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Wojciech Mościbrodzki1 

Między sztuką, kulturą a filozofią.  

Wybrane aspekty komunikatu wizualnego w masonerii 

i na jej pograniczach 

1. Wprowadzenie 

Próbując opisać fenomen roli i znaczenia sztuki w wolnomularstwie należy najpierw 

zastanowić się, czym właściwie jest sztuka i jakie są jej funkcje. Choć ta refleksja jest 

jedynie punktem wyjścia do dalszych rozważań, trzeba zauważyć, że dyskusja o tym 

czym jest (a czym nie jest) sztuka trwa od wieków. Czy dzieła sztuki niosą wyłącznie 

wartość estetyczną? Czy są przede wszystkim sposobem komunikacji (jak chcieliby 

sprawę widzieć graficy projektowi)? Czy wartość dzieła artysty może być mierzona 

jego użytecznością (na co wskazują przedstawiciele wzornictwa)?  

Teoretycy i praktycy sztuki spierają się od wieków o kształt jej definicji, a liczba 

poświęconych temu zagadnieniu książek, artykułów, sporów polemicznych, krytyk jest 

przytłaczająca. Niemniej jednak, wypada przytoczyć najważniejsze z tych opinii, by 

w ten sposób zakreślić pole badawcze sztuk pięknych w wolnomularstwie. Choć roz-

poczęcie rozważań już od poglądów antycznych może wydawać się przesadne (maso-

neria wywodzi się ze średniowiecznych gildii, a jej nowożytna forma – z czasów 

oświecenia), to przecież, jak pisał Gombrich: Według starej, dobrej tradycji (równie 

dobrej i starej jak Platon i Arystoteles) wypada jednak, by każdy kto zajmuje się jakimś 

filozoficznym problemem (…), zdał najpierw krytycznie sprawę z jego historii2. 

Wypada także zdefiniować zakres podmiotowy pojęcia wolnomularstwo. Wbrew 

pozorom nie jest to sprawa oczywista. Po pierwsze, masoneria nie jest ruchem jednolitym, 

a poszczególne jego odłamy często odmawiają sobie waloru masońskości (vide: kwe-

stia regularności wolnomularstwa francuskiego podnoszona przez konserwatywną maso-

nerię anglosaską). Zagadnienie to jest dość dobrze opisane w literaturze, doczekało się 

również bardzo dobrego polskiego opracowania3 (również autor niniejszej pracy 

wyraził swoje stanowisko4). Po drugie, wolnomularstwo jako ruch społeczny poddane 

jest ciągłym procesom ewolucyjnym. Zmienia się jego koncepcja (np. kwestia Wielkich 

Lóż, powstałych w 1717 roku), zakres znaczeniowy (swego czasu nie uznawano za 

wolnomularskie zrzeszeń Afroamerykanów, kobiet itp.) i charakter, dlatego wypada 

pozostać przy elastycznej, lecz wystarczająco pojemnej definicji: masoneria to ruch 

społeczny odwołujący się do oświeceniowych haseł i programu humanistycznego 

samodoskonalenia, wywodzący się z Wysp Brytyjskich i tradycji średniowiecznych 

gildii. Cechą charakterystyczną masonerii jest system stopniowych wtajemniczeń oraz 

 
1 w.moscibrodzki@gmail.com, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku, www.wsb.gda.pl. 
2 Gombrich E., Sztuka i złudzenie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 16. 
3 Zob. Wojciechowski K., Bitwa o Sztukę Królewską, Wyd. Racjonalista, Wrocław 2011. 
4 Zob. Mościbrodzki W., Wolnomularstwo. Historia, struktura, organizacja. Praca dyplomowa na kierunku 

Politologia, AHE, Łódź 2016. 
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stosowanie własnych ceremoniałów i rytuałów, przepełnionych symboliką i alegoriami 

związanymi ze sztuką budowlaną.  

Ponadto, należy także odnieść się do kwestii stanu literatury w zakresie styku sztuki 

i wolnomularstwa. Zagadnienie to jest stosunkowo rzadko omawiane, jeśli nie liczyć 

opracowań szczegółowych, przedstawiających niewielki wycinek rzeczywistości. 

W tym obszarze największą grupę stanowią wydawnictwa albumowe (w tym katalogi 

wystaw) i okolicznościowe, prezentujące wytwory sztuki użytkowej określonej loży lub 

regionu. Taki stan rzeczy jest prawdopodobnie związany z faktem, że wolnomularstwo 

stanowi przede wszystkim obiekt zainteresowania ze strony historycznej, filozoficznej, 

antropologicznej i kulturoznawczej. Świat artystyczny, jeśli zwraca uwagę na wolno-

mularstwo, to raczej z punktu widzenia podejmowania działań kreatywnych (artyści 

należący do lóż lub inspirujący się symboliką5) niż badań naukowych. Dla teoretyków 

sztuki świat masonerii jest z kolei zbyt wąską i specyficzną dziedziną, by poświęcić 

mu rzetelne studia. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się wydane niedawno opraco-

wanie pod redakcją Revy Wolf i Alisy Luxenberg poświęcone sztukom wizualnym 

w wolnomularstwie6. Nawet i ono nie jest jednak systematyczną analizą – to raczej 

szeroki wybór opracowań poszczególnych tematów (architektura masońska Portugalii, 

miśnieńska porcelana z tematami wolnomularskimi itp.). 

Szczególnie dotkliwa wydaje się pustka opracowań dotyczących komunikacji wizual-

nej w wolnomularstwie w języku polskim. Polska literatura masonologiczna skupia się 

praktycznie w całości nad zagadnieniami historii (dzieła Chajna, Hassa i Cegielskiego) 

oraz filozofii (tu prym wiedzie książka Andrzeja Nowickiego, byłego Wielkiego 

Mistrza WWP7). Pewien obraz estetyki masońskiej przynoszą katalogi wystaw (jak 

„Masoneria pro publico bono”8 czy „Deszcz pada na Świątynię!”9), ale w nich także 

punkt ciężkości stanowi historia. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę postawienia pierwszych kroków na stosunkowo 

mało badanym obszarze styku sztuk pięknych, filozofii i masonerii. W związku z tym, 

że temat jest mało rozpoznany, należało poruszyć w nim wiele zagadnień. Na plan 

pierwszy wysuwają się dwa: odniesiona do kwestii wolnomularskich refleksja na temat 

istoty sztuki wywiedziona z historii filozofii oraz propozycja systematyzacji obszarów 

sztuki dotykających masonerii.  

2. Elementy filozoficznego spojrzenia na sztukę 

Wielu autorów – w tej liczbie Stephen Davies, uznany autorytet w dziedzinie estetyki, 

autor ważnej monografii z zakresu definicji sztuki twierdzi, że ścisłe określenie granic 

sztuki jest niemożliwe10, a podstawowy spór rozgrywa się pomiędzy dwoma stano-

wiskami: 

 
5 W ostatnich latach w Polsce, artystami świadomie nawiązującymi do filozofii i symboliki wolnomularskiej 

są przede wszystkim A. Bauer, L. Domarackas, A. Jurkiewicz, A. Masianis, G. Patrycy i W. Mościbrodzki. 
6 Wolf R., Luxenberg A. (red.), Freemasonry and the Visual Arts from the Eighteenth Century Forward: 

Historical and Global Perspectives, Bloomsbury Visual Arts Editions, 2019. 
7 Nowicki A., Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia, Wyd. Gdynika, Gdańsk 1997. 
8 Cegielski T. (red.), Masoneria pro publico bono, Wyd. Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2014. 
9 Kuczkowski A. (red.), Deszcz pada na Świątynię!, Wydawnictwo Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2018. 
10 Davies S., Definitions of Art, Cornell University Press, London 1991, s. 9. 
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Pojmuję debatę tę jako ujawniającą podział na dwa podejścia do kwestii 
definicji sztuki: funkcjonalne i proceduralne. Funkcjonaliści uważają, że dzieło 
sztuki z konieczności spełnia określoną funkcję (którą zazwyczaj jest dostar-
czanie satysfakcjonującego doświadczenia estetycznego) charakterystyczną dla 
sztuki. Z kolei proceduraliści uważają, że dla powstania dzieła sztuki koniecz-
nie jest tworzenie go zgodnie z określonymi zasadami i metodyką (procedurami)11. 

Ponadto, Davies w dalszej części swojej monografii dodaje, że istnieją także inne 
podejścia do definicji sztuki: estetyczna (do sztuki należy to, co związane jest z wy-
twarzaniem dóbr o własnościach estetycznych), historyczna (oparta o metody wypra-
cowane przez historyków sztuki na podstawie ich badań) oraz intencjonalna (świadomy 
akt twórczy)12. Wydaje się, że do tych punktów widzenia należałoby dodać jeszcze 
kategorię refleksji nad aktem tworzenia i relacją twórca-dzieło-odbiorca. Nie jest to 
jednak celem niniejszego artykułu, choć może być interesującą perspektywą badawczą 
na przyszłość. Wypada jednakże naszkicować krótkie porównanie różnych podejść do 
pojęcia sztuki, w przywołanym wcześniej gombrichowskim duchu wychodząc od antyku. 

W starożytności, gdy pojawiły się pierwsze znane nam próby opisu fenomenu sztuki, 
posługiwano się greckim terminem techne, który oznaczał tyle, co umiejętność. Rozu-
miano przez to sztukę naśladowania Natury, zatem rolą artysty nie była kreacja, lecz 
odtwarzanie tego, co obserwujemy w przyrodzie13. Platon uważał (i dał temu wyraz 
w swoim „Państwie”), że sztuka jest jedynie odbiciem rzeczywistości, a zatem jest nie-
doskonałym naśladownictwem. Giovanni Reale, komentując to stanowisko14, wska-
zuje, że potępienie filozofa było oparte na przeczących odpowiedziach na trzy pytania. 
Czy sztuka zbliża do prawdy? Czy czyni człowieka lepszym? Czy ma znaczenie 
wychowawcze dla społeczeństwa?  

Arystoteles także zauważał naśladowcze funkcje sztuki, lecz dodatkowo wskazy-
wał, że może ona idealizować niedoskonałe implementacje doskonałych form15: sztuki 
uzupełniają naturę w tym, czego ona nie może urzeczywistnić bądź ją [tj. Naturę] 
naśladują16. Gdyby zastosować taką miarę do wytworów artystycznych świata wolno-
mularskiego, to praktycznie ograniczyłoby to pole dyskusji do realistycznych portretów 
masońskich (które pojawiły się licznie w XVIII wieku w Anglii).  

Średniowiecze kontynuowało ideę pojmowania sztuki jako umiejętności. Artysta 
był przede wszystkim rzemieślnikiem – a nie twórcą (wiele dzieł z tego okresu było 
świadomie anonimowych). W związku z tym ani on sam, ani jego działalność nie była 
tak interesująca z punktu widzenia filozoficznego. W konsekwencji, mimo że sztuka 
średniowieczna kwitła we wszystkich dyscyplinach od architektury, przez malarstwo, 
iluminację manuskryptów po rzeźbę (by wymienić tylko dyscypliny wizualne!), 
stosunkowo mało czasu poświęcano na refleksję nad tym czym jest sztuka i co można 
uznać za sztukę. 

 
11 Tamże, s. 12. 
12 Tamże, s. 47. 
13 Zob. Reale G., Historia filozofii starożytnej, Lublin 2008. 
14 Żak D., Teoria malarstwa abstrakcyjnego a Platońska koncepcja sztuki, Podstawy Edukacji. Zrówno-

ważony rozwój, 2016 (9), s. 225-237. 
15 Martinique E., What is Art, Widewalls Magazine, https://www.widewalls.ch/magazine/what-is-art [dostęp: 

13.06.2022]. 
16 Za: Kiereś H., Klasyczna teoria sztuki, [w:] Rakowski T. (red.), U źródeł tożsamości kultury europejskiej, 

Lublin 1994, s. 201-218. 
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Warto też przypomnieć, że średniowiecze wprowadziło podział na sztuki umysłowe 

(sztuki wyzwolone, artes liberales17, które były godne praktykowania przez człowieka 

wolnego) i sztuki mechaniczne (artes mechanicae, artes vulgares, służące niższym 

potrzebom), wśród których znalazła się m.in. architektura. Ten podział nie do końca 

odpowiada naszemu rozumieniu sztuki jako dziedziny świadomego aktu twórczego. 

Zauważmy, że dokonał się on na podstawie kryterium podziału pomiędzy rozumem 

a fizycznością, a nie pomiędzy kreacją i pasywnym mimetyzmem. Warto też dodać, że 

nie ujmuje on ducha, czy też może raczej: duchowości, która jest niezwykle istotna za-

równo z nowożytnego punktu widzenia na proces twórczy (co analizował Kandinsky18): 

Sztuka zdolna do dalszego rozwoju, rodzi się wprawdzie z tych samych ducho-

wych źródeł epoki, nie jest jednakże tylko jej zwierciadłem i echem. Posiada 

bowiem w sobie samej zapładniającą i proroczą moc, jest w stanie szeroko 

i głęboko oddziaływać. Życie duchowe, którego przejawem i siłą napędową – 

jedną z najpotężniejszych – jest również sztuka, to skomplikowany, a pomimo 

to dający się prosto ująć ruch – do przodu i w górę. Ten ruch to dynamika 

poznania. Może ona przybierać najrozmaitsze formy, w zasadzie jednak 

zachowuje swój stale ten sam wewnętrzny sens i cel19. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że już w średniowieczu sztuka malarska 

odważnie zerwała z próbą naśladowania rzeczywistości. Widać to już w twórczości 

wczesnobizantyńskiej, charakteryzującej się wyraźnymi antynaturalistycznymi i sym-

bolicznymi środkami wyrazu. Odpowiadało to mistyce chrześcijańskiej, w której sztuka 

miała być rodzajem okna otwierającego się na ponadnaturalny i nierzeczywisty świat. 

Inna rzecz, że niektórzy autorzy zwracają uwagę, że współczesne postrzeganie sztuki 

bizantyńskiej jako nienaturalistycznej może być mylące. Pisze o tym m.in. Cyril Mango:  

Nasza własna ocena sztuki bizantyjskiej wynika w dużej mierze z faktu, że ta 

sztuka nie jest naturalistyczna; jednak sami Bizantyjczycy, sądząc po ich zacho-

wanych wypowiedziach, uważali ją za wysoce naturalistyczną i bezpośrednio 

wpisującą się w tradycję Fidiasza, Apellesa i Zeuxisa20. 

Podobne stanowisko (nie tylko w odniesieniu do sztuki Bizancjum) widać w „Teorii 

widzenia” Władysława Strzemińskiego: 

Estetyka idealistyczna operuje pojęciami niezmiennej, „wiecznej” natury i z góry 

założonego, niezmiennego, pozahistorycznego człowieka z jego z góry założo-

nym niezmiennym „wiecznym” widzeniem tej natury. (…) Dlatego obraz natury 

nie zawsze i nie dla każdego jest jeden i ten sam. O jego granicach decyduje 

historycznie uwarunkowany rozwój świadomości wzrokowej. Estetyka ideali-

styczna ujmowała przedmiot, rzeczywistość, zmysłowość jedynie w formie 

obiektu, nie zaś jako ludzką działalność, praktykę – nie subiektywnie21. 

 
17 Jak wiadomo, utrwalił się ich podział na ściślejsze quadrivium (tak ujmowano je już za Boecjusza) i trivium 

(mające bardziej charakter humanistyczny). 
18 Podobnie należałoby rozpatrywać sprawę z punktu widzenia wolnomularstwa, które podkreśla, że wypływa 
z głębokich metafizycznych i duchowych potrzeb człowieka. 
19 Kandinsky W., O duchowości w sztuce, Wyd. Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 1996, s. 28. 
20 Mango C., Antique Statuary and the Byzantine Beholder, Dumbarton Oaks Papers, 17, 1963, s. 65. 
21 Strzemiński W., Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1974, s. 16. 
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Strzemiński podkreśla, że błędne jest ujmowanie wytworów działań ludzkich jako 

sztukę tylko wtedy, gdy odtwarzają one rzeczywistość. Dodaje przy tym, że prymitywne 

(z naszego punktu widzenia) dzieła prehistoryczne czy oparte o perspektywę subiek-

tywną22 dzieła sztuki egipskiej dla ich twórców i odbiorców były naturalne oraz reali-

styczne. Przywołuje tu zresztą uwagę Platona, który krytykował nową perspektywę:  

Tylko siłą przyzwyczajenia uważamy, że np. perspektywa trójwymiarowa 

zbieżna jest jedyna i wrodzona. Współcześni z okresu jej powstawania nie byli 

zgodni z nami w jej ocenie. Platon (…) pisał o niej w ten sposób: „Czy łóżko, 

które jest bliżej albo dalej, nie jest tej samej wielkości? A więc czy nie należy 

narysować tego łóżka w wielkości jednakowej? Czy rysowanie łóżka stojącego 

daleko w wymiarach mniejszych nie jest złudzeniem? Czy ci malarze, którzy ry-

sują zgodnie z tą perspektywą nie są producentami złudzenia, czyli kłamcami?”23. 

Takie stanowisko z punktu widzenia niniejszego tekstu rozszerza znacznie obszar 

badań, przede wszystkim na zakres niemimetyzującego symbolizmu (np. w tableau 

d’loge). Innymi słowy, każde intencjonalne, symboliczne przedstawienie należy roz-

patrywać jako akt sztuki (i to nawet jeśli nie jest warsztatowo imponujące). 

Dzieła średniowieczne nasycone były wątkami alegorycznymi (doskonałym tego 

przykładem są iluminowane manuskrypty alchemiczne24). W konsekwencji, sztukę 

średniowieczną (zwłaszcza malarstwo i grafikę) należy odczytywać i interpretować na 

kilku płaszczyznach.  

W renesansie próbowano opisać jakość w sztuki w formie matematycznej precyzji, 

harmonii i dokładności (co było odwołaniem do pitagorejskiego zachwytu nad pro-

porcją). Choć jednak Giorgio Vasari pisał: Malarstwo jest jedynie imitacją żyjącej 

natury, za pomocą kolorów i schematów takich, jakimi posługuje się natura, to sztuka 

nie wyrzekła się jednak instrumentarium symbolicznego, o czym świadczą choćby 

dzieła Jana van Eycka („Portret małżonków Arnolfini”, 1434) czy Hansa Holbeina 

(z najbardziej znanym, przepełnionym symboliką obrazem „Ambasadorowie”, 1533). 

Stosowanie alegorii i metafor w sztuce wizualnej oznacza, że coraz mocniej zaznacza 

się w sztuce świadomość komunikacji nawiązywanej pomiędzy twórcą a odbiorcą. 

Symbol bowiem jest rodzajem przesłania określonej treści (przy czym w odróżnieniu 

od znaku jest on wartością niedookreśloną i pozostawia widzowi pole do własnej 

interpretacji). 

Paradoksalnie, stopniowe upowszechnianie dostępu do dzieł artystycznych związane 

z rozwojem technologii graficznych (druk wypukły – drzeworyt, druk wklęsły – akwa-

forta, miedzioryt) miało wpływ na zmianę pojęcia prawdy przedstawionej. Warto tu 

powołać się na przykład, który podaje Gombrich. Wskazuje on ilustracje drzewo-

rytnicze do „Kroniki Świata” Schnedla (1493), autorstwa Wolgemuta, nauczyciela 

samego Albrechta Durera (patrz rys. 1).  

 
22 Wielkość obiektu na obrazie zależy nie od odległości od niego, a od stosunku emocjonalnego twórcy do 
przedstawianej rzeczy bądź osoby.  
23 Strzemiński W., dz. cyt., s. 78. 
24 Zob. Mościbrodzki W., Alchemia. Geneza, symbolika, ikonografia, Wydawnictwo Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi, AHE, 2022. 
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Rysunek 1. Wolgemut: Damaszek (po lewej) i Mantua (po prawej)25 

Zaskakujące jest to, że choć ukazano na nich dwa różne miasta, to jest to ten sam 
drzeworyt (użyto go również do przedstawienia Ferrary i Mediolanu). Praktyka ta była 
stosunkowo popularna. Gombrich wyjaśnia to w sposób następujący:  

W przeszłości widzowie rzadko kiedy mogli skonfrontować prawdziwość 
podpisu. Za dawnych czasów niewielu ludzi widywało na własne oczy władców 
z dostatecznie bliskiej odległości, by stwierdzić, czy ich wizerunki są podobne. 
Niewielu też odbywało dalekie podróże, pozwalające odróżniać jedne miasta 
od drugich. Nie dziw, że tytuły obrazów przedstawiających ludzi lub miejsco-
wości zmieniano często zupełnie dowolnie, nie licząc się z prawdą26.  

Być może jednak na uwagę zasługuje jeszcze jedno wyjaśnienie: artysta przedsta-
wiał nie tyle określoną rzeczywistość, co raczej szukał jej reprezentacji w formie 
symbolu. Prawdę stanowiła więc ogólna idea (miasta, miejsca, człowieka), do której 
dzieło stanowiło tylko aluzję, a nie sam obraz. Skłoniło to do podjęcia w kolejnych 
stuleciach głębokich rozważań nad kwestią prawdy w przedstawieniu, wartości wyo-
braźni w sztuce i przeniosło ciężar refleksji nad fenomenem sztuki na kwestie estetyczne. 
W ten sposób oświecenie, epoka niezwykle istotna w dziejach filozofii, a jednocześnie 
okres, z którego wolnomularstwo czerpało swoje korzenie stał się punktem zwrotnym 
w myśleniu o sztuce. 

Pojęcie sztuk pięknych (beaux arts) sformułował jako pierwszy francuski filozof 
Charles Batteux. Pozostając pod wpływem empiryzmu Locke’a i sceptycznego sensu-
alizmu Woltera, stwierdził on, że sztuki piękne są metodami („zestawami reguł dobrego 
czynienia”), służącymi do wytwarzania piękna lub po prostu pięknych rzeczy (które 
same się podobają), zawsze naśladującymi naturę w jej pięknie. Paul Kristeller, badacz 
historii idei i historii sztuki tak ocenił znaczenie przełomowego podejścia Batteux: 

Decydujący krok w kierunku systemu klasyfikacji sztuk, a tym samym do nowo-
czesnej idei „sztuk pięknych” zrobił opat Batteux w swoim słynnym i wpływo-
wym traktacie poświęconym w całości temu zagadnieniu, co uczyniło go 
prekursorem tego [obowiązującego do dziś] stanowiska27. 

 
25 Za: Gombrich E., dz. cyt., s. 75. 
26 Tamże, s. 75. 
27 Kristeller P., The Modern System of the Arts (1951-1952), [w:] Kristeller P., Renaissance Thought and the 

Arts, Harper & Row, Nowy Jork 1965, s. 163-227. 
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Problem, czym jest sztuka oraz wynikające z niego drugie pytanie: czym jest dobra 

(lub: zła) sztuka bardzo szybko zyskiwał na znaczeniu. Niewątpliwie miało na to 

wpływ zjawisko upowszechnienia się dzieł sztuki. O ile w starożytności czy średnio-

wieczu dzieła powstawały (i były własnością) głównie monarchów, arystokratów czy 

bogatych mecenasów, o tyle wraz z rozwojem mieszczaństwa stawały się towarem 

coraz powszechniejszym, dostępnym dla szerokiej rzeszy odbiorców – w tym także 

tych mniej wyrobionych w odbiorze. Stawiało to w centrum uwagi problem oceny 

obiektywnej wartości artystycznej dzieł.  

Niemiecki filozof Alexander Baumgarten w swojej rozprawie „Meditationes philo-

sophicae de nonnullis ad poema pertinentibus” na nowo zdefiniował pojęcie estetyki, 

nadając mu znaczenie dedukcji reguł obowiązujących w sztuce lub po prostu nauki 

o zasadach piękna artystycznego28. Do tego podejścia odniósł się krytycznie Kant, 

podważając je z punktu widzenia apriorycznego i antyempirystycznego: 

Niemcy są jedynymi ludźmi, którzy obecnie (1781) zaczęli używać słowa este-

tyka na określenie tego, co inni nazywają krytyką smaku. Robią to na pod-

stawie fałszywej nadziei, którą wymyślił znakomity analityk Baumgarten. Miał 

nadzieję, że nasz krytyczny osąd piękna sprowadzi się do racjonalnych zasad 

i podniesie reguły takiego osądzania do poziomu nauki zgodnej z prawem. 

Jednak to przedsięwzięcie jest daremne. Jeśli chodzi bowiem o ich główne 

źródła, te rzekome reguły lub kryteria są jedynie empiryczne. Dlatego nigdy nie 

mogą służyć jako zdeterminowane a priori prawa, którym musi odpowiadać 

nasz osąd smaku. To raczej nasz osąd smaku stanowi właściwy test na słusz-

ność tych reguł lub kryteriów29. 

W kilka lat później Kant rozwinął swój punkt widzenia na sztukę, poświęcając 

kwestiom sądu estetycznego trzecią ze swoich Krytyk. Kantowski punkt widzenia na 

estetykę celnie ujmuje Dariusz Pakalski: 

Odczucie piękna [według Kanta] nie jest celem, którego osiągnięcie warun-

=kowane byłoby racjami apriorycznymi. Sąd estetyczny nie wyraża absolutnej 

konieczności i nie da się zestawić z kategoriami intelektu. Projekty przyjęte 

przez estetyków wcześniejszych30, głoszące, iż ocenie piękna można przypisać 

wartość obiektywną, a tym samym podporządkować ją „naczelnym zasadom 

rozumu”, są według Kanta pozbawione podstaw31. 

Kantowska definicja piękna jest w pewnym sensie rozmyta, ale jednocześnie pozo-

staje określona: Piękne jest to, co bez pośrednictwa pojęcia powszechnie się podoba32. 

A zatem: Fakt, iż sądy o pięknie, aczkolwiek nie na mocy prawideł a priori, posiadają 

jednak powszechną ważność, stanowi dla Kanta argument przemawiający za przyję-

ciem istnienia pewnej formy celowości jako kryterium piękna33. 

 
28 Zob. Caygill H., Aesthetics and Civil Society: Theories of Art and Society, 1640-1790, British Library 

Books, 1982. 
29 Zob. Kant I., Krytyka czystego rozumu, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1964, przypis A21. 
30 Od starożytnych pitagorejczyków po bezpośrednich poprzedników królewieckiego filozofa, takich jak 
Alexander Baumgarten. 
31 Pakalski D., Problem celowości piękna w estetyce Kanta, Sztuka i Filozofia, 8, 1994, s. 123. 
32 Kant I., Krytyka władzy sądzenia, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1964, s. 89. 
33 Pakalski D., dz. cyt., s. 126. 
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Kant zauważał, że świat natury cechuje występowanie wspaniałych form, kształtów, 

kolorów i kompozycji realizujących się w rzeczach nieożywionych i w całej gamie 

organizmów żywych, z ukoronowaniem w formie najdoskonalszego bytu organicz-

nego – człowieka. Geniusz i zadanie artysty to zdolność dostrzeżenia naturalnego 

piękna w Przyrodzie i przełożenia go na język sztuki za pomocą określonych form pla-

stycznych. Z drugiej strony, Kant podkreślał, że prawdziwa sztuka powinna realizować 

się jako wytwarzanie przyjemności bez pożądania. Bogusław Jasiński ujmuje to nastę-

pująco: Sztuka dla Kanta to zadowolenie bez praktycznej korzyści. Samo zaś pojęcie 

bezinteresowności, o którym pisał Kant, jest (…) pokrewne nieinstrumentalnemu 

rozumieniu działań twórczych34. 

Przy takiej definicji sztuki, większość przedstawień wolnomularskich – od zdobnych 

fartuszków, przez tableau d’loge, po ilustracje symboliczne znalazłaby się poza grani-

cami dziedziny. W przeważającej większości obrazy te mają znaczenie komunikacyjne 

i użytkowe – nie są zatem sztukami pięknymi nastawionymi na przeżycie czysto 

estetyczne. Oczywiście, można by tu wskazać na misterne figurki porcelanowe przed-

stawiające masońskie scenki rodzajowe, powstaje jednak pytanie, czy miały one jakieś 

szczególne miejsce w historii masońskiej sztuki. Wydaje się, że odpowiedź jest tu 

przecząca. 

Wypada tu wspomnieć, że kwestia estetyki zajmowała znacznie mniejsze miejsce 

u kolejnego z wielkich niemieckich idealistów – Fichtego. Warto jednakże przytoczyć 

jego stanowisko, choćby ze względu, że Fichte był wolnomularzem (wstąpił do loży 

„Modestia cum Libertate” w 1793 roku35). Claude Piche tak tłumaczy mniejsze 

zainteresowanie filozofa jaźni kwestiami estetycznymi:  

Brak ukończonej teorii estetycznej w pracach Fichtego wiąże się z przypad-

kowymi okolicznościami mającymi związek między innymi z rozczarowaniem 

odmową Schillera opublikowania pierwszych trzech części jego tekstu36. 

Skądinąd wiadomo, że gdy Fichte opublikował swój artykuł poświęcony zasadniczo 

wyłącznie wątkom estetycznym „Listy o duchu i literze w filozofii” (1794), Schiller 

rzeczywiście odrzucił jego rękopis, co wywołało u autora wielką frustrację. Być może 

jednak drugim (uzupełniającym?) powodem był po prostu fakt, że filozof skupił się w 

okresie pracy w Jenie na rozwijaniu innych elementów systemu – zwłaszcza filozofii 

prawa, etyki i religii. W myśl takiej interpretacji Fichte nie tyle nie był zainteresowany 

estetyką, co po prostu inaczej formułował swoje priorytety badawcze. 

Jeszcze inną propozycję wyjaśnienia ma Daniel Breazeale: 

Jedną z popularnych odpowiedzi jest to, że jakiekolwiek poważne skupienie się 

na autonomii i wartości czysto estetycznego doświadczenia byłoby w poważnym 

konflikcie z zdecydowanie praktycznym/moralnym dążeniem wczesnego 

 
34 Jasiński B., Sztuka jest cierpieniem, Twórczość, 05/2001, https://tworczosc.com.pl/artykul/sztuka-jest-

cierpieniem/ [dostęp: 01.06.2022]. 
35 Lawatsch H., Fichte und die hermetische Demokratie der Freimaurer, [w:] Hammacher K., Schottky R., 

Schrader W.H., Breazeale D. (eds.), Sozialphilosophie. Fichte-Studien, Vol. 3, Editions Rodopi, Amsterdam-
Atlanta 1991, s. 204. 
36 Zob. Piche C., The Place of Aestethics in Fichte’s Early system, [w:] Breazeale D., Rockmore T. (red.), 

New Essays on Fichte’s Later Jena Wissenschaftslehre, Northwestern University Press, Evanstone 2002, 

s. 299-316. 



Między sztuką, kulturą a filozofią.  

Wybrane aspekty komunikatu wizualnego w masonerii i na jej pograniczach 
 

15 

 

Wissenschaftslehre. Zgodnie z tą interpretacją Fichte był albo całkowicie 

obojętny na sztukę i piękno, albo cenił doświadczenie estetyczne tylko heury-

stycznie, to znaczy ze względu na jego potencjalną zdolność do wspomagania 

ludzi w uświadomieniu sobie własnej wolności, a tym samym zdolności do 

autentycznie moralnego działania37. 

Kolejna koncepcja została wysunięta przez Philonenko: 

Teoria prawa odgrywa tę samą rolę w systemie Fichtego, który estetyka pełni 

w całej krytyce kantowskiej, jest to mianowicie rola łączenia lub pośred-

niczenia między sferą natury i wolności38. 

Niezależnie od wyżej wymienionych powodów, warto dodać, że zgadzał się on ze 

Schillerem (skądinąd, także wolnomularzem; członkiem Rudolstadt Loge w Berlinie) 

co do pedagogicznej roli, jaką może i powinna pełnić sztuka (temat ten później podjął 

Tołstoj). Wspomina o tym cytowany wcześniej artykuł Brazeale: 

W opublikowanych i niepublikowanych pismach Fichtego często pojawiają się 

odniesienia do pozytywnego wkładu, jaki sztuka i doświadczenie estetyczne 

mogą wnieść w ludzkie życie. Czasami podkreślane jest to, co można by nazwać 

jednoczącą czy pośredniczącą rolą doświadczenia estetycznego i sposób, 

w jaki pomaga ono pogodzić rozum teoretyczny z praktycznym, sferę natury 

i wolności. (…) Innym razem, także jak Schiller, podkreśla (…) pedagogiczną 

wartość sztuki i doświadczenia estetycznego, choć nie zawsze charakteryzuje tę 

funkcję dokładnie w ten sam sposób. Jednak w przeciwieństwie do Schillera 

Fichte kładzie znacznie większy nacisk na pedagogiczną niż na mediacyjną 

funkcję sztuki w stosunku do zwykłego ludzkiego życia i podkreśla, w jaki 

sposób doświadczenie estetyczne może pomóc w podniesieniu człowieka do 

praktycznej świadomości własnej wolności, a także do czysto teoretycznego 

punktu widzenia filozofii transcendentalnej39. 

W ten sposób, wraz z nowym pojmowaniem sztuki, otworzyła się szansa na nowe 

ujęcie roli i misji samego artysty. Okazało się, że jedna z propozycji takiej definicji 

brzmi jakby była żywcem przeniesiona z wolnomularskich podręczników. Kierować 

światło w głąb ludzkiego serca – oto powołanie artysty – ten cytat ze Schumanna, 

niemieckiego kompozytora i krytyka muzycznego, uznawanego za jednego z najbar-

dziej wpływowych twórców epoki romantyzmu mógłby być wręcz credo masońskiego 

spojrzenia na świat (wystarczy podmienić słowo artysta na wolnomularz). 

Wypada zestawić poglądy niemieckiego masona (Fichte) z głosem wolnomularza 

angielskiego (a przy tym artysty i krytyka społecznego) – Williama Hogartha. W swoim 

traktacie „The Analysis of Beauty” (1753) zajął się on badaniami nad zjawiskami 

estetycznymi. Dla Hogartha (z racji wykonywanego zawodu jego podejście było 

bardziej praktyczne niż filozoficzne) istnieje sześć głównych zasad, które wpływają na 

uczucie piękna. Są nimi: dopasowanie, różnorodność, prawidłowość, prostota, ruch 

 
37 Breazeale D., Against Art? Fichte on Aesthetic Experience and Fine Art, Journal of the Faculty of Letters, 

The University of Tokyo, Aesthetics, Vol. 38, 2013. 
38 Philonenko A., La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, Vrin, Paris 1966, s. 41. 
39 Brazeale D., dz. cyt., s. 3. 
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i wzniosłość40. Hogarth zaproponował też formalną analizę estetyki obrazu w postaci 

poszukiwania tzw. serpentynowej linii piękna (takie ujęcie analizy dzieła wizualnego 

współcześnie odnajdujemy w opracowaniach Frutigera „Człowiek i jego znaki” czy 

Strzemińskiego „Teoria Widzenia”, czy wreszcie w fundamentalnym opracowaniu 

Kandinsky’ego „Punkt, Linia a Płaszczyzna”). Stanowisko to można więc sprowadzić 

do tezy, że określone elementy techniczne (kształt, układ linii, kolor) są w stanie 

wyrażać emocje, uczucia i pojęcia z samej istoty swoich właściwości – zaś rolą artysty 

jest poszukiwanie i zrozumienie cech takiego układu. Henry van de Velde pisał: Linia 

jest siłą, działającą podobnie, jak wszelkie siły elementarne, a zestawienie wielu 

wzajemnie powiązanych linii działa tak, jak liczne przeciwstawione sobie siły. To 

odpowiadałoby wielu przedstawieniom symboli masońskich, w których akcentuje się 

prostotę formy (np. cyrkiel jako reprezentant punktu i zamkniętej linii okręgu). 

Jeśli jednak powrócić do bardziej filozoficznego podejścia do kwestii sztuki, to 

wypada przypomnieć kolejnego z niemieckich idealistów – Schellinga, którego fascy-

nacja zagadnieniem sztuki skłoniła do porzucenia na blisko 15 lat uniwersytetu na rzecz 

stanowiska sekretarza Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Dla Schellinga sztuka 

była najwyższym tworem człowieka. Łączył z nią nawet filozofię, którą uważał (zgodnie 

z romantycznym duchem swojej epoki) za przejaw działania geniuszu i intuicji. 

Skądinąd, od ok. 1813 roku Schelling przeszedł na pozycje teozoficzne, co w pewien 

sposób zbliżało go do ezoterycznych odłamów wolnomularstwa. 

Równie interesujące stanowisko zajmował Hegel. Zgodnie z jego dialektycznym 

podejściem, w domenie sztuki następowała synteza przeciwieństw: zjawiska z ideą, 

rzeczywistości z myślą, treści z formą41. Znamienne, że podobna myśl jest zawarta w 

wykładzie filozoficznym pierwszego stopnia wtajemniczenia masońskiego: 

Klucz do zrozumienia liczb znajduje się między cyfrą jeden, która symbolizuje 

jednocześnie byt i niebyt, substancję i esencję, a cyfrą dwa, która stanowi dwie 

połówki lub dwa bieguny tej samej rzeczywistości (…). Wraz z liczbą trzy, 

opozycje zanikają. To trzecie pojęcie, które spełnia funkcję mediatora pomiędzy 

niezbędnymi i wielorakimi opozycjami, wszystko zostaje sprowadzone do 

Jedności42. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na poglądy Schopenhauera. Filozof ten już 

w młodych latach zainteresował się kwestiami sztuk wizualnych. Impulsem do tego 

była książka niemieckiego poety, dramatopisarza i krytyka (ale także, o czym pamięta 

się znacznie rzadziej – naukowca i… wolnomularza43), Johanna Wolfganga Goethego 

poświęcona zagadnieniu badaniu kolorów („Zur Farbenlehre”, 1810). W konse-

kwencji, Schopenhauer opublikował w 1816 roku swój traktat „O wzroku i kolorach” 

(„Ueber das Sehn und die Farben”). Należy przy tym podkreślić, że ani dzieło 

 
40 Zob. Hipple W., The Beautiful, the Sublime and the Picturesque in Eighteenth-Century British Aesthetic 

Theory, Southern Illinois University Press, 1957. 
41 Tatarkiewicz W., Historia Filozofii, tom II, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2009, s. 166. 
42 Mainguy I., Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia, Trialog 2021, s. 169. 
43 Skądinąd, mając świadomość członkostwa Goethego w loży, zupełnie inaczej interpretuje się jego ostatnie 

słowa: więcej Światła! – w niektórych rytuałach masońskich mówi się o tym, że wolnomularz przez całe życie 

podąża w poszukiwaniu oświecenia, aż do swego ostatniego wtajemniczenia, którą profani nazywają śmiercią. 
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Goethego, ani Schopenhauera nie są opracowaniami dotyczącymi sztuki jako feno-

menu, ale stanowią dowód zainteresowań obu uczonych kwestiami wizualnymi.  

Zupełnie inaczej należy ocenić refleksję filozofa nad zagadnieniami estetycznymi 

zawartą w jego fundamentalnym dziele „Świat jako wola i wyobrażenie”. Punktem 

wyjścia dla zrozumienia poglądów Schopenhauera na sztukę jest jego pesymistyczny 

obraz świata. Postrzega on wolę jako nieracjonalny, mroczny popęd, który dominuje 

nad całym życiem człowieka. Nie może zostać on całkowicie zaspokojony, a jego 

chwilowe nasycenie prowadzi do jeszcze głębszego pożądania. Schopenhauer uważał, 

że tym, co odróżnia doświadczenia estetyczne od innych doświadczeń, jest to, że 

kontemplacja dzieła sztuki pozwala podmiotowi tymczasowo na wytchnienie od walki 

pożądania i na wejście w sferę czysto umysłowej przyjemności: 

Przyjemność estetyczna w pięknie polega w dużej mierze na tym, że kiedy 

wchodzimy w stan czystej kontemplacji, jesteśmy na chwilę wznosili się ponad 

wszystko chęci, ponad wszelkie pragnienia i troski; mówić, pozbyć się siebie44. 

Powyższe stanowisko, sprowadzające się do wartości kontemplacyjnej doskonale 

odpowiada wolnomularstwu, które już od momentu inicjacji, w Izbie Rozmyślań, 

stawia przed profanem zadanie samodzielnych rozważań i interpretacji symboli.  

W XVIII wieku, z którego pochodzą przytoczone powyżej opinie filozoficzne 

o sztuce wolnomularstwo przeżywało swój nowy początek, przekształcając się z okresu 

operatywnego (tzn. gildii rzemieślniczych) do epoki spekulatywnej. W 1717 roku 

powstała pierwsza Wielka Loża (Premiere Grand Lodge of London), ponadlożowa 

struktura, która dała początek idei obediencji masońskiej. W 1723 roku wolnomularz, 

pastor James Anderson, na polecenie Wielkiego Mistrza Desaguilera, spisał tekst 

Konstytucji Masońskich, dokument, który po dziś dzień stanowi moralną podstawę 

pracy lóż. W 1734 roku wolnomularz Chevalier de Ramsey po raz pierwszy zapro-

ponował koncepcję związania masonerii z templariuszami, dając tym samym fundament 

pod rozwój systemów stopni wyższych45 (pierwotna masoneria operatywna była dwu-

stopniowa, ale przekształciła się ostatecznie w system oparty o trzy stopnie wtajemni-

czenia: uczeń – czeladnik – mistrz). Albert Mackey ocenia46, że pod koniec XVIII 

wieku istniało kilkadziesiąt różnych systemów stopni wyższych (ostatecznie do dziś 

przetrwało kilkanaście, spośród których zaledwie kilka można uznać za zdecydowanie 

dominujące47). Każdy z nich generował unikalną reprezentację symboli wizualnych. 

Wypada zatem zauważyć, że gwałtownemu rozwojowi filozoficznej refleksji este-

tycznej towarzyszył równoległy proces rozwoju wolnomularstwa. Procesy te nie były 

zupełnie rozłączne, bowiem wielu ówczesnych masonów było filozofami lub artystami 

(por. dalej w treści), zaś wiele rozważań podejmowanych w lożach dotyczyło spraw 

filozoficznych bądź estetycznych (zgodnie z oświeceniowym stylem filozofii popu-

larnej). 

 
44 Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009, s. 322. 
45 System stopni wyższych, czyli ryt (ang. rite) oznacza organizację i aksjologię stopni powyżej stopnia mistrza. 
Z biegiem lat w masonerii, zwłaszcza kontynentalnej (romańskiej), pewne elementy symboliki i ornamentyki 

stopni wyższych zaczęły przenikać do lóż błękitnych (symbolicznych), czyli do pierwszych trzech stopni. 
46 Mackey A., An Encyclopedia of Freemasonry, Create Space Publishing, London 2014, s. 626. 
47 Mościbrodzki W., dz. cyt., s. 42-47. 
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W czasach oświecenia pojęcie sztuk ostatecznie przestało wiązać się ściśle z mime-

tyzmem, a związało się z procesem twórczym, kreatywnością, intuicją i swobodą wyrazu. 

Również w myśl pojęć post-oświeceniowych (zwłaszcza idealistów niemieckich 

i romantyków) artyści są motywowani do działania wewnętrznym impulsem, potrzebą 

wyrażenia uczuć, odniesienia się do problemów własnych lub ogólnoludzkich. Takie 

ujęcie sprowadza Sztukę do potrzeby komunikacji Twórcy z Widzem, do przekazywania 

określonej treści za pomocą odpowiednich narzędzi (taniec, rzeźba, teatr, grafika, 

muzyka itp.) oraz określonego kodu. Rytuał masoński jest także zbiorem komunikatów: 

werbalnych, wizualnych, dźwiękowych i kinestetycznych, z których każdy przekazuje 

pewną treść. Socjolożka Mary Ann Clawson badająca kwestię ceremoniału jako ele-

mentu budującego poczucie braterstwa, zauważa: rytuał ma funkcje analogiczne do 

sztuki; musi wywierać wrażenie estetyczne48.  

Postępująca w XIX wieku industrializacja i nostalgia za światem nieuprzemysło-

wionym otworzyła drogę do nowego spojrzenia na sztukę, związanego z docenieniem 

twórczości ludowej. Dziedzina ta obejmowała wytwory mające zarówno wartość este-

tyczną, jak i użytkową, tworzone poza obrębem formalnego kształcenia artystycznego. 

Edward Lucie-Smith, znany brytyjski poeta i krytyk sztuki, ujmuje to następująco:  

Sztuka ludowa obejmuje sztukę nieskomplikowaną, zarówno piękną, jak 

i użytkową, o której mówi się, że jest zakorzenioną w zbiorowej świadomości 

prostych ludzi. Pojęcie sztuki ludowej jest wyraźnie XIX-wieczne – to nutka 

nostalgii za społeczeństwem przedindustrialnym49. 

Sztuka ludowa nie była jednak przejawem indywidualnej potrzeby kreacji, pozo-

stającym w oderwaniu od innych twórców. Wręcz przeciwnie, arkana sztuki ludowej 

(choć pozbawione analizy i warsztatu typowego dla nauczania w akademiach) były 

przekazywane w świadomym procesie – od jednego artysty do drugiego. 

Bliską dziedziną sztuki, uznaną również stosunkowo późno za pełnoprawną jest 

sztuka naiwna. Jest ona najczęściej przejawiana w kreacji wizualnej osoby, która nie 

posiada formalnego wykształcenia plastycznego, jakie przechodzi profesjonalny artysta 

(w zakresie anatomii, historii sztuki, techniki, perspektywy, teorii widzenia itp.). 

W przeciwieństwie do sztuki ludowej (rzemiosła nauczanego międzypokoleniowo), 

w sztuce naiwnej dominuje postawa samouka poszukującego własnych form ekspresji50. 

Warto wskazać, że utrzymująca się przez pewien okres tradycja ozdabiania 

wolnomularskich fartuszków mistrzowskich przez samych właścicieli zasadniczo nosi 

pewne znamiona sztuki ludowej lub prymitywnej (bowiem w większości wypadków 

była to indywidualna ekspresja twórcza, inspirowana przemyśleniem duchowym, ale 

nie mająca podstaw w formalnym wykształceniu plastycznym). Przykład takiego far-

tuszka, ozdobionego ręcznie naszywanymi koralikami pokazano na rysunku 2. Ma on 

typową ornamentykę nawiązującą do symboliki lożowej: cyrkiel i węgielnica, Słońce 

i Księżyc, kolumny Jakin i Boaz oraz stopnie wiodące do Świątyni. Warto zwrócić 

uwagę, że sposób splecenia cyrkla i węgielnicy oraz symbolika Gwiazdy Płomienistej 

 
48 Clawson M.A., Constructing Brotherhood: Class, Gender and Fraternalism, Princeton University Press, 
1989, s. 13. 
49 Lucie-Smith E., The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson, 2003, s. 95. 
50 Istnieje także podejście włączające w nurt sztuki naiwnej osoby formalnie wykształcone plastycznie i mające 

świadomość i wiedzę w zakresie warsztatu, natomiast świadomie odrzucająca obrazowanie głównego nurtu. 
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z literą G nawiązują do stopnia czeladnika. Na stopień mistrzowski wskazuje jednak 

zarówno kolorowa lamówka, litera M (zazwyczaj stosowana z literą B, jako odwołanie 

do Zagubionego Słowa, które jest sednem legendy trzeciego stopnia), jak i gałązki akacji. 

 
Rysunek 2. Ręcznie ozdabiany fartuszek mistrzowski51 

Wreszcie, ważnym novum w rozumieniu istoty sztuki było uznanie za pełnoprawną 

gałąź dziedziny projektowania i sztuki użytkowej. O ile termin sztuki piękne, który 

oderwał się od antycznego pojmowania sztuki jako rzemiosła stosowany był zasadniczo 

do wytworów, które nie miały funkcji użytkowych (wartość opierały na kwestii wrażenia 

estetycznego bądź intelektualnego), o tyle sztuka użytkowa miała przede wszystkim 

wymiar utylitarny (lecz nie pozbawiony pierwiastka estetycznego). Rozwój sztuki 

użytkowej także związany był z XIX-wiecznymi procesami industrializacji. Artyści 

podchodzili krytycznie do niskiej jakości dekoratorstwa przemysłowego, które zazwyczaj 

było prymitywne i powtarzalne. Owen Jones, walijski architekt, artysta i projektant 

określał ten stan bardzo surowo: architekt, tapicer, bejcownik, tkacz, szwacz i garncarz 

produkowali nowość bez piękna lub piękno bez inteligencji52. 

Ważnym głosem w dyskusji nad istotą i rolą sztuki jest napisana w 1897 książka 

Lwa Tołstoja „Czym jest sztuka?”. Sam autor tak komentował przyczyny powstania 

dzieła: trudno powiedzieć, co to znaczy sztuka, a zwłaszcza, co jest sztuką dobrą, 

pożyteczną, sztuką, dla której można by tolerować takie ofiary, jakie są składane w jej 

sanktuarium53. 

Tołstoj konceptualizował sztukę jako wszystko to, co służy komunikacji emocji: 

Sztuka zaczyna się, gdy człowiek, w celu przekazania innym ludziom uczucia, którego 

kiedyś doświadczył, przywołuje je na nowo w siebie i wyraża to za pomocą pewnych 

znaków zewnętrznych54. Podkreślał jednocześnie, że sztuka wtedy jest właściwa 

i moralna, gdy działa w interesie rozwoju ludzkości (to różni sztukę dobrą od amoralnej, 

prymitywnej i sprzeciwiającej się swojej roli): 

 
51 Własność burmistrza Williama Christy’ego, założyciela of North St. Louis, źródło:  

https://www.wikidata.org/wiki/Q1340150 [dostęp: 01.06.2022]. 
52 Naylor G., The Arts and Crafts Movement: a study of its sources, ideals and influence on design theory, 

MIT Press, 1980, s. 20. 
53 Tołstoy L., What is Art?, Penguin Books, London 1995, s. 9. 
54 Tamże, s. 38. 
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Tak jak w ewolucji wiedzy – czyli wypieraniu i zastępowaniu wiedzy błędnej 

i niepotrzebnej przez wiedzę prawdziwszą i bardziej potrzebną – tak ewolucja 

uczuć odbywa się za pomocą sztuki, zastępującej uczucia niższe, mniej życzliwe 

i mniej potrzebne dla dobra ludzkości, przez życzliwsze uczucia, bardziej 

potrzebne do tego dobra. Taki jest cel sztuki55. 

