował z niego kontrasty 

linii i barw. Unizm przeciwstawiał dualizmowi w sztuce, 

który dostrzegał m.in. w sztuce barokowej.19 Gierowski 

przedstawia autonomię inaczej, nie jako brak kontrastów, 

ale jako eksponowanie środków malarskich. Środkami tymi 

są światło, linia i kolor, obecne w malarskiej przestrzeni.

Przestrzeń

Problem przestrzeni Strzemiński rozważał głównie  

w napisanej razem z Katarzyną Kobro książce wydanej 

przez bibliotekę a.r. w 1931 r. Kompozycja przestrzeni. 

Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego20. Artyści w tym 

dziele traktują o rzeźbie, architekturze, a także o druku, 

jednak wysuwają również dość istotne wnioski dotyczące 

malarstwa. Przypominają, że obraz ograniczony jest 

formatem płótna i jego przestrzeń nie może wychodzić 

w żaden sposób poza ramy; jest skończona i zamknięta. 

Przeciwnie dzieje się z rzeźbą, która ma wyrażać stosunek 

przestrzeni określonej przez nią do przestrzeni poza nią. 

Nie ma z góry założonych granic, rzeźba ma się łączyć 

z nieskończoną przestrzenia, której główną cechą jest 

ciągłość.21 Strzemiński i Kobro przestrzeń rozumieli więc 

fizycznie i konkretnie. Konsekwencją tego była chęć 

traktowania malarstwa płaszczyznowo, dwuwymiarowo, co 

Strzemiński wielokrotnie podkreślał: „Obraz jest światem 

czworokątnym, płaskim, samowystarczalnym w swoich 

granicach, izolowanym od wszystkiego, co dzieje się poza 

19. „W drodze szukania kontrastów nie zdobędzie się takiego 
wiązania kształtów, które by wytworzyło jednolity organizm 
malarski.” W. Strzemiński, Dualizm i unizm, w: tegoż, Pisma, red. 
Zofia Baranowicz,  Wrocław 1975, s. 43.
  
20. K. Kobro, W. Strzemiński, Kompozycja przestrzeni. Obliczenia 
rytmu czasoprzestrzennego, w: W. Strzemiński, Pisma, dz. cyt., 
s. 74-118. 
  
21. Tamże, s. 75.
  
22. W. Strzemiński, Sz. Syrkus, Teraźniejszość w architekturze 
i malarstwie, w: W. Strzemiński, Pisma, dz. cyt., s. 62.
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jego ramami.”22  

Stefan Gierowski w pierwszych, srebrzystych Obrazach o 

rozedrganej powierzchni z lat 1957-59 nie przedstawia 

płaskiej przestrzeni, zamkniętej ramami. Jest to raczej 

przestrzeń „metafizyczna”, idąca w głąb obrazu, 

nieskończona, kojarząca się z kosmosem. Ciemniejsze 

plamy na Obrazie XIII [il. 2] sugerują głębię oraz braki 

światła w tych miejscach i dają lekki kontrast względem 

jaśniejszych płaszczyzn, które dzięki temu emanują 

metafizycznym światłem, światłem odpowiednim 

dla autonomicznej i osobnej fizyczności tego obrazu, 

innej niż fizyczność rzeczywistości nazywanej potocznie 

codzienną. Obraz ten to więc światło i przestrzeń 

niekoniecznie kojarząca się ze skończonością, choć 

przestrzeń i światło tego konkretnego obrazu. Gierowski 

wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że przestrzeń, 

jego zdaniem, jest nieskończona także w malarstwie.23 

Istnieje więc znacząca różnica w rozumieniu przestrzeni 

przez Gierowskiego i Strzemińskiego. Dzieła malowane 

przez tego drugiego, nazwane unistycznymi, nie do końca 

jednak przedstawiają płaskość obrazu. Na przykład 

Kompozycja unistyczna 14 z 1934 r.  (obok innych 

obrazów z serii unizmu Strzemińskiego, eksponowana 

na pośmiertnej wystawie Kobro i Strzemińskiego na 

przełomie 1956/57 r.24) jest niemal op-artowskim 

przedstawieniem kuli toczącej się pod płótnem  

i wypychającej jego powierzchnię do przodu. Podobne 

zjawisko obserwujemy w Kompozycji unistycznej 13 z tego 

samego roku. Znamienne jest światło wydobywające się  

z tych obrazów. Sam Strzemiński nie był więc w praktyce 

do końca posłuszny swoim teoriom. Używał światła jako 

środka malarskiego, które daje złudzenie trójwymiarowości. 

Innym zagadnieniem jest faktura dzieł tego artysty. W jego 

obrazach nie tylko z serii unizmu powierzchnia płócien 

bynajmniej nie jest płaska. Strzemiński kładł farbę bardzo 

gęsto, tworzył z obrazów prawie delikatne płaskorzeźby, 

co widać także na reprodukcjach. Nie wydaje się to być 

zgodne z dwuwymiarowością preferowaną w teorii 

unizmu, ale daje możliwość wytworzenia właśnie owego 

światła w obrazie. Faktura ta jest wypukła, ale nierozbita  

– jest jednolita, a więc unistyczna. Gruba fakturowość dzieł 

mogła wpłynąć na świadomość Gierowskiego i zwrócić 

jego uwagę na materię malarską. Zarówno zastosowanie 

gęstej farby, jak i teoretyczne rozważania Strzemińskiego, 

traktującego obraz jako konkretny przedmiot, mogły 

wyrobić w Gierowskim przekonanie, że w malarstwie środki 

należy eksponować, ponieważ są wartością samą w sobie. 

Wracając do tematyki przestrzeni w malarstwie i różnic 

w jej pojmowaniu przez Strzemińskiego i Gierowskiego, 

to warto podkreślić, że ten drugi od początku miał inne 

cele w swojej twórczości niż Strzemiński, który raczej nie 

interesował się wywoływanymi uczuciami u odbiorcy, 

przynajmniej o tym nie wspominał (Teoria Widzenia traktuje 

o sposobach patrzenia artystów i ich wpływie na kształt 

23. Np.: „To wyobrażenie przestrzeni absolutnie nieograniczonej. 
Nie ma ona końca, choć nie tracę świadomości, że używam 
konkretnej farby.” S. Gierowski,  cyt. za: Z. Taranienko, Obszary 
abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim, Warszawa 
2010, s. 69.
  
24. Władysław Strzemiński. W setną rocznicę urodzin [kat. wys.], 
dz. cyt., pozycja I.81, s. 178.

25. Malarstwo, wywiad M. Kowalewskiej z S. Gierowskim, dz. cyt., 
s. 22.
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dzieł.) Był zajęty raczej samą sztuką i jej wewnętrznymi 

relacjami. Gierowski natomiast wielokrotnie mówi, że 

dzieło ma nieść spory ładunek emocjonalny, nie może 

być „puste”25; przestrzeń w jego rozumowaniu nie jest 

fizycznym terytorium ograniczonym przez ramy, jak by 

tego chciał Strzemiński, ale jest przestrzenią zdarzeń 

emocjonalnych. Bliższa jest koncepcji przestrzeni  

w obrazach Marka Rothko, jak wspomina sam artysta.26  

Linia

We wczesnych obrazach Gierowskiego obecne są 

punkty, plamy, nazwane przez Zbigniewa Taranienko 

„znakami’27.  Ich obecność artysta wyjaśnia mówiąc, 

że powstały z powodu chęci naruszenia przestrzeni.28 

Znaki te szybko przekształcają się w linie. Już w Obrazie 

XXXV z 1958 r. występuje pionowa kreska, choć 

namalowana wieloma nieregularnymi pociągnięciami 

pędzla. W tym dziele widać również podział płótna 

według prostej pionowej linii, asymetrycznie. Podobny 

zabieg artysta stosuje w Obrazach z roku 1959, dzieląc 

płaszczyznę na dwa pola. Linia w kolejnych pracach 

staje się coraz bardziej konkretna i wyraźna, nie jest 

częścią tej rozmigotanej, srebrzysto-zielono-niebieskiej 

przestrzeni, ale występuje na niej lub w niej jako 

osobny element (Obraz LXXVI [il. 3]). Później jeszcze 

bardziej odcina się od tła otoczką jasnej farby dającej 

światło. Linie wyginają się w łuki, przecinają powierzchnię 

płótna (Obraz XCVII [il. 4], Obraz CLXVII [il. 5]). Nie jest 

to zgodne z unizmem, który wyraźnie neguje wszelkie 

wyróżnianie się jednych elementów dzieła spośród 

innych i wzajemne ich kontrastowanie. Logicznie wpisuje 

się to jednak w koncepcję malarstwa Gierowskiego:  

w przestrzeni obrazu zaczyna się pojawiać obiekt, a także 

ruch. Przestrzeń ta staje się więc nie tylko przestrzenią 

malarską, ale przestrzenią działań malarskich. Doskonale 

ilustrują to obrazy z lat ’60, np. Obraz CXCI [il. 6] (ale nie 

tylko: linia w podobnej formie i znaczeniu obecna jest do 

dzisiaj w dziełach malarza, który ilustruje „atakowanie” 

przestrzeni linią i powstawanie na skutek tego podziałów). 

Linia ta jest jak ostry i silny promień światła, powodujący 

załamania i reakcje w powierzchni, na którą pada. Bardzo 

trafnie opisał to zjawisko Janusz Zagrodzki, podając 

przy tym ciekawą interpretację przestrzeni w obrazach 

Gierowskiego: „Linie światła uderzając w płaszczyzny 

koloru przenikają do nich, tworząc zaburzenia lub 

zmarszczenia materii malarskiej. Fale powstające wokół 

poruszających się z ogromną szybkością, wyodrębnionych 

światłem form przenoszą się poza określoną krawędziami 

powierzchnię płótna. Przestrzeń obrazów nie ogranicza 

się więc do dwuwymiarowej płaszczyzny, pozostaje 

otwarta, ponadczasowa, nieokreślona, a zarazem 

skupiona wokół dynamicznych splotów linii i barw. Jej 

rolę można porównać do sceny, której rangę określają 

26. „Rothko pokazał, jak można maksymalnie swobodnie zestawiać 
ze sobą parę kolorów. Jeżeli od tej strony chciałem dochodzić do 
obrazu, natychmiast natykałem się na jego rozwiązania. Nie szło 
tu jednak o całość wyrazu. W moim malarstwie przestrzeń zawsze 
była określona wraz ze zmiennym światłem: często oddziaływała 
jak przestrzeń wyraźnie trójwymiarowa. Zasadnicza forma 
także była ostrzej zaznaczona, nie tak rozmalowana jak u niego.  
W rezultacie nasze obrazy są inne. Ale kiedy chciałem, żeby to 
wszystko było bardzo swobodne i wynikało z samego malowania, 
trafiałem na jego malarstwo. (…) Natomiast, jeśli chciałem, żeby 
obraz był jednolity, zrobiony z jednorodnej materii, czy z jakichś 
punktów, chcąc nie chcąc, natykałem się na unizm. Ale Strzemiński 
mi nie przeszkadzał, moje obrazy szły w zupełnie innym kierunku 
niż jego płótna, jednorodność można było robić w odmienny 
sposób. Przeszkadzał mi Rothko, gdyż ciągle ograniczał swoimi 
rezultatami.” S. Gierowski, cyt. za: Z. Taranienko, Obszary abstrakcji, 
dz. cyt., s. 26.
  
27. Tamże, s. 70.
  
28. Tamże.
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zdarzenia formalno-kolorystyczne, ich waga i znaczenie 

wzmagają się wraz z możliwością odczytywania wyrazu 

przepływającego przez nią zapisu uniwersalnego 

życia. To zagadnienie przestrzeni otaczającej obraz, 

rozszerzenie jej, przekraczanie kolejnych ograniczeń, 

staje się cechą większości dzieł artysty.”29 Gierowski 

wprowadzając w pewnym momencie linie w tworzone 

przez siebie przestrzenie, pokazał, co się z nimi stanie, 

jeśli się w nie uderzy lub jeśli się je podzieli. Ujawnia 

konflikt pomiędzy środkami malarskimi – plamami  

i kreskami, konflikt dynamiczny i wywołujący emocje. Sama 

linia nie jest tylko prostym śladem farby, ale podobnie jak 

przestrzeń i światło w obrazie ma metafizyczne znaczenie. 

Tak wypowiada się na jej temat artysta: „Intrygowała 

mnie szczególnie jej ukryta dynamika i dwuznaczność, 

jest bowiem równocześnie konkretnym, geometrycznym, 

fizycznym zbiorem punktów i symbolem metafizycznego 

dążenia, jest na płótnie naruszeniem stabilnej przestrzeni, 

  
29. Zagrodzki, Stefan Gierowski, dz. cyt., s. 76.
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podziałem, śladem punktu w ruchu, znakiem 

przebiegającej fali, albo i światła, ucieczką i dążeniem, 

słabym odbiciem tego, czego nie można zobaczyć, 

tak jakby sens linii (mojej) był zawieszony między 

wykresem a metafizyczną nieskończonością.” 30 Takie 

widzenie elementów malarstwa jest bliskie teorii 

Kandyńskiego, który pod powłoką zewnętrznych form 

(koloru, kreski, punktu itp.) dostrzegał wewnętrzne 

treści.31 Gierowski niemal dosłownie powtarza jego 

twierdzenie, że linia „jest śladem poruszającego 

się punktu, skutkiem jego przesuwania się”32. Linia 

staje się więc symbolicznym przedstawieniem ruchu  

w nieskończoność, przy czym Gierowski dokonuje 

podziału płaszczyzny, a więc przestrzeni malarskiej. 

Natomiast „unizm wychodzi z założenia, że kompozycja 

podzielona nigdy nie jest kompozycją jednolitą”.33  

Obrazy Gierowskiego, w których występują podziały 

tworzone przez linie wychodzące w wyobraźni 

obserwatora poza obraz, nie mogą być więc unistyczne, 

jednak jest w nich pewna cecha łącząca je z tą teorią. 

Jednym z najważniejszych odkryć unizmu jest prosta 

prawda o autonomii obrazu: „obraz jest sam w sobie  

i sam dla siebie”34. Strzemiński odnajduje i urzeczywistnia  

tę prawdę w dążeniu do organiczności i jedności dzieła.35 

Gierowski także jest wyznawcą autonomii dzieła, ale 

realizuje ją poprzez malowanie środków malarskich: 

linii, płaszczyzny, koloru. Malarskie konflikty, zdaniem 

Strzemińskiego, „rozbijają jedność obrazu”.36 Gierowski od 

tych konfliktów nie stroni, nawet czyni je tematem swoich 

prac, ponieważ są one elementem i tworzywem malarstwa. 

Na Gierowskiego ogromny wpływ miały również teorie 

Kandyńskiego, który znacząco oddziaływał na poglądy 

polskiej grupy Formistów. Manifest Zbigniewa Pronaszki, 

jednego z profesorów Gierowskiego na krakowskiej ASP, 

pod tytułem O ekspresjonizmie, prezentowany na łamach 

czasopisma „Maski”, jest w dużej mierze zgodny z zasadami 

Kandyńskiego.37 Zadziwiająca jest zbieżność teorii Pronaszki 

także z myślą Strzemińskiego. Na dowód niech posłuży 

fragment wypowiedzi Pronaszki ze wspomnianego wyżej 

artykułu: „Aby obraz miał formę potrzeba: żeby wszystkie 

jego obiekty miały formę, żeby forma ich była jednolita, 

związek między obiektami był ścisły i organiczny.”  

I w innym miejscu: „Malarstwo nie może być powrotem do 

natury, malarstwo musi być zawsze powrotem do obrazu. 

Obrazem zaś jest celowe, logiczne wypełnienie pewnymi 

określonymi formami pewnej przestrzeni, stanowiącej w 

ten sposób jednolity, niezmienny organizm.”38 Strzemiński 

utożsamiał Formistów z modernizmem polskim, znał 

ich i szanował jako prekursorów awangardy w Polsce, 

stawiał obok grup „Blok” i „Praesens”.39 Historycy 

sztuki rozpatrywali zbieżności jego myśli także z pracami 

teoretycznymi innych Formistów: Leona Chwistka  

i Witkacego.40 Patrzeniem na obraz i na elementy malarstwa 

jako na autonomiczne byty Gierowski zaraził się nie tylko od 

30. S. Gierowski, w: Gierowski – linia – dążenie [kat. wys.], maj 2005, 
Andzelm Gallery, Lublin, Ząbki 2005, s. 3. 
  
31. W. Kandyński, Punkt, linia a płaszczyzna, Warszawa 1986, s. 47. 
  
32. Tamże, s. 55.
  
33. W. Strzemiński, Dyskusja L. Chwistek – W. Strzemiński, w: tegoż,  
Pisma, dz. cyt., s. 224.
  
34. W. Strzemiński, Dualizm i unizm, w: tegoż, Pisma, dz. cyt., s. 42.
  
35. L. Brogowski, Powidoki i po… Unizm i Teoria Widzenia Władysława 
Strzemińskiego, Gdańsk 2001, s. 13.
  
36. W. Strzemiński, Dualizm i unizm, s. 43, cyt. za: L. Brogowski, 
Powidoki i po, dz. cyt., s. 14.

37. Por. Z. Pronaszko, O ekspresjonizmie, „Maski”, 1918, nr 1, cyt. 
za: J. Pollakówna, Formiści, Wrocław 1972, s. 59.
  
38. Tamże.
 
39. W. Strzemiński, Salon Modernistów, Warszawa 1928, s. 1-2,  
w: tegoż, Pisma, dz. cyt., s. 60.
  
40. Patrz I. Jakimowicz, Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli 
i obrazy, Warszawa 1978 oraz J. Zagrodzki, Rozważania o kolorze, 
w: Władysław Strzemiński 1893 – 1952. Materiały z sesji, red. J. Janik, 
Łódź 1994, s. 152-160.
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Strzemińskiego, ale też przez edukację wśród Formistów 

oraz lekturę pism Kandyńskiego. 

Kolor

Podobną zasadą autonomiczności kieruje się Gierowski 

malując kolory, które już od przełomu lat 60-tych 

i 70-tych zwracają na siebie coraz większą uwagę 

(Obraz CCLXX ). Artysta kontrastuje je ze sobą bądź 

pokazuje w odosobnieniu, pozostawiając widza sam 

na sam z ekspresją danej barwy. Barwa to najbardziej 

eksponowany środek wyrazu malarzy w ogóle, we 

wszystkich epokach – z jej pomocą określa się malarskość. 

Gierowski również nie bagatelizuje tego aspektu 

malarstwa, a wręcz wywyższa go do rangi osobnej 

wartości. Do tej postawy znakomicie pasuje wypowiedź 

Strzemińskiego podsumowująca artykuł z „Bloku”  

z 1924 r.: „Nie kolor asocjatywny i materialny kubistów 

i klasyków, nie barwność emocjonalna impresjonistów, 

nie kolor jako znak energii suprematystycznej, lecz 

barwa w swej istocie bezpośredniej.”41 Zdaniem tym 

można by opatrzyć dużą część dzieł Gierowskiego. Czym 

jest dla niego kolor? Nie jest środkiem do wyrażania 

emocji, ale czymś, co te emocje samo wywołuje. 

Gierowski nie maluje smutku, ale barwę, pokazując, że 

może ona wzbudzać smutek. Przekazuje widzowi istotę 

barwy, tak jak tego chciał Strzemiński. Za ilustrację 

tej tezy niech posłużą dzieła z 2008 r.: Obrazy DCCCLXVI 

[il. 7], DCCCLXVII [il. 8], DCCCLIII, które tworzą tryptyk 

trzech jakości barwnych: czerni, bieli i mieszanki kolorów 

podstawowych. Obserwujemy na nich różnorakość 

białej i czarnej barwy, ich niejednorodność oraz sposoby 

oddziaływania na siebie czerwieni, żółci i błękitu, a także 

jakie barwy powstają z ich połączeń oraz jak intensywne 

mogą być. Stając przed tymi pracami dowiadujemy się, jak 

oddziałują poszczególne farby, jakie mają właściwości, czy 

patrząc w czerń, tak wieloraką, czujemy się przytłoczeniu  

i smutni, czy raczej wywołuje ona poczucie pełni. Biel zmusza 

nas do zastanowienia, czy jest ona granicą, końcem innych 

barw, czy raczej ich początkiem. „Kolorowy” obraz jest 

jednolity mimo zestawienia ze sobą farb kontrastujących. 

Wzrok obserwatora nie jest prowadzony od jednego 

punktu do drugiego. Praca ta działa całą powierzchnią,  

w jednakowym natężeniu, podobnie jak dzieła tworzące z nią 

tryptyk oraz inne, mające w sobie wiele więcej kontrastów, 

nie tylko barwnych, ale i linearnych oraz świetlnych. 

Prawidłowość ta odpowiada postulatom Strzemińskiego, 

choć ten kontrastów nie preferował.42 Charakterystyczna 

jest wypowiedź Gierowskiego ze stycznia 2005 r.: „Jeżeli 

już istnieje idea obrazu, jest ona ujmowana jako jedno”.43 

Nie trzeba przytaczać wypowiedzi Strzemińskiego, by 

pokazać zbieżność jego zdania z powyższym cytatem. Obaj 

malarze dążą do jedności w obrazie, jednak pokazują ją w 

innej formie: jedność Gierowskiego to nie unistyczny brak 

41.  W. Strzemiński, B=2, w: tegoż, Pisma, dz. cyt., s. 27.
  
42. „W drodze szukania kontrastów nie zdobędzie się takiego 
wiązania kształtów, które by wytworzyło jednolity organizm 
malarski.” Strzemiński, Dualizm i unizm, w: tegoż, Pisma, dz. cyt., 
s. 43. 
  
43. Taranienko, Obszary abstrakcji, dz. cyt., s. 24.
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kontrastów i konfliktów, ale eliminowanie zbędnych 

elementów.44 Dla odbiorcy ważne jest, że jego obrazy 

działają całościowo – wzrok nie błądzi od jednego 

punktu do innego, a raczej chłonie obraz jako całość  

– mimo że nieraz napotyka na linie idące od punktu 

do punktu. Prace te zdają się funkcjonować jak natura,  

w której  w organiczny sposób współistnieją ze sobą 

liczne przeciwieństwa. Jeżeli coś w obrazie jest 

niezbędne i konieczne do uzyskania pewnej jakości czy 

wyrazu, to mimo, że kontrastuje z innym elementem, 

nie rozbija jedności obrazu. Czy jednak Strzemiński, 

gdyby miał okazję zobaczyć prace Gierowskiego, nie 

zanegował by ich „jedności” z powodu wewnętrznych 

kontrastów?  Być może, ale nie jest to istotne w obliczu 

tego, co Strzemiński mówił o rozwoju sztuki. Przez całe 

swoje życie bezkompromisowo uważał, że sztuka musi 

ciągle tworzyć na nowo; nie jest twórczością powielanie 

już odkrytych i sprawdzonych prawideł. Dostrzegał 

także konieczność opierania się na tradycji, znajomości 

i rozumienia historii swojej dziedziny. Pisał: „Twórczość 

teraźniejsza ma powstać na podstawie wszystkich 

wysiłków dotychczasowych, lecz jej początek – tam, 

gdzie jest koniec wszystkiego już stworzonego.”45 Sztuka 

Gierowskiego jest taką nową jakością, słusznie tworzoną 

na kanwie dokonań największych artystów poprzedniej 

epoki, ale nie naśladującą ich. 

Piotr Majewski twórczość Stefana Gierowskiego wpisuje  

w nurt malarstwa materii. Między innymi tak to uzasadnia, 

pisząc o pracach artysty z lat 1957-1960: „Powierzchnie 

płócien zostały silnie zróżnicowane – obok partii płaskich 

pojawiły się grube, niemal reliefowe fragmenty gęstej, 

niemal fizycznie uchwytnej farby, formowanej najczęściej w 

motywy linearne. Artysta eliminował w ten sposób wrażenie 

przestrzeni w obrazie, a wydobywał jego materialna 

strukturę i tutaj szukał siły jego oddziaływania.”46 Trzeba 

dodać w tym miejscu, że prace Gierowskiego pokazujące 

materię nie były tworzone tylko w wymienionych wyżej 

latach. Artysta w taki sposób malował w ciągu wszystkich 

lat swojej abstrakcyjnej twórczości (np. Obraz DCXXXVIII 

[il. 9]. Łatwo zauważyć, że pomiędzy interpretacją 

Majewskiego a tym, o czym była mowa powyżej, 

zachodzi ogromna sprzeczność. Na poprzednich stronach 

udowadniano, że światło, kolor i linie w obrazach 

Gierowskiego mają metafizyczne znaczenie a przestrzeń 

jest nieskończona, co mówi sam artysta. Majewski z kolei 

twierdzi, że fakturowe prace malarza to malarstwo materii 

eliminujące „wrażenie przestrzeni w obrazie”. Wprawdzie 

odwołuje się tylko do 3 lat wczesnej twórczości, ale sposób 

malowania, skłaniający do podobnych interpretacji, 

widoczny jest we wszystkich okresach twórczości. Rodzi 

się pytanie: metafizyka czy fizyka? Trzeba wyjaśnić, czym 

dla Gierowskiego jest materia malarska. Przez wzgląd na 

to, że nie zawsze maluje fakturowo i grubo, nie jest nią 

tylko farba. Materią malarską są dla niego (oprócz farby): 

44. Tamże.
  
45. Strzemiński, B=2, w: tegoż, Pisma, dz. cyt., s. 20.
  
46. Majewski, Malarstwo materii w Polsce, dz. cyt., s. 89.
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światło, linie i kolory. Eksponując te środki pokazuje 

ich właściwości. Należy jednak wyjaśnić twierdzenia 

o nieskończoności obrazowanej jego pracami. Artysta 

tłumaczy to w niedawnej wypowiedzi: „Każda farba 

posiada swoją odrębną, nieograniczoną przestrzeń.”47 

Używa tutaj słowa farba, jednak zważywszy na inne, 

wcześniejsze wypowiedzi48 można by je było zastąpić 

słowem „kolor”. Nieskończoność jest więc właściwością 

wymienionych wyżej środków malarskich. Dotyczy 

to zarówno kolorów jak i światła oraz linii. Można je 

ograniczać innymi kolorami czy liniami lub pozostawić 

biegnące w wyobraźni odbiorcy w bezkres. Linia prosta 

w matematyce nie ma końców. Oprócz materialności 

(„bycia farbą”) oraz  swojej metafizyki, mają również 

właściwości wizualnego i emocjonalnego oddziaływania 

na widza.

Przy okazji omawiania malarstwa materii w twórczości 

Gierowskiego, warto zamienić role głównych bohaterów 

tej rozprawy, zadając pytanie: jak Strzemiński wpisałby 

się w nurt malarstwa materii? Czy można by do jego 

malarstwa przypiąć taką etykietkę? Gdyby zapomnieć 

na chwilę o jego traktatach teoretycznych i spojrzeć na 

obrazy nazwane kompozycjami unistycznymi nie mając 

w świadomości teorii, jaka za nimi stoi, okazałoby się, że 

podpis „malarstwo materii” doskonale do nich pasuje. 

Efekt, jaki tworzą, możliwy jest praktycznie wyłącznie 

dzięki ich fakturowości. Materia malarska jest w nich bardzo 

żywo obecna i nie jest zasłaniana innymi odniesieniami. 

Nie obserwujemy w nich metafizyczności czy duchowości, 

a właśnie materię. Zresztą treść unizmu nie przeszkadza 

w traktowaniu tych obrazów jako malarstwa materii,  

a nawet taką interpretację potwierdza. Mówi przecież 

m. in. o fizycznych i materialnych właściwościach obrazu 

i nie poleca przekraczania granic, jakie te właściwości 

wytwarzają. Obraz to płótno o takich i takich wymiarach, 

naciągnięte na blejtram, pokryte farbą. Taka jest materia 

obrazu. A skoro tak, to można wręcz postawić przewrotną 

tezę, że Strzemiński był prekursorem malarstwa materii, 

nurtu, do którego Gierowski się wpisuje. 

Widzenie

Kolory mają optyczne właściwości działania na ludzki wzrok. 

Wzajemnie kontrastują, osłabiają się lub wzmacniają, 

podlegają mieszaniu w oku, tworzą powidoki.49 Wielkim 

teoretykiem widzenia był Władysław Strzemiński,  

a malowane przez niego Powidoki to obrazy syntezy 

kształtów i kolorów, jaka zachodzi w oku po przeniesieniu 

wzroku z jednego obiektu na inny. Jest to próba 

malowania głębszego realizmu, opartego na rzeczywistym, 

biologicznym fakcie widzenia otoczenia. Gierowski 

wprawdzie nie maluje powidoków, ale wykorzystuje je 

do świadomego oddziaływania na odbiorcę. Nie tylko 

sprawdza wpływ barw i kształtów na aparat wzroku, ale 

  
47. S. Gierowski, Gierowski. Przestrzeń farby – ciekawość pustki [kat. 
wys.], maj – czerwiec 2011, Andzelm  Gallery Lublin, Ząbki 2011, 
s. 5.
  
48. Por. Taranienko, Obszary abstrakcji, dz. cyt.,  s. 21.
  
49. „Barwy podlegają wydarzeniom spowodowanym wzajemnym 
oddziaływaniem na siebie (kontrast symultaniczny, barwy 
komplementarne, powidoki, mieszanie farb, itd.).” S. Gierowski, 
Cztery drobne informacje, w: Zagrodzki, Stefan Gierowski, dz. cyt., 
s. 145.
  

30       #5-6



magazyn studentów historii sztuki kul 

również jak wpływ ten kształtuje świadomość widza, 

jak optyczne działanie malarskości pobudza umysł 

do rozmyślania nad pojęciami nieskończoności, 

wieczności, doskonałości: „ciekawi mnie w nauce  

o barwie zależność między porządkiem chemicznym 

a psychologicznym oraz wydarzenia związane  

z wzajemnym oddziaływaniem barwników, prowadzące 

do przemian sugerujących daleko idące uogólnienia 

związane z egzystencją i życiem”50. 

Aby potwierdzić postawioną wyżej tezę, że Gierowski 

wykorzystywał w malarstwie optyczne właściwości 

barw, trzeba przeanalizować kilka przykładowych 

prac. Jako pierwszy warto omówić dość prosty 

kompozycyjnie Obraz DCXXIV [il. 10], na który składają 

się dwie przestrzenie, zielona i czarna, rozjaśniające 

się u styku i zmierzające do bieli. Czerń jest sumą 

wszystkich barw, pochłania je do siebie – to śmierć 

koloru, podobnie jak biel, która z kolei nie ma  

w sobie żadnych barw. (Paradoksalnie w fizyce białe 

światło powstaje na skutek wymieszania promieni  

o różnych kolorach, a czerń to brak światła, a więc 

brak kolorów.) Obydwie skrajne barwy oprócz śmierci 

dają możliwość narodzin. Ukazane przestrzenie są więc 

delikatnie rozgraniczone nie tylko sobą nawzajem, 

ale też bielą. Przeciwległe krańce obu płaszczyzn  

w równie subtelny sposób nabierają intensywności, 

jakby oddalając się od swojego początku i końca – bieli 

– nabierały życia. Zieleń jest zestawiona z czernią. Obydwie 

barwy działają na oko równocześnie, dając jeden efekt. 

Czerń osłabia zieleń, chłonie do siebie jej intensywność. 

Zieleń to barwa powstała z wymieszania żółtego  

i niebieskiego – ciepłego z zimnym. Jest więc kolorem 

neutralnym temperaturowo, może być chłodniejsza 

lub cieplejsza. W tym przypadku cały obraz daje efekt 

beztemperaturowości z powodu powidoku czerni na 

kolorze zielonym. Doświadczamy więc siły czerni, jej 

możliwości pochłaniania i zabijania, odgadujemy sens jej 

symbolicznych znaczeń. 

Bardzo podobny kompozycyjnie jest Obraz CCLXX [il. 11], 

w którym z kolei obserwujemy działanie bieli na żółć i 

błękit. Dzięki umieszczeniu białego paska nad kolorami 

cała praca zostaje „rozbielona” w oku. Kolor biały 

zabiera żółci i niebieskiemu intensywność. Czerń i biel to 

narodziny i śmierć barw, działają bardzo silnie. Inaczej 

funkcjonuje błękit, żółć i zieleń w Obrazie DCCCLXII [il. 12], 

przedstawiającym tworzenie się zieleni. Przechodzi ona tam 

przez fazę zimna i ciepła, jest efektem mieszania się dwóch 

farb, przejściem z jednej do drugiej. Nie ma tam czerni ani 

wyraźnej, czystej bieli, więc kolory są intensywne, żyją. Ich 

wyrazistość podkreślona jest dodatkowo kontrastowaniem: 

zimny błękit wydobywa ciepło żółci i odwrotnie. Gdyby 

nie równoważąca zieleń pomiędzy nimi, pewnie ciepło 

zdominowałoby zimno, ponieważ jest silniejsze i bardziej 

dynamiczne. Te proste zestawienia wywołują różne 

50. S. Gierowski, Nudne uwagi i narzekania, w: Stefan Gierowski. 
Jakość, jasność, nasycenie Malarstwo 2007-2010 [kat. wys.], red. 
W. Nowaczyk, wrzesień – listopad 2010, Galeria aTak, Warszawa 
2010, s. 30.
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uczucia. Zieleń z czernią pokazują, czym jest śmierć dla 

życia, wywołują spokojny smutek, statykę; żółć, błękit  

i biel powodują dynamiczny niepokój; żółć, błękit 

i zieleń – dynamiczną radość twórczą, siłę witalną 

wynikającą z harmonijnego połączenia przeciwieństw. 

Ta dość lapidarna interpretacja nie oddaje całego 

doświadczenia kontaktu z dziełami Gierowskiego, które 

można różnie interpretować. 46 lat temu Aleksander 

Wojciechowski dowodził, że Gierowski (w całokształcie 

swojej dotychczasowej twórczości) jest typowym 

reprezentantem postawy przywracającej „sens obrazu 

traktowanego jako ‘sprawa oka’”51 , a więc widzenia. 

