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           OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników 
pierwszy numer „ARTykułów” 
– internetowego czasopisma 
stworzonego przez studentów 
historii sztuki KUL nie tylko dla 
studentów historii sztuki KUL. 
Chcemy przezwyciężyć uczelnianą 
codzienność i pokazać, jak wygląda 
świat sztuki widziany naszymi 
oczami. W „ARTykułach” znajdą 
Państwo odbicie naszych pasji 
i zainteresowań, artykuły będące 
próbą zrozumienia tego, co nas 
fascynuje i pociąga w sztuce, 

wywiady z artystami, od których 
próbujemy się dowiedzieć, czym 
jest sztuka współczesna, relacje 
i oceny wydarzeń, które zrobiły 
na nas wrażenie, albo których 
byliśmy sprawcami i uczestnikami. 
To teksty, które często pisaliśmy na 
potrzeby uniwersyteckich zajęć, 
często ukazujące przede wszystkim 
indywidualne poszukiwania i ocenę 
tego, co ważne i bliskie. Mamy 
nadzieję, że to, co ciekawe dla nas, 
okaże się również interesujące dla 
Państwa.

     Nie jesteśmy pierwsi. Na 
przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych nasi prawie 
o pokolenie starsi koledzy wydawali 
pismo „Zwrot”, którego kilka 
numerów w postaci powielanych 
maszynopisów, przechowywanych 
w naszym lektorium, nie dawało 
nam od jakiegoś czasu spokoju. 
To był impuls, ale w „ARTykułach” 
nie chcemy powoływać do życia 
nowego tworu na miarę dawnych 
relikwii, ale stworzyć przestrzeń, 
w której moglibyśmy wyrazić nasze 

pomysły i nasz stosunek do sztuki. 
     Nie tylko zresztą nasz. 
„ARTykuły” mają charakter 
otwarty i w nadziei nieustannego 
poszerzania ich zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którzy 
o sztuce mają coś do napisania 
– przede wszystkim studentów, 
ale również tych, którzy pamiętają 
czasy „Zwrotu”(i niekoniecznie 
muszą to być wspomnienia). 
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Choć Bonnarda należałoby wymieniać jednym tchem 

z Picassem i Matissem, na przemian krytykuje się go 

i odkrywa na nowo. Niektórzy widzieli w nim malarza 

„dla dziewcząt”, zamkniętego w XIX-wiecznej konwencji 

malarskiej, nie zwracając baczniejszej uwagi na 

nowatorstwo jego drogi malarskiej, która ewoluowała 

od płaskich, dekoracyjnych obrazów okresu nabizmu 

do ocierających się o abstrakcję płócien z końca życia, 

gdzie drobne świetliste plamy barwne harmonizują 

z mozaikowością form geometrycznych. Od początku 

lat 90. XIX wieku obrazy Bonnarda charakteryzuje duża 

doza dekoracyjności. Sprawia to giętka, wdzięczna, 

trochę secesyjna linia, przez niektórych nazywana 

nieśmiałą, jakby malarz wahał się we właściwym 

uchwyceniu przedmiotu na płótnie1. Linia ustępuje 

jednak miejsca kolorowi, a raczej wibracji barwnej, 

która przyciąga wzrok. Bonnard słusznie nazywany jest 

spadkobiercą impresjonizmu. Barwa i, w mniejszym 

stopniu, światło odgrywają w jego obrazach ważną rolę. 

Trudno je jednak nazwać impresjonistycznymi, a ich 

problematyka nie ogranicza się do zagadnień światła 

i barw. 

W łazience pani Bonnard

Artysta chętnie malował portrety i akty dwóch kobiet 

swojego życia – żony Marthy i zmarłej śmiercią samobójczą 

kochanki, Renée Monchaty. Tę ostatnią, w rzeczywistości 

ciemnowłosą, po jej śmierci prawie zawsze malował ze 

złotymi lub platynowymi włosami2, tak że czasem trudno 

rozpoznać tożsamość portretowanej. Nie ma jednak 

wątpliwości co do imienia modelki z cyklu aktów kąpiącej 

się, tworzonych w różnych okresach życia. Są to „portrety” 

Marthy, malowane z pamięci, zwłaszcza w późnych latach 

i ukazujące ją jako młodą, wiotką dziewczynę. Artysty nie 

nudziło malowanie w łazience, która z powodu choroby 

Karolina Guz

Pierre Bonnard.  Akty w wannie

1   J. de Laprade, Pamięci Bonnarda, „Przegląd Artystyczny”, 
R. II, 1947, nr 3, s. 5.

2  Tonight at Christie’s: A Bonnard Mystery, 
http://www.artsjournal.com/man/2004/11/tonight_at_
christies_a_bonnard.html
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Marthy stała się czymś w rodzaju jej „sanktuarium”.  

Obrazy te w pełni ujawniają podejście Bonnarda do 

rzeczywistości – nie odtwarzał jej, lecz płótno traktował 

jako ucieczkę od otaczającego świata. 

Zainteresowanie Bonnarda motywem kąpiącej 

się kobiety zaczyna się w  Akcie w kontrapoście, 

namalowanym w 1908 r. złożoną medytacją nad 

przestrzenią, ciałem i lustrem, artysta rozwija w cyklu 

płócien z lat 20., 30. i 40., ukazujących Marthę leżącą 

w wannie, myjącą się lub wychodzącą z wanny. Malarską 

refleksję zamyka  prawie bezcielesny Akt w wannie 

z małym psem (1941-1946) – elegia na cześć zmarłej 

w 1942 roku żony. W cyklu tych XX-wiecznych Wenus 

odnajdujemy charakterystyczny bonnardowski wysoki 

punkt widzenia, lekko deformujący otoczenie. Często, 

podobnie jak w grafice japońskiej, linie pionowe 

tła budują przestrzeń obrazu. Być może intensywne 

światło południowej Francji sprawia, że barwy tak 

migocą, a kontury rozmywają się, w niektórych partiach 

obrazu ocierając się wręcz o abstrakcję, zwłaszcza 

w dziełach późniejszych. Początkową fascynację lustrami 

i ich srebrzystą taflą odbijającą bryłę sylwetki zastępuje 

zachwyt nad wodą, jej przezroczystością i łatwością 

w przyjmowaniu refleksów od zanurzonych w niej ciał. 

Mimo że artysta maluje kobietę tak mu bliską, wyczuwa 

się pewien dystans. Bonnard chce być przede wszystkim 

malarzem3. Akty te ukazują niespieszny ruch; płynność 

gestów i pewne rozluźnienie służą ukazaniu celebracji 

w jaką przemienia się tu czynność kąpieli i mycia, kontaktu 

z wodą.

Wizje Marthe

Jednym z najwcześniejszych obrazów cyklu z wanną4 

jest Akt myjącej stopę w wannie z lat 1920-1922. 

Pochylona do przodu dziewczyna stoi w wannie na 

jednej nodze, podpierając się myje stopę. W wodzie 

wypełniającej masywną, żeliwną wannę uciętą krawędzią 

obrazu w połowie długości, odbija się geometryczny 

wzór kwadratowych kafelków na ścianie. Na boku 

3   Bonnard. Akty, opr. A. Terrasse, tłum. H. Kęszycka, 
Warszawa 1997, s. nlb 9.

4  Nie biorę tu pod uwagę obrazów wcześniejszych, gdzie do 
ablucji modelce służy okrągła miednica.
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wanny widoczne są błyski światła układające się 

w nieregularne formy, które przypominają kwiaty 

o długich i cienkich łodygach – motyw niczym z grafiki 

japońskiej. W prawym rogu znajduje się kilka opartych 

o wannę płócien. Krawędzie wanny stanowią silny 

akcent poziomy, wzmocniony ledwie widocznymi 

brzegami kwadratowych płytek. Pochylona sylwetka 

i kształtne piersi dziewczyny wydają się ciążyć ku dołowi, 

co podkreśla statykę i wzmaga atmosferę skupienia. 

Szybkie pociągnięcia pędzla zmiękczają kształty nieco 

je odrealniając, jakby para wodna rozpraszała światło 

i zmiękczała kontury. Wrażenie wzmaga jeszcze 

kolorystyka, prawdziwa symfonia błękitów i fioletów, 

zaakcentowanych w prawym dolnym rogu jaskrawą 

plamą żółci i złotawymi refleksami na skórze i włosach 

modelki, które rzucają liliowe cienie na jej twarz, słabo 

widoczną spod opadającej grzywki. Zajęta całkowicie 

toaletą, ze spojrzeniem zwróconym w bok, nie zwraca 

uwagi na to, co dzieje się wokół niej.

To samo ujęcie zostało powtórzone w Różowym 

akcie w wannie z 1924 r. Błękity ustąpiły miejsca 

pastelowym różom i oranżom, które uzupełniają 

gdzieniegdzie przebłyski bieli i delikatnego fioletu 

oraz widoczna w prawym dolnym rogu ciepła plama 

przełamanej oranżem żółci. Chłodny niebieski cień na 

krawędzi wanny sprawia, że ciepło i delikatność barw 

dźwięczą jeszcze mocniej. Cielisty kolor dodaje aktowi 

nieco materialności, ciało modelki, zaróżowione od 

ciepłej wody, zdaje się kusić. Te dwa obrazy przywodzą 

na myśl Katedry w Chartres Moneta – ten sam motyw 

malarski w różnym oświetleniu. Plama barwna lekko 

się rozmywa, choć kształt nadal jest rozpoznawalny:

„(…) rysunek nie jest formą, tylko sposobem widzenia 

formy”5. 5  Cyt. za: Bonnard. Akty, s. nlb 10.
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Kąpiel z 1925 r. ukazuje Marthę leżącą w wannie. 

Zmieniający się punkt widzenia przekształca obraz 

rzeczywistości. Widoczna jest zarówno postać modelki 

jak i ściana z regularnych, prostokątnych płytek, 

które swoimi pionowymi podziałami dodają głębi 

przestrzennej, jednocześnie podkreślając uczucie 

klaustrofobii, jakiej doznajemy na widok ciasnej 

przestrzeni oddanej na płótnie. Wanna ucięta z obu 

stron i geometryczna siatka kafelków wyznaczają 

geometryczne ramy kompozycji. Nieruchomo spo-

czywające w wodzie ciało wydaje się dziwnie martwe. 

Obojętność Marthy wobec patrzącego, rozmyte 

przez wodę kontury postaci, kontrast gorących 

pomarańczowo-żółtych płytek i nie-

bieskawej toni nabierającej refleksów 

od kremowo-beżowego ciała, 

sprawiają dziwnie nierzeczywiste 

wrażenie. Smutek, bezwolność 

i cisza wydają się być prawdziwymi 

bohaterami tego obrazu.

W kolejnym Akcie wychodzącej 

z wanny (1926-1930) Bonnard 

zastosował skośną perspektywę 

z bardzo wysokim punktem widzenia, 

która sprawia, że ucięta krawędzią 

obrazu wanna i wychodząca 

z niej Marthe wydają się wprost 

wypadać z ram. Grę barwną 

ciepłej, pomarańczowej ściany 

i szmaragdowej podłogi wzmagają geometryczne podziały 

płytek. Skosy krawędzi wanny i tacy stojącej na szafce 

równoważone są w prawym górnym rogu prostokątem 

okna, przez które wlewa się cytrynowe światło rozpalające 

złotawe błyski. Wzrok przyciąga bordowy imbryk w rogu 

pomieszczenia, który wraz z głową modelki wyznacza 

oś całej kompozycji. Dynamika asymetrii zostaje 

wyhamowana, zatrzymuje się ekspansja skosów i giętkiej 

linii ciała. Czuć tu rozwibrowanie pędzla, ale malarskość 

harmonizowana jest linią, co przydając tej wizji rygoru 

buduje jednocześnie atmosferę beztroski, naiwności 

i wielkiego wdzięku.
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Silna fascynacja japońską grafiką widoczna jest 

w Akcie w wannie z 1935 r. Niezwykłość ujęcia wy-

nika ze zmiennego punktu widzenia: w wannie 

leży modelka, której nogi widoczne są od bioder 

w górę, z lewej podchodzi do niej kobieta, której postać 

ucięta została krawędzią płótna na wysokości ramion. 

W tle fotel, na którym leżą ubrania, a nad nim okno 

przesłonięte firanką. Mocnym akcentem jest cytrynowa 

podłoga z rozpostartym czerwono-żółtym dywanem 

z kwiatowym wzorem. Wysoki punkt widzenia, 

wycinkowość kadru, brak twarzy, niespieszność 

gestu, podobnie jak przewaga błękitów, fioletów 

i liliowych różów, którymi od ciała modelki zabarwia 

się woda – wszystko to wzmaga tajemniczość. Spokój 

i powaga tchnące z obrazu przypominają uroczystość 

pogrzebową – kobieta podchodzi do katafalku, aby po 

raz ostatni spojrzeć na zmarłą. Mimo czystości koloru czuć 

przygnębienie i niepokój.

Zupełnie odmienne wrażenie sprawia wspaniały 

Akt w kąpieli z tego samego roku i powtórzone rok 

później to samo ujęcie Marthy leżącej w wannie. 

Skąpana w różnokolorowym świetle łazienka sprawia, 

że wanna wypełniona wodą 

i ciało unoszące się w niej tracą 

przedmiotowość, czy też raczej stają 

się tylko wspomnieniem czegoś 

namacalnego. Wszystko tu traci 

ciężar i realność, a widz obserwuje 

to gdzieś spod sufitu. Różnobarwne 

światło skrzy się na ścianach, barwi 

wodę, biel emaliowanej wanny 
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i ultramarynę podłogi. Obrazy te swą wizualną stroną 

wprawiają w zachwyt, są urzeczywistnieniem na płótnie 

poezji światła. Sposób, w jaki Bonnard potraktował 

ściany i podłogę ociera się o abstrakcję. Uwagi nie 

przykuwa już ciało, które chłonąc wszystkie otaczające 

je barwy, stapia się z tłem, dematerializuje, rozpływa 

w wodzie i świetle. Choć kolor wibruje radośnie, to 

zastanawia pewna nostalgia wywołana pytaniem, 

dlaczego artysta zezwala, aby wszystko roztopiło się 

w tej drgającej iluminacji.

Zaprzeczeniem wydaje się Akt przykucnięty w wannie 

(1940), gdzie modelka jawi się monumentalna, solidna, 

majestatyczna, choć też nie do końca realna. Akt ten 

od pozostałych wizerunków żony odróżnia witalność. 

Ciało waha się w swym ruchu. W schylonej, zamyślonej 

postaci, jakby schwytanej przez krawędzie wanny, czuć 

energię, która – wydaje 

się – zaraz rozsadzi ramy. 

Wszystko jest miękkie, 

płynne, zaokrąglone prócz 

linii wybiegającej prosto 

ku górze z wanny tuż za 

plecami modelki.

Ostatnim obrazem 

przedstawiającym Marthe 

jest akt, który Bonnard 

zaczął malować tuż 

przed jej śmiercią 

i dokończył na rok 

przed własną – Akt w wannie z małym psem (1941-

1946). Ta ostatnia wariacja przywołuje postać ży-

ciowej towarzyszki Bonnarda w absolutnie wizyjny 

sposób: obraz to symfonia kolorów i geometrycznych 

wzorów ujętych w błękity, fiolety, oranże i czerwienie, 

a w centrum tego pełnego magii opalizującego splendoru 

spoczywa dziewczęca sylwetka Marthy. Kolor płytek 

przechodzi z błękitu i purpury poprzez brązy w żółcienie. 

Wanna namalowana została w połyskujących zieleniach, 

żółciach i błękitach, woda nabrała tonów różowego ciała. 