Jeśli jednak uznalibyśmy, że tołstojowskie postrzeganie sztuki pasuje do roli ele-

mentów wizualnych w wolnomularstwie (jako wykład etyczny), to popełnilibyśmy błąd, 

bowiem pisarz uznawał za wskazane jedynie takie propagowanie wartości moralnych, 

które jest dostępne dla szerokich mas. Wedle niego, sztuka może i powinna być zro-

zumiała dla każdego. W konsekwencji uważał za wynaturzenie, gdy twórcy świadomie 

i arogancko ograniczali swój przekaz do określonego grona odbiorców: Dzieła obła-

dowane są eufemizmami, aluzjami mitologicznymi i historycznymi oraz ogólną niejasno-

ścią, tajemniczością, niejasnością i niedostępnością dla mas56. 

Podsumowując, warto wskazać, że w dobie kształtowania się nowożytnego wolno-

mularstwa (czyli w XVIII i XIX w.) rozumiano pojęcie sztuki bardzo szeroko:  

Po pierwsze, sztuka była związana ze świadomym tworzeniem wrażeń estetycznych 

(a ich kontemplacja miała znaczenie duchowe). W ten sposób dzieło artystyczne stawało 

się bramą i zaproszeniem do podróży ścieżką poznania (duchowego bądź intelektual-

nego). Dotyczyło to przede wszystkim sztuk wizualnych, najłatwiejszych w odbiorze, 

ale również i muzyki (łatwo zauważyć wątki nawiązujące do symboliki wolnomular-

skiej chociażby w „Czarodziejskim Flecie”57 Mozarta, członka loży Zur Wohltätigkeit). 

Wolnomularstwo szeroko wykorzystywało obraz w swoim przekazie – choćby w orna-

mentyce świątyni, czy obrazach alegorycznych. 

Po drugie, jednym ze sposobów, w jakich oddziaływały dzieła sztuki, był język 

symboliczny. Choć nowożytny symbolizm jest prądem, który rozpoczął się w połowie 

XIX wieku (Jean Moréas, Charles Baudelaire, Félicien Rops, Čiurlionis itd.), odwoły-

wanie się do alegorii i metafor było techniką znaną już dużo wcześniej, powszechnie 

stosowaną już w średniowieczu58 i renesansie (żeby wskazać choćby grafiki Holbeina 

i Dürera). Wielkie znaczenie miał symbolizm iluminacji traktatów alchemicznych. Ten 

aspekt sztuki był wręcz stworzony dla masonerii, która wykorzystała go do ilustracji 

wykładu etycznego, który z czasem przybrał formę tableau d’loge. 

Po trzecie, upowszechnienie się druku i rozwój technik graficznych umożliwiło 

wykorzystanie ilustracji w szerokiej gamie zastosowań: od książek, przez zaproszenia 

na prace, dyplomy i różne formy akcydensów. W tym zakresie powstawały tysiące 

mniejszych lub większych form, które miały znaczenie użytkowe, przy jednoczesnym 

wysokim poziomie plastycznym. 

Po czwarte, jeśli pójść tropem definicji sztuki obejmującej projektowanie graficzne, 

zauważymy, że wolnomularstwo czerpało z tego źródła pełnymi garściami. W lożach 

znajdziemy liczne przykłady dekorów masońskich umieszczonych na przedmiotach 

rytualnych (np. sotuar oficerski, fartuchy, szpady ceremonialne itp.) oraz wykorzy-

 
55 Tamże, s. 123. 
56 Tamże, s. 63. 
57 Zob. Istal E., Mozart’s Magic Flute and Freemasonry, The Musical Quarterly, Volume XIII, Issue 4, 

October 1927, s. 510-527. 
58 Zob. Alexander J., Iconography and Ideology: Uncovering Social Meanings in Western Medieval Christian 

Art, Studies in Iconography, 15, 1993, s. 1-44. 
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stywanych poza pracami (np. podczas agapy). Mają one znaczenie komunikacji lub 

identyfikacji wizualnej (jak znaki drogowe czy oznaczenia stopni na pagonach). 

Po piąte, wskazać należy na klasyczną formę sztuki – loże zapełniały się portretami 

wolnomularzy. Tradycją stało się honorowanie Czcigodnych Mistrzów59 okoliczno-

ściowymi obrazami (zwłaszcza w chwili odchodzenia z urzędu). 

Po szóste, wielu artystów-wolnomularzy wykorzystywało motywy masońskie (lub 

okołomasońskie: różokrzyżowe, alchemiczne i hermetyczne) w swojej twórczości. 

Niektórzy (jak Alphonse Mucha) projektowali dodatkowo regalia lożowe w duchu 

estetyzującym, często odchodząc od standardów wyznaczonych przez ryt i rytuał. 

Po siódme, jeśli przez sztukę rozumieć potrzebę indywidualnej ekspresji plastycznej, 

inspirowanej duchowym i intelektualnym przeżyciem to do zakresu sztuki wolnomu-

larskiej należy dodać wszelką działalność artystyczną braci i sióstr – w tym ręcznie 

malowane ozdoby fartuszków. Trzeba także zauważyć, że umieszczanie symboli masoń-

skich we własnych, amatorskich dziełach jest jednocześnie realizacją potrzeby poczucia 

wspólnoty opartej i podkreślonej poprzez wzajemne rozumienie hermetycznych znaczeń. 

3. Wolnomularstwo i sztuka, sztuka wolnomularska 

Powstaje interesujący problem: czy, na jakiej płaszczyźnie i w jakich obszarach 

można poszukiwać styku wolnomularstwa i sztuki (a zwłaszcza sztuk pięknych)? Czy 

obszar ten można jakoś usystematyzować, aby wytyczyć pole do dalszych, pogłę-

bionych analiz? W świetle przytoczonych wcześniej rozważań, wypada wskazać na 

kilka najważniejszych pól (przy czym klasyfikacja ta nie obejmuje pełni zagadnienia, 

w szczególności pomijając np. kwestie architektury wolnomularskiej): 

1. Twórczość plastyczna, której celem jest przede wszystkim idea komunikacji sym-

bolicznej. W tej grupie znajdują się: obrazy loży (tableau) służące jako ilustracje 

wykładu moralnego w poszczególnych stopniach, oznaczenia insygniów i regaliów, 

ornamentyka fartuszków lożowych oraz dekoracyjne elementy wystroju samych 

lóż (świątyń) – w tym Izby Rozmyślań. 

2. Twórczość artystyczna związana z wolnomularstwem, ale przenosząca punkt cięż-

kości na walory estetyczne (figurki, obrazy rodzajowe, ornamenty przedmiotów 

użytkowych, portrety wolnomularzy). W tej kategorii symbole masońskie pełnią 

zazwyczaj rolę czysto dekoracyjną, a nawet w ogóle nie występują. 

3. Grafiki użytkowe w dokumentach wolnomularskich i akcydensach oraz w wydaw-

nictwach poświęconych kwestiom masońskim (np. omówienia rytuałów, kroniki 

loży itp.).  

4. Twórczość artystyczna wolnomularzy lub osób pozostających w bliskim kręgu 

oddziaływania wolnomularskiego. 

5. Obiekty nawiązujące do wolnomularstwa, drobna biżuteria i elementy ubioru 

należące bardziej do obszaru identyfikacji kulturowej (i często niemające wybitnych 

walorów estetycznych).  

6. Pareidolia masońska – czyli ornamentyka i symbolika na pozór związana z wolno-

mularstwem, ale mająca inne korzenie. 

Spójrzmy na pierwszą kategorię – przekaz symboliczny. Pojawia się tu pierwsza 

wątpliwość funkcjonalna: czy symbol w sztuce wolnomularskiej powinien być widoczny 

 
59 Określenie (tytuł) przewodniczącego loży (ang. venerable master). 
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i oczywisty, czy też właśnie ukryty i dostrzegalny jedynie dla uważnego (bądź: wtajem-

niczonego) adepta.  

Jeśli spojrzymy na komunikat wizualny z punktu widzenia projektowania graficz-

nego, to symbol, mając funkcję komunikacyjną, jest (zazwyczaj) wynikiem inteligentnego 

odejmowania60 (czyli logicznego usuwania z przekazu fragmentów nieistotnych, aż 

pozostaje najważniejsza część). Sprowadzając obraz do jego kwintesencji, usuwamy 

treści nieistotne, ale też proponujemy skupienie się odbiorcy na meritum. I tak, przy-

kładowo: doskonale sfotografowany czy namalowany realistycznie, bogato ornamento-

wany cyrkiel będzie odciągał uwagę od swojej istoty: gdy symbol pozostaje w sferze 

grafiki artystycznej, to otaczające go tło, dekoracje i kontekst mogą odciągać od refleksji 

nad nim samym. Znaczenie estetyczne dominuje tu nad przekazem komunikacyjnym. 

Z kolei cyrkiel sprowadzony do prostego symbolu; cyrkiel składający się nawet 

z dwóch kresek (ideogram) będzie skupiał uwagę na swoich rozwartych ramionach, 

zapraszając do próby zrozumienia idei stojącej za ową rozwartością (mason może ją 

rozumieć przykładowo jako przestrzeń interpretacji rozciągającą się pomiędzy punktem, 

centrum a okrągłą linią horyzontu).  

Analizę zależności pomiędzy wartością formalną a treściową symboli doskonale 

oddaje Frutiger: 

W przeciwieństwie do rozwijania rozmaitych walorów piękna symbolicznego 

obrazu, znajdujemy też tendencję do upraszczania, w którym obrazowość 

zostaje dzięki redukcji formy sprowadzona do znaku. Przykładem może być 

obraz-symbol ukrzyżowanego Chrystusa, którego żaden człowiek z naszego 

kręgu kulturowego nie bierze za przypadkową ilustrację o dramatycznej treści 

(…) Obok istnienia tego doskonałego obrazu można też przecież znaleźć, np. 

w górskim szałasie, dwa związane drewienka tworzące ten sam krzyż. I nawet 

przy nieobecności wszelkiego przedstawienia figuralnego oraz braku walorów 

estetycznych niosą one w sobie dla wierzącego człowieka symboliczne treści. 

Obraz został wprawdzie zredukowany do prostego znaku, lecz siła symboliki 

pozostała absolutnie identyczna61. 

Przykładowo, możemy porównać cztery formy użycia klepsydry na rysunku 3. 

Pierwszy z nich przedstawia fragment znanego portretu Stanisława Augusta z klepsydrą, 

namalowany przez Bacciarellego. Dzieło to zazwyczaj traktowane jest przez pryzmat 

bezpośredniej interpretacji odnoszącej się do upadającej Rzeczypospolitej. Warto jednak 

zauważyć, że król-wolnomularz sam skomponował ten obraz, można więc doszukiwać 

się w nim aluzji masońskich. Świadczyć o tym może użycie klepsydry (symbol ten 

pojawia się już w Izbie Rozmyślań) oraz łaciński napis quaesivit coelo lucem (szukał 

światła na niebie). Jest to cytat z Eneidy, zazwyczaj przedstawiany jako nawiązanie do 

samobójczej śmierci Dydony (mającej reprezentować akt abdykacji). Można jednak 

postrzegać go także w duchu wolnomularskim, jako szukanie Światła (przychodzą tu 

na myśl słowa umierającego Goethego: więcej Światła!). Oczywiście, taka interpre-

tacja jest tylko jedną z możliwości, ale na wieloznaczności przekazu opiera się sens 

symbolu.  

 
60 Określenie prof. dr. hab. Tomasza Bogusławskiego, byłego rektora gdańskiej ASP. 
61 Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Wyd. D2D, Warszawa 1978, s. 190. 
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Dla porównania na tym samym rysunku przedstawiono także trzy inne ujęcia 

motywu klepsydry. Pierwszy pochodzi z dekoracji okna w jednej z masońskich lóż. 

Drugi jest typowym elementem z Izby Rozmyślań. Trzeci – to symbol sprowadzony do 

swojej najprostszej formy graficznej. W tej postaci był on przedstawiany podczas 

wykładu etycznego wygłaszanego przez Czcigodnego Mistrza. Żadne z tych wyobrażeń 

nie jest artystycznie lepsze czy gorsze – pełnią po prostu inną funkcję. 

 
 Rysunek 3. Motyw klepsydry w sztuce związanej z wolnomularstwem 

Jednym z najbardziej typowych sposobów użycia symboli masońskich jest tableau 

d’loge, czyli obraz (lub: kobierzec) loży. Instrument ten odwołuje się do czasów 

masonerii operatywnej62, kiedy to projekty prac na dany dzień były wykreślane na spe-

cjalnie do tego przeznaczonych tablicach. Wieczorem zapisy usuwano, aby przygotować 

miejsce pod plany następnego dnia. Gdy masoneria stała się stowarzyszeniem spekula-

tywnym, zachowano tę tradycję dostosowując ją do nowych potrzeb: na początku prac 

Loży, prowadzący spotkanie Czcigodny Mistrz zapisywał przy użyciu kredy bądź węgla 

drzewnego (najczęściej na stole lub podłodze), symbole odnoszące się do kolejnych 

elementów wykładu moralnego towarzyszącego danemu stopniowi63. Po zakończeniu 

spotkania – symbole zmazywano (stąd przywoływane dziś w rytuale zamknięcia prac 

wezwanie do Mistrza Ceremonii i Mistrza Eksperta, by zatarli ślady świątyni). Gdy 

spotkania masońskie przeniosły się ze świątyń improwizowanych (w pałacowych 

pokojach lub tawernach) do stałych miejsc pracy, do których nie mieli dostępu profani, 

symbole malowano na podłodze bądź korzystano z ozdobnych kobierców (co było 

wygodne, ponieważ loże pracujące w różnych stopniach miały inne zestawy symboli) – 

proces ten nasilił się w wieku XIX. 

Początkowo nie istniał żaden obowiązujący kanon układu symboli. Loże miały 

własne warianty w poszczególnych stopniach (choć niektóre elementy pozostawały 

wspólne, jak trumna w stopniu mistrzowskim, która stanowiła aluzję do legendy 

o śmierci Mistrza Hirama). Wiele lóż zlecało wykonanie obrazu loży inicjowanym 

artystom. Niektóre przedstawienia miały tak wielką popularność, że były kopiowane 

i przekazywane do innych warsztatów w formie okolicznościowych prezentów (co jedno-

cześnie miało znaczenie budowy prestiżu loży obdarowującej). Szczególnie popularne 

 
62 Zob. Dring E.H., The Evolution and Development of the Tracing or Lodge Board, Ars Quatuor 

Coronatorum. Quatuor Coronati Lodge No. 2076, 1916, s. 243. 
63 Zob. Haunch T., Tracing Boards: Their Development and Designers, Ars Quatuor Coronatorum. Quatuor 

Coronati Lodge No. 2076, 1962, s. 24. 
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były w tym zakresie prace takich artystów, jak John Cole, Josiah Bowring64 czy John 

Harris65. Projekt tego ostatniego zwyciężył zresztą w konkursie zorganizowanym 

w 1845 roku przez Lożę Doskonalenia (loża wyższych stopni RSDiU66) w celu standa-

ryzacji układu symboli w lożach. Obowiązuje on do dziś w konserwatywnych lożach 

regularnych (tzn. związanych z UGLE67). „Tableau d’loge” Harrisa są nie tylko 

schematycznym zapisem wiedzy określonego stopnia wtajemniczenia, ale ilustracją 

zachęcającą do poszukiwania nowych znaczeń i interpretacji. 

 
Rysunek 4. Przykład kobierca lożowego wykonanego w postaci dywanu68 

 
Rysunek 5. Projekty obrazu loży wg Johna Harrisa 

 
64 Zob. Spencer N., The Evolution of our Modern Tracing Board, Masters' and Past Masters' Lodge No. 830, 

New Zealand, Christchurch 1949. 
65 https://www.freemasonrytoday.com/more-news/the-tracing-boards-of-john-harris [dostęp: 01.06.2022]. 
66 Ryt Szkocki Dawny i Uznany. 
67 United Grand Lodge of England, Wielka Zjednoczona Loża Anglii. 
68 Za: Materiały Północnej Jurysdykcji Rady Najwyższej RSDiU, https://scottishritenmj.org/blog/masonic-

trestle-tracing-boards, [dostęp: 01.06.2022]. 
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Rysunek 6. Wariant układu Harrisa z XIX wieku69 

Z biegiem lat, z racji nierzadko niezwykle kunsztownych realizacji, obrazy loży 

zaczęły stanowić same w sobie dzieła plastyczne o dużej wartości artystycznej. Z tego 

powodu bywały często eksponowane już nie tylko podczas prac, ale w Sali Wilgotnej, 

tracąc swój czysto symboliczny przekaz na rzecz aspektów estetycznych. 

Rysunek 7 przedstawia obraz loży w formie przeznaczonej do powieszenia na ścianie 

(Trinity Lodge 1863, Massachusetts70) oraz obraz symboliczny inspirowany kobiercem 

(masońska biblioteka w Livingstone)71. 

 
Rysunek 7. Porównanie obrazów loży w wersjach ściennych jako dekoracje 

Z drugiej strony symbole prezentowano na regaliach lożowych. Większość rytów 

praktykowała umieszczanie stylizowanych klejnotów oficerskich w postaci haftu na 

sotuarach (kołnierzach oficerskich), szarfach i zarękawkach (stosowanych przede wszyst-

kim w lożach anglosaskich). Odwoływały się one do stopnia lub pełnionej funkcji 

oficerskiej, pełniąc podobną funkcję co insygnia na żołnierskich pagonach.  

 
69 https://pglm.org.uk/masonic-knowledge-7-tracing-boards/ [dostęp 01.06.2022]. 
70 Tamże. 
71 Tamże. 
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Rysunek 8. Sotuar Czcigodnego Mistrza oraz Wzniosłego Księcia Królewskiej Tajemnicy  

(32° RSDiU) oraz Wzniosłego Mistrza Wielkiego Dzieła (90° Memphis-Misraim) – fot. wł. 

Praktykowano także umieszczanie klejnotów danego stopnia w postaci zawiesza-

nych bijou (niewielkich elementów biżuterii). Nierzadko były to wytwory o wysokiej 

wartości artystycznej (i materialnej). W niektórych lożach (a nawet całych obediencjach) 

używano zawieszek z nazwą warsztatu (por. zawieszkę loży Eugenia pod Ukoronowa-

nym Lwem z Gdańska – rysunek 9). Zasada panuje do dziś m.in. w Wielkiej Żeńskiej 

Loży Francji. 

 
Rysunek 9. Klejnot 18° RSDiU, ozdobna zawieszka na szarfę, klejnot Mistrza Harmonii, klejnot Loży 

Eugenia pod Ukoronowanym Lwem 

 
Rysunek 10. Zawieszki lożowe (Wielki Wschód Francji) – fot. wł. 
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Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej masona 

pozostaje oczywiście fartuszek. W warstwie symbolicznej ma on stanowić odwołanie 

do czasów rzemiosła kamieniarskiego (wedle współczesnej interpretacji chroni on przed 

odpryskami Kamienia Nieociosanego poddawanego działaniu duchowego Dłuta i Młotka). 

Fartuszki ucznia i czeladnika są koloru białego72, natomiast fartuszki Mistrzów i maso-

nów stopni wyższych cechuje bogata kolorystyka i rozbudowana symbolika (rys. 11). 

W XVIII i XIX wieku popularne było tworzenie indywidualnych wersji fartuszka 

(wolnomularz zapisywał na nim symbole, które miały dla niego szczególne znaczenie 

i były związane z jego stopniem). Obecnie tradycja ta prawie zupełnie zanikła. 

  
Rysunek 11. Faruszki indywidualne (XVIII w.), po prawej fartuszek Woltera – fot. wł. 

  
Rysunek 12. Współczesne fartuszki, standaryzowane i ozdabiane maszynowo 

Duże znaczenie symboliczne ma także dekoracja świątyni (tj. pomieszczenia loży, 

w której odbywają się prace). Zasadniczo, układ i ornamentyka pozostają stałe w obrę-

bie kilku wzorców (ich omówienie przekracza ramy niniejszego artykułu). Obowiązko-

wymi przedmiotami są Cyrkiel, Węgielnica oraz Księga Prawa, a także przedstawienia 

Słońca, Księżyca i Kolumn (Boaz oraz Jakin), nawiązujących do Świątyni Jerozolimskiej. 

 
72 Niektóre ryty zezwalały czeladnikom na ozdabianie fartuszka jedną lub dwiema rozetami. 
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Rysunek 13. Świątynie Wielkiego Wschodu Francji – fot. wł. 

Warto zauważyć, że elementy symboliczne używane były wewnątrz świątyni, ale 

także na zewnętrznej elewacji. Rysunek 14 przedstawia charakterystyczny motyw sznura 

(łańcucha) masońskiego: na ilustracjach po lewej w paryskich lożach GOdF, po prawej 

na dawnej loży toruńskiej (obecnie jest to siedziba toruńskiej kurii metropolitalnej). 

  
Rysunek 14. Motyw sznura w loży (Paryż) i na zewnętrznej elewacji (Toruń) 

 
Rysunek 15. Główna Świątynia Wielkiego Wschodu Francji w Paryżu – fot. wł. 
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Drugim obszarem działalności estetycznej w wolnomularstwie są przedmioty co-

dziennego użytku lożowego, stosowane poza oficjalnymi pracami, przede wszystkim 

podczas agapy (braterskiego posiłku kończącego spotkanie).  

W tej grupie dekor masoński nie ma zasadniczo określonego znaczenia symbo-

licznego (rytualnego) albo dominuje nad nim funkcja estetyczna i użytkowa. Loże 

dysponowały licznymi utensyliami stołowymi – od sztućców, przez zastawy stołowe, 

po naczynia toastowe i drobne elementy dekoracyjne. Często stanowiły one przykłady 

bogatego wzornictwa (przede wszystkim ręcznego i wykonywanego na zamówienie). By-

wały także używane jako prezenty i pamiątki wręczane podczas wzajemnych odwiedzin. 

  
Rysunek 16. Ceramika Moustiers, ok. 1785 r., porcelanowa tablica z początku XVIII w., porcelanowa scena 

rodzajowa 1717 r. – fot. wł. 

 
Rysunek 17. Zastawa lożowa XIX w. i ozdobna waza z czasów Drugiego Cesarstwa – fot. wł. 

Na szczególną uwagę zasługują szklane naczynia toastowe (agapę rozpoczynał 

Potrójny Toast wygłaszany zazwyczaj przez Czcigodnego Mistrza). Są zazwyczaj wy-

konane z grubego szkła, a ich charakterystyczną cechą są masywne podstawy. Wiąże 

się to ze zwyczajem głośnego uderzania pustym kielichem o stół po spełnieniu toastu. 
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Rysunek 18. Barwione szkło lożowe, XVIII i XIX w. – fot. wł. 

W XVIII wieku, wraz z pojawianiem się budynków będących własnością loży, 

pojawiła się tradycja honorowania wybitnych braci oraz Czcigodnych Mistrzów portre-

tami, często uwieczniającymi ich w strojach lożowych. W ten sposób narodził się 

nowy obszar wolnomularskiej sztuki. Przykładem aktywnego w tej dziedzinie artysty-

wolnomularza może być Charles Willson Peale, specjalizujący się w uwiecznianiu 

wizerunków braci. Okazał się zdolnym i płodnym malarzem (jest autorem m.in. 60 

portretów Waszyngtona). Choć nie jest znana data wstąpienia do masonerii, nazwisko 

Peale’a jest jednak wspomniane kilkakrotnie w archiwach lożowych. 

 
Rysunek 19. Portrety masońskie: Roëttiers de Montaleau (fot wł.), Jean Soubdes (fot. wł.),  

Ludwik Bourbon-Condé, Edward VII  

Oprócz portretów honorujących członków loży, realizowano potrzeby artystyczne 

i estetyczne w inny sposób. Upiększano wnętrza masońskie grafikami, obrazami na-

wiązującymi do symboliki i scenami rodzajowymi. W takich przypadkach wartości 

estetyczne dominowały nad przekazem symbolicznym. 
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Rysunek 20. Współczesna grafika i obraz olejny z motywami masońskimi – fot. wł. 

Osobnym działem twórczości związanej z wolnomularstwem są projekty i realizacje 

najróżniejszych, zwykle bogato zdobionych dokumentów masońskich. Warto przy tym 

zauważyć, że niejednokrotnie inspiracją dla nich były wspomniane wcześniej obrazy 

loży. W tej grupie prym wiodą patenty (m.in. dokumenty sankcjonujące powstanie loży), 

dyplomy honorowe oraz zawiadomienia o terminie prac, bankietów i spotkań. Ich 

popularność rosła wraz z upowszechnieniem się nowych technik graficznych, zwłaszcza 

druku płaskiego (litografii), wynalezionego w 1798 roku przez Aloisa Senefeldera. 

Litografia, początkowo przeznaczona do reprodukcji afiszów teatralnych okazała się 

wygodnym sposobem powielania rysunków (obok druku wklęsłego – akwaforty). 

Dzięki temu w wydawnictwach masońskich pojawiły się liczne i szczegółowe ilustracje. 

Ważnym elementem identyfikacji wizualnej stały się pieczęcie lóż i obediencji, 

które zasługują na własne opracowanie sfragistyczne. 

  
Rysunek 21. Zaproszenie lożowe (USA, Loża Nr 169, II poł. XVIII w.)73, patent mistrzowski i grafika 

akcydensowa z motywem rytu Memphis-Misraim – fot. wł. 

 
73 Wolf R., dz. cyt., s. 99. 
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Rysunek 22. Ilustracja w publikacji wolnomularskiej, XVIII w. – fot. wł. 

Wraz z otwarciem średniowiecznych cechów kamieniarskich na osoby spoza ściśle 

rozumianej działalności budowlanej, w lożach pojawili się m.in. artyści. Byli pożąda-

nymi członkami masońskich społeczności, ponieważ mieli intuicyjną lub wypracowaną 

w ciągu lat studiów potrzebę harmonii, chęć samodoskonalenia i wrażliwość na sprawy 

duchowe. Stopniowo wykształcała się grupa ludzi związanych ze sztukami pięknymi, 

którzy wykorzystywali swoje talenty w loży i poza nią. Niektórzy śmiało wplatali 

wątki masońskie do swojej twórczości, inni pozostawali wierni nakazowi dyskrecji. 

John Pine (1690-1756) był grafikiem warsztatowym, członkiem Horn Tavern 

w Westminster. Jest najbardziej znany z ryciny umieszczonej na frontyspisie Konstytucji 

Masońskich z 1717 roku, co zapewniło mu pozycję głównego rytownika Wielkiej 

Loży. O jego autorytecie świadczy fakt, że w 1743 roku został królewskim Grawerem 

Sygnetu i Pieczęci. Znał dobrze innego, wspomnianego już wcześniej artystę-masona, 

Williama Hogartha (1967-1764). Kolejnym przykładem jest Thomas Harper (1736-

1832), jubiler i twórca wzoru klejnotów oficerskich do dziś stosowanych w Wielkiej 

Zjednoczonej Loży Anglii74. Był także przewodniczącym wspólnej komisji ds. 

opracowania wzorów patentów, certyfikatów i rytuałów, która powstała w 1814 roku 

po połączeniu się dwóch odłamów anglosaskiej masonerii (the Ancients i the Moderns). 

Odegrał wielką rolę w pracach nad pieczęcią UGLE. Jego aktywność została ukoro-

nowana urzędem Zastępcy Wielkiego Mistrza. Z kolei z ilustracjami tableau d’loge 

związani byli przede wszystkim Josiah Bowring (1795-1831), znany przede wszystkim 

z nadawania swoim pracom klimatu ezoterycznego, John Cole (autor wydanego 

w 1801 roku opracowania „Illustrations of Masonry”) i wspomniany już John Harris. 

W XVIII wieku pewną sławę zdobył także malarz Thomas Beckwith (1731-1786), 

który poza rysunkami architektonicznymi pozostawił także sporą kolekcję herbów, 

ilustrowanych rodowodów (był pasjonatem genealogii) oraz archiwaliów (był członkiem 

 
74 The multifaceted career of Freemason and master jeweller Thomas Harper, 

https://www.freemasonrytoday.com/features/the-multifaceted-career-of-freemason-and-master-jeweller-

thomas-harper [dostęp: 01.06.2022]. 
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działającego na podstawie królewskiego patentu the Society of Antiquaries of London). 

Warto także przywołać postać amerykańskiego wolnomularza-artysty Charlesa Willsona 

Peale'a. Jego dorobek szacowany jest na około 1100 obrazów (głównie portretów, scen 

rodzajowych i pejzaży). W 1782 roku Peale założył pierwszą galerię sztuki w Stanach 

Zjednoczonych. W USA żył i malował także Ezra Ames (1768-1836), specjalizujący 

się w portretach (nazywano go nawet oficjalnym portrecistą Nowego Jorku). Działał 

aktywnie na niwie wolnomularskiej i w lokalnych społecznościach (był przewodniczą-

cym Komitetu Sztuk Pięknych Towarzystwa Krzewienia Sztuk Użytkowych). Warto 

dodać, że całkiem niedawno Reva Wolf na podstawie analizy podróży i zachowanych 

listów postawiła także tezę, że masonem mógł być Francisco Goya (1746-1828)75. 

Nie trzeba było zresztą być wolnomularzem, aby zajmować się przedstawianiem 

elementów nawiązujących do wolnomularstwa w pięknej, artystycznej oprawie. Dosko-

nałym przykładem może być choćby postać i twórczość Williama Blake'a. Ten uro-

dzony w 1757 roku artysta, pisarz, poeta i mistyk jest jednym z najciekawszych twórców 

swojej epoki. Nie ma co prawda dowodów, aby sam Blake należał do wolnomularstwa, 

jednak na pewno z masonami się stykał. Przez długi czas, podczas terminowania 

u rytownika Jamesa Basire'a Blake mieszkał przy ul. Great Queen w Londynie, vis-a-

vis siedziby Wielkiej Loży. Niektóre źródła twierdzą także, że był związany z ezote-

rycznymi organizacjami ówczesnej epoki, takimi jak np. Starożytny Obrządek Druidów. 

Należał także do Kościoła Nowego Jeruzalem (Swedenborgianie). Często powtarzanym 

przez Blake'a stwierdzeniem było także co na górze, to i na dole, znamionujące 

zainteresowania hermetyczne i alchemiczne (a są to jedne ze źródeł filozofii wolno-

mularskiej). 

Jest wiele przykładów fascynacji Blake'a symboliką wolnomularską. Jednym z nich 

jest oczywiście pochodzący z 1794 roku frontyspis z dzieła Blake’a „Europa – prze-

powiednia”, zatytułowany „Urizen stwarzający świat”. 

 Choć nie jest to obraz stricte wolnomularski, jednak jest on wielokrotnie przedsta-

wiany jako jedno z interesujących studiów na temat Wielkiego Architekta Wszech-

świata. Cyrkle i inne elementy symboliczne pojawiają się zresztą także w innych 

dziełach Blake'a. 

  
Rysunek 23. Obraz loży w III stopniu – Josiah Bowring, ilustracja do „Europa – Przepowiednia” – William 

Blake, litografia autoportretu grupowego Rosenthala, kubistyczna martwa natura Grisa 

XIX wiek także przyniósł lożom obfitość talentów artystycznych wśród członków. 

Jedną z najwybitniejszych postaci jest niewątpliwie Alphonse Mucha (1860-1939), 

genialny czeski malarz, plakacista i rysownik. Jego znany album „Le Pater” nawią-

zujący do modlitwy Ojcze Nasz powstał w rok po przystąpieniu Muchy do wolnomu-
 

75 Wolf R., dz. cyt., s. 72-94. 



 

Wojciech Mościbrodzki 
 

34 

 

larstwa. Warto dodać, że Mucha zaprojektował również regalia dla Wielkiej Loży 

Czech (której był Wielkim Mistrzem; był także wyniesiony do godności 33° RSDiU 

i stanął na czele Rady Najwyższej76). Na przełomie wieków tworzył również Hiszpan, 

Juan Gris. Jego działalność przypadła głównie na Paryż, gdzie początkowo malował 

w stylu Toulouse-Lautreca, potem inspirował się pracami przyjaciela Pabla Picassa, by 

ostatecznie stać się reprezentantem kubizmu.  

 
Rysunek 24. Lovis Corinth, „Die Logenbrüder” 

Inny przykład malarza zasłużonego dla wolnomularstwa i wolnomularskich idei to 

Emanuel Gottlieb Leutze (1816-1868). Jest on znany m.in. z portretów sławnych masonów 

(m.in. Jerzego Waszyngtona), ale także z historycznych płócien z czasów wojny 

o niepodległość USA czy fresków na Kapitolu. W Niemczech działał i tworzył Lovis 

Corinth (1858-1925), wybitny impresjonista, który odcisnął swoje piętno na nie-

mieckim ekspresjonizmie (dzieła te hitlerowcy uznali za przejaw sztuki zdegenero-

wanej). Jego obrazy często nawiązują do symboliki i działalności masońskiej, na czele 

z najbardziej znanym „Die Logenbrüder” (właściwie „Toast w loży Wierności”), 

nawiązujący do warsztatu In Treue Fest, którego był jednym z założycieli (1896). 

Do wolnomularstwa należał także Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851), malarz, 

rewolucjonista, członek tajnego stowarzyszenia Frăţia. Jest najbardziej znany z naro-

dowych personifikacji Rumunii, warto jednakże też wskazać na grupowy autoportret 

w czapce frygijskiej (patrz rys. 23).  

Ciekawym przykładem symbolisty jest także Felicien Rops (1833-1898), belgijski 

grafik (uchodzi za mistrza akwaforty i akwatinty) i wolnomularz (należący do Wiel-

kiego Wschodu Belgii). Dzieła Ropsa nie noszą śladów filozofii wolnomularskiej, 

a nawet można uznać, że są od niej dalekie, jako że artysta z upodobaniem zajmował 

się tematami ocierającymi się o dekadencję, satanizm i seks, co zresztą było wynikiem 

jego fascynacji Baudelairem.  

Najbardziej znanymi artystami-masonami w XX wieku byli Marc Chagall (1887-

1985), Fred Zeller (1912-2003) i Grant Wood (1891-1942) – twórca słynnego obrazu 

„American Gothic”. Jeśli chodzi o jego obrazy o tematyce wolnomularskiej, to wypada 

zwrócić uwagę na tryptyk „The First Three Degrees in Freemasonry”. Spośród współ-

czesnych artystów podejmujący tematykę wolnomularską w swoich pracach można 

wymienić też ekscentrycznego Ari Rousimoffa (ur. 1954), malarza, aktora i reżysera 

(choć jego produkcje zaliczane są raczej do kina niskich lotów). 
 

76 Parker W., Huyghebaert J., History of freemasonry in the Czech republic, http://www.vlcr.cz/english 

[dostęp: 01.06.2022]. 
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Rysunek 25. Masoński tryptyk Granta Wooda 

Powyższe zestawienie jest oczywiście tylko bardzo wstępnym zarysowaniem 

tematu artystów-wolnomularzy. Jest to jednak dobry impuls do dalszych badań, które 

powinno rozszerzyć listę (zwłaszcza o postaci XX-wieczne), poszukać punktów wspól-

nych w charakterystyce twórczej i zbadać na ile autorzy kierowali się wolnomularską 

tradycją w wyborze tematów. Warto także rozszerzyć badania o reprezentantów innych 

dziedzin, jak architektura, muzyka i film. 

Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, analizując kwestie związków 

sztuki i wolnomularstwa jest swego rodzaju pareidolia masońska, czyli dostrzeganie 

wątków wolnomularskich w dziełach, w których one nie występują. Zjawisko to jest 

dość powszechne, więc warto poddać je próbie wyjaśnienia.  

Wolnomularstwo, jako system inicjacyjny i alegoryczny od wieków posługiwało 

się tajemniczością swoich wieloznacznych symboli jako metodą przekazu. Herme-

tyczność bractwa sprawiała, że symbol mógł być poprawnie odczytany tylko wówczas, 

jeśli na drodze relacji mistrz-uczeń został objaśniony sposób jego rozumienia. Z drugiej 

strony, wolnomularska alegoria operuje przedmiotami pospolitymi, jak młotek, cyrkiel, 

kielnia, pion, drabina, serce, nóż itp. Nie da się też zaprzeczyć, że masoneria jest 

„atrakcyjna”, o czym świadczy wielka liczba narosłych wokół niej spiskowych teorii. 

Ich rozwojowi sprzyja zwłaszcza powszechność komunikacji w dobie Internetu oraz 

rozwój serwisów społecznościowych, które sprzyjają odnajdywaniu ludzi o podobnych 

zainteresowaniach. W takich grupach powstają najróżniejsze interpretacje znaków 

wizualnych dostępnych w przestrzeni publicznej. Dotyczy to fragmentów elewacji, 

gestów znanych osób (które w oczach szukających sensacji stają się znakami rozpo-

znawczymi masonów77), czy występowania w filmie, obrazie czy grze komputerowej 

popularnych znaków masońskich. 

Typowym przykładem tego zjawiska jest błędne interpretowanie zdobień dawnych 

kamienic należących do zrzeszeń architektów i innych stowarzyszeń rzemieślniczych 

(patrz rys. 26). Skądinąd występuje na nich często ekierka (mylnie odczytywana jako 

węgielnica) lub inne narzędzia rzemieślnicze, wyraźnie wskazujące kierunek prawi-

dłowej interpretacji. 

 
77 Znaki rozpoznawcze polegające m.in. na dyskretnym uścisku dłoni występowały już w czasach masonerii 

operatywnej, w której były rodzajem uwierzytelnienia się braci cechowych. Współcześnie straciły swoją 

funkcję (mimo że są nadal nauczane w lożach) i mają znaczenie wyłącznie historyczne. 
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Rysunek 26. Fragmenty elewacji kamienicy w Świdnicy przy placu Tysiąclecia Państwa Polskiego (po lewej) 

i Politechniki Gdańskiej (po prawej). 

Niezwykle ciekawym przykładem może być też szkic znajdujący się w biurze 

Wielkiego Sekretarza Najwyższej Kapituły Rytu Royal Arch w Szkocji przypisywany 

Giovanniemu Francesco Barberiemu (rys. 27). Obraz ten nazywany jest „Przywrócenie 

mistrza do życia”78, co sugerować może związek z legendą o śmierci Hirama, która od 

początku XVIII wieku stała się centrum alegorii trzeciego stopnia wtajemniczenia. 

  
Rysunek 27. Szkic Barberiego (Guercino) błędnie interpretowany jako masoński 

Na pierwszy rzut oka, niektóre elementy obrazu wydają się to potwierdzać. Widzimy 

leżącą w grobie postać, której wzrost i szlachetność rysów twarzy odróżnia ją od 

otaczających go ludzi. Jedna z postaci, nachylająca się nad leżącym trzyma w rękach 

linię (aluzja do Złego Czeladnika?), zaś druga – wyraźny cyrkiel, którym dokonuje 

jakiegoś rytualnego gestu. Czwarta z postaci unosi wysoko ręce, jakby w geście Znaku 

Rozpaczy (związanego z odnalezieniem grobu Mistrza). Analizę możemy uzupełnić 
 

78 Smyth F., Hiram Abif: a 17th Century Drawing?, Transactions of Quatuor Coronati Lodge Vol. 103, 

http://www.freemasons-freemasonry.com/raising-master.html [dostęp: 01.06.2022]. 
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o kamienny, niedokończony postument po prawej stronie obrazu. A jednak obraz nie 

ma nic wspólnego z legendą Hirama, która w czasach Barberiego jeszcze nie powstała. 

Podobne zjawisko występuje także w przypadku znanego obrazu Hansa Holbeina 

„Ambasadorowie”. Dzieło to jest wręcz kanonicznym przykładem rozbudowanego 

symbolizmu. Każdy element tego obrazu niesie ze sobą ukryte przesłanie – od zakry-

tego krucyfiksu w lewym, górnym narożniku po pękniętą strunę włoskiej lutni. Ba, 

nawet znakomicie odwzorowana księga psalmów ma także swoje ukryte przesłanie. 

Osoby poszukujące śladów wolnomularskich zwrócą jednak uwagę przede wszystkim 

na cyrkiel i węgielnicę oraz pion. Ale dzieło malarza również nie ma związku z maso-

nerią. Obraz powstał w roku 1533, na ponad sześćdziesiąt lat przed Statutami Schawa, 

które otwierały loże kamieniarskie na przyjmowanie osób niezwiązanych z rzemiosłem 

budowlanym.  

Kolejny przykład pochodzi z iluminowanego manuskryptu pokazanego na rysunku 

28. Inicjał przedstawia postać trzymającą w rękach cyrkiel z węgielnicą i ewidentnie 

prowadzącą jakiś wykład dla dziesięciu przyglądających się osób, których pozycja 

i układ sugerują relację Mistrz-Uczeń. Na stole znajdują się elementy geometryczne 

i architektoniczne (rozeta). Cała scena mogłaby być ilustracją do nauk przeprowadza-

nych przez Drugiego Dozorcę79, gdyby nie fakt, że dzieło to pochodzi z końca XIII 

wieku, a więc z czasów, kiedy autor po prostu nie mógł wzorować się na rytuale 

wolnomularskim. 

Użycie cyrkla – narzędzia kojarzonego z wolnomularstwem – prezentują także 

alegorie stworzenia świata w różnych iluminowanych wydaniach Biblii. Środkowy 

obraz pokazany na rysunku 28 pochodzi z roku 1225. Użyty tu cyrkiel jest po prostu 

narzędziem kreślarskim, służącym do wyznaczania okręgu i zataczania koła. Podobną 

funkcję ma on na miniaturze „Architekt wszechświata” pochodzącej z manuskryptu 

Brunetto Latiniego „Li livres dou Tresor” (poł. XIII w.). 

 
 Rysunek 28. Pareidolie wolnomularskie  

4. Podsumowanie 

W niniejszym artykule zaprezentowano jedynie bardzo wstępną analizę wykorzy-

stywania różnych dziedzin sztuki przez wolnomularstwo, wykazując jednocześnie, że 

w tych badaniach trzeba stosować szerokie rozumienie sztuki – od klasycznych defi-

nicji estetycznych, przez beaux arts, plastykę użytkową, komunikację wizualną, a nawet 

projektowanie graficzne. Dzieła artystów (zawodowych i amatorskich) oddziaływały 

 
79 Zadaniem Drugiego Dozorcy jest opieka nad uczniami wolnomularskimi. 
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niezwykle silnie na wolnomularzy – przez siłę symbolu, wrażenie estetyczne, inspirację 

do kontemplacji i filozoficznej refleksji. 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że masoneria w swoim bogactwie związków ze sztuką 

w pełni zasługuje na miano prawdziwej Ars Regia, sztuki królewskiej. 

Artykuł stanowi zaledwie wstępne zarysowanie pola badawczego, a proponowana 

w nim systematyzacja wykorzystania wytworów artystycznych powinna stać się zachętą 

do pogłębionej analizy każdej z kategorii, tym bardziej że na polu polskiej literatury 

masonologicznej odczuwany jest silny brak opracowań tego tematu. 
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Między sztuką, kulturą a filozofią. Wybrane aspekty komunikatu wizualnego 

w masonerii i na jej pograniczach 

Streszczenie 

Wedle starej, XVIII-wiecznej definicji, wolnomularstwo jest systemem etycznym przekazywanym poprzez 

alegorie. W ciągu długich wieków (najstarszy dokument masonerii operatywnej, Manuskrypt Regius, dato-

wany jest na XIV wiek) ruch wolnomularski dopracował się unikalnego języka symbolicznego i obrósł 
w najróżniejsze artefakty wizualne: od bogato zdobionych fartuszków, przez obrazy mistrzów loży, sceny 

rodzajowe, ceramikę masońską, biżuterię, chorągwie, dokumenty z piękną oprawą graficzną.  

Od XVII wieku loże zaczęły przybierać formę klubów refleksji, w których w duchu oświeceniowej filo-

zofii popularnej prowadzono dyskusje na tematy społeczne, ezoteryczne, humanistyczne czy estetyczne. 
Wśród członków lóż było wielu najwybitniejszych artystów (jak A. Mucha, M. Chagall, H. Woods,  

W. Hogarth czy F. Rops), a także osób o mniej znanych nazwiskach, które chciały realizować własną potrzebę 

kreacji plastycznej. Wszyscy oni partycypowali w tworzeniu unikalnego zestawu wolnomularskich dzieł 

artystycznych. 
Paradoksalnie, literatura masonologiczna stosunkowo rzadko podejmuje próbę analizy styku świata sztuki 

I masonerii (jeśli nie liczyć muzealnych katalogów wystawienniczych), koncentrując się przede wszystkim 

na badaniach historycznych, filozoficznych, antropologicznych i kulturowych. Brak ten jest szczególnie 

widoczny w polskim piśmiennictwie dziedziny.  
Niniejszy artykuł jest próbą wytyczenia nowego obszaru badawczego. Zastosowana w nim metoda wy-

chodzi od próby nakreślenia definicji sztuki (zwłaszcza w odniesieniu do myśli filozoficznej okresu, 

w którym kształtowała się nowożytna masoneria), by następnie dokonać kategoryzacji pól badawczych 

w zakresie różnych odmian sztuk związanych z masonerią (sztuka symboliczna, estetyzująca, użytkowa itp.). 

Przedstawiono także krótki przegląd artystów-wolnomularzy i omówiono zjawisko masońskiej pareidolii. 

Artykuł należy rozumieć jako punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych studiów, które autor zamierza 

kontynuować w kolejnych opracowaniach. 

Słowa kluczowe: filozofia sztuki, masoneria, wolnomularstwo, sztuka użytkowa, filozofia masonerii 
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Dominik Moskal1 

Osobowościowe korelaty preferencji estetycznych 

w zakresie sztuk plastycznych – przegląd badań 

1. Wprowadzenie 

Badania nad osobowością człowieka starają się nie tylko ugruntować wiedzę 

o konstruktach wchodzących w jej skład „jako takich”, ale również opisywać i wyjaśniać 

zależności między określonymi zespołami cech oraz wskaźnikami funkcjonowania 

człowieka w różnych sferach2. Jedną z tych ostatnich niewątpliwie stanowi kultura. 

Naukowcy starają się zidentyfikować zależności między zmiennymi stanowiącymi 

o konstrukcji psychologicznej człowieka a zachowaniami, deklaracjami czy emocjami 

związanymi z tworzeniem lub percepcją dzieł sztuki. 

Celem poniższej pracy o charakterze syntetycznym jest próba przedstawienia zależ-

ności osobowościowych w zakresie preferencji estetycznych, odkrytych przez autorów 

badań. Dokonany przegląd ma na celu przytoczenie związków między reprezento-

waniem wskazanych przez autorów konstruktów osobowościowych oraz preferowaniem 

dzieł sztuki określonego typu. Praca koncentruje się na wskazanym zjawisku w zakresie 

sztuk plastycznych – ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. 

Wielość teorii osobowości utrudnia podjęcie tematyki preferencji estetycznych 

w odniesieniu do wszystkich sformułowanych przez badaczy osobowości koncepcji. 

Istnieją jednak wśród nich takie, do których współcześni naukowcy odwołują się naj-

częściej i które uchodzą za obejmujące zagadnienie osobowości możliwie kompleksowo. 

W poniższej pracy dokonano wobec tego przeglądu badań nad preferencjami este-

tycznymi w odniesieniu do takich konstruktów, jak teoria Wielkiej Piątki R.R. McCrae 

i P.T. Costy czy poszukiwanie doznań autorstwa M. Zuckermana. 

1.1. Próba zdefiniowania głównych pojęć 

1.1.1. Osobowość 

Fenomen osobowości interesował już pionierów psychologii. Wielu z nich nie 

posługiwało się jeszcze omawianym terminem. Z perspektywy czasu wiadomo jednak, 

że znaczna ilość procesów, którymi się zajmowali, stała się częścią teorii osobowości3. 

Pierwsi badacze, zajmujący się procesami o fizjologicznym podłożu, zapewne nie 

zdawali sobie sprawy, że ich teorie temperamentu staną się częścią ujęcia H. Eysencka, 

rozpatrywanego w kategoriach osobowości. 
Strukturą osobowości szczególnie interesowali się twórcy psychoanalizy4. Freud 

rozumiał ją jako system, w którym zachodzi nieustanny konflikt między popędami 

 
1 dominik.moskal@interia.pl, Katedra Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 
2 Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 20. 
3 Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 166-257. 
4 Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 

s. 25-48. 
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a normami, rozwiązywany przez zabiegi ego. Myśl wiedeńskiego psychiatry konty-
nuował C.G. Jung. Według niego osobowość stanowi zdecydowanie bardziej skompli-
kowany konstrukt, w ramach którego należy mówić o archetypach, nieświadomości 
osobowej i zbiorowej oraz jaźni, zajmującej centralne miejsce w psychice jednostki. 

Pierwszą próbę syntezy licznych definicji osobowości sformułowanych przez 
badaczy podjął Gordon Allport5. Badacz wyróżnił definicje biospołeczne, zgodnie 
z którymi osobowość przejawia się przede wszystkim w kontaktach społecznych. O jej 
istocie stanowią wobec tego głównie – a może jedynie – reakcje innych ludzi, sposób, 
w jaki jednostka jest odbierana. Podejście biospołeczne okazuje się zatem zgodne 
z potocznym rozumieniem terminu „osobowość”, które zawiera w sobie aspekt warto-
ściujący to, kim jest druga osoba. 

Sam Allport nie uważa jednak, aby definicje biospołeczne w pełni oddawały to, 
czym w istocie jest osobowość. W ich miejsce proponuje posługiwanie się definicjami 
biofizycznymi, akcentującymi właściwości jednostki zawierające zarówno aspekt 
organiczny, jak i aspekt postrzegany6. 

Literatura mówi również o tzw. definicjach zbiorczych, w ramach których wymienia 
się wszystkie czynniki uważane za najistotniejsze podczas charakteryzowania jed-
nostki. Rodzi to jednak pewne komplikacje – nie sposób bowiem stworzyć wówczas 
jednorodnej definicji terminu „osobowość”7. Czynniki wchodzące w skład osobowości 
będą bowiem wówczas zależne od teorii, w ramach której ulega ona zdefiniowaniu. 