Krzysztof Musiał, właściciel galerii aTak, we wstępie do 

katalogu wystawy z 2010 r. napisał, że malarstwo 

Gierowskiego „od sześćdziesięciu niemal lat nieustannie 

przemawia do naszej wyobraźni, zachwycając (…) 

prawdą artystycznego namysłu nad tym, co stanowi o 

istocie malarstwa”52 – jest dla niego malarstwem o 

malarstwie. Podobnie odbiera tę twórczość Mieczysław 

Porębski: „Gierowski jest w swoim malarstwie wolny od 

wszystkiego. Żadnego cyrku, żadnych bebechów, 

żadnych melodramatycznych odniesień, 

martyrologicznych manifestacji, nic z tych rzeczy. Sama 

powaga malarskiego procederu właśnie, pokrywania 

farbami płótna tak, żeby było pokryte w sposób nie 

budzący wątpliwości, a równocześnie zawsze nowy, 

zaskakujący, nieoczekiwany. A tym samym na jakiś swój 

sposób przekorny.”53 Dla Janusza Zagrodzkiego natomiast 

„Obrazy to (…) obiekty mistyczne wskazujące na możliwość 

duchowego kontaktu z tym, co najważniejsze, niezmierzone, 

niepoznawalne, określające stan, który można nazwać 

ponad abstrakcyjnym, a może poza skończonym.”54 Piotr 

Majewski, przeciwnie, sądzi, że w malarstwie tym 

przedstawiana jest materia, bez odniesień metafizycznych.55 

Jeszcze inaczej postrzega prace Gierowskiego Barbara 

Majewska – dywaguje o tym, że artysta „maluje „nic”, że 

przedstawia pustkę.”56 Pisze także, że mimo swojej 

beztematyczności jego obrazy posiadają ogromną 

intymność.57 Interpretacje obrazów Gierowskiego różnią się 

między sobą, zmieniają się z biegiem lat i z nadejściem 

każdej kolejnej serii, przy czym nie wykluczają się 

wzajemnie. Nie ma jednej obiektywnej prawdy o znaczeniu 

jego prac. Gierowski dopuszcza taką wielość interpretacji, 

sam różnie wypowiada się na temat wymowy swoich dzieł. 

Ważne jest natomiast, że zawsze jako podstawę malowania 

uważa konkret – materię malarską i czynność malowania 

– elementy nie-abstrakcyjne. Inną rzeczą jest wymowa 

tego konkretu, odczucia, które z niego emanują, refleksje, 

które wywołuje, a które mogą być dla każdego obserwatora 

inne: „Obraz nie jest abstrakcją i być nią nie może. Ani jego 

malowanie. (…) Natomiast myśl, która z tego konkretu ma 

emanować, może już być abstrakcyjna.”58 Treść dzieła nie 

jest mimo to przypadkiem: artysta stara się świadomie 

poprzez malowanie wyrażać pewne idee. Uważa, że 

51. A. Wojciechowski, Stefan Gierowski, dz. cyt., s.4.
  
52. K. Musiał, w: Stefan Gierowski. Jakość, jasność, nasycenie [kat. 
wys.], dz. cyt., s. 13. 
  
53. M. Porębski, cyt. za: W. Nowaczyk, Stefana Gierowskiego 
zmaganie się z obrazem, w: Stefan Gierowski. Jakość, jasność, nasycenie 
[kat. wys.], dz. cyt., s. 24-25.
  
54. Zagrodzki, Stefan Gierowski, dz. cyt., s. 164.
  
55. Majewski, Malarstwo materii w Polsce, dz. cyt., s. 89.
  
56. B. Majewska, Pustka Gierowskiego, w: „Więź”, nr 10, 2010, 
s. 120-121.  
  
57. Tamże. 
  
58. S. Gierowski, cyt. za: Taranienko, Obszary abstrakcji, dz. cyt., 
s. 15.
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niektóre pojęcia ukryte w podświadomości człowieka 

nie dają się inaczej przedstawić i wyrazić jak za pomocą 

malarstwa: „Jakże bowiem uzmysłowić sobie 

nieskończoność…? Ciągle wzbudza to słowo niepokój, 

nawet lęk. Sądzę, że właśnie ten lęk, a także afirmację 

można przekazać za pomocą malarstwa lepiej niż w 

jakikolwiek inny sposób.”59 Za pomocą takiego 

malarstwa Gierowski podjął się próby namalowania 

dziesięciorga przykazań. Pokazał tym samym, jak barwy, 

geometria, linie i światło mogą skłaniać do refleksji nad 

moralnością i wiarą. Ilustracją do pierwszego przykazania 

[il. 13] jest niczym nie naruszona, biała przestrzeń – 

samo światło („Jam jest światłością”), początek i koniec. 

Biel emanuje wrażeniem pustki połączonym z poczuciem 

niezwykłej siły twórczej. Przedstawiona przestrzeń jest 

nieograniczona i nieskończona jak Bóg. Ta biel tworząca 

linię otoczoną czerwoną kreską w Obrazie DLXXVI [il. 14] 

przedziera się jak błyskawica przez ciemną, brązową, 

jednolitą płaszczyznę charakterystycznym zygzakiem: 

ciągle na daremno kieruje się na  boki, ciągle w 

przeciwnych kierunkach i ciągle jej światło zabierane 

jest przez czerwień. Nie idzie prosto do góry, nie jest 

imię Boga wzywane naprawdę i szczerze, przez to nie 

jest silne: światło bieli nie dominuje nad ciemną 

płaszczyzną, przecina ją tylko na dwoje ostrym 

promieniem jak ostrzeżeniem. Ta ilustracja przykazania 

„Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na 

daremno” ma w sobie dużo ekspresji, nie jest pozbawionym 

emocji przełożeniem faktu grzechu na materię malarską. 

Bardzo trafnie i prosto Gierowski zobrazował przykazanie 

piąte: „czcij ojca twego i matkę twoją” [il. 15]. Dwa kolory, 

niebieski i żółty, rodzą trzecią barwę – zieleń, namalowaną 

poniżej jednolitych pól żółtego i niebieskiego, uzyskaną 

przez gęste zestawienie drobnych, żółtych i niebieskich 

punktów. Poprzez oddzielenie płaszczyzny żółtej, 

niebieskiej i zielonej barwą białą, kolory te działają 

autonomicznie. Biel ma także dodatkowe znaczenie, 

pozwala na narodziny nowej barwy, jest przestrzenią 

twórczą. Zmienia się stopniowo w górnej części obrazu  

w przestrzeń czerwieni – czerwień otaczając żółty i niebieski 

poprzez kontrast pozwala im pokazać ich faktyczną jakość, 

ale też swoją przytłaczającą siłą oddziaływania na wzrok 

zbliża je do siebie, przygniata od góry. Obraz ten 

uświadamia, jak zieleń mimo swej niezależności  

i odmienności funkcjonowania jest wynikiem wymieszania 

dwu podstawowych kolorów o własnej odrębności, które 

po złączeniu stały się jednym i zrodziły nowy kolor o innej 

jakości; jak wiele zieleń zawdzięcza niezależnej i różnej 

jakości żółci i błękitu. Chyba jeszcze prostszy w swoim 

przekazie jest obraz Nie będziesz zabijał [il. 16]. Czarna 

farba jak gęsta lawa zalewa pasy sześciu kolorów zabijając 

je tym samym. Po raz kolejny w dziele Gierowskiego 

odczuwa się śmiercionośną moc czerni, a zarazem jej 

absolutny brak zdolności do wytworzenia czegokolwiek. 

  
59. S. Gierowski, cyt. za: Zagrodzki, Stefan Gierowski, dz. cyt., 
s. 150.
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Warto omówić jeszcze Obraz DLXXIV [il. 17], odnoszący 

się do przykazania dziewiątego. Trzy identyczne pasy 

barwy pomarańczowej zostały otoczone kolejno 

kolorem niebieskim, żółtym oraz czerwonym. Mamy 

dzięki temu okazję zobaczyć, jak różny może być ten 

sam oranż w zależności od tego, w jakim otoczeniu się 

znajduje. W sąsiedztwie błękitu wychodzi na przód, 

choć jego ciepło jest nieco przygaszone zimnym 

otoczeniem. Pomiędzy żółtymi pasami staje się tłem – 

przez ich temperaturę i poprzez kontrast wydaje się być 

ciemniejszy niż w otoczeniu błękitu. Między czerwonymi pasami 

traci znów całe swoje nasycenie. Nie możemy doświadczyć 

prawdziwej jakości oranżu, ponieważ przesłaniają ją 

inne barwy – one świadczą o tej jakości, każda według 

własnych właściwości. „Należy oczekiwać malarskiej 

obecności tego, co zostało nazwane, odrzucając 

symboliczną personifikację pojęć” – mówi artysta. „Jeśli 

obraz odnosi się do kradzieży (Obraz DLXXV [il. 18]), to 

niech jedna farba drugiej kradnie światło,  

a ten fakt niech prowadzi z całym bagażem pytań do 

‘nie kradnij’. Malarska materia barw opanowuje myśl  

i ukierunkowuje wyobraźnię, w zamian nabiera moich 

cech, aby stać się świadectwem moich trosk i rozważań 

w swojej obrazowej egzystencji. Mojżesz i rozbite 

tablice – jeden z pierwszych zapamiętanych w życiu 

obrazów – wzbudzał lęk i żal.”60. Ta poetycka wypowiedź 

w wyjątkowo prosty sposób wyjaśnia, jak należy patrzeć 

na Obrazy, mimo to powszechnie wiadomo, że nie wszyscy 

dostrzegają w nich sugerowane wyżej treści.61 Gierowski 

pokazuje w Obrazach materię malarską, która je tworzy. 

Obraz DCXXXVIII [il. 9] to obraz koloru czerwonego lub 

farby (środki malarskie są wartością samą w sobie, mają 

swoją autonomię). Jakie uczucia wzbudza w obserwatorze 

obraz koloru czerwonego, jakie wywołuje emocje, do 

jakich refleksji skłania? Żeby znaleźć odpowiedź trzeba być 

otwartym na pozaświadome działanie środków malarskich, 

posiadających ukryte znaczenia, przypisane im od 

początków świata. Kosmos powstał na skutek wybuchu 

jednej cząsteczki. Jak wielką siłę ma więc drobna cząsteczka 

materii? Gierowski nie stara się bezpośrednio obrazować 

pojęć metafizycznych, tylko maluje fizykę, która posiada 

swoją duchowość. Maluje materię, a ona wyraża pewne 

emocje, czasem odczucia, przedstawia pojęcia 

„nieprzedstawialne”. O głębszych znaczeniach formy 

malarskiej mówili bardzo dużo Kandyński, Mondrian  

i Malewicz. Ich sztuka różni się znacząco między sobą, 

jednak wszyscy odwoływali się do czegoś poza samym 

obrazem. Klarownie wyjaśnia to Zbigniew Taranienko  

w rozmowie z Gierowskim na temat znaczenia słowa 

abstrakcja i jej rodzajów: „Abstrakcjoniści zajmowali się 

więc początkowo odczuciem jako tematem, jak 

zadeklarował Malewicz, albo ideą, jak zadecydował 

Mondrian. Kandinsky powiedział, że poprzez każdą dobrą 

sztukę oddajemy uczucia i pełnię życia wewnętrznego, 

60. S. Gierowski, Cztery drobne informacje, w: Zagrodzki, Stefan 
Gierowski, dz. cyt s. 145.
  
61. Np.: „Dorota Jarecka „oglądała już 760 obrazów” próbując 
dociec „co malował?” i nie dane było jej cokolwiek zobaczyć”, 
Zagrodzki, Stefan Gierowski, s. 156.  
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określającą cokolwiek, byleby to było autentyczne  

i łączyło się z wymiarem metafizycznym; obaj 

systemotwórcy w większym stopniu zwracali uwagę na 

potrzeby intelektu. Mondrian w swoich obrazach 

ukazywał ideę bytu, rozumianą jako relacja między 

elementem żeńskim a męskim w całości świata, którą 

można rozpoznać w sposób czysty, dostępny umysłowi. 

Jeżeli doznaje się emocji, oglądając jego obrazy, są one 

swego rodzaju „wartością dodatkową”… Malewicz 

uważał, że obraz ma odpowiadać „odczuciu”, które 

rozumiał nie jako rodzaj uczucia, lecz tak jak empiriokrytycy: 

oznaczało ono całościowy a zarazem intuicyjny stosunek 

do percypowanej i rozpoznawanej przez nas sytuacji. 

Zdaniem Malewicza w ten sposób, poprzez intuicyjne 

całości odbieramy rzeczywistość, więc na przykład, 

czynność chodzenia w ogóle czy odczucie skoku. Mamy 

więc trzy typy tematów ogólnych: uczuć, idei widzenia 
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świata i sposobów jego odbioru – przy nich wszystkich 

artyści chcą wykorzystywać podstawowe środki 

malarskie, choć poddają je subiektywnej selekcji. Czy 

jeszcze na czymś innym można oprzeć abstrakcję? Czy 

można ją oprzeć wyłącznie na środkach, szczególnie 

wartościując jeden z nich, np. kolor? (…) można się 

oprzeć na samej materii malarskiej?”62 (Taranienko nie 

zawiera w tej wypowiedzi komentarza wszystkich 

rodzajów abstrakcji, np. abstrakcji typu informel, ale też 

nie wszystkie jej odmiany mają znaczenie  

w rozważaniach nad sztuką Gierowskiego.) Gierowski na to 

pytanie odpowiada twierdząco: „Tak, można się oprzeć 

tylko na nie-abstrakcyjnej materii, natomiast jej działanie 

na intelekt może być już abstrakcyjne. Może się odbywać 

tylko w sferze mentalnej. Jeśli pan napisze definicję 

abstrakcji, sam fakt pisania jest czymś konkretnym, nie jest 

abstrakcyjnym, natomiast sens tego, co pan napisze, będzie 

62. Z. Taranienko, w: tenże, Obszary abstrakcji, dz. cyt., s. 14-15.
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określać abstrakcję już w innej, myślowej sferze bytu. 

Obraz nie jest abstrakcją i być nią nie może. Ani jego 

malowanie.”63 Kandinsky, Mondrian i Malewicz mieli 

wielu kontynuatorów, choćby ekspresyjnych 

abstrakcjonistów drugiej połowy XX w. Strzemiński  

w swoich poszukiwaniach poszedł przeciwną drogą  

– wrócił z „kosmosu” do obrazu jako rzeczy nie 

przedstawiającej nic poza sobą. Odwrócił sposób 

patrzenia na sztukę i środek ciężkości przeniósł z obiektu 

obserwowanego na obserwatora – poinformował nas, 

jak rzeczywiście obrazy działają na oko i jak można to 

wykorzystać do konstruowania malarstwa. Gierowski 

jest tym, który kontynuował myśl o autonomii obrazu, 

zachwycił się samą materią malarstwa. Zobaczył linię, 

kolor, fakturę w ich istocie bezpośredniej. W swoim 

widzeniu poszedł jednak dalej – dostrzegł metafizykę 

środków i materii malarskiej. Połączył myśl 

przedstawicieli abstrakcji wychodzącej poza dzieło, 

odwołującej się do pojęć metafizycznych, z myślą 

rewolucjonisty Strzemińskiego, skupiającego uwagę na 

obserwatorze i kształtowaniu się obrazu w mózgu, oraz 

powracającego do obrazu jako przedmiotu nie 

potrzebującego odnośników. Malarstwo Gierowskiego 

także zwraca uwagę na samo dzieło, ono natomiast 

mówi nam o sile materii malarskiej, np. o jej 

zdolnościach zabierania i wytwarzania światła, 

wzbudzania lęku itp.  O tym, że postawa Gierowskiego 

to nie tylko kontynuacja myśli Kandyńskiego, Malewicza i 

Mondriana, a w dużej mierze Strzemińskiego mówią same 

tytuły jego prac: Obrazy. Nikt przed Strzemińskim nie 

zwrócił tak dużej uwagi na autonomię dzieła, żaden 

abstrakcjonista jego czasów nie pokazywał środków 

malarstwa z tak dużą świadomością i wiedzą o ich działaniu 

na oko. Gierowski nazywając swoje prace Obrazami 

wyciągnął wnioski z dokonań Strzemińskiego i dostrzegł w 

nich ową dostojność i duchowość, głoszoną już przez 

Kandyńskiego, czy zdolność wyrażania idei, w którą wierzył 

Mondrian oraz  obrazowania odczucia Malewicza. Oni 

zawsze malowali coś (Wrażenie lotu Malewicza, Poufne 

zwierzenie Kandyńskiego) stosując świadomie formę o 

zbadanych właściwościach, Gierowski natomiast maluje 

samą formę pokazując jej właściwości. Kojarzy się to z 

nazwą Teorii czystej formy Witkacego, jednak, jak wiadomo, 

jego forma w praktyce nie była autonomiczna – pokazywał 

formę np. człowieka, a nie formę samą w sobie – np. kolor 

lub linię. Nie wydaje się też, że połączone przez 

Gierowskiego dwie koncepcje abstrakcjonizmu 

(metafizyczny i materialny) wykluczały się wzajemnie. 

Bardzo znaczący jest fragment zdania Strzemińskiego, 

podsumowującego Unizm w malarstwie: „należy sobie 

uświadomić charakter ewolucji malarstwa współczesnego 

jako przejścia od dramatyzmu barokowego do mistycznej 

koncepcji obrazu jako organizmu malarskiego”64. Janina 

Ładnowska uważa, że wystąpił błąd drukarski i słowo 

63. Tamże, s. 15.
  
64. Strzemiński, Dualizm i unizm, w: tegoż, Pisma, dz. cyt., s. 49.
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„mistycznej” powinno brzmieć „unistycznej”.65 Zagrodzki 

twierdzi jednak, że jest to błędna hipoteza, gdyż Strzemiński 

opublikował ten tekst dwa razy, w każdej wersji mówi o 

„mistycznej koncepcji obrazu”.66 Zatem Strzemiński także 

intuicyjnie dążył do mistyki w sztuce. Zagrodzki pisze, że jego 

„tęsknota za czystą materią, czystą sztuką, stała się (…) 

roszczeniem metafizycznym.”67 Innym przykładem 

mistycznego ukierunkowania zmian w sztuce współczesnej 

jest twórczość ucznia Strzemińskiego, Stanisława 

Fijałkowskiego – jego abstrakcja bardzo jawnie odnosi się do 

mistyki, stara się za jej pomocą pokazywać wrażenie bytów 

anielskich itp. Fijałkowski sięga w większym stopniu niż 

Gierowski do koncepcji Kandyńskiego i Malewicza (zresztą 

jest tłumaczem ich prac teoretycznych na język polski), 

jednak robi to po naukach usłyszanych od Strzemińskiego. 

Stefan Gierowski nie jest uczniem Strzemińskiego, nie jest 

też jego naśladowcą. Poszukując własnych środków wyrazu 

inspirował się twórczością wielu artystów, głównie tych 

wpisujących się w nowoczesność i modernizm. Teoria oraz 

praktyka artystyczna Strzemińskiego, którą zainteresował się 

w początkowych latach twórczości, wywarła ogromny wpływ 

na postrzeganie przez niego dzieła malarskiego. Uświadomiła 

mu autonomię samego obrazu i środków malarskich oraz 

pozwoliła dostrzec ich cechy optyczne i wizualne. Gierowski 

obrał drogę abstrakcji autonomicznej, zapoczątkowanej 

przez Strzemińskiego, lecz rozumianej odmiennie.

65. J. Zagrodzki, Rozważania o kolorze, w: Władysław Strzemiński 
1893 – 1952, dz. cyt., s. 156-159.
  
66. Tamże, s. 159.
  
67. Tamże, s. 157.
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Cyceron w swoich pismach wymienia imiona  

9 malarzy i 12 rzeźbiarzy. Spośród malarzy są to Aglaofon 

i Polignot z początku V wieku p.n.e., Zeuksis, Parrazjos  

i Timantes z końca V wieku p.n.e., Nikomach, Aetion, 

Apelles i Protogenes z IV wieku p.n.e. Wzmiankowani 

rzeźbiarze to Kalamis, Kanach i Myron z wczesnego wieku  

V p.n.e, Alkamenes, Fidiasz i Poliklet z późnego wieku 

V p.n.e, Lizyp, Praksyteles, Skopas i Silanion z IV wieku 

p.n.e oraz Polikleus i Myrmecides, których czasu 

działalności nie znamy.

O Aglaofonie pisze, że był jednym z tych, którzy byli 

doskonali w swojej sztuce (Una est ars ratioque picturae, 

dissimillimique tamen inter se Zeuxis, Aglaophon, Apelles, 

neque eorum quisquam est, cui quicquam in arte sua 

deesse videatur.)1 Polignot, Timantes i Nikomach zostali 

wymienieni tylko raz. Pierwszy i drugi, jako ci, którzy 

podobnie jak Zeuksis używali tylko czterech kolorów,  

a ich umiejętność rysunku była godna podziwu (similis in 

  

pictura ratio est: in qua Zeuxim et Polygnotum et Timanthem et 

eorum, qui non sunt usi plus quam quattuor coloribus, formas 

et liniamenta laudamus).2 Nikomach łącznie z Aetionem, 

Protogenesem i Apellesem został uznany za doskonałego 

(at in Aetione Nicomacho Protogene Apelle iam perfecta 

sunt omnia).3 O Aetionie wypowiada się Cyceron jeszcze 

w jednym tylko miejscu pisząc, że jego dzieła potrafią 

ogłupić – fragment ten zostanie omówiony szerzej  

w dalszej części tekstu. 

W Mówcy autor, nie podając jednakże nazwiska artysty, 

opisuje obraz przedstawiający ofiarowanie Ifigenii, którego 

autorstwo przez Pliniusza i Kwintyliana przypisywane jest 

Timantesowi4: si denique pictor ille vidit, cum immolanda 

Iphigenia tristis Calchas esset, tristior Ulixes, maereret Menelaus, 

obvolvendum caput Agamemnonis esse, quoniam summum 

illum luctum penicillo non posset imitari („jeżeli malarz ofiary 

Ifigenii, odmalowawszy Kalchasa smutnego, Ulissesa 

smutniejszego, Menelaosa zalanego łzami, pomiarkował, 

Anna Kubicka

Artyści i ich dzieła okiem Cycerona

1. De orat. III 7, 26. 

2. Brut. 18, 70.

3. Tamże.

4. Pliniusz, N. H. XXXV, 73.
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że trzeba rzucić zasłonę na głowę Agamemnona, 

ponieważ pędzlem głębokiego żalu ojca wyobrazić nie 

zdołał”).5 

Apelles wzmiankowany jest aż osiem razy.6 

Z informacji podanych przez Cycerona można 

dowiedzieć się, że pochodził z Kolofonu, żył za czasów 

Aleksandra i był jego ulubionym malarzem. Był 

znanym artystą, a jego najznakomitszym dziełem była 

Wenus z Kos – wykończył tylko popiersie, a było tak 

doskonale wykonane, że nikt nie ośmielił się dokończyć 

reszty.7 Mówiono o nim, że osiągnął doskonałość, a on 

sam powiadał, że najgorzej grzeszą ci malarze, którzy 

nie wiedzą, kiedy powiedzieć sobie dość i zbytnio 

dopracowują obraz. 

Zeuksis pochodził z Heraklei, był doskonały w 

swojej sztuce, używając jedynie czterech kolorów 

celował zwłaszcza w rysunku.8 Cyceron obszernie 

w De Inventione przytacza popularną anegdotę 

o Zeuksisie, który jako znany z tego, że w sposób 

niedościgniony malował kobiety, został zatrudniony 

przez Krotończyków do namalowania obrazu Heleny.9 

Autor podaje inną nieco, szerszą wersję, niż ta znana 

z Pliniusza.10 Mieszkańcy Krotony – według Cycerona 

– pokazali mu bowiem najpierw chłopców, których 

uważali za najlepiej zbudowanych i wyćwiczonych,  

a następnie oznajmili, że młodzieńcy ci posiadają 

siostry, które są równie urodziwe. 

O Parrazjosie pisze jedynie, że był sławny podobnie jak 

Poliklet.11 Protogenes wzmiankowany jest dwukrotnie. 

Raz w odniesieniu do perfekcji jaką osiągnął, podobnie 

jak Aetion, Nikomach i Apelles.12 Po raz drugi 

w liście do Attyka, gdzie Cyceron pisze, że tak cierpi na skutek 

tego, co z jego pracy zostało zniszczone, jak gdyby Apelles 

zobaczył swoją Wenus, a Protogenes Ialysa porzuconego 

w zapomnieniu gdzieś w błocie (ut Apelles si Venerem 

aut Protogenes si Ialysum illum suum caeno oblitum videret 

magnum, credo, acciperet dolorem, sic ego hunc omnibus  

a me pictum et politum artis coloribus subito deformatum non 

sine magno dolore vidi).13 Odnośnie do owego Ialysa, autor 

pisze w Mówcy, że widział go na własne oczy przebywając 

na Rodos.14 Również w mowie przeciwko Werresowi 

przytacza tytuł tego obrazu.15 

Spośród rzeźbiarzy o Kanachu i Kalamisie pisze Cyceron 

tylko w jednym miejscu, porównując ich dzieła ze 

sobą w kontekście rozwoju.16 O Myronie, Poliklecie 

i Lizypie mówi, że celowali w swojej sztuce, chociaż każdy 

z nich reprezentował inny styl.17 I jak powiada Cyceron, 

mimo że różnili się między sobą, nikt nie chciałby, żeby 

byli inni niż byli – qui omnes inter se dissimiles fuerunt, 

sed ita tamen, ut neminem sui velis esse dissimilem.18 Posągi 

Myrona odznaczały się wiernością (ad veritatem adducta).19 

Oglądanie ich dawało taką samą przyjemność, jak czytanie 

Wojny punickiej Newiusza (bellum Punicum quasi Myronis 

opus delectat).20 Pozostałe wzmianki o Myronie znajdują 

5. Orat. 22, 74, tłum. E. Rykaczewski.

6. De orat.III 7, 26; Fam, V 12, 7;I 9, 15; De off. III 2.10; Orat. 2, 
5; 22, 73; Verr. IV 60, 135 (w tym fragmencie artysta nie jest wy-
mieniony z nazwiska, ale mowa jest o Wenus z Kos jego autorstwa), 
Brut. 18, 70.; Att. II 21, 4.

7. Fakt ten wspomina Cyceron dwukrotnie: De off. III 2.10; Fam. 
I 9, 15.

8. De inv. II 1.1; De orat.III 7, 26; Acad. II 47, 146.

9. De inv. II 2.2-2.4.

10. Pliniusz, N. H. XXXV, 64.

11. Tusc. disp. I 2, 4.

12. Brut. 18, 70.

13. Att. II 21, 4.

14.  Orat. 2, 5.

15. Verr. IV 60, 135.

16. Brut. 18, 70.

17. De orat. III 7, 26.

18. Tamże.

19. Brut. 18, 70.

20. Brut. 18, 75.
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się w czwartej księdze mowy przeciwko Werresowi:  

w Atenach wymieniana jest wykonana z brązu 

jałówka, przedstawiona jako dobro wspólne posiadane 

przez obywateli miasta.21 Jest tam też mowa o jego 

nadzwyczajnym Herkulesie z brązu, traktowanym 

jako posąg kultowy, przed którym postawiony był 

ołtarz. Znajdował się w kaplicy w domu prywatnym  

w Messynie na Sycylii (wraz z innymi posągami) 

dostępnej każdemu, kto tylko chciał go obejrzeć.22 

Cyceron opisuje także posąg Apolla, który określa 

jako przepiękny – pulcherrimum, z sygnaturą 

Myrona wypisaną malutkimi srebrnymi literami na 

biodrze.23 Posąg ten również pełniący funkcję kultową 

umieszczony był w świątyni Eskulapa. Wymienione tu 

rzeźby bogów są przez Cycerona zapisane w „katalogu” 

dzieł bezprawnie wywiezionych z Sycylii przez Werresa. 

O Alkamenesie pisze Cyceron raz tylko,  

w De natura deorum, przy okazji ustępu traktującego o 

tradycyjnym przedstawianiu bóstw (et quidem laudamus 

esse Athenis Volcanum eum quem fecit Alcamenes, in 

quo stante atque vestito leviter apparet claudicatio non 

deformis.).24 Zauważa, że ludzie wyobrażają sobie 

bogów takimi, jakimi ich przedstawili poeci i artyści. 

Mają zakodowany niezmienny obraz wieku, postawy, 

atrybutów, chociaż w innych krajach ci sami bogowie 

nie tylko inaczej są przedstawiani, ale i nazywani 

są zupełnie innymi imionami. Wulkan w Atenach 

wyrzeźbiony przez Alkamenesa jest kulawy – widać to  

z jego postawy i układu szat, chociaż, jak pisze Cycero, 

wcale go to nie szpeci. 

Poliklet wspominany jest przez Cycerona stosunkowo 

często. W dziele O mówcy opisał go razem z Myronem i 

Lizypem oraz przedstawił go jako przykład artysty, który 

nie musi uczyć się wykonywania każdej rzeczy osobno, 

ale raz nabywszy wprawę potrafił wyrzeźbić zarówno 

Herkulesa jak i hydrę.25 W dialogu Mówca wymienia 

także jego Doryforosa jako rzeźbę, której doskonałość 

nie odstraszyła innych rzeźbiarzy od próbowania 

swoich sił w tej sztuce, mimo że nie spodziewali 

się dorównać jej mistrzostwu.26 W Brutusie, pisząc 

o rozwoju sztuk, określa Polikleta jako bliskiego ideału,  

a także przytacza wypowiedź Lizypa, który miał stwierdzić, 

że Doryforos stał się dla niego wzorem do naśladowania.27 

W Rozmowach akademickich wymienia Polikleta razem 

z Zeuksisem i Fidiaszem twierdząc, że ci twórcy osiągnęli 

tak wiele nie tylko dzięki talentowi, ale głównie dzięki 

posiadanej wiedzy.28 Z Werrynek wiemy, że w przytaczanej 

tu już messyńskiej kaplicy, w której znajdował się Herkules 

Myrona, stały też dwie rzeźby autorstwa Polikleta, które 

również zostały zrabowane przez Werresa. Ich opisowi 

poświęca Cyceron nieco więcej miejsca. Wykonane z brązu, 

nieduże, ale niezwykłej piękności (verum eximia venustate) 

przedstawiały dwie dziewice. Ubrane były odpowiednio, 

a każda wzniesionymi w górę rękoma podtrzymywała na 

21. Verr. IV 60, 135.

22. Verr. IV 3, 5.

23. Verr. IV 43, 95.

24. De nat. deor. I 30, 83 i nn.

25. De orat. III 7, 26; II 16, 70.

26. Orat. 2, 5.

27. Brut. 18, 70; 86, 296.

28. Acad. II 47, 146.
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głowie święte naczynie na modłę dziewcząt Ateńskich. 

Nazywane były Canephoroe i zapewne znane, podobnie 

jak ów Herkules, szerszemu ogółowi, skoro Cyceron pisze, 

że każdy, kto tam przyjeżdżał, niezwłocznie udawał się 

do owej kaplicy, by te dzieła obejrzeć.29 

O Fidiaszu, uważanym tradycyjnie za największego 

rzeźbiarza Grecji, wypowiada się Cyceron w różnych 

miejscach aż jedenaście razy, ale z dzieł wymienia 

jedynie Zeusa Olimpijskiego i Minerwę, czyli te, które 

uchodziły za najlepsze. O materiale, w którym 

rzeźbił, pisze, że była to kość słoniowa.30 Według 

Cycerona Fidiasz tworzył swoje godne podziwu posągi 

z wyrytego w duszy pięknego obrazu.31 Jego dzieła 

podobały się na pierwszy rzut oka – ktokolwiek je 

zobaczył, natychmiast uznawał za niedoścignione.32 

Tworzył mistrzowsko dlatego, że posiadał wiedzę,  

a także talent.33 Talent ten Cyceron oceniał na tyle wysoko, 

że stwierdził, iż wolałby być Fidiaszem niż najlepszym 

cieślą.34 Jego tarcza Minerwy, nawet zniszczona, 

potłuczona na kawałki, we fragmentach zachowałaby 

swoje piękno.35 Wiedza, którą posiadał, nie była jedynie 

teoretyczna, polegała również na doświadczeniu, skoro 

potrafił wykonać tak wielkie i wspaniałe rzeczy, nie 

sprawiało mu trudności wykonanie ich pomniejszych 

fragmentów.36 Co więcej, według Cycerona, takiemu 

artyście jak Fidiasz nie sprawiłoby problemu, żeby 

dokończyć pracę zaczętą przez kogoś innego.37 Jego 

godne podziwu dzieła (admiranda opera Phidiae) były 

ozdobą Aten.38 Miejscem najodpowiedniejszym dla ich 

ekspozycji był zamek (Akropol) – najwyższe miejsce  

w mieście, które pełniło zarówno funkcję obronną, jak  

i najbardziej reprezentacyjną.39 Wypowiadając się o Fidiaszu 

wyraża również Cyceron opinię o zjawisku pożądania sławy 

i pamięci, które funkcjonuje u wszystkich ludzi. Skoro nie 

wolno mu było wyryć swojego nazwiska na kultowym 

posągu, wyrył swoją podobiznę, by zostać zapamiętanym  

i utrwalić dla potomnych chociaż swoją twarz.40

Lizyp był doskonały w swojej sztuce.41 Był ulubionym 

rzeźbiarzem Aleksandra Wielkiego, tak jak Apelles był 

ulubionym malarzem.42 Co więcej, w liście do Lukcejusza, 

w którym omawia Cyceron swoje stanowisko dotyczące 

historiografii, pisze, że dlatego Aleksander wybrał właśnie 

tych wielkich artystów na twórców swoich wizerunków, 

żeby dzięki sławie, którą oni osiągnęli, jego sława 

bardziej się rozprzestrzeniała. To oni przedstawiali jego 

wygląd zewnętrzny tym, którzy nigdy go nie widzieli, 

a tym samym przybliżali im jego osobę. Aczkolwiek  

– pisze dalej Cyceron przedkładając literaturę nad sztukę 

obrazu – zasięg sławy Aleksandra nie zależał jedynie 

od portretów i posągów, ponieważ równie skutecznie 

potrafiło ją rozprzestrzeniać słowo – tak jak w przypadku 

spartańskiego króla Agezylausa, który nigdy nie pozwolił 

się sportretować, a jednak dzięki dziełu Tukidydesa pamięć  

o nim przetrwała. W innym miejscu, pisząc o tym, jak zmysły 

29. Verr. IV 3, 5.

30. Brut. 73, 257.

31. Orat. 8, 6.

32. Brut. 64, 228.

33. Acad. II 47, 146.

34. Brut. 73, 257.

35. Orat. 234, 7.

36. De orat. II 73, 5.

37. De fin. IV 34, 13.

38. De rep. III 44, 10.

39. Parad. pr. 5. 9.

40. Tusc. disp. I 34, 10.

41. De orat. III 7, 26.

42. Fam. V 12, 7.
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potrafią wprowadzić w błąd i trudno jest opierając się 

na nich dostrzec niekiedy różnice zachodzące w ludziach 

i przedmiotach, stawia hipotezę, że Lizyp mógłby 

dzięki swojej sztuce, korzystając z tych samych narzędzi 

i kruszców, wykonać choćby stu Aleksandrów, którzy 

byliby do siebie łudząco podobni (centum Alexandrus 

eiusdem modi facere non posset?).43

Nazwisko Praksytelesa pojawia się w pismach 

Cycerona trzykrotnie, z czego dwa razy w mowie 

przeciwko Werresowi. Po raz pierwszy, pisząc  

o wyposażeniu owej kaplicy w Messynie, Cyceron 

wymienia Kupidyna z marmuru, który wyszedł spod 

ręki Praksytelesa podobnie jak Kupidyn znajdujący się 

w Tespiach. Rzeźbę z Tespii określa jako świętą – tak 

świętą, że kiedy Lucjusz Mummiusz wywoził stamtąd 

posągi muz, które umieścił przed jedną ze świątyń 

w Rzymie, nie ważył się tknąć Kupidyna (quod erat 

consecratus, non attigit).44 Rzeźba ta uważana była za tak 

wartą obejrzenia, że jeżeli ktokolwiek wybierał się, by 

odwiedzić Tespie, robił to tylko po to – nam alia visendi 

causa nulla est – nie było bowiem żadnego innego 

powodu, by tam jechać.45 Jak można się domyślać, dla 

Werresa świętość nie była wystarczającym powodem, 

dla którego miałby powstrzymać się przed zagarnięciem 

Kupidyna z Messyny. Mieszkańcy Sycylii „sprzedawali” 

Werresowi swoje dzieła sztuki dosłownie z nożem na 

gardle, nic dziwnego więc, że ceny nie były zawrotne. 