Postać żony topnieje w anatomicznym rozkładzie, twarz jest 

zupełnie niewidoczna. Kommemoratywne skojarzenia tego 

wielobarwnego, ulotnego i zróżnicowanego geometrycznie 

płótna przypieczętowuje mała figurka brązowego jamnika, 
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który siedzi w hieratycznej pozie u stóp wanny 

i niczym sfinks strzeże ostatniej tajemnicy swej pani. 

Kobieta oczami malarzy

Najpiękniejsze portrety, te obsesyjnie malowane ujęcia 

Marthy w czasie toalety, przywodzą na myśl innego 

portrecistę kobiecych sekretów, Edgara Degasa. Jego 

poetyckie, migawkowe ujęcia kobiet czeszących loki, 

myjących się w okrągłych misach, schylających po 

gąbkę, wycierających włosy po kąpieli są jednocześnie 

subtelne i bezlitosne. Efemeryczność techniki – wy-

konywane są w większości suchą pastelą – sprawia, że 

kolory i faktura wydają się ulotne i delikatne, podobnie 

jak ta chwila intymności, moment tak bezczelnie 

uchwycony przez artystę. Jego modelki są ukazane 

tak, jak nikt ich nigdy dotąd nie ukazał – przyłapane 

na gorącym uczynku w tych obcych dla mężczyzn 

pozach, obnażone w swej kobiecości, tak zajęte tymi 

prostymi czynnościami, które mają na celu upiększanie, 

że nie zwracają uwagi na podglądającego artystę 

i widza. Są niczym greckie nimfy w erze fin de sieclu. 

Zaraz odwrócą się i albo uciekną przed penetrującym 

spojr zeniem, a lbo raczej jak rodowite paryżanki 

zmierzą pogardliwym wzrokiem pozbawionego 

skrupułów podglądacza. Widać tę męską gwałtowność 

w naruszeniu chwil prywatności, poświęcenia czasu 

tylko dla siebie. Niezależnie od płci widzowi narzuca się 

wizja artysty: patrzy oczyma mężczyzny eksplorującego 

świat kobiecości, podglądającego nieznane i jakże 

egzotyczne rytuały. Degas przenosi świat orientalnych 

haremów na paryskie poddasza. Jednocześnie daleko mu 

w swoim realistycznym spojrzeniu, w witalności i wirtuoze-

rii w oddaniu póz do tego symbolicznego sensu, jaki 

wyczuwa się w płótnach Bonnarda. Degas jest impresjonistą 

i realistą – stara się zarejestrować rzeczywistość, poddając 

ją pewnym schematom i przekształceniom zaczerpniętym 

z drzeworytów japońskich, ale nie wychodzi poza 

zagadnienia techniczne i otaczający świat doznań. 

U Bonnarda natomiast pod wibracją świateł i kolorów 

wydaje się spoczywać drugie dno, sekret spowity 

rozproszoną w łazience mgiełką, tajemnica, która przykuwa 

uwagę na dłużej.

Bonnardowska Ofelia

Marthe, podobnie jak kobiety Degasa, nie ukazuje 

twarzy. Bonnard malował ją zawsze taką samą, młodą 

i gibką, nie zważając na upływający czas. Malował 

z pamięci, często wpadając nagle do łazienki i robiąc 

szybki szkic, na podstawie którego pracował potem nad 

jednym obrazem całe lata. Ciało zanurzone w wodzie 

lub właśnie się z niej wyłaniające ujawnia zarówno pełen 

czułości osobisty stosunek męża, jak i zdystansowaną 

Bonnarda, tak jak 

Matisse’a i Dufy’ego, 

uważa się za piewcę 

la joie de vivre.
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wizję malarza. Płótna komplikują się, wypełniają 

aluzjami, bronią się przed łatwym odczytaniem. Brak 

w nich podtekstów erotycznych: nagość nie jest kusi-

cielska czy wulgarna, raczej ulotna i dziewczęca, prze-

filtrowana przez wspomnienia. Wydaje się być właśnie 

tym – wspomnieniem piękna niż samym pięknem. 

Bonnarda, tak jak Matisse’a i Dufy’ego, uważa się za 

piewcę la joie de vivre. Ale im dłużej wpatrujemy się 

w akty kąpiących się, tym pełniejszy spektakl ciszy, 

nostalgii i samotności rozgrywa się przed naszymi 

oczami. Coś jest w tych obrazach, jakiś niepokój, 

który ledwie widać poprzez peany na temat koloru, 

wyśpiewywane pędzlem malarza. Z jednej strony ciało 

Marthy, które w późniejszych obrazach zaczyna się 

rozpływać, łączyć z otaczającą ją przestrzenią, z drugiej 

strony wibrująca, niezwykła mieszanka światła i koloru 

– nie bez powodu Bonnarda zwano ostatnim wielkim 

iluministą. Kolor drży i mieni się, świetlistość drobnych 

pociągnięć pędzla zdaje się jarzyć w panującej w łazience 

wilgoci, przefiltrowanej i złączonej w migocące drobinki 

ze wspaniałym światłem Południa. Kolor i światło są 

takimi samymi bohaterami cyklu kąpiących się, co muza 

artysty. Mimo świetlistości barw, ich rozwibrowania, 

siły rażenia koloru, czuć podskórną atmosferę smutku, 

wrażenie samotności, marazmu, jakby unosiły się razem 

z parą niczym aura otaczająca postać. Marthe stapiająca się 

z tłem wydaje się rozpływać, umykać. W ostatnim płótnie 

cyklu, Akcie w wannie z małym psem, jamnik artysty, 

brązową plamą honorowo osadzony na pierwszym planie, 

sprawia wrażenie bardziej rzeczywistego niż modelka, 

która roztapia się w srebrzysto-błękitnej topieli. Podłużna, 

przyprawiająca o klaustrofobię wanna przypomina trumnę 

albo toń, w której odmętach utonęła Ofelia. Być może tak 

jak szekspirowska heroina Marthe również była szalona? 

Tak przynajmniej wnioskować można z zapisków 

Czapskiego6 na temat manii prześladowczej Marthy i przy-

wiązania Bonnarda do chorej żony, który nie pozwalał 

zabrać jej do kliniki lub szpitala dla umysłowo chorych, 

sam ją pielęgnował i nie odstępował na krok w najgorszych 

okresach. Poświęcił dla niej przyjaciół, przeniósł się 

na południe Francji, gdyż służył jej tamtejszy klimat. 

Opiekował się nią do śmierci. Dotąd niepewne jest źródło 

jej choroby, prócz pogłosek o nerwicy można znaleźć 

wzmianki o gruźlicy i o modnej terapii wodnej, 

pomagającej w leczeniu. Mimo nieznanych przyczyn, 

wiadomo, że Marthe musiała spędzać dużo czasu w wodzie, 

stąd artysta mógł malować ją w „naturalnym” otoczeniu. 

Wydaje się jednak jakby ta łazienka, ta wanna była jej 

więzieniem, a przez to i więzieniem jej męża. Pasywna, 

milcząca, zajęta sobą i swoim ciałem, a obojętna na świat 

zewnętrzny, akceptowała tylko towarzystwo ukochanego. 

Taka jawi się Marthe w tych opalizujących łazienkach. 

Wydaje się jednak 

jakby ta łazienka, 

ta wanna była jej 

więzieniem, a przez 

to i więzieniem 

jej męża.
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Czy Bonnard malował ją jako wiecznie młodą, bo 

chciał pamiętać ją taką, jaką pokochał, z którą łączyło 

go płomienne uczucie, co można bez trudu wyczytać 

w płótnach z przełomu wieków – w Sjeście, Mężczyźnie 

i kobiecie oraz w Indolencji? Rzeczywistą kobietę, 

dotkniętą wiekiem i chorobą, przemienia za pomocą 

koralowych i perłowych farb w tajemniczą piękność, 

którą czasem „okalecza”. Krawędź płótna ucina jej 

nogi (Kąpiel, 1925) lub tors (Akt w wannie, 1935). 

Niczym kadr fotografii, którą w młodości pasjonował 

się malarz lub japońskiej grafiki, której krawędź ucina 

dorodną gałąź obsypaną kwieciem. Kara za chorobę 

przykuwającą do niej męża? Kara za pustelnicze życie 

na jakie zostali oboje skazani? Trudno odpowiadać 

za kogoś, kto nie żyje od 60 lat, nie bawiąc się 

przy tym w psychologa. To obrazowe „kalectwo” 

wzmaga tylko ich tajemnicę. Modelka milczy, a artysta 

mówi poprzez jej ciało. Z drugiej strony ulotność i roz-

migotanie płótna to sposób na ucieczkę od być może 

smutnej codzienności, gdzie oboje dotknięci są piętnem 

czasu i choroby. Marthe, wiecznie młoda, a zarazem 

efemeryczna, rozpływa się w świetle i barwie niczym stare 

wspomnienie uchwycone i zatrzymane, a dzięki temu 

wieczne. Bonnard maluje żonę jakby chciał uchwycić 

jej istotę, esencję ducha, przekazać widzowi, jak sam ją 

postrzegał mimo upływu lat. Migotliwość barw i wyciszony 

smutek, liryka z jaką malarz utrwala swoją towarzyszkę 

wzbudzają w widzu wzruszenie nie tylko wzrokowe, ale 

i muzyczne. Jakby w tle rozbrzmiewała melodia, zamglona, 

ale precyzyjna. Bez słów, ale uchylająca rąbka tajemnicy, 

jaką owinięci są i pozostaną Bonnard i jego Marthe.

Modelka milczy, 

a artysta mówi 

poprzez jej ciało.









Pomysł mierzenia czasu, a więc czegoś nie dającego 

się ani zobaczyć, ani dotknąć, jest jednym – jak pisze 

Władysław Kopaliński – z najdowcipniejszych, na 

jakie człowiek wpadł1. Kategoria czasu pojmowana 

jest najczęściej jednak w kontekście kruchości i prze-

mijalności ludzkiego życia. Człowiek postawiony zostaje 

wobec problemu nieuchronności śmierci, bo przecież, 

jak pisze Kohelet: „Cóż przyjdzie człowiekowi z całego 

trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?” Pokolenie 

przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po 

wszystkie czasy (Koh 1, 3)2. „Vanitas vanitatum et omnia 

vanitas” (Koh 1, 2) jest hasłem wywoławczym takiego 

sposobu rozumienia życia człowieka. 

Motyw marności szczególnie eksponowało średnio-

wiecze oraz barok, ale fascynacja przemijalnością 

i śmiercią pojawiała się także w innych epokach. Problem 

poruszała zarówno literatura jak i sztuka. Upomnienie 

i przestroga: memento mori znalazło swoją plastyczną 

realizację: czas  ukazywany był na wiele sposobów. Pojawiał 

się pod postacią skrzydlatego starca z klepsydrą lub kosą, 

wskazującego na czaszkę, przemijającą urodę, bogactwa. 

Ciekawym przykładem były obrazy ukazujące różne 

etapy ludzkiego życia: narodziny (dzieciństwo), młodość 

i starość. Bardzo często, tak jak w obrazie Baldunga, czas 

wyobrażany był za pomocą symbolicznych rekwizytów, 

kojarzących się ze śmiercią, umieraniem: czaszka, uschnięte 

kwiaty, złamane drzewa, gałęzie, zgaszona świeca, zegar, 

klepsydra. Przedmioty te pojawiały się zwłaszcza w twór-

czości malarzy północnej Europy – Flandrii i Holandii. 

Przykładami są martwe natury, których tematyką bardzo 

często były stoły zastawione luksusowymi przedmiotami 

(naczynia, klejnoty, perły, berło), pośród których leżała 

trupia czaszka. Pojawiały się też więdnące kwiaty, zdarzało 

się również, że nad całością kompozycji unosiły się bańki 

mydlane (kruchość, nietrwałość i ulotność życia) – tak jak 

np. w obrazie Vanitas Hendrika Andrieszena (I poł. XVII 

1  W. Kopaliński, Zegar, [w:] tegoż, Słownik mitów i tradycji 
kultury, Warszawa 1985, s. 1330. 

2  Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z: Biblia Tysiąclecia, 
wyd. V, Poznań 2000. 

Chagall znał sekret 
czasu. W jego życiu 
wahadło mijających 
dekad buja się to 
w przód, to w tył…
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w.) czy Davida Bailly’ego Autoportrecie z symbolami 

wanitatywnymi (1651).

W wielu martwych naturach w typie vanitas pojawiały 

się różnego rodzaju zegary.  W obrazie Philippe 

de Champaigne Martwa natura z tulipanem, czaszką 

i klepsydrą (I poł. XVII w.) ukazany został zegar piaskowy 

o ośmiobocznej podstawie, ozdobiony drewnianą 

dekoracją. W obrazie Hansa Holbeina Ambasadorowie 

(1533) na wysokim pulpicie malarz umieścił wiele 

specjalistycznych przyrządów służących do mierzenia 

czasu, m. in. przenośny zegar słoneczny. Tematykę 

przemijalności podkreśla ukazana na pierwszym 

planie, w ostrym skrócie perspektywicznym czaszka. 

Na obrazie Pietera Claesza Vanitas (1634) na stole obok 

czaszki i wywróconego, pustego kielicha umieszczono 

okrągły zegar puszkowy z tarczą zamontowaną poziomo 

oraz z ozdobną przykrywką. W obrazie o tej samej 

tematyce, ale namalowanym w 1645 roku, Claesz 

umieścił owalny pektoralik, zawieszony na sznurku. Dla 

ochrony wskazówek zegarek posiada owalne wieczko 

z przeźroczystym szkiełkiem – prawdopodobnie kry-

ształem górskim3. Podobny kieszonkowy zegar widnieje 

w obrazie  Edwaert’a Colliera z 1663 roku. Bogato 

zdobiony przyrząd zawieszono na złotym łańcuszku 

– zegary tego typu spełniały również funkcję biżuterii. 

Wykonywano je ze srebra i złota, a od 1630 roku 

wykładano emalią i drogimi kamieniami4. W obrazie 

Colliera widoczne jest użycie dwóch metali kolorowych: 

prawdopodobnie złota i srebra, które kontrastują ze sobą 

kolorystycznie. 

Przykłady dzieł sztuki, na których jednym z elementów 

symbolizujących przemijanie jest  zegar, można by 

przytoczyć jeszcze wiele. 

Fascynacja czasem trwa 

aż do współczesności. Jej 

wyrazem była wystawa 

Artempo. Where time 

becomes art, zorganizowana 

w Pałacu Fortuny w Wenecji 

w 2007 roku5. Także artyści 

epoki nowoczesnej posługiwali sie w swoich pracach 

symboliką zegara. Paul Cezanne wykorzystał ten motyw 

w obrazie Martwa natura z czarnym zegarem (1870); 

szczególnie upodobali go sobie surrealiści, głównie 

Gorgio de Chirico i Salvador Dali. Najsłynniejszym 

obrazem „zegarowym” jest Trwałość pamięci (1931) tego 

ostatniego. Dzieło znane jest także jako Miękkie zegary 

lub Uporczywość pamięci. Przedstawia zdeformowane 

tarcze trzech roztapiających się zegarów kieszonkowych 

na tle nadmorskiego krajobrazu. Czwarty, zamknięty, 

leży w lewym dolnym rogu. Obraz ten bardzo dobrze 

odzwierciedla cechy malarstwa surrealistycznego. Jest 

 3  Pod koniec XVI wieku jako zasłonkę tarczy zegara kieszonko-
wego stosowano kryształ górski. Zob. Z. Prószyńska, 
Dawne zegary, Warszawa 1998, s. 27

  4  Tamże, s. 22.

  5  Więcej na temat tej wystawy: www.artempo.eu

  
Jest niezwykły, nierealny jak 
sen, z którego artyści czerpali 
inspiracje do swoich dzieł.
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niezwykły, nierealny jak sen, z którego artyści czerpali 

inspiracje do swoich dzieł. Nic nie jest na miejscu. Tytuł 

– Trwałość pamięci – sugeruje zmianę w pojmowaniu 

symboliki zegara. Dotychczas kojarzony był z mo-

tywem vanitas, Dali modyfikuje jego znaczenie – zegar 

połączony zostaje z pamięcią i wspomnieniami. 