Mimo to podejmowano liczne próby sformułowania ogólnej definicji osobowości. 
Larsen i Buss8 wskazują, że jest to zespół wzajemnie powiązanych i względnie trwałych 
cech i mechanizmów psychologicznych wewnątrz jednostki, które wpływają na jej 
interakcje i przystosowanie do środowiska fizycznego, społecznego i intrapsychicz-
nego. Osobowość charakteryzują zatem trzy cechy: 1) stanowi ona powiązanie cech 
i mechanizmów, 2) odpowiada za interakcje między jednostką a środowiskiem, 3) pełni 
funkcje adaptacyjne. Tak sformułowana definicja osobowości wydaje się stanowić 
syntezę licznych podejść teoretycznych i kompleksowo wyjaśniać, co należy rozumieć 
pod tym terminem. 

1.1.2. Preferencje estetyczne 

Literatura podaje szerokie rozumienie terminu „preferencje estetyczne”. Jego 
znaczenie rozciąga się od preferencji co do wyglądu drugiej osoby, obiektów użytku 
codziennego, środowiska urbanistycznego, aż do dzieł sztuki. Niniejszy przegląd 
koncentruje się na ostatnim z wymienionych aspektów. Uwzględnia przede wszystkim 
sztuki plastyczne, szczególnie koncentrując się na dziełach malarskich. 

2. Rys historyczny badań 

Przeżyciami estetycznymi zajął się już jeden z pionierów psychologii. Gustav Fechner, 
znany z wdrażania eksperymentalnego podejścia w badaniu zjawisk psychicznych, 
sformułował zasadę asocjacji9. Uznał, że kluczową rolę w kształtowaniu upodobań 

 
5 Allport G., Personality: A psychological interpretation, Holt, Rinehart and Winston, New York 1937. 
6 Cyt. za: Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie…, s. 25-48. 
7 Tamże. 
8 Larsen R., Buss D., Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature, McGraw-Hill 

Education, New York 2005. 
9 Ortlieb S., Carbon C., Kitsch and Perception: Toward a ‘New Aesthetic from Below’, Art & Perception, 7, 

2019, s. 1-26. 
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estetycznych odgrywa proces uczenia się obserwatora, a nie właściwości obserwowanego 
obiektu. 

W 1. połowie XX wieku Lew Wygotski10 zdefiniował dzieło sztuki jako połączenie 

symboli estetycznych. Podjął próbę zinterpretowania ich na podstawowym poziomie – 

niejako w odłączeniu zarówno od twórcy, jak i odbiorcy. 

Niespełna kilka lat później pierwsze badania nad osobowościowymi korelatami 

preferencji w zakresie sztuki przeprowadzili Burt11 oraz – nieco później – Eysenck12. 

Zapoczątkowany przez nich nurt przez kolejne lata wzbogacał się o odkrycia powiązań 

cech osobowości z przedkładaniem jednych dzieł nad inne13. 

3. Osobowościowe korelaty preferencji estetycznych w zakresie sztuk 

plastycznych 

3.1. Wielka Piątka 

Osobowość według twórców „Big Five” P. Costy i R. McCrae’a, to zespół pięciu 

czynników14. Jednostkę można w tym ujęciu scharakteryzować na skalach Neurotycz-

ności, Ekstrawersji, Otwartości na doświadczenie, Ugodowości i Sumienności. 

Osoba o wysokim poziomie neurotyczności będzie charakteryzować się lękiem oraz 

depresyjnością. Możliwe będzie również zaobserwowanie nadmiernego samokryty-

cyzmu oraz agresywnej wrogości. Osoba neurotyczna będzie wykazywać się impul-

sywnością i nadwrażliwością. Na drugim biegunie skali neurotyczności znajduje się 

zrównoważenie emocjonalne. Jednostka, wobec której można użyć takiego określenia, 

będzie stabilnie i spokojnie podchodzić do codziennych wyzwań, a perspektywa 

radzenia sobie z nimi nie wywoła w niej paraliżującego lęku. 

Ekstrawersja to wymiar, który wiąże się z asertywnością, towarzyskością, emocjo-

nalnością pozytywną, aktywnością, serdecznością i poszukiwaniem doznań. Osoby 

introwertyczne charakteryzuje z kolei utrzymywanie dystansu w kontaktach społecz-

nych oraz preferowanie samotności. 

Otwartość na doświadczenie przejawia się w sześciu wymienianych przez twórców 

Wielkiej Piątki dziedzinach: wyobraźni, estetyce, uczuciach, działaniach, ideach i war-

tościach. Osoba otwarta na doświadczenie charakteryzuje się ciekawością świata, 

wrażliwością estetyczną oraz skłonnością do stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Znajdująca się na przeciwległym biegunie mała otwartość na doświadczenie wiąże się 

z konwencjonalnością oraz skłonnością do postępowania według społecznie uznanych 

zasad. 

Wysoki poziom ugodowości charakteryzuje osoby prostolinijne i dobroduszne. 

Ugodowa jednostka będzie skłonna do pomocy, łagodna oraz przekonana o uczciwych 

zamiarach innych ludzi. Przeciwnie – osoby o niskim poziomie ugodowości wykażą 

sceptycyzm w podejściu do innych ludzi. Będą bardziej skłonne do rywalizacji oraz 

egocentryzmu. 

 
10 Wygotski L., Psychologia sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980. 
11 Burt C., The Psychology of Art, [w:] How the mind works, Allen and Unwin, London 1933. 
12 Eysenck H.J., The general factor in aesthetic judgements, British Journal of Psychology, 31, 1940, s. 94-102. 
13 Furnham A., Avison M., Personality and preference for surreal paintings, Personality and Individual 

Differences, 23, 1996, s. 923-935. 
14 Strelau J., Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2014, s. 384-472. 
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Wymiar sumienności charakteryzują dziedziny kompetencji, skłonności do porządku, 

obowiązkowości, dążenia do osiągnięć, samodyscypliny i rozwagi. Osoby o wysokiej 

sumienności będą wykazywały silną wolę i wytrwałość w dążeniu do celów; o niskiej 

zaś – brak dbałości oraz raczej hedonistyczne nastawienie do życia. 

Już sami pionierzy pięcioczynnikowego podejścia wskazywali na znaczącą rolę 

Otwartości na doświadczenie w zakresie podejścia do sztuki – uznali, że artyści wyka-

zują się „wzorcowo” wysokim poziomem omawianego wymiaru15. Niedługo później 

rozpoczęto badania nad związkami cech osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki z prefe-

rencjami estetycznymi. 

Przypuszczenia o znaczącej roli otwartości na doświadczenie (jedną z jej dziedzin 

stanowi bowiem estetyka) potwierdziły badania empiryczne. Wykazano związek między 

wysokim poziomem omawianego wymiaru a preferowaniem złożonych obiektów16. 

Wyniki nie okazały się jednak spójne. Nieco wcześniej Furnham i Avinson17 prze-

prowadzili badania wskazujące na korelację między wysokim poziomem otwartości na 

doświadczenie i preferowaniem sztuki przedstawiającej, składającej się ponadto z nie-

zbyt licznych elementów. Odmienne wyniki przyniosły dalsze badania Rawlingsa18, 

według których otwartość na doświadczenie koreluje z niechęcią wobec obrazów reali-

stycznych oraz upodobaniem do abstrakcji. Do podobnych wniosków doszli Furnham 

i Walker19, którzy wykazali pozytywny związek omawianej cechy z preferowaniem 

pop-artu oraz abstrakcji. Wysoki poziom otwartości na doświadczenie w połączeniu 

z poszukiwaniem doznań okazał się stanowić predyktor (jednak niezbyt silny) prefe-

rowania abstrakcji20 – podobnie otwartość na doświadczenie w parze z niską potrzebą 

domknięcia poznawczego. Potwierdziła się także hipoteza o związku otwartości na 

doświadczenie z wybieraniem obrazów nacechowanych emocjonalnie w pozytywny 

sposób21. 

Otwartość na doświadczenie okazała się najlepszym predyktorem zachowań arty-

stycznych, stanowiąc jednocześnie niemały problem dla badaczy. Zaskakujące wyniki 

przyniosły dalsze badania Furnhama i Walkera22, według których osoby charaktery-

zujące się wysokim poziomem otwartości na doświadczenie preferują pop-art, obrazy 

abstrakcyjne oraz przedstawiające – odmienne nurty wydają się podobnie trafiać w ich 

 
15 McCrae R.R., Costa P.T., Conceptions and correlates of openness to experience, [w:] Johnson J., Hogan R. 

(red.), Handbook of Personality Psychology, Academic Press, San Diego 1997, s. 825-847. 
16 Rawlings D., Twomey F., Burns E., Morris S., Personality, creativity, and aesthetic preferences: 

comparing psychoticism, sensation seeking, schizotypy and openness to experience, Empirical Studies of Art, 

16, 1998, s. 153-178. 
17 Furnham A., Avison M., dz. cyt., s. 923-935. 
18 Rawlings D., Barrantes i Vidal N., Furnham A., Personality and aesthetic preferences in Spain and 

England: two studies relating sensation seeking and openness to experience to liking for paintings and music, 

European Journal of Personality, 14, 2000, s. 553-576. 
19 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits, previous experience of art, and demographic 
variables on artistic preference, Personality and Individual Preferences, 31, 2001, s. 997-1017. 
20 Brady T., Trait and State Determinants of Preference for Abstract Art, W&M ScholarWorks, Virginia 

2000, s. 22-41. 
21 Chamorro-Premuzic T., Reimers S., Hsu A., Ahmetoglu G., Who are thou? Personality predictors of 
artistic preferences in a large UK sample: The importance of openness, British Journal of Psychology, 100, 

2009, s. 501-516 
22 Furnham A., Walker J., Personality and judgements of abstract, pop art, and representational paintings, 

European Journal of Personality, 15, 2001, s. 57-72. 
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gust. Można zatem wyciągnąć wniosek, że otwartość na doświadczenie nie tyle 

stanowi o preferowaniu sztuki określonego typu, ile o zainteresowaniu sztuką w ogóle. 

Do podobnych wniosków doszli McManus i Furnham23. 

Jak wskazuje M. Kossowska, wymiar otwartości na doświadczenie jest związany 

z niską potrzebą domknięcia poznawczego. Ta zaś  

wiąże się z lepszą tolerancją doświadczanej niepewności. Stwarza warunki dla 

wnikliwej i dokładnej analizy sytuacji i otwartości na nowe informacje. W takich 

warunkach ludzie są mniej skłonni do szybkiego formułowania ostatecznych 

sądów na temat nowych sytuacji. Motywowani są raczej do złożonego i nieste-

reotypowego ich spostrzegania, rozpatrywania alternatywnych interpretacji, 

asymilowania nowych informacji oraz adaptowania się do zachodzących 

zmian24. 

Jak pokazują badania, wysoka potrzeba domknięcia poznawczego jest związana 

z niechęcią do abstrakcyjnych dzieł sztuki25.  

Jeśli mowa o neurotyczności, wyniki badań okazują się zdecydowanie bardziej 

spójne. Jej związek z upodobaniem do dzieł abstrakcyjnych pokazują wyniki licznych 

badań26, 27. Wskazano również na jej rolę w przewidywaniu preferowania pop-artu28. 

Wyniki badań empirycznych mówią również o niechęci osób o wysokim poziomie 

neurotyczności wobec obrazów przedstawiających oraz wybieraniu tych, które charak-

teryzują się negatywnym tonem emocjonalnym29. Z drugiej zaś strony – w kontekście 

designu – wysoki poziom neurotyczności stanowi korelat preferowania prostego 

i przejrzystego interfejsu30. 

Wyniki badań w zakresie związków ekstrawersji z preferencjami estetycznymi wy-

dają się być niejednoznaczne. Eysenck31 wykazał korelację między omawianym wy-

miarem a wybieraniem dzieł wpisujących się w nurt sztuki nowoczesnej. Nie istniała 

jeszcze wówczas teoria Wielkiej Piątki; Eysenck posługiwał się pojęciem ekstrawersji 

w ramach swojej teorii PEN (P – psychotyczność, wskazująca na skłonności do 

zachowań agresywnych i impulsywnych, E – ekstrawersja, wiążąca się z towarzy-

skością i aktywnością, N – neurotyczność, mówiąca o lękliwości i napięciu32). Kilka-

naście lat później odkryto związek między introwersją a preferowaniem nowoczesnych 

 
23 McManus I., Furnham A., Aesthetic activities and aesthetic attitudes: Influences of education, background 

and personality on interest and involvement in the arts, British Journal of Psychology, 97, 2006, s. 555-587. 
24 Cyt. za: Kossowska M., Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia, Przegląd Psycho-

logiczny, 4, 2003, s. 355-373. 
25 Wiersema D.V., van der Schalk J., van Kleef G.A., Who’s afraid of Red, Yellow, and Blue? Need for 

Cognitive Closure Predicts Aesthetic Preferences, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6, 2012, 

s. 168-174.  
26 Knapp R., Wulff A., Preferences for abstract and representational art, Journal of Social Psychology, 60, 
1963, s. 255-262. 
27 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
28 Furnham A., Walker J., Personality and judgements…, s. 57-72. 
29 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
30 Sarsam S.M., Al-Samarraie H., Towards incorporating personality into the design of an interface: a method 

for facilitating users’ interaction with the display, User Model. User-adapt. Interact., 1, 2018, s. 75-96. 
31 Eysenck H.J., ‘Type’-factors in aesthetic judgements, British Journal of Psychology, 31, 1941, s. 262-270. 
32 Strelau J., Różnice indywidualne…, s. 237-244. 



 

Dominik Moskal 
 

46 

 

dzieł. Furnham i Avinson33 stwierdzili zaś niechęć do sztuki nowoczesnej wśród osób 

cechujących się wysokim poziomem ekstrawersji. Zauważyli ponadto częstsze prefe-

rowanie dzieł surrealistycznych w przypadku ekstrawertyków. Kolejne badania przyniosły 

odmienne wnioski. Nie odnotowano bowiem żadnego związku między ekstrawersją 

a preferowaniem jakiegokolwiek nurtu w sztuce34. Wykazano również korelację między 

wysokim poziomem ekstrawersji a docenianiem sztuki w ogóle35. Ekstrawertycy częściej 

zauważali również występowanie cennych pod względem estetycznym obiektów36. 

W badaniach Salimun i wsp.37 stwierdzono natomiast związek między ekstrawersją 

a poszukiwaniem braku konwencjonalności. Z jednej strony relacje między ekstrawersją 

a preferowaniem określonych nurtów w sztuce wydają się niejasne, z drugiej zaś – 

istnieje przypuszczenie, że ekstrawersja, podobnie do otwartości na doświadczenie, 

koreluje z ogólnym zainteresowaniem sztuką. 

Nieco bardziej spójne okazują się być wnioski płynące z badań nad ugodowością. 

Furnham i Avinson38 wskazują na preferowanie sztuki przedstawiającej wśród osób 

o wysokiej ugodowości. W innym badaniu wykazano także częstszą niechęć do pop-

artu wśród ugodowych jednostek39. Furnham i Rao40 mówią również o awersji wobec 

abstrakcyjnych dzieł w omawianej grupie. Wcześniejsze badanie nie wskazało jednak 

na wyższe preferowanie dzieł jakiegokolwiek nurtu wśród osób cechujących się 

wysoką ugodowością41. Silvia i Nusbaum42 wykazali jednak częstsze występowanie 

wśród nich zjawiska określanego przez literaturę mianem being touched by art, które 

można utożsamić ze szczególnym przeżyciem estetycznym, głębokim zrozumieniem 

tonu emocjonalnego dzieła. Gdy mowa o designie Salimun i in.43 sugerują, że osoby 

ugodowe są skłonne do preferowania różnorodnych interfejsów – właśnie ze względu 

na ich „niepretensjonalną” naturę. 

Jako pierwsi związkami między wymiarem sumienności i preferencjami estetycznymi 

zajęli się Furnham i Avison44, którzy nie wykazali żadnych istotnych korelacji. Nieco 

później inne badanie powiązało sumienność z wybieraniem sztuki przedstawiającej oraz 

niechęcią do pop-artu45. Chamorro-Premuzic i wsp.46 przedstawili jednak dość zaska-

 
33 Furnham A., Avison M., dz. cyt., s. 923-935. 
34 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
35 McManus I., Furnham A., dz. cyt., s. 555-587. 
36 Alkan S., Ordulu M.Z., Sezer Y., Soyer E., Aslan D., Sayek I., Is there a correlation between extroversion 

personality characteristics of medical students and awareness of works of art?, Turkish Journal of Medical 
Science, 37, 2007, s. 311-317. 
37 Salimun C., bin Abu Seman E.A., binti Wan Ahmad W.N., binti Abdullah Sani Z.H., Shishehchi S., 

Predicting Aesthetic Preferences: Does the Big-Five Matters?, International Journal of Advanced Computer 

Science and Applications, 12, 2021, s. 175-182. 
38 Furnham A., Avison M., dz. cyt., s. 923-935. 
39 Furnham A., Walker J., Personality and judgements…, s. 57-72. 
40 Furnham A., Rao S., Personality and the aesthetics of composition: A study of Mondrian and Hirst, North 

American Journal of Psychology, 4, 2002, s. 233-242. 
41 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
42 Silvia P.J., Nusbaum E.C., On personality and piloerection: Individual differences in aesthetic chills and 

other unusual aesthetic experiences, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5, 2011, s. 208-214. 
43 Salimun C., bin Abu Seman E.A., binti Wan Ahmad W.N., binti Abdullah Sani Z.H., Shishehchi S., dz. 
cyt., s. 175-182. 
44 Furnham A., Avison M., dz. cyt., s. 923-935. 
45 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
46 Chamorro-Premuzic T., Reimers S., Hsu A., Ahmetoglu G., dz. cyt., 100, 2009, s. 501-516. 
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kujące wnioski – sumienność okazała się bowiem wiązać z niechęcią do sztuk wizual-

nych w ogóle. W kontekście designu osoby o wysokiej sumienności okazały się natomiast 

preferować klasyczny układ elementów i doświadczać frustracji w przypadku zabu-

rzenia dobrze znanej organizacji interfejsu47. 

3.2. Poszukiwanie doznań 

Poszukiwanie doznań to wymiar osobowości, który określa skłonność do poszuki-

wania różnorodnych i intensywnych wrażeń oraz gotowość do podejmowania ryzyka – 

w kontekście fizycznym, społecznym, prawnym i finansowym48. 

Furnham i Walker49 w celu zbadania związków między poszukiwaniem doznań 

a preferencjami estetycznymi posłużyli się kwestionariuszem podzielonym na podskale 

TAS i Dis. TAS (Thrill and Adventure Seeking – poszukiwanie przygód i grozy) 

określa skłonność do podejmowania czynności fizycznych związanych z niebezpie-

czeństwem i ryzykiem, np. uprawianie sportów ekstremalnych. Dis (Disinhibition – 

brak zahamowania) odnosi się natomiast do kontekstu społecznego. Osoby o wysokim 

wyniku w skali Dis są skłonne do poszukiwania intensywnych wrażeń poprzez sięganie 

po używki oraz ryzykowne czynności seksualne. 

Korelacjami między poszukiwaniem doznań i preferencjami estetycznymi zajął się 

już twórca omawianego wymiaru osobowości – M. Zuckerman. Wraz z zespołem50 

wykazał częstsze wybieranie złożonych, asymetrycznych rysunków wśród osób o wyż-

szym poziomie składników poszukiwania doznań (badania zostały przeprowadzone 

jeszcze przed stworzeniem spójnej koncepcji poszukiwania doznań). Preferowały one 

również obrazy wywołujące pobudzenie emocjonalne51 oraz złożone obiekty. Skłonność 

do poszukiwania doznań została także powiązana z preferowaniem złożonych obrazów 

abstrakcyjnych52, 53 oraz takiej abstrakcji, która wiąże się w znacznym stopniu z wywo-

ływaniem gwałtownych emocji54. Furnham i Walker55 wykazali wśród osób poszu-

kujących doznań wybieranie skrajnie odmiennych nurtów w sztuce – sztuki przedsta-

wiającej oraz abstrakcyjnej. Sugerują związek takiego zjawiska z posiadaniem przez 

osoby poszukujące doznań większego doświadczenia w kontaktach ze sztuką. Rok 

później56 nie odkryli natomiast związku z preferowaniem jakiegokolwiek stylu w skali 

Dis, zaś wyższy wynik w skali TAS stanowił predyktor wybierania dzieł abstrakcyj-

 
47 Zhang J., Luximon Y., Song Y., The role of consumers’ perceived security, perceived control, interface 
design features, and consienctiousness in continous use of mobile payment services, Sustainability, 23, 2019, 

s. 6843. 
48 Zuckerman M., Behavioural expressions and biosocial bases of sensation seeking, Cambridge University 

Press, Cambridge 1994, s. 1-30. 
49 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
50 Zuckerman M., Neary R.S., Brustman B.A., Sensation-seeking scale correlates in experience (smoking, 

drugs, alcohol, ‘hallucinations’ and sex) and preference for complexity (designs), Proceedings of the 78th 

Annual Convention of the American Psychological Association, 1970, s. 317-318. 
51 Zuckerman M., Ulrich R.S., McLaughlin J., Sensation seeking and reactions to nature settings, Personality 

and Individual Differences, 15, 1993, s. 563-576. 
52 Tobacyck J.J., Myers H., Bailey L., Field-dependence, sensation seeking and preference for paintings, 

Journal of Personality Assessment, 45, 1981, s. 270-277. 
53 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
54 Rawlings D., Barrantes i Vidal N., Furnham A., dz. cyt., s. 553-576. 
55 Furnham A., Walker J., Personality and judgements…, s. 57-72. 
56 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
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nych oraz pop-artowych. Wykazano także korelację między poszukiwaniem doznań 

a skłonnością do preferowania dzieł groteskowych57. Griscom i Palmer58 nie stwierdzili 

natomiast związku wysokiego wyniku w omawianej skali z wybieraniem dzieł jakiego-

kolwiek nurtu. Swami i Furnham59 sugerują natomiast powiązanie poszukiwania doznań 

z otwartością na doświadczenie, wobec czego trudno stwierdzić, w jakim stopniu obie 

zmienne wpływają na preferencje estetyczne osobno. Jak wskazują Furnham i Walker60 

w tego typu badaniach problem stanowi używanie różnych miar poszukiwania doznań 

– kolejne wersje kwestionariusza SSS często wyróżniały odmienne skale. 

3.3. Ciemna triada 

„Ciemna triada” to termin wprowadzony przez Delroya Paulhusa i Davida Williamsa61. 

Badacze określili w ten sposób zespół cech, których występowanie wzbudza społeczny 

sprzeciw, jednak występują również w przypadku osób niecechujących się psychopato-

logiami. W ich skład zaliczono makiawelizm, narcyzm oraz psychopatię. 

Osoby, które wysoko plasują się na skali makiawelizmu, cechuje skłonność do 

manipulowania i przedmiotowego traktowania innych. Z reguły zachowują oziębłość 

emocjonalną oraz wysoce pragmatyczne spojrzenie na relacje międzyludzkie. Narcyzm 

natomiast – jest związany z poczuciem wyższości i wyjątkowości. Zachowania osoby 

narcystycznej bywają często aroganckie i roszczeniowe, a inni ludzie służą jej do 

utrzymywania nierealistycznego obrazu samego siebie. Psychopatia zaś wiąże się 

z niskim poziomem empatii oraz skłonnością do podejmowania ryzyka. Osoba cechu-

jąca się wysokim wynikiem w skali psychopatii będzie odczuwała mniej lęku oraz 

częściej podejmowała się zachowań antyspołecznych. 

Okazuje się jednak, iż cechy osobowości w ujęciu ciemnej triady nie stanowią naj-

lepszego predyktora preferencji estetycznych62. Jedyne istotne statystycznie korelacje 

dotyczą częściowo narcyzmu i psychopatii – osoby cechujące się wysokim poziomem 

narcyzmu preferują obrazy zawierające motyw przemocy, zaś ci o niskim poziomie 

psychopatii wybierają częściej dzieła z motywami religijnymi. 

4. Niektóre pozaosobowościowe korelaty preferencji estetycznych 

Jak wskazują badania, czynniki osobowościowe nie stanowią klarownego i pewnego 

predyktora preferencji estetycznych. Istnieje szereg innych zmiennych, które ostatecznie – 

wspólnie z cechami osobowości – stanowią o konkretnych wyborach w zakresie sztuki. 

Wykazano związek światopoglądu z preferencjami estetycznymi63. Badacze suge-

rują, że skoro wpływ na orientację polityczną ma szereg zmiennych osobowościowych 

 
57 Ruch W., Malcherek J., Sensation seeking, general aesthetic preference and honour appreciation as 
predictors of liking of the grotesque, Journal of Literary Theory, 3, 2009, s. 333-352. 
58 Griscom W.S., Palmer S.E., Individual differences in preference for harmony, Journal of Vision, 10, 2009. 
59 Swami V., Furnham A., Personality and aesthetic experiences, [w:] Tinio P., Smith J.K., (red.), The 

Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts, Cambridge University Press, Cambridge 
2015, s. 540-561. 
60 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
61 Paulhus D.L., Williams K.M., The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and 

Psychopathy, Journal of Research in Personality, 36, 2002, s. 556-563. 
62 Tucaković L., Marković S., The Dark Tetrad and aesthetic preferences: The role of the dark side of 

personality in the aesthetic preference for paintings, Primenjena Psihologija, 14, 2021, s. 443-463. 
63 Mekik K., Basak R., Aydin D., Erdem C., A study of relationship between worldview, political orientation 

and art preferences, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 3, 2017, s. 16-22. 
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i społecznych, które oddziałują również na preferencje estetyczne, istnieje szansa 

dostrzeżenia korelacji między dwoma wskazanymi czynnikami. W istocie, osoby 

o poglądach prawicowych częściej wybierały dzieła wpisujące się w konwencjonalne 

nurty, odpowiadające ugruntowaniu w tradycyjnych wartościach. Osoby o poglądach 

lewicowych natomiast – preferowały przejawy sztuki nowoczesnej, która wyrosła 

m.in. na modernistycznym przekonaniu o konieczności przełamywania tradycyjnych 

wzorców. 

Nie bez znaczenia pozostają również badania w zakresie neuronauk. Vartanian 

i Goel64 prezentowali badanym dzieła sztuki reprezentacyjnej oraz abstrakcyjnej i prosili 

o określenie sympatii wobec każdego z przedstawionych obiektów. Wykazano, że 

aktywacja prawego jądra ogoniastego malała wraz ze zmniejszaniem się poziomu 

preferencji. Aktywacja w obustronnych zakrętach potylicznych, zakrętach bruzdowatych 

oraz lewej bruździe zakrętu obręczy rosła natomiast wprost proporcjonalnie do miary 

preferencji. 

Jacobsen65 wyróżnia czynniki, które należy wziąć pod uwagę, badając preferencje 

estetyczne. Wskazuje na emocje, postawy, procesy neurokognitywne, kulturowe, spo-

łeczne, ewolucję biologiczną i kulturową, treść bodźca, czynniki sytuacyjne oraz 

różnice indywidualne między odbiorcami. 

Pietras i Czarnecka66 wskazują na doświadczenia ze sztuką jako czynnik, który 

w znacznym stopniu wyjaśnia preferencje estetyczne. W jego ramach wyróżniają afekt 

powstały w wyniku kontaktu z dziełami, odnoszenie dzieł do siebie, gruntowną wiedzę 

oraz dostrzeganie mistrzostwa. 

Furnham i Chamorro-Premuzic67 preferencje estetyczne wiążą z edukacją arty-

styczną oraz doświadczeniem. W swoim badaniu ujmują w ramach art experience zainte-

resowanie sztuką, aktywności artystyczne oraz wiedzę na temat sztuki. Wyróżnioną 

zmienną w 33% wyjaśnia cecha osobowości – otwartość na doświadczenie. Wydaje się 

zatem, że niektóre cechy osobowości nie tyle stanowią bezpośrednio o preferencjach 

estetycznych, ile skłaniają do określonych aktywności, które zdecydowanie lepiej 

przewidują występowanie określonych wyborów. 

Badacze preferencji estetycznych wskazują na doświadczenie i nowość jako istotne 

czynniki wyborów w zakresie sztuki. Vitz68 wskazuje, że oglądanie licznych dzieł sztuki 

może powodować, że wzbudzenie silnych przeżyć estetycznych w przyszłości będzie 

wymagało silniejszych bodźców. Furnham i Walker69 wiążą natomiast preferowanie 

abstrakcji ze studiowaniem sztuki. Sugerują, że decydujący czynnik może w tym wy-

padku stanowić nowość, która sprawia, że osoby doświadczające sztuki w codzien-

ności potrzebują bardziej złożonych bodźców, aby dzieło wywarło na nich znaczące 

wrażenie. 

 
64 Vartanian O., Goel V., Neuroanatomical correlates of aesthetic preference for paintings, NeuroReport, 15, 

2004, s. 893-897. 
65 Jacobsen T., Bridging the arts and sciences: A framework for the psychology of aesthetics, Leonardo, 39, 

2006, s. 155-162. 
66 Pietras K., Czarnecka K., Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of 

different art styles among Polish students, Polish Psychological Bulletin, 49, 2018, s. 466-474. 
67 Furnham A., Chamorro-Premuzic T., Personality, intelligence, and art, Personality and Individual 

Differences, 36, 2004, s. 705-715. 
68 Vitz P.C., Preference for different amounts of visual complexity, Behavioural Science, 11, 1996, s. 105- 114. 
69 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
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Aby zrozumieć zależności między znajomością sztuki i doświadczeniami a prefe-

rencjami estetycznymi, warto przywołać odkrycia Zajonca70. W ramach badań nad 

czystą ekspozycją wskazał on, że sympatia dla bodźców wzrasta wraz z poziomem ich 

„znajomości”. Jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku, ale tylko jeśli mamy do 

czynienia ze złożonym bodźcem. Jeśli zaś spotykamy się z bodźcami prostymi, poziom 

preferencji spada wraz z ich znajomością71. 

Wydaje się wobec tego, że to właśnie poziom znajomości dzieła jest najbardziej 

bezpośrednim predyktorem preferencji estetycznych72. Cechy osobowości (np. otwar-

tość na doświadczenie) stanowią o działaniach mających na celu zaznajomienie się ze 

sztuką. Ono zaś z kolei oddziałuje na wybieranie określonych dzieł. Całość procesu 

jest modyfikowana przez skutki działania efektu czystej ekspozycji. Istnieje zatem 

przypuszczenie, że preferencje estetyczne w biegu życia mogą zmieniać się niezwykle 

dynamicznie. Poziom sympatii dla dzieł sztuki może bowiem stanowić wynik różno-

rodnych doświadczeń. 

5. Wnioski, możliwości aplikacyjne oraz kierunki dalszych badań 

Preferencje estetyczne to zdecydowanie skomplikowana dziedzina badań. Wymaga 

bowiem uwzględnienia ogromnej ilości zmiennych, a wyniki kolejnych badań często 

nie są jednorodne. Mnogość wykorzystywanych narzędzi oraz wyróżnianych nurtów 

w sztuce nie pomaga badaczom w osiągnięciu konsensusu. Wydaje się jednak, że ze 

względu na złożoność zjawiska istnieje możliwość zaaplikowania go w wielu dziedzi-

nach. Rozumiejąc zjawisko preferencji estetycznych, łatwiej konstruować programy 

nauczania sztuki, co może mieć spore znaczenie w edukacji. Wybory w zakresie sztuki 

zdradzają wiele o osobie, która ich dokonuje – zarówno w zakresie osobowości, jak 

i doświadczeń, mających wpływ na kształtowanie się określonej wrażliwości. Pogłę-

bienie wiedzy z zakresu preferencji estetycznych może wnosić również wartość tera-

peutyczną w zakresie prowadzenia arteterapii. 

Wobec faktu, że między cechami osobowości a preferencjami estetycznymi istnieje 

szereg zmiennych pośredniczących, badania z zakresu psychologii sztuki powinny 

kłaść nacisk na identyfikowanie i pogłębianie ich istoty. Wydaje się, że w zakresie 

preferencji estetycznych zjawiskiem, które nadal nie zostało zbytnio przebadane, jest 

rola emocjonalności w ich kształtowaniu – zarówno w kategoriach bieżącego afektu, 

jak i dłużej utrzymujących się nastrojów. Ciekawym zagadnieniem jest również zmien-

ność preferencji estetycznych w biegu życia. Jeśli bowiem jedną ze zmiennych pośred-

niczących między osobowością a wyborami w zakresie sztuki jest doświadczenie, nie 

sposób, aby preferencje nie ulegały w czasie pewnym przeobrażeniom. W postrzeganiu 

omawianej dziedziny zapewne wiele wniosłoby przeprowadzenie badań longitudi-

nalnych, które mogłyby zidentyfikować różnice powstałe po upływie określonego 

czasu, korelujące z określonymi czynnikami. 

  

 
70 Zajonc R., Attitudinal effects of mere exposure, Journal of Personality and Social Psychology, 9, 1968, s. 1-27. 
71 Berlyne D.E., Aesthetics and Psychobiology, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 31, 1973, s. 553. 
72 Furnham A., Walker J., The influence of personality traits…, s. 997-1017. 
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Osobowościowe korelaty preferencji estetycznych w zakresie sztuk plastycznych – 

przegląd badań 

Streszczenie 

Preferencje estetyczne to tematyka podejmowana z perspektywy psychologicznej już przez pionierów 

dziedziny. Początkowo koncentrowali się oni na zidentyfikowaniu ogólnych prawidłowości psychologii 

sztuki oraz analizie dzieła sztuki jako takiego. Z czasem zaczęli wyróżniać kolejne czynniki korelujące 
z określonymi wyborami artystycznymi. 

Celem poniższej pracy o charakterze syntetycznym jest wyróżnienie niektórych osobowościowych kore-

latów preferencji estetycznych w zakresie sztuk plastycznych, na które zwrócili uwagę autorzy badań. 

Próba jego osiągnięcia została podjęta przy pomocy przeglądu badań empirycznych.  
Praca dotyczy preferencji estetycznych w zakresie sztuk plastycznych, zwłaszcza malarstwa. Skupia się na 

ich osobowościowych korelatach wyróżnionych przez autorów przytaczanych badań. Na podstawie doko-

nań badaczy próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu cechy osobowości pomagają przewidywać 

wybory w zakresie sztuki. Porusza się w obszarze cech Wielkiej Piątki, poszukiwania doznań oraz kilku 
innych konstruktów wchodzących w skład osobowości.  

Przegląd przytacza niektóre pozaosobowościowe czynniki zidentyfikowane przez badaczy stanowiące 

o preferencjach estetycznych. Stara się wskazać na zależności między wyróżnionymi przez badaczy zmien-

nymi.  
Dokonany przegląd ułatwia poruszanie się w obszarze licznych korelatów preferencji estetycznych. Wskazuje 

na znaczenie badania omawianego zjawiska ze względu na możliwości zaaplikowania wniosków w różnych 

sferach życia – edukacji czy psychoterapii.  

Słowa kluczowe: preferencje estetyczne, osobowość, sztuka, Wielka Piątka 
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Personality correlates of aesthetic preferences in the visual arts – a review of research 

Abstract 
Aesthetic preference is a subject addressed from a psychological perspective since the pioneers of the field. 

Initially, they focused on identifying general regularities in the psychology of art and analysing the artwork 

as such. Over time, they began to distinguish further factors correlating with specific artistic choices. 
The aim of the following work of a synthetic nature is to distinguish some of the personality correlates of 

aesthetic preferences in the field of the visual arts, which the authors of the research highlighted. It is 

attempted to achieve this by means of a review of empirical studies.  

The paper deals with aesthetic preferences in the visual arts, especially painting. It focuses on their 
personality correlates highlighted by the authors of the cited studies. Based on the achievements of the 

researchers, it attempts to answer the question to what extent personality traits help to predict art choices. It 

explores the Big Five traits, sensation seeking and several other constructs included in personality.  

The review cites some of the non-personality factors identified by researchers that constitute aesthetic 
preferences. It tries to point out the relationships between the variables highlighted by the researchers.  

The review makes it easier to navigate through the numerous correlates of aesthetic preferences. It points 

out the importance of studying this phenomenon because of the possibility of applying the conclusions in 

various spheres of life – education or psychotherapy.  
Keywords: aesthetic preferences, personality, art, Big Five 
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Robert Bielau1 

Ponadczasowy wyraz piękna sztuki i teologii 

na wybranych przykładach twórczości eseistycznej  

ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba 

1. Wprowadzenie 

W wielu przestrzeniach życia społecznego i kulturalnego lansowane współcześnie 
piękno polega przede wszystkim na utylitaryzmie i braku harmonii czy proporcji. 
Należy podkreślić, że to zjawisko pośrednio prowadzi do upadku klasycznego kanonu 

piękna w imię wszechobecnego konsumpcjonizmu2. W niniejszym opracowaniu zostanie 

podjęta próba interpretacji i analizy w kategoriach teologii piękna niektórych dzieł sztuki 
sakralnej, których opis zawarty został w esejach ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba. 
Temat ten warto podjąć, ponieważ eseje ks. Pasierba, rozpatrywane w aspekcie teologii 
piękna, stanowią bogate i szerokie źródło, zarówno dla teologii, filozofii, jak i samej 
historii sztuki, która inspiruje się historią zbawienia. Twórczość literacka ks. Pasierba – 
zarówno poetycka, jak i eseistyczna – zyskała uznanie i interpretację w wielu szcze-
gółowych opracowaniach badaczy, w różnych aspektach, ponieważ jest ona bardzo 

bogata3, a sam ks. Pasierb uznawany jest za jednego z najwybitniejszych humanistów 

drugiej połowy XX wieku. 
Nie ulega wątpliwości, że Jezus Chrystus – Bóg Człowiek, który poprzez swoje 

wcielenie odkupił grzechy ludzkości, dając jej szansę na wieczne zbawienie, jest 
centralną postacią w historii zbawienia. Nie dziwi więc fakt, że wiele dzieł sztuki kon-
centruje się właśnie na Nim, podejmując tematy związane z Jego życiem począwszy 
od narodzenia, poprzez publiczną działalność, aż po wydarzenia paschalne – mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie oraz wieczną chwałę w Niebieskim Jeruzalem. Tajemnica 
Wcielenia i Odkupienia stanowi inspirację dla malarzy praktycznie każdej epoki.  
Ks. Pasierb w swojej twórczości eseistycznej pragnie ukazać, jak obraz staje się 
punktem wyjścia do budowania refleksji teologicznej. 

2. Sando Botticelli – „Mistyczne narodzenie” 

Ks. Pasierb w esejach pisał o przeżyciach, wynikających z obcowania z dziełami 
sztuki. W swojej pracy jako historyk sztuki, miał do czynienia z wieloma obrazami, 
zarówno o charakterze sakralnym jak świeckim. Wartymi szczególnego zainteresowania 
są jego refleksje na temat obrazu Sandra Botticellego pt. „Mistyczne narodzenie”. 
Obraz ten przedstawia wydarzenie narodzenia Jezusa Chrystusa, które miało miejsce 
w grocie betlejemskiej, mającej swoje przeznaczenie jako miejsce przebywania bardziej 
wartościowych zwierząt, takich jak wół czy osioł. Narodzeniu towarzyszy szereg form 
symbolicznych i znaczeniowych, związanych z teologią Apokalipsy wg. Św. Jana 
i kazaniami mnicha Savonaroli. Narodzenie w takim miejscu oznacza kenozę Boga. 

 
1 robertbielau7@gmail.com, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 Nieciuński W., Konsumpcjonizm i kultura masowa. Krytyczna refleksja, Problemy Polityki Społecznej. 

Social Policy Issues, nr 10, 2007, s. 81-88. 
3 Mandziuk J., Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba, Saeculum Christianum: 

pismo historyczno-społeczne, nr 1/1, 1994, s. 29-42. 
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Ilustracja 1. Sando Botticelli – „Mistyczne narodzenie”, 1500, olej na płótnie, 108,6 × 74,9 cm, National 

Gallery w Londynie. Opracowanie ze źródła4 

 
4 https://pl.painting-planet.com/pictures/image837.jpg, (st. z dn. 15.08.2022). 

https://pl.painting-planet.com/pictures/image837.jpg
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Na obrazie dostrzec można wiele detali, które zasługują na uwagę. Zanim zostaną 

one poruszone i poddane analizie, wypada zatrzymać się na samym autorze, kontekście 

historyczno-kulturowym, w którym obraz powstał, oraz głównym jego tematem. Dzie-

ciątko Jezus jest nagie – leży na płótnie jak Chrystus w grobie. Jednak tu Chrystus się 

śmieje, jest ruchliwy i kieruje prawą rękę w stronę Maryi. Grota narodzenia również 

przypomina grób Chrystusa. Ubiór pasterzy wyraża ubóstwo, a Trzej Królowie są 

przedstawieni bez koron i tradycyjnych darów: złota, kadzidła i mirry.  

Obraz został ukończony przez Botticellego w 1500 roku. Był to czas, kiedy mnich 

Savonarola głosił płomienne kazania, w których wyjątkowo żywo poruszał zagadnie-

nia eschatologiczne o losie człowieka po śmierci. Bardzo barwnie i obrazowo mówił 

on o piekle i straszliwych męczarniach, które musi przeżywać potępieniec. To doświad-

czenie skłoniło artystę do zajęcia się malarstwem związanym z Chrystusem. Od tej 

pory już nawet tak świecki z pozoru, bo mitologiczny obraz Botticellego, jakim jest 

jego Primavera, posiada uroczystą powagę wizerunku sakralnego5, jak to ujmuje ks. 

J. St. Pasierb. Rysuje się więc pewnego rodzaju przemiana myślenia artysty, co ma 

bezpośredni wpływ na jego twórczość. 

W tekście Apokalipsy św. Jana można znaleźć inspiracje, jakie sprowokowały Botti-

cellego do namalowania obrazu. Umieszczona na górze malunku inskrypcja w języku 

greckim wskazuje na powiązanie z jedenastym i dwunastym rozdziałem Apokalipsy:  

Ja, Alessandro, namalowałem ten obraz pod koniec roku 1500, pośród zamie-

szek w Italii w połowie czasu po czasie, kiedy spełniała się jedenasta Jana, 

a za drugiej plagi Apokalipsy, kiedy diabeł został uwolniony na trzy i pół roku. 

Teraz według dwunastej zostanie związany i ujrzymy go jak na tym obrazie6.  

Dostrzec można konkretną konotację biblijną, która stała się dla autora tak ważna, 

że umieścił ją na swoim nietuzinkowym dziele. Wspominany już wcześniej domini-

kanin Savonarola posiadał głęboką asercję do tego, co głosił, prowadząc przy tym 

życie ascetyczne, którego wymagał także od innych.  

Jego przekonanie o nieuchronności kary, jaką Bóg ześle na Kościół, umocniło 

się w 1483 roku. W kazaniach, jakie głosił w kościele S. Gimignano w 1485 

i 1486 roku, po raz pierwszy wypowiedział swoje trzy tezy: po pierwsze Kościół 

zostanie ukarany, co – po drugie – doprowadzi do jego odnowienia; i po 

trzecie stanie się to w niedługim czasie7.  

Ks. Pasierb poruszył podobny temat, opisując m.in. mozaikę w Bazylice Raweńskiej: 

(…) na mozaice z S. Apollinare Nuovo (około 500 roku) Chrystus zasiadający 
na trybunale w obecności dwóch aniołów oddziela na prawo trzy białe 
owieczki od trzech łaciatych kozłów po lewej stronie. Późniejsze przedsta-
wienia pełnego Sądu, to jest Sędziego i sądzonych, zarówno w sztuce minia-
torskiej, jak i monumentalnej (na przykład potężny Sąd Ostateczny na mozaice 
z XI wieku w katedrze w Torcello), będą zawierały także opisy szczęścia 

 
5 Pasierb J.S., Czas otwarty, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1971, s. 115. 
6 Cirocka A., Sandro Botticelli „Mistyczne Narodzenie”, http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-botticelli-

mistyczne-narodzenie/, (data dostępu: 15.08.2022). 
7 Thomas H.M., Savonarola: historia religii – socjologia – psychologia, Studia Theologica Varsaviensia, 

nr 22/2, 1984, s. 28. 

http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-botticelli-mistyczne-narodzenie/
http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-botticelli-mistyczne-narodzenie/
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zbawionych i tragicznego losu potępionych, pochłanianych przez piekło, pełne 
najróżniejszych szatańskich udręk8. 

Podobnie pisze także w innym miejscu:  

Sztuka włoska na początku XIV w. otrzymuje we freskach Giotta w Capella 
dell’Arena (1305) oryginalne kompendium siedmiu cnót i tyluż występków, 
odbiegające w wielu szczegółach od francuskich pierwowzorów z Notre Dame 
i Amiens. Novum stanowi związanie występków z tematem Sądu Ostatecznego9.  

W innym miejscu o motywie cnót i kobiet pisze:  

Dwie postaci kobiece oznaczone imionami Agape i Eirene występują w przed-
stawieniu uczty na fresku w katakumbie SS. Pietro e Marcellino, a Euche 
i Dikaiosyne w nakropolii el Bagavat. (…) Virtutes in mulieris specie depin-
guntur quia mulcent et nutriunt – Cnoty malowane są w postaci kobiet, 
ponieważ tak jak one karmią i żywią ludzi10.  

Wnioskować więc można, że ta tematyka była dla ks. Pasierba znana i podejmo-
wana także w związku z innymi dziełami kultury i sztuki. Obserwując wnikliwie 
obraz, zauważa się kolejne formy znaczeniowe, które związane są z tym, co poruszał 
Savonarola w jednym ze swoich kazań. Mówił o koronie niebios, na którą składa się 
dwanaście warstw. Te dwanaście koron wraz z gałązkami oliwnymi trzymają pląsające 
anioły. Współczesne badania w podczerwieni wskazują na to, że na wstęgach pierwotnie 
widniały napisy, które dotyczyły przymiotów Wniebowziętej Najświętszej Maryi 
Panny. Istotne znaczenie ma tutaj także jedenasty i dwunasty rozdział Apokalipsy wg 
św. Jana11. Na obrazie można zauważyć, że liczba aniołów i koron wyraża się w liczbie 
dwanaście. W apokalipsie według świętego Jana występuje ona 22 razy. Jest to liczba 
symbolizująca doskonałość, niebieskie Jeruzalem:  

(…) mur świętego miasta ma dwanaście bram; na bramach stoi dwunastu 
aniołów; mur spoczywa na dwunastu kamieniach węgielnych, warstwach fun-
damentu. (…) Już samo podanie liczb i miar, a nadto ciągłe powtarzanie tych 
samych miar, ma na celu ukazać cudownie przejrzysty porządek i wspaniale 
wyważoną piękność12.  

Spostrzeżenia ks. Pasierba orientują się na całym dziele, jednak szczególną uwagę 
zwraca on na rzadkie detale: 

W „Narodzeniu” Botticellego, tym późnym, mistycznym, obserwuję wiele 
zazwyczaj nieuchwytnych na reprodukcjach szczegółów: na dole widać pełno 
pozabijanych strzałami i różnymi ostrzami potworków. U góry zwisają korony 
dla zbawionych, którzy na dole obejmują się z aniołami, trzymającymi oliwne 
gałązki13.  

 
8 Pasierb J.S., Miasto na górze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1973, s. 154. 
9 Tamże, s. 151. 
10 Tamże, s. 148. 
11 Por. Cirocka A., Sandro Botticelli „Mistyczne Narodzenie”, http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-

botticelli-mistyczne-narodzenie/, (data dostępu: 23.04.2022). 
12 Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1990, s. 52. 
13 Pasierb J.S., Gałęzie i liście, Poznań 1985, s. 275-276. 

http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-botticelli-mistyczne-narodzenie/
http://niezlasztuka.net/o-sztuce/sandro-botticelli-mistyczne-narodzenie/
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Szaty tańczących aniołów namalowane są w barwach Wiary, Nadziei i Miłości. 

Temat cnót w sztuce, zarówno teologalnych, jak i kardynalnych, był przez ks. Pasierba 

realizowany i to wiele razy:  

Około roku 400 Aurelius Prudentius (…), napisał dzieło zatytułowane Psycho-

machia, które dało początek interesującej ikonografii tematu walki cnót 

z występkami. Walka dobra ze złem przedstawiana była już w sztuce staro-

chrześcijańskiej: jako walka koguta z żółwiem, czy też orła z wężem. Pierwszy 

z tych tematów występuje na posadzce mozaikowej w bazylice Theodorusa 

w Akwilei (tuż przed rokiem 343)14.  

Ponadto, jak pisze ks. Pasierb:  

Nowa formuła ikonograficzna pojawia się między innymi na fasadzie katedry 

Notre Dame w Paryżu: Cnoty nie walczą już z Występkami, jak św. Jerzy ze 

smokiem lub św. Michał z diabłem, lecz zasiadają w postaci kobiecej wypo-

sażonej w tarczę heraldyczną ze swoimi emblematami, spokojne i triumfujące15.  

O cnotach traktuje także, opisując portrety:  

…na odwrocie portretów księcia Fryderyka de Montefeltre i jego żony, 

znajdujących się w Uffizi; Piero della Francesca namalował tu scenę triumfu 

Cnót, które towarzyszą parze książęcej: księciu cztery kardynalne, a księżnej 

religia i trzy cnoty teologalne16.  

Gałązki oliwne, które trzymają obejmujące się anioły, symbolizują w Piśmie Świę-

tym znak pokoju i Bożego błogosławieństwa17. W otoczeniu sceny głównej zaobser-

wować można pełno dynamizmu wyrażającego się szczególnie w tańcu, który zwią-

zany jest z radością świętowania życia. Motyw ten jest obecny w biblii. Tańczono 

w czasie uroczystych obchodów zwycięstwa, w czasie uczt (por. Mt 14,6), dożynek, 

uroczystości weselnych18. Odkryć tu można analogię, która wpisuje się w temat obrazu – 

świętowanie z powodu zwycięstwa życia nad śmiercią zadawaną podczas rzezi 

niewiniątek (Mt 2,16-18), radość otaczających stajenkę aniołów z nowonarodzonego 

Chrystusa oraz apoteoza pełnej chrześcijańskiej rodziny w osobach Maryi, Józefa 

i Jezusa. Opisywany taniec sakralny, (…) jest przede wszystkim naśladowaniem 

w geście i rytmie ruchu, którym Bóg, jako zasadą stwórczą, obdarzył kosmos19. Jezus 

Chrystus, jako Pantokrator, jest Panem Niebios, Władcą Sędzią i Królem Wszechświata. 