.

W dalszej części mowy Cyceron oburza się, że z ksiąg 

rachunkowych poprzedniego właściciela można wyczytać 

informację, jakoby zdzierca kupił dzieła Praksytelesa, 

Myrona oraz Polikleta za śmieszną sumę sześciu tysięcy 

pięciuset sestercji. Sam wyżej wspomniany Kupidyn 

Praksytelesa został przez Werresa wyceniony na tysiąc 

sześćset sestercji. Autor zarzeka się następnie, że nie ma 

zamiaru sam podejmować się prawidłowej wyceny – nie 

do niego należy wydawanie fachowej opinii – ale powołuje 

się na jeden z wielu znanych ogółowi przykładów, kiedy 

to na wolnym rynku niewielka rzeźba z brązu osiągnęła 

cenę stu dwudziestu tysięcy. Różnica między tymi kwotami 

była znacząca – cena dzieła Praksytelesa została zaniżona 

prawie czternastokrotnie.46 Nazwisko tego artysty pojawia 

się jeszcze tylko w De divinatione. Pisze tam Cyceron, że nie 

każde dobrze wykonane dzieło musi być od razu autorstwa 

Praksytelesa.47 Jego Wenus z Knidos jest jeszcze wymieniona 

w mowie przeciwko Werresowi, ale bez podania autora.48

Skopas wymieniony jest tylko raz, jako rzeźbiarz wybitny.49 

Silanion figuruje w mowie przeciwko Werresowi jako 

twórca Safony, która została skradziona z Syrakuz. Rzeźba 

ta określana jest przez Cycerona jako doskonała, elegancka, 

starannie wykonana (opus perfectum, elegans, elaboratum).50 

Nieco dalej znajduje się kolejne jej określenie – egregie facta 

– nadzwyczajnie wykonana. Pozostał po niej jedynie 

podest z grecką inskrypcją, która dowodzi nie tylko, że coś 

stamtąd zostało zabrane, ale także co to było.51 

43. Acad. II 26, 85.

44. Verr. IV 4, 14.

45. Tamże.

46. Verr. IV 12, 7.

47. De div. II 48, 12.

48. Verr. 60, 135.

49. De div. I 12, 23.

50. Verr. 57, 126.

51. Verr. 57, 127.
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Polikleus, zapisany jest w liście do Attyka jako autor 

Herkulesa, obok którego Scypion Metellus postawił 

posąg swojego pradziadka, na którym błędnie 

widnieje inskrypcja „ces” – cenzor. Nazwisko tego 

artysty umieścił Cyceron po grecku: Πολυκλέους. 

Referując poglądy różnych szkół filozoficznych  

w Rozprawach Akademickich pisze Cyceron o tym, jakoby 

bogowie stworzyli nasz świat dokładnie od rzeczy 

największych do najmniejszych, jakby mieli wśród siebie 

jakiegoś Myrmecydesa, który był – aliquis minutorum 

opusculorum fabricator – wytwórcą miniaturowych dzieł 

sztuki.52 O tym, jakoby Myrmecydes tworzył miniaturki 

wypowiada się Pliniusz pisząc, że z kości słoniowej 

wykonał wóz czterokonny, który mucha mogła przykryć 

skrzydłami oraz okręt, który mieścił się pod skrzydłem 

pszczoły.53

Podsumowując dzieje malarstwa przedstawione 

przez Cycerona możemy stwierdzić, że warte uwagi 

było tylko to, co pochodziło z Grecji. Wydatowany 

jest jedynie Apelles jako ten, który pracował dla 

Aleksandra Wielkiego. Z informacji technicznych 

możemy dowiedzieć się jedynie, że niektórzy używali 

zaledwie czterobarwnej palety, albo byli mistrzami 

rysunku. Oceny, jakie wystawia, są raczej słowami 

pochwały niż krytyki. Rzadko przytacza anegdoty,  

a jeszcze rzadziej opisuje same malowidła. Widać 

natomiast, że znacznie lepiej czuje się na polu rzeźby  

– opisuje większą liczbę artystów, częściej poświęca 

uwagę poszczególnym dziełom, wyraża opinie o osobach. 

Jednak w znakomitej większości jego opisy są raczej krótkie 

i zawierają tylko ogólną charakterystykę.54

W jednym miejscu Rozpraw Tuskulańskich wypowiada 

Cyceron bardzo zaskakującą i intrygującą kwestię: 

si Fabio, nobilissimo homini, laudi datum esset, quod 

pingeret, non multos etiam apud nos futuros Polyclitos et 

Parrhasios fuisse? – „gdybyż Fabiuszowi, człowiekowi 

wysokiego rodu, dostała się pochwała za to, że malował, 

może mielibyśmy wśród nas przyszłych Polikletów  

i Parrazjosów?”55 Zauważył, że tylko Grecy tworzą sztukę, 

że wszystkie piękne rzeczy są od nich importowane, albo 

przez nich wytwarzane w Rzymie. Widać tu kompleksy  

– Cyceron wie, że Rzymianie tak nie potrafią, ale zastanawia 

się dlaczego. Brakło poklasku, opinia publiczna zdławiła 

talenty, które nie zdążyły się rozwinąć. Mogliby tworzyć, 

ale nikt się nie odważył. Wolni obywatele w strachu 

przed wyśmianiem woleli nie ryzykować poświęcania się 

działalności artystycznej.

Osobne zagadnienie stanowią wzmianki o sztuce zawarte 

w In Verrem. Jest to mowa oskarżycielska w procesie 

o zdzierstwa.56 Każda prowincja musiała liczyć się 

z tym, że człowiek nią zarządzający, chociaż wbrew 

prawu, to jednak będzie starał się uzyskać dla siebie 

jak najwięcej. Werres jako namiestnik Sycylii poczynał 

sobie nazbyt swobodnie nawet jak na cierpliwość 

bogatych Sycylijczyków. Oprócz innych nadużyć, które 

Cyceron wymienia we wcześniejszych częściach mowy 

52. Acad. II 38, 120.

53. Myrmecides quidem in eodem genere inclaruit quadriga ex eadem 
materia, quam musca integeret alis, fabricata et nave, quam apicula 
pinnis absconderet, Pliniusz, N. H. XXXVI 5.

54. B. Bosanquet, A History of Aesthetics, 19103, s. 103.

55. Tusc. disp. I 4, 4.

56. Kontekst, przebieg procesu i przedstawienie mów zob. G. Ken-
nedy, The Art of Rhetoric in the Roman World, Princeton 1972, s. 
156-165.
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(oburzająca wysokość podatków, skorumpowane 

sądownictwo, rabunkowa gospodarka zbożem), 

w księdze czwartej znalazły się liczne kradzieże  

i zawłaszczenia cennych przedmiotów należących do 

miast, świątyń i osób prywatnych.

W toku mowy Cyceron wypowiada się sprawiając 

wrażenie, jakoby nie znał się na sztuce, czasem 

udaje, że zapomniał nazwiska twórcy, czasem 

mówi z pewną pobłażliwością, ale trzeba mieć na 

uwadze, że była to mowa oskarżycielska, która miała 

za cel ośmieszenie oskarżonego i wykazanie jego 

bezczelności.57 Oskarżyciel chciał postawić siebie 

w kontraście do Werresa jako miłośnika sztuki, który 

porywa się na najbardziej okrutne i bezbożne czyny, by 

tylko zdobyć kolejne dzieło. Nie jest to więc wyrażenie 

osobistego zdania Cycerona, ale wyrażenie zdania, które 

miało osiągnąć zamierzony skutek. Wielokrotnie kpi 

z oskarżonego wprost, posuwając się do sugerowania 

kleptomanii, żeby przyciągnąć uwagę słuchaczy  

i sędziów – wprawdzie mowa ta nie została wygłoszona, 

ale została napisana z myślą o publicznym wystąpieniu. 

Obrona opierała się na stwierdzeniu, że Werres nabył 

wszystko legalnie. Cyceron podważył nie tylko fakt, 

że ktokolwiek mógł dobrowolnie Werresowi sprzedać 

coś po takich cenach, ale przytoczył również prawo 

zakazujące namiestnikom dokonywania zakupu 

czegokolwiek oprócz zastępstwa niewolnika, jeżeli 

zmarł. Prawo to było wymierzone właśnie przeciwko tego 

typu zdzierstwom.58 

Cyceron w toku mowy wymienia oprócz wzmiankowanych 

wyżej posągów również mnóstwo naczyń, kosztowności, 

mebli i ozdób, które Werres podstępem lub siłą zagarnął. 

Opisuje dwóch ludzi, Greków, którzy mu pomagali – jeden, 

Tlepolemus, robił modele z wosku, a drugi, Hiero, był 

malarzem. Oskarżeni o splądrowanie świątyni Apolla w 

Cibrze wiedząc, że Werres obroni ich, jeżeli będą przydatni, 

nie odstępowali go na krok i doradzali w sprawach sztuki.59 

To, co im się spodobało, było stracone – można ich było 

jednak czasem przekupić. Cyceron omawia poszczególne 

przypadki pokrzywdzonych, okoliczności towarzyszące  

i zeznania świadków. Przedstawia również ciekawe zjawisko 

wypożyczania dzieł sztuki ze zbiorów prywatnych dla celów 

przyozdobienia miasta podczas świąt lub igrzysk.60 Fakt 

ten, powszechnie stosowany i akceptowany, kontrastuje  

z zachowaniem namiestnika: wielu prosiło o wypożyczenie 

dzieł, ale zawsze wracały do właściciela – Werres pożyczał, 

ale nigdy nie oddawał.

Jakie Cyceron miał oficjalnie podejście do sztuki? Swoje 

pisma kierował do szerokiej publiczności, cyzelował  

i ważył każde słowo, dzięki czemu w XXI wieku zostałby 

uznany za mistrza public relations. Potrafił świadomie 

kreować swój wizerunek zarówno w wystąpieniach 

publicznych, jak i w publikacjach. Chciał być widziany 

jako stateczny i wyważony polityk, ojciec ojczyzny, który 

57. Showerman zastanawia się, czy charakter tych wypowiedzi nie 
świadczy o faktycznym podejściu Cycerona do sztuki, por. G. Show-
erman, Cicero’s Appreciation of Greek Art, „The American Journal 
of Philology”, vol. 25 (1904), No. 3, s. 312-313. Polemizuje z tą 
interpretacją A. Leen, Cicero and the Rhetoric of Art, „The American 
Journal od Philology”, Vol. 112 (Summer, 1991), No. 2, s. 231.

58. Verr. IV 9-10.

59. Tamże, IV 30-31.

60. Tamże, IV 6
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potrafi zapłonąć sprawiedliwym gniewem. Mądry 

i wykształcony filozof, dla którego wiedza i rozwój 

osobisty ważniejsze są od wszystkiego. Biegły prawnik  

i niedościgniony orator, który słowem potrafi wzbudzać 

i gasić emocje, przekonywać lub odradzać – dziś 

powiedzielibyśmy – skutecznie manipulować. Jednym 

słowem autorytet. Nie było tu miejsca na nic ponad 

to, co nakazywały obyczaje przodków. Cyceron nie 

miał ekscentrycznego hobby, nie posiadał upodobań 

kulinarnych, nie fascynował się sztuką – a przynajmniej 

nie dla oczu postronnych. To, co myślał i robił we 

własnych, pięknie urządzonych domach za zamkniętymi 

drzwiami, możemy podejrzeć jedynie przez dziurkę od 

klucza, jaką są jego prywatne listy. Najpierw jednak 

należy powiedzieć, jakie stanowisko zajmował Cyceron 

publicznie.

Fakt, że znajomość sztuki była uważana za oczywistość, 

widać w wypowiedzi zawartej w De finibus: sed lustremus 

animo non has maximas artis, quibus qui carebant inertes 

a maioribus nominabantur, sed quaero num existimes, 

non dico Homerum, Archilochum, Pindarum, sed 

Phidian, Polyclitum, Zeuxim ad voluptatem artes suas 

direxisse.61 „Przebieżmy myślą nie owe wzniosłe nauki, 

których gdy kto nie znał, przodkowie nasi zwali go 

niedołężnym człowiekiem: nie mówię o Homerze, 

o Archilochu, o Pindarze, ale pytam cię, czy myślisz, 

że Fidiasza, Polikleta, Zeuksisa jedynym natchnieniem 

była rozkosz? A zatem artysta, chcący stworzyć piękne 

postaci, mieć będzie wyższy cel przed oczyma niżeli 

doskonały obywatel, chcący pięknego czynu dokonać?” W 

jednym ciągu jako przedstawicieli maioribus artes wymienia 

Cyceron poetów, rzeźbiarzy i malarzy. Ci, którzy ich dzieł 

nie znali, uważani byli za inertes – nieudolnych – dlaczego? 

Toposy porównawcze ze sztuk pięknych pojawiały się  

w mowach. Pisania ekfraz, czyli plastycznych opisów, 

które miały unaocznić widzom to, co opisywane, uczono  

w szkołach retorycznych. Już od najmłodszych lat 

wyrabiano więc wrażliwość, umiejętność analitycznego 

patrzenia i zamieniania na słowo tego, co widziane. 

Znajomość wielkich artystów greckich, podobnie jak 

poetów, czy historiografów należała do podstawowej 

wiedzy wykształconego człowieka, który wiedzę zdobywał 

po to, by móc jej użyć. Sposób, w jaki Cyceron wplata 

sztukę do swoich mów i pism, mówi nam co nieco o jego 

wrażliwości.

Prace Myrona dawały taką samą przyjemność jak czytanie 

– jest tu pewna analogia między sztukami słowa, a sztukami 

obrazu. Podobnie Cyceron w Rozmowach Tuskulańskich 

pisząc o ludziach, którzy nie stracili ducha po utracie 

wzroku, kreśli jeszcze nie dosłownie, ale podobnie, pogląd, 

który przetrwał wprost wypowiedziany przez Horacego 

jako postulat ut pictura poesis: „Według podania Homer był 

ślepy. Jednakże jego poematy oglądamy jak obrazy [...] 

jaki kraj, jakie wybrzeże, jakie miejsce w Grecji, jaki rodzaj 

61. De fin. II 115.4, tłum. E. Rykaczewski.
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bitwy, jaki szyk wojska, jakaż łódź, jaki ruch ludzi czy 

zwierząt nie jest tak wymalowany, że chociaż on sam nie 

widział, to sprawił, że my widzimy” (traditum est etiam 

Homerum caecum fuisse; at eius picturam, non poesin 

videmus: quae regio, quae ora, qui locus Graeciae, quae 

species formaque pugnae, quae acies, quod remigium, qui 

motus hominum, qui ferarum non ita expictus est, ut, quae 

ipse non viderit, nos ut videremus, effecerit?).62

Cyceron-stoik, jak można się spodziewać, zawsze 

postuluje umiar i opanowanie we wszelkich dziedzinach 

życia. Ciekawy jest ów fragment, który dobitnie 

ukazuje jego stosunek do ludzi, którzy sztuką zbytnio 

się ekscytują: Atque in pari stultitia sunt, quos signa, 

quos tabulae, quos caelatum argentum, quos Corinthia 

opera, quos aedificia magnifica nimio opere delectant. [...] 

‘Magna’, inquit, ‘bella gessi, magnis imperiis et provinciis 

praefui.’ Gere igitur animum laude dignum. Aetionis 

tabula te stupidum detinet aut signum aliquod Polycleti. 

Mitto, unde sustuleris, quo modo habeas; intuentem 

te, admirantem, clamores tollentem cum video, servum 

esse ineptiarum omnium iudico. ‘Nonne igitur sunt illa 

festiva?’ Sunt (nam nos quoque oculos eruditos habemus); 

sed, obsecro te, ita venusta habeantur ista, non ut vincla 

virorum sint, sed ut oblectamenta puerorum. 63 „Równie 

głupi są ci, którzy zbytnio ekscytują się wizerunkami, 

obrazami, srebrną zastawą, Korynckimi wazami, 

wielkimi budowlami. ‘Wielką – powiada – wojnę stoczyłem, 

zarządzałem wielkimi terytoriami i prowincjami.’ Okaż więc 

duszę godną pochwały. Obrazy Aetiona czy posągi jakiegoś 

Polikleta więżą cię w twojej głupocie. Odpuszczam sobie, 

w jaki sposób ścierpiałeś to zarządzanie, skoro twierdzisz, 

że tak było. Ale kiedy widzę, jak oglądasz, podziwiasz, jaki 

krzyk podnosisz, to myślę, że pośród wszystkich głupców ty 

jesteś ich niewolnikiem. ‘Czyż te dzieła nie są wspaniałe?’ 

Ależ są (my też mamy oczy wykształcone), ale błagam cię, 

one są powabne jako uciecha chłopców, a nie kajdany 

pętające dorosłych mężczyzn.”

Widać tu ewidentnie, jakie wielki mówca i polityk miał 

podejście do tych, którzy nie znają umiaru. Ta krótka 

krytyka zachowania jest aktualna niejednokrotnie  

i w XXI wieku – dla Cycerona istotne było zajmowanie 

się sprawami państwa, sprawami istotnymi, ważącymi 

niejednokrotnie na życiu i mieniu tysięcy, a tych którzy 

z racji swojego wykształcenia i urodzenia powinni byli 

w tym współuczestniczyć, a woleli mitrężyć swój czas 

i energię na zajmowanie się sztuką, jako mąż stanu 

głęboko potępiał. Znamienne jest zdanie: nam nos quoque 

oculos eruditos habemus. Wiemy, uczyliśmy się, a jakże 

– podziwiamy, ale nie przesadzajmy. Kiedy patrzę, to 

wiem, co jest dobre, ale wiem też, że nie jest najważniejsze. 

Egzaltacja nie przystoi. Obsecro te – błagam cię... – ileż 

w tym niesmaku i jednocześnie rezygnacji. Servum esse 

62. Tusc. disp. V 114.

63. Parad. 37. przekład własny.
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ineptiarum omnium iudico – nawet już głupcem cię nie 

nazwę, jesteś niewolnikiem głupców. To bardzo mocne 

słowa, bardzo trafne zarazem i oddające chyba jednak 

czysto osobiste poglądy. Jeżeli jesteś politykiem, mężem 

stanu, zajmuj się tym, co do ciebie należy, rozwijaj 

swój umysł – Gere igitur animum laude dignum – abyś 

mógł być bardziej przydatny dla republiki. To, co robisz  

w domu, jest tylko i wyłącznie twoją sprawą. 

A co Cyceron robił w domu? Jak pisze Kumaniecki, 

odnalezienie listów Cycerona załamało 

humanistów renesansu: z piedestału upadł ideał,  

a pojawił się człowiek.64 Człowiek, który nie do końca 

żył tak, jak pisał. Godził się na polityczne kompromisy 

nie zawsze zgodne z prawem. Płakał na wygnaniu  

i chciał targnąć się na życie, ponieważ ojczyzna 

zamiast okazać mu wdzięczność, odwróciła się od 

niego. Jednocześnie dzięki tym listom możemy 

podejrzeć jego prywatne życie. Listy do rodziny są 

nieco oschłe, do Attyka są przesycone polityką – 

pojawia się ona niemal w każdym, a wraz z biegiem 

lat zajmuje już praktycznie całą ich treść. Są tam też 

kwestie, które aktualnie go zajmowały – urządzanie 

domu, działalność literacka, czy problemy z synem. 

W listach do swojego zaufanego przyjaciela, który 

był pierwszym krytykiem jego pism, doradcą w 

sprawach państwowych i rodzinnych, jest szczery, w 

ważniejszych sprawach, którymi mógł się podzielić 

tylko z nim, nawet używa szyfru.65 Według A. Leen 

nawet w domu Cyceron nie przestawał być politykiem.66

O dziełach, które Attyk miał dla niego nabyć pisze tak: 

Hermae tui Pentelici cum capitibus aeneis, de quibus ad me 

scripsisti, iam nunc me admodum delectant. qua re velim et 

eos et signa et cetera quae tibi eius loci et nostri studi et tuae 

elegantiae esse videbuntur quam plurima quam primumque 

mittas, et maxime quae tibi gymnasi xystique videbuntur esse. 

nam in eo genere sic studio efferimur, ut abs te adiuvandi, ab 

aliis prope reprehendendi simus.67 „Już teraz ogromnie się 

cieszę na myśl o twoich hermach z pentelickiego marmuru 

ze spiżowymi głowami, o których mi donosiłeś. Toteż 

chciałbym, żebyś mi jak najprędzej i jak najwięcej przysłał 

zarówno herm, jak posągów, i w ogóle wszystkiego, 

co uznasz za odpowiednie do tego miejsca, do moich 

upodobań i do twego wykwintnego smaku — a zwłaszcza 

co się będzie nadawało do gimnazjum i portyku. Tak 

bowiem jestem rozmiłowany w tego rodzaju rzeczach, że ty 

powinieneś mi pomagać — niech inni bodaj mnie ganią.” 

Ten obszerny fragment listu pisanego w czasie, kiedy 

Cyceron urządzał swoją willę i ogród w Tusculum, dobitnie 

świadczy, że wystój domu nie był mu obojętny.68 Miał 

ustalony program dekoracyjny dla całości – podmiejska 

willa nie była jedynie miejscem odpoczynku, odcięcia od 

świata, była także miejscem, w którym podejmowano 

gości, toczono dysputy. To przecież w Tusculum toczy się 

akcja dialogów De Oratore, De Divinatione, czy wreszcie 

64. Zob. K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, s. 5-17.

65. Sens niektórych zagadkowych zdań do dziś stanowi tajemnicę. 

66. A. Leen, Cicero and the Rhetoric of Art, s. 244.

67. Att. I 8.

68. Na temat posiadłości Cycerona zob. B. C. Fortner, Cicero’s 
Town and Country Houses, „The Classical Weekly”, vol. 27 (Apr. 23 
1934), No. 23, s. 177-181; S. Hales, At Home with Cicero, „Greece 
& Rome”, Second Series, vol. 47 (Apr. 2000), No. 1, s. 44-55.
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Tusculanae Disputationes. Należało przecież posiadać 

dom odpowiadający zajmowanemu stanowisku.69 Jak 

twierdzi Desmouliez, Cycerona oprócz intelektualnej 

zgodności z pożądanym programem artystycznym, czyli 

oprócz użyteczności, interesowały w dziełach sztuki 

również walory artystyczne: Certes, il est bien vrai que 

le principe qui inspire les choix de Ciceron est tout a la 

fois, dans sa necessite meme, fondamental et elementaire... 

Et d’autre part, il apparait nettement que Ciceron cherche 

dans la convenance un accord intellectuel autant, sinon plus, 

qu’une harmonie artistique.70 Zakupione dzieła musiały 

być reprezentacyjne nie tylko dzięki swojej wartości 

rynkowej, ale także treści oraz jakości wykonania.  

A. Leen analizuje przymiotniki użyte przez Cycerona w 

korespondencji dotyczącej gromadzenia kolekcji.71 Były 

to: dignum, gratum, proprium, dwukrtonie γυμνασιώδη, 

oraz όικείον równoznaczne z πρέπον. Autorka podkreśla, 

że dla Cycerona ważna była stosowność rozumiana jako 

decorum (πρέπον) w sensie estetycznym oraz pochodną 

od convenire – stosowność w sensie użyteczności 

społecznej.

Cóż z tego, że to Attyk wybierał dzieła, był przecież na 

miejscu – w Grecji – miał więc sposobność i był na bieżąco 

z nowościami pojawiającymi się na aukcjach. Poza tym 

Pomponiusz Attyk tak dobrze znał Marka Tulliusza od 

czasów chłopięcych, że zapewne lepiej od niego wiedział, 

co przypadnie mu do gustu.72 Widać to z wypowiedzi 

Cycerona wyrażających zadowolenie, pisanych kiedy już 

dopłynęły zakupione preciosa (Hermathena tua valde me 

delectat et posita ita belle est ut totum gymnasium eius άνάθημα 

esse videatur).73 Attyk zakupił dla przyjaciela w sumie posągi 

z megaryckiego marmuru za dwadzieścia tysięcy czterysta 

sestercji.74 Dwie hermy z pentelickiego marmuru z głowami 

z brązu przedstawiające Herkulesa i Atenę.75 Płaskorzeźby 

o nieznanej treści przeznaczone do wprawienia w ściany 

oraz dwie rzeźbione pokrywy studni.76 Mniej zadowolony 

był Cyceron z rzeźb zakupionych dla niego przez Fabiusa 

Gallusa.77 W liście pisanym do niego, oględnie daje do 

zrozumienia, że zamiast Bachantek bardziej stosowne 

były Muzy, do których pośrednik je porównuje. Bacchis 

vero ubi est apud me locus? – Gdzież ja u siebie postawię 

Bacchantki?78 Niezbyt przypadł mu do gustu posąg Marsa, 

(Martis vero signum quo mihi pacis auctori? Któż kupuje boga 

wojny dla pokojowo nastawionego Marka Tulliusza, który 

odbył z bólem służbę wojskową, a boje wolał toczyć na 

słowa...), ale Cyceron się nie załamuje – mógł był przecież 

kupić Saturna, chociaż z dwojga złego lepszy byłby już 

chyba Merkury.79 Z wypowiedzi kierowanej do Gallusa 

widać, że Cyceron orientował się w tym, co jest na rynku 

i jasno określał, co chce zakupić (Nominatim tibi signa mihi 

nota mandassem si probassem.)80 

Sumując przeprowadzone rozważania, można dojść do 

69. Att. I 13; De off. I 138-39.

70. A. Desmouliez, Ciceron et son gout, Latomus 1976, s. 306, cyt. 
za Leen, Cicero and the Rhetoric of Art, s. 238.

71. Leen, Cicero and the Rhetoric of Art, s. 236.

72. Por. tamże, s. 233.

73. Att. I 1,5.

74. Att. I 8, 2, I 9, 2.

75. Att. I 8, 2; I 9, 2; I 10, 3; I 4, 3; I 1, 5.

76. I 10, 3.

77. Fam 7, 23.

78. Tamże. Przekład własny.

79. Tamże. Saturn jako bóg złego losu gorszy jest zdecydowanie od 
boga kupców i złodziei.

80. Tamże.
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wniosku, że Cyceron wcale nie tak powierzchownie znał 

się na sztuce, jak sugeruje to Showerman.81 Opinia ta 

jest krzywdząca, ponieważ nie uwzględnia kontekstu 

epoki i charakteru zachowanych pism, nie bierze 

również pod uwagę tekstów Cycerona mówiących  

o samej estetyce. Cyceron dzięki swoim głębokim studiom 

filozoficznym posiadał dużo większą wiedzę o sztuce 

niż przeciętny dobrze wykształcony Rzymianin w jego 

czasach. Argumentum ex silentio zawsze jest ryzykownym 

stwierdzeniem, zwłaszcza wobec autora, którego dzieł 

wprawdzie zachowała się znakomita większość, ale 

jednak nie całość. Brak udokumentowanych na piśmie 

ściśle wartościujących wypowiedzi na temat artystów 

czy dzieł sztuki nie przesądza o tym, że Cyceron 

takowych opinii nie posiadał.

Teksty

1. Cyceron

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, tłum. E. Rykaczewski

De Oratore II 69

Hoc loco ne qua sit admiratio, si tot tantarum que rerum 

nulla a me praecepta ponentur, sic statuo: ut in ceteris 

artibus, cum tradita sint cuiusque artis difficillima, reliqua, 

quia aut faciliora aut similia sint, tradi non necesse esse; 

ut in pictura, qui hominum <unam> speciem pingere 

perdidicerit, posse eum cuiusvis vel formae vel aetatis, 

etiam si non didicerit, pingere neque esse periculum, qui 

leonem aut taurum pingat egregie, ne idem in multis aliis 

quadrupedibus facere non possit - neque est omnino ars 

ulla, in qua omnia, quae illa arte effici possint, a doctore 

tradantur, sed qui primarum et certarum rerum genera ipsa 

didicerunt, reliqua [non incommode] per se adsequentur 

similiter arbitror in hac sive ratione sive exercitatione 

dicendi, qui illam vim adeptus sit, ut eorum mentis, qui 

aut de re publica aut de ipsius rebus aut de eis, contra 

quos aut pro quibus dicat, cum aliqua statuendi potestate 

audiant, ad suum arbitrium movere possit, illum de toto 

illo genere reliquarum orationum non plus quaesiturum 

esse, quid dicat, quam Polyclitum illum, cum Herculem 

fingebat, quem ad modum pellem aut hydram fingeret, 

etiam si haec numquam separatim facere didicisset.

Żeby wam dziwno nie było, że na tyle tak ważnych 

rzeczy nie przepisuję żadnych prawideł, to dodaję. W 

innych sztukach podają się prawidła na to tylko, co jest 

najtrudniejsze, reszta nie potrzebuje nauczania, bo albo 

jest łatwiejsza, albo do poprzedniego podobna. I tak w 

malarstwie, kto się nauczył malować człowieka, potrafi go 

wymalować w każdym wieku i w każdym kształcie, choćby 

81. G. Showerman, Cicero’s Appreciation of Greek Art, s. 311 i nn.
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się tego nie nauczył; a kto lwa lub byka doskonale 

maluje, nie trzeba się obawiać, żeby nie potrafił wielu 

innych czworonożnych zwierząt odmalować. Nie ma 

zgoła sztuki, w której by mistrz uczył wszystkiego, co 

w niej osiągnąć można: ale kto się nauczył pierwszych, 

niewzruszonych prawideł, sam reszty bez trudności 

dojdzie.

Tak się podobnie ma z naszą sztuką czyli wprawą  

w mówienie. Kto w niej tak daleko postąpił, że może 

podług swego upodobania skłonić umysły tych, którzy 

go mówiącego albo o Rzeczpospolitej, albo za sobą, 

albo za swoimi przyjaciółmi, albo przeciw swoim 

przeciwnikom, z władzą stanowienia o tem wszystkim 

słuchają; ten nie więcej namyślać się będzie co ma 

powiedzieć o wszystkich innych wyżej wymienionych 

przedmiotach, jak się Poliklet robiąc posąg Herkulesa 

namyślał, jak ma zrobić hydrę lub lwią skórę, chociaż 

się tego nigdy osobno nie uczył.

De Oratore III 50, 195

Illud autem ne quis admiretur, quonam modo haec vulgus 

imperitorum in audiendo notet, cum in omni genere 

tum in hoc ipso magna quaedam est vis incredibilisque 

naturae. Omnes enim tacito quodam sensu sine ulla 

arte aut ratione quae sint in artibus ac rationibus recta 

ac prava diiudicant; idque cum faciunt in picturis et in 

signis et in aliis operibus, ad quorum intellegentiam  

a natura minus habent instrumenti, tum multo ostendunt 

magis in verborum, numerorum vocumque iudicio; quod 

ea sunt in communibus infixa sensibus nec earum rerum 

quemquam funditus natura esse voluit expertem. 

[...] Mirabile est, cum plurimum in faciendo intersit inter 

doctum et rudem, quam non multum differat in iudicando. 

Ars enim cum a natura profecta sit, nisi natura moveat ac 

delectet, nihil sane egisse videatur. 

Niech się temu nikt nie dziwi, jakim sposobem tłum 

nieświadomych nawet słuchaczów dostrzega mniej lub więcej 

harmonii w mowach naszych; jest to dziełem wrodzonego 

instynktu, który jak we wszystkim, tak w tym przedziwna moc 

swą objawia. Wszyscy ludzie nie znając sztuki i jej prawideł, 

umieją sądzić tajemnym jakimś czuciem co jest dobrego, co złego 

w dziełach sztuki, a nawet o jej prawidłach; a gdy umieją sądzić  

o obrazach, posągach i o płodach innych sztuk, do oceniania 

których mniej zdolności od natury odebrali, to daleko łatwiej 

mogą sądzić o słowach, rytmach i tonach, bo te się osądzić 

dają wrodzonem wszystkim ludziom czuciem, którego natura 

nikomu zupełnie nie odmówiła.