Wskazówki zmieniają kierunek, zaczynają poruszać się 

wstecz. To, co skazane było na zniszczenie, teraz zostaje 

ocalone poprzez pamięć. Zachowuje ona zdarzenia, 

ludzi i rzeczy. Jest jednym ze sposobów (i chyba 

jedynym) ocalenia tego, co kruche. Daje możliwość 

powrotu do przeszłości, ponownego spojrzenia na 

własne korzenie, zanurzenia się w dzieciństwie. 

Twórczość Marca Chagalla kojarzona jest 

przede wszystkim ze światem mitu i magii, który 

jest pełen dziwacznych stworzeń i cudownych 

wydarzeń. Źródeł jego malarskiej wyobraźni 

należy szukać w świecie dzieciństwa artysty, 

bowiem jego twórczość i autobiografia wzajemnie 

się przeplatają6. Inspiracje pochodzą głównie 

z Witebska, w którym artysta spędził dzieciństwo i mło-

dość7. Sylvie Forsestier stwierdza: „Chagall znał sekret 

czasu. W jego życiu wahadło mijających dekad buja się 

to w przód, to w tył… Bez tych wiecznych powrotów nie 

byłby sobą, a bardziej niż ktokolwiek inny „pozostawał 

zrodzony ze swego dzieciństwa” (Saint-Exupery), ze 

swego małego Wietbska, które nie tylko stanowiło jego 

ojczyznę, ale także naturalne środowisko dla jego ducha po 

wiek starczy”8. 

Szczególna była u niego próba przeniknięcia tajemnicy 

czasu, zrozumienia jego paradoksu – przemijania i za-

pamiętywania, ulotności chwili i wiecznego trwania. 

Przyglądając się takim obrazom jak: Zegar (1914), Czas jest 

bezbrzeżną rzeką (1930-1939), Kuglarz (1943), Mojej żonie 

(1933-1944), Zegar z błękitnym skrzydłem (1949) dostrzec 

można wykorzystywanie przez Chagalla poetyckiej i filo-

zoficznej metafory jako formy rozumienia najbardziej 

dramatycznych aspektów życia – problemu Czasu 

i Przestrzeni. Czas był odwiecznym tematem Chagalla9. 

W jego obrazach zawsze odnajdziemy drżące wahadła 

i zataczające się zegary, pozbawione nagle swojego 

spokoju, w jakim tkwiły ustawione bezpiecznie w kącie 

domu. Zegary Chagalla fruną unoszone przez skrzydlate 

stwory, przelewają się przez dłoń cyrkowego sztukmistrza, 

zamykają w swoim wnętrzu parę kochanków. Niczym 

księżyc unoszą się nad uśpionym miasteczkiem, płyną 

niesione przez skrzydlatą rybę nad ciemnogranatową 

rzeką. Na wszystkich wymienionych wyżej obrazach 

pojawia się ten sam typ zegara – drewniany, szafkowy, 

z okrągłą, jasną tarczą, zawsze z wahadłem (które 

najczęściej przekrzywione jest w stosunku do osi ze-

gara). Zdaniem Nathaniela Harrisa, zegary Chagalla 

wzorowane są na tym, który stał w domu artysty, 

w Witebsku10. Chodzi tu jednak nie tylko o przywoływanie 

6  N. Harris, Marc Chagall. Życie i twórczość, Warszawa 1987, 
s. 5. 

7  I. F. Walther, R. Metzger, Marc Chagall 1887-1985. Malarstwo 
jako poezja, Poznań [b.r.w.], s. 7.

8  M. Guerman, S. Forestier, Marc Chagall, przekł. D. Konstanty-
nów, Warszawa 2006, s. 28. 

9  Tamże, s. 77. 

10  N. Harris, Marc Chagall, s. 63. 
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konkretnego przedmiotu z przeszłości, lecz o treści, 

jakie on reprezentuje. 

Jednym z kontekstów, w których pojawia się 

zegar jest wojna – czas zagłady i zniszczenia. 

W obrazie Upadek anioła (1923-1947) artysta 

przedstawia apokaliptyczną wizję horroru wojny. 

Czerwony Lucyfer spada na ziemię. Jego twarz 

wyraża przerażenie. Razem z nim bezwładnie opada 

mężczyzna. Wokół złowrogiego słońca krążą rozrzucone 

przedmioty: skrzypce, świecznik, zegar. Drewniany 

przyrząd do mierzenia czasu, z wahadłem i jasną tarczą 

został przekrzywiony, sprawia wrażenie, że poruszany 

jest podmuchem wiatru. W tle, niczym płomienie 

ognia, widoczne jest skrzydło diabła. Zegar krąży 

w oszalałym pląsie razem z innymi postaciami: Żydem 

trzymającym Torę, matką z dzieckiem na rękach. Całość 

sceny rozgrywa się na tle uśpionego Witebska – widoczne 

są małe, drewniane chatki stojące wokół niewielkiego 

rynku. Wizja Chagalla nie wywołuje, jak w obrazach 

surrealistów, strachu i przerażenia, ale raczej ból i współ-

czucie. Przechylony zegar z poruszonym wahadłem wydaje 

się głosić: oto czas zagłady, apokalipsy. Z drugiej jednak 
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strony obraz nie jest przepełniony jedynie grozą 

i zniszczeniem, wszystko bowiem przemija, także 

chaos wojny. Domy Witebska nie są dotknięte 

wirem zagłady, u dołu widzimy spokojnie idącego 

mężczyznę z workiem na plecach. Malutkie skrzypce 

migocą jak światełko w tunelu, za chwilę zaczną 

same grać. Żółta krowa, ufnie spoglądająca na instrument, 

umieszczona jest już w innej rzeczywistości – spokoju 

i ładu, swojskości. Odsyła do bezpiecznych lat dzieciństwa, 

do rejonów nieskażonych wojną i zagładą. Pociechą są 

także wskazówki zegara, które biegnąc nieustannie do 

przodu przypominają, że wszystko przemija, także zło 

i cierpienie. 

Obraz Zegar z błękitnym skrzydłem z 1949 roku jest 

wyciszony, nie ma w nim już eksplozji chaosu, wirowania, 

przepełniony jest raczej melancholijnym smutkiem.

Pisarz Juri Trifonow wspomina słowa Chagalla, który 

oglądał swój obraz: „Jak bardzo nieszczęśliwy musiałem 

być, żeby to namalować”11. Zegar unosi się na jednym 

skrzydle, trochę ociężale, sennie. Chronometr ustawiony 

jest pionowo, sztywno, w innych obrazach zwykle 

delikatnie pochylony, miał więcej lekkości. Tutaj zaś, 

z jednym tylko, opuszczonym w dół, ciemnogranatowym 

skrzydłem ma więcej ciężaru (w obrazie Niebieski koncert 

z 1945 roku fruwał jeszcze o dwóch skrzydłach, kolorowych 

i delikatnych). W tle uśpione miasteczko, przykryte 

śniegiem i ciemne niebo z gwiazdami. Na firmamencie, 

niczym zimowy księżyc wyłania się ciemnozłoty kogut. 

A na pierwszym planie zegar – drewniany z dekoracyjnymi 

kolumienkami, zakończony trójkątnym szczytem, który 

skrył się pod chmurką białego puchu. Tarcza biała, ze 

wskazówkami, poniżej długie, złote wahadło. Zegar 

milczy, złoty mechanizm zdaje się nie poruszać. Wokół 11  M. Guerman, S. Forestier, Marc Chagall, s. 82. 

„Jak bardzo nieszczęśliwy 
musiałem być, żeby to 
namalować”.
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chłód i szarość, nawet umieszczony poniżej 

zegara żebrak z workiem na plecach całkiem 

wyblakł, powoli zanika. Zgarbiony odchodzi 

w zimowy krajobraz. Zaznaczony został za 

pomocą zaledwie paru kresek, rysunkowo. 

Lekko wypełniony rozmytym kolorem wody 

i mgły. Po przeciwnej stronie uderzający kontrast 

– pęczek czerwonych kwiatów z zielonymi liśćmi. 

Nienaturalne, tajemnicze, porzucone. Zegar 

umieszczony zostaje pomiędzy dwoma światami 

Chagalla: wędrujący Żyd jest symbolem Witebska, 

rodzinnych stron. Róże charakteryzują zaś pary-

ski okres twórczości Chagalla (często pojawiały się 

w obrazach z tego okresu)12. I dopiero wewnątrz 

skrzyni zegara, tak jakby w środku samego 

czasu, z trudem widoczni w ponurych głębinach 

ciemnej przestrzeni drewnianej skrzyni, znajdują 

się kochankowie. Przytuleni sztywno do siebie, 

odcinający się od ciemnego wnętrza białym 

konturem sylwetek. Zapatrzeni w siebie. Sylvie 

Forestier odczytuje ten obraz jako epitafium dla 

żony malarza – Belli (zmarła w 1944 roku)13.

   W obrazie Mojej żonie, który Chagall malował 

w dwóch etapach (w 1933 roku – podczas pobytu 

z Bellą w Paryżu i w 1944 roku – już po śmierci 

żony), widoczny jest także zegar. Stoi on przed 

parą przytulonych do siebie kochanków. Oboje 

ubrani w weselne stroje, zwróceni twarzami do 

siebie. Szafkowy instrument przypomina ten z obrazu 

Zegar z błękitnym skrzydłem. Tutaj jednak błękitnoszare 

skrzydło powoli unosi się do góry. Zegar już oderwał 

się od podłoża, lekko przechylił w lewą stronę, wahadło 

tyka. Nie jest też dominującym elementem, po prawej 

stronie widzimy leżącą, nagą modelkę Chagalla – Bellę. 

Wokół wiele charakterystycznych dla malarza elementów: 

w tle domy rodzinnej miejscowości, kogut, ryba, grające 

na skrzypkach anioły, muzykujące postacie. Przy łóżku 

Belli ułożony bukiet z czerwonych kwiatów, podobny 

do tego, który rzucony został w śnieg na obrazie 

z 1949 roku. Czas towarzyszy zatem miłości. Wahadło 

wyznacza kres jej ziemskiego trwania. Nie oznacza 

jednak jej końca. Ukryci kochankowie w zegarze 

z błękitnym skrzydłem zatrzymują czas, wahadło się nie 

porusza. Miłość trwa także w wiecznym wymiarze. 

W dziele Czas jest bezbrzeżną rzeką (1939) jasne 

znaczenie zegara zakłóca pozornie absurdalna obecność 

ryby ze skrzydłami14. 

12  N. Harris, s. 63. 

13  M. Guerman, S. Forestier, s. 84.
 

14    N. Harris, s. 53. 
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Nawet wyraźna dominacja koloru nie-

bieskiego nie stwarza melancholi jnej 

atmosfery, związanej zwykle z ideą czasu 

i przemijania. Latająca ryba ze skrzydłami 

rozbłyskuje swoim własnym blaskiem, z ciemnymi, 

ludzkimi oczami niesie ten sam zegar, z jego 

poruszającym się wahadłem z błyszczącej, pozłacanej 

miedzi – unosi go wysoko ponad miastem 

i ponad rzeką. Skrzydła ryby z plamami ostrej czerwieni 

na chłodno-niebieskich piórach. Niebo chaotyczne, 

drgające. Farba błękitna i niebieska, położona szybkimi, 

niespokojnymi pociągnięciami pędzla. Domy zdają się 

być zagubione w kosmicznej perspektywie. Pędzący po 

niebie zegar ma pesymistyczny wymiar – milczący dzwon 

ostrzegawczy w postaci kolorów rozbrzmiewa cierpieniem 

(w Europie wybuchła wojna)15. Grozę nieuchronnego 

nieszczęścia (tak, jak nieuchronny jest ruch ciężkiego 

wahadła) łagodzi umieszczona po prawej stronie płótna 

para kochanków. Złączeni w miłosnym uścisku zdają się 

nie zauważać pędzącego widma. Przeniesieni w inny 

wymiar, wpatrzeni w siebie, wsłuchują się w muzykę, 

która płynie ze złotych skrzypiec unoszonych przez 

rybę. Smyczek sam z siebie ślizga się po strunach, jakby 

w sprzeczności z nadciągającym koszmarem, niemniej 

jednak w ostatecznym rachunku go 

nie przezwycięża16. Kochanków spowił 

już ten sam melancholijny błękit, 

który okrywa zagrożoną ziemię. 

W 1943 Chagall namalował 

Kuglarza. Przedstawienie przypomina 

surrealistyczny cyrk. Głównym bo-

haterem jest ptak-żongler z tułowiem 

człowieka. Stojąc na palcach, jedną 

nogę uniósł do góry. Głowa z dłu-

gim dziobem przechylona jest 

w lewą stronę. Duże, migdałowe 

oko spogląda wprost na widza. 

15  M. Guerman, S. Forestier, s. 78.
 
16  Tamże.



Z ramion wyrastają dwa, szeroko rozchylone skrzydła. 

Prawa dłoń wyciągnięta sztywno w bok unosi 

przewieszony jak płaszcz zegar. Można by powiedzieć, 

że motyw spływającego, miękkiego zegara artysta 

skopiował wprost od Dali’ego, ale nie jest to jednak 

zegar surrealisty. Chronometr został odwrócony 

do góry nogami, jego tarcza przypomina bujające 

się wahadło, wszystko zmieniło swoje miejsce. Nie 

odczuwamy, jak w przypadku obrazów nadrealistów, 

przejmującej, złowrogiej  pustki przedstawionego świata. 

Światło u Chagalla tworzy klimat swojskości. Barwy 

przedmiotów są ciepłe: żółcienie, oranże, błękity, w tle 

zaś ciemnogranatowe niebo. Kuglarz zaprasza do radosnej 

zabawy: jest już muzyk grający na skrzypeczkach, tancerka 

w białym welonie na głowie. 

Przy wiejskiej chacie biegnie 

konik, na grzbiecie którego 

siedzi mała akrobatka. Wokół 

sceny zgromadzili się widzowie. 

W świecie malarskiej wyobraźni 

Chagalla wszelkie prawa fizyki 

zostają zawieszone. Czas można sobie podporządkować 

– przewiesić go przez ramię, odwrócić do góry nogami. 

Poprzez sztukę (kuglarz, dziewczynka na koniku, tancerka 

w niebieskiej sukience prezentują widzom swoje 

umiejętności) artysta przenosi się poza czas. 

Zupełnie inaczej motyw zegara wykorzystał Chagall 

w obrazie Madonna z rybami (II poł. XX w). Na tle 

szarego nieba unosi się Matka Boża z Dzieciątkiem na 

rękach. Koło niej suną swobodnie po niebie, niczym 

obłoki, dziwne stworzenia: wielka ryba z ludzkim okiem, 

ptak z rozłożonymi skrzydłami i wydłużoną głową. 