Dla wielu inspiracją do podjęcia poszukiwań religijnych staje się doświadczenie 

estetyczne wzbudzone w zetknięciu ze sztuką sakralną20. Kunszt, warsztat zostały 

zaprzęgnięte dla wyrażania teologicznej prawdy, stając się specyficznie rozumianym 

miejscem teologicznym (locus theologicus). 

  

 
14 Tenże, Miasto na górze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1973, s. 148. 
15 Tamże, s. 150.  
16 Tamże, s. 155. 
17 Por. Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1990, s. 178. 
18 Tamże, s. 22. 
19 Tamże. 
20 Strumiłowski J.P., Piękno zbawi świat?, Wydawnictwo Wam, Kraków 2016, s. 94. 
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3. Diego Velázquez – „Chrystus Ukrzyżowany” 

 
Ilustracja 2. Diego Velázquez – „Chrystus Ukrzyżowany”, ok. 1632, olej na płótnie, 250 × 170 cm, Muzeum 

Prado w Madrycie. Opracowanie źródłowe21 

 
21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cristo_crucificado.jpg, (st. z. dn. 15.08.2022). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cristo_crucificado.jpg
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Tajemnica Bożego Narodzenia stanowi wstęp do opisanych w historii zbawienia 

kolejnych etapów życia Jezusa, które zmierzają do kluczowego momentu: śmierci na 

krzyżu i zmartwychwstania. Temat ten został podjęty przez ks. Pasierba w kilku 

miejscach, kiedy opisuje dzieła związane z tematem męki i śmierci Chrystusa. Inspi-

rującą dla niego był między innymi obraz hiszpańskiego malarza, Diego Velásqueza, 

„Chrystus Ukrzyżowany”. Nie dziwi fakt, że ten obraz jest inspirujący dla wielu ludzi 

nauki, kultury i sztuki. Można tu przywołać chociażby osobę Miguela de Unamuno 

(1864-1936), cenionego filozofa, który poświęca temu dziełu filozoficzny poemat pt. 

„Chrystus Velázqueza”, w którym wyraża swoje życiowe zmagania o wiarę22. Temat 

ukrzyżowania był bardzo bliski ks. Pasierbowi, co znalazło swój wyraz w innym 

miejscu jego twórczości eseistycznej23. Przedstawienie Chrystusa umęczonego na krzyżu 

jest kolejnym elementem w historii zbawienia. Jasność ciała Chrystusa kontrastuje 

z czarnym tłem, więc Jezus jest światłością jaśniejącą w ciemnościach, szczególnie dla 

ludzi wierzących. Sposób namalowania dzieła obrazuje wewnętrzne rozterki, które 

zostały zaprzęgnięte w proces twórczy24. 

Należy zwrócić uwagę na cechy obrazu, które wzmacniają walor religijny dzieła. 

Został on namalowany techniką olejną, która często wykorzystywana była w malarstwie 

realistycznym. Velázquez dobrze radził sobie z dużymi formatami, więc rozmiar 248 

na 169 cm wcale go nie przerósł. Wręcz przeciwnie, pozwoliło to na dopracowanie 

takich szczegółów, jak abrewiatura umieszczona na tabliczce nad głową Chrystusa: Jezus 

Nazarejczyk Król Żydowski (w języku hebrajskim, łacińskim i greckim). Przedsta-

wienie Chrystusa na czarnym tle, nadaje dodatkowej wyrazistości, która została 

podkreślona przez jasny kolor Jego ciała. Tło oddaje charakter smutku i tajemniczości. 

Jasność ciała Chrystusa wyraża Jego dobro i łączność z Bogiem. Takie przedstawienie 

podkreśla zarówno Jego ludzką, jak i boską naturę. 

Ks. Pasierb zwrócił szczególną uwagę na nietypowe przedstawienie głowy Chrystusa. 

Jest ona spokojna, umęczona i wygląda tak, jakby Chrystus spał. Połowę twarzy 

zakrywają włosy. Jego oczy są zamknięte, powieki nie drżą, widać, że męka już się 

zakończyła, ponieważ gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy 

głowę oddał ducha (J 19, 30). Grzechy ludzkości zostały odkupione. 

By zaakcentować teologiczny sens dzieła Diego Velásqueza, jaki odkrywa ks. Pasierb, 

trzeba postawić pytania: Dlaczego tak wielki malarz zdecydował się na malowanie 

twarzy Chrystusa połowicznie zakrytej? A może to zabieg celowy? Co miał na myśli 

ks. Pasierb, kiedy o tym pisał? Co jest pięknego w męce i śmierci Chrystusa? Zanim 

zostanie podjęta próba analizy odpowiadającej na te pytania, należy zwrócić uwagę na 

kontekst historyczno-kulturowy powstania dzieła oraz na samego autora – artystę 

malarza. 

Dzieło powstało w latach 1631-1632. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-
1660) jest jednym z najgenialniejszych malarzy hiszpańskich doby baroku w historii 
malarstwa, który reprezentował wiele technik malarskich. Język plastyczny Velázqueza 

 
22 Zob. Unamuno M.D., Chrystus Velázqueza, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, s. 8-10. 
23 Obraz Umęczonego Chrystusa wisiał nawet na ścianie w jego rodzinnym domu w Lubawie, gdzie się 
wychował: Na ścianach te same, znane od niepamiętnych czasów obrazy: dwie akwarele z okolic Lubawy, to 

prezent od Mamy. Olejna kopia >>Zdjęcia z krzyża<< Caravaggia (Pasierb J.S., Gałęzie i liście, Wydaw-

nictwo Pallotinum, Poznań 1985, s. 309). 
24 Por. Unamuno M.D., Chrystus Velázqueza, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, s. 8-10. 
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uległ przemianie zaraz po przyjeździe do Madrytu. Uprzywilejowana pozycja na dworze 
pozwoliła mu poznać królewskie kolekcje, nawiązać kontakt z Rubensem, podróżować 
do Włoch25. Szybko został nadwornym malarzem króla Filipa IV w Madrycie:  

Jego twórczości, przykładu ciągłego dążenia do doskonałości, nie można 
zamknąć w ramach jednego nurtu; był bowiem w stanie przekroczyć granicę 
oddzielającą malarstwo, będące narzędziem do przedstawienia rzeczywistości, 
od takiego malarstwa, które samo w sobie jest wszechświatem26. 

Król otaczał go wyjątkową opieką, ponieważ był wielkim miłośnikiem sztuki. Te 
warunki z pewnością były czynnikiem rozkwitu jego twórczości i kunsztu. Obraz stał 
się sławny nie tylko przez swe niezwykłe piękno, ale również przez opowiadania, które 
mu towarzyszyły. Dotyczyły one króla Filipa IV i jego nieokiełznanej i zabronionej 
namiętności do jednej z zakonnic27 z klasztoru sióstr benedyktynek San Plácido, dla 
którego Velázquez namalował ten obraz. 

Gdy przyjrzeć się historii, to hiszpańskie dzieła sztuki sakralnej w tamtym okresie 
były czymś więcej niż tylko zleceniem ze strony mecenatu: 

W Hiszpanii rzeźby i malarstwo były traktowane jako przedmioty święte, jako 
obiekty adoracji religijnej, nie estetycznej, i takimi pozostały do dzisiaj. 
Dekrety soborowe z 1563 roku bardzo dokładnie określały cechy wizerunków 
przeznaczonych do dewocji. Miały one wyrażać prawdziwą, a nie apokryficzną 
lub fałszywą historię, z natury powinny być dekoracyjne, ale imitujące postać 
żywą, której cechy emocjonalne i ekspresyjne powinny natchnąć nie tylko do 
pobożności, ale też ukazać wzniosłość świętych postaci-figur. Zalecany był 
skrajny naturalizm, zwłaszcza w szczegółach opisujących mękę28. 

Te dokładne wytyczne wskazują na to, jaką dbałość wkładano w tworzenie dzieła 
sakralnego w tym okresie, ponieważ: Obrazy, rzeźby były przewodnikiem w czasie 
modlitw i medytacji dla członków wspólnot religijnych, bractw, kongregacji. Zamawiane 
przez rodziny do prywatnych kaplic i oratoriów pobudzały indywidualną pobożność29. 
Z tego opisu wynika, że sztuka sakralna w Hiszpanii zajmowała szczególne miejsce 
w przestrzeni rozwoju religijnego szerokiego przekroju społeczeństwa nie tylko hisz-
pańskiego, ale i wielu innych wiernych. Obraz „Chrystus ukrzyżowany” Velázqueza 
wpisuje się w tę rolę hiszpańskiej sztuki sakralnej ówczesnej epoki. 

Pelpliński historyk sztuki zwracał uwagę na funkcję tej sztuki w życiu duchowym 
wiernych:  

Temu to prostemu ludowi obrazy mają przypominać prawdy wiary i skłaniać 
go do stałego ich rozważania; winny one skłaniać do wdzięczności za dobro-
dziejstwa i dary przyniesione przez Chrystusa oraz cuda i zbawienne przykłady 
świętych, do których mają upodabniać swoje życie wierni. Wizerunki święte mają 
wreszcie pobudzać do czci i miłości Bożej oraz zachęcać do pobożności30.  

 
25 Ponce de León P.G., Historia malarstwa, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2010, s. 127-128. 
26 Tamże, s. 127. 
27 Unamuno M.D., Chrystus Velázqueza, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, s. 10. 
28 Grzybkowska T., Malowane figury i rzeźbiarskie obrazy. Hiszpański triumf potrydenckej dewocji, [w:] 

Kuczman K., Witko A. (red.), Sztuka po Trydencie, Wydawnictwo AA, Kraków 2014, s. 153. 
29 Tamże, s. 152. 
30 Pasierb J.S., Miasto na górze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1973, s. 192. 
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Podkreślał także, że każdy korzysta z twórczości sakralnej na swój sposób: ma-

larstwo jest tym dla analfabetów, czym pismo dla umiejących czytać; w tym miejscu 

sobór wprowadził poprawkę, że tak jedni, jak i drudzy czerpią pożytek z wizerunków31. 

Jasne jest w tym kontekście, że ks. Pasierb dobrze znał naukę Kościoła na temat sztuki. 

Nie dziwi fakt, że Ukrzyżowany Chrystus ukazany na obrazie Velázqueza jest 

przedstawieniem, które zainteresowało ks. Pasierba, kompozycja obrazu przyciąga 

uwagę, a interesujące jest także znaczenie symboliczne i duchowe. Płótno Don Diego 

Velázqueza przedstawia białego Chrystusa na czarnym tle. (…) Kolor czarny jest 

symbolem nocy, zniszczenia, żałoby, śmierci i królestwa umarłych. (…) w znaczeniu 

duchowym staje się symbolem ciemności, grzechu i szatana32. Z głęboką czernią 

kontrastuje biała postać Jezusa, która jest ucieleśnieniem czystości, chwały i ratunku 

dla człowieka33. Jednak dualizm zawarty w symbolice kolorów wykorzystanych 

w tworzeniu tego obrazu, to nie wszystko.  

Elementem, na który ks. Pasierb zwrócił szczególną uwagę, jest twarz Chrystusa 

oraz trudność w podejmowaniu tematu ukrzyżowania w przypadku Velásqueza. Po-

równując go do Salvadora Dalego, pisze o tym ks. Pasierb następująco: Inny wielki 

Hiszpan, Velásquez, połowę twarzy Chrystusa ukrzyżowanego zasłonił włosami; 

tłumaczył się podobno, że nie miał sił, by namalować całość, że przekraczało to jego 

możliwości34. Porównując obraz „Chrystus Ukrzyżowany” Diego Velásqueza, do 

ujęcia tego samego motywu przez Salvadora Dalego, należy zauważyć, że przedsta-

wienie twarzy Chrystusa umęczonego na krzyżu przez Dalego miało charakter teolo-

giczny, wręcz eschatyczny. Dali celowo nie namalował twarzy Chrystusa, chcąc ukazać 

Go pochylającego się z krzyża nad światem (…) jak apokaliptyczny znak Syna Czło-

wieczego przy końcu świata35. Ks. Pasierb znał zarówno dzieła Salvadora Dalego ,jak i 

Diego Velásqueza, dlatego opinie na temat wykazywania analogii bądź różnic na pewno 

są trafne. W przypadku dzieła Diego Velázqueza daje się tutaj odkryć pewną intuicję 

ks. Pasierba, która ma ciekawy wymiar teologiczny. Być może chciał on przez to 

powiedzieć, że pomimo najszczerszych sił i chęci człowieka, Bóg nie pozwala poznać 

siebie do końca. Pewna część prawdy o Bogu pozostaje zawsze dla człowieka nie-

odkryta36. Tajemnica Boga, którą człowiek odkrywa stopniowo, nigdy tutaj na ziemi 

nie zostanie do końca poznana. Wynika to z natury Boga, z tego, że jest on całkowicie 

transcendentny wobec rzeczywistości. Paradoksalnie więc obraz realistyczny staje się 

wyrazem pewnego niedomówienia. Przedstawienie Chrystusa wydaje się być zapro-

szeniem do zgłębienia tajemnicy Boga, nie do końca wyrażonej i wyrażalnej. 

W twórczości eseistycznej ks. Pasierba odnaleźć można odniesienia do licznych prawd 

teologicznych. Traktują one nie tylko na temat narodzenia, męki, śmierci i zmartwych-

wstania, ale i czasów ostatecznych, o czym świadczy opis interpretujący ten sam 

motyw Ukrzyżowanego Chrystusa w twórczości Salvadora Dalego:  

 
31 Tamże, s. 190-191. 
32 Unamuno M.D., Chrystus Velázqueza, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, s. 17. 
33 Tamże, s. 18. 
34 Tamże. 
35 Czapiewski T., Salvadore Dali jako malarz religijny, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1994, s. 96-97. 
36 Por. Dobrzeniecki M., Czy niepojętość Boga tłumaczy jego ukrycie?: refleksja z punktu widzenia teizmu 

personalistycznego, Roczniki Filozoficzne Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium 

Joanneum, nr 2, 2019, s. 60-61. 
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Dali nigdy nie ukazuje twarzy Chrystusa, nigdy. Głowa jest albo odchylona do 

tyłu, albo zwrócona w bok. To Dzieciątko też nie ma twarzy. I jeszcze jedna 

rzecz uderzająca: jego Chrystus występuje z krzyżem, umieszczony bywa na tle 

krzyża, ale nigdy nie jest do niego przybity. Jest ponadczasowy, paschalny, 

eschatyczny, ostateczny37.  

Tak przedstawia Chrystusa Salvadore Dali. Natomiast Diego Velázquez czyni to 

w sposób inny, zarówno jeśli chodzi o kompozycję, jak i technikę. 

Obraz Diego Velázqueza z pewnością był czynnikiem wpływającym na życie 

duchowe niejednego człowieka. Jest to przedstawienie tak wyraziste, że przemawia 

także dzisiaj, w dobie popkultury masowej, zgodnie z tym, co zauważył ks. Pasierb 

w 1991 roku, w eseju pt. „Obrót rzeczy”: musi [ona], jak każda ewangelizacja w prze-

szłości, odbywać się na obszarze kultury, a więc także dzisiejszej „kultury globalnej”, 

kultury masowej, i wszystkich rodzajach popkultur38. Zauważyć tu można optowanie za 

tym, by niezmienne treści wiary chrześcijańskiej, prezentować w nowej, zaktualizo-

wanej formie. Jednak nie można zapomnieć o roli sztuki w wyrazie wydarzeń z życia 

Jezusa, której jednym z przykładów pojawiających się w eseistyce ks. Pasierba jest 

obraz Diego Velázqueza „Chrystus Ukrzyżowany”.  

Ks. Pasierb podkreśla, że temat ukrzyżowania Chrystusa jest dla niejednego artysty 

wyjątkowym wyzwaniem. Twórca mierzy się z tajemnicą wiary, misterium miłości 

heroicznej, która wyrażona zostaje w formie plastycznej. Ciemność, która otacza Chry-

stusa na krzyżu i brak innych elementów w kompozycji obrazu, wskazuje na wyjątkowe 

osamotnienie Zbawiciela. Tajemnica odkupienia grzechów ludzkości przez Chrystusa 

na krzyżu jest wyrazem ofiary i poświęcenia. Tę tajemnicę wiary można rozumieć jako 

tajemnicę Boga, który wzywa człowieka do dialogu miłości, w którym On – Chrystus 

Ukrzyżowany – obdarowuje człowieka wcześniej nim sobie to uświadomi. Wyrazem 

Jego miłości jest śmierć na krzyżu, która otwiera człowiekowi drogę do zbawienia 

poprzez odkupienie win. W związku z tym, w innym miejscu Ks. Pasierb dostrzega, że 

świadomość Boga i człowieka w naszych czasach jest bardzo żywa w literaturze, 

w sztuce w ogóle39. Ten dialog pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest zarazem szansą 

i wyzwaniem, które Bóg zadaje i do którego wzywa każdego człowieka. Ks. Pasierb 

dobrze o tym wiedział, czemu dał wyraz w swoim eseju. Teologia dialogu Boga 

z człowiekiem znajduje tu wyraz w teologii piękna obrazu Velásqueza, który przez 

wiele lat swoją prostotą i głębią ujmuje niejednego odbiorcę. 

4. Jan i Hubert van Eyck – „Mistyczny Baranek” 

Jest prawdą, że malarstwo wyprzedza poezję, jeśli idzie o sztukę naśladowania 

i użyteczność. Malarstwo ma służyć moralnemu doskonaleniu poprzez nauczanie zgodne 

z zasadami Kościoła, a nie przez budzenie przyjemności wywołanej przez bodźce 

estetyczne40. Istotnie, piękno bez odniesienia do prawdy i dobra może ulec zniekształ-

ceniu zarówno w formie, jak i odbiorze. Co więcej, jeśli sztuka sakralna zaczyna dążyć 

do doraźnych, pozostających na poziomie emocjonalnym doznań, bez zakorzenienia 

w Pięknie Najwyższym i Najdoskonalszym, w religii i w Kościele, staje się kiczem 
 

37 Pasierb J.S., Skrzyżowanie dróg, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1989, s. 55. 
38 Tenże, Obrót rzeczy, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1993, s. 134. 
39 Tenże, Czas otwarty, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1972, s. 15. 
40 Pasierb J.S., Miasto na górze, Wydawnictwo Znak, Kraków 1973, s. 200. 
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i tandetą, w mniejszym lub w większym stopniu. Kiedy nie ma już Boga, nie ma ani 

piękna, ani logosu. To religia daje sztuce transcendentne perspektywy, perspektywy 

piękna, ale także prawdy i dobra. Bez tych perspektyw sztuka karłowacieje i umiera41.  

 
Ilustracja 3. Jan i Hubert van Eyck – „Mistyczny Baranek”. Część Ołtarza Gandawskiego (Adoracja 

Mistycznego Baranka), 1432, poliptyk tablicowy, 350 × 500 cm, Katedra Świętego Bawona, Gandawa. 

Opracowanie źródłowe42  

Piękno wyraża najlepiej, jak potrafi to, co jest najpiękniejsze, czyli Piękno, które 

zbawia. Jednak ono objawia się przede wszystkim wtedy, gdy próbujemy zrozumieć 

kenozę Boga, będącą wielką tajemnicą dla ludzkiego rozumu (…). Co więcej, teologia 

ogołocenia Boga może być rozważana jako teologia piękna43. Piękno jest tym, co 

wytycza drogę, zachęca do dobrego i prawdziwego życia, do jakiego powołuje umę-

czony i wywyższony Chrystus. 

Dobrym przykładem dla zobrazowania tej tezy może być obraz „Mistycznego 

Baranka” autorstwa Jana i Huberta van Eycków. Jest on częścią ołtarza Gandawskiego – 

Poliptyku św. Bawona. Przedstawia on scenę z Apokalipsy świętego Jana, w której 

rzesze aniołów i świętych oraz przedstawiciele różnych warstw ówczesnego społe-

czeństwa napływając z czterech stron świata, oddają chwałę triumfującemu, Mistycz-

nemu Barankowi. Kadzielnice Aniołów symbolizują modlitwy świętych. Na samym 

środku przed ołtarzem Baranka znajduje się tryskająca wodą ośmioboczna fontanna, 

która symbolizuje doskonałość i życie. W tle widoczne jest wieczne miasto – Nowe 

Jeruzalem, nad którym rozpościera swe skrzydła gołębica – symbol Ducha Świętego. 

Chwałę Barankowi oddaje także świat przyrody. Ten obraz jest częścią Poliptyku św. 

Bawona z Gandawy. Przedstawia on Chrystusa jako Mistycznego Baranka triumfującego 

nad grzechem, śmiercią i złem w chwale Niebieskiego Jeruzalem, w towarzystwie 

 
41 Moskal P., Traktat o religii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 207. 
42 http://ocdn.eu/images/pulscms/OGU7MDA_/a46d9d2058e52ff2def8a2292f65ead9.jpg, (st. z dn. 15.08.2022). 
43 Kawecki W., Teologia piękna, Wydawnictwo Flos Carmeli, Poznań 2013, s. 64-65. 
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rzeszy aniołów i świętych. Całe przedstawienie ubogaca niemalże hiperrealistycznie 

oddana flora i elementy architektoniczne Jerozolimy. 

Obraz inspirowany jest prawdą o kenozie Boga, która wyraża się w przebiciu boku 

Chrystusa – Baranka. Jednak na obrazie jest to kenoza, którą otacza już chwała 

Nowego Jeruzalem, Królestwa Niebiańskiego (Ap 21, 9-12). Tego triumfującego wy-

miaru Kościoła, gdzie Chrystus jest przedstawiony jako Baranek, można się doszu-

kiwać już we wcześniejszym fragmencie Apokalipsy św. Jana, kiedy Bóg wręcza 

stojącemu między tronem a istotami żyjącymi, Barankowi księgę przeznaczeń, którą 

tylko On jest godzien wziąć i złamać jej pieczęcie (Por. Ap 5, 6-10).  
Motyw Baranka jest także głęboko zakorzeniony w kulcie ofiarniczym starożytnego 

Izraela, Baranek: Przede wszystkim jest jednak najważniejszym zwierzęciem ofiarnym – 
barankiem wielkanocnym musiało być przecież jednoroczne jagnię, samczyk44. Sym-
bolika Baranka jest szeroka: W sztuce symbolicznej zarówno Chrystus, jak i członki 
Jego Mistycznego Ciała przedstawia się pod postacią baranka45. W formie przedsta-
wienia Chrystusa, znaleźć można wiele analogii do typowego przedstawienia Baranka, 
który stoi na ołtarzu ofiarniczym i z którego boku tryska krew do kielicha: Od czasu 
zwycięstwa Konstantyna nad pogaństwem Baranek Boży jest przedstawiany najczęściej 
w pozycji stojącej46. Tak samo jest na Poliptyku świętego Bawona: W obrazie ołtarza 
gandawskiego Baranek stoi na ołtarzu i stanowi centrum kultu eucharystycznego47. To 
przedstawienie posiada także ewidentny związek z mentalnością epoki. Czas powstania 
ołtarza Jana i Huberta van Eycków (1432), to czas, gdy w średniowieczu przedmiotem 
pobożnych rozważań stały się raczej bolesne niż chwalebne aspekty męki Zbawiciela, 
a także szerzej rozwinął się kult eucharystyczny, stojącego Baranka zaczęto przedstawiać 
z raną w boku, z którego krew strumieniem spływa do kielicha48. W ten właśnie sposób 
przedstawiony jest „Mistyczny Baranek”. 

Wśród wielu dzieł, jakie podziwiał ks. Pasierb, Poliptyk świętego Bawona zajmuje 
szczególne miejsce. Przesłanie teologiczne dolnej części Poliptyku jest piękne i głębo-
kie: na ołtarzu w postaci Baranka stoi Chrystus Triumfator, Chrystus Król, Władca 
Świata – Chrystus sądu ostatecznego. Nakreśla się w tym miejscu także wymiar escha-
tologiczny dzieła, Byty mieszkające w Niebieskim Jeruzalem oddają chwałę Najwyż-
szemu, Nieskazitelnemu Barankowi, który powtórnie przyjdzie w chwale. Właśnie 
w tej chwale Niebieskiego Jeruzalem sądzić żywych i umarłych. Symbolika tego 
Poliptyku jest bardzo bogata: W sztuce symbolicznej zarówno Chrystus, jak i członki 
Jego Mistycznego Ciała przedstawia się pod postacią baranka49. Gdy uwzględni się 
klucz chronologiczny, Chrystus zmartwychwstał, wniebowstąpił i siedzi po prawicy 
Ojca, by powtórnie przyjść w chwale, sądzić żywych i umarłych50. Jednak przedsta-
wienie „Mistycznego Baranka” wychodzi poza ramy czasowe historii zbawienia. Ks. 
Pasierb napisze, że Adoracja Baranka to metastoria zbawienia51.  

Tak opisuje spotkanie z Poliptykiem świętego Bawona ks. Pasierb:  

 
44 Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1990, s. 258. 
45 Tamże, s. 262. 
46 Tamże. 
47 Tamże, s. 263. 
48 Tamże. 
49 Tamże, s. 262. 
50 Por. Kompendium KKK, Skład Apostolski, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 31. 
51 Pasierb J.S., Obrót rzeczy, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1993, s. 112. 
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Uroczysta aura górnej części sprawia, że to jest właściwie „główny obraz”, 
podczas gdy dolna część jest jakby wysoką predellą. Chrystus w tiarze z koroną 
u stóp: „dana mi jest wszelka władza”, duchowna i świecka. W całości praw-
dziwa consecutio temporum: grzech (Adam i Ewa), protostoria zbawienia 
(prorocy i Sybille), historia i metastoria zbawienia (Deesis i adoracja Baranka)52.  

I dodaje: L’Agneau Mystique, albo jak mówią niektórzy Amerykanie: Le 
mouton magique, od 1986 jest przeniesiony do kaplicy de villa w pobliżu 
wejścia i po raz pierwszy widzę go na nowym miejscu53.  

Co ma na myśli ks. Pasierb, pisząc, że adoracja Baranka to metastoria zbawienia? 
W słowniku metastoria oznacza to, co jest stałe i trwałe, pozostaje poza zmieniającymi 
się zmianami w historii. 

Stałym i trwałym jest Niebieskie Jeruzalem, innymi słowy Królestwo Niebieskie, 

którego bramy otwiera męka i odkupieńcza śmierć Pana Jezusa na krzyżu, z którego 

boku wytrysnęła krew i woda, jako zdrój miłosierdzia dla grzesznego człowieka. Życie 

człowieka w czasie doczesnym w drodze ku zbawieniu potrzebuje przestrzeni, w której 

swój wyraz znajdzie głód nadprzyrodzoności. Prawda o tym, że Chrystus triumfuje 

w chwale nieba jest związana z całym Objawieniem. Najpierw wkroczył On w czas 

doczesny chronos, czyniąc go czasem zbawienia kairos. Chrystus nie niszczy więc czasu, 

ale go wypełnia, odnawia jego wartość i odkupuje go54. Dzięki temu, że Chrystus 

zwyciężył śmierć, dał również szansę każdemu wierzącemu na zwycięstwo, które 

polega na osiągnięciu zbawienia i uczestniczeniu w wiecznej chwale Nowego Jeruzalem 

przedstawionego w Apokalipsie św. Jana. Doświadczenie miłosierdzia, ukojenie 

doczesnych trosk i cierpień, oderwanie myśli od codzienności i spojrzenie na życie 

z perspektywy duchowej było łatwiejsze i bardziej przystępne dla wiernych, dzięki 

treściom wiary, zawartym we flamandzkiej sztuce sakralnej w wykonaniu Van Eycków. 

Piękno wyraża się tutaj na samym poziomie treści teologicznej: człowiek zostaje 

odkupiony i ma szansę na zbawienie dzięki doskonałej ofierze samego Boga w osobie 

swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za grzechy świata, zmartwychwstał, 

wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Ojca55. Te fundamentalne i najwyższe prawdy 

dogmatyczne wiary chrześcijańskiej są poddawane refleksji przez ks. Pasierba 

w kontakcie z dziełami sztuki, stanowiącymi impuls do tworzenia teologii piękna.  
Spotkanie z tym obrazem wzywa bezpośrednio do oddania Bogu chwały, uczest-

nictwa w kulcie życia Bożego, którego symbolem jest fontanna na pierwszym planie 
obrazu. Centralnym, najważniejszym elementem kompozycji jest Baranek. Dym ka-
dzielnic, trzymanych przez Aniołów, symbolizuje modlitwy świętych. Ludzie wszyst-
kich stanów schodzący się z czterech stron ołtarza, a także fauna i flora oddają cześć 
i chwałę Barankowi. Wieczność i czas nie są związane horyzontalnie, lecz wertykalnie. 
To, co od strony Boga jest wiecznością – dla człowieka jest czasem56. Wezwanie do 
podążania ku wieczności jest ponadczasowe, ponieważ skierowane jest w przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości do każdego człowieka. Aby oddać chwałę Barankowi, 
trzeba najpierw uznać Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. To wezwanie 

 
52 Tamże, s. 111-112. 
53 Tamże, s. 111. 
54 Eudokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003, s. 115.  
55 Por. Kompendium KKK, Skład Apostolski, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 31. 
56 Pasierb J.S., Czas otwarty, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1972, s. 33. 



 

Robert Bielau 
 

68 

 

do jak najlepszego przygotowania się na paruzję – ponowne przyjście Chrystusa, 
o którym pisze św. Paweł: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby 
nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa (1 Tes 5, 23).  

Po ponownym przyjściu Chrystusa ludzkość będzie uczestniczyć w Jego zmart-
wychwstaniu, mając tym samym udział w chwale i pięknie samego Boga. Tak głęboka 
prawda o wezwaniu do uczestniczenia w chwale triumfującego Mistycznego Baranka 
w Niebieskim Jeruzalem, doskonale wyrażona w plastycznej wizji flamandzkich 
mistrzów, nie mogła zostać niezauważona i niedoceniona przez ks. Pasierba. Stało się 
tak nie za sprawą kunsztu i warsztatu van Eycków, ale także ponadczasowego teolo-
gicznego przesłania tego flamandzkiego sakralnego obrazu. 

5. Podsumowanie 

Nie tak łatwo dostrzec piękno, podczas gdy w otaczającym nas świecie zaobser-
wować można postępującą degradację związaną z konsumpcjonizmem, pędem życia, 
komercjalizacją i promocją kiczu. Człowiek ma coraz mniej czasu na zachwyt. Wy-
grywa szybka i dostępna na wyciągnięcie ręki rozrywka czerpana ze skrolowanego 
kciukiem ekranu smartphona. Gdy coś się zepsuje, wówczas nie naprawia się tego, 
a raczej wyrzuca. W niniejszym opracowaniu przedstawiono trzy dzieła sztuki malarskiej, 
które swój wyraz czerpią przede wszystkim z ponadczasowych prawd zawartych 
w historii zbawienia, czyli narodzenia i śmierci Chrystusa, aż po rzeczywistość Nie-
bieskiego Jeruzalem, czyli wiecznej chwały nieba. Są one ujęte we fragmentach twór-
czości eseistycznej ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba. W swoich dziełach niejedno-
krotnie traktował on o postrzeganiu piękna, publikując swoje myśli i odczucia, które 
rodziły się w czasie swojej działalności jako członek wielu stowarzyszeń i organizacji 
związanych z kulturą i sztuką, takich jak: Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 
1956), Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1972), Instytutu Sztuki PAN (od 1981), 
Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) 
(od 1981), Rady Ochrony Zabytków (od 1990), Papieskiej Komisji ds. Zachowania 
Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa Kościoła (od 1990), Europejskiej Aka-
demii Nauk i Sztuk (EASA) (od 1991) czy Europejskiego Centrum Kultury (CEC) (od 
1991). Jego zbiór esejów – szczególnie cytowanych w tej pracy – to wynik czytania 
przez ks. Pasierba literatury fachowej przedmiotu historii sztuki, Pisma Świętego, jego 
rozmów z ludźmi i podroży związanych z pełnionymi funkcjami na arenie zarówno 
narodowej, jak i międzynarodowej. Czytając je, można dojść do wniosku, że ich autor 
angażuje się w dostrzeganie piękna i innych cennych wartości opisywanych dzieł 
w sposób holistyczny – obejmujący zarówno sferę intelektualną, emocjonalną, jak 
i duchową, uwzględniając przy tym posługiwanie się nomenklaturą naukową. 

Faktem historycznym jest to, że wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa, 
nakreśliły oś czasu, którą określamy, definiując czas na ante Christi i post Christi. 
Kenoza Boga nie została bez echa w tak wielu przecież dziełach sztuki, które w sposób 
pośredni lub bezpośredni, odnoszą się do życia Mesjasza, czyli Boga, który zbawia. 
Kanony piękna, które swoją inspirację czerpią z tematów sięgających rangi tego, co 
w filozofii określamy mianem Absolutu, mają większą szansę na przetrwanie, 
ponieważ drzemie w nich ponadczasowa, ukryta tęsknota za tym, co sięga poza granice 
dostrzegalnego świata i uwzględnia klasyczne cechy piękna, takie jak harmonia, 
symetria i proporcja, w których objawia się niejako natura Boga – Stworzyciela świata. 
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Ponadczasowy wyraz piękna sztuki i teologii na wybranych przykładach 

twórczości eseistycznej ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba 

Streszczenie 

W ramach tego opracowania zostały przedstawione niektóre dzieła sztuki malarskiej w eseistycznej inter-
pretacji ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba. Tym samym został uwzględniony kontekst historyczno-

kulturowy tworzenia dzieł sztuki i zawartego w nich piękna dawniej i dziś. Piękno dzieł sztuki sakralnej 

stanowi nośnik ponadczasowych kanonów piękna. Różne epoki, w których tworzyli artyści, dają szersze 

spojrzenie i pozwalają na bardziej trafne definiowanie tego, co można określać terminem piękna. Taki 
zabieg pomaga w kolejnych wnioskach i pracach naukowo-badawczych w dziedzinach, takich jak teologia, 

filozofia i historia sztuki. 

Słowa kluczowe: piękno, sztuka, malarstwo, kanony, lekkość, wytrzymałość, smukłość, historia, współ-

czesność 
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Witalij Bohatyrewicz1 

Twórczość artystyczna i teoretyczna Leonarda da Vinci 

w kontekście sztuki renesansu 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie twórczości, zarówno artystycznej, jak i teore-
tycznej, Leonarda da Vinci (1452-1519) w kontekście sztuki renesansu. Wspomniana 
epoka charakteryzowała się intensywnym rozwojem kultury, sztuki i nauki. Pojawiło 
się wówczas wielu wybitnych artystów i naukowców. Leonardo zaistniał w różnych 
dziedzinach, był zarazem malarzem, rzeźbiarzem, architektem oraz teoretykiem sztuki 
i naukowcem. Postać niewątpliwie wszechstronna i często stosująca podejście interdy-
scyplinarne w swoich działaniach. Mimo licznych publikacji poświęconych różnym 
aspektom jego działalności warto po raz kolejny zwrócić uwagę na same osiągnięcia, 
uwzględniając znaczenie działalności mistrza na tle innych przedstawicieli epoki 
odrodzenia. Interesujące wydaje się także połączenie teorii i praktyki w działalności 
Leonarda. 

Epoka renesansu cechowała się między innymi rozwojem miast. Z tym procesem 
powiązane było większe zapotrzebowanie na elementy wystroju wnętrz i dzieła sztuki. 
We Włoszech kolebką renesansu, niemal przez cały wiek XV, niewątpliwie była 
Florencja. Pod koniec stulecia można natomiast zaobserwować zamieszki polityczne, 
które wyraźnie przeszkadzały w rozwoju kultury i sztuki w mieście. Florencja mimo 
wszystko nadal pozostawała bardzo ważnym ośrodkiem renesansowym, jednak już 
w okresie klasycznego odrodzenia nabrał na znaczeniu Rzym, który w XVI wieku stał 
się centrum życia artystycznego. Intensywnie rozwijał się wówczas także mecenat 
artystyczny, a do Rzymu przyjeżdżali twórcy i naukowcy z całej Europy. Niewątpliwie 
kluczową rolę odegrało przeniesienie siedziby papieża z Awinionu do Rzymu, co 
zaowocowało z kolei licznymi zleceniami2. Mecenat papieski był wówczas jednym 
z najważniejszych. 

Renesans lub odrodzenie to nazwa pewnego okresu w historii kultury europejskiej, 
który nastąpił po średniowieczu. Dominującym założeniem ideowym renesansu był 
humanizm, który przejawiał się zarówno w sztuce, jak i architekturze. Zaczęto tworzyć 
oraz budować z myślą o człowieku i jego potrzebach. Znaczenie architektury zmie-
niało się w porównaniu z poprzednią epoką, powstawało coraz więcej budynków uży-
teczności publicznej. Jednym z najlepszych przykładów architektury wczesnego rene-
sansu był przytułek dla dzieci Ospedale degli Innocenti (Il. 1), który powstał w latach 
1419-1424 według projektu Filippo Brunelleschiego (1377-1446). Budynek ten został 
pierwszą prawdziwie renesansową budowlą. Nowością było między innymi to, że łuki 
arkadowe zostały wsparte bezpośrednio na kapitelach kolumn. Bryłę architektoniczną 
cechują harmonijne proporcje, stanowiące jeden z wyznaczników nowego stylu. Warto 
też wspomnieć o dekoracji rzeźbiarskiej, którą stanowią medaliony, przedstawiające 
niemowlęta w powijakach, wykonane w warsztacie Andrea della Robbia (1425-1535) 
w technice terakoty glazurowanej. To dzieło architektury jako pierwsze w zasadzie 
miało odzwierciedlać idee humanizmu renesansowego. 

 
1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki, Katedra 

Grafiki, w.bohatyrewicz@ujd.edu.pl. 
2 Farthing S. (red.), Sztuka. Od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej, Warszawa 2011, s. 172-173. 
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Ilustracja 1. Filippo Brunelleschi, Ospedale degli Innocenti, Florencja 

Odrodzenie wyróżniało się spośród innych epok szczególnie intensywnym rozwo-

jem kultury i nauki oraz architektury i sztuk plastycznych. Pojęcie renesansu pojawiło 

się w XVI wieku u Giorgio Vasari (1511-1574)3, a w wieku XIX zostało rozpowszech-

nione na całą epokę, głównie za pośrednictwem Jacoba Burckhardta (1818-1897)4. 

W wyniku zainteresowań Burckhardta renesansem powstała książka poświęcona kulturze 

odrodzenia we Włoszech5. Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w 1860 roku. 

Renesans rozpoczął się długo przed przyjściem na świat Leonarda da Vinci. Naj-

wcześniej zapewne malarz Cimabue (1240-1302) wspomina o potrzebie odrodzenia 

sztuki, czyli rinascità. Uznawany jest za nauczyciela i mistrza malarza Giotto di 

Bondone (ok. 1266-1337). Giotto natomiast jest już przedstawicielem protorenesansu 

i reprezentantem oraz założycielem florenckiej szkoły malarstwa. Wspomniana szkoła 

florencka charakteryzowała się nowatorstwem w odróżnieniu od sieneńskiej, która 

tkwiła w tradycji bizantyjskiej i czerpała inspiracje ze sztuki średniowiecznej. Okres 

w sztuce, który nastąpił przed renesansem, znany jest także pod nazwą trecento6. We 

wczesnym renesansie, który określany jest jako quattrocento, również pojawiło się 

wielu słynnych twórców, architektów, rzeźbiarzy i malarzy. W malarstwie quattro-

centa, czyli w wieku XV, jednym z najbardziej znaczących malarzy był Masaccio 

(1401-1428). Twórczość tego artysty stała się kolejnym momentem przełomowym 

w dziejach malarstwa. Masaccio podążał w kierunku jeszcze większego realizmu, 

 
3 Giorgio Vasari zastosował podział renesansu na trzy równe stulecia: trecento, w odniesieniu do lat 1300, 

czyli XIV wieku. Okres ten jest również znany jako protorenesans, którego głównym i jednym z najbardziej 

znanych przedstawicieli był Giotto. Drugi okres to wczesny renesans lub quattrocento, lub wiek XV. Wśród 
malarzy wczesnorenesansowych jednym z najbardziej znaczących był Masaccio, w rzeźbie warto wspomnieć 

Ghiberti i Donatello, a w architekturze Brunelleschi. Pojęcie cinquecento odnosi się z kolei do XVI stulecia. 

Zob.: Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel-Szarota A., Słownik terminologiczny sztuk pięk-

nych, Warszawa 2017, s. 345-348; Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989, s. 7-8, 16. 
4 Луков В., Эпоха Возрождения, „Энциклопедия гуманитарных наук”, 1, 2013, s. 299-300. 
5 Burckhardt J., Kultura odrodzenia we Włoszech, Kraków 1930. 
6 Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, 

Warszawa 1996, s. 213; Bochnak A., Historia sztuki nowożytnej, t. 1, Warszawa 1981, s. 20-21. 
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naturalizmu i ukazania emocji ludzkich7. Postacie utrwalone w jego dziełach sprawiały 

wrażenie osób twardo stąpających po ziemi. Jako przykład można podać fresk „Wygnanie 

z raju”, znajdujący się w Kaplicy Brancaccich w kościele Santa Maria del Carmine we 

Florencji. Dzieło to powstało w latach 20. XV wieku. 

Sztuka w okresie renesansu nabrała na znaczeniu i zajęła tym razem inną pozycję. 

Wybitny architekt i teoretyk sztuki Leone Battista Alberti (1404-1472) sprawił, że 

malarstwo oraz rzeźbę i architekturę zaczęto włączać do sztuk wyzwolonych8. Wcześniej 

zaliczane były jedynie do rzemiosła. Zdaniem Albertiego praktyczna i teoretyczna 

wiedza z zakresu sztuk wizualnych składają się na sylwetkę człowieka renesansu, czyli 

człowieka wszechstronnego9. Takim człowiekiem był Leonardo da Vinci. Za swój 

geniusz i wszechstronność można go uznać za uomo universale oraz swoisty ideał 

odrodzenia10. Z pojawieniem się tego typu osobowości wkroczyła nowa epoka, którą 

następnie zdefiniowano jako klasyczny okres renesansu lub też klasyczne odrodzenie. 

Trwało ono zaledwie trzy dziesięciolecia, a pozostawiło jednak niezatarty ślad w dziejach 

całej sztuki. Klasyczne odrodzenie, które nastąpiło około roku 1500, było szczególne. 

Przypadło ono na XVI stulecie, które jest nazywane cinquecento11. Wiek XVI charak-

teryzował się tym, że artyści zajęli odpowiednią pozycję społeczną wśród znaczących 

przedstawicieli epoki. 

Fundamentem dla artystów renesansu była filozofia humanizmu. We wszystkich 

dziedzinach sztuki przejawiała się koncepcja człowieka jako miary wszechrzeczy. 

W wyniku stopniowego powrotu do kanonów antyku powstał pewien wzór człowieka 

uniwersalnego. Można tu krótko wspomnieć o jednym z najciekawszych zapewne 

przykładów, którym jest rysunek Leonarda z około 1490 roku ilustrujący proporcje 

postaci ludzkiej według Witruwiusza, tak zwany „Człowiek witruwiański” (Il. 2). Był 

to swoisty sposób na ukazanie idealnych proporcji, a rysunek często wykorzystywano 

jako symbol do ukazania symetrii i harmonii ciała człowieka. Witruwiusz z kolei 

widział w postaci ludzkiej źródło klasycznych proporcji porządku architektonicznego. 

Zainteresowanie się kulturą i sztuką antyczną wywarło znaczący wpływ także na 

architekturę renesansu. Budowle powstawały na planach centralnych i były utrzymane 

w tradycjach klasycznych12. Wszystkie natomiast elementy architektury, które były 

zapożyczone z antyku, zostały w sposób twórczy zmodyfikowane przez architektów 

i artystów renesansowych. Jednym z najlepszych przykładów może być San Pietro in 

Montorio w Rzymie, znane też jako Tempietto. Budowla powstała w 1502 roku według 

projektu Donato Bramante (1444-1514)13. Inspiracje architekturą antyczną były stale 

obecne w realizacjach architektów renesansowych. 

 

 
7 Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach M., Manteuffel-Szarota A., Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 

Warszawa 2017, s. 340, 345; Waźbiński Z., Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989, s. 51-54. 
8 Ullmann E., Leonardo da Vinci, Warszawa 1984, s. 5-6. 
9 Honour H., Fleming J., Historia sztuki świata, Warszawa 2002, s. 465. 
10 Gibka S. (red.), Leksykon malarstwa od A do Z, Warszawa 1992, s. 416. 
11 Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Warszawa 1991, s. 114-115. 
12 Farthing S. (red.), dz. cyt., s. 173-174. 
13 Koch W., dz. cyt., s. 226. 
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Ilustracja 2. Leonardo da Vinci, „Człowiek witruwiański” – studium proporcji ciała ludzkiego,  

Gallerie dell'Accademia, Wenecja 

Z okresu renesansu znamy wielu myślicieli, a jednym z najwybitniejszych został 

właśnie Leonardo da Vinci. Był on, jak wiadomo, uczonym, inżynierem, malarzem 
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oraz teoretykiem sztuki14. Można stwierdzić, że za jego czasów artysta faktycznie stał 

się człowiekiem wszechstronnym. Jeśli chodzi o samego mistrza, to do dziś jest uwa-

żany za obdarzonego rozmaitymi talentami geniusza. Leonardo należał więc do najwy-

bitniejszych przedstawicieli epoki łącznie z Michelangelo Buonarrotim (1475-1564) 

i Rafaelem Santim (1483-1520). Zanim jednak Da Vinci osiągnął poziom mistrzowski, 

poświęcił wiele lat na nieustanne studia i pracę, zarówno artystyczną, jak i teoretyczną. 

Rodzina Leonarda pod koniec lat 60. XV wieku przeprowadziła się do Florencji. Tam 

przyszły mistrz rozpoczął swoją karierę artystyczną w pracowni Andrei del Verrocchia 

(1435-1488), który był złotnikiem, malarzem i rzeźbiarzem. Od roku 1472 Leonardo 

był już samodzielnym artystą i został przyjęty jako malarz do cechu św. Łukasza we 

Florencji: Leonardo di Ser Piero da Vinci dipintore15. Przez kolejne kilka lat pozosta-

wał jednak w warsztacie swojego nauczyciela. We wczesnych pracach malarskich 

widoczne są wyraźne wpływy Verrocchia. W obrazie „Madonna z goździkiem”, który 

powstał około roku 1475, można natomiast zaobserwować samodzielną twórczość 

Leonarda (Il. 3). Na tym etapie pojawiają się także cechy, które są charakterystyczne 

tylko dla malarstwa Leonarda da Vinci. Jednym z takich elementów jest sfumato, czyli 

swego rodzaju sposób zatarcia konturów, a także miękki modelunek światłocieniowy16. 

 
Ilustracja 3. Leonardo da Vinci, „Madonna z goździkiem”, Stara Pinakoteka, Monachium 

Należałoby wspomnieć o tym, że Leonardo unikał konturowości w dziełach malar-

skich i uzasadniał to w swoich rozważaniach teoretycznych. Artysta pojmował piękno 

między innymi jako stopniowanie światła i cienia, co również znalazło odzwiercie-
 

14 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 126. 
15 Clark K., Leonardo da Vinci, Warszawa 1964, s. 18. 
16 Altmann L., Leksykon malarstwa i grafiki, Warszawa 2012, s. 308; Kubalska-Sulkiewicz K., Bielska-Łach 

M., Manteuffel-Szarota A., dz. cyt., s. 378. 
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dlenie w jego uwagach dotyczących sposobu tworzenia dzieła. Mistrz uważał zresztą, 

że praktyka malarska zawsze powinna mieć wsparcie w postaci wiedzy teoretycznej. 

Obraz „Madonna z goździkiem” należy do okresu wczesnej twórczości Da Vinci 

i został jednym z pierwszych samodzielnych jego dzieł, niezależnych od wpływu 

Verrocchia. Leonardo przedstawił tu piękno postaci Marii i Dzieciątka Jezus, które do 

pewnego stopnia są idealizowane, a jednocześnie namalowane z dużym realizmem. 

Sfumato pojawia się zarówno w krajobrazie w tle, jak i przy opracowaniu postaci 

ludzkich. Na początku pojęcie to było ściśle związane z perspektywą powietrzną,  

a w okresie późniejszej twórczości nadawało łagodności i tajemniczości przedstawieniom 

plastycznym w dziełach malarskich mistrza. 

Znane są również inne dzieła malarskie Leonarda przedstawiające Madonnę z Dzie-

ciątkiem. Warto wymienić obrazy „Madonna Benois” oraz „Madonna Litta” ze zbiorów 

muzealnych w Ermitażu w Sankt-Petersburgu. „Madonna Benois”, namalowana około 

1480 roku, jest kolejnym samodzielnym dziełem Da Vinci. Postacie Marii i Dzieciątka 

Jezus wypełniają niemal całą płaszczyznę obrazu, a tło zostało sprowadzone do 

minimum, widnieje jedynie niewielki fragment ściany z oknem. Mimo że dzieło mieści 

się chronologicznie w ramach XV wieku, to wyraźnie różni się od innych obrazów 

quattrocenta tego typu przedstawieniowego. „Madonna Litta”, datowana na początek 

lat 90. XV wieku, jest już maksymalnie zbliżona do malarstwa klasycznego renesansu 

w porównaniu chociażby z pracami malarskimi „Madonna Benois” oraz „Madonna 

z goździkiem”. Dzieło to o niedużym formacie, bo zaledwie 42 x 33 cm, ma raczej 

kameralny charakter. Kompozycja obrazu oraz postać Marii niewątpliwie są autorstwa 

Leonarda. Na to, że twarz Madonny należy do pędzla Da Vinci, mógłby pośrednio 

przynajmniej wskazywać rysunek „Głowa młodej kobiety” z około 1490 roku, prze-

chowywany w Luwrze. Rysunek ten jest nieraz postrzegany jako studium do obrazu 

„Madonna Litta”. Jednak nawet pomijając wspomniane powiązania obu prac, styl 

Leonarda oraz jego technika laserunku są rozpoznawalne. Mistrz malował swoje 

dzieła, nakładając farby bardzo cienkimi warstwami. W niektórych partiach obrazu 

można natomiast zauważyć subtelne różnice techniczne, co mogłoby wskazywać na to, 

że któryś z uczniów lub współpracowników Da Vinci współuczestniczył w malowaniu 

tego dzieła. Prawdopodobnie był to Ambrogio de Predis (1455-1508), malarz z warsztatu 

Leonarda. Istnieją oczywiście inne wersje, w których autorstwo poszczególnych partii 

obrazu przypisuje się innemu uczniowi. Na podstawie pewnych cech występujących 

w technice malarskiej można jednak przyjąć, zdaniem autora niniejszej pracy, że mógł 

to być właśnie Ambrogio de Predis. Mimo poczynionych tu rozważań należy przyznać, 

że jeśli nawet i był jakikolwiek udział malarza z warsztatu, to bardzo nikły. W związku 

z powyższym nie powinny powstawać wątpliwości co do tego, że autorem arcydzieła 

„Madonna Litta” został Leonardo da Vinci.  