[...] Godną podziwienia jest rzeczą, że tak wielka zachodzi 

różnica w tworzeniu dzieł między światłym a nieoświeconym 

człowiekiem, a tak mała w sądzeniu o nich. Sztuka pochodząca 

z natury, chybiłaby celu, gdyby nie działała na nasze naturalne 

władze poruszającym i rozweselającym sposobem.
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Orator 2, 8.

Sed ego sic statuo, nihil esse in ullo genere tam 

pulchrum, quo non pulchrius id sit unde illud ut 

ex ore aliquo quasi imago exprimatur. quod neque 

oculis neque auribus neque ullo sensu percipi potest, 

cogitatione tamen et mente complectimur. itaque et 

Phidiae simulacris quibus nihil in illo genere perfectius 

videmus et iis picturis quas nominavi cogitare tamen 

possumus pulchriora. nec vero ille artifex cum faceret 

Iovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem 

e quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente 

insidebat species pulchritudinis eximia quaedam, 

quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem 

artem et manum dirigebat. ut igitur in formis et figuris 

est aliquid perfectum et excellens, cuius ad cogitatam 

speciem imitando referuntur ea quae sub oculos ipsa 

non cadunt, sic perfectae eloquentiae speciem animo 

videmus, effigiem auribus quaerimus. has rerum formas 

appellat ίδέας ille non intellegendi solum sed etiam 

dicendi gravissimus auctor et magister Plato easque 

gigni negat et ait semper esse ac ratione et intellegentia 

contineri.

Jestem tego zdania, że nie ma w jakimkolwiek bądź 

rodzaju nic tak pięknego, co by nie ustępowało 

pierwiastkowej piękności, której wszystkie inne są, jak 

obraz twarzy, słabym podobieństwem: tej piękności ani 

okiem dostrzec, ani uchem usłyszeć, ani innymi zmysłami 

uczuć nie możemy, tylko ją myślą w duszy naszej ogarnąć 

zdolni jesteśmy. I tak, chociaż nie widzimy nic w tym 

rodzaju doskonalszego nad posąg Fidiasza, i nad obrazy, 

o których wspomniałem, możemy jednak o piękniejszych 

pomyśleć. Kiedy Fidiasz tworzył swego Jowisza lub swą 

Minerwę, nie miał nikogo przed sobą, z którego by brał 

podobieństwo: ale w duszy jego był wyryty przedziwny 

obraz piękności, na który patrząc, i oka z niego nie 

spuszczając, na podobieństwo onego swą rękę i sztukę 

kierował.

Jak tedy w sztukach jest piękność idealna, którą naśladując, 

odnosimy do niej pod oczy podpadające przedmioty, 

tak wzór doskonałej wymowy w umyśle widzimy, jego 

naśladowania słowem dla słuchu poszukujemy. Plato, 

ten wielki mistrz nie tylko sztuki myślenia, ale i sztuki 

mówienia, nazywa te pierwiastkowe postaci ideami

Orator 36

Sed in omni re difficillimum est formam, qui χαρακτήρ 

Graece dicitur, exponere optumi, quod aliud aliis videtur 

optumum. Ennio delector, ait quispiam, [...] in picturis 

alios horrida inculta [abdita et] opaca, contra alios nitida 

laeta conlustrata delectant. quid est quo praescriptum 

aliquod aut formulam exprimas, cum in suo quodque 

genere praestet et genera plura sint? hac ego religione 

non sum ab hoc conatu repulsus existimavique in omnibus 
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rebus esse aliquid optumum, etiam si lateret, idque ab 

eo posse qui eius rei gnarus esset iudicari. 

Ale bardzo trudno we wszystkim oznaczyć cechę,  

a jak Grecy mówią charakter doskonałości, bo jednemu 

to, drugiemu owo doskonałym się widzi. Jeden mówi, 

lubię Enniusza [...] Podobnież w malarstwie, jedni 

lubią ciemny, posępny, ponury, drudzy jasny, wesoły, 

jaskrawy koloryt. Jak podać prawidło, naznaczyć miarę, 

kiedy każdy rodzaj ma swoje doskonałości, i kiedy jest 

tyle rodzajów? Ta trudność nie odwiodła mnie od mego 

zamiaru; myślę, że w każdej rzeczy jest coś doskonałego, 

chociaż się ukrywa, ale że to dostrzec może, kto jest tej 

rzeczy dobrze świadomy.

De officiis I 28, 98.

Ut enim pulchritudo corporis apta compositione 

membrorum movet oculos et delectat hoc ipso, quod 

inter se omnes partes cum quodam lepore consentiunt, 

sic hoc decorum, quod elucet in vita, movet 

adprobationem eorum, quibuscum vivitur, ordine et 

constantia et moderatione dictorum omnium atque 

factorum.

Tak jak piękno ciała działa na wzrok przez odpowiedni 

układ członków i cieszy oczy tym właśnie, że wszystkie 

te części zestrajają się ze sobą, tak i owa przystojność, 

której blask opromienia życie, wzbudza uznanie ludzi, 

z którymi obcujemy, przez swój ład, stałość oraz umiar 

wszystkich słów i czynów.

tłum. K. Wisłocka Remerowa

Academica II 47,146.

Sic ego nunc tibi refero artem sine scientia esse non posse. 

An pateretur hoc Zeuxis aut Phidias aut Polyclitus, nihil se 

scire, cum in iis esset tanta sollertia?

Powiem ci teraz w ten sposób: nie istnieje sztuka bez wiedzy. 

Czy zniósłby Zeuksis, Fidiasz czy Poliklet stwierdzenie, że 

nic nie wie, skoro byli tak biegli?

tłum. własne

Brutus 18,69.

Sed maiore honore in omnibus artibus quam in hac una 

arte dicendi versatur antiquitas. Quis enim eorum qui 

haec minora animadvertunt non intellegit Canachi signa 

rigidiora esse quam ut imitentur veritatem? Calamidis 

dura illa quidem, sed tamen molliora quam Canachi; 

nondum Myronis satis ad veritatem adducta, iam tamen 

quae non dubites pulchra dicere; pulchriora Polycliti et 

iam plane perfecta, ut mihi quidem videri solent. similis 

in pictura ratio est: in qua Zeuxim et Polygnotum et 

Timanthem et eorum, qui non sunt usi plus quam quattuor 
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coloribus, formas et liniamenta laudamus; at in Aetione 

Nicomacho Protogene Apelle iam perfecta sunt omnia. 

et nescio an reliquis in rebus omnibus idem eveniat: 

nihil est enim simul et inventum et perfectum. 

Mimo to we wszystkich pozostałych dziedzinach 

sztuki dawność cieszy się większym szacunkiem 

niż w tej jednej jedynej sztuce przemawiania. Któż 

bowiem spośród tych, którzy zwracają uwagę na 

dziedziny sztuki mniej dostojne, nie dostrzeże, że 

przecież prace Kanachosa są zbyt kanciaste, by wiernie 

oddawać rzeczywiste podobieństwo? Prace Kalamisa 

także były surowe, choć już trochę łagodniejsze niż 

Kanachosa. Wprawdzie jeszcze nie osiągnęły wierności 

charakterystycznej dla Myrona, ale już nie zawahałbyś 

się nazwać ich pięknymi. Piękniejsze i nieomal idealne 

są – jak zwykłem uważać – prace Polikleta. Podobnie 

rzecz ma się z malarstwem: chwalimy w nim formę  

i kreskę Zeuksisa, Polignota i Timantesa oraz tych, 

którzy korzystali jedynie z czterech kolorów, natomiast 

u Aetiona, Nikomachosa, Protogenesa i Apellesa 

wszystko jawi się już nieomal doskonałe. i chyba we 

wszystkich pozostałych dziedzinach sztuki zdarza się 

tak samo: nic nie jest doskonałe w momencie, kiedy 

dopiero powstaje.

tłum. M. Nowak

Epistulae ad Atticum I 16.18

Velim ad me scribas cuius modi sit Άμαλθειου tuum, quo 

ornatu, qua τοποθεσα et, quae poemata quasque historias 

de Άμαλθεια habes, ad me mittas. libet mihi facere in 

Arpinati. 

Chciałbym, abyś mi napisał, jakie jest twoje Amalteum, 

jak jest ozdobione i jakie ma położenie, i jeżeli masz jakie 

poematy i historie o Amaltei, żebyś mi je wysłał. Mam 

ochotę urządzić coś takiego w Arpinum. 

tłum. własne
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Nie od dziś wiadomo, że wiele pojęć stylistycznych, 

którymi posługują się historycy sztuki, rozpoczęło 

karierę jako wyrazy o znaczeniu pejoratywnym. 

„Gotycki” znaczyło kiedyś tyle co „wandalizm”, dowód 

barbarzyńskiej niewrażliwości na piękno klasyczne,  

a Pocket Oxford Dictionary z 1934 jako główne synonimy 

„barokowego” nadal podaje „groteskowy, dziwaczny”; 

nawet określenie „impresjonista” zostało ukute przez 

krytyka jako szyderstwo. Jesteśmy dumni z oczyszczenia 

tych pojęć z negatywnego podtekstu. Wierzymy, że można 

ich teraz używać w czysto neutralnym i opisowym sensie 

na oznaczenie określonych stylów lub okresów, których 

nie zamierzamy ani potępiać, ani chwalić. Oczywiście 

ta opinia jest do pewnego stopnia uzasadniona. 

Można mówić o gotyckim rzemiośle artystycznym  

w kości słoniowej, barokowych prospektach organowych 

czy impresjonistycznych obrazach z największym 

prawdopodobieństwem opisując grupę dzieł, którą 

reszta historyków sztuki z łatwością zidentyfikuje. Ale 

ta pewność ulega zachwianiu, gdy przychodzi do 

teoretycznych rozważań nad granicami tych kategorii. Czy 

Ghiberti jest „gotycki”, czy Rembrandt jest „barokowy”, czy 

Degas jest „impresjonistą”? Tego typu debaty mogą utknąć  

w jałowym pustosłowiu, choć czasem przynoszą pożytek, jeśli 

przypominają o tej prostej prawdzie, że etykietki nadawane 

przez historyków sztuki z konieczności różnią się od tych, 

które entomolodzy nadają żukom i motylom. W dyskusji nad 

dziełami sztuki opisu nigdy nie można całkowicie oddzielić 

od teorii. Dylematy, na jakie natknęli się historycy sztuki  

w debatach nad stylami i okresami w sztuce, spowodowane 

są właśnie brakiem rozróżnienia pomiędzy formą a normą.   

 

1. Klasyfikacja i jej niedostatki

Tylko nielicznych miłośników sztuki nigdy nie irytowali 

akademiccy badacze i ich troska o etykietki i szufladki.

Ernst Hans Gombrich

Norma i forma. Kategorie stylistyczne historii 

sztuki i ich początki w renesansowych ideałach*

 
* Poniższa rozprawa została oparta na wykładzie wygłoszonym 
w Biblioteca Filosofica Uniwersytetu Turyńskiego w kwietniu 1963 
roku.
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Ponieważ większość historyków sztuki jest również 

miłośnikami sztuki, prawdopodobnie będą mieli 

wiele sympatii dla opinii, której najbardziej 

przekonywającym orędownikiem był Benedetto 

Croce. Dla Crocego stylistyczne kategorie  

zdawały się pogwałcać to, co tak trafnie nazywał 

„odosobnieniem” każdego indywidualnego dzieła 

sztuki, niewspółmiernego z żadnym innym. Pogląd 

ten jednak, jak bardzo przekonywający by nie był, 

bezspornie doprowadziłby do atomizacji świata. Nie 

tylko obrazy, lecz również rośliny i przysłowiowe żuki 

są jednostkowe i niepowtarzalne; do każdego z nich 

stosuje się scholastyczna sentencja individuum est 

ineffabile: tego, co jednostkowe nie sposób pochwycić 

w sieć naszego języka, ponieważ język z konieczności 

posługuje się pojęciami i uniwersaliami. Rozwiązaniem 

tego dylematu nie jest wycofanie się w nominalizm  

i odmowa używania jakichkolwiek innych słów poza 

nazwami pojedynczych przedmiotów. Jak wszyscy 

użytkownicy języka historyk sztuki musi pogodzić się  

z tym, że klasyfikacja, nawet jeśli jest złem koniecznym, 

stanowi niezbędne narzędzie badawcze. I o ile nie 

zapomni, że jak każdy język klasyfikacja jest wytworem 

ludzkim, który człowiek może przystosować lub 

zmienić, będzie mu ona całkiem dobrze służyła w jego 

codziennej pracy. Oczywiście łatwiej to powiedzieć 

niż zrobić. Człowiek jest zwierzęciem klasyfikującym  

i przejawia nieuleczalną skłonność do traktowania sieci,  

w którą chwyta różnorodność własnych doświadczeń, jako 

część obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Historia idei 

dostarcza dowolnej liczby przykładów. 

Chińczycy wszystko potrafią pogrupować wedle 

podstawowej opozycji yang i yin, która wyznacza 

także zasadę męską i żeńską, a zatem aktywną i bierną. 

Dla świata starożytnego i kontynuatorów jego nauki 

rozróżnienie pomiędzy gorącym i zimnym oraz wilgotnym 

i suchym dostarczyło czterech podstawowych kategorii, 

których połączenia wystarczały do klasyfikacji ludzkich 

humorów, pór roku i żywiołów. Trzeba przyznać, że 

studiowanie powodzenia tych prymitywnych systemów 

i rozważanie ich uzasadnienia to upokarzające zajęcie. 

Oczywiście każdy sposób klasyfikacji czy inny znak na 

horyzoncie będzie przyjęty z zadowoleniem, gdyż oferuje 

pomoc w ujarzmieniu chaotycznej rzeczywistości. Pod tym 

względem nie mamy prawa czuć się lepsi od wcześniejszych 

cywilizacji. Czyż to nie dzięki Rewolucji Francuskiej nasze 

życie polityczne zostało umownie zorganizowane według 

kategorii „prawica” i „lewica”? Czyż nie spotykamy się 

raz po raz z nowymi sposobami klasyfikacji w psychologii 

i socjologii – takimi jak introwertyk i ekstrawertyk, 

wewnątrzsterowny i zewnątrzsterowny, które przez pewien 

czas mają przedziwną moc wyjaśniania, póki się nie wytrą? 

Pamiętam pewien epizod z mojej młodości w Wiedniu, 

kiedy modny był podział typów ludzkich Kretschmera na
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cyklofreniczny i schizotymiczny, dopóki jakiś dowcipniś 

nie zaproponował, że lepiej byłoby podzielić wszystkich 

mężczyzn na krawców i szewców, a kobiety na kucharki 

i pokojówki.

Nie trzeba dodawać, że zawsze uczymy się czegoś 

nowego próbując wprowadzić nowe kategorie, 

nawet tak niepoważne jak te powyżej. Nasza uwaga 

koncentruje się na pewnych aspektach ludzkiej anatomii 

i zachowania, które w innym wypadku moglibyśmy 

przeoczyć, i dopóki pozostaniemy krytyczni wobec 

naszych własnych metod, będziemy mieli z nich 

pożytek. Bez wątpienia to samo odnosi się do kategorii 

krytycznych zaproponowanych przez estetyków, odkąd 

w XVIII wieku nastała moda na „dwubiegunowość”1. 

„Piękna i wzniosłości” Burka, czy „naiwności  

i sentymentalizmu” Schillera z pewnością można by 

użyć dla zapewnienia świeżego wglądu w różnorodność 

literackich doświadczeń2. Pozostaje pytanie, czy 

przypadkiem te systemy pojęć nie wykonały swego 

zadania zbyt dobrze. Wywołały u badaczy złudzenie, że 

to, z czym mają do czynienia, to „naturalne klasy”, tak 

różnorodne i niezmienne jak gatunki zwierząt. Jednak 

rozprzestrzenienie tej „dwubiegunowości”, zwłaszcza 

w niemieckiej Kunstwissenschatf, powinno być dla 

studentów historii sztuki ostrzeżeniem, by mieć się na 

baczności. Optyczne i haptyczne, architektura addycyjna 

i operująca podziałami, fizjoplastyczny i ideoplastyczny 

– w latach moich studiów takie nowe, podstawowe podziały 

były ciągle „odkrywane” i prowadziły do nowych systemów 

klasyfikacji. Bez wątpienia każdy taki podział przyczyniał 

się do znalezienia świeżej charakterystyki sztuki przeszłości, 

ale każdy też rościł sobie pretensje do wyłączności 

i dowodził, że poprzedni system jest przestarzały. 

 

2. Źródła terminologii stylistycznej.     

Dla badacza stylu eksperymentowanie z tymi dychotomiami 

jest ważne, jeśli przygotowuje do zrozumienia, że 

różnorodność stylistycznych etykiet, jakimi zwykle operują 

historycy sztuki, bywa w pewnej mierze myląca. Ten 

pochód stylów i okresów w sztuce, znanych każdemu 

nowicjuszowi – antyk, romanizm, gotyk, renesans, 

manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm i romantyzm  

– prezentuje jedynie szereg przebrań dla dwóch kategorii: 

klasyczny i nieklasyczny. 

Rzecz to zbyt dobrze znana, by trzeba ją było omawiać, 

że dla Vasariego pojęcie „gotycki” oznaczało nic innego, 

jak styl barbarzyńskich hord, które zniszczyły Cesarstwo 

Rzymskie3. Prawdopodobnie mniej znany jest fakt, że 

opisując tę zepsutą, nieklasyczną manierę budowania 

Vasari wywiódł swe koncepcje i kategorie upadku  

z jedynego starożytnego dzieła zawierającego normatywną 

teorię sztuki, w którym mógł znaleźć takie gotowe opisy 

– O Architekturze Witruwiusza. Oczywiście Witruwiusz

1. Cytuję tylko współczesną bibliografię, w której studenci znaj-
dą odniesienia do wcześniejszych prac: P. Frankl, The Gothic. Lite-
rary Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton, 
1960; E. Panofsky, Renaissance and Renascences, Stockholm, 1960; 
Manierismo, barocco, rococo: concetti e termini, Convegno Interna-
ziole, Roma 21-4 Aprile 1960, „Accademia Nazionale dei Lin-
cei”, CCCLIX (1962), No. 52; O. Kurz, Barocco: storia di un concetto, 
w: Barocco europeo e barocco veneziano, red. V. Branca, Venice 
1963.

2. Poręczna lista tych przeciwstawnych biegunów znajduje się  
w Frankl, op. cit., s. 773-774.

3. A. Guzzo, Il gotico e l’ Italia, Torino 1959.
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nigdzie nie opisuje stylu architektonicznego spoza 

tradycji klasycznej, ale jest jeden znany ustęp, w 

rozdziale o dekoracjach ścian, gdzie ostro atakuje 

swobodę i nielogiczność dekoracyjnego stylu modnego 

w jego czasach. Temu stylowi przeciwstawia racjonalną 

metodę przedstawiania rzeczywistych lub możliwych 

budowli architektonicznych.   

„Obecnie jednak malarstwo wzorujące się na 

naturze nie znajduje uznania; zamiast wiernego 

oddawania określonych rzeczy maluje się ściany  

w sposób dziwaczny. Zamiast kolumn przedstawia się 

żłobkowane łodygi o powyginanych liściach i zwojach, 

zamiast frontonów dowolne ozdoby, jak również 

kandelabry podtrzymujące świątyńki; ponad dachy tych 

świątyń wyrastają z korzeni wraz z wolutami delikatne 

kwiaty, a pośród nich bez uzasadnienia rozmieszczone 

są figurki, jak również pnącza dopełnione pół figurkami 

o głowach ludzkich lub zwierzęcych. Tego wszystkiego 

ani nie ma, ani być nie może, ani też nie będzie. Bo 

jakżeż mogą łodygi naprawdę podtrzymywać dach 

albo kandelabry dźwigać ozdoby frontonu, delikatne 

zaś i miękkie pnącza siedzące na nich figurki? Jakżeż 

może z korzenia i łodygi wyrastać coś, co jest na pół-

kwiatem, a na pół-figurką? Tymczasem ludzie patrząc 

na te nieprawdziwe obrazy nie ganią ich, lecz znajdują 

w ich widoku przyjemność.”4

Wracając do Vasariego i jego wyobrażenia na temat 

zwyczajów budowlanych północnych barbarzyńców 

odkrywamy, że źródła stylistycznej kategorii „gotycki” nie 

leżą w jakiejkolwiek morfologicznej obserwacji budowli, 

ale zostały uprzednio stworzone na podstawie katalogu 

grzechów, który Vasari przejął od Witruwiusza. 

„W końcu wspomnę inny sposób budowania, który 

nazywamy niemieckim. (...) Raczej należy w tym sposobie 

upatrywać zamęt lub nieporządek. W owych budowlach 

tak licznych, że zdają się zarażać świat, portale bywają 

ozdobione kolumnami cienkimi i skręconymi jak śruby, nie 

mogącymi mieć siły, aby ciężar udźwignąć, jakikolwiek by 

on był. Także na wszystkich fasadach, tam gdzie mają być 

umieszczone rozmaite ozdoby, widzi się nadmiar małych 

nisz jedna nad drugą, z nieskończoną ilością edykułów 

jeden nad drugim, z daszkami i występami, i z listowiem. 

Wydaje się, iż nie tylko nie mogą one stać, ale że nawet nie 

mogą się utrzymać. Wydają się bardziej wycięte z papieru 

niż odkute w kamieniu czy marmurze. W dziełach tego 

porządku wykonane są nieskończone występy, wycięcia, 

otwory i ukwiecenia, które zatracają wszelkie proporcje. 

Często portale z ozdobami jedne nad drugimi osiągają taką 

wysokość, że ich szczyty dotykają dachu. Ten styl bidowy 

został wynaleziony przez Gotów.”5

4. Witruwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, ks. VII, rozdz. 5, War-
szawa 1956, s. 121. O jakich dekoracjach pisał Witruwiusz mówi L. 
Curtius, Die Wandmalerei Pompejis, Leipzig 1929, s. 129.

5. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, 
przeł. K. Estreicher, Warszawa – Kraków 1985, s. 116.
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Nie podzielam tego poczucia wyższości, które cechuje 

tak wiele z opisów Vasariego. Jego dzieło dobitnie 

wskazuje, że był on w stanie docenić budowle i 

obrazy, które z jego punktu widzenia nie wyglądały 

na doskonałe. Powinniśmy raczej zazdrościć Vasariemu 

tej pewności, że potrafi rozpoznać ideał, i że ten ideał 

można ująć z pomocą kategorii Witruwiańskich – sławne 

kryterium regola, ordine, misura, disegno e maniera 

wyłożone we Wstępie do Trzeciej części, w godny 

podziwu sposób zilustrowane w Żywotach Leonarda 

i Bramantego. 

To normatywne podejście skostniało w sztywny dogmat 

dopiero wtedy, gdy teoretycy sztuki spoza Italii zaczęli 

posługiwać się stylistycznymi kategoriami, chcąc 

przeciwstawić ideał klasycznej doskonałości lokalnym 

tradycjom. Wówczas gotyk stał się synonimem złego 

smaku, który panował w Wiekach Ciemnych, zanim 

światła nowego stylu nie przeniesiono z Italii na Północ.

Jeśli gotyk pierwotnie oznaczał „jeszcze nie klasyczny”, 

barocco rozpoczęło swą karierę jako podobne potępienie 

grzechu odstępstwa. Doprawdy warto odnotować, że 

ten sam ustęp z Witruwiusza, który posłużył Vasariemu 

za wzór do opisania gotyku, Bellori wykorzystał 

krytykując upadek architektury w swoich czasach, 

architektury Borrominiego i Guariniego: 

„Każdy jednak [dziś] wymyśla sobie sam ze siebie nową Ideę 

i poczwarę Architektury na swój sposób, wystawiając ją na 

placu i na fasadach: ludzie zupełnie pozbawieni wszelkiej 

wiedzy, jaka przynależy architektowi, którego imię na 

próżno sobie przybierają. I to tak dalece, że zniekształcając 

budynki, miasta i pomniki w sposób szalony, łamią 

narożniki, rozczłonkowują i deformują linie, rozbijają bazy, 

kapitele i kolumny przez wprowadzenie parodii ze stiuku, 

czy ułamków oraz [przez wprowadzenie] złych proporcji; a 

przecież Witruwiusz potępia takie nowinki...”6

Bellori nie użył jeszcze terminu barocco w swym 

potępieniu, ale w XVIII wieku czasem używano określeń 

„gotycki” i „barokowy” naprzemiennie dla określenia 

takiego złego bądź dziwacznego gustu. Stopniowo te 

dwa terminy określające sztukę nieklasyczną podzieliły 

się funkcjami: gotyku zaczęto z czasem używać jako 

etykietki na to, co „jeszcze nie klasyczne” – barbarzyńskie, 

a baroku na to, co „już nie klasyczne” – zdegenerowane.

Wprowadzenie pod koniec XVIII stulecia słowa rococo 

na oznaczenie mody godnej szczególnego potępienia 

przez srogich i prawych miłośników antyku, uzupełniło 

o nowy aspekt terminologię, która cały czas pozostaje  

w użyciu. Wciąż opisuje ten sam styl, który Johann Joachim 

Winckelmann potępiał w połowie XVIII wieku, raz jeszcze 

przywołując kryterium normatywne z ustępu Witruwiusza:

6. G. P. Bellori, Idea malarza, rzeźbiarza i architekta wybrana 
z piękna natury, [lecz] przewyższająca naturę, przeł. J. Białostocki, 
w : J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966, 
s. 73.
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„Dobry smak dzisiejszych ornamentów, który od 

czasów gorzkich narzekań Witruwiusza na jego upadek 

współcześnie jeszcze bardziej podupadł, można 

natychmiast oczyścić i nadać mu prawdę oraz znaczenie 

dzięki rzetelnym studiom nad alegorią.

Nasze ślimacznice i najśliczniejsze w świecie muszle, 

bez których nie sposób wyobrazić sobie dzisiejszych 

dekoracji, nie mają w sobie więcej naturalności niż 

Witruwiańskie kandelabry, podtrzymujące maleńkie 

zamki i pałace.”7

Winckelmann w ten sposób wyróżnił rocaille jako 

charakterystyczną cechę stylu – prawdopodobnie  

z powodu skojarzenia z grotami ogrodowymi, w któ-

rych preferowano nadmiar asymetrii i kapryśności.Tak 

więc rococo było łatwym do rozróżnienia rodzajem 

swobody zanim jeszcze pojawił się termin „rokoko”, 

jak się wydaje, w pracowni Davida, kiedy to jeden  

z najbardziej radykalnych uczniów mistrza skrytykował 

jeden z jego obrazów jako niedostatecznie poważny  

i wyszydził jako „Van Loo, Pompadour, rococo”8.

W tym samym XVIII wieku odczuto potrzebę 

rozdzielenia różnych form sztuki nieklasycznej, 

które wypełniały ogromną lukę pomiędzy antykiem  

a Renesansem, mianowicie Wieki Średnie. Angielscy 

antykwariusze w szczególności rozwinęli historyczne 

zainteresowanie architekturą średniowieczną i szukali 

reguł klasyfikacji. W 1760 roku William Warburton pisał: 

„Wszystkie nasze starożytne kościoły nazywa się bez 

różnicy gotyckimi, lecz błędnie. Są ich dwa rodzaje: jedne 

budowane w czasach saksońskich, drugie w normańskich.”9

Warburton próbował zrehabilitować styl gotycki 

przypisując mu całkowicie nowe zasady konstrukcyjne; on 

też wprowadził porównanie z drzewami w lesie, którego 

późniejsze losy prześledził Frankl w swoim monumentalnym 

dziele Gotyk. Jak każdy entuzjasta, Warburton potrzebował 

tła, któremu można przeciwstawić nowo odkryty splendor 

gotyckiej architektury. Szukał słabszego przeciwnika  

i znalazł go nie w architekturze klasycznej, ale w deformacji 

architektury klasycznej, na którą w jego opinii pozwolili 

sobie Saksonowie. Saksońska architektura była imitacją 

„Świętej Ziemi Greckiej”, ale złą imitacją. Tutaj tkwią 

korzenie naszej kategorii „romański” [Romanesque].

Dzięki pracy Frankla możemy łatwo prześledzić historię tego 

pojęcia w językach angielskim i francuskim10. William W. 

Gunn w 1819 roku opublikował Inquiry into The Origin and 

Influence of Gothic Architecture w „The Quarterly Review”, 

gdzie kategorycznie bronił wyboru terminu „romański” na 

oznaczenie deformacji architektury rzymskiej. Uważał, że 

włoska końcówka -esco posiada dokładnie to znaczenie. 

„Współczesny Rzymianin, dla przykładu, nazywa siebie 

Romano, obcokrajowca natomiast piętnuje nazwą 

Romanesco. Rozpatruję omawianą architekturę z tego 

samego punktu widzenia.” Gunn został uprzedzony we Francji

7. J. J. Winckelmann, Myśli nad naśladowaniem greckich rzeźb 
i malowideł, tłum. wg. przekładu Gombricha.

8. F. Kimball, The Origins of Rococo, Philadelphia 1943.

9. W. Warburton, Pope’s Moral Essays (1760), cyt. za: Frankl, op. 
cit., s. 867-868.

10. Frankl, op. cit., s. 507-508.
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przez Gervilla, który wprowadzając rok 

wcześniej termin „rzymski” [Roman] pisał: 

„wszyscy zgodni są co do tego, że taka ciężka  

i surowa architektura jest wynaturzonym opus romanum, 

stopniowo zniszczonym przez naszych grubiańskich 

antenatów...”. Romański, gotycki, renesansowy, 

barokowy, rokokowy, klasycystyczny. Łatwym 

zadaniem było uzasadnienie twierdzenia, że wszystkie 

te nazwy mogą zostać zredukowane do „klasycznego”  

i „nieklasycznego” zgodnie z Witruwiańską normą. Nie 

będę tu omawiał rodowodu ostatniego terminu, który 

stał się modny w historii sztuki, terminu „manieryzm”, 

wstawionego pomiędzy renesans i barok, ponieważ 

opowiedziałem jego historię gdzie indziej11.

 

3. Neutralność i krytyka

Nie jest moją intencją zdać pełną relację  

z procesu stopniowej rehabilitacji tych różnych stylów 

czy też z sił historycznej tolerancji i nacjonalistycznej 

dumy, które przyczyniły się do odrzucenia monopolu 

Witruwiusza. W obecnym kontekście liczy się to, że 

ci, którzy kwestionowali normę, nadal akceptowali 

kategorie będące jej przyczyną. Jak Warburton  

w XVIII wieku, dziewiętnastowieczni historycy 

zazwyczaj uznawali nieklasyczny charakter stylów, które 

chcieli bronić, równocześnie podkreślając niektóre 

rekompensujące ten brak zalety. Średniowieczne style mogą 

być mniej piękne niż wymaga tego Witruwiańska norma, 

ale są bardziej pobożne, bardziej szczere czy mocniejsze  

– a z pewnością pobożność, szczerość i siła liczą się bardziej niż 

zwyczajne mechaniczne zdyscyplinowanie. To jest podejście 

Ruskina12. Wstępna rehabilitacja baroku dokonana przez 

Burckhardta w Cicerone nie różni się zbytnio, kiedy pisze 

on o barokowych fasadach kościołów: „…jednak niekiedy 

poruszają widza jako czysta fikcja, pomimo ich często 

zdeprawowanego sposobu wyrażania…”13. Etapy, dzięki 

którym ta tolerancja dla nieklasycznych stylów odwróciła 

się częściowo na ich korzyść, zalicza się raczej do historii 

smaku i mód niż do problemów historiograficznych. Co 

nas tu interesuje, to twierdzenie, które narodziło się w XIX 

wieku, że historyk może ignorować normy i rozpatrywać 

następujące po sobie style bez uprzedzeń; że może, 

używając słów Hipolita Taine, podejść do różnorodności 

dawnych dzieł sztuki podobnie jak botanik podchodzi do 

swego materiału, nie dbając o to, czy kwiaty, które opisuje, 

są piękne czy brzydkie, trujące czy lecznicze14.

Nie jest rzeczą zaskakującą, że takie podejście do stylów 

przeszłości wydawało się przekonywujące w XIX wieku, bo 

praktyka dotrzymywała kroku teorii. Dziewiętnastowieczni 

architekci i dekoratorzy używali form wcześniejszych epok z 

wyniosłą bezstronnością, wybierając tu romański repertuar 

dla stacji kolejowej, tam barokowy wzór stiuku do teatru.

11. E. Gombrich, Mannerism: The Historiographic Background, 
w: Norm and Form: studies in the art of the Renaissance, London 
1978, s. 99.

12. Zwłaszcza w słynnym rozdziale The Nature of Gothic w The 
Stones of Venice, t. 2, London 1853, s. 2.

13. O Burckhardcie zob. W. Waetzoldt, Deutsche Kunsthistoriker, 
Leipzig 1924.

14. H. Taine, Filozofia sztuki, przeł. A. Sygietyński, Gdańsk 2010, 
s. 17.
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Nic dziwnego zatem, że zyskała poparcie koncepcja, 

iż poszczególne style można rozróżnić dzięki 

rozpoznawalnym cechom morfologicznym, takim jak 

łuk ostry dla gotyku czy rocaille dla rokoka, oraz że 

pojęcia te można bez obaw stosować neutralnie, bo 

zostały pozbawione normatywnych konotacji.

Nawet to morfologiczne podejście ma swe 

korzenie u Witruwiusza i wywodzi się ze sposobu,  

w jaki traktował on porządki architektoniczne. Porządki 

dorycki, joński i koryncki stanowią taki repertuar form, 

łatwo rozpoznawalnych dzięki pewnym specyficznym 

cechom i łatwych do zastosowania przez architekta, 

który potrafi posłużyć się wzornikiem. Dlaczego zatem 

nie rozszerzyć ich zakresu, by objąć również porządek 

gotycki czy barokowy i w ten sposób po prostu 

powiększyć język form, którymi uczą się posługiwać 

architekci?