W powietrzu unosi się też krzyż, wokół którego fruwają 

cztery postacie. W głębi widoczny jest wóz ciągnięty 

przez konia. W centrum zaś, przekrzywiony ukośnie, unosi 

się szafkowy zegar. W jego wnętrzu widzimy sylwetkę 

1

      

 

(...) artysta przenosi się poza  czas. 
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Ukrzyżowanego Chrystusa. Biała tarcza ze wskazówkami 

stała się wielką aureolą, stopy zaś wsparły się na złotym 

balansie, niczym na globie ziemskim. Na przełomie 

XVI i XVII wieku popularnym zegarem była tzw. 

pasyjka, przedstawiająca scenę Ukrzyżowania, którą 

wieńczył złocony glob z obracającym się pierścieniem 

godzinowym i nieruchomą wskazówką17.  U Chagalla 

zegar stopił się z postacią Chrystusa, przejął funkcję 

krzyża. W kontekście umieszczenia go obok postaci 

Maryi z Dzieciątkiem (warto zauważyć, że zarówno 

sylwetka Matki jak i skrzynia zegara przechylają się 

w tym samym kierunku) odczytać możemy jego 

symboliczne znaczenie jako zapowiedź czasu męki 

i cierpienia Jezusa. Jeszcze głębsze powiązanie postaci 

Chrystusa z zegarem znajduje się w akwareli Chrystus 

na zegarze z 1957 roku. Głowa Chrystusa zmieniła się 

w okrągłą tarczę zegarową ze wskazówkami. Chude 

ciało ustawione jest w niszy szafki mechanizmu, nogi 

złączone razem tworzą pion wahadła, u dołu widoczny 

jest okrągły balast. Chrystus jest tym, który zakończył 

czas Starego Przymierza (Ga 3, 26). On jest Alfą 

i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem 

(Ap 22, 13). Obraz Chagalla przekazuję zatem głęboką 

prawdę teologiczną  – Chrystus jest Panem czasu 

i wieczności. 

Zegar w twórczości Marca Chagalla jest elementem 

symbolicznym. Przenosi w bajkowy, mityczny świat 

dzieciństwa. Najczęściej wyłączony zostaje spod prawa 

grawitacji – kołysze się wśród przedmiotów i ludzi 

związanych z sennym Witebskiem. Często towarzyszą 

mu muzykanci ze skrzypkami, zaczarowane zwierzęta 

i fantastyczne ptaki. Unosi się nad ziemią (mimo, że 

jest masywny, drewniany), czasem pomagają mu w tym 

skrzydła. Rzadko kiedy stoi nieruchomo, przeminiony 

zostaje w dynamiczny, drgający element 

wirującego i roztańczonego świata. Na wszystkich 

płótnach pojawia się ten sam typ zegara – szafkowy, 

z toczonymi kolumienkami, zakończony trójkątnym 

szczytem. Zawsze z okrągłą, jasną tarczą ze wskazówkami 

oraz z wahadłem. 

Symbolika zegara jest złożona. Z jednej strony związany 

jest z przeszłością, odwołuje się do wspomnień, z drugiej 

jednak ostrzega przed nadchodzącymi zagrożeniami. 

Przekazuje odwieczną prawdę o tym, że wszystko 

przemija: zarówno radość, jak i czas cierpienia i rozłąki (co 

było istotnym pocieszeniem dla malarza po śmierci żony). 

Chagall z pewnością poznał sekret czasu: jego podwójnej 

roli – przypomnienia o kruchości i przemijalności ludzkiego 

życia oraz nadziei na lepsze czasy. 
17  Z. Prószyńska, Dawne zegary, s. 27.
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Gdy we Włoszech rozwija się renesans, na ziemiach 

niemieckich rozpoczyna się ruch reformacyjny, który 

zapoczątkował augustianin Marcin Luter, przybijając 

słynne 95 tez do drzwi kościoła wittenberskiego 

w 1517 roku. W wyniku braku porozumienia władz 

kościelnych z Lutrem i popierającymi go książętami 

niemieckimi następuje rozłam kościoła Zachodniego

i kształtuje się nowe wyznanie Ewangelicko-

Augsburskie, zwane potocznie protestanckim1.

Sakramenty kościoła Ewengelicko-Augsburskiego

 

Z upływem czasu konfesja protestancka uformowała 

obrządek liturgiczny, ustanowiła dwa sakramenty  (Chrztu 

Świętego i Eucharystii) oraz za nadrzędną funkcję swoje-

go kościoła obrała Słowo Boże, dlatego kładła duży 

nacisk na znajomość treści biblijnych, zgodnie 

z doktryną sola scriptura2. 

Luter a sztuka sakralna

Reformując to, co w kościele katolickim wydawało 

się przestarzałe, Luter stanął przed dość dużym 

problemem, jaki stanowiła sztuka, a wraz z nią kult 

obrazów, miejsc świętych, realizacji przedstawień 

inspirowanych Apokryfami itp. Nigdy nie powstały 

żadne artykuły ustanawiające ogólne normy i za-

sady właściwego wystroju wnętrz, czy też traktaty 

filozoficzne dotyczące stosunku protestantów wobec 

sztuki. Jedynie pośrednio w kazaniach, listach Lutra 

i innych przedstawicieli konfesji można znaleźć wzmianki 

na ten temat3. Poza tym między samymi protestantami 

można zaobserwować dwa kształtujące się obozy: 

zwolenników sztuki i jej przeciwników4. 

Luter był świadomy potrzeby istnienia „kościoła 

widzialnego”, lecz krytycznie odnosił się do nadmiernego 

1 Kilka lat po zaakceptowaniu przez kościół katolicki nowego 
wyznania, dominującego na terenie północnych Niemiec, 
powstało wyznanie Ewangelicko-Reformowane, którego 
inicjatorem był Szwajcar Jan Kalwin. Rozłam protestantyzmu 
wynikał z braku jednomyślności w sprawach dogmatycznych.

2 W tym artykule wiary były ważne jeszcze cztery zasady: 
solum verbum – Duch Święty działa zbawczo przez Słowo 
Boże i Sakramenty, solus Christus – Bóg objawił się w sposób 
doskonały i ostateczny w Jezusie Chrystusie, jedynym 
pośredniku między Bogiem i człowiekiem, sola gratia 
– człowiek może zostać usprawiedliwiony i zbawiony jedynie 
z łaski Boga, a nie dzięki własnym dobrym uczynkom, 
sola fide – wiara (a z nią miłość) jest darem Boga, którego 
sprawcą jest Duch Święty, usprawiedliwienie człowieka jest 
możliwe z łaski właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Zob. M. Luter, Duży katechizm, [w:] Księgi wyznaniowe kościoła 
Luterańskiego, Bielsko – Biała 1999, s. 115-116.

3 Zob. M. Luter, Osiem kazań Marcina Lutra przez niego 
wygłaszanych w Wittenberdze w post 1522. Przeciw niebiańskim 
prorokom, o obrazach i Sakramencie, 1525, [w:] Teoretycy 
pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, oprac. J. Białostocki, 
Warszawa 1985, s. 121-123.

4 Świadomie pomijam myśl młodszego od Lutra Jana Kalwina, 
założyciela konfesji ewangelicko-reformowanej, gdyż ten 
całkowicie odrzuca jakikolwiek wystrój wnętrza, 
a co za tym idzie wszelkie znaczenie sztuki dla kościoła, 
i ogranicza się jedynie do akceptacji mensy ołtarzowej 
z krucyfiksem. „Przedstawianie Boga w widzialnej formie 
– pisał – uważamy za nie właściwe, ponieważ On tego 
sam zakazał i ponieważ nie mogłoby dojść do tego bez 
uszczerbku dla Jego wspaniałomyślności i chwały”. 
J. Kalwin, Zasady Religii Chrześcijańskiej, 1559-1560, 
[w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce, s. 128.

                        Barbara Niemczyk

                    Słowo i obraz – sztuka 
           w świecie protestanckim

25          magazyn studentów historii sztuki kul 



przepychu wystroju wnętrz.  Swoim studentom 

mówił: „obrazy i wszystko, co mamy w świątyniach 

[...] to  wszystko cienie rzeczy godne dzieci”5. 

Doskonale wiedział, jak ogromne ma znaczenie 

unaocznienie scen biblijnych wierzącym. Sam też 

przyznawał: „My nie jesteśmy przeciwni budowaniu 

kościołów i ich właściwemu wystrojowi; nie możemy 

obyć się bez nich. Publiczne nabożeństwa powinny 

być odprawiane jak najgodniej. Lecz powinniśmy 

wyznaczyć linię graniczną i powinniśmy dbać o to, 

aby kult był raczej czysty niż kosztowny [...] Byłoby 

właściwie, gdybyśmy dali mniejszą część na rzecz 

kościołów czy ołtarzy [...] a większą przeznaczyli 

na potrzebujących”6. 

Stosunek wobec fundatorów świątyń i ich 
wyposażenia

    

Podejście do fundacji wystroju wnętrza kościelnego 

ma zupełnie inny wymiar niż w kościołach katolickich. 

Luteranie odrzucają tzw. Werkhei l igkei t ,  czyl i  

usprawiedliwienie przez uczynki, gdyż kłóci się to 

z sola fides – przekonaniem o woli Bożej zapewniającej 

zbawienie7. Ich zdaniem fundacje kościołów i kult 

obrazów nie zapewnia zbawienia. W 50 tezie z 95 

przybitych do drzwi kościoła zamkowego w Witten-

berdze w 1517 roku Luter niepochlebnie wyrażał się 

o przebudowie bazyliki św. Piotra, budowanej „za cenę 

skóry, mięsa i kości owiec papieża”8.

Pierwsze przykazanie dekalogu mówi:„Nie czyń 

sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na 

niebie i w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest 

w wodzie i pod ziemią”9. Sugerowało ono protestantom 

zakaz wykonywania jakichkolwiek przedstawień Boga, 

do którego odwoływał się współpracownik Lutra, 

Andreas Bodenstain zw. Karlstadtem10. Luter, analizując 

przykazanie, nie ganił przedstawień wizerunków Boga, 

gdyż w samym malowaniu obrazów nie widział nic 

zdrożnego. Był przeciwny kultowi drzew, źródeł, zwierząt, 

dlatego domagał się niszczenia miejsc pielgrzymkowych 

sławnych z cudów, sanktuariów znajdujących się w lasach, 

kapliczek w polach. Powołując się na słowa Ewangelii 

Mateusza z rozdziału 24 uważał, że cuda wydarzające się 

w tych miejscach mogą wynikać z działalności „złego ducha”. 

Równocześnie odrzucał kult relikwii. Po części wynikało to 

z działalności kardynała Albrechta, który kolekcjonował 

relikwie, zbierając na nie pieniądze ze sprzedawanych 

odpustów. Pewne jest, że Luter był przeciwnikiem 

obrazoburstwa, nawołując do ostrożnego analizowania 

i stosowania wizerunków, w przeciwieństwie do Karlstadta 

i Zwillinga, którzy inicjowali dewastację wnętrz kościelnych, 

m.in. kościołów parafialnego i zamkowego w Wittenberdze 

oraz klasztoru augustiańskiego.

5 S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy 
w Europie Nowożytnej, Warszawa 1989, s. 21.

6 Tamże.

7 M. Luter odrzucił z kanonu biblijnego Nowego Testamentu 
3 List świętego Jana, w którym jest mowa o dobrych 
uczynkach, uznając go za apokryf. 

8 Cyt. za polskim przekładem też: L. Szczucki, Myśli filozoficzno-
religijna Reformacji XVI wieku, Warszawa 1972,  s. 17.

9 Biblia Tysiąclecia, Wj 20, 4. 

10 Między nimi w latach 20-tych doszło do nieporozumienia 
w sprawie wykorzystywania dzieł sztuki. Karlstadt był 
tomistą, M. Luter – nominalistą. Zob. S. Michalski, 
Protestanci a sztuka, s. 22-23.
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Miedzioryt Tablicy Prawa i Łaski Łukasza Cranacha, typ gotawski



Karlstadt zwolennik obrazoburstwa  

Karlstadt napisał w 1522 roku rozprawę Von 

Abtuhung der Bilder – O zniesieniu obrazów. Dla niego, 

„obrazy są nieme i głuche, ani nie widzą ani nie słyszą, 

niczego nie mogą nauczyć, ani z kolei nauczać, i niczego 

innego nie przybliżają prócz zwykłego ciała, które do 

niczego nie służy”11. W kolejnej rozprawie O tym, czy 

należy postępować opieszale i nie czynić zgorszenia słabym 

w sprawach, które dotyczą woli Bożej pisał o obrazach 

jako upadku człowieka12. Sytuacja obrazoburcza 

zmusiła księcia Ferdynanda do ingerencji. Karlstadowi 

zabroniono głoszenia kazań i wydawania pism, a spory 

obrazoburcze ucichły13. 

Stosunek Lutra do obrazów miał charakter adiafory-

czny. Jego zdaniem sztuka była nośnikiem ważnych 

treści religijnych, ułatwiających ich popularyzację. 

W rozprawie Wider die himmlischen Propheten poruszył 

problematykę związaną z funkcjonowaniem dzieł 

sztuki. W obrazach świętych i krucyfiksach widział 

„obrazy lustrzane” i obrazy jawiące się jako „znaki 

pamięciowe” – „czy chcę czy nie chcę, gdy słyszę 

imię Chrystusa, to w sercu pojawia się wizerunek 

człowieka przybitego do krzyża, tak samo w lustrze 

wody pojawia się moja twarz, gdy w nią spoglądam”14. 

Odwołując się do Biblii wykazał, że Bóg przemawiał w 

Księgach Mojżeszowych, Księdze Jozuego oraz Objawieniu 

św. Jana za pomocą obrazów. Wzorując się z kolei na 

średniowiecznych przedstawieniach z napisami, wysunął 

propozycję komplementarności słowa z obrazem. Dzieła 

sztuki powinny ilustrować sceny o tematyce biblijnej, 

kładąc nacisk na tematykę pasyjną. Nic też dziwnego, że 

w orbicie jego zainteresowań leżała współpraca z Łukaszem 

Cranachem Starszym, z którym wspólnie opracował 

teologiczno-artystyczną oprawę Tablicy Prawa i Łaski.

Tablica Prawa i Łaski ilustracja dogmatów wiary 

protestanckiej

Ikonograficzny typ zestawienia starotestamento-

wych i nowotestamentowych historii biblijnych stanowi 

kwintesencję programu dogmatycznego wiary 

protestanckiej. Tablica prawa i łaski jest przedstawieniem 

składającym się z kilku przedstawień biblijnych 

zestawionych ze sobą w celu syntetycznego wyrażenia 

teologicznej myśli ewangelickiej. Typ ten ukształtował się 

w latach 30-tych XVI wieku. Przedstawienia stosowano 

do dekoracji ołtarzy, epitafiów oraz rozpowszechniano 

za pomocą grafik. Szybko uformowały się dwa schematy 

tablic15. Cranach jest autorem typu gotaskiego, gdzie 

kładzie się nacisk na przedstawienia, w których nagi Adam 

ponosi śmierć za grzech oraz uzyskuje łaskę i wybawienie 

dzięki śmierci Chrystusa. Drugi typ, praski, zawiera te same 

11 A. Karlstadt, O zniesieniu obrazów, [w:] Teoretycy, pisarze 
i artyści o sztuce, s. 115.

12 Zob. A. Karlstadt,  O tym czy należy postępować opieszale i nie 
czynić zgorszenia słabym w sprawach, które dotyczą woli Bożej, 
[w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce, s. 116-117.

13 W czasie gdy doszło do obrazoburczych ataków, M. Luter 
przebywał na zamku księcia Ferdynanda, gdzie tłumaczył 
Biblię na język narodowy.

14 M. Luter, Osiem kazań. Przeciw niebiańskim prorokom, 
[w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce, s. 122.

15 Zob. J. Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej 
Reformacji 1520-1650, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 
nr 819, Historia Sztuki II, Wrocław 1986, s. 40-42.
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Schemat budowy Tablicy Prawa i Łaski, na podstawie Hansa Holbeina



przedstawienia z tą różnicą, że pod Drzewem Życia 

i Śmierci siedzi nagi mężczyzna, doświadczający dwóch 

ścierających się ze sobą światów: starotestamentowego 

Prawa (ściśle związanego z śmiercią) i nowo-

testamentowej Łaski (zbawienie zapewnione przez 

ukrzyżowanego Chrystusa). Główną ideą tego 

przedstawienia było zestawienie „podporządkowania 

Prawu” z „podporządkowaniem Ewangelii” w ce-

lu ukazania dwóch sposobów rozumienia Pisma 

i istoty bycia chrześcijaninem. Stary Testament to 

podporządkowanie się Prawu, czyli przykazaniom 

Starego Przymierza (które było wielokrotnie łamane) oraz 

wiary w zba-wienie dzięki czynom. Jest to metafora 

fałszywej nauki Kościoła, gdyż według Lutra i ustanowionych 

doktryn kościoła Ewangelickiego człowiek podporządkowany 

tylko Prawu zostanie potępiony. Prawa strona Tablicy to 

Dobra Nowina, głosząca możliwość zbawienia dzięki wierze 

w Jezusa, który umierając na krzyżu obmywa swoją ofiarą 

ludzi z grzechu. W tle umieszczono dwie sceny Zwiastowania: 

Maryi i pasterzom. Z nieba do stojącej na pagórku Maryi 

spływa po promieniu światła Dzieciątko Jezus z krzyżem. 