Jednym z kolejnych ważniejszych aspektów zapewne było to, że malarstwo Leo-

narda da Vinci miało wymiar intelektualny. Duże znaczenie twórca przywiązywał do 

umysłu i rozumu: Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, 

lecz raczej pamięcią17. Tutaj warto także zacytować Albertiego: Strzeż się, aby nie-

ograniczona wiara w autorytet jakiegokolwiek człowieka nie utrzymywała cię w błędzie18. 

Twórczość Leonarda cechowała się samodzielnością, a sam mistrz wyprzedzał epokę 
 

17 Nowicki A., Renesans. Myśli srebrne i złote, Warszawa 1937, s. 97. 
18 Tamże, s. 98. 
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i czasy, w których żył. Można to zaobserwować zarówno na płaszczyźnie naukowej, 

jak i artystycznej. Jego styl został określony przez Giorgio Vasari jako nowoczesny. 

Na tę „nowoczesność” składały się między innymi dokładne odtworzenie wszystkich 

szczegółów, które tylko można dostrzec w naturze, oraz poprawne proporcje i śmiały 

rysunek19. Sposób traktowania poszczególnych tematów również był nowatorski. 

Leonardo da Vinci doskonale łączył talent artystyczny z kompetencjami myśliciela 

i teoretyka. Podstawą jego twórczości były doświadczenie i matematyka. Według niego 

żadnego dociekania ludzkiego nie można nazwać prawdziwą wiedzą, jeśli nie przeszło 

próby dowodu matematycznego. Doświadczenie u Leonarda było ściśle związane 

z praktyką20. Uważał, że doświadczenie nie zawodzi nigdy, błądzą jeno nasze sądy, 

obiecując sobie po nim wynik taki, jaki nie może mieć uzasadnienia w naszych 

doświadczeniach21. 

Mimo wszechstronności, wielu talentów i nieprzeciętnego umysłu Leonardo da 

Vinci z różnych powodów pozostawił po sobie wiele nieukończonych dzieł. Dotyczy 

to nie tylko malarstwa, ale też opracowań teoretycznych. W roku 1481 w Galerii Uffizi 

we Florencji rozpoczął pracę nad dziełem malarskim „Pokłon Trzech Króli”, znanym 

też pod tytułem „Adoracja Trzech Króli”. Była to jego pierwsza wielka praca, którą 

jedynie rozpoczął i pozostawił na etapie szkicu. Stało się tak z powodu braku 

akceptacji przez braci Augustianów z opactwa San Donato w Scopeto, którzy byli 

zleceniodawcami. W projekcie pozostał także pomnik jeźdźca dla Francesco Sforza 

z Mediolanu. Swoich notatek, w objętości kilku czy nawet kilkunastu tysięcy stron, nie 

przygotował do wydania drukiem. W literaturze na przykład pojawiają się informacje 

dotyczące trzynastu tysięcy stron notatek lub trzynastu woluminów, które po śmierci 

Leonarda Francesco Melzi zabrał do rezydencji w Vaprio pod Mediolanem. W kolej-

nych latach Melzi pracował nad uporządkowaniem i zestawieniem prac mistrza, jednak 

nie miał realnych możliwości, by przedsięwzięcie to sfinalizować22. Żaden z projektów 

architektonicznych Leonarda także nie został wykonany. Mimo wszystko projekty te 

wywarły istotny wpływ na realizacje innych mistrzów, w tym także na architekturę 

Donato Bramante23. Architekt mógł inspirować się twórczością Leonarda da Vinci oraz 

innych przedstawicieli epoki. Niektóre projekty Bramantego przypominają szkice 

architektoniczne Leonarda. 

Znane są oczywiście ukończone dzieła mistrza, w tym także malarskie. Te, które 

powstały około roku 1500, są najbardziej interesujące. W latach 1495-1498 powstało 

malowidło ścienne „Ostatnia Wieczerza”, znajdujące się w refektarzu klasztornym 

przy kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Przedstawienie zostało nasycone 

dotąd niespotykanym dramatyzmem i ukazaniem stanu emocjonalnego ludzi. Udało się 

to dzięki zróżnicowanym pozom i ożywionym ruchom oraz połączeniu postaci za po-

mocą gestów. Po obu stronach Jezusa artysta umieścił po sześciu apostołów, podzie-

lonych z kolei na grupy trzyosobowe. Ułożenie ciała każdej postaci zostało przemy-

ślane, a towarzyszyły temu liczne studia i szkice. Malowidło można uznać za początek 

nowego okresu w renesansie. Przechowywany w Luwrze obraz „Mona Lisa”, datowany 

 
19 Honour H., Fleming J., dz. cyt., s. 473. 
20 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 127-128. 
21 Nowicki A., dz. cyt., s. 92. 
22 White M., Leonardo da Vinci – pierwszy uczony, Warszawa 2000, s. 15-17. 
23 Honour H., Fleming J., dz. cyt., s. 473-474, 478; Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 127. 
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na lata 1503-1506, jest z kolei jednym z reprezentacyjnych przykładów malarstwa 

klasycznego renesansu24. 

Warto również zwrócić uwagę na inne dzieła malarskie Leonarda. Obraz „Święta 

Anna Samotrzecia”, znany także pod tytułem „Dziewica z Dzieciątkiem i Świętą 

Anną”, datowany na lata około 1506-1513 również zalicza się do klasycznego odro-

dzenia. Obraz przedstawia Świętą Annę, Marię i Jezusa na tle otwartego krajobrazu, 

a nie w pomieszczeniu. Dla kompozycji tego dzieła charakterystyczne było piramidalne 

ugrupowanie postaci. Tego typu układ kompozycyjny stosowali następnie inni malarze 

renesansu, wśród których był także Rafael Santi. Ruchy postaci w tym dziele malar-

skim Leonarda są płynne, a jednocześnie można zaobserwować tu pewną dynamikę. 

Postacie są połączone między sobą gestami i spojrzeniami, a na twarzach widoczne 

lekkie uśmiechy. Całe przedstawienie przeniknięte jest harmonią i wyciszeniem. Artysta 

uniknął mocnych kontrastów i konturowości. W zamian za to sięgnął ponownie do 

miękkiego światłocienia i sfumato, co przejawia się zarówno w potraktowaniu postaci, 

jak i krajobrazu w tle. W opracowaniu pejzażu widoczne jest studium perspektywy 

powietrznej. Da Vinci wielokrotnie wspominał i opisywał zasady i znaczenie perspek-

tywy powietrznej w swoich pracach teoretycznych. Pod kątem stylu dzieło zawiera już 

wyraźne cechy malarstwa cinquecento, czyli wieku XVI. Oprócz wspomnianych tu 

obrazów jest oczywiście wiele dzieł mistrza zasługujących na dokładne opracowanie. 

Wspomnieć należałoby również o teorii sztuki Leonarda da Vinci. Można powie-

dzieć, że nie stworzył definicji terminu „sztuka”. Na jego pojęcie sztuki składały się 

natomiast wszelkiego rodzaju umiejętności wytwarzania, w tym także rozmaite rzemiosła. 

Szczególnie interesował się zdolnością człowieka do odtwarzania natury i rzeczywi-

stości. Da Vinci nieustannie studiował przyrodę, dokładnie rysując i szkicując rośliny 

oraz zwierzęta. Najbardziej jednak pociągała go tajemnica odtwarzania trójwymiarowej 

przestrzeni na płótnie, na płaszczyźnie obrazu, w tym zasady perspektywy powietrznej 

i zbieżnej, a także inne aspekty twórczości. Przyjmując tradycyjny podział sztuk na 

wolne czy też wyzwolone i mechaniczne, Leonardo da Vinci zaliczał malarstwo do 

sztuk wyzwolonych, podobnie jak wcześniej Alberti. Było to sprzeczne z tradycją 

grecką, a jednocześnie stanowiło cechę charakterystyczną klasycznego odrodzenia. 

W taki oto sposób wywarł wpływ na zmiany, które zaszły w pojęciu sztuki. Dzięki 

niemu sztukę zaczęto traktować jako twórczość, a nie tylko umiejętność wytwarzania. 

Za najlepszego artystę Da Vinci uważał tego, którego dzieło było najbardziej zbliżone 

do rzeczywistości i natury. Wskazywał również na to, że wierność naturze można 

osiągnąć przez zmaganie się z nią. Malarstwo według artysty miało także realizować 

swoją funkcję poznawczą25. Mistrz podkreślał szczególne znaczenie doświadczenia 

w poznaniu: Wiedza moja jest raczej zaczerpnięta z doświadczenia niż ze słów cudzych, 

z doświadczenia, które było mistrzem każdego, co dobrze pisał26. Jednocześnie zwracał 

uwagę na znaczenie uczuć: Każde poznanie ma źródło w uczuciu27. 

Według Leonarda malarstwo uplasowało się wyżej od poezji i muzyki oraz rzeźby. 

Od poezji malarstwo jest lepsze dlatego, że ma szerszy zakres i potrafi naśladować 

wszystkie rzeczy widzialne, w tym również te, dla których opisu poezji brak słów. 

 
24 Altmann L., dz. cyt., s. 308; Honour H., Fleming J., dz. cyt., s. 474-476. 
25 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 128-129. 
26 Nowicki A., dz. cyt., s. 91. 
27 Tamże, s. 92. 
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Malarstwo, zdaniem Leonarda, przemawia do wyższego zmysłu. Wyższość malarstwa 

nad muzyką tłumaczył w podobny sposób. Dodawał także, że malarstwo trwa, a muzyka 

zanika tuż po wykonaniu. Mimo to wskazywał na cechę wspólną dla malarstwa 

i muzyki, którą jest harmonia. Podobnie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o zestawienie 

malarstwa i rzeźby. W tym przypadku Leonardo stawiał malarstwo wyżej ze względu 

na to, że wymagało mniej trudu oraz wysiłku fizycznego. To było jednym z powodów, 

dla których według niego malarstwo jest bardziej szlachetne niż rzeźba. Zaznaczał też, 

że sztuka malarska jest trudniejsza, bogatsza i bardziej różnorodna od rzeźby. 

Współzawodnictwo sztuk Leonardo da Vinci opisał w tak zwanym paragone, który 

znalazł się na początku „Traktatu o malarstwie”28. 

Ta wyższość malarstwa nad innymi sztukami jest jednak owocem ściśle subiek-

tywnych poglądów mistrza. Nie każdy zresztą poeta lub kompozytor czy też rzeźbiarz 

zgodziłby się całkowicie z jego spostrzeżeniami. Można natomiast zaczerpnąć wiele 

cennych uwag. Jedna z nich to wypowiedź dotycząca oka: Oko, które się okiem duszy 

zowie, jest główną drogą, na której zmysł wspólny może najobficiej i najwspanialej 

podziwiać nieskończone dzieła natury29. Tu Leonardo po raz kolejny podkreślił zna-

czenie zmysłów, a szczególne wzroku. Dostrzegał mimo wszystko pewien element 

pracy fizycznej malarza, wyraził to w ten sposób: Malarstwo istnieje najpierw 

w umyśle swego wynalazcy i nie może dojść do doskonałości bez działania rąk30. Artysta 

oczywiście miał świadomość znaczenia pracy fizycznej malarza. Na pierwszym 

miejscu stawiał jednak funkcję intelektualną malarstwa. 

W swoim traktacie o malarstwie wspomina między innymi o tym, że twórca nie 

powinien poprawiać natury, a jedynie ją dokładnie naśladować. Sztuki, a szczególnie 

malarstwo, uważał z tego względu za zbliżone do nauki. Według Leonarda sztuka jest 

wiedzą, a samego siebie uważał raczej za naukowca niż artystę31. Nie poświęcił zbyt 

wiele uwagi pojęciu piękna. Bardziej go interesowały naturalne procesy zachodzące 

w rzeczywistości32. Przeznaczył wiele czasu, co zresztą widać po jego rysunkach 

i szkicach, na studiowanie i obserwację natury: Natura jest tak pełna rozkoszy i bogactwa, 

że wśród drzew tej samej natury nie znajdziesz żadnego, które by podobne było do 

innego, i to nie tylko wśród drzew, lecz i wśród gałęzi czy liści, czy owoców, nie znajdzie 

się nic, co by ściśle podobne było do czego innego33. Dodał jednak jeszcze jedną 

interesującą myśl: Malarstwo obejmuje nie tylko dzieła natury, lecz nieskończenie 

wiele takich, których natura nigdy nie stworzyła34. 

W zasadzie można przyjąć, że uwagi Leonarda dotyczyły raczej sposobu tworzenia 

dzieła malarskiego niż teorii sztuki. Swoje tezy formułował przeważnie w postaci 

wskazówek i rad dla artystów. Da Vinci zwracał tym samym uwagę na to, jak należy 

malować poszczególne tematy: postacie ludzkie, sceny batalistyczne, krajobraz i inne35. 

 
28 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 129-130, 133; Rzepińska M., Leonarda da Vinci traktat o malarstwie, 

Warszawa 1984. 
29 Nowicki A., dz. cyt., s. 92. 
30 Tamże, s. 110. 
31 Мисунов С.Н., Творческое начало Леонардо да Винчи, „Вестник Науки”, 1, 2021, nr 2 (35), s. 21-24. 
32 Białostocki J. (oprac.), Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., t. 1, Warszawa 
1978, s. 526-590; Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 131-133. 
33 Nowicki A., dz. cyt., s. 94. 
34 Tamże, s. 112. 
35 Białostocki J. (oprac.), dz. cyt., s. 526-590. 
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Mistrz kilka lat przed śmiercią (w 1519 roku) ukończył jeden ze swoich ostatnich 

obrazów. Wykonany w latach 1513-1516 obraz „Jan Chrzciciel”, znajdujący się obecnie 

w Luwrze (Il. 4)36. 

 
Ilustracja 4. Leonardo da Vinci, „Święty Jan Chrzciciel”, Luwr, Paryż 

Postać świętego, dotknięta delikatnym światłem, została ukazana na ciemnym 

jednolitym tle. Zaobserwować tu można po raz kolejny sfumato Leonarda, wspo-

minany już miękki modelunek światłocieniowy oraz brak konturu. Dzieło to cechuje 

erotyzm, a sama postać świętego bardziej pasowałaby do sceny o charakterze mitologicz-

nym. Zaznaczyć natomiast należy, że „Jan Chrzciciel” został namalowany w sposób 

mistrzowski. Składają się na to znajomość anatomii oraz perfekcyjne opanowanie 

rysunku. Znajomość zasad anatomicznych przejawiła się w ułożeniu ciała postaci i lekkim 

pochyleniu głowy, dosyć trudnym do odtworzenia. Leonardo doskonale poradził sobie 

z tym wyzwaniem. 

 
36 Дзуффи С., Ренессанс. История, эстетика, мастера, шедевры, Москва 2008, s. 222-225. 
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Podsumowując te krótkie rozważania na temat sztuki renesansowej oraz twórczości 

i poglądów teoretycznych Leonarda da Vinci, należy zwrócić uwagę na pewne aspekty. 

Mianowicie odrodzenie obejmowało dosyć szeroki okres pod względem chronolo-

gicznym. Wystarczy przypomnieć chociażby podział według Giorgio Vasari, który 

zaproponował równe stulecia dla poszczególnych okresów renesansu: trecento, 

quattrocento, cinquecento. Wczesny renesans na przykład nie odzwierciedlał w pełni 

całej idei odrodzenia. Spełnił on natomiast funkcję swego rodzaju fundamentu i bazy 

do rozwoju dojrzałego renesansu. Szczególnie istotne zmiany w teorii i sposobie 

tworzenia dzieła sztuki zaszły w okresie klasycznym. Renesans wydał na świat wiele 

dzieł genialnych artystów. Długo po Leonardzie działał Michelangelo Buonarroti. Jego 

także można uznać za wszechstronnego człowieka renesansu, był zarazem malarzem, 

architektem i rzeźbiarzem oraz poetą. Mimo wielu zainteresowań i osiągnięć w róż-

nych dziedzinach, zarówno Leonardo da Vinci, jak i Michelangelo Buonarroti byli 

doceniani głównie ze względu na wielokierunkową działalność artystyczną. Ponownie 

należy także wspomnieć o artyście, który nazywał się Rafael Santi. Ten ostatni oprócz 

twórczości malarskiej zajmował się także architekturą, łącznie z Leonardem i Miche-

langelo zaliczany jest do najsłynniejszych artystów renesansu. Odrodzenie było niezwykle 

istotnym etapem w ewolucji nauki, sztuk plastycznych oraz teorii i poglądów estetycz-

nych, a Da Vinci został jednym z najbardziej znaczących przedstawicieli epoki. W pracy 

podjęto także próbę analizy wybranych dzieł malarskich Leonarda, a cała twórczość 

mistrza została ujęta w kontekście sztuki renesansu, na tle osiągnięć innych artystów 

i myślicieli. Do dziś dorobek Leonarda da Vinci w różnych dziedzinach wzbudza 

zainteresowanie badaczy na całym świecie. Prace jego nadal kryją w sobie wiele 

tajemnic i zagadek, a kwestie dotyczące jego twórczości oraz interpretacji poszczegól-

nych dzieł malarskich często są sprzeczne. 
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Twórczość artystyczna i teoretyczna Leonarda da Vinci w kontekście sztuki 

renesansu 

Streszczenie 

Tematyka pracy dotyczy twórczości artystycznej i teoretycznej Leonarda da Vinci (1452-1519) w kontek-
ście sztuki renesansu. Był to pewien etap w historii, który nastąpił po średniowieczu. Okres ten cechował 

się szczególnym rozwojem kultury i sztuki, a dominującym założeniem ideowym był humanizm. Ramy 

czasowe renesansu nie są jednoznaczne. Giorgio Vasari (1511-1574), proponując podział całej epoki na trzy 

równe stulecia, prawdopodobnie użył tego pojęcia jako pierwszy. W wieku XIX pojęcie renesans zostało 
rozpowszechnione na całą epokę, głównie za pośrednictwem Jacoba Burckhardta (1818-1897). 

Uwagę poświęcono zarówno malarstwu Leonarda, jak i jego poglądom teoretycznym, które dotyczyły 

sposobu tworzenia dzieła. W renesansie wykształciły się także nowe poglądy estetyczne. Cechą charakte-

rystyczną był powrót do kanonów i wzorców antycznych. Podział sztuk pięknych w epoce odrodzenia 
różnił się jednak od greckiej klasyfikacji. Malarstwo tym razem zostało zaliczone do sztuk wyzwolonych. 

Renesans wykształcił wielu wybitnych i znaczących teoretyków, filozofów czy artystów. Wśród nich 

należałoby wymienić szczególnych przedstawicieli epoki: Leona Battista Alberti (1404-1472), Leonarda da 

Vinci i Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Oczywiście było wielu innych znaczących teoretyków, 
artystów i filozofów. Szczególnie interesujący jest natomiast klasyczny okres renesansu, ściśle związany 

z Leonardem da Vinci i jego wszechstronną działalnością, ukazaną w kontekście sztuki odrodzenia. 

Słowa kluczowe: renesans, sztuka renesansu, humanizm, malarstwo, Leonardo da Vinci 
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Artistic and theoretical activity of Leonardo da Vinci in the context 

of Renaissance art 

Abstract 

The subject of the work concerns the artistic and theoretical works of Leonardo da Vinci (1452-1519) in 
the context of Renaissance art. It was a certain stage in history that took place after the Middle Ages. This 

period was characterized by a particular development of culture and art, and the dominant ideological 

assumption was humanism. The time frame of the Renaissance is not clear-cut. Giorgio Vasari (1511-

1574), proposing to divide the entire epoch into three equal ages, was probably the first to use this concept. 
In the nineteenth century, the concept of the Renaissance spread throughout the era, mainly through Jacob 

Burckhardt (1818-1897). 

The attention was paid to both Leonardo's painting and his theoretical views concerning the way of creating 

the work. New aesthetic views also developed in the Renaissance. A characteristic feature was the return to 
the ancient canons and patterns. The division of fine arts during the Renaissance, however, was different 

from the Greek classification. This time painting was classified as a liberal arts. 

The Renaissance educated many outstanding thinkers and artists. Among them, the following representatives 

should be mentioned: Leon Battista Alberti (1404-1472), Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564). Of course, there were many other significant theorists, artists, and philosophers. The classical 

period of the Renaissance, closely related to Leonardo da Vinci and his versatile activities, shown in the 

context of the art of the era, is particularly interesting. 

Keywords: renaissance, renaissance art, humanism, painting, Leonardo da Vinci 
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Iryna Syzonenko1 

Przedstawienia wnętrz  

w twórczości Stanisława Żukowskiego (1875-1944).  

Analiza wybranych przykładów 

1. Wprowadzenie 

Stanisław Żukowski był znanym malarzem działającym w przedrewolucyjnej Rosji 

i międzywojennej Polsce. Jednak po wojnie w Polsce jego twórczość uległa zapom-

nieniu. 

Na początku XX wieku Żukowski słynął z mistrzowsko malowanych wnętrz. Zbiory 

dzieł artysty znajdują się w muzeach Moskwy, Petersburga i w 71 innych muzeach 

rosyjskich. Duża kolekcja prac polskiego artysty jest przechowywana w zbiorach 

Muzeum Narodowego Republiki Białorusi w Mińsku oraz muzeach w innych biało-

ruskich miastach. Poza muzeami w Rosji, na Białorusi i w Polsce, prace malarza 

znajdują się w muzeach 15 krajów świata. 

Autorka skupiła się w tej pracy na analizie najbardziej znanych, przechowywanych 

w muzeach Polski i Ukrainy obrazów Żukowskiego przedstawiających wnętrza. Analiza 

prac pozwala w dążeniach malarza zidentyfikować momenty zbieżności z nowymi 

nurtami artystycznymi początku XX wieku. 

2. Omówienie literatury 

Wzmianki o Stanisławie Żukowskim były rzadkością w prasie radzieckiej i rosyj-

skiej. Nie sposób pominąć pewnych tytułów, dlatego że publikacje tych czasów zgodnie 

z tradycjami krytyki radzieckiej charakteryzującej się implikacjami ideologicznymi, 

nie odwoływały się do badań opartych na danych archiwalnych i dokumentach histo-

rycznych. Nie miały one też charakteru faktograficznego. W 1921 roku ukazał się 

katalog drugiej indywidualnej wystawy Żukowskiego w Moskwie pt. „Akademik malar-

stwa S. Żukowski. Katalog wystawy”2. Autorami są Ignacy Chwojnik oraz Illia Krajtor. 

Katalog zawiera listę 74 prac zaprezentowanych na wystawie i może być wyko-

rzystany jako ważne zbiór informacji o obrazach artysty. We wstępie do katalogu 

Chwojnik poddaje analizie i ocenie twórczość Żukowskiego, a także śmiało burzy 

stereotyp powtarzany przez ówczesnych krytyków (a także współczesnych), że Żu-

kowski był w swojej twórczości następcą tradycji I. Lewitana i jego epigonem. Nie 

zajmuje się biografią malarza, ale podaje ogólny opis jego twórczości, który cechuje 

głębia analizy osiągnięć artysty w rozwoju gatunku pejzażu lirycznego i martwej natury.  

Autor artykułu również głęboko przeanalizował sposób malowania wnętrz przez 

S. Żukowskiego. Jego zdaniem, artysta swoim malarskim kunsztem i innowacjami 

w zakresie kolorystyki, emocjonalności i indywidualnej poetyki wzniósł ten rodzaj 

malarstwa na nowy poziom rozwoju.  

 
1 9sirena@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/. 
2 Chwojnik I., Krajtor I., Akademik malarstwa S. Żukowski, katalog do wystawy prac, Moskwa 1921, s. 11-12. 
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W 1999 roku w Moskwie ukazała się jednotomowa „Encyklopedia malarstwa 

rosyjskiego”3, w której znalazł się krótki artykuł o życiu i twórczości S. Żukowskiego.  

W omawianym haśle Stanisław Żukowski jest uznawany za jednego z najsłynniej-

szych pejzażystów w Rosji4. Zauważa się, że malarz również wiele obrazów poświęcił 

wnętrzom dworskim5. Na koniec następuje nielogiczne stwierdzenie: Ale i tu [Żukow-

ski – I.S.] pokazał się jako pejzażysta6. Nieznany autor wyjaśnia, jak to się dzieje 

w niezależnym gatunku malarstwa wnętrz: Wnętrza, w których główną rolę odgrywają 

okna, są zawsze otwarte na świat7. Na obrazach Żukowskiego przedstawiających wnętrza 

dworskie główną rolę odgrywa jednak samo wnętrze, gdzie wszystkie elementy kon-

strukcyjne, w tym okna (nie zawsze otwarte) z fragmentami pejzażu, są zawsze pod-

porządkowane głównej idei twórczej i intencji malarza. 

Zupełnie inny charakter ma artykuł E. Wyrzykowskiego, opublikowany w 1892 roku 

w czasopiśmie „Chudożnik”8. Autor przeprowadza dogłębne badanie, przygląda się 

miejscom powstania obrazów. Są to obrazy „Poezja starego gniazda szlacheckiego” 

(Państwowe Muzeum Sztuki Rosyjskiej), „Dwór. Odbicie zorzy wieczornej” (Jaro-

sławskie Muzeum Sztuki), „Przed zachodem słońca” (Dniepropietrowskie Muzeum 

Sztuki), powstałe w majątku ziemskim Milukowa w Ostrowkach. Autor wyczerpująco 

opisuje unikatowe naturalne położenie jeziora Moldino, jego dwóch wysepek, przy 

którym znajduje się majątek. Ponadto przeprowadza analizę porównawczą pejzaży 

namalowanych przez chłopa pańszczyźnianego Grigorija Sorokę oraz pejzaży Żukow-

skiego powstałych w tym samym miejscu prawie 100 lat później. Wyrzykowski prowadzi 

praktycznie studium głównego budynku majątku Ostrowki – unikatowego zabytku 

architektury klasycystycznej z XVIII wieku – i jego wizerunku w pejzażach Żukow-

skiego. Autor publikacji, kontynuując analizę prac malarza, zajmuje się też obrazami 

powstałymi w majątku Wszechswiatskoje – „Święto wiosny” (1912, Narodowe Muzeum 

Kijowska Galeria Obrazów) i „Radosny maj” (Lwowska Państwowa Galeria Obrazów 

im. B. Woznickiego). Prace te zostały wysoko ocenione przez Wyrzykowskiego: 

Te obrazy są wynikiem ogromnej pracy przedmiotowej, jego własnych odkryć 

malarskich i kompozycyjnych9.  

Ciekawe wydają się również informacje o metodach pracy Żukowskiego nad 

kompozycją wnętrz: Przestawiał meble, przewieszał portrety, zamieniał ich ramy, 

robił to zgodnie ze swoją koncepcją twórczą i poszukiwaniami kompozycyjnymi10.  

Autor artykułu wysoko ocenił kunszt malarski i spuściznę S. Żukowskiego i tym 

samym przywrócił mu należne miejsce w historii sztuki początku XX wieku. 
Artykuł E. Wyrzykowskiego, opublikowany w latach 80. XX wieku, można uznać 

za najbardziej profesjonalny w radzieckiej historii sztuki i pozbawiony implikacji 

 
2 Kalasznikowa T. (red.), Encyklopedia malarstwa rosyjskiego, Wydawnictwo „Olma-Press”, Moskwa 1999, 
t. 1, s. 107-108. 
4 Tamże, s. 107. 
5 Tamże, s. 108. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 Wyrzykowski E., „Ostrowki” we wnętrzach Stanisława Żukowskiego, „Chudożnik”, 2, 1982, s. 49-53. 
9 Tamże, s. 50-51. 
10 Tamże, s. 52-53. 
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ideologicznych. U podstaw artykułu legły solidne badania z zakresu historii sztuki oraz 
naukowe podejście do twórczości Żukowskiego. 

Wizerunek artysty stworzony przez polskich krytyków sztuki w okresie między-
wojennym w dużej mierze decydował o poziomie zainteresowania jego twórczością 
i sposobach postrzegania prac artysty przez odbiorców. O wystawach Żukowskiego 
w tym okresie pisali znani warszawscy krytycy sztuki: W. Wankie, F. Richling, 
W. Husarski, J. Kleczyński i inni. 

W 1923 roku ukazała się publikacja Eligiusza Niewiadomskiego pt. „Malarstwo 
polskie XIX-XX wieku”11, w której Żukowskiego dołączono do grona polskich 
malarzy jak N. Weyssendorff, J. Rapacki, T. Ziomek i innych. Świadczyło to o realnej 
możliwości włączenia twórczości Żukowskiego do kręgu warszawskich pejzażystów 
oraz znalezienia przez niego w słynnej szkole europejskiego pejzażu. Autor publikacji 
określa Żukowskiego jako najlepszego malarza z tej grupy artystów. E. Niewiadomski 
przedstawia polskim czytelnikom krótki biogram malarza, nazywając go (…) dosko-
nałym rysownikiem i przedziwnym kolorystą12. 

Ale o wnętrzach artysty trudno znaleźć wartościową publikację. Tylko w recenzji 
„Stanisław Żukowski. Wystawa w T.Z.S.P.” krytyk J. Żyżnowski zauważył „wymu-
szone” istnienie artysty w Rosji, odnotował fakt, że Żukowski nie uległ, nie poddał się 
całkowicie szkole rosyjskiej (…)13. Dalej porównuje wnętrza artysty z rosyjskimi 
romansami: Jego wnętrza przypominają przez pewną szczególną nastrojowość romanse 
rosyjskie – naturalistyczne pojękiwanie zroszone łzami, śmiercią, samobójstwem, 
rozpaczą (…)14, bardzo przypominają całkowicie negatywne zdania recenzji rosyj-
skiego krytyka D.M. (Dmytra Melnikowa)15. 

W tymże 1923 roku na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” ukazał się artykuł 
F. Richlinga „Stanisław Żukowski (Sylwetka artysty)”16. Znany menedżer i krytyk 
uważał, że w latach 20. XX wieku (…) polskie malarstwo pejzażowe idzie drogą 
postępu17 i ma (…) coraz doskonalszych przedstawicieli18. Za takiego F. Richling także 
uważał i malarza S. Żukowskiego. Cenne jest stwierdzenie autora artykułu, że artysta 
nie był epigonem I. Lewitana i rosyjskiego malarstwa. Na potwierdzenie swej opinii 
autor pisze dalej o sukcesie Żukowskiego w Niemczech, gdzie w Monachium na 
powszechniej wystawie otrzymał złoty medal razem z polskimi artystami Stanisławem 
Lentzem i Konradem Krzyżanowskim19. Wskazuje też na pierwsze sukcesy malarza 
w Polsce, gdzie na Dorocznym Salonie Zachęty otrzymał I nagrodę za wnętrze pt. 
„Wnętrze pałacu”20. 

Co ważne, F. Richling powiązał powrót Żukowskiego do Polski i zamieszkanie 
w Warszawie z podniesieniem poziomu artystycznego naszej stolicy21. 

 
11 Niewiadomski E., Malarstwo Polskie XIX-XX wieku, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 

1923, s. 97. 
12 Tamże, s. 97. 
13 Żyżnowski J., Stanisław Żukowski. Wystawa w T.Z.S.P., „Tygodnik ilustrowany”, 8, 1924, s. 121. 
14 Tamże, s. 121. 
15 D.M. (Dmitrij Melnikow), Wystawa obrazów akademika Żukowskiego, „Twórczość”, 4-6, 1921, s. 63-64. 
16 Richling F., Stanisław Żukowski (Sylwetka artysty), „Tygodnik ilustrowany”, 36, 1923, s. 573. 
17 Tamże, s. 573. 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 
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3. Odzwierciedlenie cech rosyjskiego i europejskiego modernizmu 

w twórczości Stanisława Żukowskiego (Wnętrza w malarstwie artysty) 

Większość krytyków sztuki piszących o obrazach Stanisława Żukowskiego przed-

stawiających wnętrza nie zauważyła, że w tym gatunku wyraźnie przejawiały się ten-

dencje neoromantyzmu, charakterystyczne dla stylu modern. Przed przyjęciem takiego 

stwierdzenia należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne rosyjskiego moder-

nizmu, które z pewnością znalazły odzwierciedlenie w twórczości malarza. W różnych 

krajach europejskich styl ten ma również różne narodowe oblicze objawiające 

w nazewnictwie: Art Nouveaux, Jugendstil, Liberty, Modern Style, a w Rosji – modern22. 

Modernizm, definiowany jako wąski nurt stylistyczny, jednocześnie przywrócił 

architekturze rolę stylotwórczej formy sztuki. Architektura z kolei koncentruje wokół 

siebie wszelkiego rodzaju sztukę plastyczną i zdobniczą. W malarstwie rosyjskim styl 

modernizmu skupiał się wokół magazynu „Świat sztuki” („Mir iskusstwa”). Walory 

artystyczne i stylistyka prac wszystkich malarzy zgrupowanych wokół stowarzyszenia 

Mir iskusstwa (w tym m.in. Żukowskiego) tworzyły pewną wspólnotę stylistyczną 

w jak najpełniejszym znaczeniu stylu modern23. Należy zauważyć, że największy 

wpływ na twórczość mistrzów tego stowarzyszenia miała sztuka zachodnioeuropejska. 

Wynikało to z faktu, że rosyjski modern nie miał oparcia we własnej narodowej 

romantycznej tradycji XIX-wiecznej, a tym samym sztuka rosyjska nie miała swoich 

narodowych korzeni24.  

Rosyjski modernizm jako styl został zapoczątkowany w oparciu o europejskie 

tradycje stylowe i prowadził do pojawienia się różnorodnych stylizacji w malarstwie 

rosyjskim. Wykorzystali to malarze skupieni wokół stowarzyszenia Mir iskusstwa. Styl 

rosyjskiego empire przyciągnął K. Somowa, Żukowskiego, E. Lansere, W. Sierowa, 

a malarstwo francuskie stało się źródłem inspiracji dla A. Benois, K. Somowa. Z kolei 

sztuka gotycka i bizantyjska zaczęła inspirować twórczość M. Wrubla. Dlatego 

właśnie w tym okresie formowania się i rozprzestrzeniania rosyjskiego modernizmu, 

sztuka rosyjska bardziej, niż kiedykolwiek zwróciła się ku sztuce współczesnego 

Zachodu25. Kultura stylizacji stała się bardzo ważną cechą rosyjskiej moderny. Toteż 

cechą charakterystyczną twórczości malarzy skupionych wokół Mira iskusstwa (m.in. 

Żukowskiego) była zasada łączenia dawnej i nowoczesnej stylistyki, z zachowaniem 

pierwiastka naturalnego widzenia i percepcji otaczającego świata. 

Żukowski na obrazach przedstawiających wnętrza rezydencji z XVIII i XIX wieku 

prezentuje artystyczny idiom czerpiący z różnych źródeł stylistycznych swojej epoki. 

Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki korzysta z impresjonizmu, przekształcając 

tę formułę w sposób, który służy oddaniu atmosfery emocjonalnej malowanych wnętrz. 

Żukowskiego nie pociągała natomiast rosyjska tradycja. To nie była jego historia i kultura. 

 Malarz sięgał do różnych źródeł XIX wieku, do literatury, muzyki, romansów. 

Zbierał obrazy, rysunki, stare albumy, dzieła sztuki zdobniczej i użytkowej. Obcując 

z tymi historycznymi materiałami, poznawał klimat epoki, jej swoisty charakter. Odwo-

ływanie się do takich źródeł było charakterystyczne dla wielu malarzy tamtych 

 
22 Wallis M., Secesja, Warszawa 1974, s. 14-16. 
23 Sarabianow D., Rosyjskie malarstwo XIX wieku śród europejskich szkół, Moskwa 1980, s. 184. 
24 Tamże, s. 189. 
25 Tamże, s. 217-218. 
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czasów. Poeta i malarz-modernista, Maksymilian Wołoszyn pisał, że czynili to by: 

przeniknąć do ducha minionej epoki oczami tych, którzy ją widzieli 26. 

W wielu obrazach Żukowskiego ukazujących wnętrza można dostrzec system 

dekoracyjno-kompozycyjny oparty na wyraźnej konstrukcji linearnej. Trójwymiarowa 

stylizacja harmonijnie łączy się z nowymi kryteriami stylistycznymi, kolor staje się 

autonomicznym środkiem wyrazu, ważną rolę zaczyna odgrywać barwna plama. 

W jego twórczości nie znajdziemy wyraźnego dążenia do pokonania iluzjonistycznej 

przestrzeni – dzieje się to zawsze częściowo, fragmentarycznie. Często artysta ucieka 

się do nieoczekiwanych ujęć perspektywicznych, łatwo zmienia punkty widzenia 

[wyżej-niżej]. Widoczne w otworach okiennych i drzwiach krajobrazy są namalowane 

dynamiczne i żywo. Światło i kolor płynnie przenikają wnętrza. Jednocześnie artysta 

estetyzuje przedstawianą scenę, poddaje ją stylizacji i uplastycznieniu, balansując 

pograniczu ujęcia naturalnego i uwarunkowanego nigdy nie posuwa się w stronę 

skrajnej ekspresji. 

Zarówno modernizm europejski, jak i rosyjski charakteryzuje się skłonnością do 

linearyzmu. Linia odgrywa ważną rolę w przedstawieniach wnętrz tego artysty. Żukow-

skiemu udało się opracować system łączenia konturu i wolumenu przedmiotów. Sy-

stem ten został jednocześnie wypracowany przez malarzy Mira iskusstwa i W. Sierowa27. 

Żukowski również doprowadza do harmonii między przestrzenią a płaszczyzną. Moder-

nizm preferuje giętkie linie, płynne przechodzenie jednej w drugą błyszczące po-

wierzchnie. We wnętrzach namalowanych przez Żukowskiego można prześledzić łączność 

przestrzeni, linii i płaszczyzny, która jest odpowiednikiem objętości, równoważąc ją 

i często ograniczając. W przedmiotach są podkreślone ich krawędzie, granice powierzchni 

wewnętrznej i zewnętrznej. Przy naturalnym lub sztucznym oświetleniu gra jednych 

i drugich jest efektowna. Z pewnymi zastrzeżeniami styl artysty można byłoby porów-

nać do modernistycznej architektury, kiedy budynek projektowany jest od wewnątrz a nie 

na zewnątrz (zamiast zwykłego dla czasów nowożytnych od zewnątrz do wewnątrz)28. 

Na obrazach przedstawiających wnętrza malarz stosował różne rodzaje perspektywy. 

Perspektywa linearna służyła podkreśleniu konstrukcji architektonicznej przedstawio-

nej na obrazie, oddaniu wnętrza – ścian, podłogi, sufitu, okien i drzwi. Wykorzystując 

perspektywę czołową w kompozycji obrazu, przekazywał wizualną integralność pierw-

szego planu, nadawał mu równowagę i łączność z przestrzenią pozostałych planów. 

Taka konstrukcja przestrzeni wewnętrznej zbliżała scenę malarską do teatralnej sceno-

grafii. Żukowski dosyć często używa też perspektywy bocznej, dynamizując i nadając 

ekspresji swoim kompozycjom. Bez względu na typ kompozycji i rodzaj zastosowanej 

perspektywy zawsze ważną rolę odgrywa światło i powietrze wpadające do wnętrza 

przez otwarte okna i drzwi, czyniąc wewnętrzną przestrzeń najważniejszą częścią 

przedstawianego świata.  

Żukowski wykorzystywał typowe dla epoki kategorie, takie jak tajemniczość, 

mistycyzm, melancholia29. Podobnie jak wielu innym malarzom europejskim, pozwoliły 

 
26 Woloszyn M., Listy z Paryża, „Vesy”, Moskwa 1904, nr 12, s. 44. 
27 Sarabianow D., Rosyjskie malarstwo XIX wieku śród europejskich szkół, op. cyt., s. 189. 
28 Kyryczenko E., O prawidłowości rozwoju architektury (doświadczenie analizy systemowej eklektyzmu  

i modernyzmu), „Architektura ZSRR”, 1973, nr 12, s. 49. 
29 Hofstȁtle H.H., Sybbolizm und die Kunst der Jahr-hundertwende, Verlag M, Du mont, German 1965, 

s. 221-224. 
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mu one znaleźć ujście dla swoich lirycznych i poetyckich aspiracji, wyrażania swoich 

intymnych przeżyć. O melancholii malarza świadczą pełne smutku kobiece wizerunki 

umieszczone w narracyjnych kompozycjach lub pozbawione ludzkich postaci przedsta-

wienia pałacowych wnętrz. U Stanisława Żukowskiego emocjonalna strona jego procesu 

twórczego zawsze była otwarta i ujawniona. Malarz, podobnie jak wielu innych euro-

pejskich artystów końca XIX wieku, podlegał charakterystycznym dla tej epoki stanom 

emocjonalnym i zmiennym nastrojom. 

Hans H. Hofstätter pisał, że dla całego pokolenia europejskich artystów twórczość 

stała się rodzajem reakcji na współczesną rzeczywistość i sposobem na ucieczkę 

w irracjonalność30. Przebywanie w takiej kondycji emocjonalnej tworzyło pewną stałą 

psychologiczną – stan równowagi między byciem a niebyciem, rzeczywistością a fantazją, 

codziennością a marzeniami, które razem stanowiły jedną z głównych cech modernizmu. 

Interpretację rzeczywistości charakterystyczną dla tak określonego modernizmu, 

widać w wykorzystaniu przez Żukowskiego motywu lustra lub tafli wody, która jak 

lustro odbija niebo. Prawie we wszystkich wnętrzach artysty występuje motyw lustra. 

Zwierciadło w pojęciu kultury to nie tylko podwojenie wizerunku, ale także posze-

rzenie przestrzeni obrazu poprzez wprowadzenie dodatkowej płaszczyzny percepcji. 

We wnętrzach Żukowskiego można prześledzić podwójne znaczenie luster – jako 

magicznego portalu prowadzącego do innego tymczasowego świata i jako elementu 

wyposażenia przedstawionego pomieszczenia. 

Wszystkie zwierciadła we wnętrzach malowanych przez Żukowskiego są artystycz-

nie oprawione. Magiczne przestrzenie luster, błyszczące i matowe, słabo mieniące się, 

zamknięte są w ramach z mahoniu lub brązu, złoconego metalu. Dla malarza takie przed-

mioty we wnętrzach stanowią dodatkowy element wystroju, z efektem świetlnych 

refleksów. Na początku XX wieku lustro przestało być prostym przedmiotem. Zostały 

mu „przywrócone”, jego magiczne właściwości i zdolności pokazania tego, czego sobie 

życzy właściciel i wprowadzenia w inną, duchową rzeczywistość. Żukowski posługuje 

się obrazem zwierciadła, symbolizującego minioną epokę, znakiem, który raz na 

zawsze oddaje zatrzymany czas. 

W obrazach Żukowskiego ukazujących wnętrza można odnaleźć eksponaty z daw-

nych epok, antyczne meble, szlachetną porcelanę, drobne wyroby z brązu i marmuru, 

fajansu i bukiety kwiatów, przedmioty pełne emocjonalnego, poetyckiego brzmienia. 

Zasłony, draperie, lambrekiny, obicia mebli, dywany – wszystko to zostało starannie 

dobrane przez niego pod względem faktury, kolorystyki i ornamentu. W meblach 

wykonanych z mahoniu, brzozy karelskiej czy orzecha malarz oprócz wykwintnych 

form doceniał również ich naturalną barwę i fakturę. W swoich kompozycjach lubił 

używać małych okrągłych stolików, biurek, miękkich foteli i antycznych krzeseł, bu-

dujących malarską scenografię. Szczególne miejsce we wnętrzach Żukowskiego zajmo-

wała porcelana, dzięki której chciał zaakceptować reprezentacyjną funkcję pomiesz-

czenia, podkreślającą bogactwo i gust właściciela. Wiadomo, że porcelana sewrska 

i miśnieńska była wykonywana na specjalne zamówienia i często gromadzona w postaci 

kolekcji. Sam Żukowski był właścicielem zbioru porcelany sewrskiej. 

W malarstwie wnętrz artysty znaczące miejsce zajmują nokturny przedstawiające 

porę zmierzchu i noce. Najpełniej oddają one emocjonalne i duchowe brzmienie 

 
30 Tamże, s. 58. 
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wybranego motywu wnętrza, jego romantyzmu i tajemniczości. W nokturnie „Jaśmin 

i piwonie” z Muzeum Narodowego w Krakowie (1927) malarz wybiera perspektywę 

czołową i przedstawia absolutnie płytką przestrzeń kompozycji tak, aby wzrok widza 

i jego uwaga skupiały się na pierwszym planie. W centrum kompozycji znajduje się 

różowy fotel o wygiętej linii sylwetki. Po obu jego stronach symetrycznie przedstawione 

są dwie toaletki z ogromnymi bukietami różowych i białych piwonii oraz białego 

jaśminu. Równolegle do pierwszego planu znajduje się ściana frontowa, z otwartym 

prostokątnym otworem wydłużonego okna. Symetrycznie, po obu jego stronach, widać 

lustro i część wiszącego na ścianie dywanu. Okno z fragmentem nocnego pejzażu, 

z księżycem w pełni jest jak scena teatralna. Kulisy dla niej tworzą zasłony u góry 

zakończone lambrekinem. Linia i płaszczyzna białego parapetu dopełniają obraz nocnej 

przyrody, z czerniejącym lasem i pochmurnym niebem jasno oświetlonym pełnią księżyca. 

Jak wspomniano powyżej, uwaga widza skupia się na pustym krześle, umieszczo-

nym w centrum kompozycji. Malarz wyraźnie prowokuje do wyobrażania sobie przez 

widza czegoś, co mogło mieć miejsce jeszcze całkiem niedawno, mamy wrażenie, że 

na tym krześle siedziała postać, którą po prostu pochłonęła urocza wiosenna noc za 

oknem. Poczucie tajemniczej zagadkowości potęguje przenikanie do sali nocnego 

nastroju. Noc wdziera się przez parapet do wnętrza niewyraźnymi zarysami ciemno-

fioletowych cieni, światłem księżyca i jego barwą zbliżoną do zabarwienia roztopionej 

cyny, dźwiękami i zjawiskami wywołującymi napięcie, z uczuciem niejasnego niepo-

koju. Chłodna ciemność nocy za oknem to najważniejsza część kolorystyki. Ciemno- 

-niebieska, niebiesko-błękitna gama czerniejącego za oknem lasu zamienia się w przej-

rzyste głębie nocnego nieba, migoczące pod wpływem księżycowego światła, szma-

ragdowofioletowe, złociste i srebrne wierzchołki chmur zakrywają niebo i szczelnie 

otaczają księżyc.  

Generalnie kolorystyka wnętrza opiera się na kontrastowym zestawieniu chłodnej 

ciemności nocy za oknem, która skutecznie gasi blask ciepłego sztucznego światła we 

wnętrzu, blask złoconych ram portretów rodzinnych w ciepłym kolorze ochry, miejscami 

złocistych odcieni ścian, ciemnowiśniowych mahoniowych mebli, z delikatnym i bla-

dym różem pokrycia tapicerskiego mebli, przyćmionym blaskiem starego lustra oraz 

przeciętym jasnością i świeżością bukietów. Jednak dzięki wyrobionej kolorystyce 

cieni nocnych, powstałych w wyniku wtargnięcia nocnego świata oraz delikatniejszym 

cieniom padającym ze źródła sztucznego światła w pomieszczeniu, kontrast ten jest 

znacznie złagodzony. Cienie ciepłe i zimne, odcienie, bliki, refleksy pokrywające 

przedmioty i powierzchnie również harmonizują całe wnętrze. 

Zasłony okienne pełnią również na tej scenie teatralnej specyficzną rolę – od-

dzielają dwa światy: świat natury i świat sztuczny stworzony przez człowieka, którego 

w nim nie ma. Na ścianie wisi duże stare lustro, odbijające przeciwległą część sali. 

Jego funkcją jest nie tylko poszerzanie prezentowanej przestrzeni. Malarz idealizuje 

przedstawione otoczenie poprzez poetyckie symbole, których metaforyczność wiąże 

się z romantyczną transformacją rzeczywistości. Do tych poetyckich symboli należy 

stare lustro, bukiety kwiatów, sztuczne i nocne światło oraz pozbawiona osobowości, 

pusta przestrzeń wypełniona jedynie nocnym eterem. W zestawionych w ten sposób 

elementach i samej strukturze obrazu odczytać można mistyczne odczucia i melan-

cholię autora. 
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Spośród omówionych powyżej wnętrz nokturnowych, najbardziej lakoniczny pod 

względem kompozycji i zestawu przedmiotów jest „Fragment wnętrza w nocy” (1929, 

Muzeum Narodowe w Warszawie). Została tam przedstawiona płytka przestrzeń, 

w niej namalowano stojące wzdłuż ściany stoi wysokie trumeau zakończone lustrem 

oraz fotel. Symetrycznie po dwóch stronach kompozycji namalowane zostały fragmenty 

fotela i kanapy. Na podłodze widać część dywanu. Podobne, autorskie rozwiązanie 

kompozycji i otoczenia przestrzennego prowadzi nas do głównego pomysłu kompozy-

cyjnego artysty – porównania dwóch światów – zastygłej metafizycznej przestrzeni 

lustra i przestrzeni wypełnionej ruchem oraz dynamiką prawdziwego życia – prze-

strzeni za otwartymi drzwiami balkonu. Takie porównanie na małej przestrzeni wnętrza 

powoduje efekt podwójnego widzenia – bezpośredniego i lustrzanego. Lustro, w tym 

wnętrzu wydaje się odbijać irracjonalną przestrzeń. Przestrzeń odbita w lustrze oraz 

nocna przestrzeń świata naturalnego są podtrzymane zarówno plastycznie, jak i kom-

pozycyjnie. Używając współczesnego języka i wyobraźni, można by je określić jako 

dwa portale prowadzące do innych światów, które są ujęte w prostokątne ramy 

i symetrycznie rozmieszczone na jednej płaszczyźnie ściany. 