Dopóki etykietki poszczególnych stylów odnosiły 

się przede wszystkim do architektury i ornamentu  

i były używane w takim praktycznym kontekście, sprawy 

miały się całkiem dobrze. Ale obrońcy tych stylów 

mieli większe ambicje. Chcieli bronić nieklasycznych 

stylów jako systemów na swój sposób ucieleśniających 

odmienne wartości, jeśli nie filozofie. Styl gotycki 

był lepszy od renesansowego nie ze względu na 

ostrołuki, ale dlatego, że uosabiał Wiek Wiary, którego 

renesansowi „poganie” nie potrafili docenić. Innymi 

słowy, style zaczęto postrzegać jako manifestację ducha 

epoki, który Hegel podniósł do statusu metafizyki w swojej 

wizji historii15. Tenże duch w swym rozwoju manifestował 

się nie tylko w pewnych formach architektonicznych, ale 

zyskiwał też kształt w malarstwie, rzeźbie i zdobnictwie, 

które wskazywały na ten sam światopogląd formujący 

literaturę, politykę i filozofię danego okresu. Dla takiego 

podejścia morfologiczne znaki rozpoznawcze, takie jak 

obecność rocaille w rokoku czy żebrowań w gotyku, 

wydawały się beznadziejnie „powierzchowne”. Musiało 

istnieć coś wspólnego, co posiadały wszystkie dzieła sztuki 

stworzone w danym okresie ludzkiej historii, musiały one 

dzielić jakąś głęboką, istotną cechę, która charakteryzuje 

wszystkie przejawy gotyku czy baroku. Karl Raimund 

Popper nauczył mnie rozpoznawać w tej potrzebie 

„istotowej” definicji pozostałość arystotelesowskiej 

koncepcji metody naukowej16. To właśnie Arystoteles, wielki 

biolog, sformułował pogląd, że praca naukowca polega 

zasadniczo na klasyfikacji i opisie, tak jak skłonni są robić 

zoologowie i botanicy; to on wierzył, że wszystkie te klasy 

nie są stworzone sztucznie, ale zaczerpnięte z natury dzięki 

procesowi wnioskowania i intelektualnej intuicji. Patrząc na 

różne drzewa spostrzegamy, że niektóre posiadają wspólne 

cechy strukturalne i tworzą rodzaj lub gatunek. Ten gatunek 

objawia się w każdym poszczególnym drzewie na tyle, 

na ile pozwala oporna materia, i mimo że indywidualne 

drzewa mogą się różnić między sobą, to ich różnice są

15. Krótki zarys tego rozwoju przedstawiłem w rozdziale Kunst-
wissenschaft, w: Das Atlantisbuch der Kunst, red. M. Huerlimann, 
Zürich 1952. 

16. K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1999; Społeczeń-
stwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa 1993, s. 9-34; Droga do 
wiedzy: Domysły i refutacje, Warszawa 1999, Indeks – esencjalizm.
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zaledwie „przypadkowe” w porównaniu z istotą, którą 

dzielą. Ktoś może przyznać, że Arystotelesowska metoda 

była błyskotliwym rozwiązaniem problemu uniwersaliów 

postawionego przez Platona. Nie potrzebujemy dłużej 

szukać idei konia czy sosny w jakimś odległym świecie 

po drugiej stronie chmur, odkrywamy jej działanie  

w indywiduach jako ich entelechia i właściwa forma. 

Ale jakakolwiek byłaby wartość arystotelesowskiej 

metody dla historii biologii, kontrola jaką zachowała 

nad naukami humanistycznymi, nawet gdy nauki ścisłe 

w końcu wyzbyły się tego modelu myślenia, zapewnia 

wystarczającą pożywkę do refleksji. W dyskusji, która 

stała się modna w ciągu ostatnich stu lat na temat 

prawdziwej istoty renesansu, gotyku czy baroku 

ujawnia się w większości wypadków bezkrytyczna 

akceptacja arystotelesowskiego esencjalizmu. Zakłada 

się, że historyk sztuki, który zapozna się z wystarczającą 

ilością dzieł stworzonych w interesującym go okresie, 

stopniowo dojdzie z pomocą intelektualnej intuicji do 

zamieszkującej te dzieła istoty, która odróżnia je od 

innych, tak jak sosny różnią się od dębów. Rzeczywiście, 

jeśli oko historyka sztuki jest wystarczająco bystre, a jego 

intuicja wystarczająco głęboka, wówczas przeniknie 

nawet poza istotę gatunku do istoty rodzaju; będzie  

w stanie uchwycić nie tylko wspólne cechy strukturalne 

wszystkich gotyckich malowideł i posągów, ale również 

wyższą jedność łączącą je z gotycką literaturą, prawem 

i filozofią.

Najbardziej pouczającym zapisem takich poszukiwań jest 

książka Paula Frankla Gotyk, o której już wspominałem. 

Ukazała się w 1960 roku i jest owocem trwających całe życie 

badań i przemyśleń. Niewielu przeczytało wszystkie 838 

stron, które zaczynają się od historii, a kończą na metafizyce. 

Analiza wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytanie 

„czym jest gotyk?” pozostawia znakomitego uczonego w 

zakłopotaniu. Żadna nie dotyka istoty. Istota, rozumuje 

Frankl, jest pojęciem metafizycznym; istotą człowieka, jak 

wskazuje, jest znaczenie, jakie ma on dla Boga, a istota gotyku 

musi być również powiązana z niezgłębioną tajemnicą  

o transcendentalnym znaczeniu17.

Sympatyzuję z tymi filozofami, którzy podobnie jak 

Sir Karl Popper patrzą podejrzliwie na to, co nazywa 

on esencjalizmem, ale gdziekolwiek stanie się w tej 

współczesnej bitwie realistów z nominalistami jest oczywiste, 

że kategorie i klasy służące bardzo dobrze jednemu celowi, 

mogą załamać się, kiedy użyć ich w innym kontekście. 

Normatywnym konotacjom terminów stylistycznych nie 

sposób tak po prostu nadać morfologicznego znaczenia, 

ponieważ nigdy nie można uzyskać więcej z własnej metody 

klasyfikacji niż się w nią włożyło. Kucharz może podzielić 

grzyby na jadalne i na trujące muchomory; to są ważne 

dla niego kategorie. Zapomina, o ile kiedykolwiek brał to 

pod uwagę, że mogą istnieć grzyby, które są niejadalne  

i nietrujące. Ale botanik, który oparł swoją systematykę

17. Frankl, op. cit., s. 826.
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grzybów na takim podziale, a następnie połączył ją  

z innymi metodami klasyfikacji, z pewnością nie odkryje 

niczego pożytecznego.

Nie twierdzę, że posługując się jakimś słowem 

zawsze należy brać pod uwagę jego pochodzenie. 

Odkrycie, że styl gotycki nie ma nic wspólnego  

z Gotami, nie musi zajmować historyka sztuki, który 

ciągle uważa tę nazwę za przydatną. Wydaje mi się, że 

tym, co powinno go interesować w historii tego pojęcia, 

jest jego początkowy brak zróżnicowania. Stylistyczne 

nazwy przez mnie wyliczone nie powstały z rozważań 

nad poszczególnymi cechami, tak jak Witruwiańskie 

terminy dla porządków; są to pojęcia pejoratywne, jak 

greckie słowo „barbarzyńca”, które znaczyło tyle, co 

„nie Grek”. 

Gdybym mógł określić te pojęcia w sposób nieszkodliwy, 

nazwałbym je „terminami wykluczenia”. Częstotliwość 

ich występowania w języku odzwierciedla podstawową 

ludzką potrzebę rozróżnienia „nas” od „innych”, 

znajomego świata od tego rozległego, nieznanego 

świata na zewnątrz, który do nas nie należy, i który 

odrzucamy.

To nie przypadek, jak sądzę, że różnorodne nazwy 

nadawane nieklasycznym stylom okazały się takimi 

terminami wykluczenia. To właśnie klasyczna 

tradycja normatywnej estetyki pierwsza sformułowała 

pewne reguły sztuki, a tego typu zasady najłatwiej 

sformułować negatywnie niczym katalog grzechów do 

uniknięcia. Tak jak większość z Dziesięciorga Przykazań jest 

tak naprawdę zakazami, tak większość reguł sztuki i stylu 

jest ostrzeżeniem przez pewnymi grzechami. Widzieliśmy 

kilka z tych grzechów opisanych w poprzednich cytatach: 

brak harmonii, dowolność czy nielogiczność muszą 

stanowić tabu dla tych, którzy podążają za klasycznym 

kanonem. Jeszcze więcej takich zakazów znajdziemy  

w pismach normatywnych teoretyków sztuki od Albertiego 

przez Vasariego do Belloriego czy Félibiena. Nie przeludniaj 

obrazów, nie używaj zbyt wiele złota, nie szukaj trudnych 

póz bez wyraźnej potrzeby; unikaj ostrych konturów, unikaj 

brzydoty, niestosowności i niemoralności. Rzeczywiście, 

można argumentować, że tym, co w końcu zabiło klasyczny 

ideał był fakt, że grzechy, których należało unikać, 

namnożyły się, aż wolność artysty została ograniczona 

do ciągle zawężającej się przestrzeni; jedyną rzeczą, którą 

w końcowym okresie miał on odwagę robić, było mdłe 

powtarzanie bezpiecznych rozwiązań. Potem pozostał tylko 

jeden grzech, którego należało unikać: bycia akademickim. 

Na naszych dzisiejszych wystawach widzimy najbardziej 

zadziwiającą różnorodność form i eksperymentów. Każdy, 

kto by chciał znaleźć jakieś morfologiczne cechy łączące 

Alberta Burri z Salvadorem Dali oraz Francisa Bacona  

z Capogrossim może mieć trudności, ale łatwo zauważyć, 

że oni wszyscy chcą uniknąć bycia akademickimi; żaden 

z nich nie spodobałby się Belloriemu i wszyscy zostaliby 

przezeń potępieni.
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To nie przypadek zatem, że terminologia historii sztuki 

została w większości oparta na słowach oznaczających 

jakąś zasadę wykluczenia. Większość kierunków w sztuce 

wzniosło jakieś nowe tabu, jakąś nową negatywną 

zasadę, taką jak usunięcie przez impresjonistów  

z płócien wszelkich „anegdotycznych” elementów. 

Pozytywne hasła i porzucone zwyczaje, które możemy 

znaleźć w artystycznych i teoretycznych manifestach 

dawnych lub współczesnych, są zwykle znacznie 

gorzej zdefiniowane. Weźmy na przykład termin 

„funkcjonalizm” w XX-wiecznej architekturze. Wiemy 

już, że jest wiele sposobów planowania lub budowania, 

które możemy nazwać funkcjonalnymi, i że wymóg ten 

sam w sobie nigdy nie rozwiąże wszystkich problemów 

architektonicznych. Ale bezpośrednim skutkiem tego 

hasła było porzucenie wszelkich architektonicznych 

ozdób jako niefunkcjonalnego tabu. Tym, co jednoczy 

różnorodne szkoły architektoniczne w tym stuleciu, jest 

powszechna awersja do konkretnej tradycji. 

Może uczynilibyśmy większy postęp w studiach nad 

stylem, gdybyśmy zamiast wciąż poszukiwać ogólnej 

struktury czy istoty wszystkich dzieł wytworzonych  

w jakimś okresie, poszukali takich reguł wykluczenia czy 

grzechów, których każdy z tych stylów chciał uniknąć. 

4. Krytyczne bieguny Wölfflina

Przypomnienie zdaje się oczywiste, lecz nadal wskazuje 

ono skały, o które roztrzaskał się okręt morfologii stylów. 

Redukując pojęcia „klasyczny” i „nieklasyczny” do zwykłego 

morfologicznego rozróżnienia jednakowo uzasadnionych 

alternatyw, w moim mniemaniu morfologowie zacierają 

istotną różnicę pomiędzy stylami nieklasycznymi: tymi, 

które są nieklasyczne w oparciu o regułę wykluczenia, 

i tymi, które nie są; lub mówiąc prościej: rozróżnienie 

pomiędzy stylami antyklasycznymi, których najbardziej 

radykalne przykłady znajdujemy w sztuce XX wieku,  

i stylami nieklasycznymi – za dobry przykład może 

służyć sztuka chińska, ponieważ chińscy artyści nigdy nie 

kwestionowali zasad, o których nie mogli mieć pojęcia.

To rozróżnienie może wyglądać dosyć niewinnie, ale 

zagraża całej idei morfologii stylów. Ponieważ wykluczenie 

zakłada intencję, a takiej intencji nie sposób bezpośrednio 

dostrzec w rodzinie form. Heinrich Wölfflin, najsławniejszy 

i najpopularniejszy orędownik morfologicznego podejścia, 

nie był nieświadomy tej trudności, a mimo to jego 

poszukiwania obiektywnych reguł organizacji zaciemniały 

doniosłość tej trudności w nauczaniu historii sztuki.

To Wölfflin ofiarował historii sztuki brzemienne  

w skutkach narzędzie systematycznego porównywania; 

to on wprowadził do naszych sal wykładowych potrzebę 

posiadania dwóch rzutników i dwóch ekranów, aby wyostrzyć
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spojrzenie na stylistyczne różnice pomiędzy dwoma 

porównywanymi dziełami sztuki – weźmy za 

przykład Madonnę Rafaela i Madonnę Caravaggia. Ta 

pedagogiczna metoda pomogła wielu nauczycielom  

w wyjaśnieniu studentom pewnych elementarnych 

różnic, lecz gdy przestajemy posługiwać się nią z należytą 

ostrożnością, subtelnie lecz skutecznie fałszuje ona związek 

pomiędzy dwoma dziełami. Uzasadnione i pouczające jest 

porównanie Caravaggia z Rafaelem, ponieważ Caravaggio 

znał obraz Rafaela. Mógł go nawet naśladować, gdyby 

chciał, tak jak w tym samym czasie uczynił Annibale 

Carracci. Zamiast tego wyraźnie odrzucił taką możliwość 

i podążył własną drogą. To porównanie pomoże nam 

zatem zrozumieć, dlaczego Bellori oponował przeciwko 

Caravaggiu i napiętnował jego manierę jako odejście od 

klasycznej normy. Ale kiedy odczytujemy to porównanie 

odwrotnie i kontrastujemy Rafaela z Caravaggiem, 

wkraczamy na niebezpieczny teren. Zakładamy, że Rafael 

świadomie odrzucił metody Caravaggia, i że oparł swą 

sztukę na wartościach dyscypliny i idealnego piękna w 

opozycji do szorstkości Caravaggiowskiego naturalizmu. 

Bellori mógłby się nawet zgodzić z tym rozumowaniem, 

bo, jak widzieliśmy, był zainteresowany unikaniem 

błędów. Jeśli jednak chcemy ujrzeć Rafaela w jego własnym 

środowisku, nie możemy ignorować czynnika czasu  

i horyzontu jego własnej wiedzy. Nie mógł on odrzucić 

czegoś, czego nigdy nie poznał.

To proste spostrzeżenie pozwala wyjaśnić zarówno sukces 

Wölfflina, jak i jego sporadyczne porażki. Kolejność 

jego książek przypomina nam, jak ściśle jego rzekoma 

morfologia stylu była związana z pierwotną normatywną 

funkcją takich porównań.

Rozpoczął od książki Renaissance und Barock (1888),  

w której kontynuował Burckhardtowską linię rozumowania, 

i którą zakończył rehabilitacją baroku na przekór 

zarzutom klasycznych teoretyków. Punktem wyjścia  

– podobnie jak dla Burckhardta – był dla niego klasyczny 

ideał doskonałości w architekturze; apelował jedynie  

o większą tolerancję dla odmiennych sposobów 

budowania. Miał nadzieję, że wyjaśniając te odmienne 

sposoby sprawi, że historycy lepiej zrozumieją, co Bramante 

usiłował zrobić, i jakie alternatywne wartości znalazły 

wcielenie w barokowych rozwiązaniach. Odpowiednio 

przyrządzone muchomory przestają być trujące, a stają się 

pełnowartościowym posiłkiem. Tak naprawdę Wölfflin nie 

odchodzi od ideału klasycznej doskonałości jako systemu 

wartości. Nadal używa tego systemu jako kryterium 

pozwalającego oddzielić dojrzały renesans od innych 

systemów form. Odkrywszy w ten sposób dla siebie logikę  

i użyteczność tradycyjnego klasycznego ideału, Wölfflin 

powrócił doń w swoim największym dziele, Die klassische 

Kunst (1898), po to, aby opisać i wyjaśnić jego działanie nie 

tylko w architekturze, ale również w malarstwie i rzeźbie. 

Rzeczywistym tematem książki jest terza e perfetta maniera
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Vasariego, zaś metoda ponownie polega na 

porównywaniu przeciwieństw. Tym razem jednak 

Wölfflin opisuje klasyczny ideał nie na tle barokowych 

odchyleń, lecz niedoskonałości Quattrocenta. 

Innymi słowy, przesunął się bliżej punktu wyjścia 

Vasariego, czego efektem był ponowny apel  

o te same ideały uświęcone przez tradycję akademicką, 

lecz nieco wzgardzone i zapomniane, gdy XIX-wieczni 

realiści i impresjoniści odwrócili się od tej tradycji. Pisał 

dla odbiorców, których – by zacytować wstęp do Die 

klassische Kunst – nie można winić, gdy pytają sami siebie 

stojąc przed Szkołą Ateńską, dlaczego Rafael nie namalował 

raczej rzymskiego targu kwiatowego czy zabawnej sceny 

w niedzielny poranek, kiedy wieśniacy golą się na Piazza 

Montanara. To właśnie uprzedzenie XIX-wiecznych 

miłośników sztuki skłoniło Wölfflina do przywrócenia 

normy klasycznej – nie bez zerkania na grupę anty-

realistów jego czasów, zwłaszcza na rzeźbiarza Adolfa 

von Hildebranda, którego książka Das Problem der 

Form in der Bildenden Kunst „spadła na wyschniętą 

ziemię niczym ożywczy deszcz”. To Hildebrand, jak 

przypomina swoim czytelnikom Wölfflin, ganił historię 

sztuki za jej uzależnienie od morfologii i lekceważenie 

wewnętrznych praw sztuki. Choć Wölfflin musiał 

uznać tę krytykę za gorzką, przyznał jednak, że każda 

monografia z dziedziny historii sztuki powinna mieć 

swój wkład w estetykę. Die klassische Kunst to podróż 

odkrywcza w poszukiwaniu norm włoskiego dojrzałego 

renesansu.

Obwarowawszy w ten sposób własne terytorium, 

Wölfflin powrócił raz jeszcze do przeciwieństw pomiędzy 

ideałami klasycznymi i barokowymi, tym razem także  

w malarstwie i w rzeźbie. W efekcie powstała najbardziej 

wpływowa, choć jednocześnie najmniej przekonywująca 

książka, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Podstawowe 

pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce 

nowożytnej) (1915)18. 

Zanim powrócę do twierdzeń zawartych w tej 

książce, chciałbym zwrócić uwagę na dzieło, które 

prawdopodobnie najbardziej przekonywująco ujawnia 

słabość Wölfflinowskiej morfologii stylistycznej oraz źródło 

tej słabości – Italien und das deutsche Formgefühl (1932). 

Miałem możliwość wysłuchania w Berlinie w 1930 roku 

wykładów, na których oparta została ta książka. Pamiętam 

ogromne nadzieje, z jakimi jechałem na Uniwersytet 

Berliński, i wrażenie, jakie wywarła na mnie osobowość 

Wölfflina – wysokiego Szwajcara z pięknymi błękitnymi 

oczyma i stanowczą, pewną siebie manierą wykładania, 

która oczarowała auditorium maximum. Wyznam, że urok 

ten nie działał na mnie zbyt długo. Wkrótce heretyckie 

wątpliwości częściowo zepsuły moją przyjemność, nie 

byłem jednak w stanie zlokalizować źródła rosnącego 

zawodu. Raz jeszcze Wölfflin użył magii dwóch ekranów do 

przeprowadzenia porównania, raz jeszcze użył klasycznego

18. Krytyka Crocego została przedrukowana w Nuovi saggi di este-
tica, Bari 1926. 
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ideału jako kryterium, ale tym razem nie po 

to, by oddzielić wcześniejszą fazę sztuki od 

późniejszej, ale raczej by wyizolować morfologiczne 

cechy niemieckiego poczucia formy. Raz po raz 

na jednym ekranie Wölfflin wyświetlał klasyczne 

dzieło włoskie, by skontrastować je z dziełem 

niemieckim, któremu owej klasyczności brakowało,  

i za każdym razem zapewniał, że ten brak nie jest czymś 

negatywnym, lecz zwyczajnie czymś odmiennym. Gdy 

Tycjan był harmonijny, Cranach – powiedzmy sobie  

– był znacznie mniej, tym niemniej zadowalał Wölfflina. 

Zdaję sobie sprawę, że w książce jest znacznie więcej 

treści niż wyniosłem z tych wykładów, z których – prawdę 

mówiąc – szybko zrezygnowałem na rzecz znacznie 

bardziej ekscytujących zajęć z psychologii Wolfganga 

Köhlera. Ale nadal uważam, że byłoby pouczające 

prześledzić książkę Wölfflina i wyłapać określenia 

rzekomo niemieckich cech, które równie dobrze 

mogłyby posłużyć opisaniu cech charakterystycznych 

dla sztuki hiszpańskiej, portugalskiej, angielskiej 

czy nawet meksykańskiej i hinduskiej, ponieważ 

wszystkie można skutecznie skontrastować  

z klasycznymi ideałami włoskiego renesansu. Odrzucenie 

bogactwa i złożoności na rzecz klarowności i prostoty 

najprawdopodobniej zakłada stopień estetycznego 

wyrafinowania, który można odnaleźć jedynie tu  

i prawdopodobnie w sztuce Dalekiego Wschodu. W 

ten sposób książka Wölfflina, daleka od wyodrębnienia 

tego, co ściśle niemieckie – jeżeli takie cechy w ogóle 

istnieją – naprawdę prowadzi nas z powrotem do problemu 

klasycznego ideału.

Jest taka magiczna sztuczka, którą wszyscy znają – gra 

„pomyśl o liczbie”. Prosisz dziecko, aby pomyślało o 

jakiejś liczbie, a następnie, aby poddało ją różnym 

działaniom matematycznym – dodało to i to, odjęło coś, 

pomnożyło przez cztery, podzieliło przez dwa i jeszcze raz 

przez dwa, wszystko w pamięci, i na końcu odjęło liczbę,  

o której pomyślało na początku; po tym wszystkim „czytając  

w jego myślach” podajesz dokładny wynik. 

Przeprowadziwszy nas przez te wszystkie operacje z 

pojęciem klasyczności, Wölfflin w swoich wykładach 

poprosił na koniec o odjęcie go i jako wynik podał maniera 

tedesca, którą wyśmiewał Vasari.

Pomyślaną liczbą, którą potem ominięto, była oczywiście 

idea doskonałości Vasariego, idea normatywna. Opiera 

się ona na mocnym przekonaniu co do celu sztuki oraz 

środków służących jego osiągnięciu. Cel, mówiąc krótko, 

to przekonujące przedstawienie świętej lub przynajmniej 

coś znaczącej historii ze wszystkimi naturalistycznymi 

i psychologicznymi szczegółami, środki to mistrzostwo 

przedstawienia19. Nie żeby Wölfflin był niewrażliwy na te 

cele i te osiągnięcia, gdyby było inaczej nie zostałby wielkim 

interpretatorem malarstwa renesansowego. Ale zadaniem 

teorii, którą chciał zaprezentować historykom sztuki, było 

wyeliminowanie rozważań nad tymi osiągnięciami tak

19. S. Alpers, Eksphrasis and Aesthetic Attitudes in Vasari’s ‘Lives’, 
“Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 23 (1960),  
s. 190-215.
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dalece, jak to tylko możliwe. Tym, co miał brać pod uwagę 

historyk sztuki, kiedy porównywał dzieło renesansowe  

z barokowym, było pięć domniemanych biegunów, 

które Wölfflin uważał za czysto opisowe. Stanowiły one 

podstawowe narzędzia pojęciowe lub Grundbegriffe: 

Linear und malerisch, Fläche und Tiefe, Geschlossene 

Form und offene Form, Vielheit und Einheit, Klarheit und 

Unklarheit – linearny i malarski, płaszczyzna i głębia, forma 

zamknięta i forma otwarta, wielość i jedność, jasność  

i niejasność. Wölfflin całkiem jasno dał do zrozumienia, że 

chce, aby te przeciwieństwa traktować głównie jako reguły 

porządkujące, które można stosować do ornamentu w nie 

mniejszej mierze niż do przedstawień. Był przekonany, 

że naturę można przedstawić równie dobrze za pomocą 

ostrej linii ołówka, jak i szerokich pociągnięć pędzla, na 

płaszczyźnie i w głębi. Jego dobór przykładów i siła opisu 

są tak przekonujące, że musimy skupić się na najsłabszym 

punkcie w jego argumentacji. Dotyczy on relacji tych 

sposobów przedstawiania wobec obiektywnego wyglądu 

rzeczywistości. Niewątpliwie linearyzm połączony  

z płaszczyzną nie będzie w stanie uporać się z motywami, 

które wybrali Turner czy Monet. Wölfflin jest świadom 

tego zastrzeżenia. Otwarcie stawia pytanie, czy można 

nie odróżniać przedstawiających aspektów stylu od 

aspektów dekoracyjnych, jednak w obliczu tego pytania 

niejasno odpowiada „tak i nie”. Późniejsza faza nie jest 

dla niego lepiej rozwiniętym sposobem przedstawiania 

natury, ale po prostu innym sposobem. „Tylko tam, gdzie 

zmieniło się odczucie dekoracyjności, możemy oczekiwać 

zmiany w sposobie przedstawiania.”20 Wölfflin mógłby 

odpowiedzieć w ten sam sposób na zarzut, że sztuka 

wierna „formom zamkniętym” będzie mniej swobodna 

w odtwarzaniu zjawisk natury niż sztuka posługująca 

się „formami otwartymi”. Nie mam zamiaru poddawać 

szczegółowej analizie jego par przeciwstawnych pojęć. 

Co jest dla mnie ważne, to fakt, że te przeciwieństwa nie 

są tak naprawdę przeciwieństwami. Widzieliśmy już, jak 

łatwo przychodzi nam widzieć przeciwstawne zasady tam, 

gdzie istnieją jedynie różnice stopnia. Był czas, kiedy zimno  

i gorąco, wilgoć i suchość, nawet światło i ciemność uchodziły 

za takie przeciwstawne całości istniejące samoistnie, tak jak 

nadal postrzegamy dodatnie i ujemne ładunki elektryczne. 

Najwyraźniej jednak kontrast pomiędzy gorącem a zimnem 

ma sens tylko w odniesieniu do normy, przeważnie ukrytej 

normy, jaką jest temperatura naszego ciała. Oczywiście nauka 

stara się wyeliminować tę normę i preferuje przedstawianie 

temperatury według skali. Prawdziwa morfologia form 

zmierzałaby do stworzenia podobnej skali lub spektrum 

układów. To prawda, że kształt istniejący w naturzemożna 

oddać za pomocą linii lub zasugerować cieniem, ale 

pomiędzy i poza nimi istnieje dowolna ilość możliwości, 

a nawyk myślenia w kategoriach przeciwieństw może 

te możliwości przesłonić. Wiele napisano w języku 

angielskim na temat dokładnego znaczenia terminu malerisch

20. H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Munich 1943, 
s. 29-31.
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i najlepszym sposobie tłumaczenia tego ulotnego 

słowa. Biorąc pod uwagę cel Wölfflina możemy bez 

obaw przetłumaczyć je jako termin wykluczenia  

 nazwać „mniej linearny”. Mniej linearny niż co? Mniej 

linearny niż ukryta norma Wölfflina, czyli klasyczny. To 

samo odnosi się do wszystkich tych przeciwstawnych 

pojęć. Każde z nich można ułożyć według różnych 

współzależności; obraz może być bardziej lub mniej 

ograniczony przez płaszczyznę, mniej lub bardziej 

uporządkowany, mniej lub bardziej jednolity. Co jednak 

uderza w tych współzależnościach, to fakt, że nie są one 

niezależne, ani logicznie ani historycznie. Charakter ich 

wzajemnych zależności stanie się natychmiast jasny, 

gdy przywrócimy dawne pojęcia teoretyczne, które 

Wölfflin starał się zastąpić – pojęcie „kompozycji” dla 

wszystkich zasad porządku i pojęcie „wierności wobec 

natury” dla sposobów przedstawiania z pomocą 

konturu i głębi. Oczywiście, im bardziej obraz lub posąg 

odzwierciedla naturalny wygląd, tym mniej zasad 

porządku i symetrii będzie on automatycznie ujawniał. 

I odwrotnie, im bardziej uporządkowany układ, 

tym mniejsze prawdopodobieństwo, że odtworzy 

on naturę. Wydaje mi się ważne podkreślenie w tym 

miejscu, że moim zdaniem zarówno porządek, jak  

i wierność wobec natury są wystarczająco obiektywnymi 

pojęciami opisowymi21. Wölfflin miał rację myśląc, że 

każdy może powiedzieć – przynajmniej w pewnych 

granicach – które dzieła sztuki wykazują więcej takich cech 

niż inne. Kalejdoskop przedstawia uporządkowany układ 

elementów, natomiast większość fotografii nie. Wzmożenie 

naturalizmu oznacza utratę porządku. Myślę, że to jasne, iż 

największa część artystycznej wartości polega między innymi 

na właściwym pogodzeniu tych sprzecznych wymogów. 

Sztuka prymitywna na ogół opiera się na surowej symetrii, 

poświęcając wiarygodność na rzecz cudownego zmysłu 

dekoracji, podczas gdy sztuka impresjonistów zaszła tak 

daleko w swym poszukiwaniu wizualnej prawdy, że wydaje 

się odrzucać niemal wszelkie zasady porządku.

Starałem się pokazać gdzie indziej22, że żadna czysto 

formalna analiza nie odda sprawiedliwości niewątpliwemu 

osiągnięciu polegającemu na zrównoważeniu tych 

dwóch sprzecznych celów, które nazywamy klasyczną 

doskonałością Rafaelowskiej Madonny. Myślę, że możemy 

zrozumieć dlaczego. Morfologiczny błąd Wölfflina jest 

błędem dziewiętnastowiecznego krytyka, który bierze 

umiejętność przedstawiania za rzecz oczywistą. Dla niego, 

jak i dla nas wszystkich, sztuka to sposób narzucania 

porządku chaosowi. Malarz zaczyna tam, gdzie kończy 

fotograf. To prawda, że fotograf także może być artystą 

dokładnie w ten sam sposób, czyli wtedy, gdy dokonuje 

selekcji i uzyskuje uporządkowaną kompozycję , ale ideę 

takiej kompozycji zawdzięcza sztuce. Patrząc na sztukę 

klasyczną z dogodnego punktu obserwacji, jakim był  

późny wiek XIX, Wölfflin opisywał jej osiągnięcia głównie 

 21. Problem granic relatywizmu w odniesieniu do przedstawienia 
został omówiony w Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawiania 
obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.
 
22.  E. Gombrich, Raphael’s Madonna della Sedia, w: Norm and form, 
op. cit., s. 164.

73       #5-6



magazyn studentów historii sztuki kul 

w kategoriach własnej wrażliwości na równowagę  

i ukryte symetrie. Historyków zawsze zdumiewało, że 

imponujących osiągnięć klasycznego Renesansu pisarze 

i teoretycy Cinquecento niemal zupełnie nie omawiali. 

Nie znajdziemy ani słowa o kompozycji w Traktacie 

o malarstwie Leonarda, a Vasari niemal o niej nie pisze 

– za wyjątkiem pochwały umiejętnego zakomponowania 

przez Rafaela historii na skomplikowanej powierzchni 

ściany w przypadku Uwolnienia św. Piotra. Z pewnością 

Vasari, uczeń Andrei del Sarto, nie mógł nie znać 

metod komponowania opisanych przez Wölfflina oraz 

wszystkich wizualnych rymów i formalnych harmonii, 

które składają się w naszych oczach na „formę 

zamkniętą”. W końcu sam Vasari wykorzystywał wiele 

z tych formalnych sposobów we własnych obrazach, 

jakkolwiek ubogie są one pod innymi względami. 

Nasuwa się wniosek, że Cinquecento brało za oczywiste 

osiągnięcie porządku, ponieważ należało ono do tradycji 

malarskiej. Nawet najsztywniejsze i godne pogardy 

dzieło w maniera bizantina przedstawiałoby Matkę Boską 

w centrum, a adorujących ją aniołów czy świętych 

rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach. Dla tych 

mistrzów nie było problemem osiągnięcie porządku, ale 

coraz większej biegłości w przedstawianiu, której piszący 

o sztuce poświęcali całą swą uwagę. To, że biegłość 

musiała funkcjonować przy minimalnym poświęceniu 

porządku, wydawało się oczywiste.

23.  A. Guzzo, L’arte, Torino 1962, s. cxxxi.
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Problemem było, jak daleko można posunąć się w 

rozluźnianiu symetrii bez poświęcenia równowagi. 

Piero della Francesca mógł sobie jeszcze pozwolić  

w swej hieratycznej w Madonnie del Parto znajdującej 

się w Monterchi na namalowanie dwóch flankujących 

aniołów z jednego kartonu, który odwrócił, a Castagno 

na użycie podobnego lustrzanego efektu w Św. Apolonii. 

Gozzoli i Pollaiuolo nie byli usatysfakcjonowani prostą 

aranżacją tego rodzaju i wprowadzili identycznych modeli 

widzianych z dwóch różnych stron. Ale nawet ta surowość 

została wykluczona przez mistrzów terza maniera, którzy 

wiedzieli, jak stworzyć poczucie równowagi i zgodności 

o wiele subtelniejszymi środkami, wplatając postaci  

w porządek obrazu bez poświęcania dramaturgii i ekspresji.

To ten doskonały kompromis pomiędzy dwoma 

sprzecznymi wymogami uznano później za klasyczny,  

w tym znaczeniu, że owego niezrównanego rozwiązania nie 

sposób było poprawić, a jedynie powtarzać. Odchylenie  

w jedną stronę zagroziłoby poprawności konstrukcji,  

w drugą – wyczuciu porządku. Rozpatrywane z tego punktu 

widzenia „klasyczne rozwiązanie” jest w rzeczywistości 

raczej osiągnięciem technicznym niż psychologicznym. 

