
magazyn studentów historii sztuki kul 

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 
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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.
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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.
  

31       #5-6



magazyn studentów historii sztuki kul 

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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