W ramie stworzonej przez otwarte drzwi została przedstawiona zimna noc, pełna 

nocnych cieni z ponurym niebem. Jak zawsze w nokturnach malarza, pełnia księżyca 

tworzy szczególną tajemniczość i napięcie emocjonalne, podkreślone fosforyzującym 

światłem o barwie szmaragdowej i złocistej, oświetlającym krawędzie płynących 

wysoko chmur.  

Sama noc – czarna z granatowym odcieniem, z gradacjami ciemnoniebieskiego, 

miejscami rozcieńczona bielą ultramaryną, przenika przez balkon i rozpuszcza się 

w sztucznym, ciepłym świetle pomieszczenia. Zimna fioletowa barwa ściany, biała 

tkanina zasłon okiennych i lambrekinu, podobna do kobiecego welonu, została nasy-

cona wieloma zimnymi i ciepłymi odcieniami, szmaragdowa, chłodna kolorystyka obicia 

mebli tłumi nasyconą, zimną barwę nocy. A ochrowobrązowy kolor parkietu i dywanu, 

złotobrązowa barwa orzechowego drewna, z którego wykonane są meble równoważą 

chłodną gamę obrazu, nadają wnętrzu atmosferę komfortu i ciepła. Żukowski po 

mistrzowsku wykorzystuje również przenikające do wnętrza przez drzwi balkonu 

nocne, nasycone czernią i gęste ciemnoniebieskie cienie, które mieszają się w pomiesz-

czeniu z naturalnym ciepłym, ochrowobrązowym kolorem podłogi i uzyskują przejrzysty, 

miękki niebieskofioletowy ton. 

Flakoniki perfum na biurku, fotografie w ramkach, bukiecik jaśminu, od niechcenia 

rzucona na kanapę jasnoróżowa poduszka – wszystko to ma posmak biedermeieru, 

obecny także w innych obrazach wnętrz malowanych przez artystę. Być może jest to 

wyraz autorskiego rozumienia piękna świata szlacheckiego. Talent Żukowskiego 

pozwala wydobyć z zestawu przedmiotów charakterystycznych dla kobiecego salonu 

poszukiwaną estetykę, umiejętnie wystylizować przedstawianą scenę. 

Według obrazów Żukowskiego można analizować wnętrza dworów w dawnych 

majątkach szlacheckich z połowy XIX i początku XX wieku. Szczególną wartość 

w twórczym dziedzictwie tego artysty mają wnętrza bibliotek, których obraz stanowi 

najbogatszy materiał do prac badawczych. Malarz zaczął malować wnętrza bibliotek 

od drugiej dekady XX wieku. Są to: „Stara biblioteka” (1916, Muzeum Narodowe 

w Krakowie), „Biblioteka” (1916, Tatarskie Muzeum Sztuki, Kazań), „Narożnik 

biblioteki w stylu Ludwika XVI” (1916, wł. pryw. F. Wisznewskiego, Moskwa). 
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Obraz starych bibliotek w szlacheckich dworach był ulubionym tematem malarza. 

Klimatyczne wnętrza ze zbiorami książek, rodzinnych dokumentów były związane 

z tradycjami szlacheckiej kultury, które wpoiła młodemu Stanisławowi jego matka 

Maria Wierzbicka. Ten organiczny i nierozerwalny związek między twórczością 

malarza, a jego biografią można dostrzec w malowanych przez niego wnętrzach. 

Biblioteki dworskie odgrywały ważną rolę dla kształtowania wszechstronnych 

zainteresowań szlachty europejskiej. Zarówno muzykowanie domowe, jak i zajęcia 

z malarstwa i rysunku, teatr i kolekcjonowanie antyków, rzadkich roślin i minerałów, 

zajęcia z nauk ścisłych i przyrodniczych, odgrywały wyjątkową rolę w dworskim życiu 

kulturalnym majątku szlacheckiego. Dwór stał się żywotnym środowiskiem kultu-

ralnym dzięki obecności domowej biblioteki, wypełnionej różnymi książkami. W XIX 

wieku czytanie w domu stało się symbolem epoki, a zajęcie to zajmowało priorytetowe 

miejsce w strukturze życia domowego. Biblioteka dworska służyła rozwojowi ducho-

wemu i intelektualnemu. Stan szlachecki dostrzegł dobroczynną rolę książki, a głośne 

czytanie w rodzinnym gronie pomagało w wychowaniu dzieci. Maria Wierzbicka nale-

żała do staropolskiej rodziny szlacheckiej i starała się utrwalać rodzinne tradycje 

czytelnicze w kręgu rodzinnym, wykorzystując ten proces jako sposób komunikacji, 

przyjaznej edukacji, a także kształtowania kultury wśród wszystkich członków rodziny31. 

To właśnie domowa lektura, w kręgu rodzinnym i czytająca książkę matka malarza, 

ukształtowała w młodym człowieku romantyczne nastroje i inspiracje, dążenia do 

ideałów piękna, wzniosłe myśli i uczucia, które artysta zachował przez całą swoją 

pracę i życie. 

Wśród objętych badaniem zbiorów muzealnych Polski i Ukrainy szczególnie 

piękny w swoim kolorycie jest obraz „Starej Biblioteki” z Muzeum Narodowego 

w Krakowie (1916). Szczelnie zamknięte szklane drzwi szaf bibliotecznych, przez 

które ledwo dostrzegamy grzbiety starych foliałów w grubych skórzanych oprawach, 

z tytułami nadrukowanymi złotymi literami. Były też tu współczesne wydania z końca 

XIX i początku XX wieku, w jaśniejszych i bardziej kolorowych okładkach. W starej 

bibliotece panowała atmosfera spokoju i piękna, którą Żukowski przekazał w swoich 

obrazach. Malarz przedstawił fragment przestrzeni biblioteki starego domu szlachec-

kiego, wykorzystując perspektywę ukośną. Widzimy ścianę boczną, w dość niespo-

dziewanym ujęciu perspektywicznym, z narożną szafą i stojącym równolegle do niej 

mahoniowym drewnianym stołem, a jednocześnie oglądamy przeciwległą ścianę 

frontową pomieszczenia, z dwoma oknami i stojącymi wzdłuż niej szafami. Dzięki 

takiemu ujęciu perspektywicznemu możliwe było przedstawienie przestrzeni kolejnego 

pomieszczenia. Niewielką część przedstawienia zajmuje fragment dużego lustra wiszą-

cego na ścianie i przeszklone drzwi balkonowe, przed którymi stoi fotel. 

Na ścianach między oknami biblioteki znajdują się portrety właścicieli majątku lub 

ich szlacheckich przodków, w bogato złoconych ramach. Malarz umieszcza w po-

mieszczeniu również tapicerowane krzesła, trójkątne stoliki, wysoki drewniany stojak, 

na którym znajduje się duży ozdobny wazon z porcelany miśnieńskiej. Z tej samej 

kolekcji porcelany na stole na pierwszym planie ustawiony jest mały wazon z bukietem 

pierwszych wiosennych bzów w kolorze jasnofioletowym i białym. Kwiaty świadczą 

o tym, że za oknami jest piękny maj. O wiosennej porze roku przypomina pierwsza, 
 

31 Janusz L., Wspomnienia, [w:] Gorelow M., Stanisław Julianowicz Żukowski. Życie i twórczość, Moskwa 

1982, s. 218. 
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jasna zieleń drzew w pobliżu okien. Dalej, głębiej, kolor zmienia się w szmaragdowy 

błękit, a liście odbijają blask słońca, jak błyszczące diamenty. Moc majowego słońca 

daje efekt rozświetlenia przestrzeni pokoju. Kontrast barw i cienia między przestrzenią 

wewnętrzną i zewnętrzną jest jednym z głównych sposobów kreowania klimatu obrazu. 

Jak zawsze u Żukowskiego, efekt ten jest łagodzony przez starannie zaprojektowany 

przez malarza system kolorowych cieni. Na ukośnych ościeżach otworów okiennych 

cienie są jasnoniebieskie, natomiast w ciemniejszym bocznym pomieszczeniu stają się 

stonowane jasnoszare i fioletowe. Dalej ruch barwnych cieni kontynuowany jest na 

miękkiej tapicerce mebli i na płaszczyźnie parkietu. Kolor podłogi jest ciemnobrą-

zowy, a cienie, od wpadającego przez okna światła, układają się ukośnie i mają kolor 

niebieski. To przekłada się na interakcję z polerowaną powierzchnią podłogi i tworzy 

efekt nasycenia światłem powietrza, zamkniętego w wewnętrznej przestrzeni. Na tych 

przezroczystych i niebieskich cieniach artysta umieszcza wyraźne prostokątne płasz-

czyzny w niezwykłych ujęciach perspektywicznych. Powstają one w wyniku przeni-

kania intensywnego światła słonecznego przez zamknięte prostokątne okna. Dalej 

przesuwając się od strony delikatnie połyskującej brązowej podłogi, te prostokątne 

odbicia światła słonecznego mają jasnobeżowy, prawie biały kolor i są podzielone, 

zgodnie ze wzorem ościeżnic okiennych, ciemnobrązowymi liniami w kształcie 

krzyża. Ten motyw dekoracyjny wzmacniają również faliste układy fałd – linie tkaniny 

lambrekinów i zasłon oraz wygięte linie stolika na pierwszym planie. W tym obrazie 

malarska koncepcja impresjonizmu znajduje swój wyraz w majowym pejzażu za 

oknem i pośrednio w odbiciu, tego rozbijania się barw i światła we wnętrzu, ale już 

w innym, przytłumionym wydźwięku. Tu główne cechy impresjonizmu są zatracone, 

a nasila się obecność malarskiego pojęcia modernizmu, co wyraża się w nastawieniu 

dekoracyjnym, roli linii i płaszczyzny, interpretacji gamy kolorystycznej. Malarz 

wyraźnie skłania się ku wydobyciu odpowiednego efektu. Jaskrawe kolorowe plamy 

i płaszczyzny przejmują funkcję barwnej linearnej grafiki, nabierają wartości arty-

stycznej, kunsztowna struktura obrazu definiuje estetykę wnętrza starej biblioteki. 

Muzyka i muzykowanie, koncerty domowe i koncerty zaproszonych znanych oso-

bistości były integralną częścią życia kulturalnego dworu szlacheckiego. Muzyka 

towarzyszyła rodzinnym świętom, balom i po prostu długim zimowym wieczorom. 

Stan szlachecki wysoko cenił emocjonalny i duchowy wpływ muzyki na uczucia 

i psychikę człowieka, na niesamowitą zdolność budzenia całego szeregu uczuć. 

W bibliotekach pałacowych i dworskich gromadzono zbiory cennych wydawnictw 

muzycznych. Z niecierpliwością śledzono wydania nowych utworów. Muzyka, obok 

innych kulturalnych i naukowych zainteresowań szlachty, była najważniejszym skład-

nikiem europejskiej kultury artystycznej. Prym wśród instrumentów muzycznych 

wiódł fortepian (lub pianino). Fortepian był symbolem domowej kultury, źródłem 

dumy i zachwytu każdego domu szlacheckiego. Sam instrument kojarzy się z życiem 

stanu szlacheckiego XIX i początku XX wieku, a najbardziej bezpośrednio związany 

jest ze sferą mentalności szlacheckiej. 

Fortepian był ulubionym instrumentem Żukowskiego. Jako jeden z głównych przed-

miotów występuje na obrazach w różnych wariantach kompozycji: „Przy fortepianie” 

(1902, wł. pryw. A. Dobrażańskiej, Moskwa), „Ostatni akord” (1902, miejsce przecho-

wywania nieznane) i w niektórych wnętrzach „Wnętrze. Słoneczny dzień” (wł. pryw.). 
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Fortepian we wnętrzu dworu był dla Żukowskiego nie tylko symbolem życia szla-

checkiego, a także sposobem wnikania i odtwarzania kultury szlacheckiej. Był ściśle 

związany z dziecięcymi i młodzieńczymi wspomnieniami o muzyce i muzycznym 

talencie jego matki Marii Wierzbickiej32. W tych utworach epoka romantyzmu wpłynęła 

na to, co najważniejsze, co dała muzyka – kulturę wyrażania emocji, wrażliwości 

i wychowania. Wierzbicka, poza utworami swoich ulubionych kompozytorów, często 

wykonywała także polskie melodie i pieśni, akompaniowała domowym balom. Od 

wczesnego dzieciństwa Żukowski widział i słyszał swoją matkę grającą na fortepianie. 

Później jego pierwsza żona A. Ignatiewa czuła jego nierozerwalny związek z tą naj-

ważniejszą dla niego osobą – matką, i z muzyką, która brzmiała w jej wykonaniu33. To 

także wspomnienia z dzieciństwa i młodości stanowiły głęboko emocjonalny powód 

do malowania obrazów z fortepianem. 

W Sumskim Muzeum Sztuki (Ukraina) znajduje się obraz Żukowskiego o podobnej 

tematyce „Wnętrze z fortepianem” (1912). W tym wnętrzu łączą się dwie perspekty-

wiczne kompozycje – czołowa i boczna. Daje to artyście możliwość oddania głębi 

przestrzeni jednocześnie dwóch pokoi. Na pierwszym planie, w ciasnej przestrzeni 

pierwszej sali, znajduje się ściana z otworem drzwiowym, obramowana kolorowymi 

zasłonami w paski. Malarz posługuje się tym samym ulubionym efektem teatralnym, 

zasłony rozsuwają się i w środku przed nami odsłania się przedstawiony fragmenta-

rycznie obszerny salon. W głębi pokoju znajduje się czarny fortepian, który stanowi 

plastyczne, kolorystyczne i semantyczne centrum kompozycji. Przed fortepianem stoi 

dwuosobowe krzesło dla grających na cztery ręce, wyprodukowane przez firmę 

Meltzer (Petersburg). 

Fortepian jest otwarty, na pulpicie leżą nuty – jaka melodia brzmiała przed chwilą? 

Jak zawsze malarz pozostawia widzowi pole do domysłów. Nie ma wykonawców, 

w sali panuje szczególna cisza i spokój, dopełnia je martwy zimowy pejzaż za oknem, 

w którym króluje śnieg, a cienkie gałęzie młodych drzew są ledwo widoczne. Symbolem 

ruchu w tej przestrzeni jest niewielka rzeźba młodzieńca wykonana z białego marmuru 

(być może jest to gips), stojąca na stojaku za fortepianem. Figura młodzieńca zwró-

cona jest przodem, jedną rękę ma uniesioną nad głowę, ale jego ruch zamarł i skamieniał.  

 Równolegle do ściany pierwszego planu, w głębi przedpokoju przestrzeń pokoju 

zamyka ściana z dużym prostokątnym oknem. Jest ono obramowane ciężkimi zielon-

kawooliwkowymi zasłonami, łączy się w tej samej zimnej gamie kolorów z ciemno-

zieloną tapetą ścian. Z okna wlewa się spokojne białawe światło pochmurnego 

zimowego dnia, delikatnie odbijając się na powierzchni wypolerowanego fortepianu, 

ciemnobrązowej, miejscami fioletowej podłogi i szybach bibliotecznych szaf. Z prawej 

strony kompozycję pierwszego planu dopełnia duży, ciemnofioletowy fotel, przedsta-

wiony przez malarza tylko we fragmencie. Swoją objętością i sylwetką fotel ten 

równoważy kompozycyjną objętość i wykwintną sylwetkę instrumentu muzycznego. 

Między fortepianem a fotelem na parkiecie, w skrócie perspektywicznym, namalo-

wany jest fragment dywanu w ciemniejszym kolorze liliowofioletowym. Dzięki swojej 

barwie i płaszczyźnie dywan jest postrzegany jako element dekoracyjny, plastyczny 

i konstrukcyjny, jednoczący i spajający przestrzeń, bryłę sylwetki fortepianu i fotela 

oraz prawą i lewą część wnętrza, w jedną harmonijną całość. W otwartych drzwiach 
 

32 https://ngasanova.Livejournal.com./20234.html?yclid=1540wp9ypy191543619. 
33 Gorelow M., op. cyt., s. 63-64. 
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salonu widoczny jest kolejny pstrokaty dywan o orientalnym ornamencie. W połączeniu 

z kolorowymi zasłonami w paski, te elementy draperii wywołują niejednoznaczne wra-

żenie kolorystyczne i wprowadzają wyraźny dysonans w eleganckiej, zimnej i wyrafi-

nowanej gamie kolorystycznej tła. To mimowolnie kieruje nas do tego samego motywu 

rosyjskiej wersji stylu biedermeier, który tak wyraźnie widoczny jest przestrzeni tego 

wnętrza. 

Znaczące miejsce wśród malowanych przez Żukowskiego wnętrz zajmuje cykl 

przedstawiający pomieszczenia Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w War-

szawie. Miejsce to jest nierozerwalnie związane z polską historią i smutnym losem 

ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od czasu pobytu 

w Rosji polski malarz interesował się postacią Stanisława Augusta, a także miejscem 

jego pobytu w Petersburgu. Będąc często w Petersburgu, odwiedzał katedrę św. Kata-

rzyny Aleksandryjskiej, jeden z najstarszych kościołów katolickich w Rosji (zbudowany 

w latach 1751-1782, architekci P.A. Trezzini, I. Minciani, A. Rinaldi). Parafianami tej 

świątyni byli m.in. Adam Mickiewicz, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, 

Alexandre Dumas, Franz Liszt, balerina Matylda Krzesińska, Stanisław Witkiewicz, 

architekci Bartolomeo Rastrelli i Auguste Montferan. Ostatni król Polski był także 

parafianinem katedry34. Car rosyjski Paweł I sprowadził króla polskiego z „więzienia” 

w zamku grodzieńskim do Petersburga i przekazał mu majestatyczny Pałac Marmu-

rowy nad brzegiem Newy, w którym król spędził ostatnie dwa lata swojego życia 

(od 1797 do 1798 roku). Stanisław August Poniatowski zmarł w Petersburgu dnia 

12 lutego 1798 roku i został pochowany w katedrze św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Na ten pochówek przeznaczono część krypty pod wschodnią częścią transeptu oraz 

wybudowano specjalną niszę na trumnę. Dostęp do krypty był otwarty35. Spacery 

malarza w pobliżu Pałacu Marmurowego, zwiedzanie miejsca pochówku ostatniego 

polskiego króla wywoływały u Żukowskiego łańcuch bolesnych rozmyślań o smutnych 

losach króla i losach jego drogiej Ojczyzny – Polski. Dlatego zainteresowanie malarza 

historycznymi miejscami pobytu i zamieszkania Stanisława Augusta Poniatowskiego 

w Polsce było ogromne. Jednym z takich miejsc były Łazienki Królewskie w War-

szawie36. 

W 1746 roku Stanisław August zakupił łaźnie księcia Stanisława Lubomirskiego. 

Król przekształcił barokowy pawilon w klasycystyczny Pałac na Wyspie (architekci 

Domenico Merlini, Chrystian Kamsetzer)37. Stanisław Żukowski wybrał na swój obraz 

wnętrze Sali Balowej Pałacu na Wyspie w Łazienkach (1925, Muzeum Narodowe 

w Warszawie). Malarz zastosował na obrazie prostą perspektywę czołową, która daje 

mu możliwość pokazania znacznej części westybulu oraz zamykającej go ściany fron-

towej. Przez rozmieszczone na ścianie duże otwory drzwiowe i okienne pokazuje 

niezwykle piękny widok na jezioro i gęsty park. 

Pośrodku frontowej ściany pomieszczenia znajdował się kominek, wokół którego 

została stworzona kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska imitującą antyczny portyk 

o porządku korynckim. Kominek był ozdobiony klasycystycznymi motywami i orna-

mentem. Malarz przedstawił tylko niewielką część kominka. Nad kominkiem była 

 
34 https://www.dp.ru/a/2000/06/13/Polaki_ stroili_Petersburg. 
35 Polacy i Sankt Petersburg, oprac. Kerzum A., dostep online: polskipetersburg. Ru/ info/1805517879. 
36 Wielka Encyklopedia PWN, t. 16, Warszawa 2003, s. 272. 
37 Kwiatkowski M., Stanisław August. Król-architekt, Wrocław 1083, s. 71. 
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wysuwana nadstawa, którą podtrzymywały dwie figury niewolników. Wyżej znajdo-

wała się piękna klasycystyczna rzeźba – posąg Apollina Belwederskiego na tle 

półkolistej niszy. Względem kominka i niszy usytuowane były symetrycznie kolumny 

żłobkowane z bazami opierającymi się o cokół. Kolumny podtrzymywały trójkątny 

fronton. Powyżej nad frontonem umieszczono wielką płaskorzeźbę, na której wybrzmiewa 

idea sławy i zwycięstwa. W empirowej sali można zaobserwować ścisłą równowagę 

wszystkich części wnętrza, symetryczny układ przedmiotów, podział ścian i okien. Po 

obu stronach kompozycji architektoniczno-rzeźbiarskiej na ścianie frontowej oraz na 

bocznych ścianach sali znajdują się dwa rzędy okien. Dolny rząd okien to okna typu 

porte-fenêtre. Drugi rząd okien, tzw. mezzanino, jest o połowę mniejszy.  

Właśnie takie wnętrze artysta zaprezentował w swojej pracy. W pałacowym wnętrzu 

wszystkie kompozycje architektoniczne i plastyczne są bardzo miękko malowane 

i otulone pięknym srebrnoszarym powietrzem, które przenika przez otwarte drzwi na 

taras. Artysta namalował wnętrze Sali Balowej wczesnym rankiem, kiedy w przestrzeni 

„unosi się” przejrzysty poranek o szaroniebieskich, jasnofioletowych cieniach, a kre-

mowe, złociste, ciepłe ściany delikatnie błyszczą. Panuje tu spokój i cisza. Sala jest 

jeszcze przyciemniona zasłonami zawieszonymi w oknach, na bocznych ścianach sali, 

co tworzy kontrast pomiędzy iluminacją elewacji pałacu, środowiskiem naturalnym już 

oświetlonym słońcem a przyciemnionym wnętrzem. Słońce dopiero wzeszło, pierwsze 

promienie przenikają przez niezasłonięte okno w drugim rzędzie po lewej stronie 

i odbijają się na frontowej ścianie, tworząc podłużne prostokątne płaszczyzny, przed-

stawione w mocnym skrócie perspektywicznym. To samo światło boczne, które przenika 

również przez otwarte drzwi, widoczne jest jako białe prostokątne płaszczyzny na lewej 

ścianie bocznej oraz w postaci dekoracyjnych, białych i złotych plamek na parkiecie. 

Światło słoneczne odbija się na pozłacanym brązie kandelabrów otaczających frontową 

ścianę, na złoceniach zdobionych drzwi westybulu. To samo światło boczne, po lewej 

stronie, maksymalnie podkreśla plastyczną formę posągu Apollina.  

Trzy kryształowe żyrandole, przeszyte pierwszymi promieniami słońca, mienią się 

i tworzą złudzenie dźwiękowe – słychać ciche dzwonienie kryształowych wisiorków. 

Żukowskiemu udało się po mistrzowsku oddać blask i światło kryształu, jakość tego 

naturalnego materiału, stłumiony połysk brązu, miękki blask marmuru oraz ciepło 

drewnianego parkietu. Jak już wspomniano powyżej, poranne powietrze wnosi spe-

cjalny życiodajny potok, do którego wlewają się refleksy od lustrzanego odbicia oliw-

kowozielonego jeziora, zbliżającego się wprost do murów Pałacu na Wodzie. Na 

błyszczącym parkiecie, wysuniętych fragmentach profilowanego gzymsu, okalającego 

ściany sali, płaszczyznach pilastrów w otworach okiennych, meblach widać wpadające 

światło, dzięki któremu uzyskują one wyraz i kontynuację w postaci podłużnych linii 

poziomych oraz płaszczyzn o barwie bladoniebieskiej i oliwkowej. Polerowany parkiet 

w kolorze ochry, odbija złote odblaski słońca. Po powierzchni okna i drzwi biegną 

lśniące niebieskie smugi przedstawione w skrócie perspektywicznym. 

Pejzaż za oknem Sali Balowej z lustrzaną taflą jeziora i gęstym lasem ma wyraźnie 

romantyczny charakter. Przepełniony jest poetyckim zachwytem malarza, który malując 

ten wyjątkowy zespół przyrodniczo-architektoniczny wyczuł i przelał na płótno piękno 

i nierozerwalny związek między światem przyrody a światem człowieka. Żukow-

skiemu udało się stworzyć przestrzeń, która harmonijnie łączy wszystkie elementy 
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w jedności obrazu artystycznego. Malarz przedstawił własną poetycką wizję jednej 

z najpiękniejszych sal Pałacu na Wyspie. 

Artysta wielokrotnie powracał do pracy nad jego wnętrzami. Kontynuacją tej 

tematyki są dwa obrazy Żukowskiego przedstawiające wnętrze pałacu: „Widok od 

strony Sali Salomona w kierunku Galerii obrazów” (przed 1915 rokiem), „Wnętrze 

Gabinetu Zielonego w Łazienkach” (1924, Muzeum Narodowe w Warszawie). Są to 

obrazy o różnych nazwach i datach wykonania, jednak w istocie swej przedstawiają 

one niemal identyczne wnętrza, malowane z tej samej pozycji i punktu widzenia. 

Malarz ze sztalugą znajdował się w płytkiej przestrzeni przed otwartymi drzwiami na 

osi biegnącej od Sali Portretowej, dalej Sali Salomona i do Galerii Obrazów, aż do 

otwartego okna wychodzącego na park. 

Jest rzeczą oczywistą, że ponowne zainteresowanie Stanisława Żukowskiego tym 

motywem po 9 latach było spowodowane szczególnym stosunkiem do królewskiego 

pałacu w Łazienkach oraz do samej osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Kolejnym powodem, który skłonił malarza do powrotu do tej kompozycji, jest nowa 

ocena dotychczasowego dzieła, chęć i możliwość stworzenia obrazu odpowiadającego 

obecnym umiejętnościom autora. Porównując te dwa obrazy, w namalowanym przed 

1915 rokiem można zauważyć pewien rozdźwięk i zróżnicowanie kolorystyczne. 

Akordy z barw i kształtów w kompozycji tonalnej nigdy nie przekształciły się w har-

monijne zestawienie.  

Wnętrze Gabinetu Zielonego, Sala Salomona oraz Galeria Obrazów wiązały się 

z wystawą prywatnej kolekcji sztuki króla Stanisława Augusta, która łącznie liczyła 

2 289 dzieł (do I wojny światowej). Pałac na Wyspie za życia króla został praktycznie 

przekształcony w muzeum38. Stanisław Żukowski w tej kompozycji wnętrz wybiera 

perspektywę czołową, co pozwała pokazać przestrzeń „zmniejszającej się” amfilady sal. 

W prezentowanych salach przez boczne okna umieszczone po lewej stronie, drzwi 

i okno otwierające się bezpośrednio na park wpada dużo światła i powietrza. Choć bez 

źródła światła we wnętrzu panuje lekkie zaciemnienie, miękkie przewiewne powłoki 

otulają przedmioty i przestrzeń. 

Ze względu na obfitość powietrza kolorystyka przedmiotów, nawet na pierwszym 

planie, nie jest tak jasna, a zestawienia kolorystyczne nie mają silnego kontrastu i światło-

cień łagodzi kontury. Kolor odległych obiektów w Sali Salomona i dalej w Galerii 

Obrazów jest mniej nasycony, zmieniono tu stopień oświetlenia obiektów i ich kontu-

rów. Powietrze pomaga oddać zmienność przestrzeni sali we wnętrzu, podkreślając 

planowość w kompozycji – malarz uwzględnia perspektywiczne zmiany otoczenia 

powietrza i stopień doświetlenia pokoi. 

O wykwintnym guście i bogactwie jego właściciela świadczy Zielony Gabinet. Na 

suficie widoczny jest żyrandol pięcioświecowy wykonany ze złoconego brązu. Na 

pierwszym planie kompozycji na stole stoi ozdobny chiński wazon. Na prawo od drzwi 

znajdują się dwa fotele z karminową tapicerką w stylu empire, a na ścianie wisi – 

widoczny tylko w częściowo – duży obraz w złoconej ramie. Środkowa część ściany 

Gabinetu Portretowego obita jest zielonym jedwabiem, stanowiącym tło dla zawieszo-

nych tam obrazów, pięknie współgrając z ich złoconymi ramami. Stąd wzięła się inna 

nazwa Sali Portretowej – Zielony Gabinet. Wśród pierwotnego wyposażenia Sali Salo-

 
38 Tatarkiewić W., Łazienki Warszawskie, Warszawa 1968, s. 105. 
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mona w Galerii Obrazów były także meble, antyki, świeczniki, rzeźba, a na ścianach 

zawieszono obrazy w bogato zdobionych ramach. 

Wnętrza przedstawionych sal Pałacu na Wyspie wydają się żyć własnym, zamk-

niętym życiem, cichym i milczącym. Jednak za pomocą magicznego pędzla artysty 

ożywają – przejrzyste powietrze i błękitne niebo, światło słońca wlewa się przez duże 

okna, bogate refleksy grają na miękkiej tapicerce i wypukłych zaokrąglonych częściach 

antycznych mebli. Starożytne chińskie wazony lśnią błyszczącą powierzchnią, przebły-

skują złocenia ściany i drzwi, iskrzy się pozłacany brąz kandelabrów, świeczników, 

żyrandoli, mimowolnie można usłyszeć, w strumieniu światła, lekki dzwonek ich 

kryształowych wisiorków. 

Wnętrze z 1924 roku powstało zgodnie z dekoracyjno-impresjonistycznymi po-

szukiwaniami malarza. Kolor pełni funkcję artystyczną, jego dekoracyjność ma dla 

artysty bardzo cenną wartość. Żukowski jednak świadomie unika zaostrzenia efektu 

dekoracyjnego poprzez ekspresję obrazu i deformację obiektu. Wnętrza sali zostały 

namalowane w chłodnej zielonooliwkowej gamie, odpowiadającej kolorowi ścian. 

Jasnozielone, jasnoniebieskie, delikatnie zielone refleksy, z parkowej zieleni przenika-

jące się przez okna, przeszyte światłem słonecznym, delikatnie ślizgają się po parkiecie, 

przeplatają się z fioletowymi i fioletoworóżowymi cieniami padającymi od mebli 

i okrągłej rzeźby. Frontowa ściana, zamykająca Galerię Obrazów, po lewej stronie, 

pokryta jest malinowym adamaszkiem, także malinową i różową tapicerką. Ciepło 

połyskujących złoceń łagodzi ogólną zimną gamę kolorów, ale nie kontrastuje, gdyż 

pokrywa je lekka, przewiewna mgiełka. 

W 1924 roku na Salonie Dorocznym w TZSP S. Żukowski za obraz „Wnętrze 

Gabinetu Zielonego” z cyklu „Łazienki Królewski w Warszawie” otrzymał nagrodę 

Miasta Warszawy i 500 zł. W czasie II wojny światowej Gabinet Zielony został spalony 

przez Niemców. Dlatego wnętrza Pałacu na Wyspie na obrazach S. Żukowskiego były 

bezcennym materiałem dla konserwatorów i historyków sztuki39. 

Na przykładzie malarstwa Żukowskiego widać, jak dzieła te wyrażają życie natury, 

są ściśle splecione z ludzkimi przeżyciami. Wiąże się to zwłaszcza z przeniesieniem 

wiosennych nastrojów i motywów, oczekiwaniem wiosny i ekstazą rozkwitającej 

przyrody. Przy pierwszej odwilży Marusia i ja, Stanisław Julianowicz, zapropono-

waliśmy, że pojedziemy na narty do lasu (…), wykopać krzaki przebiśniegów – 

niebieskiej przylaszczki, przynieść je do domu (…), on przygotuje, zbije pudełko 

i posadzi je w nim (…)40. 

W obrazach „Pierwszy zwiastuny wiosny. Przebiśniegi” (1910, poz. kat. 276), 

„Pierwszy zwiastuny wiosny. Przebiśniegi” (1910, poz. kat. 277), „Przebiśniegi” 

(1911, poz. kat. 317) – brzmi temat pierwszych wiosennych kwiatów, które koniecznie 

muszą „zakwitnąć na Wielkanoc”41. W obrazie „Święto wiosny” z Muzeum Naro-

dowego Kijowska Galeria Obrazów (1912) artysta kontynuuje ten temat. Obraz jest 

jednym z najlepszych dzieł Żukowskiego, w którym organicznie przeplatają się wnętrza, 

martwa natura i pejzaż. 

 
39 Kwiatkowski M., Muzeum Łazienki Królewski, [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje 

i perspektywy, ARX REGIA, Warszawa 2006, s. 132-138. 
40 Antoniewicz M., Wspomnienia, op. cyt., s. 224. 
41 Ibidem, s. 224. 
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Malarz przedstawił fragment pokoju dworu szlacheckiego, w którym wszystko jest 

przygotowane do Wielkanocy, święta, które obok symboliki chrześcijańskiej przywo-

łuje także uniwersalne skojarzenia z odrodzeniem, odnowieniem natury i samego 

człowieka. Artysta zatrzymuje się nad perspektywą frontalną, która pozwala ukazać 

tylko część, ale i głębię wnętrza pokoju. Zwraca uwagę na frontową ścianę zamykającą 

wnętrze dwoma dużymi prostokątnymi oknami, za którymi rozpościera się budzący się 

na wiosnę świat i koncentruje się na stole wielkanocnym, który stanowi dominantę 

semantyczną, kompozycyjną i emocjonalną dzieła. 

Malarz przedstawia w skrócie perspektywicznym długi i szeroki stół, co pozwala 

z jednej strony zmniejszyć jego objętość, a jednocześnie pozostawić całą niezbędną prze-

strzeń do umieszczenia wszystkich zapełniających go przedmiotów. Tym rozwiązaniem 

kompozycyjnym autor podkreśla białe zawilce w dużym pojemniku, umieszczone po 

prawej stronie, bezpośrednio przy naturalnej granicy płótna. Wzrok przykuwa piękno 

wielkanocnego stołu z kompozycją z malowanych ciemnoniebieskich i fioletowych 

jajek, pomarańczowych mandarynek, wykwintnych form kryształowych kieliszków do 

wina i pucharów, majestatycznych ciast wielkanocnych i tortów. Świąteczny stół 

udekorowany jest nie tylko żywymi przebiśniegami, ale także żywymi jasnofioletowymi 

hiacyntami w doniczkach. Całość dopełnia figurka Baranka.  

Impresjoniści często uciekali się do powtarzania tego samego widoku i motywu, 

tworząc serie obrazów w celu zbadania zmieniającego się oświetlenia. Jeśli na obrazie 

„Święto wiosny”, namalowanym przez malarza w 1911 roku (poz. kat. 319), wnętrze 

pokoju jest dosłownie zalane światłem słonecznym, to we wnętrzu z 1912 roku 

Żukowski tworzy zacienioną przestrzeń, która kontrastuje z wyglądem zewnętrznym 

domu i otoczenia, intensywnie oświetlonym światłem słonecznym. 

Tu można by szukać autorskich poszukiwań. Omawiany obraz został namalowany 

przez Żukowskiego w innej gamie kolorystycznej, w innym oświetleniu, ekspresyjnie, 

chociaż kompozycja i główna kolorystyka wnętrza sprawiają wrażenie przemyślanej 

i kompletnej. 

Dwa duże okna frontowej ściany ukazują odrodzony po zimie, wiosenny las i błękit 

nieba. Skrzydła okien są otwarte, a szkło załamuje światło w różnych kierunkach – na 

białych ościeżach i parapetach, szare, niebieskie cienie w skrótowych cięciach dodat-

kowo podkreślają fragmenty okien, parapetów i podłóg oświetlone bocznym światłem 

słonecznym, złote refleksy kładą się na miękkiej tapicerce krzesła, ochrowobrązowych 

powierzchniach ścian. Czerwona farba nałożona na mahoniowy fotel migocze w inten-

sywnym świetle słonecznym. Jest uchwycona z pełną mocą, podobnie jak ultramaryna 

na obrzeżach filarów okiennych. Ciemnoniebieski kolor lewego skrzydła okna pokaza-

nego w cieniu podkreśla kompozycyjny zamysł i koncepcję dekoracji wnętrza. 

W samym wnętrzu artysta dokładnie oddaje wielką różnorodność faktur: przezroczystość 

i blask kryształu kieliszków do wina i pucharów, matową powierzchnię malowanych 

jajek, powierzchnię ciasta wielkanocnego, żywe piękno kwiatów, urozmaiconą różno-

rodność tkanin – gęstą fakturę obrusu, tapicerki krzesła i przejrzystą lekkość szma-

ragdowoniebieskich falujących lambrekinów wieńczących okna. 

W interpretacji malarza przedmioty wypełniające wielkanocną martwą naturę stają 

się nośnikami życia duchowego człowieka. Artysta oddaje na płótnie swój sposób 

barwnego i plastycznego postrzegania natury, a przedstawione obiekty można odbierać 

jako jej kontynuację w całej różnorodności kształtów i kolorów. Wrażenie to potęguje 
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zwłaszcza usytuowanie wielkanocnej martwej natury na tle wiosennego pejzażu oraz 

malowniczy, swobodny układ pięknych przedmiotów otoczonych lekką mgiełką po-

rannego światła. 

Żukowskiemu na obrazie „Wiosenne wnętrze” udało się uchwycić harmonijne 

przejście, między nieskończonością pięknego świata przyrody a obecnością w nim 

człowieka. Na tym obrazie wszystkie gatunki są równoważne, podporządkowane 

zadaniu stworzenia jednego artystycznego obrazu, którego emocjonalną dominantą jest 

świąteczna percepcja rzeczywistości i namiętna miłość do życia. 

4.  Podsumowanie 

Głównym celem pracy była próba opisu i pogłębionej analizy przedstawień wnętrz 

w malarstwie polskiego artysty Stanisława Żukowskiego (1895-1944). W rezultacie 

udało się dojść do pewnych wniosków. Ranga artystyczna prac Żukowskiego pozwala 

wpisać jego dzieła do kanonu polskiej sztuki początku XX wieku. Malarz nie był 

twórcą na wskroś nowoczesnym. Jednak w obrazach wnętrz kierował się ku neoro-

mantyzmowi, a także rosyjskiemu i europejskiemu modernizmowi. W stylistyce i kom-

pozycji wnętrz przedstawienia tego typu mają cechy mieszczańskiego stylu biedermeier. 

Obrazy wnętrz artysty mają doskonały koloryt, wyróżniają się wysmakowaną dekora-

cyjnością, poetyckim charakterem i nastrojowością. 

Dzięki malarzowi i jego płótnom zachowały się unikatowe przedstawienia polskich 

i rosyjskich wnętrz dworskich i pałacowych z XVIII i XIX wieku, bezcenne dla kon-

serwatorów, muzealników i historyków sztuki. 

Wszystko to pozwala uznać, że twórczość Żukowskiego jest nośnikiem informacji 

historycznej i kulturowej, pełniąc funkcję miejsca i przestrzeni pamięci ludzi, jest 

ogniwem w procesie kulturowo-historycznego rozwoju i dialogu między pokoleniami. 
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Przedstawienia wnętrz w twórczości Stanisława Żukowskiego (1875-1944). 

Analiza wybranych przykładów 

Streszczenie 

Stanisław Żukowski to polski malarz, uznany mistrz malarstwa pejzażowego i wnętrz końca XIX i po-

czątku XX wieku. Choć jego obrazy można podziwiać w zbiorach kilku najważniejszych polskich muzeów: 

w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Białymstoku, nie poświęcono jednak wielu badań jego osobie ani 
twórczości. Nie organizuje się także wystaw artysty. Żukowski stworzył wiele obrazów przedstawiających 

wnętrza, które do obecnych czasów nie zostały zbadane. Celem wystąpienia była analiza wybranych 

przykładów tej kategorii dzieł. Dzięki temu możliwa stała się ocena i włączenie twórczości malarza do 

osiągnięć polskiej sztuki końca XIX i początku XX wieku. Żukowskiemu udało się stworzyć nowy system 
dekoracyjno-kompozycyjny, oparty na wyraźnej linearnej podstawie. Te badania ukazują tendencje neoro-

mantyzmu charakterystyczne dla stylu modernistycznego. Dzięki nim można prześledzić związki między 

twórczością artysty a cechami europejskiego i rosyjskiego modernizmu. Przegląd i analiza obrazów artysty 

w muzeach Polski i Ukrainy daje możliwość pogłębienia wiedzy o tym artyście oraz o jego twórczości. 
Praca miała charakter przeglądowy. Jako podstawowe źródła informacji posłużyły monografie, artykuły 

i inne materiały dotyczące twórczości Żukowskiego, opublikowane w krajowych i zagranicznych wydaw-

nictwach. Do analizy zebranego materiału autorka wykorzystała metodę porównawczą. 

Słowa kluczowe: Stanisław Żukowski, pejzaż, emocje, modernizm 



 

101 

 

Wojciech Mościbrodzki1 

Droga ku doskonałości  

jako element ornamentyki traktatów alchemicznych 

1. Wprowadzenie 

Motyw drogi jest częstym elementem kultury ludzkości. Pojawia się praktycznie 

w każdym przejawie twórczości: artystycznej (literatura, klasyczne sztuki piękne, film), 

umysłowej (filozofia, psychologia) czy duchowej (religia, ezoteryka). Dziedziny te 

przenikają się wzajemnie i uzupełniają, czerpiąc z siebie inspirację i będąc inspiracją. 

W niniejszym artykule przedstawiono szeroki zakres powiązań interdyscyplinar-

nych związanych z motywem drogi (tudzież zagadnień pokrewnych jak wędrówka, 

błądzenie i podróż), choć dziedziną główną i spoiwem jest alchemia – specyficzny 

prąd umysłowy, korzeniami sięgający epoki hellenistycznej, nawiązujący do neopla-

tonizmu i gnostycyzmu, stanowiący unikalny tygiel przedoświeceniowej nauki, w której 

nie nastąpiło jeszcze rozdzielenie dyscyplin, a filozofia, religia, duchowość, nauki 

przyrodnicze i eksperymentalne stanowiły jeszcze jedność. Nie sposób jednak zrozu-

mieć alchemii, jeśli nie sięgnie się do źródeł kulturowych, z których czerpie ona swoją 

symbolikę. 

Warto przy tym dodać, że już sama alchemia jest drogą, a życie alchemika – 

podróżą (nierzadko: błądzeniem). Takie stwierdzenie nie jest wyłącznie zgrabną figurą 

retoryczną. Alchemia, zwłaszcza od czasu nasycenia jej elementami gnostyckimi 

i kabalistycznymi była przez jej adeptów traktowana nie tyle jako zwykła nauka o sub-

stancjach (choć pozbawiona podbudowy chemicznej w nowożytnym jej rozumieniu), 

co raczej jako filozoficzna droga doskonalenia. Stąd właśnie w centrum alchemii stoi 

rektyfikacja, rozumiana jako proces oddzielania zanieczyszczeń lub – bardziej 

duchowo – jako przechodzenie poprzez kolejne fazy aż do ideału. Adepci podkreślali 

też często, że oczyszczeniu nie podlega wyłącznie materia (przy czym materię rozu-

miano w hylozoistycznym duchu wywodzącym się jeszcze z prastarej szkoły z Miletu 

jako formę żywą), ale również używający jej człowiek. Symbolika drogi pojawiła się 

już u Thomasa Charnocka, który w swoim traktacie alchemicznym (wydanym przez 

Eliasa Ashmole’a) porównuje alchemię do morskiej podróży odbywanej na statku ze 

szkła2. 

Motyw drogi przenikał do alchemii również z Kabały. Ten system żydowskiej filo-

zofii i ezoteryki wywodzący się z tradycji mistyki Merkawy ma wiele prądów i znaczeń3. 

Dla historii alchemii wielkie znaczenie miała zwłaszcza hermetyczna odmiana Kabały, 

trzymająca się neoplatońskiej koncepcji zstępowania boskości do świata materialnego 

po drodze wyznaczanej przez kolejne sefiry. W tym ujęciu nieskończoność i dosko-

 
1 w.moscibrodzki@gmail.com, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku, www.wojmos.com.  
2 Charnock Th., The Breviary Of Natural Philosophy An Alchemical Treatise, za: Abraham L., A Dictionary 

of Alchemical Imagery, Cambrigde University Press, 1998, s. 48. 
3 Dan J., The Term and Its Meanings. Kabbalah: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Nowy 

Jork 2007, s. 1-11. 
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nałość reprezentowana przez Ein Soph4 (boska nieskończoność, zwłaszcza przed obja-

wieniem się i manifestacją) przepływa poprzez kolejne naczynia of sefiry Kether 

(Korona) po Malkuth (Królestwo). 

Analizowanie tej „mapy” legło u fundamentów koncepcji Drzewa Sefirot (Drzewa 

Życia). Zafascynowani mistyką alchemicy starali się odwrócić kierunek tej drogi. Ich 

rozumowanie było następujące: skoro boskość, podróżując ścieżką rozpiętą na Drzewie 

Życia, stopniowo manifestowała się w świecie materialnym, więc przeprowadzając 

substancję w odwrotną stronę, uzyskamy jej idealną postać, którą określano mianem 

Kamienia Filozofów.  

Filozofia Kabały została inkorporowana do alchemii stosunkowo wcześnie, ale naj-

większe zainteresowanie budziła od czasów renesansu, zwłaszcza dzięki synkretycznej 

filozofii Giovanniego Pico della Mirandoli, Heinrichowi Agrippie oraz Athaniusowi 

Kircherowi. 

Związki alchemii i kabały podkreśla m.in. traktat „Cabala, Spiegel der Kunst und 

Natur: in Alchymia” opublikowany przez tyrolskiego wydawcę Stephana Michelspachera 

w 1615 roku. Zawiera on cztery ryciny symboliczne Raphaela Custosa, z których jedna 

stała się szczególnie znana po jej użyciu przez Carla Gustawa Junga jako ilustracja do 

„Psychologii i Alchemii” (1968). 

 
Rysunek 1. Ilustracje z „Cabala, Spiegel der Kunst und Natur: in Alchymia” 

Pierwsza z rycin przedstawia „wejście” (na drogę alchemiczną). Autor ukazuje tu 

Kabałę jako ścieżkę mądrości, łączącej symboliczną Bestię, znaki zodiaku, symbole 

alchemiczne, inspiracje filozofią Paracelsusa (zasada tria prima) i Gwiazdę, która 

symbolizuje zjednoczenie z Boskością. 

Druga ilustracja stanowi swoistą mapę drogową, mającą wyjaśnić adeptowi kolejne 

kroki, które musi przebyć na drodze doskonalenia (tak siebie, jak i substancji). U dołu 

ryciny widzimy dwie postaci. Jedna z nich podąża za uciekającym do nory zającem, 

druga błądzi bez celu, mając zasłonięte oczy. Symbolika tego przekazu jest dość oczy-

wista: zdejmując z oczu przepaskę, będziesz mógł podążyć za swoim celem, a jeśli zrozu-

miesz istotę alchemii i przebędziesz poszczególne fazy procesu, osiągniesz doskonałość. 

Ostatni obraz, zatytułowany „Koniec/Multiplikacja” odnosi się do zakończenia drogi 

alchemicznej. Adept osiąga cel, Kamień Filozofów, który może dokonywać pomno-

 
4 Fortune D., The Mystical Qabalah, Aquarian Press, 1987, s. 29-36. 
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żenia materii (wierzono, że Kamień jest pewnego rodzaju katalizatorem). Symbolizuje 

to zmartwychwstały Chrystus (alchemia XVII wieku miała istotne związki z filozofią 

różokrzyżowców, będącą odmianą ezoterycznego post-reformacyjnego chrześcijaństwa). 

Koncepcja alchemii hermetycznej znalazła swoje odbicie w interpretacji Tarota. 

Hermetycy i okultyści (również późni, tzn. XIX i XX-wieczni) postrzegali 22 Wielkie 

Arkana Tarota jako odpowiadające 22 literom hebrajskiego alfabetu (co z kolei dawało 

możliwości związane z gematrią) oraz jako 22 ścieżki wytyczone na Drzewie Życia 

poprzez połączenia sefir. 

Inna rzecz, że średniowieczni alchemicy musieli często podróżować w jak najbar-

dziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Uciekali przed prześladowaniami, czasem 

przed gniewem sponsora rozzłoszczonego brakiem postępów nad transmutację ołowiu 

w złoto, poszukiwali wiedzy w odległych krainach. 

Swoje doświadczenia pozostawiali w pełnych symboliki i skomplikowanych alegorii 

traktatach, których zadaniem było pozostawienie wskazówek następcom, o ile tylko 

okażą się godni i zdolni do rozwikłania sekretów. Ilustracje te były następnie kopiowane 

(zazwyczaj przez iluminatorów niemających żadnego rozeznania w symbolach alche-

micznych), co prowadziło do wielu niepożądanych zmian w przekazie. Zmiany te spra-

wiają, że podróż przez średniowieczne i renesansowe traktaty jest prawdziwym błądze-

niem, w którym na nieostrożnego interpretatora czekają mylące drogi i zdradliwe 

ścieżki prowadzące na manowce5. 

W artykule przyjęto określony układ wywodu. Wychodząc od pojęcia drogi, przed-

stawiono najważniejsze literackie i kulturowe kamienie milowe od starożytności do 

renesansu. Taki punkt wyjścia uzasadnia fakt, że alchemia jest nierozerwalnie związana 

z odniesieniami symbolicznymi zaczerpniętymi z wielowiekowego skarbca kultury, 

budowanego przede wszystkim z opowieści przekazywanych ustnie i literatury. Część 

tę kończy przywołanie traktatu Michaela Maiersa, który odwołując się do mitologii 

greckiej, jest jednocześnie przykładem tekstu alchemicznego. Na jego przykładzie 

ukazano koncepcję przekazywania treści hermetycznych wraz z ilustracją o charakterze 

alchemicznym.  