Co prawda na początku reformacji Luter odrzucał 

tego typu przedstawienia, jednak później doszedł do 

wniosku, że wszystko, co ma miejsce w życiu, powinno 

odbywać się „od krzyża” (zapowiedzi śmierci Chrystusa 

jako wybawienia) „do krzyża” (wybawienia). Obok 

tej sceny w dolinie ma miejsce zwiastowanie 

Dobrej Nowiny ogłaszane przez anioła pasterzom. 

Słowo i Obraz w Tablicy Prawa i Łaski

Ogromne znaczenie w konstrukcji tablicy ma 

połączenie Słowa Bożego z obrazem. Krótkie cytaty 

biblijne, uszeregowane w sześć grup, odwołują się 

do przedstawionych scen oraz stanowią do nich clavis 

interpretandi. Tytuły pod poszczególnymi scenami 

miały ułatwić wiernym ich poprawną identyfikację.

Za najstarszy zachowany przykład przedstawienia Prawa 

i Łaski uważa się dzieło Łukasza Cranacha Starszego z 1529 

roku, znajdujące się obecnie w Schlossmuseum w Gotha, 

gdzie cytaty biblijne umieszczone są pod przedstawieniami. 

Istnieją też obrazy, w których tekst albo wpisany jest 

w banderole, albo w specjalnie wydzielone kwatery, albo 

jest zapisany złotą farbą bezpośredniego na obrazie, jak 

Tablica Prawa i Łaski Hansa Holbeina.
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Łukasz Cranach Starszy obracał się środowisku 

katolickim i protestanckim, elastycznie wykonując 

zlecone mu dzieła. Obok sztychów grafik tablicy 

Prawa i Łaski namalował też kilka portretów 

Lutra, które wzbogacił biblijnymi cytatami. 

Wizerunki Maryjne w sztuce protestanckiej

W orbicie zainteresowań Lutra były dogmaty Maryjne, 

stanowiące dla niego wyzwanie16. Sergiusz Michalski 

podaje, że w jego pokoju wisiał obraz maryjny. 

W swoich wypowiedziach  Luter łączył wizerunek Maryi 

z Jezusem – „Dzieciątko Jezus śpi przy ramieniu Matki 

Boskiej, gdy się obudzi spyta ono, co myśmy robili 

i jak się zachowywaliśmy”17. Odrzucił jednak typ Mater 

Omnium, ukazywanie Maryi jako królowej, a także 

przedstawiający scenę karmienia Jezusa piersią.

Z przedstawień dewocyjnych usunięto Veraicon, a ze 

scen pasyjnych – Szymona z Cyreny pomagającego 

dźwigać krzyż Chrystusowi. Podobnie przedstawienie 

Dzieciątka Jezus z krzyżem na plecach. Reformator 

stwierdzał: „wolę żeby malowali mu cały Kościół 

na plecach, albowiem nigdzie nie znajdziemy 

kościoła chrześcijańskiego, jeżeli nie zobaczymy tego 

właśnie, który leży Chrystusowi na plecach”18. Ze scen 

dewocyjnych pozostawiono Vir Dolorum, Imago Pietatis, 

natomiast usunięto sceny niezgodne z doktrynami, np. 

wstawiennictwo Chrystusa i Maryi.

W ikonografii protestanckiej ważne jest połączenie 

słowa Pisma Świętego z obrazem, między innymi 

dlatego dopuszczano alegoryczne ilustrowanie Mojżesza 

z rogami, które ma swoje źródło w dosłownym 

rozumieniu słów Wulgaty facies cornuta. Postać proroka 

z rogami ma unaoczniać grozę, charakterystyczną dla 

starotestamentowego prawa19.

Wizerunki Chrystusa występujące w ikonosferze 

protestanckiej

Dużą rolę odgrywa tematyka chrystologiczna. 

Ukrzyżowanie, jako symbol, ma na celu przedsta-

wienie dokonującego się aktu zbawienia ludzkości. Pełni 

ono funkcję pocieszenia – śmierć Jezusa ma oczyścić 

z grzechów każdego człowieka. Sama ikonografia tego 

przedstawienia nie wprowadza żadnych innowacji 

do dotychczas stosowanych typów. Akceptuje się 

przedstawienia ukrzyżowania z elementami Arma Christi, 

Chrystusa w tłoczni mistycznej, a także przedstawienie 

św. Krzysztofa jako alegorii kościoła. Święty przenosi na 

16 Kościół ewangelicko-augsburski odrzuca funkcję Maryi jako 
pośredniczki między Bogiem a człowiekiem. 
W kalendarzu protestanckim są zaznaczone trzy święta 
maryjne: Oczyszczenie Maryi Panny (02.02), Zwiastowanie 
Maryi Pannie (25.03), Nawiedzenie Maryi Panny (02.08), 
korespondujące z Nowym Testamentem. Zob. J. Gross, 
Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii 
Panny, [w:] Nosicielka Ducha. Pneumatofora:  materiały 
z kongresu mariologicznego, Jasna Góra 18-23 sierpnia 1996 r., 
red. J. Wojtkowski, S.C. Napiórkowski, Lublin 1998, 
s. 101-111.

17 Luthers Werke – Tischreden, cyt. za: S. Michalski, Protestanci 
a sztuka, s. 70.  

18 Tamże, s. 386.

19 Tamże, s. 62-64.
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swoich barkach kościół, który ma nawiązywać do idei 

„warownego grodu”20.

 

Albrecht Dürer zwolennikiem reformacji Lutra

Albrecht Dürer to kolejny artysta zaangażowany 

w dzieje reformacji, który w jej duchu namalował 

słynnych Czterech apostołów. Tablice opatrzył 

w dolnej strefie ustępami z czterech ewangelii, które 

specjalnie uszeregował w innej kolejności, tak by 

nie odpowiadały bezpośrednio stojącym nad nimi 

postaciom, oddzielając w ten sposób strefę tekstową 

od przedstawienia. Gdy w 1627 roku dzieło stało 

się własnością książąt bawarskich, napisy, uważane 

za przejaw protestantyzmu, odcięto21. Artysta był 

bardzo mocno związany  z reformacją, co wynika 

z zachowanej drobnej korespondencji22 oraz z notatek 

zapisanych w Dzienniku podróży do Niderlandów. 

17 maja 1517 roku otrzymał informację o uprowadzeniu 

Lutra, co szczegółowo opisał w dzienniku zapisując 

swoje wrażenia i obawy o życie reformatora23. Był 

związany emocjonalnie i intelektualnie z konfesją 

ewangelicko-augsburską. Białostocki wykazał, że Dürer wy-

tykał Kościołowi Katolickiemu nadużycia zakonników, 

księży wykorzystujących biedne warstwy społeczne, 

a w nowej wierze fascynował się wolną doktryną 

20 Luthers Werke - Tischreden, cyt. za: S. 
Michalski, Protestanci a sztuka, s. 63. 

21 A. Ernstberger, Kurfürst Maximilian I 
und Albrecht Dürrer, „Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums”, 
1940-1953, s. 143-196.

22 Są to listy pisane z Wenecji 
adresowane do humanisty Wilibalda 
Pirckheimera, listy do nabywcy dzieł 
Dürera, Jakuba Hellera, 
zob. J. Białostkocki, Symbole i obrazy 
w świecie sztuki, Warszawa 1982, 
s. 234-267.

23 Zob. J. Białostocki, Albrecht Dürer 
jako pisarz i teoretyk sztuki, Wrocław 
1956, s.74-77 i A. Dürer, Schriftlicher 
Nachlass, red. H. Ruppich, t.I, Berlin 
1956, s. 170-172.
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chrześcijańską, którą przeciwstawiał „ślepym naukom 

rzymskim”24. Jego fascynacja ruchem reformacyjnym 

sprawiła, że postanowił namalować obraz Lutra, lecz 

nigdy nie miał okazji spotkać się z nim. Wykonał 

za to portret jego bliskiego współpracownika Filipa 

Melanchtona, przedstawiając go jako intelektualistę, 

co podkreślają słowa: „Mógł Dürer z natury odtworzyć 

oblicze Filipa / Nie umiał – uczoną ręką – oddać jego 

umysłu”25, umieszczone na kamiennym parapecie pod 

popiersiem. 

Wpływ reformacji można odnaleźć w miedziorycie Rycerz 

ze śmiercią i diabłem z 1513 roku, w którym samotny, 

uzbrojony rycerz zmaga się w swojej życiowej drodze 

z diabłem i śmiercią. „Jest to rycerz prawdy (bądź 

chrześcijańskiej, bądź nie) [...] Całkiem nierewolucyjny 

rycerz prawdy: bez jakiegokolwiek fanatyzmu i bez 

nienawiści, raczej rycerz Reformacji, rycerz jak Hutten, 

jak Luter w Wormacji, który stoi tam samotnie i nie może 

inaczej, który musi iść tam, gdzie trzeba wyznać swoje 

poglądy religijne”26. Dürer był świadomy krytyki, jakiej 

doświadczała sztuka ze strony części konfesji (głównie przez 

wcześniej wspomnianego Karstadta i Zwillinga), dlatego, 

by uniknąć zarzutu idolatrii, we wstępie do traktatu 

o malarstwie pisał, że „malarstwo jest sztuką pożyteczną, 

jest bowiem zbożnej natury, a używana jest do dobrego 

i świątobliwego pouczenia.[...] Jest ono pożyteczne, gdyż 

przez nie Bogu się cześć oddaje, gdy ludzie widzą, że 

jednemu [ze swych] stworzeń Bóg takiego rozumu udzielił, 

że posiada taką umiejętność. I wszyscy mędrcy będą cię 

szanować za twą sztukę”27. Nic dziwnego, że Karlstadt 

dedykował malarzowi rozprawę O adoracji i czci oddawanej 

znakom Nowego Testamentu, lecz  Dürer w kolejnych tra-

24   Białostocki,  Symbole i obrazy, s. 238. Zob. też G. Seebassa,
Dürrer and the Reformation, „Luther”, XLII, 1971, s. 49-66.

25 Cyt. za: Białostocki, Symbole i obrazy, s. 241. 24    
Białostocki,  Symbole i obrazy, s. 238. Zob. też G. Seebassa, 
Dürrer and the Reformation, „Luther”, XLII, 1971, s. 49-66.

25 Cyt. za: Białostocki, Symbole i obrazy, s. 241.

26 Cyt. za: tamże, s. 248.

27 A.  Dürer, Projekty i szkice do ogólnego traktatu o malarstwie 
1508-1513, [w:] Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce, s. 59.
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ktatach starał się wykazać wartość sztuki, odrzucając 

obrazoburstwo. W Pouczeniu o mierzeniu zwraca uwagę 

na neutralność dzieł sztuki, których charakter zależy od 

użytkowania28. Podobnie jak Cranach był człowiekiem, 

który z łatwością podejmował się zlecanych mu zamó-

wień, nie oglądając się na wyznanie zamawiającego.

Protestanci przekształcając istniejące wzory artystyczne 

i świadomie nawiązując do średniowiecznej tradycji 

obrazowania i dołączając do niej słowo, stworzyli 

własną, specyficzną sztukę o jednolitym charakterze. 

Ciekawym aspektem tej sztuki jest silny rozwój 

form sepulkralnych, w których obok popiersi 

zmarłych, pojawiały się przedstawienia Tablicy Prawa 

i Łaski. 

Rola sztuki w Konfesji Augsburgskiej

Potrzebę przedstawiania doktryn kościoła luterańskiego 

za pomocą słowa i obrazu Luter argumentował 

dydaktycznie: „Prosty lud należy kształcić najprościej 

jak się da, prawie jak dzieci, w przeciwnym wypadku 

jeden drugiego posłucha, niczego się nie nauczą, 

niczego nie pojmą, lub też jeśli zechcą być mądrzy 

i rozsądnie snuć ważne myśli, wkrótce odejdą od 

wiary. Mówię to dlatego, iż widzę, że dzisiejszy świat 

chciałby stać się mądry w imię diabła”29. Melanchton 

zaś wypowiadał się na temat nadrzędności słowa 

w religii: „jest wiele rzeczy, których nie sposób 

namalować, choć można o nich mówić słowami”30. 

Początkowo słowa wypisywano na banderolach 

i ramach dzieła, wzorem późnośredniowiecznych 

obrazów, by następnie umieszczać je w przestrzeni 

samego przedstawienia, bądź w przeznaczonych dla 

nich kwaterach. Należy pamiętać, że protestantyzm 

jest głównie religią słowa, które ma towarzyszyć 

wiernemu w codziennym życiu. Słowa: Verbum Domini 

Manet in Aeternum (występujące też w skrócie VDME) 

– „Słowo Pańskie trwa wiecznie”, jest częstym cytatem 

towarzyszącym przedstawieniom umieszczanym w pro-

testanckich kościołach31. Nie należy także zapominać, że 

trzecim, obok obrazu i słowa, nieodłącznym elementem 

protestanckiej liturgii była muzyka, lepiej łącząca się ze 

słowem i nie budząca takich kontrowersji jak obraz.

 

28 Za Lutrem stosuje pojęcia adiaphory. „Nie trzeba dać się zmylić 
tym, że teraz u nas niektórzy bardzo pogardzają sztuką malarską  
i mówią, że służy ona do bałwochwalstwa”. Zob. A. Dürer, 
Pouczenie o mierzeniu cyrklem i linią, 1525, [w:] Teoretycy, 
pisarze i artyści o sztuce, s. 63.

29 Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar Ausgabe, 
t. 28, s. 677, cyt. za: J. Harasimowicz,  Treści i funkcje ideowe 
sztuki śląskiej Reformacji 1520-1650, [w:] „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” 819, Historia Sztuki II, Wrocław 1986.

30 Ph. Melanchton, Locurum communium collectanea a Io. Manlio 
[...] e lectionibus D. P. Melanchtoni, Basileae 1563, II, s. 302 , 
cyt. za: Białostocki, Symbole i obrazy, s. 232.

31 Na ich występowanie zwracają uwagę Białostocki i Michalski, 
a także J. Pokora, Słowo i obraz w programie ideowym 
protestanckich kazalnic śląskich XVI i poł. XVII w., [w:] Słowo 
i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o  sztuce Polskiej 
Akademii Nauk. Nieborów 29 września – 1 października 1977 r., 
red. A. Morawińska, Warszawa 1982, s. 151-170.

Percepcja sztuki średniowiecznej w nowożytnych 

przedstawieniach
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W lutym 2007 roku z inicjatywy grupy młodych ludzi – 

studentów i absolwentów historii sztuki, konserwatorów 

oraz miłośników ochrony zabytków – reaktywowano 

w Lublinie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 

Instytucja ta ma w naszym mieście długoletnią tradycję. 