Można w nim widzieć, tak jak widział Vasari, rezultat 

niezliczonych eksperymentów, które w końcu przynoszą 

owoc. Według tej koncepcji, istnieje optymalne rozwiązanie, 

poza które nie można bezkarnie wykroczyć.

Dwie implikacje tej interpretacji zasługują na podkreślenie. 
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Jedną jest jej psychologiczna neutralność. Nie ma powodu 

uważać, że artyści, którzy w końcu osiągnęli doskonałą 

równowagę kompozycji, posiadali zrównoważone umysły, 

ani też przypisywać głęboki kryzys umysłowy tym, którzy 

zakłócili równowagę swych dzieł. Historia sztuki jako historia 

rozwiązań formalnych może zastosować brzytwę Ockhama 

i pozbyć się ducha epoki. Nikt bardziej niż sam Wölfflin 

nie był świadomy rozterek, jakich doświadczają historycy 

badający rozwój form. Ten właśnie problem podjął on w 

głębokim i inspirującym tekście Revision z 1933 roku, który 

dodał do Kunstgeschichtliche Grundbegriffe w edycji z 1943, 

a który jest nadal niedostatecznie znany.

Druga implikacja jest nawet ważniejsza dla zrozumienia 

roli, jaką wciąż odgrywało klasyczne rozwiązanie nawet dla 

tych, którzy szukali alternatywy. Pokazuje też, że relatywizm 

historyczny ma swoje ograniczenia. Morfologię stylów, 

taką jaką mamy, zawdzięczamy trwałości i możliwości 

rozpoznania Rozpatrywane z tego punktu widzenia 

„klasyczne rozwiązanie” jest w rzeczywistości raczej 

osiągnięciem technicznym niż psychologicznym. Można 

w nim widzieć, tak jak widział Vasari, rezultat niezliczonych 

eksperymentów, które w końcu przynoszą owoc. Według 

tej koncepcji, istnieje optymalne rozwiązanie, poza które 

nie można bezkarnie wykroczyć.

Dwie implikacje tej interpretacji zasługują na podkreślenie. 

Jedną jest jej psychologiczna neutralność. Nie ma powodu 

uważać, że artyści, którzy w końcu osiągnęli doskonałą 
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równowagę kompozycji, posiadali zrównoważone umysły, 

ani też przypisywać głęboki kryzys umysłowy tym, którzy 

zakłócili równowagę swych dzieł. Historia sztuki jako historia 

rozwiązań formalnych może zastosować brzytwę Ockhama 

i pozbyć się ducha epoki. Nikt bardziej niż sam Wölfflin 

nie był świadomy rozterek, jakich doświadczają historycy 

badający rozwój form. Ten właśnie problem podjął on w 

głębokim i inspirującym tekście Revision z 1933 roku, który 

dodał do Kunstgeschichtliche Grundbegriffe w edycji z 1943,  

a który jest nadal niedostatecznie znany.

Druga implikacja jest nawet ważniejsza dla zrozumienia 

roli, jaką wciąż odgrywało klasyczne rozwiązanie nawet dla 

tych, którzy szukali alternatywy. Pokazuje też, że relatywizm 

historyczny ma swoje ograniczenia. Morfologię stylów, 

taką jaką mamy, zawdzięczamy trwałości i możliwości 

rozpoznania rozwiązania klasycznego. Istnieje coś takiego 

jak „istota” klasyczności, pozwalająca nam usytuować inne 

dzieła w różnej odległości od tego centralnego punktu. Czy 

nie ma w tym sprzeczności? Czy nie próbowałem pozbyć się 

esencjalizmu? Próbowałem, ale mógłbym się wytłumaczyć 

– i tego również nauczyłem się od Poppera – że istnieje 

jeden rodzaj esencjalizmu, który jest nieszkodliwy, a nawet 

uzasadniony. Mamy prawo posługiwać się pojęciami 

Arystotelesa, kiedy mówimy o tym, co nazywał on 

„przyczynami celowymi”, czyli o ludzkich celach i środkach 

ich osiągania. Dopóki uważamy, że obraz służy ludzkim 

celom, mamy prawo rozważać go w kategoriach środków 
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i celów. W rzeczywistości istnieją całkiem obiektywne 

kryteria ich oceny. W takim przypadku idea 

„oszczędności środków”, a nawet idea doskonałości 

mają pełny, racjonalny sens. Można obiektywnie 

stwierdzić, czy pewna forma służy pewnej normie.

Wierzę, że nie byłoby trudno przełożyć tradycyjne 

pochwały takich klasycznych artystów jak Rafael na 

język mówiący o wielkim celu, który został doskonale 

spełniony. Już wcześniej wspomniałem, że moim 

zdaniem tak poprawność rysunku, jak i osiągnięcie 

zrównoważonej kompozycji można ocenić z pomocą 

obiektywnych kryteriów, zarówno każde z osobna, 

jak i we wzajemnym oddziaływaniu. Posunę się 

dalej i zaryzykuję twierdzenie, że nawet osiągnięcie 

przejrzystej narracji i przedstawienie piękna cielesnego 

są normami posiadającymi trwałe znaczenie. Wydaje 

mi się przynajmniej, że relatywizm w tych sprawach 

można łatwo wyolbrzymić. Wiem całkiem dobrze, że 

ideały piękna są różne w różnych krajach i w różnych 

czasach, ale nadal uważam, że wiemy, co mamy na 

myśli nazywając Madonny Rafaela piękniejszymi od 

Madonn Rembrandta, nawet jeśli wolimy malarstwo 

Rembrandta.

Bez tego obiektywnego rdzenia tkwiącego  

w klasycznym ideale kategorie nieklasyczne nigdy 

by nie powstały. Wszystko, co u Wölfflina i jego 

naśladowców jest wiarygodne, czerpie uzasadnienie  

z tego racjonalnego elementu. Widzieliśmy jednak, że ta 

wiarygodność opiera się na szczególnym normatywnym 

ideale, co więcej, ideale o wiele mniej precyzyjnym niż 

to pokazałem w celu jego usprawiedliwienia. Ostatnia 

wieczerza Leonarda jest mniej symetryczna niż Madonna 

Monterchi Piera czy nawet Św. Sebastian Pollaiuola, ale 

jej schemat jest wciąż prosty w porównaniu z zawiłością 

Bitwy pod Anghiari. Florenckie Madonny Rafaela 

wykazują całą klarowność Wölfflinowskiej kompozycji 

w trójkącie; jego późniejsza maniera, szczególnie  

w Bitwie pod Ostią, wprowadza znacznie większą 

złożoność porządku i znacznie śmielsze wygięcie figur. 

Jednak kimże jesteśmy, aby wskazywać, gdzie dokładnie 

należy wykreślić granicę pomiędzy klasyczną normą  

a nieklasyczną złożonością? Czyż nie jest rzeczą naturalną, 

że artyści próbowali zbadać, jak daleko można się posunąć 

w owej grze w wirtuozerię? Czy mamy prawo orzekać, 

że poza pewnym punktem nie są już klasyczni czy nawet 

nieklasyczni, ale wręcz antyklasyczni, jak nazywano 

manierystów? Czy manieryzm był zasadą wykluczenia 

chcącą uniknąć porządku i harmonii? Czy ktokolwiek  

z nich krzyczał „Do diabła z Rafaelem!” lub domalował wąsy 

Mona Lizie, tak jak czynili członkowie ruchów prawdziwie 

antyklasycznych? To prawda, że w niektórych dziełach 

manierystów harmonia ulega zniszczeniu, a złożoność 

schematów prowadzi do zaburzenia proporcji postaci lub 

poświęcenia ekspresyjnej wiarygodności narracji. Jesteśmy
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jednak świadkami nie nowej antyklasycznej normy,  

a raczej przesunięcia priorytetów. Z tego punktu 

widzenia nie powinno nas już dziwić, że nawet najlepsi 

mistrzowie i teoretycy „baroku” często zaświadczali  

o swym podziwie dla sztuki klasycznej, że Rubens i Bernini 

opierali swój styl na studiowaniu antycznych rzeźb,  

i że Bellori wychwalał mistrzów takich jak Lanfranco. 

To dopiero XVIII wiek ze swoim wzrastającym lękiem 

przed zepsuciem rozgraniczył normę i to, co uważał za 

„wykroczenie”. Wykroczenie, czyli wirtuozerskie popisy 

mogące odwrócić uwagę od właściwego celu sztuki.

Mam nadzieję, że nie muszę podkreślać, iż nie uważam, 

by ta wysoce schematyczna umysłowa konstrukcja 

mogła kiedykolwiek oddać sprawiedliwość bogactwu 

historycznego rozwoju sztuki. Rozwodziłem się na nią 

głównie jako nad przykładem tego, co proponuję nazwać 

zasadą poświęcenia, w przeciwieństwie do tego, co 

nazywam zasadą wykluczenia. Należy pamiętać, że zasada 

wykluczenia to bardzo prosta, by nie rzec prymitywna, 

reguła, która wyklucza wartości przeciwne. Zasada 

poświęcenia dopuszcza i w rzeczywistości zakłada istnienie 

różnorodnych wartości. Temu, co zostaje poświęcone, 

przyznaje się status wartości, nawet jeśli musi ona ustąpić 

miejsca innej wartości domagającej się pierwszeństwa24. 

Jednakże dojrzały artysta nigdy nie poświęci więcej niż to 

absolutnie konieczne dla realizacji najwyższych wartości. 

Dopiero kiedy odda sprawiedliwość swej nadrzędnej 

normie, inne normy mogą zostać spełnione.

Wydaje mi się, że te dwie zasady, które tu zestawiłem, często 

się myli, ponieważ zwolennicy ruchów artystycznych bywają 

zwykle terribles simplificateurs. Radykalne wykluczenie 

jest zrozumiałe dla wszystkich. Względne poświęcenie to 

rzecz bardziej złożona i subtelna. Dla wszystkich krytyków 

przeszłości zarówno Piękno jak i Dobro były uznanymi 

wartościami. Caravaggio oskarżany był – by ponownie 

posłużyć się poprzednim przykładem – o poświęcenie 

Piękna na rzecz Prawdy, podczas gdy tradycja akademicka  

o poświęcanie Prawdy na rzecz Piękna. Prawdziwym 

oskarżeniem w obu przypadkach najprawdopodobniej było 

to, że poświęciły więcej przeciwstawnej wartości niż było 

absolutnie konieczne do usprawiedliwienia nadrzędnej dla 

nich normy.

Historycy sztuki często odkrywają, że zwalczające się obozy 

teoretyków mają ze sobą więcej wspólnego niż chciałyby 

przyznać. Rubensiści i Poussiniści, Delacroix i Ingres, Wagner 

i Brahms mają tak wiele wspólnego, że różnice pomiędzy 

nimi dotyczące pewnych preferowanych wartości zarysowują 

się jeszcze ostrzej. Widziane z dystansu, różnice te częściowo 

zanikają.

Nie da się tego powiedzieć o prawdziwych regułach 

wykluczenia, takich jak brak ornamentu w funkcjonalizmie 

czy brak symetrii w abstrakcyjnym ekspresjonizmie. Takie 

skrajności poddają się neutralnemu, czysto morfo logicznemu 

opisowi. Marsjańscy archeologowie dostrzegliby je, nawet gdyby

24. E. Gombrich, The Renaissance Conception of Artistic Progress and its 
Consequences, w: Norm and Form, op. cit., s. 1-10.
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życie na naszej planecie wyginęło. Większość zmian 

stylistycznych polega jednak raczej na wzajemnym 

dopasowaniu sprzecznych norm, które można być może 

zrozumieć, ale nie sposób ich zmierzyć jakimkolwiek 

obiektywnym kryterium formalnym.

Byłoby to możliwe jedynie w teorii, która wyrwałaby 

sztukę z kontekstu życia i celowości. Zgadzam się  

z profesorem Guzzo, że żadnej estetyki nie zbuduje 

się na takiej izolacji. Wskazuje on, że nie musi istnieć 

konflikt pomiędzy, powiedzmy, obiektem przemysłowym  

a dziełem sztuki25. Sam posłużyłem się tym porównaniem, 

by zilustrować kwestię rozwiązywania problemów w sztuce. 

Chciałbym powrócić do tej sprawy w konkluzji, ponieważ 

w sposób prosty pokazuje ona, że teoria normatywna nie 

wyklucza obiektywnego opisu.

Zamawiający maszynę lub instalację przemysłową 

przedstawiają projektującemu inżynierowi pewne wymagania 

dotyczące wydajności, rozmiaru, wagi, stabilności, kosztów, 

trwałości itd. Jest rzeczą prawdopodobną – dla dobra 

argumentacji – że rozmiar, waga i stabilność idą ze sobą w 

parze, ale koszt byłby większy zarówno w przypadku bardzo 

dużych, jak i bardzo małych maszyn. W jednym rozwiązaniu 

wydajność może być dobra, jednak nadmierna szybkość 

mogłaby zagrozić trwałości. Ludzie wybierający pomiędzy 

przeciwstawnymi rozwiązaniami muszą zdecydować się na 

któryś z powyższych priorytetów. Dodatkowo może okazać 

się, że istnieją również pewne niesprecyzowane żądania, 

których spełnienie bierze się za oczywiste ze zrozumiałych 

powodów lub wbrew nim. Najlepsze rozwiązanie będzie nie do 

przyjęcia, jeśli wykonanie go zajmie tak dużo czasu, że maszyna 

stałaby się przestarzała, zanim jeszcze zeszła z deski kreślarskiej. 

Najlepsza wydajność byłaby bezużyteczna, jeśli istniałoby 

prawdopodobieństwo wypadków. Co chcę podkreślić za pomocą 

tego trywialnego przykładu to tylko fakt, że nasi o wiele szczęśliwsi 

koledzy zajmujący się przemysłem zwykle znają kryteria, dzięki 

którym oceniają rozwiązania, co więcej, znają również hierarchię 

wartości i porządek priorytetów, które wyznaczają ich normę. 

Czego nie mogą wiedzieć i przewidzieć, to pomysłowość 

rozwiązania, które zakwestionuje jeden z niewypowiedzianych 

warunków, a jednak odda sprawiedliwość wszystkim żądaniom 

– nieoczekiwany wynalazek, taki jak na przykład poduszkowiec, 

który ani nie lata, ani nie porusza się na kołach, ale ślizga się 

na poduszce powietrznej i przez to czyni koniecznym rewizję 

wszystkich poprzednich wymagań stawianych pojazdom.

Ani normatywna krytyka, ani opis morfologiczny same 

w sobie nie dadzą nam teorii stylu. Nie wiem, czy taka 

teoria jest potrzebna; ale jeśli jakąś mieć chcemy, rozsądnie 

będzie podejść do artystycznych rozwiązań w kategoriach 

wymagań branych w danym okresie za oczywiste,  

i spisać systematycznie, a nawet jeśli będzie trzeba, pedantycznie 

priorytety w próbach godzenia ze sobą sprzecznych żądań. 

Takie postępowanie wzbudzi w nas nowy szacunek dla klasyki, 

ale również otworzy nas na uznanie nieklasycznych środków 

reprezentujących całkowicie świeże odkrycia.

                                  przełożyła Karolina Guz
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Henri de Toulouse-Lautrec: Korespondencja.
Wybór listów artysty z lat 1881-1900  

 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) jest jednym z tych 

artystów, wokół których narosły legendy, a historia ich życia 

nieprzerwanie dostarcza inspiracji twórcom beletrystyki  

i filmu. Nic dziwnego: to czołowa postać paryskiej bohemy 

artystycznej i kronikarz fin de siècle’u, a przy tym także 

człowiek odznaczający się nieprzeciętną osobowością, 

bachicznym trybem życia, prawie karykaturalną fizjonomią. 

Toulouse-Lautrec fascynuje, ale przecież każdy artysta dąży 

do tego, żeby to przede wszystkim owoc jego twórczości stał 

się przedmiotem fascynacji. Urodzony na południu Francji 

w arystokratycznej rodzinie, jako kilkunastoletni chłopiec 

decyduje, że poświęci się sztuce. Niełączony z żadną grupą 

artystyczną ani tendencją w sztuce, nieidentyfikowany 

nawet z konkretnym pokoleniem malarzy, nie bierze 

udziału w sporach doktrynalnych. Tymczasem pojęcie  

o tym, czym są obrazy i grafiki tej legendy Montmartre’u 

nierzadko rozmywa się we wszechobecnych szczegółach 

burzliwej biografii.
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Dlaczego więc nie posłuchać tego, co sam artysta 

ma do powiedzenia? Praktycznie zapomniana w XXI 

wieku, sztuka epistolografii była umiejętnością wysoko 

cenioną 100-150 lat wcześniej. Co więcej, po epoce 

artystów-teoretyków, którzy obok swojej podstawowej 

działalności troszczyli się o wyjaśnienie zawiłości sztuk 

w pisanych przez siebie obszernych traktatach, nastały 

czasy, kiedy to właśnie prywatna korespondencja 

malarzy, rzeźbiarzy, architektów staje się praktycznie 

jedynym źródłem wiedzy o ich namyśle nad sztuką, 

jak i życiu artystycznym epoki. Również Toulouse-

Lautrec pozostawił po sobie imponujący zbiór listów, 

który obejmuje praktycznie całe jego życie: zaczął je 

pisać, kiedy miał 6 lat, przestał kilka tygodni przed 

śmiercią. Co ciekawe, nie powielają one schematu 

znanego z korespondencji choćby współczesnemu mu 

Vincenta van Gogha, pełnej skrupulatnych wyjaśnień 

symbolicznych treści jego sztuki. Brak w nich także 

spektakularnych sprawozdań z nocy spędzanych w café-

concerts. W swoich listach Toulouse-Lautrec pisze o tym, 

co zaprząta mu umysł najbardziej: najpierw własna 

edukacja artystyczna, stosunki rodzinne, a w miarę 

konstytuowania się jego drogi jako malarza i grafika 

poświęca coraz więcej paragrafów jej praktycznym 

aspektom: wszystkiemu, co związane z organizacją 

wystaw, wykonywaniem zleceń, kręgiem artystycznych 

znajomości, kontaktami z prasą, finansami.

Ogromna część listów jest adresowana do matki, która, 

w przeciwieństwie do reszty arystokratycznej rodziny,  

a zwłaszcza ojca artysty, zawsze była dla niego wsparciem 

i największą propagatorką jego sztuki. To również ona, 

krótko po śmierci Toulouse-Lautreca założyła w miejscu 

jego urodzenia, Albi, muzeum poświęcone artyście. 

Kolekcja składa się głównie ze zbiorów rodzinnych, ale 

też podarowanych przez przyjaciół, darczyńców oraz dzieł 

zakupionych. 

Korespondencja Toulouse-Lautreca, tak samo jak jego obrazy 

i grafiki, jest swoistym echem minionej epoki. Listy dotyczące 

codziennych zajęć i samopoczucia, spraw rodzinnych, 

albo komentujące bieżące wydarzenia, przerywane są 

nazwiskami artystów, krytyków i marszandów, znanymi 

doskonale z podręczników historii sztuki. Toulouse-Lautrec 

opisuje w pewnym sensie artystyczną mapę Europy końca 

XIX wieku, gdzie na pierwszy plan wysuwa się zwłaszcza 

Paryż, nieustannie targany doktrynalnymi sporami, ale 

także Bruksela czy Londyn. To autentyczne świadectwo 

człowieka doskonale zorientowanego w świecie sztuki jest 

doskonałym źródłem wiedzy, a przy tym nie ma w sobie nic 

z typowej suchej kroniki. Bo tym, co najbardziej pociąga 

w listach Toulouse-Lautreca, jest możliwość poznania 

przez nie sylwetki ich autora, który okazuje się nie tylko 

wrażliwym obserwatorem, ale przede chorobą kaleka ani 

nużący doktryner. Jeśli odnosi się w którymś momencie do 

problemów natury teoretycznej w sztuce, wypowiada się
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zawsze przejrzyście i stanowczo. Już od pierwszej chwili 

styl Toulouse-Lautreca oczarowuje, a on sam jawi się 

z jednej strony jako człowiek nie biorący świata zbyt 

serio, a z drugiej, ktoś umiejący zadbać o własne 

interesy, zaskakująco twardo stąpający po ziemi, wręcz 

artystyczny pracoholik. To wytrawny prześmiewca  

z zamiłowaniem do ironii, zwłaszcza wobec samego 

siebie. 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko oddać głos samemu 

artyście.1

[Paryż, 1881]

Drogi wujku […]

Chciałbym Ci napisać także o moim koniku, bo i ja mam 

jeden, to znaczy moją paletę. Jestem dumny jak jakiś 

Gambetta w balonie, kiedy myślę o komplementach, 

które mi się prawi. Ale żarty na bok, byłem zdumiony.

Princeteau bredził, du Passage płakał, a Tata nic 

z tego wszystkiego nie rozumiał. Myślało się już  

o wszystkim, snuło się nawet plany o Carolus-Duranie.

Ostatecznie, oto w co wierzę najbardziej, plan, który ma 

największe szanse. Szkoła Sztuk Pięknych, atelier Cabanel 

i uczęszczanie do atelier René. Zrobiłem konny portret 

Louisa Pascala. Jestem tym wszystkich oszołomiony  

i mam nadzieję, że Ci to sprawi przyjemność, bo to Ty 

wznieciłeś we mnie iskrę rysownika.

[Paryż, 6 kwietnia 1882] [do matki]

[…] Princeteau zabrał mnie do Bonnata 26 marca. 

Przyniosłem dwa albo trzy bohomazy, między innymi 

Germanię ssącą kciuk. Mistrz przyjrzał się autorowi i pracy 

i powiedział: „Czy rysował Pan?” – „Nie przyjechałem do 

Paryża robić nic innego.” Odpowiedział: „Tak, jest w panu 

coś jakby kolory, ale potrzeba Panu rysować, rysować”. 

[…]

[Paryż, 7 maja 1882]

Mój drogi wujku, 

Otrzymałem wiele bardzo trafnych wskazówek, nie od 

Bonnata, którego majestat powstrzymuje mnie przed 

jakimkolwiek pytaniem, ale od wielu wystawiających.

Wystawa jest otwarta do 20 czerwca, ale zamykają ją pod 

koniec maja na osiem dni, żeby dać jury czas na przyznanie 

medali. Macie zatem jeszcze czas, ale jest tyle do zobaczenia; 

przytoczę tylko „Portret Puvisa de Chavannesa” Bonnata, 

„Święto 14 lipca” Rolla, „Ostatnie chwile Maksymiliana” 

J.-P. Laurensa.

Pewnie ciekaw jesteś, jak wyglądają pochwały dawane 

mi przez Bonnata? Mówi mi on: „Pana malarstwo 

jest niezłe, szykowne, ogólnie nie najgorzej, za 

to pański rysunek jest po prostu szkaradny”. No  

i trzeba wziąć się w garść i zacząć wszystko od nowa, do 

boju moje bohomazy…

1. Wszystkie fragmenty listów pochodzą ze zbioru: Henri de Toulouse-
Lautrec, Correspondance, red. H. D. Schimmel, wstęp G. D. Murray, 
tłum. J. Bouniort, Gallimard, Paris 1992.
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[Paryż, 1883]

To już dawno, mój drogi wujku, jak zapowiedziałem 

się przyjść porozmawiać z Tobą trochę i codzienny bieg 

zdarzeń mi w tym przeszkadza. […] W końcu zaczynam 

poznawać Cormona, to najbrzydszy i najchudszy 

człowiek w całym Paryżu. Wszystko przez nekrozę. Mówi 

się nawet, że pije. Uwagi Cormona są o wiele bardziej 

życzliwe niż te Bonnata. Przygląda się wszystkiemu, co 

mu się pokazuje i bardzo wspiera. Zdziwisz się bardzo, 

ale nie lubię tego! Te baty od mojego poprzedniego 

opiekuna dodawały mi animuszu i się nie oszczędzałem. 

Tutaj jestem podenerwowany i potrzeba mi odwagi, żeby 

zrobić świadomy rysunek, który, w oczach Cormona, już 

prawie poprawiłem.

[Paryż, 1883]

Niech żyje rewolucja! Niech żyje Manet!

W atelier czuć powiew impresjonizmu. Promienieję 

szczęściem, bo już wystarczająco długo sam jeden znosiłem 

gniew Cormona.

Spędzam dnie na pracy, a wieczory u Pezona, oglądając 

dzikie zwierzęta.

[Paryż, 1886] [do matki]

[…] Bawiłem się wyśmienicie w Chat noir ostatnimi czasy. 

Zorganizowaliśmy orkiestrę i sprawiliśmy, że ludzie zaczęli 

tańczyć. To było przezabawne, tylko, że kładliśmy się spać 

o 5 nad ranem, co sprawiało, że praca owymi rankami 

trochę na tym ucierpiała. 
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[Paryż, wiosna 1886]

Droga Mamo,

[…] Byłem u Greinera, ale okolica jest tak zielona 

i mroźna, że ustawienie nagiego modela na trawie 

byłoby całkowicie niemożliwe.

Rozpoczęliśmy łowy na ulewę, ale udało mi się złowić 

jedynie jakiś kapuśniaczek. Wróciłem do Paryża  

i poczekałem na wasze listy, które do mnie przyszły w 

tym czasie – mój konsjerż postarał się przynieść mi je do 

Ricci’ego, bo tam, w ogrodzie pracuję.

I to właśnie przez to tak długo milczałem, bo widziałem 

wyłącznie twój list do Taty.

Jeszcze nie wyszedłem w prasie, ale niebawem to się 

stanie. Nareszcie! 

Mój rysunek dla Kuriera francuskiego jest jeszcze 

w powijakach, ale zrobię go niebawem.

Nie wygląda na to, żeby Tata pojechał, za to chce mnie 

przekonać do wyjazdu wcześniej niż sam uznam to za 

stosowne, liczę na twoją pomoc w tym, żebym został 

w Paryżu […]

[Paryż, 1886]

Pytanie na poważnie: jeśli Tata nie dorzuci mi czegoś 

do mojej pensji (na co się nie zanosi), liczę na Ciebie. 

Zatelegrafuję send money, tylko w razie nagłej potrzeby, 

co […] oznaczałoby niezbędnych 335 franków 33 

centymy. Moje ilustracje są na łasce chemigrafa, który 

zrobił je czarne jak tyłek samego Simona.

[Villieurs-sur-Morin, jesień 1886]

Zacząłem głowę mieszkanki oberży, gdzie pracuję nad 

dekoracjami ścian, ostatnie stadium gruźlicy, ale jest bardzo 

ładna. Żałuję, że nie mogę zabrać tej dziewczyny do 

Malromé, żeby ją malować, a potem pochować. 

[Paryż, koniec 1886]

[…] czekam na Bourgesa, który ma w planie zamieszkać ze 

mną. Trzeba zobaczyć. Właśnie napisałem do Taty o money. 

Z twojej strony, przyślij mi 300 franków jak najwcześniej, 

listem poleconym, tak jest najprościej. Myślę, że to 

wystarczy na tę chwilę, ale nigdy się nie jest pewnym […] 

BĘDĘ PRACOWAŁ CIĘŻKO I STARAŁ SIĘ NIE PIĆ […]

[Paryż, 28 grudnia 1886]

Nie jestem ani trochę w trakcie regeneracji francuskiej sztuki, 

raczej toczę boje z jedną nieszczęsną kartką papieru, która 

nic mi nie zrobiła i na której, uwierz mi na słowo, też nie 

zrobiłem nic dobrego.

Chciałbym Ci trochę opowiedzieć o tym, co robię, ale to 

takie szczególne, takie „poza prawem”. Ojciec traktuje mnie, 

co zrozumiałe, jak outsidera – musiałem włożyć w to dużo 

wysiłku, wiesz to tak dobrze jak ja, i, co sprzeczne z moimi 

upodobaniami, prowadzę teraz cygańskie życie na pełen 

etat, a nie przyzwyczajam się do tego ani trochę. Jestem
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do tego stopnia nie na swoim miejscu na wzgórzu 

Montmartre, że czuję się tu wstrzymywany przez 

mnóstwo sentymentalnych względów, o których trzeba 

mi będzie absolutnie zapomnieć, jeśli pragnę do czegoś 

dojść […]

[Paryż, lipiec 1887]

Droga Matko,

Jestem od dwóch dni w makabrycznym humorze i  nie 

wiem, jak to się dalej potoczy. Niebo jest burzowe  

i kropi na nas od niechcenia, co dowodzi małej ilości 

sprzyjających uczuć względem malarzy w plenerze 

u Przedwiecznego Ojca. Poza tym, sprawy mają się 

dobrze. W lutym wystawiam w Belgii […]

[Paryż, 1888]

[…] Byłem u van Gogha, który powiedział mi, że 

jeden z moich obrazów z tego lata będzie sprzedany 

w tym tygodniu dyrektorowi zakładu fotograficznego 

Goupil, M. Manziemu, którego znam już od dawna, 

co z jednej strony zobowiązuje mnie do zaoferowaniu 

mu ceny jako znajomemu, a z drugiej daje szansę na 

zaprezentowanie mojego malarstwa mnóstwu ludzi. 

Jestem więc zadowolony.

[Paryż 11 grudnia 1889] [do Octavo Maus]

Szanowny Panie,

W załączeniu wysyłam Panu wyciąg obrazów, które wyślę 

na [wystawę] XX-tu. Byłbym wdzięczny za wskazanie mi 

osoby mającej zająć się ich zapakowaniem i datę wysyłki. 

Przyjadę osobiście do Brukseli na otwarcie. W oczekiwaniu 

na przyjemność uściśnięcia pańskiej ręki proszę przyjąć 

moje serdeczne pozdrowienia,

HTLautrec
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[Paryż, 20 marca 1890]

Droga Mamo,

Jestem jeszcze pod wrażeniem drugiego wernisażu 

[pierwszy odbył się w Brukseli]. CO za dzień !!! ale 

też jaki sukces. Salon dostał tam policzek, po którym 

prawdopodobnie się podniesie, ale który da do 

myślenia sporej ilości ludzi. […]

[Paryż, czwartek rano, 31 lipca 1890] [do Theo Van Gogha]

Drogi przyjacielu, 

Zbyt późno otrzymałem list z zawiadomieniem o twoim 

biednym bracie, żeby móc wybrać się na jego pogrzeb. Ty 

wiesz jakim był dla mnie przyjacielem i jak wiele razy mi 

to udowadniał. Niestety, nie mogę zrobić nic innego jak 

uścisnąć twoją dłoń nad jego grobem. Uwierz, proszę, że 

to zrobię, twój

HTLautrec

[Paryż, styczeń 1891]

Droga Matko,

Nie pisze tego twój syn, ale raczej kawałek lodu. Śnieg pada, 

pada i pada i mimo wszystkich nowoczesnych urządzeń, 

mróz jest przeszywający i tak. […] ciężko jest podnieść się 

rano z łóżka. Mam przyjaciół, którzy przychodzą do mnie 

pozować, ale czekam na nich również po to, żeby mnie  

z niego ściągnęli.

[Paryż, czerwiec 1891] [do matki]

W wolnym czasie zajmowałem się dręczeniem dyrektora 

Kuriera francuskiego, który mi nie płacił. Ten oto osobnik 

miał czelność wystawić na sprzedaż oryginały rysunków, 

w większości niezapłaconych, zapłatę otrzymałem dopiero 

potem.
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[Paryż, 1891] 

Jestem trochę spóźniony, ale za wymówkę mam ataki złości, 

które zafundowali mi moi nowi modele. Zdecydowanie, 

ten gatunek jest zagrożeniem dla spokoju malarzy, którzy 

z kolei niestety nie mogą się bez nich obejść. […]

[Paryż, wrzesień 1891]

Droga Mamo,

[…] Widziałem się z moimi marszandami. Zapłacili mi 

200 franków na czysto za studium, co znaczy, że zostało 

sprzedane za 300, czyli niewielki wzrost w taryfie. Poza 

tym, wszystkie sprawy pozostają w marazmie. […] 

Degas dodał mi otuchy mówiąc, że moje prace z tego 

lata są niezłe. Chciałbym mu wierzyć.

[Paryż, poniedziałek, listopad-grudzień 1891]

Droga Mamo,

Twój niezbyt radosny list trochę mnie skonfundował. 

Wszystko idzie powoli swoim torem. […] Stale czekam, 

aż wyjdzie mój plakat [La Goulue], z którym się spóźniają 

w drukarni. Ale to strasznie przyjemne zajęcie; mam 

końcu w moim atelier jakiś rodzaj autorytetu, to coś 

nowego dla mnie. […]

[Paryż, 26 grudnia 1891]

[…] Właśnie otworzyliśmy sklepik, coś w rodzaju 

nieustającej wystawy na ulicy Le Peletier. Gazety są 

nadzwyczaj uprzejme w stosunku do twojego potomka. 

Wysyłam Ci fragment napisany z pomocą miodu rozkruszonego 

w kadzidle. Mój plakat prezentuje się z sukcesem na murach, 

mimo kilku literówek popełnionych przez drukarza, które 

trochę szpecą mój produkt.

[Paryż, początek 1892]

Droga Matko,

Właśnie otworzyłem wystawę w Kręgu [artystycznym 

i literackim przy ulicy Volley], gdzie moje bohomazy, 

jakkolwiek ustawione najgorzej jak się dało, zostały 

odnotowane pozytywnie przez prasę.

Zresztą, w gazetach są dla mnie niezwykle uprzejmi od 

czasów mojego plakatu. Paris, gazeta bardzo republikańska 

(nie mów o tym nic rodzinie) posunął się aż do poświęcenia 

mi dwóch kolumn, gdzie prezentuje moją osobę nie 

pomijając ani szczegółu. Wyjeżdżam do Brukseli 3 lutego, 

powrót będzie 7 albo 8, albo i  później. […]

[Paryż, 1892]

Moje małe pracki [mowa o pierwszych kolorowych plakatach 

-litografiach] wyszły mi zupełnie udane, zaczepiłem tu  

w ten sposób początek nitki, która może mnie zawieść dosyć 

daleko, mam nadzieję.
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[Paryż, 1892]

[…] Siedzę w drukarni i piszę stąd do Ciebie, podczas 

gdy wyskakują moje próbne afisze [Au Moulin-Rouge 

i La Gouloue i jej siostra]. Wszystko więc powoli idzie na 

przód (Gaudeamus igitur). Nie zdarza się to tak często.