W drugiej części skupiono się na analizie wybranej ikonografii alchemicznej, 

akcentując jej związek z motywem drogi (zarówno dosłowny, jak i pozostający plat-

formą metaforyczną).  

Część trzecia stanowi przedstawienie ikonografii i filozofii tarota, która łączy ze 

sobą ezoteryczne wątki sięgające korzeniami alchemii z koncepcją drogi przez życie 

(co reprezentują przede wszystkim Wielkie Arkana).  

Całość zamyka refleksja wykraczająca poza kwestie alchemiczne, powracająca do 

zagadnień bardziej literackich, a stanowiąca zachętę do dalszych rozważań na temat 

motywu wędrówki. 

2. Różne aspekty drogi. Od opowieści do alchemii 

Jak już wcześniej wskazano, pojęcie drogi, podróży czy wędrówki jest niezwykle 

silnym obrazem symbolicznym, obecnym w szeroko pojętej sferze kultury praktycznie 

od jej zarania. Trudno się temu dziwić, skoro pierwotna ludzkość, od jej świtu aż do 

schyłku mezolitu opierała swoje istnienie na funkcjonowaniu społeczeństwa zbieracko-

łowieckiego, z natury rzeczy nie trwając w jednym miejscu, lecz pozostając w ciągłym 
 

5 Motyw ten wykorzystuje książka Arturo Perez-Reverte „Klub Dumas” i film „Dziewiąte Wrota”. 
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ruchu. Przemieszczanie się, podróżowanie i błądzenie można więc uznać za najstarsze, 

najbardziej pierwotne doświadczenie człowieka. 

Ryszard Kapuściński, wybitny polski dziennikarz, reporter i podróżnik wpisał wręcz 

ideę nomadyczności do jądra kultury całego kontynentu, z którego wszak wywodzi się 

cała Ludzkość (która z Afryki wywędrowała na krańce Ziemi): 

Tradycyjnie Afrykanin był człowiekiem w drodze. Nawet jeżeli wiódł żywot 

osiadły, mieszkał na wsi – też był w drodze, bo cała wieś, od czasu do czasu, 

również wędrowała: a to skończyła się woda, a to ziemia przestała rodzić, 

innym razem – wybuchła epidemia, więc – w drogę, w poszukiwaniu ocalenia, 

w nadziei na lepsze (…). Ludność Afryki to była gigantyczna, splątana, krzyżu-

jąca się i pokrywająca cały kontynent sieć w ciągłym ruchu, w nieustannym 

falowaniu, zbiegająca się w jednym miejscu i rozprzestrzeniająca w innym, 

bogata tkanina, barwny arras. (…) Cała Afryka jest w ruchu, jest w drodze, 

w pogubieniu. Jedni uciekają przed wojną, drudzy przed suszą, inni przed 

głodem. Uciekają, błądzą, gubią się6. 

Zmiana miejsca pobytu (i to nie w sensie aspektu czysto geograficznego, lecz 

związanej z nowym otoczeniem konieczności fundamentalnego przedefiniowania para-

dygmatu życiowego) nie należy bynajmniej wyłącznie do prehistorii. Wręcz prze-

ciwnie, cała literatura (a współcześnie także i inne dziedziny sztuki, na czele z filmem) 

czerpie inspiracje z koncepcji podróży, dając tym samym dowody tego, jak istotną 

sprawą dla człowieka jest podróżowanie. Wypada więc zatem, aby przed odniesieniem 

się do spraw czysto alchemicznych przedstawić choćby pobieżnie kamienie milowe na 

literackiej drodze (sic!) Ludzkości. 

Literatura starożytna bardzo często odwołuje się do motywu podróży/drogi. 

Wystarczy wspomnieć epos o Gilgameszu, którego najwcześniejsze wersje pochodzą 

z ok. 2000-1600 roku p.n.e., w którym po śmierci Enkidu, Gilgamesz podróżuje na skraj 

ziemi, gdzie udaje się w poszukiwaniu tajemnicy życia wiecznego. Nie znajdując go, 

wraca do domu w Uruk, by w jakiś sposób, pomimo smutków i trudów życia, zawrzeć 

pokój z własną śmiertelnością7.  

Istotą spisanego (prawdopodobnie w VIII wieku p.n.e.) eposu Homera, Odysei, 

także jest podróż. Warto przy tym zauważyć, że w obu przypadkach wędrówka w pew-

nym momencie dotyczy przejścia poza dosłowność świata materialnego (dostępnego 

zmysłom, naturalnego i poznawalnego) w kierunku doświadczeń transcendentalnych. 

Bohater wraca z nich odmieniony, gotów do podejmowania nowych wyzwań lub przy-

jęcia nowej postawy życiowej. W ten sposób wędrówka, dzięki gromadzonym podczas 

niej doświadczeniom staje się swoistym rytuałem przejścia. Odyseja czy Eneida są 

zatem w istocie nie tylko opowieścią o drodze, ale także – a może przede wszystkim – 

o sposobie, w jaki wpływa ona na człowieka, jego rodzinę czy społeczeństwo. W tym 

miejscu nie można nie zaznaczyć, że szczegółową analizę archetypu podróży przedstawia 

zwłaszcza Joseph Campbell w swoim znanym opracowaniu „Bohater o tysiącu twarzy”. 

Warto tu zwrócić uwagę na związek cyklu monomitu z cyklem alchemicznej przemiany 

(por. dalej w treści niniejszego artykułu). 

 
6 Kapuściński R., Heban, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014, s. 105. 
7 Zob. Tigay J., The Evolution of the Gilgamesh Epic, Bolchazy-Carducci Publishers, 1982. 
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O podróży całego narodu opowiada z kolei Biblia, a zwłaszcza Księga Wyjścia8. 

Tekst ten należy do jądra Tory (najważniejszego tekstu judaizmu) oraz w oczywisty 

sposób – chrześcijaństwa. Jej elementy są jednymi z najstarszych zapisów biblijnych, 

na co wskazuje archaiczny styl i język pieśni po przekroczeniu Morza Czerwonego9. 

To właśnie w Księdze Wyjścia znajduje się fundamentalne dla narodu żydowskiego 

przekazanie Prawa (zwłaszcza Dekalogu). Wielu autorów i komentatorów zwraca 

także uwagę, że istotą Księgi Wyjścia jest także teofania (fizyczna manifestacja Boga) 

połączona z publicznym doświadczeniem prawa Bożego10. Warto przy tym dodać, że 

choć autorstwo Księgi przypisuje się Mojżeszowi, to współcześnie uważa się, że powstała 

ona w pierwotnej formie za czasów niewoli babilońskiej11, 12. Oznacza to, że jest ona 

księgą drogi pisaną w trakcie przymuszonej wędrówki ze swojej ojczyzny (wygnania). 

Także i trzecia wielka religia monoteistyczna ma swoje fundamentalne doświad-

czenie formacyjne związane z wędrówką. Jest nią oczywiście hidżra, podróż (czy 

może raczej: ucieczka) proroka Mahometa z Mekki do miasta Jasrib (które w wyniku 

tej podróży przyjęło nazwę Al Madinah Al Munawwarah, czyli Miasta Oświeconego – 

w wersji zlatynizowanej znaną jako Medyna). 

Hidżra to współczesna transliteracja arabskiego rzeczownika هجرة oznaczającego 

odejście, wywodzącego się od czasownika هجر oznaczającego emigrowanie. W tradycji 

muzułmańskiej przyczyną podróży jest polecenie Allaha, aby Mahomet udał się 

w drogę, z uwagi na grożące mu niebezpieczeństwo z rąk Kurejszytów. Motyw ten jest 

zasadniczo podobny do podróży, w którą wyruszył Jezus z rodzicami, aby ujść prześla-

dowaniom Heroda. W każdej z tych sytuacji droga, która następnie jest czynnikiem 

odmieniającym, zaczyna się z nakazu siły wyższej, jest wynikiem objawienia poten-

cjalnej przyszłości. 

Przytoczenie pięciu wielkich literackich dzieł starożytności pozostaje w najściślej-

szym związku z alchemią. Jest to bowiem dziedzina, której korzenie tkwią w głębokim 

antyku (źródeł można poszukiwać nawet w pierwotnej, jońskiej filozofii przyrody). 

Alchemicy często porównywali poszukiwania Kamienia Filozofów do dalekich podróży, 

sięgając do odniesień, takich jak wyprawa po Złote Runo. Znana badaczka symboliki 

alchemicznej, Lyndy Abraham zauważa: 

Dzieło [tj. Kamień Filozofów] było czasami postrzegane jako niebezpieczna 

podróż lub wyprawa po skarby. Grecki mit o Jazonie i Argonautach podej-

mujących niebezpieczne poszukiwanie złotego runa wykorzystywano jako repre-

zentację dążenia alchemików do złotego celu alchemii. Nicolas Flamel nazwał 

Kamień „tym nieocenionym dobrem (…), którym było cenne złote runo”. 

Baptista Lambye (Giovanni Agnelli) pisał także o wyzwaniach związanych 

z dotarciem do celu: „Złote Runo nie zostanie Jazonowi po prostu dane, 

dopóki najpierw nie podda się niebezpiecznym próbom”.  

 
8 Nazwa tej księgi wywodzi się z tłumaczenia greckiego, bowiem w oryginale jest ona nazywana Księgą 

Imion ( מֹות  .shemōt) – od pierwszego wersu tekstu: To są imiona synów Izraela ,שְׁ
9 Chrostowski W., Pięcioksiąg, czyli Tora Mojżesza. Skrypt dla studentów II roku na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa 2007. 
10 Dozeman Th.B., Commentary on Exodus, Eerdmans 2009, s. 427. 
11 Johnstone W., Exodus, [w:] Dunn J., Rogerson J. (red.), Eerdmans Bible Commentary, Eerdmans, 2007, 

s. 72. 
12 Finkelstein I., Silberman N., The Bible Unearthed, Simon and Schuster, 2002, s. 68. 
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Mianem Złotego Runa określano także pergamin, na którym zapisane są 

tajemnice Kamienia Filozofów. Tak ujmuje to zagadnienie Traktat Salomona 

Trismosina o alchemicznej transmutacji, Aurcum vellus („Złote runo”), opu-

blikowany w latach 1598-9 i niemal tak popularny jak traktat Nicolasa 

Flamela. (…) 

Sir Walter Raleigh napisał rozdziale O wyprawie Argonautów w swojej 

„Historii świata”: „Niektórzy przez podróż Jazona rozumieją tajemnicę 

Kamienia Filozofów, zwanego Złotym Runem. (...) Suidas uważa, że złote runo 

było w istocie księgą pergaminową, która jest wykonana z owczej skóry. 

Nazwano ją złotym runem, ponieważ uczono w nej, w jaki sposób inne metale 

mogą zostać przemienione w złoto”13. 

Wielkie znaczenie dla historii alchemii ma ukształtowanie się świata hellenistycz-

nego, który stał się tyglem stapiającym doświadczenia Egiptu, Hellady oraz Bliskiego 

Wschodu (zwłaszcza Persji)14. To właśnie stąd należy wywodzić tradycje gnostyczne. 

Wczesne chrześcijaństwo dało alchemii dostęp do mistycznej ezoteryki (widać to m.in. 

w pismach Zosimosa z Panopolis). Nie sposób także przeoczyć wpływu judaizmu 

(figura Marii Żydówki, zwanej także Marią Alchemiczką), choć jego oddziaływanie 

zaznaczyło się przede wszystkim w czasach późniejszych, gdy dostępne już było dzie-

dzictwo kabalistyki. Wreszcie to dziełom islamskim zawdzięcza alchemia przetrwanie 

upadku Rzymu i nadanie nowych interpretacji traktatom alchemicznym. Z Bliskiego 

Wschodu ta tradycja powróciła do Europy w tłumaczeniach (zwłaszcza franciszkańskich) 

i odpisach, stając się fundamentem rozwoju alchemii renesansowej.  

Wypada zatem przytoczyć jeszcze kilka skarbów literatury, tym razem z czasów 

średniowiecza i renesansu, zwłaszcza takich, w których droga/podróż jest doświad-

czeniem mistycznym/ezoterycznym. Jest to bowiem zgodne z postrzeganiem alchemii 

jako systemu doskonalenia (chemicznego lub filozoficznego). Warto przy tym dodać, 

że bogata skarbnica emblematyki alchemicznej (pełna smoków, aniołów, istot magicz-

nych) czerpała z tych samych źródeł kultury, z których czerpała literatura. Przykładowo: 

częsty w alchemii symbol pelikana karmiącego pisklęta krwią z własnej piersi był 

również wykorzystywany w chrześcijaństwie jako alegoryczna figura Chrystusa. 

Przykładem tego zjawiska może być przedstawione poniżej zestawienie. Obraz po 

lewej stronie pochodzi z iluminowanego XIII-wiecznego manuskryptu15 i jest uzupeł-

niony łacińskim napisem: Mors pellychani est passio Iesu Christi (czyli: śmierć peli-

kana to męka Jezusa Chrystusa). Drugi i trzeci obrazek to ilustracje z manuskryptów 

alchemicznych (odpowiednio: „Der Hermetische Philosophus oder Haupt-Schussel”, 

Frankfurt 1709 oraz „Elementa Chymiae”, Leiden16 1718). 

 
13 Abraham L., A Dictionary of Alchemical Imagery, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 88. 
14 Mościbrodzki W., Alchemia. Geneza, symbolika, ikonografia, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi, AHE, 2022, s. 114. 
15 Bestiariusz, Thérouanne ok. 1270 (LA, J. Paul Getty Museum, MS. Ludwig XV 3, fol. 17r). 
16 Zob. Klossowski de Rola S., The Golden Game: Alchemical Engravings of the Seventeenth Century, 

Thames and Hudson, 1997. 
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Rysunek 2. Współdzielenie symboli: ikonografia chrześcijańska i alchemiczna 

Najsłynniejszym przykładem motywu podróży w literaturze wieków średnich jest 
prawdopodobnie opowieść o rycerzach wyruszających na poszukiwania Graala. Graal 
pojawia się po raz pierwszy w romansie rycerskim Cretiena de Troyes „Perceval, le 
Conte du Graal” datowanym na 1190 rok17. Choć dzieło nie zostało przez autora do-
kończone, wpływ tekstu na literaturę średniowiecza był olbrzymi. Osią narracyjną jest 
podróż Percevala, który jako młody człowiek opuszcza odizolowane miejsce w Walii, 
by stać się częścią wielkiego świata (można porównać ten motyw z opuszczeniem Itaki 
przez Odyseusza w celu wzięcia udziału w wyprawie przeciw Troi). Wyprawa staje się 
zatem rytuałem przejścia do wieku męskiego i aktywnego. Znamienne jednak, że 
w odróżnieniu od tekstów starożytnych dojrzewanie i psychika młodego rycerza nie 
kończy się pełnym sukcesem, co można odczytać jako wynik chrześcijańskiego prze-
konania o skażeniu człowieka przez grzech (a zatem niemożności osiągnięcia ideału). 
Temat podróży podejmują kontynuacje niedokończonego romansu Chretiena – np. 
w tzw. „Drugiej Kontynuacji” (przypisywanej Wauchierowi de Denain), w której 
Perceval ponownie wyprawia się do Zamku Graala, by naprawić swój miecz (jest on 
jednym z trzech artefaktów kluczowych dla tekstu, równoprawnie z Graalem i Skrwa-
wioną Włócznią), co zasadniczo się udaje, choć rysa włosowata, która pozostaje 
w ostrzu, symbolizuje jego wciąż nieidealną psychikę18. 

W imaginarium alchemicznym Graalowi odpowiada Kamień Filozofów, którego 
poszukiwania są sensem drogi adepta. Tak jak rycerze wyruszali w niebezpieczne 
i trudne podróże, podczas których doskonalili swoje rzemiosło, tak alchemik poprzez 
proces rektyfikacji doskonalił jednako substancję i siebie samego. 

Charakterystyczne, że sam Graal nie jest w tekście Cretiena de Troyesa jeszcze 
święty sam w sobie, choć ma mistyczne moce (jest zdolny podtrzymać życie Króla 
Rybaka). Dopiero w kolejnych dziełach staje się przedmiotem sakralnym, na poszuki-
wania którego wyruszają rycerze Okrągłego Stołu. Warto podkreślić, że w stosunku do 
rycerzy arturiańskich używa się powszechnie angielskiego terminu quest, który oznacza 
nie tylko samą czynność poszukiwania (w sensie wędrowania w celu znalezienia), ale 
także rozważania (w tym: naukowe), wytrwałą ekspedycję oraz długie i żmudne wysiłki 
w celu odnalezienia czegoś19). W cyklu arturiańskim questing knight, to nie tylko 

 
17 Zob. Carey S.M., Chartrian Influence and German Reception: Dating the Works of Chrétien de Troyes, 
Arthuriana, Volume 20, Nr 3, Jesień 2010, s. 21-44. 
18 Grigsby J.L., Continuations of Perceval, [w:] Norris J.L., The New Arthurian Encyclopedia, Garland Ed., 

New York 1991, s. 99-100. 
19 Słownik Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/quest [dostęp: 01.06.2022]. 
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rycerz w drodze, ale rycerz podejmujący wysiłek wyzbycia się wad, grzechu i pokus. To 
właśnie dlatego Graala nie zdobył waleczny Lancelot (splamiony romansem z Ginewrą), 
Gawain (szukający zemsty za śmierć braci) czy nawet Artur (mający dziecko z własną 
siostrą), a jedynie Perceval (w towarzystwie Galahada i Borsa). 

 Zatem już w literaturze średniowiecznej utożsamiano drogę nie tylko z podej-

mowaniem trudu podróżowania, ale także z duchową przemianą i dojrzewaniem. 

Symboliczną, moralizującą wędrówką przez życie, skrytą za alegorią podróży przez 

Piekło, Czyściec i Raj jest także XIV-wieczna „Boska Komedia”. Utwór ten jest pełen 

alegorii, symboliki liczb i nawiązań do ksiąg biblijnych (zwłaszcza Apokalipsy). Został 

napisany wkrótce po wygnaniu Dantego z ukochanej przez niego Florencji, zatem 

niewątpliwie na jego treść ma wpływ intymne doświadczenie wymuszonej peregrynacji 

autora. Warto też zauważyć, że jej wątek Komedii wiąże się z triduum paschalnym, 

podobnie zresztą jak traktat niemieckiego alchemika, kabalisty i matematyka Johanna 

Valentina Andreae „Chymiczne zaślubiny Christiana Rosenkreutza”20, który stał się 

fundamentem ważnej z punktu widzenia historii alchemii filozofii różokrzyża. Ten 

specyficzny ruch ezoteryczno-intelektualny powstał na początku XVII wieku i przed-

stawiał propozycję nowego porządku ezoterycznego, czerpiącego z alchemii, kabały, 

gnozy i neoplatonizmu, nawiązując jednocześnie do tradycji reformacji. 

Warto przy tym zawrócić uwagę, że autor „Zaślubin Chymicznych”21 w swoim 

życiu sam odbywał długą wędrówkę: urodzony w Stuttgarcie, studiował w Tybindze, 

by następnie odwiedzić Szwajcarię, Francję, Austrię i Włochy. Następnie wrócił do 

Tybingi, by wkrótce ją opuścić na rzecz Bawarii, a następnie udał się do Genewy. 

Stamtąd powrócił do miasta swoich wczesnych lat uniwersyteckich, by po kolejnych 

dwóch latach udać się z kolei do Vaihingen. Jego niezłomne wędrowanie musiało 

odcisnąć istotny wpływ na ewolucję poglądów i postaw. Motyw podróży jest obecny 

także w „Zaślubinach”. 

Dodajmy także, że sam akt ślubu jest często określany mianem „wstępowania na 

nową drogę życia”. Zatem, tak mocno obecne w alegorii alchemicznej zaślubiny Czer-

wonego Króla i Białej Królowej także można odczytywać z perspektywy motywu drogi. 

Chymiczne (czyli: alchemiczne) zaślubiny są jednym z najważniejszych motywów 

symboliki alchemicznej. Lyndy Abraham uważa nawet, że motyw alchemicznych 

zaślubin jest starszy niż chrześcijańska koncepcja Kościoła jako oblubienicy Chrystusa22. 

Dla alchemika zaślubiny są reprezentacją unii przeciwieństw (Król i Królowa, Słońce 

i Księżyc etc.), która wprowadza materię na drogę przemiany. Niektórzy badacze 

odczytują stosunek Króla i Królowej w kontekście świętej unii, hierosgamos. Ciekawą 

analizę traktatu alchemicznego Rosarium Philosophorum zawiera artykuł K. Voss23. 

W niektórych interpretacjach alchemiczna rtęć (która, jako substancja filozoficzna nie 

powinna być utożsamiana z rtęcią chemiczną) pełni rolę katalizatora (jest wówczas 

reprezentowana przez biskupa, księdza lub gołębicę). 

 
20 W oryginale: „Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459”, w polskim tłumaczeniu spotyka się 

również wersję „Alchemiczne zaślubiny” oraz „Alchemiczne gody”. 
21 Andrae przypisuje się także autorstwo dwóch broszur wydanych anonimowo w Kessel: „Fama Fraternitatis” 

oraz „Confessio Fraternitatis”, które powstały dwa lata przed „Alchemicznymi Zaślubinami”. 
22 Abraham L., dz. cyt., s. 35. 
23 Voss K., The Hierosgamos Theme in the Images of the Rosarium Philosophorum, [w:] von Martels Z. 

(red.), Alchemy Revisited: Proceedings of the International Conference on the History of Alchemy at the 

University of Groningen, Brill Ed., Leiden 1990. 
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Rysunek 3. Symboliczne zaślubiny, „Dwanaście Kluczy” Basila Valentine24 

 
Rysunek 4. Motyw zaślubin w „Rosarium Philosophorum” 

Wątki różokrzyżowe są także obecne w pismach innych alchemików. Istotną funkcję 

pełni tu m.in. Michael Maier (1568-1622), niemiecki lekarz, alchemik i kompozytor, 

będący członkiem dworu cesarza-alchemika Rudolfa II. Jego najbardziej znanym 

dziełem jest wydana w 1617 roku „Atalanta Fugiens” („Atalanta uciekająca”). Dzieło 

to jest traktatem alchemicznym snującym narrację w typowy dla tej dziedziny sposób – 

hermetyczny i aluzyjny. Całość prowadzona jest z użyciem trzech form komunika-

cyjnych: wizualnej (wysokiej klasy ryciny o tematyce alegorii hermetycznych nawią-

zujących przede wszystkim do mitologii), muzycznej (skomponowane specjalnie na 

potrzeby dzieła fugi) oraz słownej (tzw. dyskurs, zajmujący około dwóch stron dla 

każdej ilustracji). 
 

24 [reprint] Valentine B., The Twelve Keys of Basil Valentine, Tarl Warwick Editions, 2010. 
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Dzieło Maiera jest uznawane za jeden z najciekawszych traktatów alchemicznych 

swojego okresu (jest też unikalne ze względu na swoją multimedialną formę). W dalszej 

części niniejszego artykułu przedstawiono interpretacje występujących w nim nawiązań 

do motywu drogi i podróży. Stanowi ono też pewną klamrę, będąc przykładem spraw-

nego i bezpośredniego odwołania do starożytności (a nawet monomitu) dla zilustro-

wania hermetyczno-alchemicznej treści. 

 
Rysunek 5. Układ konstrukcyjny strony „Atalanta Fugiens” 

3. Alchemia jako droga 

Najsłynniejszą maksymą alchemiczną jest prawdopodobnie akronim VITRIOL: 

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Odwiedź wnętrze 

Ziemi; poprzez oczyszczenie znajdziesz ukryty Kamień). Jest to zaproszenie do duchowej 

podróży, w której istotą jest nie tyle zmiana miejsca, co zmiana stosunku do samego 

siebie. Skądinąd, tę ideę zaczerpnęło z alchemii wolnomularstwo, stąd też w Izbie 

Rozmyślań, która jest pierwszym krokiem na drodze inicjacyjnej, kandydat rozważa 

właśnie treści związane z akronimem V.I.T.R.I.O.L. 

 

Rysunek 6. Symboliczny i rekonstruowany wygląd masońskiej Izby Rozmyślań (początek drogi inicjacyjnej) 

z elementami alchemicznymi i akronimem V.I.T.R.I.O.L. 
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Wolnomularskie rozumienie akronimu wygląda następująco:  

W sensie ezoterycznym jest to akronim łacińskiego wyrażenia: Visita interiora 

terrae, rectificandoque, invenies occultum lapidem, co oznacza: „odwiedź wnętrze 

ziemi i bądź oczyszczony, a znajdziesz ukryty kamień”. (...) Jeśli przyjąć tę 

radę metaforycznie, to znaczy, że trzeba szukać w sobie, bo tam ukryta jest 

prawda, a ta prawda jest prawdziwym rozwiązaniem naszych problemów. Jest 

to bardzo odpowiedni akronim, który należy umieścić na ścianie przed przyszłym 

wtajemniczonym, podczas gdy musi on napisać swój testament filozoficzny25. 

Alchemiczna dewiza V.I.T.R.I.O.L. wspomniana jest w wielu źródłach (prawdo-

podobnie najbardziej znanym są pisma różokrzyżowe). Bywała też przedstawiana 

w sposób graficzny (jako symboliczne ryciny), a niektóre realizacje są wręcz „mapami 

drogowymi” pokrytymi tajemnymi symbolami. Doskonałym tego przykładem jest 

ilustracja pochodząca z traktatu „Theatrum Chymicum” (zasadniczo jest to zbiór wcze-

śniejszych tekstów, zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych). Przedstawia 

ona twarz adepta umieszczoną w kręgu symboli alchemicznych metali i otoczoną 

symbolicznym przedstawieniem drogi, jaką pokonuje metal nieoczyszczony, by stać 

się Kamieniem Filozofów. Ornamentyka wskazuje także na inspiracje platońskie 

i paracelsiańskie (w tym triadę duch-dusza-ciało, która była natchnieniem wielu pism 

alchemicznych).  

 
Rysunek 7. Stolzius von Stolzemburg, „Theatrum Chymicum”, 1614 

 
25 https://freemasonry.bcy.ca/texts/gmd1999/pondering.html [dostęp: 31.05.2022]. 
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Skądinąd, idea mapy (oczywiście chodzi o mapę symboliczną), czy też zawoalo-

wanych wskazówek dla przemierzającego drogę alchemiczną adepta pojawia się 

bardzo często i w wielu traktatach. Przykładem mogą być poniższe ilustracje, pocho-

dzące z lulliańskiego tekstu „Liber de ascensu et descensu intellectus” (Walencja, 

1512) oraz „Alchymiae complementum” (z roku 1630)26. 

 
Rysunek 8. Alchemiczne mapy: traktat „Lulla” (po lewej) i „Alchymiae complementum” (po prawej) 

Na alchemicznych mapach, poza typową symboliczną alegorią drogi (drabiny, 

góry, schody itp.) znajdują się często nawiązania do astronomicznych planów nieba. 

Tego typu schemat zgodny jest z przesłaniem Tablicy Szmaragdowej: jako na górze, 

tak i na dole; jako na dole, tak i na górze, które łączy makro- i mikrokosmos. Alche-

micy doszukiwali się często metod na pozyskanie Kamienia Filozofów w zgodzie 

z zaleceniami astrologicznymi (pisze o tym już Zosimos z Panopolis). 

Przykładem takiej mapy, wiążącej ponadto wątki mitologiczne, hermetyczne i chrze-

ścijańskie jest poniższa ilustracja, zaczerpnięta z „Janitor Pansophus or Figura Anenea 

Quadriparita” (wersja traktatu z 1677 roku). Zwraca przy tym uwagę symbolika 

poszczególnych faz procesu uzyskiwania Kamienia Filozofów przedstawiona na dole 

ryciny (przykładowo, pelikan karmiący krwią swoje dzieci reprezentuje etap multipli-

catio, zaś kruk – etap nigredo). 

Jednym z najbardziej inspirujących traktatów jest jednak niewątpliwie (wspo-

mniany już) tekst Michaela Maiera „Atalanta Fugiens”. Wątkiem przewodnim jest mit 

o Atalancie, córce króla Arkadii Jazosa, niezwykle uzdolnionej w atletyce, biegach, 

skokach i gonitwach27. Dumna księżniczka postanawia, że nigdy nie wyjdzie za mąż, 

chyba że potencjalny zalotnik prześcignie ją w biegu. Jeśli jednak przegra – zostanie 

stracony. 

 
26 McLean A., The Second Collection of Alchemica and Hermetic Emblems, s. 25, 55. 
27 Zob. Bilak D., Chasing Atalanta: Maier, Steganography, and the Secrets of Nature, [w:] Furnace and 

Fugue: A Digital Edition of Michael Maier’s “Atalanta fugiens” (1618) with Scholarly Commentary, University 

of Virginia Press, Charlottesville 2020. 
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Rysunek 9. Mapa alchemiczna z motywem astronomicznym  

W końcu na jej drodze staje w zależności od wersji mitu młodzieniec o imieniu 

Meleager, Melanion lub Hippomenes. Staje on Atalantą do zawodów, wspólnie 

przebywają długą drogę – księżniczka biegnie szybciej, ale sprytny zalotnik rzuca jej 

pod nogi złote jabłka uzyskane od Afrodyty28. Za każdym razem dziewczyna przystaje 

na chwilę, żeby się im przyglądać, co pozwala chłopcu wygrać. 

Godwin, a za nim inni autorzy (m.in. Hassler29) wskazują, że grecki mit został tu 

wykorzystany dla przedstawienia filozofii alchemii: 

Jest to idealna metafora dla dzieła alchemika, albo filozofa (tym słowem 

określano ogólnie kogoś, kogo dziś nazwalibyśmy naukowcem, intelektualistą, 

badaczem, a nawet poszukiwaczem prawdy i miłośnikiem ścieżki mądrości). 

Hippomanes reprezentuje filozofa, który wie od początku, że nie da się 

wyprzedzić Atalanty, która reprezentuje Naturę i jej tajemnice. Więc zamiast 

sprawności fizycznej, Hippomanes wykorzystuje spryt, aby sprawić, że 

Atalanta pozostanie w tyle, dzięki czemu on sam ją dogoni. 

Jabłka są narzędziami jego przebiegłości, a używając ich mądrze (jak użyłby 

na przykład filozof traktatu Maiera), poszukiwacz prawdy może dogonić 

Naturę, kto inaczej wymyka się nauce, ponieważ badaczom brakuje mu sprytu 

lub strategii, lub po prostu angażują się zbytnio w szaloną pogoń za Nią. 

I dalej: 

Kiedy alchemik dogoni Naturę i pobije ją w wyścigu, ma prawo ją „poślubić”, 

w sensie symbolicznym „chemicznego ślubu”, unio mistyca30. 

 
28 W tym miejscu warto przypomnieć symbolikę uciekającego zająca pojawiającą się w dziele 

Michelspachera „Cabala, Spiegel der Kunst und Natur: in Alchymia” (por. rysunek 1). 
29 Hassler J., Performative and Multimedia Aspects of Late-Renaissance Meditative Alchemy, Revista de 

Estudios Sociales No. 39, Bogota 2011, s. 137. 
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Rysunek 10. „Atalanta Fugiens”, Ilustracja 36 

Alchemiczny epigramat związany z ilustracją 36 (por. rysunek 10) brzmi następująco:  

Kamień, którym jest Merkury, jest rzucany na 

Ziemię, wywyższony w Górach, przebywa w 

Powietrzu i jest odżywiany w Wodach. 

Zaś jego wyjaśnienie przestawia się następująco: 

Wszystkie osoby, które kiedyś słyszały o nazwie lub mocy Kamienia, o ile nie 

są całkowicie niedowierzające, pytają teraz, gdzie można go znaleźć, aby 

mogły pobiec bezpośrednio do niego. Odpowiedź Filozofów jest dwojaka: 

Pierwszy Adam przywiózł ją ze sobą z Raju, to znaczy w tobie i we mnie,  

i w każdym człowieku, który ptaki latające przynoszą je ze sobą z dalekich krajów. 

Po drugie, można go znaleźć w Ziemi, Górach, Powietrzu i Rzekach. Którą 

drogę należy zatem obrać? Mówię jedno i drugie, ale pod innym względem, 

chociaż to ostatnie cieszy nas najbardziej i wydaje się najbezpieczniejsze... 

Ten hermetyczny tekst podkreśla, że Kamień Filozoficzny, choć wydaje się tak 

trudno osiągalny, znajduje się na wyciągnięcie ręki (potwierdza to ilustracja, wedle 

której można go odnaleźć na zwykłej drodze albo zawieszonego wysoko w chmurach). 

W ten sposób autor daje nam do zrozumienia, że wyprawa po Złote Runo alchemii nie 

musi być rozumiana dosłownie, lecz raczej jest podróżą w głąb siebie, dla odnalezienia 

własnej ścieżki samodoskonalenia. 

 
30 Godwin J., En Atalanta Fugiens: Edition of the Fugues, Emblems and Epigrams, Phanes Press, York Beach 

1990, s. 7-17. 
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Motyw trudnej wędrówki, jaką jest życie alchemika, podejmuje także ilustracja 39, 

odwołująca się do tragicznej podróży Edypa, który nie znając swego prawdziwego 

pochodzenia, zabił własnego ojca, a następnie ożenił się z matką (sceny te ukazane są 

po prawej stronie obrazu). W ten sposób stał się zarówno dobroczyńcą Teb (zamek 

w tle), uwalniając okolicę od Sfinksa, ale także nieświadomie ściągnął na miasto klątwę. 

Rycinę 39 interpretuje się zazwyczaj w następujący sposób (wskazany w dyskursie 

do emblematu): Sfinks reprezentuje tajemnice i zagadki związane ze studiowaniem 

alchemii. Jeśli ktoś próbuje się z nimi mierzyć, lecz brakuje mu niezbędnej wiedzy 

oraz umiejętności, ponosi klęskę (Sfinks uśmiercał tych, którzy nie znali odpowiedzi 

na jego pytanie). Traktaty alchemiczne posługują się metodą podobną jak tebański 

potwór: ukrywają rzeczywiste znaczenia pod alegoriami i symbolami. Filozof potrafi 

zmierzyć się z postawionym pytaniem i rozwiązać zagadki (postaci na pierwszym planie). 

Zabójstwo Lajosa jest w tym przypadku figurą związaną z misterium śmierci 

i zmartwychwstania (alchemicy pojmowali całą materię jako ożywioną). Zatem tak jak 

Edyp zabija ojca i poślubia Jokastę w kazirodczym związku, tak materia Kamienia 

Filozofów musi ulec śmierci (faza nigredo), by następnie przejść chymiczne zaślu-

biony i sprowadzić na świat nową jakość. Temat incestu i zakazanego dla zwykłych 

śmiertelników związku występuje w alchemii często i jest prawdopodobnie nawiąza-

niem do archetypu hierosgamos. 

 
Rysunek 11. „Atalanta Fugiens”, ilustracja 39 

Motyw podróży, w której wymagany jest przewodnik (czy też może raczej wątek, 

taki jak nić Ariadny) pojawia się także w rycinie 27. Przedstawia ona wędrowca, który 

zbliża się do Ogrodu Filozofów, ale jego podróż nie może zostać ukończona, ponieważ 

jego nogi nie kończą się stopami: Ten, który próbuje dostać się do Ogrodu Filozofów, 

nie mając właściwego klucza, podobny jest do człowieka, który pragnie iść nie mając stóp. 

Pod ilustracją umieszczony jest epigramat: 
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Różany Ogród Mądrości obfituje w różnorodne kwiaty, 

Ale brama jest zawsze zamykana na mocne rygle; 

W świecie znajduje się tylko jedna rzecz o małej wartości, która jest kluczem. 

Bez tego klucza będziesz chodził jak ktoś bez nóg. 

Na próżno będziesz próbował wspiąć się na stromy szczyt Parnasu, 

Ty, który nie masz dość siły, by stać na płaskim terenie. 

 
Rysunek 12. „Atalanta Fugiens”, ilustracja 27 

Częstym motywem traktatów alchemicznych jest także wędrówka poprzez labirynt. 

Lyndy Abraham wypowiada się na ten temat następująco: 

Labirynt symbolizuje niebezpieczną podróż alchemika ku wielkiemu dziełu 

(opus alchymicum). Alchemicy używają obrazu labiryntu w symboliczny sposób, 

by przedstawić dezorientację geograficzną lub mentalną, i by podkreślić, że 

trzeba zachować wielką ostrożność, aby nie zgubić się w drodze nie mając 

odpowiednich wskazówek. W labiryncie zwodzą nas iluzje i zamęt, zaś alche-

mik znajduje się w stałym niebezpieczeństwie utraty wszelkiego jasności. Nicholas 

Flamel napisał: „Praca alchemika to rzeczywiście labirynt, bo podczas niej 

ukazują się tysiące dróg w tej samej chwili”. Elias Ashmole opisał same księgi 

alchemiczne jako labirynty, do których czytelnik potrzebuje przewodnika. 

Z kolei „The Arcanum” wyjaśnia, że nić lub wskazówka, która wyprowadza 
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człowieka z labiryntu iluzji jest boska iluminacja. Kiedy alchemik nauczy się 

rozróżniać między prawdą a fałszem, wychodzi z labiryntu bez szwanku31. 

Wypada tylko zgodzić się z powyższym stanowiskiem. Istotą labiryntu jest wielość 

dróg, przy czym większość z nich jest zwodnicza, prowadzi na manowce, wiedzie 

w ślepe zaułki i przyczynia się do utraty czasu. Skądinąd Evans Smith, literaturoznawca 

i badacz filozofii Junga (a także kierownik studiów nad mitologią na uniwersytecie 

Santa Barbara), zauważa interesujące połączenie korzeni hermetycznych z literaturą 

angielską okresu elżbietańskiego: 

De Groene Leeuw (Zielony Lew) pióra Goosena van Vreeswyka (Amsterdam 

1672) używa symboliki labiryntu, by przedstawić alchemiczną podróż bohatera, 

co sugeruje, że jednym ze źródeł symbolizmu labiryntu u Shekespeara oraz 

Miltona, Marvella i Pope’a może być hermetyczna wersja monomitu32. 

Warto tu dodać, że idea drogi alchemicznej przemiany (często w formie domyka-

jącego się cyklu) bywa wiązana z monomitem podróży bohatera: 

Kilka innych tekstów alchemicznych z tego okresu [XVII w.] podąża za 

kompletnym wzorcem obiegu alchemicznego (oddzielenie, zejście i powrót). 

Wymienić tu można takie jak Philosophia reformata Myliusa (Frankfurt 1622), 

Sapientia Veterum (Paryż), czy Splendor Solis. Ponadto Janitor pansophus 

(Frankfurt 1678) utożsamia podróż alchemiczną z biblijną apokalipsą33. 

Wątek ten zauważa także Campbell: 

Mitologiczny bohater, wyruszając ze swej powszechnej siedziby, którą może 

być równię dobrze wiejska chatka, jak zamek, zastaje zwabiony lub przeniesiony 

na próg, za którym czeka go przygoda. Może też udać się tam z własnej woli. 

Spotyka tam widmową postać, która strzeże przejścia. Może pokonać albo 

obłaskawić ową siłę i wejść żywy do królestwa ciemności (walka z bratem, 

walka ze smokiem; ofiara, magiczne zaklęcie) albo zostać zabity i zejść do 

Krainy Śmierci (rozczłonkowanie, ukrzyżowanie). Przeszedłszy przez próg, 

wędruje przez świat, który zaludniają nieznane, ale dziwnie znajome siły, 

z których część ogromnie go przeraża (próby), część zaś udziela mu magicznej 

pomocy (pomocnicy). Kiedy osiąga nadir tego mitologicznego kola, poddany 

zostaje ostatecznej, ciężkiej próbie i otrzymuje za to nagrodę. Zwycięstwo to 

może być przedstawione jako związek seksualny bohatera z boginią-matką 

świata (święte małżeństwo), uznanie go przez ojca-stwórcę (pojednanie 

z ojcem), jego uświęcenie (apoteoza) albo też – jeśli moce świata ciemności nie 

zmieniły swego nieprzyjaznego stosunku do niego – kradzież dobra, po które 

przybył (porwanie narzeczonej, kradzież ognia)34. 

  

 
31 Abraham L., dz. cyt., s. 113. 
32 Smith E.L., The Hero Journey in Literature: Parables of Poesis, University Press of America, 1996, s. 183. 
33 Tamże, s. 183. 
34 Cambell J., Bohater o tysiącu twarzy, Zakład Wydawniczy Nomos, Warszawa 2013, s. 183. 
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4. Tarot – droga alchemii psychologicznej 

Osobną, choć wpisującą się w alchemiczny nurt (zwłaszcza jungowskim nurcie 

psychologii) jest kwestia Tarota. Mogłoby wydawać się dyskusyjne, czy współczesne 

interpretacje jego ikonografii mają jakikolwiek związek z alchemią bądź z motywem 

drogi. A jednak: Tarot, nawet XX-wieczny wykazuje głębokie związki z traktatami 

alchemicznymi, zarówno w warstwie filozoficznej, jak i artystycznej. 

Co więcej, odczytuje się go jako właśnie spekulatywną i duchową podróż, w której 

postać reprezentowana przez pierwsze z Wielkich Arkanów (Głupca) i liczbę zero 

odbywa drogę doskonalenia, by zakończyć ją w ostatnim Arkanie (Świat), symboli-

zującym zrozumienie, wiedzę i doświadczenie uzyskane podczas wędrówki. 

Waite w swoim przewodniku po alegoriach Tarota pisze:  

Lekkim krokiem, jakby ziemia i jej okowy nie miały siły go powstrzymać, młody 

człowiek odziany we wspaniałe szaty zatrzymuje się w swojej podróży na kra-

wędzi przepaści rozwierającej się pośród wielkich szczytów świata. Spogląda 

w błękitną dal przed sobą – przestrzeń nieba, odwracając spojrzenie od nizin. 

Jego postawa wskazuje na dalszą chęć pójścia naprzód, chociaż w danym 

momencie jest nieruchomy. Jego pies powstrzymuje go w drodze. Krawędź, 

która otwiera się przed nim nie przepełnia strachem. Głupiec zachowuje się 

tak, jakby anioły tylko czekały by podtrzymać go, jeśliby skoczył z wysokości. 

Jego oblicze jest pełne inteligencji i marzeń. W jednej ręce ma różę, a w drugiej 

kosztowną laskę opartą na prawym ramieniu, z której zwiesza się intrygująco 

zdobiony portfel.  

Głupiec jest księciem innej rzeczywistości, podróżującym poprzez świat pośród 

porannej chwały, w ostrym, górskim powietrzu. Słońce, które świeci za nim 

wie, skąd przybył, dokąd idzie i jak powróci po wielu dniach inną ścieżką. Postać 

reprezentowana przez Głupca jest duchem poszukującym doświadczenia35. 

  
Rysunek 13. Pierwsze i ostatnie z Wielkich Arkanów: Głupiec i Świat 

 
35 Waite A.E., Pictorial Key to the Tarot, Cosimo, Londyn 2007, s. 48. 
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Nieco inną interpretację przedstawia Ouspensky (czyli Piotr Uspieński, filozof, 

teozof i ezoteryk rosyjski, komentator i kontynuator systemu filozoficznego Grigorija 

Gurdżijewa): 

Zmęczony i kulawy [Głupiec] powlókł się zakurzoną drogą, przez opustoszałą 

równinę w palących promieniach słońca. Patrzy w dal głupimi, utkwionymi 

w bezkresie oczami, z pół-uśmiechem, pół-grymasem na twarzy. Nie wie, dokąd 

podąża, ani skąd przychodzi, pochłonięty jest przez chimeryczne marzenia, które 

krążyły nieustannie w tym samym kręgu36. 

Warto dodać, że figura (w rozumieniu przedstawienia wizualnego) ruszającego 

w podróż Głupca występuje już w najwcześniejszych wersjach Tarota i mimo nie-

wielkich różnic zachowuje spójność wizualną i zestaw atrybutów (prawie zawsze): 

 
Rysunek 14. Ewolucja przedstawienia karty Głupca: wersja z 1701 (Lyon), Turynu (1827 i 1830) oraz 

współczesna: Tarot piemoncki 

 
Rysunek 15. Ilustracja z „Das Glüchbuch”, Augsburg 153937 

Wypada także odnotować, że postać Głupca przypomina wizualnie alchemicznego 

wędrowca przekraczającego rzekę z XVI-wiecznego traktatu „Das Glüchbuch” oraz 

 
36 Ouspiensky P., The Symbolism of the Tarot: Philosophy of Occultism in Pictures and Numbers, 

Independently, Londyn 2019, s. 20. 
37 McLean A., dz. cyt., s. 7. 
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(w nieco mniejszym stopniu) postać uwidocznioną na manuskryptach zwanych „Ripley 

Scrolls”, od nazwiska XV-wiecznego mnicha augustiańskiego, jednego z pierwszych 

alchemików Anglii38 (o jego roli i znaczeniu dla alchemii pisze zwłaszcza Rampling 

w swoim opracowaniu poświęconemu angielskim adeptom Sztuki39). 

  
Rysunek 16. Porównanie tej samej postaci z różnych egzemplarzy Ripley Scroll 

Pozostaje jeszcze wskazać, jak elementy ikonografii alchemicznej przeniknęły do 

Tarota. Karty do gry jako forma zabawy towarzyskiej rozpoczęły swoją historię 

w Europie w XIV wieku (pierwsze wzmianki pochodzą z 1367 roku), prawdopodobnie 

jako import kulturowy ze świata islamu. Niespełna 100 lat później we włoskich miastach 

(m.in. Mediolanie, Ferrarze i Florencji) pojawiły się karty tarota, których cechą charak-

terystyczną były alegoryczne ilustracje. Karty te nazywano kartami triumfu (carte da 

trionfi, stąd dzisiejsze pojęcie karty atutowej), dla odróżnienia od zwykłych talii. 

Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1440 roku i dotyczy tzw. tarota florenc-

kiego40. 

Z kolei najstarsze zachowane karty to tzw. talie Visconti-Sforza41. Jest to 15 

zdekompletowanych, ręcznie malowanych talii, których autorstwo przypisuje się m.in. 

Bonifacemu Bembo, Franciszkowi Zavattari42. Warto przy tym dodać, że ten ostatni 

malarz był także ilustratorem włoskiego manuskryptu „Zuliano de Anzoli” poświęco-

nego wyprawom rycerzy arturiańskich43. 

 
38 Rampling J., Transmission and Transmutation: George Ripley and the Place of English Alchemy in Early 

Modern Europe, [w:] Early Science and Medicine, 17, 2012, s. 477-499. 
39 Zob. Rampling J., The Experimental Fire: Inventing English Alchemy, 1300-1700, University of Chicago 

Press, 2020. 
40 Pratesi F., In Search of Tarot Sources, [w:] The Playing-Card, 41 (2), 2012, s. 100. 
41 Auger E., Tarot and Other Meditation Decks: History, Theory, Aesthetics, Typology, McFarland, 2003, 
s. 145, 195, 212-3. 
42 Tamże, s. 2. 
43 Kaplan S., Bonifacio Bembo and the Fifteenth-Century Tarocchi Artists, [w:] The Encyclopedia of Tarot, 

vol. II, s. 23. 
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Talie Visconti-Sforza przedstawiają alegoryczne ilustracje wzorowane na członkach 

rodziny fundatora, choć zwracają także uwagę interesujące odniesienia, w których można 

doszukać się znaczenia alchemicznego (jak choćby fontanna o trzech strumieniach). 

Symbolicznych odniesień Tarota można także doszukać się w samych czterech „kolo-

rach”: mieczach, pucharach, monetach i pałkach (kijach). Wedle Emily Auger odpo-

wiadać one miały czterem warstwom społecznym tworzącym doskonałe społeczeństwo: 

szlachcie, klerowi (puchar jest analogiem kielicha mszalnego), kupiectwu i chłopstwu.  

   
Rysunek 17. Ornamentyka Tarota Visconti-Sforza (karty Głupca i Rycerza) 

  
Rysunek 18. Porównanie symboliki talii Visconti-Sforza i traktatu „Rosarium Philosophorum” 

Wkrótce pojawiały się także talie kart, które mogły mieć przede wszystkim funkcję 

symboliczną i wróżbiarską. Taką sugestię podaje m.in. Waite:  

Kompletna talia zawierała pięćdziesiąt liczb, podzielonych na pięć dziesiątek. 

Wydaje się, że nie ma dowodów, że były używane jako gry zręcznościowe lub 

oparte na strategii. Mogłyby służyć wróżbiarstwu lub interpretacjom ich oczy-

wistemu głębokiego znaczenia symbolicznego. Pierwsza dziesiątka zawiera nastę-

pujące role życiowe: Żebrak, Łotr, Rzemieślnik, Kupiec, Szlachcic, Rycerz, Doża, 
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Król, Cesarz oraz Papież. Druga przedstawia Muzy wraz z ich opiekunem: 

Kaliope, Urania, Terpsychora, Erato, Polihymnia, Thalia, Melpomena, Euterpe, 

Klio oraz Apolla. Trzecia łączy sztuki wyzwolone i dziedziny nauki z innymi 

działami ludzkiego uczenia się: Gramatyka, Logika, Retoryka, Geometria, 

Arytmetyka, Muzyka, Poezja, Filozofia, Astrologia i Teologia. Czwarta dziesiątka 

uzupełnia sztukę wyzwoloną i wymienia Cnoty: Astronomia, Chronologia, Kosmo-

logia, Umiarkowanie, Roztropność, Siła, Sprawiedliwość, Miłość, Nadzieja, 

Wiara. Piąty i ostatni dziesiątek przedstawia system Niebios: Księżyc, Merkury, 

Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn, Ósma Sfera, Pierwotny Ruch, Pierwszą 

Przyczynę44. 

Z biegiem lat wpływy symboliczne w Tarocie ulegały dalszemu wzmocnieniu. 

Auger podaje:  

Jedna z szesnastowiecznych florenckich odmian Tarota, była 97-kartową talią 

minchiate, która zawierał zwykłe atuty Tarota (w tym karty dla trzech cnót 

kardynalnych – Siły, Sprawiedliwości i Wstrzemięźliwość), ale wyróżniała się 

dodatkowymi kartami reprezentującymi czwartą kardynalną cnotę Roztrop-

ności; trzy cnoty teologiczne – Wiarę, Nadzieję i Miłość; dwanaście znaków 

zodiaku oraz cztery żywioły (ziemia, woda, ogień i powietrze). Pięć ostatnich 

kart atutowych stanowiły: Gwiazda, Księżyc, Słońce, Świat i Sąd Ostateczny45. 