Odział Lubelski był jednym z pierwszych powstałych 

na początku minionego stulecia. Ówczesnemu TOnZ-

owi zarówno miasto, jak i okolice zawdzięczają liczne 

działania konserwatorskie przy niszczejących zabytkach, 

a także zakrojone na szeroką skalę prace dokumentacyjne 

i inwentaryzacyjne. Wybuch drugiej wojny światowej 

przyniósł niestety kres działalności Towarzystwa, które 

ponownie – z równym zaangażowaniem – rozwinęło się 

dopiero w latach siedemdziesiątych. Los nie był jednak 

łaskawy i Oddział rozwiązano. Obecnie przeżywa swoje 

kolejne i – mamy nadzieję, a nawet śmiało mogę 

powiedzieć pewność – długoterminowe wcielenie. 

Na początku działalności zainteresowaliśmy się 

zabytkowym cmentarzem prawosławnym przy ulicy 

Lipowej w Lublinie, założonym tuż przed połową XIX 

wieku. Spacerując po nim od razu ma się wrażenie, że 

przebywa się w miejscu wyjątkowym. I rzeczywiście, 

jest to miej-sce unikatowe zarówno w skali regionu, 

jak i całego kraju, ponieważ w bardzo dużym stopniu 

zachowało swoją substancję zabytkową. Chociaż wiele 

nagrobków zostało całkowicie bądź częściowo zniszczonych, 

a niektóre przeniesiono, to jednak większość zajmuje swoje 

pierwotne miejsce. Także ogólny zarys, układ alejek oraz 

drzewostan cmentarza pozostały niezmienione. 

O wyjątkowym charakterze tego miejsca świadczy 

również fakt, że pomiędzy starymi nagrobkami nie 

pojawiły się nowe, co możemy wyraźnie zauważyć na 

wielu zabytkowych cmentarzach zarówno w kraju, jak i na 

świecie. Pojawianie się nowych pochówków jest oczywiście 

nieuchronne, jednak warto na każdym cmentarzu 

Katarzyna Czerlunczakiewicz
   

Działalność Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Lublinie
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oddzielić i wyeksponować część zabytkową. Tak jest 

przy Lipowej, gdzie możemy obcować z prawdziwym, 

XIX-wiecznym zabytkiem, który niestety musiał poddać 

się próbie czasu. Niekorzystne warunki atmosferyczne, 

ciągła wilgoć, obecność soli oraz organizmów żywych są 

przyczyną niszczenia nagrobków i prowadzą do często 

nieodwracalnych uszkodzeń. Większość nagrobków 

wykonana została z kamienia, piaskowca bądź wapie-

nia, które są bardzo silnie narażone na działanie soli. 

Dostają się one wraz z wodą w strukturę kamienia, 

powodując m.in. liczne rozwarstwienia, kruszenie 

się poszczególnych elementów nagrobka, mogące 

doprowadzić nawet do zawalenia całości. Duża cześć 

nagrobków wymaga natychmiastowej konserwacji, ale 

szanse na ich uratowanie są duże. 

Lubelski TOnZ ratowanie prawosławnego cmentarza 

rozpoczął przede wszystkim od uporządkowania oto-

czenia, wyzbierania śmieci i wstępnego oczyszczenia 

nagrobków z porastającej je roślinności. Wykonana 

została także ewidencja wszystkich 464 nagrobków, 

z których 355 wymaga konserwacji – resztę stanowią 

przeznaczone do uporządkowania destrukty. 

Kolejne etapy działalności TOnZ-u na cmentarzu 

wymagały już zgody lokalnych służb ochrony zabytków. 

Po jej uzyskaniu rozpoczęliśmy prace zabezpieczająco-

-konserwatorskie przy nagrobku rodziny Stiepanowów. 

Brak jakichkolwiek środków z zewnątrz musiał nas 

ograniczyć tylko do jednego obiektu. W porozumieniu 

z Parafią Prawosławną zorganizowaliśmy podczas Wszy-

stkich Świętych kwestę na rzecz ratowania cmentarza. 

Dzięki zebranym funduszom udało nam się latem 2008 

roku zakończyć rozpoczęte rok wcześniej prace. Również 

w minionym roku organizowaliśmy kwestę, dzięki której 

możliwa będzie konserwacja kolejnego obiektu – nagrobka 

Iwana Surkowa, dłuta Bolesława Syrewicza, z piękną 

postacią Anioła Zmartwychwstania. Będzie to zadanie 

znacznie bardziej skomplikowane, gdyż trzeba będzie 

uwzględnić rekonstrukcję brakujących elementów – głowy, 

krzyża oraz części skrzydeł. Prace rzeźbiarskie już trwają. 

Opieka nad cmentarzem prawosławnym przy 

ulicy Lipowej na wiele lat pozostanie głównym 

przedsięwzięciem TOnZ-u. Mamy jednak w planach 

także inne inicjatywy. Po długich staraniach udało 

nam się uzyskać siedzibę w centrum Lublina, przy 

Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Dzięki porozumieniu 

z dyrekcją mamy możliwość organizowania wystaw 

oraz różnego rodzaju wykładów. Chcielibyśmy 

szerokiemu gronu odbiorów przybliżyć zagadnienia 

związane z zabytkami Lublina oraz koniecznością 

ich ochrony ze względu na  znaczenie w historyczno-

kulturowym krajobrazie miasta. W planach TOnZ-u jest także 

organizowanie paneli dyskusyjnych na temat rozbudowy 

i modernizacji miasta, plusów i minusów współczesnych 
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inwestycji etc., a także organizowanie konferencji 

związanych z szeroko rozumianą ochroną zabytków. 

W Lublinie znajduje się wiele niszczejących, 

zapomnianych zabytków, które wymagają 

natychmiastowego działania. Powołaliśmy 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, aby 

móc coś dla nich zrobić, mieć prawo do 

jakiegokolwiek głosu i zabierania stanowiska 

w sytuacjach, kiedy zapomina się o warto-

ściach artystycznych i historycznych, kiedy 

zabytek traktuje się jako niepotrzebny, 

zawadzający staroć. Jest to niestety częsta 

w Polsce praktyka, kiedy zamiast wykorzystać 

walory zabytków, inwestorzy wolą się ich po 

prostu pozbyć. Dla wygody, oszczędzenia 

czasu, a co za tym idzie zysku. 
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W cyklu Rozmowy Obiegu 19 lutego 2009 r. w CSW 

na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się 

dyskusja Krytyka i rynek sztuki. Wzięli w niej udział: 

Dorota Monkiewicz (dyrektor Fundacji Zbiorów 

Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 

w Warszawie, członek stowarzyszenia AICA, krytyk 

sztuki), Bożena Czubak (dyrektor artystyczny 

Galerii Le Guern, dyrektor Fundacji Profile, 

kuratorka, autorka i redaktorka licznych projektów 

wystawienniczych) oraz Piotr Bazylko (kolekcjoner, 

współzałożyciel blogu ArtBazaar, współautor 

książki Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej). 

Rozmowę poprowadzili Grzegorz Borkowski 

i Adam Mazur. Punktem wyjścia dyskusji były 

pytania związane z publikacją materiałów 

z konferencji Krytyka i rynek sztuki oraz książki 

Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza Przewodnik 

kolekcjonera sztuki najnowszej.

Książka Krytyka i rynek sztuki jest zbiorem referatów 
członków (ale nie tylko) AICA – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, ze spotkania, które 
miało miejsce w warszawskiej Zachęcie 31 maja 
i 1 czerwca 2008 r. W opracowaniu znalazły się 
wypowiedzi ludzi związanych ze światem sztuki, takich 
jak Zdenka Bodanovic, Bożena Czubak, Christophe 
Domino, Aneta Szyłak, Dorota Folga-Januszewska, 
Łukasz Gorczyca, Eleonor Hertney, Julian Heynen, 
Henry Meyric Hughes, Paweł Leszkowicz, Agnieszka 
Morawińska, Thomas Skowronek, Monika Szewczyk. 
Każda z tych osób zajmuje inne stanowisko w sprawie 
wzajemnego przenikania się rynku sztuki i krytyki 
artystycznej. Począwszy od stanowisk radykalnych 
np. Anety Szyłak, która każdą styczność z rynkiem 
zdaje się traktować jako swego rodzaju zdradę, 
a skończywszy na bardzo „zdrowym” podejściu 
Łukasza Gorczycy, właściciela warszawskiej galerii 
Raster, który legitymację AICA złożył dobrych parę 

Samanta Wdowiak
    

Rynek bawi się w krytyka
Relacja z dyskusji Krytyka i rynek sztuki w  Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w  Warszawie                   
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lat temu na rzecz rozpoczęcia własnej działalności. 
Gorczyca twierdzi, że od rynku się nie ucieknie i że 
to wcale nie musi być złe. Postawił tezę, że rynku 
się nie obali, ale nie ma też ku temu żadnych 
powodów, bo rynek istnieje i będzie istniał, 
prawdopodobnie będzie się rozwijał. „Dlatego 
– puentował Gorczyca – krytykę powinniśmy 
formułować nie za czy przeciw, ale wobec rynku”. 
Tekstem wartym szczególnej uwagi jest referat 
Eleonor Heartney, która przypomniała czasy, kiedy 
pojawił się abstrakcyjny ekspresjonizm i trwały 
zacięte spory pomiędzy Clementem Greenbergiem 
a Haroldem Rosenbergiem. Wówczas krytyka 
znaczyła coś więcej, nie była tylko czczą relacją, 
ale być może wynikało to z faktu, że i ludzie chcieli 
czegoś więcej. Według Heartney, krytyk jest dzisiaj 
jak bramkarz w klubie: decyduje, kogo wpuścić 
na globalny rynek. Jej zdaniem, problemem 
współczesnej krytyki jest również język, niestety 
zbyt wyszukany i często niezrozumiały. Tekst Bożeny 
Czubak (uczestniczki dyskusji w CSW) dotykał 
innego obszaru i postulował świeże spojrzenie na 
sztukę współczesną, zupełnie inne niż proponują 
to wydania podręcznikowe, dotyczące tego czasu. 
Czubak powołuje się na pracę Zbigniewa Libery 
Mistrzowie, która zakładała odmienną koncepcję 
sztuki współczesnej, a której napisania domagał 
się jeszcze Piotr Potworowski. Do grona swoich 
mistrzów Libera zaliczył Jana Świdzińskiego, 
Andrzeja Partuma i Zofię Kulik. Czubak wspomina 

również, że nie tylko Libera podjął się próby stworzenia 
własnej historii sztuki współczesnej, ale również Kulik. 
Stworzyła ona kolażowy układ elementów, ukazujący 

historię sztuki od lat 60-tych do 80-tych. Ciekawy 
jest również tekst Juliana Heynena, który pisze 
o tym, że prywatne upublicznia się, zaś publiczne 
się prywatyzuje. Pokazuje, że teraz kuratorzy nawet 
w galeriach państwowych muszą trzymać się tego, co 
modne, znane i powszechnie doceniane, gdyż toczy 
się walka o „nogi” widzów, a nie o ich głowy. Poza 
tym większość muzeów publicznych przekształca się 
powoli w przedsięwzięcia prywatne, zarówno pod 
względem statutu prawnego jak i „orientowania się” 
na rynek. 

Drugą książką, na której temat dyskutowano 
w CSW jest Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej 
Krzysztofa Masiewicza i Piotra Bazylko. Pierwsza 
w Polsce książka tego typu, napisana bardzo rzetelnie, 
z pasją, zyskała wiele pozytywnych opinii wśród 

   Dlatego krytykę powinniśmy formułować 
   nie za czy  przeciw, ale wobec rynku.
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czytelników, którym świat artbiznesu pokazał 
nowe oblicze. Przewodnik jest bogato ilustrowany, 
prezentuje sylwetki 66 artystów oraz opinie 
krytyków, kuratorów, kolekcjonerów, galerzystów, 

a także artystów. Ale jak zawsze tam, gdzie są zwo-
lennicy, pojawiają się też przeciwnicy, a tych było 
kilku podczas dyskusji w CSW.

Wobec tych dwóch pozycji pojawiło się wiele 
pytań i właśnie dyskusja w CSW miała spróbować 
udzielić na nie odpowiedzi. Niestety wydaje mi 
się, iż nie do końca się to udało, ponieważ tam 
gdzie zbiera się większe grono ludzi, w dodatku 
krytyków, trudno jest ustalić pewne reguły dla 
wszystkich: o czym pisać, jak pisać, po co pisać 
i czy wchodzić z tym na rynek czy też nie.

Na początku głos zabrała Dorota Monkiewicz, 
która powtórzyła to, co zawarła w przedmowie 
do książki Krytyka i rynek sztuki, iż stanowisko 
AICA jest jasno określone, mianowicie każdy 
nowy członek tego stowarzyszenia zobowiązuje 
się nie prowadzić działalności komercyjnej 

  

    Krytyk jest dzisiaj jak bramkarz w klubie: decyduje, 
    kogo wpuścić na globalny rynek. 
    na rynek czy też nie.krytyk jest dzisiaj jak bramkarz w klubie: decyduje, kogo wpuścić na globalny rynek.

związanej z rynkiem sztuki. Krytyka, według niej, 
jest czymś niezależnym od rynku. Monkiewicz 
obstaje za wersją utopijną, aby krytyka sztuki 
była odporna na wszelkie wpływy z zewnątrz, 

zupełnie niezależna od uwarunkowań społecznych, 
rządowych i ekonomicznych, by krytyk sztuki nie 
musiał się bać cenzury czy złej opinii społecznej. 
Zaznacza jednak z góry, że w dzisiejszym świecie 
jest to raczej niemożliwe. Szczególnie w momencie, 
kiedy krytycy, członkowie stowarzyszenia AICA 
w połowie lat 90-tych, stali się również właścicielami 
prywatnych galerii. Wobec tego pojawiło się pytanie, 
czy ci ludzie stali się mniej „krytyczni” od krytyków 
sztuki praktycznie niezwiązanych z rynkiem? Mówiąc 
„praktycznie” mam na myśli świadomy wybór, jakiego 
dokonali niektórzy członkowie AICA, ponieważ 
teoretycznie wielu krytyków sztuki niejako od samego 
początku jest uwikłanych w relacje rynkowe, ich 
rola to opiniotwórczość, a to już pośrednio może 
wpływać negatywnie bądź pozytywnie na rynek 
sztuki. W dyskusji pojawiło się pytanie najważniejsze: 
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w jakim zakresie dochodzi do konfliktu interesów 
między popularyzacją i promocją sztuki a krytyką 
artystyczną? Pytanie to zmieniło swój wymiar 
po 1989 r., po zmianie ustrojowej, kiedy każdy 
człowiek związany ze sceną artystyczną musiał 
się określić na nowo. I w tym momencie zaczęły 
się kształtować nowe relacje pomiędzy krytykiem 
a artystą, krytykiem a kuratorem, czy krytykiem 
a marszandem, z tym tylko, że ich role zaczęły 
się mieszać i wzajemnie przenikać. Monkiewicz 
twierdzi, że tego konfliktu da się uniknąć 
kontynuując falę dobrej, konstruktywnej krytyki. 
I właśnie zidentyfikowanie tych problemów, 
które pojawiają się na drodze każdego krytyka 
oraz ogólna refleksja na temat szeroko pojętej 

etyki zawodowej były tematem konferencji AICA. 
Pytanie brzmi, czy udało się ustalić coś wiążącego? 
Owszem zostały postawione różnorodne pytania, 
każdy z występujących przedstawił swoje własne 
stanowisko, ale wiele pytań wciąż pozostało bez 
jednoznacznej odpowiedzi. Czy krytycy piszący 

do zwykłych gazet, niemających wiele wspólnego ze 
sztuką, wpływający na gusta i opinie ludzi z różnych 
środowisk społecznych, nie są już krytykami w pełni 
tego słowa? 