[Paryż, 1892]

Mój drogi Verhaeren,

Mówił Pan, żeby go poinformować, kiedy wyjdzie coś 

mojego. Właśnie ukazała się moja kolorowa grafika  

z la Gouloue w Moulin-Rouge. Grafikę tę zrobiłem na 

podstawie obrazu [La Gouloue wchodząca do Moulin-Rouge], 

a raczej to rodzaj jego dosyć swobodnej interpretacji. 

[…] Odbitki są ponumerowane od 1 do 100, a kamienie 

[litograficzne] zniszczone w mojej obecności. 

Liczę, że jest to dopiero pierwszy numer z serii takich 

moich prac i że będzie miał on przynajmniej tę zaletę, że 

będzie limitowany, a w konsekwencji rzadki.

[Paryż, 1892]

Oto właśnie wróciłem do Paryża. Moja grafika znajduje 

się u Goupila i byłbym Panu niezwykle zobowiązany, 

gdyby wspomniał Pan o tym na forum publicznym. 

Jeśli, jak ośmielam się spodziewać, Pan to zrobi, proszę 

nie zapomnieć o określeniu druki oryginalne kieszonkowe. 

Seria będzie kontynuowana ze 100 egzemplarzami  

w każdym rzucie.

[Paryż, 1892]

Drogi Verhaeren,

Jeśli jesteś nadal na miejscu, umówmy się na jutrzejszy 

piątek, ok. godziny 4-5. Pójdziemy zobaczyć obraz Degasa.

[Paryż, 1892] [do matki]

[…] Twoje pokrewieństwo duchowe nie omieszkało się 

przenieść na szczęście, które mi się przytrafia. Pan Jules 

Coutaut, który był z nami w Niecei, wspomniał o mnie 

Yvette Gilbert, śpiewaczce fin de siecle’u i wczoraj w loży 

poprosiła, żebym zrobił jej plakat. To najpiękniejszy sukces, 

o jakim mógłbym marzyć, bo była ona już malowana 

przez wiele sław, a tu chodzi o zrobienie czegoś bardzo 

dobrego. Rodzina nie będzie umiała delektować się moim 

szczęściem, ale Ty, to co innego.

[Paryż, 1893]

Mój drogi Maus,

Na wystawę XX wysyłam: 1. La Gouloue wchodzącą do 

Moulin-Rouge (obraz), 2. W łóżku (obraz), 3. Brunant 

(plakat), 4. Divan japonais (plakat), plus dwie kolorowe 

litografie, które przywiozę ze sobą. Wyślę Panu wymiary 

dwóch passe-partout, które trzeba będzie przygotować 

i przykleimy je w ostatnim momencie.
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[Paryż, 1893]

 […] Jeśli chodzi o inne grafiki (La Gouloue) i (Anglik 

w Moulin-Rouge) należy się zwrócić do Maison 

Goupil, 19 Bl Montmartre, jedynego posiadacza 

moich oryginalnych druków. Cena to 20 F. Mój obraz  

La Gouloue jest na sprzedaż za 600 F, a drugi (W łóżku) 

za 400 F.

[Paryż, 1893] [do matki]

 […] Jestem bardzo zajęty i drukuję bez ustanku.

Wynalazłem niedawno nową metodę, która może mi 

przynieść niemało pieniędzy. Tylko muszę wszystko 

robić samemu… Moje umiejętności zdążają ku perfekcji. 

Założyliśmy czasopismo. W końcu widzisz, że wszystko 

idzie dobrze.

[Paryż, 1894]

Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby w poniedziałek albo wtorek 

zechciał Pan uregulować ze mną [należność] za [litografię] 

Loïe Fuller – 40 F i okładkę [Estampe originale] – 200 F. Jestem 

obecnie bez grosza przy duszy i muszę dopilnować wszystkich 

moich rachunków.

[Bruksela, 1894] [do matki]

Jesteśmy od trzech dni w krainie Niderlandczyków, którzy 

cię nie rozumieją ani trochę. […] Ilości piwa, jakie tu pijemy 

są nieprzeliczalne, a co jeszcze bardziej nieprzeliczalne, 

to uprzejmość Anquetina, do którego przylgnąłem moją 

małą i powolną osobą, przeszkadzając mu w spacerowaniu,  

a który udaje, że z tego powodu wcale nie cierpi. 

[Paryż, 1894] [do Eugène Boch]

[…] Niezależni zostali bez siedziby i szukają nadaremnie 

miejsca, żeby złożyć swoje dzieła. Osobiście jest mi 

wszystko jedno, bo jestem cały zagrzebany w litografii. 

Artystów-grafików Durand-Ruel również przepędził,  

a oficjalne salony są tak mało przydatne…

[Paryż, 1894]

[…] Jeśli chodzi o uregulowanie zapłaty za moją litografię, 

odpowiem Panu skromnie. Ma Pan jakiś egzemplarz  

w nadmiarze Carrère i Renoira z pierwszego roku [Estampe 

originale]? Jeśli tak, proszę napisać z tyłu słowo egzemplarz 

darmowy i będziemy kwita. […] Jeśli nie, proszę o 100  franków

po moim powrocie do Paryża. 
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[Paryż, 1895] [do Josepha Ricci] 

[…] Przedstawiam Ci mojego przyjaciela Maxime 

Dethomas, czarującego młodzieńca i malarza, który nie 

mówi o swoim malarstwie, co jest wysoce chwalebne. 

Pragnąłby on, żebyś mu przedstawił kilku znajomych, 

takich jak Botticelli, Uccello i tutti quanti. Traktuj go, 

jakbym to był ja, który przyjeżdżam z wizytą.

[Paryż, 1896] [do Henri Nocq – odpowiedź na ankietę]

Myślę, że trzeba spojrzeć po prostu na Williama Morrisa, 

żeby uzyskać odpowiedź na wszystkie pańskie pytania 

[…] ten człowiek tworzy książki, które można czytać,  

i przedmioty, z których można korzystać. 

Można by to podsumować następującym postulatem: 

mniej artystów, a więcej dobrych robotników. Jednym 

słowem więcej rzemiosła.

Co to plakatów, Chrei usunął z nich czerń, to wspaniałe. 

My ją na powrót wprowadziliśmy, to też całkiem nieźle. 

Może Pan myśleć, co Pan tylko chce. 

Jeśli chodzi o publiczność, miałaby prawo formułować 

krytyki […] jeśliby płaciła. Tak więc, skoro nie płaci. […]

[Paryż, 1897]

[…] Kończę z Clemenceau książkę o Żydach [Au pied 

du Sinaï]. Mój wydawca jest mi winien 1200 franków. 

Jutro da mi 300. Powiedz mi, czy mogłabyś wypłacić 

awansem 500 z tych 900 pozostałych. Do spłaty w pół 

roku. Jeśli nie, zorganizuję je w inny sposób

[Paryż, 1897] [do matki]

[…] Towarzyszyłem mojemu przyjacielowi Joyant, który założył 

swój londyński biznes. Widzę niemało interesów, które mogą się 

zawiązać i jestem dobrej myśli w sprawie mojej przyszłorocznej 

[tu] wystawy. Żeby podać Ci przykład: mistrz Degas udzielił 

pozwolenia na publikację albumu z jego dziełami, 1000 

franków za każdy egzemplarz, widziałem już 34 subskrypcje, 

które wpłynęły jeszcze tego samego popołudnia.

[Paryż, 1897] [do A. A. Berthier, sekretarza redakcji L’Aurore]

Szanowny Panie,

Nie jestem w stanie zrobić rysunku tak szybko, poza tym, 

nigdy nie zajmowałem się aktualnościami. To nie w moim 

stylu. Jeśli będą mnie Państwo potrzebować do innych 

rzeczy (takich, które tyczą się mojego rzemiosła) proszę do 

mnie napisać w tej sprawie.

[Paryż, 1898] [do Roberta de Montcabrier – kuzyn]

Mój drogi Robercie,

Jeśli mam Ci dać jakąś radę, to nie liczyłbym na zapłatę ze 

strony tej gazety. Narazili mnie na duże straty przez rysunki, 

za które nigdy mi nie zapłacili. Nie mówię tego po to, żeby 

Cię zniechęcić, ale skończ najpierw swoją naukę przed 

przystąpieniem do zawodu malarza, który kosztuje więcej niż 

przynosi zysków. Wiem coś na ten temat. 
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[Paryż, 1898] [do Édouarda Kleinmanna]

Bardzo prosiłbym o zapakowanie wszystkich moich 

grafik, które są w depozycie u Pana, do 30 bieżącego 

miesiąca. Staram się odzyskać wszystko, co mam gdzieś na 

zewnątrz. Stern wpadnie po nie tego dnia; jeżeli mógłby 

Pan zrobić dla mnie kompletną listę, wyświadczyłby mi 

Pan wielką przysługę. Zresztą wydaje mi się, że mam jakąś 

starą, zrobioną przez Pana. Jeśli będzie Pan miał trochę 

pieniędzy, żeby nam dać, również sprawiłby nam Pan 

ogromną przyjemność.

[Paryż, 1899]

Mój drogi Georges,

Gazety musiały Ci już donieść o moim zamknięciu  

w Neuilly u przemiłego doktora Sémelaigne. Przyjedź 

mnie odwiedzić, podniesiemy się trochę na duchu. 

Przywieź książki, jeśli jakieś masz.

[Paryż, 1899]

Mój stary Albert,

Widziałem się z matką. Jest jeszcze trochę drukowania, 

ale wydaje mi się, że to pójdzie. Idź do niej i poproś  

o zezwolenia na piśmie, tak jak to ma być, żebyś mnie 

stąd zabrał, a właściwie, żebym się stąd zabrał sam  

i załatwił pilne sprawy – pojawił się u jury i w drukarni 

w sprawie [wystawy] 1900 na przykład. Jestem w sekcji 

plakatów i potrzebują moich podpisów. […]

Serdeczności dla twoich braci, powiedz Maurice’owi, że 

jego album pęcznieje.

[Paryż, 1899]

Drogi Panie,

Jest mi niezmiernie trudno być dla Pana uprzejmym. 

Już raz odmówiłem bycia członkiem komisji do spraw 

rozmieszczenia [dzieł na wystawie]. Co więcej, jeśli jest 

jakieś jury, odmawiam stanowczo. Od tej zasady nie odstąpię 

nigdy. […] Chciałbym bardzo przychylić się do pańskich 

próśb, ale po książkach tyczących się litografii rzędu tych 

pana Bouchot z gabinetu rycin, jestem zmuszony do 

zachowania skrajnej rezerwy, szczególnie tam, gdzie stary 

klan ma głos w sprawie.

[Paryż, 1900]

Mój drogi przyjacielu,

[…] Sprzedaj cokolwiek za jakąkolwiek cenę. […] Odpisz mi tym 

razem inaczej niż z tą doskonale czytelną niechęcią, moja sytuacja 

tutaj jest beznadziejna.
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[Paryż, 1900]

Droga babciu, 

Jestem w Bordeaux i życzę Ci wszystkiego dobrego z okazji 

nowego roku. Byłbym skłonny podzielić twoje zdanie na 

temat zamieszania w Gironde, ale jestem tak zajęty, że 

nie mam nawet chwili czasu, żeby się nad tym porządnie 

zastanowić. Pracuję cały dzień. Moje cztery obrazy 

figurują na wystawie w Bordeaux, gdzie odnoszą sukces.

wybrała i przełożyła Izabela Liśkiewicz
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Olga Grzesiuk

Jej twarz, świątynia jej rozbitego ciała  

i dusza w całości.

Dziennik Fridy Kahlo 

charakteryzuje wielość

motywów, choć nie 

wychodzi ona poza obręb 

własnych doświadczeń. „Na 

jej rzeczywistość składają się: 

jej własna twarz, świątynia 

jej rozbitego ciała i dusza, 

którą zachowała  

w całości” – napisał we 

wstępie do pierwszego 

wydania Dziennika Carlos 

Fuentes*. 

* C. Fuentes, Introducción, w: F. Kahlo, El Diario de Frida Kahlo. Un ín-
timo autorretrato, México 2008, s. 14.
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O Fridzie Kahlo każdy coś wie, a już z pewnością 

każdy wie kim była Frida Kahlo. O tej „najbardziej 

meksykańskiej z meksykańskich artystek” napisano 

około dziewięćdziesięciu książek i niezliczoną ilość 

artykułów. Większość to biografie malarki, w których 

dominują analizy jej skomplikowanego związku  

z Diegiem Riverą, problemów zdrowotnych i marzeń 

o macierzyństwie. W tym zresztą kontekście badacze 

interpretują jej sztukę – jako symptom wewnętrznych 

konfliktów i obsesji. Analizy dzieła Fridy, choć nie tak 

częste jak komentarze wydarzeń z jej życia, uznają 

je za psychologiczny autoportret samej artystki  

i umiejscawiają w meksykańskich realiach. Na tym tle, 

zarówno w kontekście malarstwa artystki, jak i jego 

interpretacji, miejsce wyjątkowe zajmuje prowadzony 

przez nią dziennik. Z jednej strony zawiera on wszystkie 

elementy, które spotykamy i w biografii, i w sztuce Kahlo, 

z drugiej zaś jego formuła ma charakter odmienny od 

formuły malarstwa artystki z powodu połączenia tego, 

co wizualne z tym, co werbalne.

Dziennik Fridy Kahlo wyglądem przypomina oprawiony 

w skórę zeszyt, na którego okładce widnieje 

inskrypcja Poems oraz inicjały J. K. Malarka dostała 

go w Nowym Jorku od przyjaciela i podobno należał 

wcześniej do angielskiego poety Johna Keatsa. Na 

zawartość owego dzieła składa się 166 zróżnicowanych 

stylistycznie barwnych  kart, zapisanych, zamalowanych, 

bądź łączących integralnie słowo z obrazem. Dziennik 

powstawał od 1942-1944 roku do śmierci Kahlo w 1954. 

Obecnie przechowywany jest w Muzeum Fridy Kahlo w Casa 

Azul w Coyoacán1.

Frida zaczęła prowadzić swój Dziennik w wieku 36 lub 

37 lat. W tym czasie jej życie osobiste poddane było 

wyjątkowym turbulencjom. Kilka lat wcześniej zmarł 

jej ojciec, rozwiodła się z Riverą, po czym ponownie 

wyszła za niego za mąż. Po nieudanych próbach zajścia 

w ciążę, zdała sobie sprawę, że nie może zostać matką  

i nie mogła pogodzić się z tym ograniczeniem. Po licznych 

operacjach, jako bez mała czterdziestolatka, musiała mieć 

świadomość złego stanu zdrowia i coraz mniejszych szans 

na jego polepszenie. Ponadto, jako znana artystka i osoba 

popularna z pewnością planowała utrwalenie pamięci 

o własnych dokonaniach. Publiczne zainteresowanie jej 

osobą i sztuką wymagało, by zostawiła wspomnienia, 

jednocześnie unieśmiertelniając się.

W eseju zamieszczonym w opracowanym wydaniu El Diario 

de Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato znana badaczka Kahlo 

– Sarah M. Lowe pisze: „Czytając Dziennik Kahlo przekracza 

się pewną granicę. Dokument ten zawiera najbardziej 

intymną ekspresję uczuć artystki, której intencją nie była 

ich publikacja. Jako seria zapisków wyłącznie osobistych 

dokonanych przez jedną kobietę, jej ekstrawertyczną 

osobowość i fakt, że pokazywała dziennik przyjaciołom, 

mieści się w kategorii dziennika intymnego”2. Choć nie ma 

1. Casa Azul, Niebieski Dom w Coyoacán na przedmieściach Me-
ksyku to dom, w którym urodziła się, żyła, tworzyła i zmarła Frida 
Kahlo. Po jej śmierci został przekształcony w Muzeum Fridy Kahlo.

2. S. M. Lowe, Ensayo, w: F. Kahlo, El Diario..., s. 25; z racji tego, 
że nie istnieje polskie wydanie Dziennika tłumaczenia fragmentów, 
podobnie jak zastosowane skróty pochodzą od autorki niniejszego 
artykułu.
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pewności co do zamiarów Fridy, to biorąc pod uwagę 

czytała jego fragmenty na głos, wracała do zapisków i je 

poprawiała, wykreślała bądź komentowała swoje słowa, 

a nawet wyrywała kartki, by podarować je znajomym, 

trudno uwierzyć, że miałby być przeznaczony do 

szuflady.

Rozpatrując zapisy Kahlo pod względem słowa  

i obrazu, możemy wyróżnić dwa główne rodzaje kart: 

takie, w których przeważa warstwa słowna, i takie, 

w których dominuje warstwa ikoniczna (przy czym 

istnieją karty o mieszanej naturze). Dzielą one cały 

Dziennik na dwie części – pierwszą stanowi dwadzieścia 

początkowych kart zdeterminowanych przez słowo,  

w drugiej natomiast dominuje obraz. Słownictwo, 

którego Kahlo używa, to terminy pochodzące z jej 

intymnego słownika. Określenia, które powracają 

w całym dziele, na jego początku pełnią funkcję 

wprowadzającą w świat artystki. Ponadto zależności 

między niektórymi wyrazami wskazują, że mamy do 

czynienia z zabawami słownymi, polegającymi na 

tworzeniu krótkich rymów z wyrazów zaczynających się 

na tę samą literę; inne konstrukcje słowne przypominają 

krótkie wierszyki. Zatem – zaskakujące zestawienia, choć 

przypominają niewinną grę w skojarzenia, przybliżają 

głęboko zakorzenione w wyobraźni malarki wizje 

ezoteryczne, a parapoetyckie kompozycje i litanie słów 

ewokują to, co podświadome i intuicyjne.

„Kwiecień.

nie, księżyc, słońce, diament, ręce – 

żółtko, kropka, linia, gaza, morze.

zielona sosna, różowe szkło, oko,

kopalnia, guma, błoto, matka, idę.

= żółta miłość, palce, pożytek
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dziecko kwiat, życzenie, podstęp, żywica,

pastwisko, bizmut, święty, waza do zupy.

gałąź, rok, cyna, kolejne źrebię.

punkt, maszyna, strumień, jestem.

metylen, żart, rak, śmiech.

szczebiot – rzut oka – szyja, winne grono

czarne włosy jedwab dziewczyna wiatr =

ojciec żałoba pirat ślina

zerwij knebel, wielka konsumpcja

fala – promień – ziemia – czerwień – jestem.

Kwiecień. 30 dzień.

Dziecko – podpuszczka, swój, król, czarne radio – 

Topola  szukam przeznaczenia – ręce. dzisiaj.

Olmo. Olmedo. Fiolet. kanarek

bzyczenie – rzucanie kamieniem – biel szarości.

Droga – sylwetka – czułość

Nadmierny – gangrena – Petrarka

Słonecznik – niebiescy grzesznicy. ostry

Rozmaryn – peryfrazy – śmieci – wczoraj

plusk. koziołkowanie. przybliżam

wizje – marzyciel – uśpiona – filar.

[…]

Ostre portrety z delikatnym wzruszeniem.

Szukałam – śmiech – brunetka – guzik.

gerundium Gerona

germański wróbel

gliniane gardło

gorąca pasja.

Pszczoła – czułość – zapach – rdzeń

okruszek – złoto głupców – skaczący podglądacz

żołnierska beztroska – pozbawiona przesilenia.

purpurowa ćwiartka – rozpięta suknia.

[…]

Gałęzie, morza, weszły z goryczą

w nieobecne oczy. Wielkie

Niedźwiedzice. głos... wyciszony. życie. Kwiat.

2 maja. 4 maja. 7 maja.

On nie widzi barwy. On posiada barwę.

Ja nadaję kształt. On na niego nie patrzy.

On nie daje życia, które posiada.

On posiada życie.

Ciepły i biały jest jego głos.

Został nigdy nie przybywając.

Odchodzę [karty 2 i 4]”.
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„Wypróbuję ołówki

naostrzone do punktu nieskończoności

która zawsze patrzy do przodu:

Zielony – dobre ciepłe światło

Karmazynowy – stara aztecka TLAPALI

krew tuńczyka, to, co najbardziej

żywe i najstarsze

Ceglany – kolor sosu mole, liści, które spadają

Czerwony – ziemia

Żółty – szaleństwo choroba strach

część słońca i szczęścia

Niebieski – elektryczność i czystość miłość

Czarny – nic nie jest czarne – naprawdę nic

Zielony – liście, smutek, nauka, całe

Niemcy są w tym kolorze

Żółty – więcej szaleństwa i tajemnicy

wszystkie duchy noszą

szaty w tym kolorze, albo

przynajmniej bieliznę

Szaroniebieski – kolor złych ogłoszeń

i dobrych interesów

Błękitny – dystans. Czułość

też może być w tym błękicie.

Czerwień – krew? Kto wie! [karta 12]”.

„Liczby, ekonomia,

słowna farsa,

nerwy są niebieskie.

Nie wiem dlaczego. Także czerwone,

ale pełne koloru.

-

Z okrągłych liczb

i zabarwionych nerwów
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składają się gwiazdy

a światy są dźwiękiem.

-

Nie chciałabym żywić

nawet najmniejszej nadziei,

wszystko porusza się według 

tego, co zamknięte w brzuchu.

- [karta 11]”

 

Można stwierdzić, że na 166 kartach zapisanych przez 

Fridę występują motywy, które zamykają i określają 

świat autorki, a im są bardziej powtarzalne, tym są 

dla niej ważniejsze, niektóre osiągając poziom obsesji. 

Istnieją trzy, moim zdaniem, najistotniejsze kwestie, 

fundamentalne dla zrozumienia diarystycznych 

zapisków malarki. Pierwsza to miłość do męża, wyrażana 

przez Kahlo w pełnych pasji lub lirycznych wyznaniach. 

Diego jest adresatem listów oraz bezpośrednich inwokacji, 

co świadczy o niezwykłej więzi, jaka łączyła małżonków. 

Artystka nazywa go ojcem i synem, oblubieńcem, „miłością 

tysiąca lat”, centrum świata. Zupełnie jakby Rivera był 

androgyniczną drugą połową, którą utraciła, odzyskała 

i wreszcie znów połączyła się z nią na zawsze. Są więc 

doskonałą symbiozą, dwoma elementami, które nie mogą 

bez siebie istnieć. On, mężczyzna, jest Auxocromo – tym, 

który przyjmuje barwę. Ona, kobieta, Cromoforo – tą, która 

barwę nadaje. Frida pragnie zjednoczyć się z ukochanym w 

akcie miłosnym, ma silną potrzebę fizycznego spełnienia, 

co przekłada się na erotyczne napięcie w wyznaniach  

i niebanalnych metaforach.

Drugim motywem jest wątek utraty zdrowia i związanych 

z tym cierpień, szczególnie wyraziście dochodzący do 

głosu w drugiej części Dziennika. Choroba warunkuje 

nastrój autorki i wpływa na bezpośredni kształt notatek. 

Zapiski Kahlo mają w większości wymiar tragiczny, 

są bowiem swego rodzaju relacją z przechodzonych 

kuracji, operacji i zabiegów, zapisem walki z bólem  

i ciężkiej rekonwalescencji po amputacji prawej nogi do 

wysokości kolana. Z drugiej strony ujawniają zaskakujący 

stoicyzm Fridy wobec niepowodzeń, tragikomizm  

w sposobie, w jaki gardzi kalectwem. Bo nie boi się o nim 

mówić, nie wstydzi dzielić się swoją intymnością, nie ma 

przed czytelnikiem sekretów. Malarka, podlegająca bardzo 

zmiennym nastrojom i odurzona środkami uśmierzającymi 

3.  S. M. Lowe, Ensayo…, s. 29.
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ból, raz chce odebrać sobie życie, a innym razem, na 

przekór wszystkiemu, znajduje energię na pozytywne 

myślenie o przyszłości i krzyczy: „Viva la vida!”

Trzecią kwestią jest tożsamość narodowa Kahlo 

zobrazowana i opisana przez nią w licznych 

odniesieniach do tradycji i historii Meksyku. Mitologia 

starożytnych cywilizacji Olmeków, Tolteków i Azteków 

służyła Fridzie za potwierdzenie pochodzenia. 

Malarka czuła się spadkobierczynią „wielkiego 

Meksyku”, co dostarczało jej inspiracji do rozwijania 

tego problemu na poziomie artystycznym. Mówi się  

o „meksykańskości” Kahlo, postawie korespondującej 

z obowiązującym wówczas nurtem nacjonalistycznym. 

Zwrot ku kulturom prekolumbijskim był gestem 

politycznym, ale w zawartych w Dzienniku rysunkach 

i tekstach Frida posunęła się dalej: aby zobrazować 

swoją złożoną postawę polityczną, połączyła 

symbole azteckie z komunistycznymi. Jak pisze Lowe, 

„tysiącletnie dziedzictwo meksykańskiej kultury dawało 

Fridzie poczucie stabilności, ciągłości tradycji. Włączając 

element komunistyczny do swego «nowego porządku 

rzeczy», artystka wykreowała ideał, od którego ani 

najbardziej okrutne, klasowe podziały Azteków, ani 

autorytarne praktyki Stalina nie były jej w stanie 

odwieźć”3.

„Diego.

Prawdą jest, i to wielką, że

nie chciałabym ani mówić, ani spać

ani słuchać, ani kochać.

Poczuć się zamknięta, bez strachu

przed krwią, bez czasu i

magii, wewnątrz twojego strachu

i twojej wielkiej udręki i

wewnątrz twojego bicia serca.

Całe to szaleństwo, gdybym cię o nie poprosiła,

wiem, że byłoby dla twojego milczenia,

jedynie wstrząsem.

Proszę cię o przemoc, bezsensownie,

a ty dajesz mi łaskę, swoje światło i

ciepło.

Chciałabym cię namalować, ale nie ma

barw, chociaż jest ich tyle, w moim

zakłopotaniu, właściwym kształcie

mojej wielkiej miłości.

F.

Dziś. Diego mnie pocałował. [przekreślone]

W każdym momencie, on jest moim chłopcem.

moim narodzonym dzieckiem, w każdej małej chwilce,

codziennie, ze mnie samej [karta 5]”.
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„Auxocromo – Cromoforo. Diego.

Ta która nosi barwę.

Ten który widzi barwę.

Od roku 1922

do końca wszystkich dni. Teraz w

1944. Po tych wszystkich

przeżytych godzinach. Wektory

idą w pierwotnym kierunku.

Nic ich nie zatrzymuje. Bez innej

wiedzy oprócz żywego uczucia. Bez innego

życzenia niż iść dalej dopóki się nie

spotkają. Powoli.

Z ogromną niecierpliwością ale z

pewnością że wszystkim rządzi 

«złota reguła» […] [karta 16]”.

„[…]

Jesteś wszystkimi kombinacjami

liczb […]

Ty wypełniasz i ja otrzymuję.

Twoje słowo biegnie przez

całą przestrzeń i dociera do moich komórek

które są moimi gwiazdami i wraca do 

twoich które są moim światłem. [karta 17]”

„Auxocromo – Cromoforo

To było pragnienie wielu lat 

powstrzymywane w naszym ciele. Uwięzione 

słowa które mogliśmy

wypowiedzieć tylko ustami snu.

Wszystko było otoczone roślinnym

cudem krajobrazu twojego ciała.

Na twój kształt, na mój dotyk

odpowiadały rzęsy 

kwiatów, szum rzek. Wszystkie owoce

były w soku twoich ust, krew

granatu, zapach

owocu mammei i oczyszczonego ananasa.

Przycisnęłam cię do piersi

a cudowność twojego kształtu

przeszła do mojej krwi poprzez

opuszki moich palców.

[…]

Horyzonty i 

krajobrazy = które obiegłam pocałunkiem.

Zapomnienie słów stworzy

właściwy język by zrozumieć spojrzenia

naszych zamkniętych oczu. 

= Jesteś obecny, nienamacalny

i jesteś całym wszechświatem

który stwarzam w przestrzeni mojego 

pokoju.

[…]
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Od 

ciebie do moich rąk, obiegam

całe twoje ciało, i jestem z 

tobą chwilę i jestem ze 

mną moment. I moja

krew jest cudem który

płynie w żyłach z powietrza

od mojego serca do twojego.

KOBIETA. xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MĘŻCZYZNA. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roślinny cud krajobrazu

mojego ciała w tobie jest

całą naturą.

[…] [karta 18-19]”.

„Marzec 53. Mój Diego. Już nie jestem sama. Skrzydła? 

Ty mi towarzyszysz. Ty mnie usypiasz i ożywiasz [karta 

109]”, 

„[…]

Nigdy, w całym życiu

nie zapomnę Twojej obecności

Przygarnąłeś mnie zniszczoną

a oddałeś w całości, złożoną 

[…][karta 124]”

„ […]

Nie pozwól by uschło

drzewo którego słońcem jesteś,

które twoje ziarno ukryło niczym skarb

Imię «Diego» jest imieniem miłości [karta 125]” 

„DZIWNA PARA Z KRAJU PUNKTU I LINII. JEDNOOKI 

OŻENIŁ SIĘ Z PRZPIĘKNĄ NEFERISIS (NAJMĄDRZEJSZĄ) 

W MIESIĄCU GORĄCYM I ŻYWOTNYM… URODZIŁ IM SIĘ 

SYN O DZIWNEJ TWARZY I NAZWAŁ SIĘ NEFERÚNICO, 
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ON WŁAŚNIE BYŁ FUNDADOREM MIASTA ZWANEGO 

POWSZECHNIE SZALEŃSTWEM [karta 25]”

„Diego początek

Diego twórca

Diego moje dziecko

Diego mój narzeczony

Diego malarz

Diego mój kochanek

Diego «mój mąż»

Diego mój przyjaciel

Diego moja matka

Diego mój ojciec

Diego mój syn

Diego = Ja = 

Diego Wszechświat

Różnorodność w jedności [karta 57]”

„Dlaczego nazywam go moim Diegiem? 

Nigdy nie był ani nie będzie mój. 

Należy do siebie samego.

[…] [karta 58]”

„Rocznica Rewolucji

7 listopada 1947

Drzewo Nadziei

bądź żywe!

Będę na ciebie czekać – 

Odpowiedziałeś na zmysł

głosem i jestem pełna 

ciebie, czekając

aż nadejdą twoje słowa

dzięki którym urosnę

i wzbogacę się

DIEGO 

Jestem sama [karta 76]”

„Wszystko jedynie funkcjonuje – jest częścią jednej 

wielkiej funkcji. Życie mija, wyznacza ścieżki, którymi nie 

idzie się na próżno. Ale nikt nie może się  

«z własnej woli» zatrzymać, żeby pobawić się na ścieżce, 

gdyż w ten sposób opóźnia  

lub zaburza podróż atomów. Z tego pochodzi 

niezadowolenie, brak nadziei i smutek. Wszyscy 

chcielibyśmy być sumą, a nie tylko jednym  

z pojedynczych elementów sumy […] [karta 84]”

„Udręka i ból, przyjemność i śmierć –  

nie są więcej niż procesem egzystencji […] [karty 74-75]”

„1910-1953

W całym swoim życiu

miałam 22 operacje
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chirurgiczne –

Dr Juanito Farill, którego uważam za

prawdziwego człowieka nauki, a także

bohatera, ponieważ spędził

całe swoje życie na

ratowaniu życia chorym kiedy

sam był chory, 

pierwsza choroba, kiedy miałam 6 lat

dziecięcy paraliż (poliomyelitis)

1926 – wypadek autobusowy

z ALEXEM [karta 91]”.

„1950-51

Byłam chora 

przez rok. Siedem operacji

kręgosłupa.

Doktor Farill mnie 

ocalił. Przywrócił mi 

radość życia. Ciągle 

jeżdżę na wózku

inwalidzkim, i nie wiem

kiedy będę mogła chodzić.

Noszę gipsowy gorset

choć jest to

okrutna niedogodność, pomaga mi

zmniejszyć ból kręgosłupa. Nie czuję

bólu. Tylko to ... cholerne

zmęczenie, i oczywiście,

bardzo często, desperację.

Desperację, której żadne

słowa nie mogą opisać.

Bez wątpienia chcę żyć. Już 

zaczęłam malować.

[…] [karty 92-93]”. 

 „Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła do 

latania. 1953 [karta 133]”

„Lipiec 1953, Cuernavaca. Punkty oparcia. W całej mojej 

sylwetce jest tylko jeden, a ja chcę mieć dwa. […] To ten 

jeden, którego nie mam,  

a który muszę mieć. […] Zbywają mi skrzydła. Niech je 

utną  

i wzbiję się do lotu!! 

[karta 138]”

„11 lutego 1954 roku.  

6 miesięcy temu amputowano mi prawą nogę i wydaje 

mi się, jakbym przeszła przez wieki tortur i prawie straciła 

rozum. Wciąż chcę się zabić. Diego przekonuje mnie, że 

będzie  

mu mnie brakowało. Powiedział mi to i wierzę mu. Ale 

nigdy w życiu nie cierpiałam bardziej. Poczekam jeszcze 

trochę [karta 143]”
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„ Już marzec.

Wiosna 21.

Dużo osiągnęłam 

Pewność w chodzeniu.

Pewność w malowaniu

Kocham Diega bardziej 

niż samą siebie.

Moja wola jest wielka. 

moja wola trwa […] [karta 144]”

„[…]

Dziękuję Diego, dziękuję

mojej Tere, dziękuję

Gracielicie i małej dziewczynce,

dziękuję Judith, dziękuję

Isaurze Mino, dziękuję

Lupicie Zuniga,

dziękuję Dr Ramonowi Parresowi

dziękuję Dr Gluskerowi,

dziękuję Dr Farillowi,

Dr Polo, Dr Armando

Navarro, Dr Vargasowi,

Dziękuję sobie samej i

mojej silnej woli

żeby żyć między tymi

którzy mnie kochają i

dla tych których kocham.

Niech żyje radość,

życie, Diego, Tere,

moja Judith i wszystkie pielęgniarki

które miałam w życiu

a które opiekowały się mną

naprawdę wspaniale.

Dzięki temu że jestem komunistką, 

i że byłam przez całe życie.