Krytyk powinien podważać, a nie relacjonować. To 
nie opisowość jest zadaniem krytyki, ale raczej zajęcie 
konkretnego, subiektywnego stanowiska. Niestety, 
ludzie w głównej mierze bardziej chcą rozrywki (czyli 
prostej relacji właśnie) niż oświecenia, jak to ujmuje 
Eleonor Heartney w swoim tekście Czy rynek zabije 
krytykę artystyczną? Jednak w tym samym tekście 
Heartney przywołuje słowa Jeffa Koonsa, że dzisiaj 
krytykiem jest rynek. Uważa się, że często popularność 
niektórych artystów nie tyle zależy od krytyków 
i ich opinii, ale od cen jakie uzyskują ich prace na 

aukcjach. O tej wielkiej sile domów aukcyjnych  
i innych pośredników komercyjnych również 
mówiła Monkiewicz. Przypomniała mianowicie 
retrospektywną wystawę Aliny Szapocznikow, 
która odbyła się w warszawskiej Zachęcie. Pomimo 
niewątpliwej wartości artystycznej tych prac, nie 

 

Czy krytycy piszący do zwykłych gazet, niemających wiele wspólnego ze 
sztuką, wpływający na gusta i opinie ludzi z różnych środowisk społecznych, 
nie są już krytykami w pełni tego słowa? 
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było żadnego zainteresowania wypożyczeniem 
i dalszym pokazywaniem eksponatów. Ale 
wystarczyło, aby rok później te same prace 
pokazała galeria komercyjna (której nazwy 
Monkiewicz niestety nie pamiętała), aby prace 
Szapocznikow wzbudziły większe zainteresowanie 
zarówno kolekcjonerów, jak i galerii zagranicznych. 
Podobnie jest z ceną, która staje się wytyczną 

wartości towaru (im droższy, tym zapewne lepszy 
poziom reprezentuje). W tym tkwi niesamowita 
siła rynku, który podobnie jak niegdyś krytyk, 
wartościuje i ma rolę opiniotwórczą. 

W wypowiedzi Monkiewicz sporą część zajęła 
krytyka jednej z najbardziej znanych polskich 
redaktorek, Doroty Jareckiej. Monkiewicz, 

pomimo że z Jarecką znają się od wielu lat i uważa ją 
za osobę kompetentną, nie mogła wyjść ze zdumienia 
nad tym, jak bardzo poddała się ona prawom w coraz 
większym stopniu rządzącym komercyjną prasą. 
Monkiewicz uważa, iż pisząc do jednej z najbardziej 
poczytnych i opiniotwórczych gazet w Polsce (mowa 
oczywiście o „Gazecie Wyborczej”), Jarecka powinna 
przedstawiać rzeczy takimi jakimi są, a nie jakimi 

chciano by je widzieć, bądź też jakie powinny być. 
Niestety, krytyk piszący do takich właśnie czasopism, 
narażony jest na liczne pułapki, a często pisząc o nich, 
sam w nie wpada.

Niewątpliwie człowiekiem związanym bardziej 
z rynkiem niż z krytyką jest Piotr Bazylko, który 
podkreślił, że jego Przewodnik kolekcjonera sztuki 

                                                                                                               

(...) kuratorzy nawet w galeriach państwowych muszą trzymać się tego, 
co modne, znane i powszechnie doceniane, gdyż toczy się walka 
o „nogi” widzów, a nie o ich głowy.
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najnowszej jest, jak sama nazwa wskazuje, 
przewodnikiem, który ma pokazywać drogę, dobre 
miejsca i cenne nazwiska ludziom, którzy swoją 
przygodę z kolekcjonerstwem dopiero zaczynają. 
Lista nazwisk zawartych w książce jest w do pewnego 
stopnia kontynuacją tej, która już się pojawiła 
w Notesie kolekcjonera. Notes dla kolekcjonerów 
był specjalną, polsko-angielską edycją magazynu 
poświęconego polskiej sztuce najnowszej 
notes.na.6.tygodni, wydawanego przez Fundację 
Bęc Zmiana. Jego popularność tylko zachęciła 
twórców do wydania Przewodnika kolekcjonera, 
ponieważ stwierdzili, że istnieje zdecydowane 
zainteresowanie tego typu publikacją, która jest 
jak dotychczas pierwszą i jedyną książką na ten 
temat. Fakt ten wywołał sporo oburzenia wśród 
gości przybyłych na dyskusję, ponieważ podniosły 
się głosy z sali, że jest to źródło niefachowe, które 
wywołało tyle emocji tylko dla tego, że pojawiło 
się na zupełnie dziewiczym terenie, że jest to 
książka napisana „popowo” i zbyt trywialnie, że 
robi z kolekcjonerstwa zabawę i prostą rozrywkę 
dla każdego. Sam autor próbował odpierać te 
ataki, ale jeszcze lepiej zrobiła to zgromadzona 
publiczność, ponieważ dla zdecydowanej wię-
kszości przystępność książki była wyłącznie 
atutem. Byli to głównie młodzi ludzie, którym 
podobał się zarówno styl, jak też dobór artystów 
i prac. Młodzi bronili Masiewicza i Bazylko również 
dlatego, że faktycznie udało im się stworzyć 

przewodnik, który wskazuje „co, gdzie, kto i za ile”. 
Uznano te praktyczne porady za absolutne novum. 
Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej jest pracą 
napisaną z pasją i niezwykłym zaangażowaniem. 

Autorzy przekonują, że można z kolekcjonerstwa 
uczynić lifestyle. Monkiewicz i Czubak natomiast 
uznały, że nie jest to dzieło uczące dystansu do 
sztuki. Obie panie zdecydowanie opowiadają się 
za bardziej fachowym pisarstwem. Argumentowały, 
że powstawanie takich publikacji może kształtować 
gust ludzi, którzy zupełnie się na sztuce nie znają, 
i doprowadzić do tego, że zaprzestaną oni poważnej 
edukacji w dziedzinie historii sztuki. Im więcej będzie 
powstawać książek popularnych i łatwych, tym 
mniejsze będzie zapotrzebowanie na poważne teksty 
krytyczne. Piotr Bazylko podkreślił, że w głównej 
mierze ci, którzy zdecydowali się sięgnąć po książkę 
Przewodnik kolekcjonera są stałymi bywalcami blogu 
ArtBaazar, który ma zdecydowanie informacyjny 
charakter i ukierunkowany profil, i że tej części 
odbiorców zapewne pozycja ta nie rozczarowała. 

Notes dla kolekcjonerów był specjalną, 
polsko-angielską edycją magazynu 
poświęconego polskiej sztuce najnowszej 
notes.na.6.tygodni
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Pani Bożena Czubak dodała, że bardzo ciężko 
jest zająć jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. 
Ona sama jako kuratorka i redaktorka ma z tym 
problem. Z jednej strony, jako była dyrektorka 
Galerii Le Guern zdaje sobie sprawę z ogromnej siły 
oddziaływania rynku na krytykę w ogóle, z drugiej 
jednak stwierdza, że tego rynku tak naprawdę w 

Polsce nie ma. A jeśli nawet jest, to raczkujący. 
Wywiązała się również dyskusja pomiędzy paniami 
na temat finansowania instytucji publicznych. 
Ponieważ instytucje państwowe mają problem 
z finansowaniem wystaw kontrowersyjnych czy 
artystów nieznanych i niewypromowanych, 
często galerie komercyjne są pod tym względem 
w o wiele lepszej sytuacji. Podczas gdy instytucje 
publiczne czekają na sponsorów czy pieniądze 

rządowe, galerie komercyjne zdobywają kolejnych 
klientów. Pani Czubak stwierdziła, że instytucje 
publiczne i prywatne oraz coraz liczniejsze 
stowarzyszenia i fundacje, choć w różny sposób, 
ewidentnie oddziałują na rynek sztuki. Sama jest 
przecież dyrektorką Fundacji Profile i wie, z czym 
prowadzenie takiego przedsięwzięcia się wiąże. 

Dyskusja trwała jeszcze przez jakiś czas. 
Wypowiadali się zarówno profesorowie, właściciele 
galerii, ekonomiści, jak i studenci. Wydaje mi się, 
że najlepszym podsumowaniem tej dyskusji jest 
sformułowanie, którego użył Jakub Banasiak jako 
tytułu swojego artykułu, że „w zderzeniu z rynkiem 
krytyk traci zęby”.

Dyrektorka Galerii Le Guern zdaje sobie sprawę z ogromnej 
siły oddziaływania rynku na krytykę w ogóle, z drugiej jednak 
stwierdza, że tego rynku tak naprawdę w Polsce nie ma.
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Początek marca. Zakład Wiedzy Wizualnej UMCS wygląda jak 

studio fotograficzne. Za ścianą studenci pracują w hałasie. 

Patrząca zza okularów Irena Nawrot dzieli się ze mną potokiem 

słów. Słowa mieszają się z papierosowym dymem, który 

wypełnia pomieszczenie.

MJ     CZY LUBELSZCZYZNA WCIĄŻ JEST ARTYSTYCZNYM
          ZAŚCIANKIEM EUROPY?

IN     To tak, jakby zapytać czy artystycznym centrum jest 

Nowy Jork czy Lublin? Duże ośrodki artystyczne to te, 

które mają duże pieniądze i dobry układ kuratorski, dobre 

muzea oraz infrastrukturę. Czy Lubelszczyzna to ma?  

Widzimy to, jeżeli porównamy na przykład Nowy Jork do 

Warszawy, Warszawę do Lublina czy Lublin do Biłgoraja. 

       

Z Ireną Nawrot rozmawia Monika Juchniewicz

          

SZTUKA

JAK ŻYCIE



W JAKI SPOSÓB, OPRÓCZ EDUKACJI W SZKOŁACH, 
POPRAWIĆ ODBIÓR SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
WŚRÓD LUDZI?

Środowisko teoretyków sztuki często nie widzi i nie 

wierzy w potencjał artystyczny, który jest w jego 

otoczeniu. Parę lat temu kiedy powstawała lubelska 

Zachęta, sama złożyłam pewien projekt, został on 

oprotestowany, wyśmiany publicznie na łamach Gazety 

Wyborczej. Zwracałam w nim bardzo wyraźnie uwagę 

na artystów z Lublina np. na Roberta Kuśmirowskiego. 

Dzieła Kuśmirowskiego kupiły inne Zachęty, a lubelska? 

Jeśli teraz coś ma w swojej kolekcji to dobrze. Co 

robi środowisko? Czeka. Nie wierzy. Nie podejmuje 

odważnych, bo niekiedy ryzykownych decyzji.

JAK WYGLĄDAŁ POCZĄTEK PANI DROGI ARTYSTYCZNEJ?

 

Miałam wielkie szczęście, bo spotkałam na swej drodze 

Andrzeja Mroczka. W Polsce mieliśmy stan wojenny, który 

wiązał się z bojkotem wystaw. A do niego przyjeżdżali 

artyści z całego świata, w tym oczywiście z Polski. Wiązało 

się to z jego otwartością i elastycznością. Sprzeciwiał się 

oficjalnej sztuce komunistycznej poprzez postkonceptualne 

działania. Stworzył prawdziwą alternatywę. Z perspektywy 

czasu wiem, że dobrze zrobiłam zostając w Lublinie 

i wiążąc się z ludźmi skupionymi wokół niego. Niebawem 

powstała Galeria Biała i to właśnie z nią  przede wszystkim 

się identyfikuję.



KOGO UWAŻA PANI ZA SWOJEGO ARTYSTYCZNEGO 
MISTRZA?

Zmieniłabym pytanie na „Kogo uważam za swojego 

intelektualnego mistrza?” Bo myślenie i świadomość 

w sztuce, a zwłaszcza na początku to podstawa wszelkich 

działań i inicjatyw artystycznych. Dobrosław Bagiński 

był dla mnie takim intelektualnym guru. To on po raz 

pierwszy pokazał mi Paragrafy sztuki konceptualnej czy 

Sztukę po filozofii. Opowiadał nam studentom o sztuce 

za Murem Berlińskim. Jak na tamte czasy było to 

przeżycie niemal mistyczne.

JAKICH ARTYSTÓW PANI CENI?

Jako odbiorca uwielbiam wielu fantastycznych twórców. 

Mam zwyczaj jeździć na Documenta, staram się bywać 

też na Biennale Weneckim. I tam właśnie zdarzają mi 

się sytuacje, kiedy oglądając konkretne dzieła, jestem 

nimi zachwycona i porażona ich siłą. To w Wenecji po 

raz pierwszy zobaczyłam filmy Billa Violi czy rzeźby 

Kiki Smith. W twórczości artystycznej bywa różnie, są 

ludzie, którzy opracowują sobie jakiś moduł, a później 

już tylko odcinają kupony. Są też tacy, którzy co jakiś 

czas podejmują kolejne ryzyko. Takich właśnie cenię 

najbardziej. Kimś takim jest dla mnie Leon Tarasewicz. 

Kiedyś bardzo podobała mi się również sztuka Natalii LL. 

Ogólnie preferuję postawy zdefiniowane w kategoriach 

feministycznych. Ale nie chodzi o feminizm walczący, lecz 

rozumiany w kategoriach tożsamości własnej płci. Jestem 

feministką w tym sensie, że nie wstydzę się powiedzieć, 

że jestem kobietą. Nie mam też nic przeciwko facetom 

(śmiech). 

A JAKIE SĄ PANI RELACJE 
Z KRYTYKAMI? CZY CZĘSTO 
ZDARZA SIĘ, ŻE TO ONI WIEDZĄ 
LEPIEJ, CO PANI CHCIAŁA 
P R Z E KA Z AĆ  W  S W O I C H  
FOTOGRAFIACH?

  

Mam podawać nazwiska? Podoba 

mi się wiele tekstów autorów, 

których nazwisk w ogóle nie znam 

– czytam jakiś tekst i jestem nim 

zachwycona. Teksty krytyczne 

dzielą się na dwie kategorie: 

jedną stanowią wypowiedzi 

z podbudową historyczno-

sztuczną, tak gęste, że nie 

nadające się do czytania, nie-

przyswajalne. Druga kategoria to 

teksty popularyzatorskie.

Ogólnie preferuję postawy zdefiniowane w kategoriach 

feministycznych. Ale nie chodzi o feminizm walczący, lecz 

rozumiany w kategoriach tożsamości własnej płci.
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JAK POWSTAJE POMYSŁ NA GOTOWĄ PRACĘ? 

W trakcie powstawania pracy. Zdecydowanie wówczas. 

Teraz zajmuję się pewnym projektem, który skończę za 

dwa miesiące. Nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. 

Przyznaję, że taka niewiadoma jest bardzo ekscytująca.

JAK WYGLĄDA W PANI PRZYPADKU PROCES 
POWSTAWANIA PRACY?

                                                          

Z działaniem twórczym jest jak z chodzeniem do kościoła 

– niektórzy mają nawyk chodzenia coniedzielnego, inni 

pojawiają się tam przy okazji świąt, jeszcze inni wcale. Ja 

mam nawyk permanentnego tworzenia. Ale nie jest też 

tak, że nagle przychodzi mi do głowy pewien pomysł. 

To połączenie ze sobą kilku elementów. Moje podejście 

wynika z tego, jak podchodzę do sztuki. Nie jest ona 

rzeczą najważniejszą w moim życiu, jest bardzo ważna. 

Więc kiedy ktoś pyta, czym dla mnie jest fotografia, nie 

odpowiadam wówczas, że jest dla mnie wszystkim. To 

dla mnie szalenie ważna aktywność. Fotografia jest dla 

mnie związana z poczuciem pewnej wolności, swobody. 

Jest sferą moich własnych doświadczeń i wolności, 

własnych aspiracji, a nawet rodzajem autoterapii.

LUBI PANI PRACĘ ZE STUDENTAMI?

Bardzo lubię. Niestety jestem teraz w trudnej sytuacji, 

bo za pół roku na to pytanie mogę odpowiedzieć – nie. 

Mój przedmiot został zredukowany do minimum, więc 

nie wiem, co będzie w przyszłości. Ale na razie 

korzystam z obecnej ilości godzin. 

JAK SIĘ DZIŚ ŻYJE ARTYSTOM? 

Znam dwa banalne pytania. Pierwsze z nich to: czy znasz 

swoją wartość? I drugie: czy znasz swoje miejsce? Ja 

znam swoje miejsce i swoją wartość. Nie mam aspiracji, 

żeby wyjeżdżać do Warszawy czy do Nowego Jorku. To 

chyba znaczy, że mój sukces zawodowy jest pozorny, 

bo ja nigdy nie ustalałam siebie w kategoriach sukcesu. 

Są ludzie, którzy oddali całe swoje życie, aby osiągnąć 

sukces i niektórym się udało. Na palcach obu rąk można 

policzyć artystów żyjących ze swej sztuki. Ja nie mówię 

tu o  landszafciarzach. Mówię o takich artystach, którzy 

sprzedają swoje prace do dobrych galerii i muzeów. 

         

       Są ludzie, którzy oddali całe swoje życie, aby osiągnąć sukces i niektórym się udało.
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Nie znalazłam się w tym kręgu. W związku z tym 

nie nakręca mnie sukces ekonomiczny, nie jest on 

moim celem. Za parę lat dojdę do takiej sytuacji, 

kiedy spalę wszystkie swoje prace. I myślę, że to 

będzie jakieś pół kilograma popiołu, czyli miej niż 

z człowieka. Do dobrej fotografii potrzebne są cztery 

flesze na przyzwoitych statywach i pomieszczenie 

ze szklanym dachem... Dlatego raz do roku, 

w sierpniu, przy zachmurzonym niebie, robię 

zdjęcia z podobnym efektem. W sztuce, jak w życiu 

– trzeba sobie jakoś radzić. 

Więcej zachmurzonego nieba zatem.
       

Na palcach obu rąk można policzyć 

artystów żyjących ze swej sztuki. Ja nie 

mówię tu o  landszafciarzach. Mówię 

o takich artystach, którzy sprzedają swoje 

prace do dobrych galerii i muzeów.

Fotografie prac I. Nawrot za zgodą Autorki z archiwum Galerii FF53          magazyn studentów historii sztuki kul 



Wystawy są różne, jedne ciekawe i imponujące, 

inne poważne i refleksyjne. Zazwyczaj jednak, 

jeśli nie prawie zawsze, są one do oglądania. 

Czasami aż korci by coś dotknąć, sprawdzić 

fakturę,  b l i że j  pr zy j r zeć s ię  wybranemu 

obiektowi, jednak, jak wiadomo, „wielkie oko” 

pracownika muzeum czy galerii czuwa. Wciąż czuwa. 

Gdy zaś weźmiemy dzieci, pozostaje nam tylko 

pilnować, by przybrały postawę dorosłego i nie 

robiły szumu, nie rozrabiały. Sztuka współczesna 

próbuje bardziej zaangażować widza. Wymyśla 

ku temu przeróżne metody, stosuje coraz to nowe 

instalacje, by tylko zaciekawić i pokazać coś 

innowacyjnego. Powstają również wystawy, 

które odpowiednio dobranymi środkami chcą 

dotrzeć do najmłodszych odbiorców i czegoś ich 

nauczyć.

„To wystawa całkiem wyjątkowa, podczas której 

pozwolimy dotknąć wszystkich <eksponatów>, 

a nawet pobawić się zabawkami-instalacjami” 

– tak do obejrzenia wystawy Interaktywny plac 

zabaw zachęcają jej organizatorzy. Któżby się 

nie skusił, by w końcu „legalnie” podtykać 

eksponatów bez obawy przed czujnym okiem 

pracownika muzeum, zwłaszcza mając te 7 lat 

i wiele ciekawych i psotnych pomysłów w główce? Tak, 

dzieci mają różne interesujące wizje, są kreatywne 

Któżby się nie skusił, by w końcu „legalnie” podtykać eksponatów 
bez obawy przed czujnym okiem pracownika muzeum, 
zwłaszcza mając te 7 lat i wiele ciekawych i psotnych pomysłów 
w główce?
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        Anna Żywicka
 

        Recenzja wystawy Interaktywny plac zabaw 
     w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” 
  w Warszawie 



i nieraz nas zaskakują. Może więc teraz pora je 

trochę zaskoczyć? Co to jest perspektywa, faktura, 

jak mieszają się barwy? I to nie na nudno, ale 

z pomysłem, poprzez doświadczenie „na własnej 

skórze”! Wszystko to umożliwiła nowoczesna 

technika – czujniki ruchu, fotokomórki, skrzętnie 

ukryte kamerki etc.

Wystawa ta jest dla dzieci niby laboratorium, 

to od nich zależy ostateczny wynik 

eksperymentu. Składa się z kilku „stanowisk 

naukowych”.  Zabawki-instalacje podzielone 

są na te, które działają na zmysły wzroku, 

słuchu, dotyku i węchu. Pierwsza zapoznaje 

z fakturą. Składa się z pięciu pojemników, 

wypełnionych różnymi rzeczami: wodą, 

korą, kamieniami, trawą i zabarwionym 

na niebiesko płynem. Obok znajduje się ekran 

z wyświetlanym obrazem. I tu już inwencja należy 

do zwiedzającego – drzewa mogą się zazielenić, 

woda w jeziorze wzburzyć, a na niebie ni 

stąd ni zowąd rozszaleje się burza. Dotykając 

faktur różnych przedmiotów dziecko zmienia 

wygląd obrazu na ekranie. Gdy dotknie kory 

– zmieniają się drzewa, gdy niebieskiego

płynu – niebo, woda odpowiedzialna jest 

za stan jeziora, kamienie za skały, a trawa za 

wygląd polany. Obrazom towarzyszy dźwięk 

wzmacniający efekt animacji. I oczywiście 

przedmioty są na-turalne, więc możemy poczuć 

zapach kory, trawy. 

Dalej widzimy cztery duże plansze z kolorowymi 

rysunkami, wzbogacone o elementy, które można 

przesuwać. Tutaj zapoznamy się z perspektywą. 

Jest np. wnętrze samochodu z kierownicą, 

na której oparta jest ręka kierowcy, lusterkiem, 

w którym widać jego oczy oraz jadąca przed 

nim, widziana przez przednią szybę ciężarówka. 

Na desce rozdzielczej są dwa małe samochodzi-

ki, mniej więcej wielkości dłoni kierowcy. Gdy 

przesuniemy mały, pomarańczowy samochód do 

 

 

Tak więc zdejmujemy buty i hop! Raz, dwa, trzy i jesteśmy w środku! 

A tam nie dość, że frajda z podróżowania po tym małym labiryncie 

i szukania się nawzajem, to jeszcze moc kolorów!
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góry, cały widok nabiera nowego sensu. 

Wydaje się, że mały samochodzik jedzie po 

szosie, pomimo że jest tej samej wielkości. 

Tak właśnie czaruje nas pani perspektywa. Na 

czterech planszach znajdziemy różne, ciekawe 

i zabawne przykłady jej magii. 

Jednym z ciekawszych „stanowisk” jest to 

z ustawionymi przy sobie wielkimi, 

kolorowymi klockami. Co więcej, te 

czerwone, zielone i niebieskie sześciany, 

wykonane z przeźroczystego tworzywa, 

mają otwory umożliwiające przejście między 

nimi. Tak więc zdejmujemy buty i hop! 

Raz, dwa, trzy i jesteśmy w środku! A tam 

nie dość, że frajda z podróżowania po tym 

małym labiryncie i szukania się nawzajem, 

to jeszcze moc kolorów! Klocki były jedynie 

w trzech tonach, a tu nagle wyrasta 

cała tęcza barw, które mieszają się 

i przechodzą jedne w drugie. Do tego 

kalejdoskopy, by igraszek było jeszcze 

więcej! Cała ta instalacja ma fachową 

nazwę RGB od angielskich słów Red Green Blue 

i pozwala poznać addytywną metodę mieszania 

Autorzy podkreślają również, że chcieli w ten sposób przełamać 

pewne utarte opinie. Ludzie oczekują – i tak jest – że galeria 

jest „bezpiecznym” miejscem, gdzie niczego się nie dotyka.

barw. Ale kto by tam się przejmował dziwnymi 

i skomplikowanymi nazwami, kiedy tyle radości 

i ciekawych doświadczeń można wyciągnąć z tej 

fantastycznej kaskady barw! 

Następnie widzimy ciemny ekran i świecące 

zabawki – miecze świetlne z Gwiezdnych 

wojen . Gdy zaczniemy nimi wymachiwać, na ekranie 

widzimy kolorowe, świetlne efekty naszej zabawy, 

dodatkowo każdy ruch wywołuje dźwięk. Teraz to my 

rządzimy: jak artysta malujemy światłem i  jednocześnie 

komponujemy muzykę. Za pomocą specjalnego 

oprogramowania i systemu śledzenia ruchu informacja 

o nim zostaje przełożona na obraz i dźwięk. Na 

ekranie pojawiają się kształty wielkością i kolorem 

odpowiadające ruchom zabawki. Obok dostrzegamy 

ekran na podłodze, wokół którego ustawione są 

przedmioty – bębny, w które uderza się rękami. 

Wystukujemy rytm tworząc muzykę i wprawiając 

w ruch obraz, składający się z plam podobnych trochę 

do gwiazd, trochę do mikroorganizmów znanych 

spod mikroskopu – niemniej kosmiczny to widok, 

gdy obrazy wirują, a my wystukujemy im tor 

drogi, jednocześnie sami nie będąc do końca 

pewni jak się zachowają. 

Gdy już się trochę zmęczymy, możemy odpocząć 

również kreatywnie. Przygotowane jest bowiem 

miejsce, gdzie można sobie wygodnie usiąść 

na poduchach i obejrzeć stare, polskie filmy 

animowane, wybrane z Antologii Polskiej Animacji 

Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. 

Interaktywny plac zabaw to projekt autorski 

wrocławskich artystek: Patrycji Mastej i Dominiki 

Sobolewskiej, które we współpracy z Pawłem 

Janickim z Centrum Sztuki WRO, stworzyły 

i wzbogaciły tę adresowaną do dzieci wystawę 

o interaktywny system umożliwiający aktywną 

zabawę z fakturą, światłem i kolorem. Wystawa 
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była już prezentowana w Centrum Sztuki WRO 

we Wrocławiu oraz CSW w Toruniu. Została 

zrealizowana w ramach projektu Przedszkole 

mediów – program ten jest kierowany do 

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów naj-

młodszych klas szkół podstawowych (1-3), 

a także do dzieci niepełnosprawnych i za-

grożonych wykluczeniem społecznym, rodziców 

i wychowawców,jako element programu Sztuka 

Aktywności realizowanego przez wrocławskie 

stowarzyszenie Świat Nadziei. Celem projektu 

jest przybliżenie zagadnień współczesnej sztuki, 

kultury audiowizualnej, mediów i technologii 

komunikacji poprzez zabawę i różnego rodzaju 

zajęcia warsztatowe prowadzone przez artystów, 

kuratorów i pedagogów. Autorzy podkreślają 

również, że chcieli w ten sposób przełamać 

pewne utarte opinie. Ludzie oczekują – i tak jest – 

że galeria jest „bezpiecznym” miejscem, gdzie 

niczego się nie dotyka. Tak samo nie traktuje 

się dziecka jako normalnego odbiorcę, 

rzadko można spotkać wystawy specjalnie 

dla nich i do nich dostosowane. Ta taka jest 

– stworzona przede wszystkim dla dzieci oraz 

dla tych, którzy chcą się tak poczuć, ostatecznie 

w każdym z nas jest coś z dziecka. Ważne jest 

również to, że za pomocą prostych, bądź bardziej 

złożonych technik, dzieci uczą się podstawowych 

pojęć ze słownika artystycznego, jak linia, faktura, 

kolor, perspektywa, działanie światła. 

Teraz więc nie pozostaje nic innego jak pójść 

i samemu to sprawdzić. Tu bowiem przedstawiona 

została teoria, praktyka natomiast może przynieść 

dużo frajdy nie tylko dzieciom. Ogromnym 

plusem jest to, że tak naprawdę odbiór 

i interpretacja wystawy zależy od nas samych. 

Są podpowiedzi, co można zrobić, jak wykorzystać 

dane „narzędzia”, jednak inwencja należy do nas. To 

my kreujemy wypowiedź artystyczną, odkrywamy 

naszą wrażliwość zmysłową, decydujemy się na 

działanie, nie mogąc do końca przewidzieć efektu, 

często dając się ponieść fantazji jak dziecko. 

Wystawa trwała od 16 lutego do 26 kwietnia 

2009 roku w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” 

w Warszawie.

Ogromnym plusem jest to, że tak naprawdę 

odbiór i interpretacja wystawy zależy 

od nas samych.
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11 listopada 2008 roku dziewięcioosobowa grupa 

studentów należących do Koła Naukowego Studentów 

Historii Sztuki KUL, pod opieką dra Jacka Jaźwierskiego, 

wyruszyła koleją do Budapesztu na pięciodniowy 

objazd naukowy. Nikt nie spodziewał się, jak genialne 

zbiory sztuki znajdują się w stolicy Węgier. 

To wspaniałe miasto posiada świetne muzea i galerie, 

zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej. Może się 

również poszczycić licznymi perłami architektury: 

monumentalnym gmachem Parlamentu, dawnym 

Pałacem Królewskim, w którym mieści się obecnie 

Węgierska Galeria Narodowa oraz wieloma 

świątyniami. Szczególnie imponujące wrażenie robią: 

gotycki kościół p.w. św. Macieja – miejsce koronacji 

królów węgierskich – usytuowany w centralnym 

punkcie Dzielnicy Zamkowej, górująca nad 

lewobrzeżną częścią miasta, czyli Pesztem, Katedra 

św. Stefana (powstała w latach 1851-1905) z wielką 

kopułą, skąd podziwiać można urzekającą panoramę 

Budapesztu, a także największa w Europie Synagoga.

Główny punkt objazdu stanowiła Galeria Sztuki 

znajdująca się przy Placu Bohaterów –  jednym 

z najpopularniejszych placów miasta. Galeria posiada 

w swych zbiorach dzieła znakomitych mistrzów 

europejskich, pochodzące przeważnie z kolekcji 

Eszterházych, m.in.: Leonarda da Vinci, Rafaela, 

Tycjana, van Eycka, Murilla, Rubensa, Rembrandta, 

czy impresjonistów francuskich.

Katarzyna Pająk

SZERVUSZ!

WYCIECZKA KOŁA NAUKOWEGO 
HISTORII SZTUKI DO BUDAPESZTU

Kolejnym ważnym miejscem było zbu-

dowane niedawno Ludwig Museum 

– Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie można 

oglądać obrazy Roya Lichtensteina, Roberta 

58          magazyn studentów historii sztuki kul 



Rauschenberga i innych współczesnych artystów. 

W listopadzie wystawie stałej towarzyszyła 

także ekspozycja dzieł amerykańskiego artysty 

współczesnego – Keitha Haringa. 

Większa część studentów postanowiła także 

odwiedzić słynne Memento Park z rzeźbami 

socrealistycznymi.

Warto również było zobaczyć Muzeum 

Rzemiosła Artystycznego, gdzie zgromadzono 

liczne eksponaty sztuki secesyjnej (m.in. René 

Lalique’a i najsłynniejszego węgierskiego cera-

mika Vilmósa Zsolnaya) oraz wspomnianą już 

wyżej Węgierską Galerię Narodową. 

Miłośnicy sztuki współczesnej mieli okazję odwiedzić 

liczne galerie, wystawiające prace współczesnych 

artystów węgierskich i zagranicznych.

Na wszystkich Budapeszt wywarł nie-

zwykłe wrażenie. Nocą  miasto jest za-

chwycające. Oświetlone mosty łączące 

Budę z Pesztem, bulwar przy Dunaju 

i gwarne uliczki tworzą fantastyczną i nieza-

pomnianą atmosferę.
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Fotografie Artur Krysiak
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