Dziękuję ludności Związku

Radzieckiego, ludności Chin,

Czechosłowacji, i Polski, i

ludności Meksyku, przede wszystkim

ludziom z Coyoacán

[…] [karty 147-149]”.
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„Podziękowania dla doktorów

Farilla – Gluskera – Parresa

i Doktora Enrique’a Palomera

Sancheza Palomera

Podziękowania dla pielęgniarek

dla nosicieli noszy dla

sprzątaczek i asystentów w

British Hospital – 

Podziękowania dla Dr. Vargasa

dla Navarro dla Dr. Polo

i mojej woli – sile. 

Mam nadzieję

że wyjście jest radosne – i mam nadzieję

że nigdy nie wrócę – 

FRIDA [karta 159]”.

„Czytać Lenina – Stalina. – Nie zapominać, że nie 

jestem niczym innym jak – «chłopcem na posyłki» 

ruchu rewolucyjnego. Zawsze rewolucyjnego nigdy 

martwego, nigdy bezużytecznego [karta 90]”

„Piątek 30 stycznia 1953 roku. 

Mimo długiej 

choroby, czuję

radość i chęć 

do życia 

ŻYĆ

UMRZEĆ

Coyoacán 

4 marca 

1953 

ŚWIAT MEKSYK 

CAŁY 

WSZECHŚWIAT 

utracił równowagę 

wraz z 

utratą (odejściem) 

STALINA – 

Zawsze 

chciałam poznać go 

osobiście, 

ale to już nieważne – 

Nic nie 

zostaje, wszystko podlega rewolucji

MALENKOW [karty 105-106]”
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Na kartach Dziennika znajdują się zapisy słowne, 

a ponadto rysunki, szkice i wprawka do obrazu, co 

wpływa na to, że w ogólnym wyrazie przypomina 

on szkicownik malarza i ma niezaprzeczalną 

wartość artystyczną. Większość z owych wizualnych 

elementów powstała na tyle spontanicznie, że w myśl 

Pierwszego manifestu surrealizmu można je określić 

jako automatyczne, wywiedzione z podświadomości 

malarki, korespondujące z symboliką szeroko rozwiniętą 

w obrazach. Niekiedy wizje Fridy prowokował kleks 

na papierze, innym razem widoczne na sąsiadujących 

stronach zeszytu ślady tuszu stanowiły punkt wyjścia 

dla skomplikowanych skojarzeń plastycznych, których 

elementy przewijają się przez cały Dziennik. 

Asocjacje między słowami i rysunkami dynamizują 

kompozycję Dziennika. Niekiedy trudno jest 

odszyfrować zapisane przez Kahlo słowa na słowach, 

słowa na rysunkach, rysunki na rysunkach, trzeba 

odwrócić kartę o 90 lub 180 stopni i dokładnie się  

w nią wczytać. Specyficzne są także litery – i w warstwie 

zapisu (charakter pisma autorki przypomina raz 

kaligrafię małej dziewczynki, raz niedbały dopisek),  

i w warstwie semantycznej. Język artystki to połączenie 

słownictwa hiszpańskiego z azteckim językiem náhuatl, 

którego słowa weszły do języka popularnego. 

Pisany w ciągu dziesięciu ostatnich lat życia malarki Dziennik 

prawie nie zawiera informacji z życia codziennego. Frida 

skupia się na swoich myślach i uczuciach, często nadając im 

poetycką formę. Wyliczenia wyrazów na zasadzie skojarzeń, 

zabawne gry słowne, wiersze i teksty pisane prozą, fragmenty 

listów, zwroty do męża – Diega Rivery, rysunki i szkice 

opatrzone komentarzami składają się na osobisty autoportret 

malarki, pozbawiony jakiejkolwiek maski, jakiejkolwiek 

osłony. Wpływają ponadto na hybrydalny charakter dzieła, 

łączącego w sobie elementy dziennika intymnego, pamiętnika, 

autobiografii, autoportretu czy agendy, tj. różnych gatunków 

„literatury dokumentu osobistego”.
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Józef Bilski

Nieśpieszny wgląd w czeską rzeczywistość – słów 

kilka o wystawie

fotografii Tomasza Pieńkowskiego

W dniach 19 marca – 26 kwietnia br. w Galerii 1 im.  

B. Słomki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim można 

było oglądać wystawę fotografii pt. Czeskie impresje. 

Wystawę zorganizowało Koło Naukowe Studentów Historii 

Sztuki KUL przy współudziale członków Galerii 1. 

Autor zdjęć, Tomasz Pieńkowski jest wykładowcą w Insty-

tucie Historii Sztuki KUL. Jego zainteresowania naukowe 

w połączeniu z pasją fotograficzną dały niezwykły efekt  

– serię zdjęć, powstałych podczas kilku podróży po Republice 

Czeskiej. Zdjęć o tyle nietypowych, że starających się uchwycić 

i przekazać obraz czeskiej rzeczywistości. 

Podczas wernisażu, który odbył się w poniedziałek, 19 marca, 

Autor obszernie przybliżył uczestnikom historię powstawania 

materiału. Nazwy maleńkich miasteczek mieszały się  

z większymi metropoliami. Podobnie jak spokojne ogró- 

dki działkowe z wielkomiejskim gwarem skrzyżowań i szlaków 

kolejowych na prezentowanych obrazach Prawie wszechobecna 

lokomocja nadawała dodatkowego rytmu, pędu, skłaniając 

widzów do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w podróży,  

w jaką układały się fotografie. 

Później czekała na p. Pieńkowskiego jeszcze seria indywidualnych 
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pytań od gości, które dały okazję do przywołania licznych 

anegdot z drogi, zaś jedyny w swoim rodzaju język                   

 i sposób narracji wywoływał żywiołowe wybuchy radości 

wśród licznie zgromadzonej publiczności. 

Wśród fotografii każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Miłośnicy rzeźby podziwiali figury Jana Nepomucena 

(Týn nad Vltavou czy Zliv), fani architektury – barokowe 

wnętrze w Zlatej Korunie czy też ludowy barok  

XIX-wiecznych gospodarstw z Holašovic. A wszystko to w obfitej 

okrasie śmietników na kółkach, opatrzonych naklejkami  

z terminem ważności albo betonowych, dekorowanych 

kielichem z hostią (to nie prowokacja – to po prostu 

symbol ruchu husyckiego w takiej oto, może nieco 

niefortunnej lokalizacji), czy mydelniczek ze skrótem 

ČSD czyli Československé státní dráhy (przypomnijmy: 

Czechosłowackie koleje państwowe to przewoźnik nie 

istniejący od grudnia 1992 roku, no i Czechosłowacka 

Republika – nieistniejąca już od roku 1991) – to już stacja 

kolejowa w Lipnie nad Vltavou. Szczególną furorę zrobiły 

dwie, odlane z brązu świnki. Celu ich ustawienia koło 

kościoła Dientzenhofera w Přešticach nie sposób było dociec 

– wywołały falę kubistyczno-abstrakcyjnych domysłów 

oglądających. 

Wystawa prezentowała fotografię barwną. Zdjęcia 

były utrzymane  w jasnej tonacji i żywej kolorystyce.  

W równej mierze wykorzystano ostre, południowe słońce, 

jak i rozproszone wieczorne światło. Szczególnie ciekawe 

były próbki zamkniętych kadrów prezentujących rzecz  

w obramowaniu np. łuku okiennego. Jeśli coś można by było 

tym zdjęciom zarzucić, to może tylko zbytnie dopracowanie, 

wręcz wymuskanie. Choć jednocześnie świadczyć to może  

in plus o dokładności fotografującego.

Wernisaż przeciągnął się do półtorej godziny, zaś czas trwania 

wystawy, w związku z dużym zainteresowaniem, został 

wydłużony o dwa tygodnie. 

Spotkały się sztuka, etnografia, kolejnictwo. Kadr coś 

uchwycił, coś zatrzymał; dał powód do uśmiechu, czas do 

zadumy. Ukazując Drogę – Autora, ale jednocześnie ludzi                      

 i rzeczy – zmusił do wnikliwszego spojrzenia na ich przecięcie: 

chwilę powstania fotografii. 
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Thymos, czyli gniew wzniosły, w słusznej sprawie, „gniew 

boży” – takimi słowami  opisywana była wystawa, którą 

do 15 stycznia 2012 roku można było oglądać w Centrum 

Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Można było, 

mimo że część artystów wycofała z niej swoje prace. Ale 

po kolei.

Wystawy, która pod szyldem „gniewu” zebrałaby tak 

imponującą liczbę eksponatów, jeszcze nie było. Ponad 

sto dzieł sztuki zgromadził kurator Kazimierz Piotrowski 

w największej Sali CSW funkcjonującej w nomenklaturze 

instytucji jako „kościół”.

Przestrzeń ekspozycyjna została podzielona ścianami, 

ogrodzeniami, przepierzeniami, które stanowią granice 

historyczne, w jakich upchnięto eksponaty, oraz są 

nawiązaniem do pracy Stanisława Szukalskiego. 

Przedstawia ona krzyż, z którego wyrastają dwie swastyki: 

jedna hitlerowska – przynosząca plon marny, jałowy, druga  

– neopogańska, wyrasta z niej drzewo bujne i owocowe. 

Eliza Cieszkowska

Thymos czy thymosik?

Taka materializacja rysunku Szukalskiego jest bardzo ciekawym 

pomysłem, niestety, odnoszę wrażenie, że ani kurator, ani Jacek 

Wilczak, będący współaranżatorem wystawy, nie zapanowali nad 

ilością dzieł i nazwisk. Chodząc po sali jak po polu namiotowym, 

gdzie w jednym kącie mamy barak komunistyczny, w drugim 

nazistowski, a w niemal centralnym miejscu, naprzeciw wejścia 

wita nas namalowany odwrócony krzyż pokaźnych rozmiarów 

i czarny belweder, można poczuć zagubienie i frustrację. Co 

więcej, cała historyczna współczesność ekspozycji zawiera się 

tak naprawdę w kilku pracach, między innymi w reportażu 

Krzyż Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego oraz w dwóch 

teledyskach grupy Behemoth. Poza teledyskami i reportażem, 

w części „współczesnej” umieszczona została praca Katarzyny 

Górnej Fuck me, fuck you, peace, która nijak nie koresponduje 

z dziełami wyżej wymienionych twórców. 

Piszę, że eksponaty upchnięto, bo trudno znaleźć mi inne słowo 

– to jest chyba najbardziej adekwatne do zastanego efektu. 

Obrazy, fotografie, filmy znaleźć można absolutnie wszędzie:
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kontestacja komunizmu. Nowych wypowiedzi artystycznych 

nawiązujących do dzisiejszej Polski i świata jest niewiele. 

Oprócz najgłośniejszych, wymienionych już, można jeszcze 

podać Czekając na Mahometa, TU-SK 154M, Corectness, które 

swoją tematyką poruszają kwestie aktualnie zaprzątające 

głowy Polaków i innych mieszkańców Europy. Zwrócono  

w nich uwagę na problem islamizacji, Chrystus i Budda czekają 

na lotnisku na „nowego” mesjasza, katastrofy smoleńskiej, 

wszechogarniającej poprawności politycznej, czyniącej z nas 

ujednolicone społeczeństwo niczym z taśmy produkcyjnej.

Zupełnie odrębną kategorię sztuki współczesnej stanowi grupa 

The Krasnals, której film z Biennale w Wenecji, akcja Ściana 

śmiechu/ściana płaczu oraz dwa obrazy olejne zaprezentowane 

zostały na peryferiach wystawy. To było bardzo dobre 

posunięcie, bo doskonale pokazuje rzeczywistą pozycję 

tych anonimowych artystów w rodzimym świecie sztuki. 

Zepchnięci na margines, nie są traktowani poważnie ze swoimi 

ironicznymi,prześmiewczymi wypowiedziami, które jednak 

bardzo celnie uderzają w najczulsze struny sztuki polskiej: 

podporządkowanie jednej, wszechogarniającej tendencji 

artystycznej, monopolizację sztuki przez kilku kuratorów

w kątach, pod sufitem, za innym eksponatem, w „ślepych 

uliczkach” prowizorycznego labiryntu prowadzącego przez 

ekspozycję. Sztuka czai się za każdym rogiem. Niestety, taki 

zabieg, będący prawdopodobnie bardziej przypadkowym, 

niż zamierzonym działaniem, dostosowanym do projektu 

wystawy, nie świadczy dobrze o aranżatorach. Nie da się 

bowiem zmieścić ponad stu lat w jednej przestrzeni bez 

szwanku dla jakości ekspozycji. Dzieła „tłumiły” siebie 

nawzajem. Te bardziej spektakularne (czyli po prostu 

większe) przysłaniały (często dosłownie) te mniej widoczne. 

Istotną sprawą jest również hałas panujący w przestrzeni 

wystawienniczej. Powodują go głównie dwa nakładające 

się na siebie fonią wideo Krzyż i Lucifer/At the left hand of 

god. To natężenie dźwięku zagłusza wszystkie inne filmy 

z wystawy. Mam tu zwłaszcza na myśli etiudę Romana 

Polańskiego Rozbijemy zabawę, w której podstawowe 

medium filmu, obraz, działa doskonale, ale na usłyszenie 

czegokolwiek nie ma szans. 

Zdaję sobie sprawę, że przyporządkowanie współczesności 

jedynie trzech prac jest działaniem przewrotnym. Jednak 

nie da się ukryć, że bardzo wiele zgromadzonych dzieł to 
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i artystów, nieuczciwość objawiającą się promowaniem 

jedynie „odpowiednich” twórców. 

Mimo chaosu związanego z rozmieszczeniem prac i ich 

ekspozycją, kurator wykazał się rzetelnością i wyczuciem 

jeśli chodzi o dobór artystów i dzieł. Przechadzając się 

po przestrzeni wystawienniczej możemy doświadczyć 

zróżnicowania światopoglądów czy przekonań 

politycznych. Wchodząc na wystawę trafiamy od razu na 

fragment rzeźby Ksawerego Dunikowskeigo Grobowiec 

Bolesława Śmiałego, by następnie ujrzeć Walkę jedności 

z wielością Stanisława Szukalskiego i wielki pomnik 

z brązu Józefa Piłsudskiego autorstwa Henryka Kuny. To 

narodowe oblicze sztuki równoważy twórczość Bronisława 

Linkego. Ten bardzo wrażliwy obserwator wojennej 

rzeczywistości niczym najczulsza membrana rejestrował cały 

wachlarz uczuć, zachowań i wspomnień gnieżdżących się 

w  społeczeństwie polskim. Najwięcej uwagi poświęcał tym 

traumatycznym, które niczym piętno odbijały się na psychice 

ludzi doświadczonych hekatombą wojenną. Prace z dorobku 

artysty, które można zobaczyć na wystawie „Thymos. Sztuka 

gniewu 1900- 2011” to między innymi grafika Wirtuoz 

z 1939 roku i obraz Dwa obozy (dzisiaj). Artysta pozbawiony 

narodowego patetyzmu, pokazuje w przejmujący sposób, do 

czego doprowadza zarówno obłąkańcza rządza władzy, jak  

i podział społeczeństwa na biedną, upokorzoną masę ludzką  

i grupę, która nią rządzi przy pomocy terroru. 

W równie trafny sposób o skutkach morderczej ideologii mówi 

rzeźba Grzegorza M. Bednarskiego Krwawy Feliks obłożony 

w nowe okładki. Przedstawia dobrze 

znany z twórczości Bednarskiego 

odlew głowy Karola Marksa, 

stojącej na postumencie, którym jest 

książka Dzierżyńskiego obłożoną w 

„nowe”, drewniane okładki filozofii 

marksistowskiej. Doskonałą krytyką 

systemu, jaki zapanował po 1944 

roku, jest równieżpraca Jerzego Beresia 

Klaskacz. Surowe drewno, materiał 

rozpoznawczy artysty, stało się 

nośnikiem bardzo krytycznej i trafnej
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obserwacji rzeczywistości przyklaskiwania władzy. Nad 

tą kontestacją  proletariackich realiów, niczym demon 

unosi się postać Leonida Breżniewa, któremu swoje 

wideo poświęcił Józef Robakowski.

Nie brak również krytyki środowiska Solidarności. 

Lightbox Grzegorza Klamana pod tytułem Lider ujawnia 

mniej chlubne oblicze Lecha Wałęsy jako człowieka, 

który mówiąc o walce z systemem totalitarnym 

najczęściej używa zaimka „ja”. Artysta zwizualizował 

to wycinając głowy innych związkowców, a zostawiając 

tylko tytułowego lidera-Wałęsę. 

Najbardziej aktualne prace prezentują w stosunku do siebie 

niezwykle skrajne światopoglądy. Fotografia Katarzyny 

Górnej Fuck me, fuck you, peace eksploruje obszerny 

i modny temat sztuki feministycznej. Artystka niweluje 

granice między mową ciała i postawą. Modelki na zdjęciach 

są nagie, ich gesty jednoznacznie prezentują to, co myślą  

i czego chcą. Praca jest podważeniem jeszcze wciąż 

obecnego konwenansu na temat tego „co kobiecie 

wypada, a co nie”. Świadomość własnej cielesności, 

pragnień, pewność w ich wyrażaniu, powinny 

charakteryzować współczesną kobietę, która nie boi się 

walczyć o własną tożsamość jako osoby nie tracąc przy 

tym nic ze swojej kobiecości. 

Kolejna praca Krzyż to reportaż Ewy Stankiewicz i Jana 

Pospieszalskiego rejestrujący nastroje, jakie panowały 

pod Pałacem Prezydenckim po 10 kwietnia 2010 roku. 

Tytułowy krzyż stał się kością niezgody między Polakami, 

z których jedni dążyli do zatrzymania go na placu pod 

pałacem, drudzy dążyli do jego usunięcia. Reportaż, 

pokazuje jak duża agresja i nietolerancja panuje zwłaszcza 

wśród młodej części społeczeństwa. Ludzie zgromadzeni 

wokół krzyża doświadczali szykan, inwektyw i czynnej 

agresji.

Ostatnim dziełem są dwa teledyski grupy Behemoth. Ta 

blackmetalowa formacja bawiąca się konwencją satanistyczną 

jest symbolem współczesnego, laickiego społeczeństwa,  

w którym nie ma miejsca na Boga. Stwierdzenie Fryderyka 

Nietzschego, że „Bóg umarł” odnoszące się do pewnego 

schyłku, jaki miał miejsce w społeczeństwie fin de siècle’u, jak 

ulał zaczyna pasować do współczesnej Polski. O ile grubym 

nadużyciem byłoby porównywanie z tym niemieckim 

filozofem grupy Behemoth, o tyle owa schyłkowość, jaką 

zwiastuje ta rosnąca w siłę i popularność formacja jest 

bardzo widoczna.

Na wystawie „Thymos. Sztuka gniewu 1900- 2011” form 

gniewu jest sporo. Jest to zarówno gniew polityczny, jak i gniew 

społeczny, gniew przeciwko czemuś i gniew w obronie czegoś, 

gniew kobiecy i gniew męski, gniew poszczególnych grup  

i gniew jednostek. To jednak, co mocno zaburzyło wymowę  

i postrzeganie wystawy w kategoriach thymotejskich, to 

postawa kuratora wystawy i niektórych artystów. 

Kazimierz Piotrowski mówiąc o przyczynach organizacji 

ekspozycji podał jedną główną – Smoleńsk. W czasie panelu
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dyskusyjnego, który miał zwieńczyć otwarcie wystawy, 

nie stanął niestety na wysokości zadania. Wygłaszając 

swoje poglądy polityczne sprowokował odzew 

niektórych artystów, doszło do wymiany zdań, padły 

słowa obraźliwe pod adresem jednego z twórców, który 

jednak nie był dłużny kuratorowi. Na efekty takiego 

postępowania nie trzeba było długo czekać. 3 listopada 

grupa artystów, wśród których byli między innymi 

Grzegorz M. Bednarski, Józef Robakowski, Ryszard 

Grzyb, napisała list otwarty do dyrektora toruńskiego 

Centrum Sztuki Współczesnej, Pawła Łubowskiego. W 

liście artyści piszą, że zostali oszukani przez kuratora, a 

ich prace nieuczciwie wykorzystano do propagowania 

poglądów politycznych, których oni nie podzielają. 

Padają słowa, takie jak „nietolerancja” i „ksenofobia” 

określające postawę kuratora. Ale to był dopiero 

początek. Za listem artystów poszła lawina innych 

listów i wypowiedzi. Paweł Łubowski napisał, że  

o Smoleńsku nic nie wiedział, że to miało być  

o World Trade Center, że kurator go nie 

poinformował. Kolejnym listem był list osobny 

Ryszarda Woźniaka, który jako jeden z niewielu 

dostrzegł w tym całym zamieszaniu widza 

i do niego skierował swój „głos odrębny”. 

Inną bajką jest oświadczenie grupy The 

Krasnals, którzy na swoim blogu „przybili 

piątkę” Piotrowskiemu za doskonały pomysł 

i organizację. To, co The Krasnals unaoczniło  

w swojej wypowiedzi, to fakt, że artyści sami wpadli w 

pułapkę nietolerancji i zaściankowości, gdyż w efekcie kilku 

z nich zabrało z wystawy swoje prace. W tonie podobnym 

do grupy The Krasnals napisało list dwóch byłych członków 

Gruppy, Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk. Artyści 

pokazali, że król jest nagi pisząc: „Autorzy Nie Naszego Listu, 

zabierając swoje prace z wystawy, ostatecznie likwidują 

przestrzeń między dziełem a widzem pozostawiając widza 

zdezorientowanego. (…) Autorzy Nie Naszego Listu stosują 

praktykę nietolerowania spiskowej teorii dla dobra ich 

„niespiskowej teorii”. Trudno zachować zdrowy rozsądek 

w takiej sytuacji. Zabrakło go zarówno kuratorowi, który 

rozpętał taką burzę swoimi wypowiedziami, ale zabrakło 

go też artystom, którzy nie udźwignęli zupełnie tego,
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co niesie ze sobą demokracja, czyli wolności słowa. Bo tak 

naprawdę chyba o to tutaj chodzi. Jak się jednak okazuje 

artyści nie są tak nietykalni, jakby mogło się wydawać, 

a krytyka we wnętrzu własnych struktur również jest 

z powodzeniem stosowana. Dowodzą tego chociażby 

Jacek Adamas czy Alicja Żebrowska. Zwłaszcza Żebrowska 

zauważyła, że Polska zaczyna być krajem bardzo 

jednorodnie ukierunkowanym, gdzie zaczyna brakować 

miejsca na jakąkolwiek inną wypowiedź artystyczną niż 

lewicowa. 

Kontrowersje związane z wystawą zataczają coraz szersze 

kręgi. Kolejni twórcy zdecydowali o zabraniu swoich 

dzieł z wystawy, inni, tacy jak Włodzimierz Pawlak, 

autor obrazu Muchy, nie zgadzają się, aby instytucje, 

do której należą ich prace (w tym wypadku Zachęta), 

usuwały je na znak niezgody z poglądami kuratora. 

To, co zwykło się nazywać „polskim piekiełkiem”, stało 

się tym razem udziałem świata sztuki. Szkoda, że żaden  

z oburzonych artystów nie potrafił stanąć ponad 

zachowaniem Kazimierza Piotrowskiego. Manifestując 

bowiem swój sprzeciw poprzez usunięcie pracy karze 

się nie tyle samego Piotrowskiego, co wszystkich 

amatorów sztuki zainteresowanych wystawą. Jeśli tak 

dalej pójdzie, niedługo nie będzie już co oglądać. 

Demonizowanie postawy Piotrowskiego jest zresztą sporą 

przesadą, ponieważ udowodnił, że jako kurator potrafi 

być elastyczny. Świadczy o tym chociażby „Irreligia”  

z 2002 roku, której „bluźnierczość” doprowadziła do tego,



magazyn studentów historii sztuki kul 120       

że musiał pożegnać się ze stanowiskiem kuratora 

Muzeum Ksawerego Dunikowskiego w Warszawie. 

„Thymos” jest głosem w dyskusji nad kondycją polskiej 

demokracji, głosem, który stał się krzykiem, dlatego 

wyraźnie go usłyszano. Odwaga kuratora nie zostanie 

nagrodzona, najpewniej przyjdzie mu za nią gorzko 

zapłacić. To jednak, co jest jego niewątpliwą zasługą, 

to fakt, że przekrojowość wystawy nie przechyla się ani 

w lewą ani w prawą stronę. Jedynym zarzutem może 

być niewielka ilość dzieł sztuki stworzonych w ostatniej 

dekadzie. Mimo to widz jeszcze do niedawna miał 

szansę zobaczyć naprawdę bogaty dorobek artystyczny 

ostatnich stu jedenastu lat.
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Ignacy Oboz: Czy wystawy były swoistym 

dialogiem Mikołaja Smoczyńskiego i Roberta 

Kuśmirowskiego?

Marcin Lachowski: Wystawy  nie były pomyślane 

jako dialog dwóch artystów, ale były retrospektywą 

twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Zaprezentowane 

zostały fotografie i instalacje z lat 90. oraz obrazy 

wykonane w technice własnej. Kuśmirowski pojawia się 

na tej wystawie jako uczeń Smoczyńskiego. Jest to artysta 

uznany na całym świecie, robiący olbrzymią karierę. 

Jest on także świetnym imitatorem. Na prezentowanej 

w Warsztatach Kultury ekspozycji odtworzył pracownię 

Smoczyńskiego,  jej klimat, który znał jako jeden z jego 

uczniów. Moim zdaniem instalacja Kuśmirowskiego 

dobrze wpisała się w ekspozycję. 

I. O.: Proszę opowiedzieć o ekspozycji wystawy.

M. L.: Prace Smoczyńskiego zaprezentowane zostały 

równolegle w trzech lubelskich galeriach:  w Galerii 

Labirynt, w Warsztatach Kultury oraz w Galerii Zachęta. 

Intencją tej retrospektywy było pokazanie roli różnych 

mediów, którymi posługiwał się Smoczyński. Można 

było również zobaczyć, że mimo tej różnorodności prace 

cechuje podobna tematyka oraz posiadają one podobną 

poetykę. Zaprezentowane w przestrzeniach trzech galerii 

realizacje artysty przenikały się wzajemnie. W Warsztatach 

Kultury zaprezentowano dokumentację z jego realizacji 

przestrzennych oraz same realizacje przestrzenne. 

Przestrzeń galerii korespondowała z charakterem prac 

Smoczyńskiego. Została ona podzielona na boksy, które 

swą surowością nawiązywały do materiału budowlanego, 

wykorzystywanego przez Mikołaja Smoczyńskiego. Taka 

aranżacja tworzyła atmosferę mrocznego labiryntu. Można 

Smoczyński – retrospektywnie. 
Wywiad z Marcinem Lachowskim, kuratorem cyklu trzech 

wystaw poświęconych twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. 

Rozmawia Ignacy Oboz
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w niej doszukiwać się symboliki wędrówki w głąb czy 

nawiązań do orfickiej mitologii. 

I. O.: Jaka jest rola czerni w sztuce Smoczyńskiego?

M. L.: Smoczyński posługiwał się zasadniczo dwiema 

barwami – czernią i bielą. Jego sztuka miała charakter 

surowych form. Środki wyrazu, które wykorzystywał 

były ograniczone. Drugim czynnikiem mającym wpływ 

na wybór takich środków było prawdopodobnie 

zainteresowanie sztuką amerykańską1, artystami takimi 

jak Ad Reinhard czy Franz Kline oraz minimalizmem. 

Smoczyńskiego interesowała zawężona chromatyka 

oraz proste formy. Można to interpretować jako próbę 

oczyszczenia i skierowania uwagi na szczegół. Sztuka 

Smoczyńskiego to szukanie w rzeczywistości drobnych 

detali. 

I. O.: Czy twórczość Smoczyńskiego miała 

specyficzny, duchowy charakter?

M. L.: Mikołaj Smoczyński był wyznania prawosławnego. 

Na wystawie obok jego prac prezentowana była XIX-

wieczna ikona św. Mikołaja, która była eksponowana 

także podczas wystaw przygotowywanych przez artystę. 

1  Smoczyński był w USA na stypendium 
artystycznym.

Brał on także udział w wystawach związanych z wyznaniem 

prawosławnym .  Smoczyński w swojej twórczości 

nawiązuje jednak do sztuki Zachodu, ale bliskie są mu 

także inspiracje wschodnie. Biały obraz (Obraz o tematyce 

religijnej) nawiązuje do formuły ikonostasu. Jest on częścią 

tryptyku. Obraz ten, mimo że waży 40 kg, sprawia wrażenie 

lekkiego. W każdej pracy Smoczyńskiego punktem wyjścia 

jest materia, którą artysta porządkuje. W każdym dziele 

można zobaczyć tendencję do przezwyciężania bezładu 

materii. W tym sensie można mówić o jego twórczości jako 

związanej ze wschodnią duchowością, ale jednocześnie 

używał on języka plastycznego charakterystycznego dla 

współczesnej sztuki zachodniej.  

I. O.: Czy Smoczyński był artystą różnych mediów?

M. L.: Mikołaj Smoczyński posługiwał się wieloma 

narzędziami z różnych dyscyplin artystycznych: fotografią 

wielkoformatową, malarstwem, rysunkiem, tworzył 

instalacje. Media te przenikają się wzajemnie. Malarstwo 

może być instalacją czy obiektem przenośnym. Bardzo 

ważnym medium był rysunek . Fotografie Smoczyńskiego 

można określić jako rysunek światłem. Brał on udział w 

międzynarodowych konkursach rysunku m.in. w Biennale 

Rysunku w Japonii. Dużym sukcesem artysty w tej dziedzinie 

była nagroda na Biennale Rysunku w Berlinie. 
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I. O.: Jaka jest relacja pomiędzy twórczością  

a odtwarzaniem w przypadku Smoczyńskiego  

i Kuśmirowskiego?

M. L.: Artyści pochodzą z różnych pokoleń. Kuśmirowski 

jest uczniem Smoczyńskiego. Na pewno nie nazwałbym 

twórczości Kuśmirowskiego scenografią czy odtwarzaniem. 

Przedmioty, którymi się posługuje, nie są rekwizytami, 

ale środkami samymi w sobie. Jest to rodzaj interpretacji 

rzeczywistości. Odtwarzanie czy powtarzanie natury 

wynika z tego, że żyjemy w sztucznym środowisku. 

Twórczość Kuśmirowskiego jest grą z rzeczywistością, 

tworzeniem iluzji, ale jednocześnie nakłania do 

interpretacji, pytania, co jest dziełem, a co rzeczywistością.  

U Smoczyńskiego mamy do czynienia z zaburzoną 

percepcją rzeczywistości. Smoczyński miał przekonanie, 

że można przeżyć rzeczywistości nie pragmatycznie, ale 

poprzez doświadczenie uniwersum, duchowości. Są to 

artyści diametralnie różni. Kuśmirowski kreuje iluzję, 

natomiast Smoczyński stara się budować doświadczenie 

duchowe. To, co ich łączy, to korzystanie z pewnych 

dostępnych, funkcjonalnych elementów wziętych  

z rzeczywistości. W obu przypadkach rzeczywistość nie jest 

oczywista. U Kuśmirowskiego gra z rzeczywistością odbywa 

się poprzez tworzenie iluzji. Twórczość Smoczyńskiego jest 

procesem abstrahowania od świata w kierunku obrazu. 
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GALERIA NUMERU

MKOŁAJ SMOCZYŃSKI   
                              

OKŁADKA, NR 5 - The Secret Performance, fotografia czarnobiała (przełom lat 80. i 90), w kolekcji Galerii Labirynt  

NR 1, 2 - Fragment aranżacji wystawy Mikołaj Smoczyński. Retrospektywnie. W Stronę obiektu, w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski - pomiędzy re-

alnością i metaforą, Galeria Labirynt 2011, fot. Diana Kołczewska     

NR 3, 4 - Double object, fotografia czarnobiała (ok. 1983), w kolekcji Galerii Labirynt

NR 6 - Temporary Con Temporary, Galeria ZPAP, Warszawa 1992, dokumentacja, fot. Mikołaj Smoczyński,  kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

NR 7 - Piramida, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1993, dokumentacja fot. Witold Rusin, z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

NR 8 - Zdjęcie Galeria Potocka, Kraków 1993, dokumentacja, fot. Mikołaj Smoczyński, z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

NR 9 - Zmiana właściwości miejscowej, Galeria Labirynt 2 BWA, Lublin 2004, dokumentacja fot. Mikołaj Smoczyński, z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej 

w Krakowie MOCAK

NR 10 - Biblioteka, Galeria Krzysztofory, Kraków 1993, dokumentacja fot.  Mikołaj Smoczyński, z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

NR 11 - Mikołaj Smoczyński, Biblioteka, 1993, instalacja, beton zbrojony, 44 elementy, Kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku, praca z wystawy pt.:Mikołaj Smoczyński. 

Retrospektywnie. W Stronę Przestrzeni, w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski - pomiędzy realnością i metaforą. Fot. Anna Gładysz

NR 12 - Fragment aranżacji wystawy  pt.:Mikołaj Smoczyński. Retrospektywnie. W Stronę Przestrzeni, w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert 

Kuśmirowski-pomiędzy realnością i metaforą. Fot. Zbigniew Sobczuk

NR 13 - Robert Kuśmirowski, Zmiana właściwości miejsca, instalacja, 2011, praca wykonana na wystawę pt.:Mikołaj Smoczyński. Retrospektywnie. W Stronę Przestrzeni, 

w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski-pomiędzy realnością i metaforą. I fragment aranżacji wystawy. Fot. Zbigniew Sobczuk

NR 14 - Fragment aranżacji wystawy Mikołaj Smoczyński. Retrospektywnie. W Stronę obiektu, w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski - pomiędzy real-

nością i metaforą, Galeria Labirynt 2011, fot. Diana Kołczewska

NR 15 - Mikołaj Smoczyński, Tryptyk: centralnie Biały obraz, 1996-2000; 2004-2005, technika własna,136,5x258,5x5 cm, Kolekcja Lubelskie-

go Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; skrzydła: Obraz o treści religijnej (dwuelementowy), 2005-2006, 103,5x83,5 cm, Depozyt Muzeum Ziemi Lubuskiej  

w Zielonej Górze, prace z wystawy pt.:Mikołaj Smoczyński. Retrospektywnie. W Stronę Przestrzeni, w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski - pomiędzy 

realnością i metaforą. Fot. Anna Gładysz
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