W XVIII wieku francuski pastor, teozof i wolnomularz, Antoine książę de Gebelin 

zaproponował nowe odczytanie historii i ikonografii tarota. W swoim eseju „Le Monde 

primitif, analysé et comparé avec le monde moderne” zauważył, że alegorie Tarota 

nasuwają mu skojarzenia z tajemnicami Egiptu. De Gebelin był przekonany, że 

stanowią one wyjątki z Księgi Thota, która miała być w sekrecie sprowadzona przez 

kapłanów do Europy, gdzie przekazano ją papiestwu. Stąd, podczas niewoli awinioń-

skiej miała trafić do Francji. Dalej, de Gebelin przedstawił teorię łączącą 22 karty 

tarota z 22 literami hebrajskiego alfabetu, co tylko wzmocniło ezoteryczny przekaz.  

Innym badaczem (czy może raczej: interpretatorem) historii i ikongrafii tarota był 

Arthur Edward Waite, uczony, mistyk, ezoteryk, kabalista, alchemik różokrzyżowiec 

i (podobnie jak de Gebelin) wolnomularz. Waite był także zwolennikiem tezy 

o ezoterycznym charakterze masonerii templariuszowskiej46 (ryt szkocki rektyfikowany) 

oraz zwolennikiem ruchu Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. Talia Waite’a 

została zilustrowana przez członkinię Zakonu, malarkę Pamelę Colman-Smith. Cieka-

wostką tej talii jest przypisanie ilustracji alegorycznych wszystkim kartom (a nie tylko 

Arkanom).  

Prace Waite’a przyczyniły się do dalszych prób projektowania kart tarota w duchu 

alchemicznym i okultystycznym, żeby przytoczyć talie Alistaira Crowleya, Friedy 

Harris, czy Godfreya Dowsona. 

Ilustracje talii Waite’a zdradzają głębokie alchemiczne i różokrzyżowe korzenie. 

Przykładowo, karta Maga, przedstawiająca mężczyznę z jedną ręką uniesioną, a drugą 

 
44 Waite A.E., dz. cyt., s. 17. 
45 Auger E., dz. cyt., s. 3. 
46 Gilbert R.A., The Masonic Career of A.E. Waite, [w:] Ars Quatuor Coronatorum. The Transactions of 

Quatuor Coronati Lodge No. 2076, UGLE in Volume 99 for the year 1986. QCCC Correspondence Circle 

Limited, 1986, s. 6-20. 
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wskazującą na ziemię odwołuje się do zasady znanej z Tablicy Szmaragdowej: Jako na 

górze, tak i na dole. Jako na dole, tak i na górze. Karta Kochanków zawiera reinter-

pretację Chymicznych Zaślubin znanych z najwcześniejszych traktatów alchemicz-

nych. Przedstawia ona Mężczyznę i Kobietę przed zbliżeniem, któremu patronuje 

uskrzydlona postać. Ilustracja ta jest w oczywisty sposób związana z omawianym 

wcześniej uświęconym związkiem hierosgamos. 

 
Rysunek 19. Wybrane karty tarota Waite’a i ilustracja z „Rosarium Philosophorum” 

W tym miejscu warto przytoczyć kilka ilustracji, które niosą przesłanie związane 

z drogą, wędrówką i podróżą. Szóstka Mieczy przedstawia Przewoźnika w jego drodze 

na drugi brzeg. Waite podkreśla, że zadanie, które przed nim postawiono, nie prze-

kracza jego możliwości. Jest więc to zatem idea spokojnej podróży, w której nie grożą 

zbytnie niebezpieczeństwa. Z kolei Paź Monet (Pentakli) przedstawia idącego mło-

dzieńca wpatrzonego w niesiony emblemat. Symbolizuje on spokojną drogę studenta, 

zgłębiającego wiedzę. Ósemka Pucharów przedstawia człowieka porzucającego „kielichy 

szczęścia”, by udać się w drogę. Karta ta reprezentuje skromność i podążanie ścieżką 

umiarkowania. 

  
Rysunek 20. Ilustracje kart Tarota: Szóstka Mieczy, Paź Monet i Ósemka Pucharów 
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Warto także zwrócić uwagę na karty Rycerzy. Spośród nich Rycerz Pałek naj-
bardziej przypomina osobę w podróży. Jest ubrany w zbroję ceremonialną, zaś w dłoni 
ma pałkę, co sugeruje raczej pokojowe nastawienie (atrybutem wojennym byłby miecz 
lub topór), jednak dynamiczny i nerwowy ruch konia podkreśla nerwowy charakter 
tego atutu. Rycerz Pucharów jest zapatrzony w dal, odpowiadającą przyszłości. Dopiero 
zamyśla swoją podróż i wydaje się być nieco znudzonym marzycielem. Według 
tarocistów jego artystyczna dusza wymaga stałego motywowania i stymulowania47.  

    
Rysunek 21. Karty Rycerzy: Pałek, Pucharów, Mieczy i Monet 

Rycerz Mieczy jest najmniej związany z podróżą. Ta karta przedstawia rycerza 
w szale bitwy, jadącego w pełnym pędzie. Jego charakter także jest popędliwy, wizjo-
nerski i nierealistyczny. Ten wojownik walczy dzielnie, ale głupio, a na niektórych 
ilustracjach widać, że zapomniał o swojej zbroi (lub hełmie). Wizerunek Rycerza Monet 
przypomina nieco jego odpowiednich w Pucharach. W tym przypadku jednak postać 
jest spokojniejsza, rozważna i zdecydowana do działania. O ile Rycerz Pucharów jest 
marzycielem, to Rycerz Pucharów reprezentuje osobę pracowitą i zdeterminowaną, 
choć poprzedzającą działanie planowaniem.  

Związki tarota z alchemią analizował także Éliphas Lévi Zahed, ezoteryk, poeta 
i autor ponad 20 książek na temat magii, kabały i alchemii (skądinąd był także, 
podobnie jak Gebelin i Waite, wolnomularzem). Odnosząc się do Tarota, deklaruje on:  

Ta księga, która może być starsza niż księga Henocha, nigdy nie została 
przetłumaczona, ale wciąż jest zachowana nieuszkodzona w pierwotnych posta-
ciach, na oderwanych liściach, jak tablice starożytnych… jest w istocie dziełem 
monumentalnym i niezwykłym, silnym i prostym jak architektura piramid, 
a więc i tak trwałym – księgą będącą podsumowaniem wszystkich nauk, która 
potrafi rozwiązać wszystkie problemy poprzez swoje nieskończone kombinacje, 
która przemawia przez przywołujący myśl, jest inspiratorem i moderatorem 
wszystkich możliwych koncepcji, a być może arcydziełem ludzkiego umysłu. 
Należy go bezsprzecznie zaliczyć do bardzo wdzięcznych darów, jakie pozo-
stawił nam w starożytności...48 

 
47 W 2015 roku Terrence Malick nakręcił film należący do nurtu kina drogi pt. „Knight of Cups” („Rycerz 

Pucharów”). Opowiada on historię scenarzysty Ricka, podróżującego przez Los Angeles i Las Vegas, który 
w swojej drodze napotyka postaci reprezentowane przez karty Tarota (Księżyc, Wisielca, Pustelnika, Wyrok, 

Wieżę, Najwyższą Kapłankę i Śmierć). Narracja filmu bliska jest hermetycznemu odczytaniu Tarota: każde 

spotkanie przybliża bohatera do odnalezienia swojego miejsca w świecie. 
48 Eliphas L., Transcendental Magic, Samuel Weiser Inc., 1896, s. 3-4. 
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Oczywiście, trudno przypisać walor naukowości twierdzeniom XVIII i XIX-wiecz-

nych ezoteryków, niemniej jednak wydaje się zupełnie uprawnionym twierdzeniem, że 

istnieją niezaprzeczalne interpretacje tarota jako rodzaju alchemii spekulatywnej. 

W tym sensie nietrudno zauważyć, że ikonografia XVIII i XIX wieku tarota była 

inspirowana ikonografią traktatów alchemicznych. 

5. Podsumowanie 

W krótkim tekście artykułu nie sposób było poruszyć wszystkich aspektów motywu 

drogi. Na osobne omówienie zasługuje choćby jego rola w sztuce nowoczesności – 

filmie, tym bardziej że kino chętnie sięga po motywy alchemiczne, by wymienić tylko 

tytuły, takie jak „Fullmetal Alchemist” (2017), „The Holy Mountain” (1973), „Ima-

ginaerum” (2012) czy „The Rider” (2017). 

Zresztą filmoznawcy operują wręcz osobną kategorię: film drogi, w którym bohater 

czy bohaterowie odbywają podróż, która zmienia ich perspektywę postrzegania rzeczy-

wistości (co jest zgodne z filozofią alchemiczną). Warto przy tym podkreślić, że także 

sama idea filmu drogi także podlega ewolucji. David Laderman w swojej niezwykle 

ciekawej monografii kina gatunkowego pisze: 

Niektórzy krytycy sugerują, że współczesna popularność filmu drogi jest 

przejawem postmodernistycznego niepokoju i wewnętrznego rozedrgania. Jest 

spełnieniem ludzkich pragnień i poszukiwania siebie, odzwierciedlając kryzys 

znaczeniowy wywołany przez koniec tysiąclecia49.  

Wskazuje on, że o ile w latach sześćdziesiątych w filozofii filmu drogi dominowało 

nowe, rewolucyjne spojrzenie, o tyle następna dekada przyniosła rozumienie drogi jako 

możliwość ironicznego spojrzenia na życie. W następnych latach ciężar zainteresowania 

przeniósł się na aspekt poznawania nowych ludzi i kultur (stąd przełom tysiącleci 

nazywa wprost „epoką drogi multikulturowej”). Czy jednak rzeczywiście – jak chce 

Lederman – popularność motywu drogi wynika z postmodernistycznego niepokoju? 

Wypada raczej być przeciwnego zdania. Wędrówka i poszukiwania są od zarania 

wszczepione w kulturowy kod ludzkości.  

Twórcy (zarówno w literaturze, jak i w sztukach pięknych) często używają podróży 

jako metaforycznych reprezentacji samego życia. W taki czy inny sposób metafory 

podróży umożliwiają pisarzom wyrażanie pojęć dotyczących przypadku i wyboru, 

odkrycia i wyjazdu oraz poszukiwania i walki. Jak dobitnie ujmuje to krytyk Stephen 

Hutchinson podróż jest uniwersalną, ale różnorodną metaforą, która wiele pokazuje, 

jak pisarze w różnych miejscach, czasach i przekonaniach charakteryzują siebie i sam 

świat, w którym żyją. 

Wypada podkreślić, że niezależnie od formy (literatura, film, reportaż fotogra-

ficzny), najczęstszym elementem wspólnym dla tematyki drogi jest zmiana. Zmienia 

się otoczenie (a więc i doświadczenia podróżnika), zmienia się czas (podróż, zwłaszcza 

daleka jest procesem długotrwałym), ale przede wszystkim zmienia się sam wędrowiec. 

Istotą podróżowania jest więc zmiana zachodząca w człowieku. Zmiana ta ma zazwy-

czaj charakter doskonalenia, osiągnięcia samoświadomości, dojrzewania i zrozumienia 

(choć oczywiście powracający z podróży może być także człowiekiem złamanym, jeśli 

 
49 Laderman D., Driving Visions. Exploring the Road Movie, University of Chicago Press, Chicago 

Distribution Center, Chicago 2002, s. 4. 
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na przykład z bezpiecznego domu wygania go groza wojny). Podróżowanie nie jest 

zatem wyłącznie przemieszczaniem się, lecz także (a może nawet szczególnie) zdoby-

waniem doświadczeń, pozyskiwaniem (i wymianą) wiedzy, spotkaniem z innymi 

ludźmi, kulturami i poglądami. Zatem, istotą podróży jest zmiana, która dokonuje się 

w samym podróżującym. Tak, jak chciała tego alchemia. 
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Droga ku doskonałości jako element ornamentyki traktatów alchemicznych 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę ornamentyki wybranych traktatów alchemicznych z uwzględnieniem 

szeroko pojętego motywu drogi, podróży i wędrówki. Jest to kontynuacja badań autora z dziedziny ikono-
grafii alchemicznej, rozpatrywanej interdyscyplinarnie – z uwzględnieniem filozoficznego, kulturoznaw-

czego i artystycznego punktu widzenia. W polskiej literaturze tematu jest to podejście stosunkowo nowe, 

bowiem dotychczasowe prace skupiały się przede wszystkim na wymiarze historycznym bądź filozo-

ficznym, pomijając całkowicie aspekt wizualny (który jest domeną dyscyplin artystycznych). 
Punkt wyjścia do rozważań stanowił archetyp drogi i campbellowski monomit podróżującego bohatera, 

który napotykając na drodze kolejne postaci i doświadczenia, przebudowuje swój punkt widzenia na świat. 

Model ten, szeroko reprezentowany w literaturze, wydaje się zgodny z filozofią spekulatywnej alchemii – 

prądu myślowego, który rozpoczął się w epoce hellenistycznej, a następnie rozwijał się przez całe średnio-
wiecze i renesans, korzystając z wątków kabalistycznych, ezoterycznych, gnostycznych, neoplatońskich 

i różokrzyżowych. W XVIII i XIX wieku rozbudowano interpretacje alchemii o nowe odczytanie symboliki 

Tarota. Wypada zauważyć, że tradycje alchemiczne są na nowo odczytywane i interpretowane w czasach 

współczesnych (XX i XXI w.) – tym razem na gruncie rozwoju jungowskiej psychologii. 
Artykuł łączy ikonografię traktatów alchemicznych z korzeniami kulturowymi (idea zmiany człowieka 

w wyniku wędrówki vs idea zmiany adepta w wyniku procesu samodoskonalenia), ukazując, że za oś 

spinającą można uznać archetyp drogi i podróżnika (traktowany dosłownie bądź metaforycznie). Końcowa 

część tekstu stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz, tym razem w obszarze kultury masowej, w których 
temat alchemii może przenikać się z ikonografią filmu drogi. Warto także poszerzyć obszar analizy wizualnej 

symboli, które z traktatów alchemicznych, poprzez filozofię różokrzyżową przeszły do nowożytnego 

wolnomularstwa (zwłaszcza w odniesieniu do rytu szkockiego dawnego i uznanego). 

Słowa kluczowe: alchemia, ikonografia, symbolizm, tarot, ezoteryka, filozofia 
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Zastosowanie urządzenia der Trecker 

oraz prototypowego stołu Mobile Multi Functional Table 

1. Wstęp  

Artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie urządzenia der Trecker7 w toku prac 

konserwatorskich realizowanych w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na 

Podłożach Ruchomych II, prowadzonej pod kierunkiem prof. ASP dr hab. Joanny 

Czernichowskiej, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Prezentuje proces ewolucji wykorzystania urządzenia Treker, 

od prostego układu naciągającego do stworzenia specjalnego blatu roboczego, a w dal-

szej konsekwencji do opracowania prototypu multifunkcjonalnego stołu MMFT.  

Urządzenie Treker, zaprojektowane przez profesora Winfried'a Heiber'a8, służy do 

reperacji lokalnych uszkodzonych podobrazi płóciennych. Zabiegi lokalne są jedną 

z podstawowych czynności, które wykonuje się, o ile jest to konieczne w trakcie prac 

konserwatorskich obrazów sztalugowych. Czynności te pełnią alternatywną funkcję 

względem tradycyjnego zabiegu dublażu. Są zgodne z zasadą „minimalnej ingerencji” 

w oryginalną materię dzieła sztuki. Zabiegi określane mianem lokalnych obejmują 

prostowanie deformacji płótna, naprawy rozdarć, uzupełnianie ubytków podobrazia, 

wzmocnienia osłabionego splotu płótna, a także podklejanie i niwelowanie odkształceń 

spękanej zaprawy i warstwy malarskiej występujących miejscowo.  

W celu skrupulatnego wprowadzenia do tematyki reperacji podobrazi, autorki oma-

wiają właściwości płócien lnianych, przyczyny i charakter ich degradacji oraz zabiegi 

naprawcze. Opisują budowę urządzenia Treker skonstruowanego w pracowni zgodnie 

z opisem profesora Heiber’a. Ukazują również jego praktyczne zastosowanie, opisując 

jego wykorzystanie w trakcie prac konserwatorskich trzech obrazów: „Portretu Tadeusza 

Wróblewskiego”, przedstawienia „Madonny z Dzieciątkiem i św. Janem” oraz „Portretu 

mężczyzny we wnętrzu”. Omawiane przykłady reperacji przy użyciu urządzenia 

Treker dotyczą jedynie podłoży płóciennych.  

 
1 joannadziduch@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Rucho-

mych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
2 anetatkaczyk@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych 
II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
3 joanna.czernichowska@asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Rucho-

mych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
4 monika.jadzinska@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Rucho-
mych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
5 diana.kulakowska@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ru-

chomych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
6 lukasz.wojtowicz@cybis.asp.waw.pl, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Rucho-
mych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
7 Der Trecker z niem.: traktor, ciągnik. W dalszej części tekstu stosowana będzie spolszczona nazwa urządzenia 

Treker. 
8 Zob. p. 3. Budowa i działanie urządzenia Treker, s. 135 niniejszej monografii.  
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2. Płótno malarskie 

2.1. Płótno jako podobrazie malarskie 

Terminem „płótno malarskie” określamy każdą tkaninę stanowiąca podłoże obrazu, 
niezależnie od jej rodzaju i splotu oraz tego czy jest ona płótnem zgodnie z termino-
logią włókienniczą9. Na charakter powierzchni i właściwości płócien malarskich mają 
wpływ: rodzaj materiału, splot płótna, jego grubość, zapełnienie, gęstość i stopień 
zniszczenia10.  

Do wytworzenia podobrazi malarskich wykorzystywane są najczęściej tkaniny 
z włókien roślinnych lub zwierzęcych. Najpowszechniejsze są płótna z włókien lnu11, 
rzadziej stosuje się konopie, jutę, bawełnę czy jedwab12. Tkaniny lniane nabrały 
szczególnego znaczenia na przełomie XV i XVI wieku, od kiedy to były powszechnie 
stosowane w malarstwie europejskim13. Podłoża płócienne stały się popularne w okresie 
nowożytnym przede wszystkim ze względu na ich praktyczność. Obrazy na płótnie 
dawały możliwość zamawiania dużo większych formatów niż w przypadku podłoży 
drewnianych, ponadto były lekkie oraz łatwe w transporcie14.  

Płótna różnią się między sobą grubością, gęstością oraz splotem. Mianem splotu 
określa się sposób przeplatania się nitek wątku i osnowy tworzących tkaninę15. Cechy 
te wpływają na właściwości płótna. Do produkcji podobrazi malarskich najczęściej 
wykorzystywano tkaniny o splocie płóciennym prostym, który powstaje przez skrzy-
żowanie jednej nitki osnowy z pojedynczą nitką wątku. W XVII wieku pojawiły się 
także tkaniny o splocie jodełkowym i były popularne zwłaszcza w malarstwie włoskim 
oraz hiszpańskim16. Płótna malarskie zmieniały się wraz ze stylami epok, w których 
używano ich jako podobrazia. Ich rodzaje i właściwości, jak grubość czy fakturalność 
wykorzystywano do uzyskania określonych efektów artystycznych17.  

 
9 Szmelter I., Problemy dublowania obrazów na podłożu płóciennym, Wydawnictwo Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, Warszawa 1992, s. 89. 
10 Tamże, s. 89. 
11 Len jest rośliną jednoroczną, z której można pozyskać włókna i olej. Przędzę lnianą pozyskuje się z łodyg 

lnu, które składają się z niemal czystej celulozy. Len jest najbardziej rozpowszechnionym włóknem roślinnym 

i uważa się, że pochodzi z Azji Mniejszej. Produkcja tkanin wykonanych z lnu miała miejsce na terenach Egiptu 
już w okresie neolitu (przed 5000 r. p.n.e.). Tkaniny lniane wśród tkanin pochodzenia roślinnego znajdują się 

na drugim miejscu pod względem wytrzymałości mechanicznej (za konopnymi). Do wad lnu należy jego 

silna higroskopijność, która w zmiennych warunkach klimatycznych powoduje ruchy płócien naciągniętych 

na krosna, zob. Szmelter I., dz. cyt., s. 109-110 oraz Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź-Warszawa-Kraków 1974, s. 43; Young Ch., Katlan A.W., History 

of fabric supports, [w:] Stoner J.H., Rushfield R. (red.), The Conservation of easel paintings, Routledge, 

London-New York-Oxon 2012, s. 124.  
12 Wolters Ch., Tauber J., Le traitement des peinture: les supports en toile, Museum, XIII, 1960, s. 135-154. 
13 W starożytnym Egipcie, w epoce Nowego Państwa malowano na płótnach naciąganych na drewniane 

deski. Zob. Bastek G., Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, 

Tintoretto, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 29-30. Należy zaznaczyć, że 

tkaniny jako podłoża malarskie znane były również już w starożytnym Rzymie. Z przekazu Pliniusza wiemy 
o olbrzymim na 120 stóp portrecie Nerona, wystawianym przy większych uroczystościach na widok publiczny. 

Zob. Rouba B., Płótna jako podobrazie malarskie, Ochrona Zabytków, 38/3-4, 1985, s. 223. 
14 Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. 1., tłum. Estreicher K., Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1985, s. 167. 
15 Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, przeł. Żak K., Arkady, Warszawa 2009, s. 149. 
16 Szmelter I., dz. cyt., s. 99-100.  
17 Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabyt-

kowych dziełach sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1992, s. 107.  
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W obrazach omawianych w artykule wykorzystano płótno lniane. W przypadku 

obrazów J.G. Siegmunda oraz Wacława Piotrowskiego wykorzystano tkaninę o splocie 

płóciennym prostym. W malowidle „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” zastoso-

wano tkaninę lnianą o splocie skośnym, gdzie wątek zakrywa niekiedy kilka nici osnowy 

na raz, przez co wiązania są ułożone skośnie w lewo lub w prawo.  

2.2. Procesy niszczenia podobrazi  

Podobrazia płócienne podlegają procesom niszczenia na skutek skomplikowanego 

zespołu działań chemicznych, fizycznych, biologicznych, a także zaniedbań w prawi-

dłowej budowie technicznej obrazów czy ich niewłaściwej konserwacji oraz nieodpo-

wiednich warunków przechowywania18.  

Do czynników fizycznych wpływających na stan zachowania podobrazia należy 

zaliczyć oddziaływanie promieniowania świetlnego, zawierającego promieniowanie 

podczerwone oraz promieniowanie ultrafioletowe19. Na skutek ich działania zachodzi 

zjawisko fotolizy celulozy. Kolejnym czynnikiem niszczącym jest zły transport oraz 

błędne przechowywanie obrazów, np. składanie ich w kostkę czy rolowanie warstwą 

malarską do środka. Powoduje to m.in. powstawanie zagnieceń i zagięć płótna. Innym 

czynnikiem są oddziaływania środowiskowe, np. wahania temperatury i wilgotności. 

Powtarzające się wielokrotnie, zmienne cykle cieplno-wilgotnościowe, kiedy to płótno 

raz zwiększa, a raz zmniejsza swoją objętość, prowadzą do utraty sprężystości pod-

obrazia płóciennego20. Niszczenie płótna powodują także zewnętrzne i wewnętrzne 

mechaniczne naprężenia. Mowa tu zarówno o naprężeniach zamkniętych w płótnie 

w trakcie produkcji, jak i wprowadzanych podczas nabijania na krosno czy przeklejania 

podobrazia klejami pochodzenia naturalnego (np. klej glutynowy przy wysychaniu 

charakteryzuje się silnym skurczem). Powodują je również drobne wibracje w trakcie 

transportu oraz urazy mechaniczne, zarówno uderzenia, jak i upadki21. Wpływ wymie-

nionych czynników objawia się głównie w postaci przyspieszania zrywania łańcuchów 

celulozy22.  

Najbardziej agresywne wobec płóciennego podobrazia są procesy chemiczne, które 

zachodzą w jego strukturze pod wpływem czynników zewnętrznych. Wchodzący 

w skład powietrza tlen sprzyja rozpadowi celulozy. W wyniku jego oddziaływania 

powstają produkty jej destrukcji, takie jak: oksyceluloza. Płótno staje się kruche i łamie 

się w palcach23. Z kolei zanieczyszczenia gazowe powietrza sprzyjają zachodzeniu zja-

wiska hydrolizy. Do najgroźniejszych zanieczyszczeń atmosferycznych zaliczamy kwasy 

nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i siarkawy oraz tlenki siarki i azotu24. W po-

wietrzu znajdują się kurz, pyły czy sadze zawierające substancje utleniające (np. tlenki 

żelaza i manganu) oraz bakterie i strzępki grzybów rozwijające się w warunkach pod-

 
18 Szmelter I., dz. cyt., s. 103. 
19 Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., dz. cyt., s. 151. 
20 Szmelter I., dz. cyt., s. 104. 
21 Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi…, dz. cyt., s. 151. 
22 Rouba B., dz. cyt., s. 238. 
23 Szmelter I., dz. cyt., s. 103. 
24 Lehmann J., Chemia malarstwa i jego konserwacji, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 

 t. XXXVII, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1976, s. 186. 
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wyższonej wilgotności i powodujące biochemiczny rozkład celulozy25. Na destrukcję 

płócien wpływają ponadto związki alkaliczne, utleniające oraz czasami redukujące, po-

chodzące z substancji używanych przez artystę w trakcie pracy bądź przez konserwatora.  

Na stan zachowania podobrazia płóciennego może wpływać nieprzestrzeganie przez 

twórcę zasad prawidłowej budowy technicznej obrazu26. Dobrze wykonane przekle-

jenie podobrazia niweluje pracę płótna w zmiennych warunkach cieplno-wilgotno-

ściowych, dzięki czemu zaprawa i warstwa malarska nie są narażone na powstanie 

nadmiernej ilości spękań. Stanowi ono również warstwę izolacyjną dla pozostałych 

warstw technologicznych obrazu. Gdy kleju jest zbyt dużo i jego stężenie jest zbyt 

wysokie, przestaje on pełnić prawidłowo swoją funkcję i tłumi pracę samego płótna. 

W rezultacie przy wzrostach wilgotności następuje silne rozciąganie, a przy spadkach 

wilgotności nadmierne kurczenie, ale tylko samego kleju, bez współudziału płótna. 

Prowadzi to do falowania podobrazia i w konsekwencji do deformacji powierzchni 

obrazu. Gdy kleju jest zbyt mało nie pełni on funkcji izolacyjnej, co prowadzi do nad-

miernego przenikania spoiw z wyższych warstw technologicznych obrazu, np. oleju 

z zaprawy czy warstwy malarskiej. Przeklejenie płócien prowadzi do wzmocnienia 

procesu utleniania celulozy. Szkodliwość działania oleju na płótno pozostaje przede 

wszystkim w związku z wytwarzaniem nadtlenków podczas polimeryzacji27.  

Podobrazia wykonane z tkanin naturalnych z biegiem lat coraz gorzej pełnią funkcję 

konstrukcji nośnej dla warstw technologicznych obrazu i konieczna jest ich konser-

wacja. Należy pamiętać również, że płótno użyte jako podobrazie malarskie jest tylko 

jednym z elementów składowych malowidła i jego zniszczenie czy reagowanie na 

czynniki fizyczne jest zależne od pozostałych warstw technologicznych dzieła sztuki. 

Obrazy na podłożu płóciennym stanowią złożoną, wielowarstwową kompozycję skła-

dającą się z materiału tekstylnego naciągniętego zazwyczaj na drewniane krosna, prze-

klejenia, zaprawy, warstw malarskich i werniksu. Jedną z cech wymienionych materiałów 

jest ich większa lub mniejsza higroskopijność, tj. zdolność pochłaniania wilgoci. 

Zróżnicowana higroskopijność poszczególnych materiałów i skutki reakcji tychże na 

zmienne warunki cieplno-wilgotnościowe otoczenia prowadzą do powstawania naprężeń 

w strukturze obrazów. Obrazy narażone na długotrwałe przechowywanie lub ekspono-

wanie w niewłaściwych warunkach cieplno-wilgotnościowych, a co za tym idzie – 

naprzemienne cykle kurczenia i rozkurczania poszczególnych składników struktury 

technicznej obrazu są narażone na powstawanie uszkodzeń. Występują one w postaci 

mikrospękań, deformacji oraz oddzielania i osypywania się warstw z podobrazia.  

W europejskich ośrodkach naukowych podejmowano próby poznania źródła tych 

zjawisk. W polskim środowisku cenny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej właści-

wości, procesów oraz zjawisk ważnych dla obrazów na podłożu płóciennym stanowią 

prace J.B. Rouby wraz ze współpracownikami. Na szczególną uwagę zasługuje praca 

z 2012 roku prezentująca badania reakcji podobrazi płóciennych na zmienne warunki 

cieplno-wilgotnościowe oraz wpływ przeklejenia i konsolidacji płótna z zastosowaniem 

metody Tomografii Optycznej (ang. Optical Coherence Tomography, OCT). Cenna jest 

 
25 Bancerz D., Klejenie i stabilizacja rozdarć obrazów malowanych na płótnach bez użycia zaprawy, Ochrona 
Zabytków, nr 55/3-4, 2002, s. 345. 
26 Szmelter I., dz. cyt., s. 108. 
27 Maniakowska A.M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-

1918. Zarys, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2006, s. 41-42. 
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również publikacja z 2014 roku dotycząca wykorzystania metody Cyfrowej Korelacji 

Obrazów (ang. 3D Digital Image Correlation, 3D DIC) do oceny zabiegów konserwa-

torskich na obrazach płóciennych narażonych na zmiany wilgotności względnej 

otoczenia28. Metody te dostarczają wielu ważnych informacji na temat wpływu zmien-

nych warunków cieplno-wilgotnościowych na procesy związane z obrazami na podo- 

braziach tekstylnych.  

2.3. Rodzaje zniszczeń  

Zniszczenia podobrazi płóciennych można podzielić na dwie grupy: zniszczenia 

będące następstwami rozciągniętego w czasie, długotrwałego i powolnego działania 

czynników zewnętrznych, określanych terminem tzw. zmian starzeniowych, oraz znisz-

czenia powstałe na skutek jednorazowego, gwałtownego działania, najczęściej w wyniku 

różnego typu katastrof. W grupie pierwszej obserwuje się: skurczenie lub rozciągnięcie 

podobrazi płóciennych w wyniku działania nadmiernej wilgotności; rozciągnięcia 

podobrazia na skutek dawnych impregnacji; rozciągnięcie na skutek utraty sprężystości 

płótna; zespół zniszczeń dyfuzyjnych związany najczęściej z wykształceniem misecz-

kowatych deformacji warstwy malarskiej i zaprawy; uszkodzenia powstałe w wyniku 

ataku mikrobiologicznego i (lub) działania zanieczyszczeń powietrza bądź oddziały-

waniem światła. W grupie drugiej mamy do czynienia z przecięciami, przebiciami, 

rozdarciami, pęknięciami, wypchnięciami, załamaniami, nadłamaniami i zagnieceniami 

oraz przypadkami skurczenia wywołanego zalaniem wodą29.  

Urządzenie Treker wykorzystywane jest w przypadku rozdarć i przecięć płócien-

nego podobrazia obrazów. Wygląd zniszczonych miejsc zależy od wartości siły, która 

wywołała uszkodzenie i kierunku jej przyłożenia, od charakteru narzędzia (ostre, tępe), 

od indywidualnych cech budowy płótna oraz od stopnia zaawansowania starzenia 

podobrazia w momencie, gdy doszło do uszkodzenia. Główną przyczyną rozdarcia jest 

pęknięcie nitek powstałe wówczas, gdy obraz spada z pewnej wysokości i uderza 

o twardą powierzchnię. Kierunek przebiegu rozdarcia wywołanego uderzeniem w pła-

szczyźnie prostopadłej do powierzchni płótna zależy od struktury płótna. W obrazach 

na płótnie o nierównomiernym zapełnieniu pęka zawsze układ słabiej zapełniony. 

Z tego powodu mamy do czynienia z sytuacjami, gdy jeden obraz pęka pionowo, a drugi 

poziomo. Gdy podłożem jest płótno o bardziej równomiernym zapełnieniu, pęknięcie 

przebiega schodkowato lub zygzakowato. Przecięcia powstają w wyniku użycia ostrego 

narzędzia i przecięcia nitek. Wielkość i kształt uszkodzenia są zależne od kierunku 

wprowadzonej siły30.  

Rozdarcie niepoddane reperacji ulega tzw. otwarciu – brzegi płótna rozsuwają się, 

tworząc szczelinę. Uszkodzenia stare, pozostawione przez długi czas bez reperacji 

bądź choćby prowizorycznego zabezpieczenia, ulegają otwarciu na skutek kurczenia 

się włókien adekwatnie do czasu, który upłynął. Z kolei brzegi rozdarć bądź przecięć 

 
28 Łękawa-Wysłouch T., Rouba B., Ocena wpływu zmiennych warunków klimatycznych na płócienne podłoża 

malarskie, „A.U.N.C. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLIII, Toruń 2012, s. 257-286; Kujawińska 

M., Malesa M., Malowany K., Targowski P., Tymińska-Widmer L., Rouba B., Application of 3D Digital 

Image Correlation to tracking displacements and strains of canvas paintings exsposed to relative humidity 
changes, Applied Optics, 53 (9), 2014, s. 1739-1749.  
29 Rouba B., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2000, s. 20-21. 
30 Tamże, s. 32-36.  
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powstałych niedawno mogą ulec rozsunięciu z powodu nadmiernego naprężenia 

obrazu na krosnach31.  

Uderzenia mogą przyczynić się do powstania odkształceń powierzchni obrazu oraz 

pęknięć wszystkich warstw technologicznych. Nitki płótna podobrazia biegnące pro-

stopadle do uszkodzenia ulegają pęknięciu i często nadmiernie się wyciągają. Defor-

macja włókien zależy od wytrzymałości i grubości nici płótna oraz od charakteru 

zaprawy i warstw malarskich pokrywających podobrazie. Często dochodzi także do 

wywijania brzegów rozdarcia, przesuwania się nitek i zmiany kształtu podobrazia. 

Podczas reperacji płótna należy zadbać o przywrócenie podobrazia do pierwotnego 

kształtu i zniwelowanie deformacji, co w pewnym stopniu jest możliwe do osiągnięcia 

dzięki siłom pęcznienia i rozciągania włókien wywołanych wprowadzeniem wilgoci32. 

2.4. Konserwacja podobrazi płóciennych  

Zmiany starzeniowe zachodzące w płótnie podobrazia malarskiego lub inne uszko-

dzenia wywołane czynnikami zewnętrznymi powodują, że po ok. 100-150 latach ulega 

ono degradacji i osłabieniu. Dlatego od momentu rozpowszechnienia płóciennych 

podobrazi malarskich na przełomie XV i XVI wieku już około połowy XVII stulecia 

pojawiły się pierwsze potrzeby i metody ich wzmacniania. Z tamtego czasu pochodzą 

pierwsze opisy zabiegów dublowania, czyli metody konserwatorskie polegającej na 

wzmocnieniu oryginalnego podłoża płóciennego obrazu przez jego naklejenie na nowe 

podłoże tekstylne z jednoczesnym dodaniem warstwy kleju33. Od drugiej połowy XVII 

wieku zabieg dublowania stawał się coraz bardziej popularny34. Traktowany był jako 

„złoty środek” naprawczy na wszelkie uszkodzenia podobrazia płóciennego. Do lat 60. 

i początku lat 70. XX wieku wykonywanie reperacji lokalnych płótna należało do 

rzadkości. Tekstylnego podobrazia nie postrzegano jako integralnego składnika sub-

stancji zabytkowej, podnoszącej jego wartość. Wartości autentyzmu oraz wartości 

historyczne dotyczyły warstwy malarskiej, a nie płóciennego podłoża. Stanowiło ono 

element techniczny, dlatego swobodnie pokrywano je masą dublażową i zakrywano 

nowym podłożem. Zabiegi lokalne polecano jedynie wtedy, gdy właściciela nie było 

stać na opłacenie zabiegu dublowania. Postrzegano te zabiegi jako nietrwałe. Wykony-

wane były z zastosowaniem różnych materiałów, często nieadekwatnych i źle dobranych 

do oryginalnego podłoża. Łaty były zbyt duże w stosunku do ubytku i nachodziły na 

oryginalne podobrazie, przyklejano je głównie za pomocą mas woskowych lub klajstru 

mącznego. Wraz z upływem czasu kontur łat odznaczał się na licu reperowanych 

obrazów35.  

Stosunek konserwatorów do podobrazia malarskiego ulegał charakterystycznej 

ewolucji na przestrzeni wieków. Od przełomu lat 60. i 70. XX wieku zaczęła narastać 

krytyka dublażu. Problemy, które implikowało jego wykorzystanie zaakcentowano na 

konferencji zorganizowanej przez National Maritime Museum w Greenwich w 1974 

 
31 Heiber W., The Thread-By-Thread Tear Mending Method, [w:] Bustin M., Caley T. (red.), Alternatives to 

Lining, ICON, Londyn 2003, s. 37.  
32Heiber W., The Thread-By-Thread Tear…, dz. cyt., s. 36-37.  
33 Szmelter I., dz. cyt., s. 7. 
34 Slansky B., Technika malarstwa, t. 1, przeł. Gawłowski S., Arkady, Warszawa 1960, s. 198. 
35 Maniakowska A.M., dz. cyt., s. 41-42. 
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roku oraz na spotkaniu ICOM Committee for Conservation w Wenecji w 1975 roku36. 

W wyniku debat konserwatorskich, w kolejnych dekadach nasileniu uległy badania 

nad opracowywaniem sposobów wykonywania reperacji lokalnych. Z czasem przyjęto 

zasadę, że zawsze, nawet gdy planuje się wykonanie zabiegu dublażu, przywraca się 

najpierw ciągłość uszkodzonego płótna poprzez np. sklejanie rozdarć, czy uzupełnianie 

ubytków tkaniny podłoża37.  

Współczesna konserwacja obrazów zakłada jak największe poszanowanie oryginal-

nej substancji zabytkowego artefaktu i dąży do maksymalnego zachowania oryginalnej 

budowy dzieła sztuki. Stosowane protezy płócienne powinny być wykonywane 

z materiału analogicznego do oryginału, czyli z tkaniny tego samego rodzaju, grubości 

i splotu, jak oryginalne podobrazie. Dobór właściwego płótna powinien odbywać się 

zgodnie z metodyką analizy struktury płótna38. Równie ważny jest wybór odpowied-

niego spoiwa, które powinno być elastyczne oraz stabilne chemicznie.  

Powszechnie wykonywanym zabiegiem reperacji lokalnych płótna jest wzmacnianie 

brzegów (krajek) obrazów poprzez naprawienie ubytków krajek i doklejenie pasów 

dublażowych, tzw. pomocniczych. Podklejenie krajek pasami pomocniczymi umożliwia 

bezpieczne naciąganie obrazu na krosna właściwe, gdy struktura oryginalnych krajek 

jest osłabiona i gdy są one zbyt krótkie. Najczęściej wykonuje się tzw. pasy z wąsami, 

czyli jednostronnie utworzoną, ścienioną mereżką39. 

Drugim z najczęściej wykonywanych zabiegów jest wklejanie w miejsce ubytku 

protez płóciennych na styk. Dopasowanie wykonywanej łatki do ubytku osiąga się 

poprzez precyzyjne odrysowanie jego kształtu na wcześniej przygotowanym płótnie. 

Kierunek układania się nitek splotu protezy powinien być zgodny z biegiem wątku 

i osnowy w płótnie oryginalnym. Łatki można wykonywać również, podobnie jak pasy 

z pozostawieniem sfazowanej „mereżki”.  

Decyzja o metodzie i zakresie reperacji rozdarć lub przecięć płóciennego podobrazia 

powinna być podjęta na podstawie analizy charakteru oraz rozmiaru uszkodzenia 

z zastosowaniem rysunku pomocniczego na transparentnej folii. Zgodnie z tą metodą, 

należy przyłożyć do rozdarcia od strony odwrocia obrazu folię, następnie skrupulatnie 

odrysować nitki płótna (poleca się odrysowywanie np. co piątej nitki), a brakujące 

fragmenty zaznaczyć innym kolorem lub linią przerywaną. Rysunek pomocniczy 

sprawdza się przy ocenie, czy zaobserwowane uszkodzenie wiąże się z rzeczywistym 

ubytkiem płótna, czy pozornym, związanym z przemieszczeniem lub rozsunięciem 

nitek. W przypadku odnotowania ubytku pozornego, powinno się w miarę możliwości 

doprowadzić płótno do pierwotnego układu, a ewentualny ubytek rzeczywisty uzupeł-

nić płócienną łatą40.  

Gdy jest to możliwe, przecięcia lub rozdarcia płótna skleja się na styk. Klejenie na 

styk polega na zestawieniu krawędzi poprzez uporządkowanie nitek płóciennego pod-

 
36 Tymińska L., Uzupełnienia ubytków w podobraziach płóciennych obrazów sztalugowych – poszukiwanie 
nowych rozwiązań, [w:] Korzeniowski T. (red.), Studenci o konserwacji. Materiały III Ogólnopolskiej Konfe-

rencji Naukowej studentów Konserwacji Zabytków, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Toruń 2001, s. 208. 
37 Bancerz D., dz. cyt., s. 347. 
38 Rouba B., Płótna jako…, s. 224-232. 
39 Szmelter I., Metodyka Konserwacji-Restauracji obrazów. O wzmacnianiu struktury obrazów na podłożach 

płóciennych, publikacja na prawach maszynopisu, Warszawa 2017, s. 43-44. 
40 Rouba B., Podobrazia płócienne…, dz. cyt., s. 61.  
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łoża obrazu i wprowadzeniu pomiędzy nie spoiwa. W celu wzmocnienia, w poprzek 

spoiny, wykonuje się tzw. mostkowanie. Zmniejsza ono niebezpieczeństwo pojawienia 

się wraz z upływem czasu deformacji płaszczyzny lica w osłabionych miejscach. Zabieg 

ten wykonuje się nitkami odpowiedniej grubości, wysnutymi z płótna i ścienionymi. 

Nitki układa się i przykleja zgodnie z kierunkiem splotu płótna. Gęstość ich nałożenia 

ma wpływ na wytrzymałość wzmocnienia. Nitki o różnej długości układane są na 

przemian, aby uniknąć uformowania przez ich końcówki równej krawędzi. Utworzona 

krawędź bądź użyte zbyt grube lub zbyt twarde nitki mogłyby z czasem odwzorować 

się na licu obrazu41. Współcześnie do zabezpieczania sklejeń używa się też włóknin42.  

Do naciągnięcia uszkodzonych i odkształconych fragmentów płóciennego podobrazia 

i wykonania sklejenia rozdarcia na styk możliwe jest zastosowanie urządzenia Treker. 

Dzięki użyciu tego urządzenia jest to możliwe nawet w przypadku, gdy krawędzie 

brzegów rozdarcia są oddalone od siebie na kilkucentymetrową odległość. 

3. Budowa i działanie urządzenia Treker 

Urządzenie Treker zostało zaprojektowane przez profesora Winfried'a Heiber'a, 

niemieckiego konserwatora oraz wieloletniego wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych  

w Dreźnie. Prof. Winfired Heiber od końca lat 80. XX wieku prowadził badania nad 

udoskonalaniem metod technik reperacji lokalnych, pozwalających na zachowanie 

historycznych i estetycznych aspektów wartości malarstwa na różnych podłożach. 

W artykule „Die Rißverklebung” z 1996 roku przedstawił rezultaty swoich obserwacji 

ponad 20 lat pracy43. Opracowana przez niego metoda miała na celu przywrócenie 

ciągłości płótna wokół rozdarcia. Urządzenie jest znane również w środowisku polskich 

konserwatorów – zostało m.in. zbudowane w Zakładzie Konserwacji Malarstwa 

i Rzeźby Polichromowanej działającego w ramach Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jest tam z powodzeniem wykorzystywane 

w pracach konserwatorskich.  

Przed zastosowaniem urządzenia Trecker należy przeprowadzić analizę uszkodzenia, 

aby ocenić czy mamy do czynienia z ubytkiem pozornym czy rzeczywistym44. Urzą-

dzenie pozwala na ściągnięcie do siebie krawędzi rozdartego i zdeformowanego płótna 

podobrazia malarskiego, w którym występuje ubytek pozorny. Umożliwia przywrócenie 

w miarę możliwości pierwotnego układu płótna oraz naprawę ewentualnego ubytku 

w rzeczywistym wymiarze. Urządzenie Treker wpływa na nitki płótna ułożone w okoli-

cach rozdarcia. W nieuszkodzonej tkaninie nitki układają się względem siebie równo-

ległe. Natomiast w okolicach rozdarcia najczęściej przybierają charakterystyczną 

krzywiznę o łukowatym kształcie. Zaznacza się ona wyjątkowo silnie w jego narożni-

kach, gdzie widoczny jest uskok nici kierującej się w lewo albo w prawo.  

 
41 Wyszyńska J., Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, t. XII, 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2003, s. 56.  
42 Kaniewska-Wójcik B., Laminierung von Leinwandgemalden, Restauro, 3, 1991, s. 183-184. 
43 Heiber W., Die Rißverklebung, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 10/1, 1996, s. 117-146. 
44 Zob. s. 132 niniejszej monografii. 
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Zdjęcie 1. Aluminiowy moduł urządzenia Treker45 

Mechanizm urządzenia Treker wykorzystuje właściwość płótna lnianego, którego 

włókna pod wpływem wilgoci stają się podatne na rozciąganie. Skurczony obszar 

w bliskim sąsiedztwie rozdarcia może być nawilżany w bezpieczny, kontrolowany 

sposób, a następnie rozciągany. Podczas tego procesu wydłużają się nici biegnące pro-

stopadle do uszkodzenia, które wcześniej uległy obkurczeniu w wyniku deformacji 

płótna, a nici leżące równolegle powracają na swoje pierwotne położenie. 
Wieloelementowe urządzenie składa się z aluminiowego modułu przytwierdzonego 

do malarskiego krosna pomocniczego (zdj. 1) oraz zaczepów zamocowanych na odwrociu 

obrazu. Te dwie części są połączone za pomocą żyłki nylonowej o niskiej rozciągli-

wości.  
Zaczepy umieszczane są wzdłuż krawędzi pęknięcia płótna. Wykonuje się je 

z grubego, syntetycznego płótna, pociętego na paski o długości i szerokości zależnej od 

charakteru rozdarcia. Przygotowane fragmenty składa się na pół i przekleja spoiwem 

termoplastycznym. W miejscu zagięcia paska umieszcza się metalowy drucik bądź 

innego rodzaju sztywną podkładkę, którą przyszywa się przy pomocy żyłki nylonowej. 

Metalowe wzmocnienie zabezpiecza pasek płócienny przed deformacją i zniszczeniem, 

które mogłoby nastąpić w trakcie wykonywanych prac. Żyłki nie odcina się, pozosta-

wiając jej dłuższy kawałek. Jest ona doczepiana do głównego modułu urządzenia. 

Całość zgrzewa przy pomocy kautera46. Tak przygotowane plastry umieszcza się 

w wyznaczonym miejscu, na odwrociu obrazu. Zaczepy nakleja się wzdłuż rozdarcia 

przy pomocy spoiwa termoplastycznego lub dwustronnej, syntetycznej taśmy samo-

przylepnej, wytrzymującej duże obciążenie. Akrylowy klej taśmy dwustronnej tworzy 

mocną spoinę stykową i nie wnika w głąb płótna. Umożliwia to łatwy montaż i szybką 

zmianę położenia plastra.  

 
45 Fotografia ze zbiorów Autorów. 
46 Urządzenie elektryczne, rodzaj podgrzewanej szpachli z wymiennymi końcówkami i precyzyjnie regulo-

waną temperaturą, przeznaczona do prac konserwatorskich. 
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Zdjęcie 2. Montowanie elementów urządzenia Treker na odwrociu obrazu47 

Zaczepy montuje się przy pomocy żyłek do urządzenia (zdj. 2). Korpus Trekera 

może być wykonany ze stali lub aluminium. Leżące po prawej stronie pęknięcia plastry 

są mocowane do modułu leżącego po lewej stronie i na odwrót. By utrzymać żyłkę 

równolegle do powierzchni obrazu, koniec urządzenia jest wyposażony w wałek przy-

trzymujący. Dzięki niemu żyłka nie unosi się, a krawędzie rozdarcia nie mają tendencji 

do odrywania się od płaszczyzny blatu. Zapobiega to powstaniu potencjalnych 

uszkodzeń i kolejnych deformacji.  

 
Rysunek 1. Rysunkowy schemat Trekera48 

Istotę działania korpusu urządzenia Treker stanowią śruby, do których przymo-

cowana jest żyłka (rys. 1). To za ich pomocą reguluje się siłę naciągu płótna. Ilość śrub 

umieszczonych wewnątrz korpusu zależy od wielkości urządzenia, która odpowiada 

długości i szerokości rozdarcia. Przy omawianych pracach wykorzystano zmodyfikowane 

urządzenia, w których ilość śrub wahała się od 5 do 30.  

 
47 Fotografia ze zbiorów Autorów. 
48 Rysunek wykonała Joanna Dziduch.  
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Należy zaznaczyć, że żyłki nie są przyczepiane bezpośrednio do otworu w śrubie. 
Są one połączone z nią przy pomocy krętlika z agrafką. Zastosowanie krętlika znacząco 
ogranicza skręcanie się żyłki wywołane obrotowym ruchem śruby. Śruby są ustawione 
równolegle do powierzchni obrazu, w poprzek metalowej konstrukcji. Obracając śruby, 
zwiększa się naprężenie żyłki, doprowadzając do ściągnięcia się krawędzi rozdarcia. 
Za pomocą śrub, żyłki i zaczepów siła naprężenia przenoszona jest na krawędzie 
rozdarcia. 

4. Praktyczne zastosowanie  

Mechanizm urządzenia Treker został wykorzystany w pracowni w trakcie kon-
serwacji obrazów: „Portret Tadeusza Wróblewskiego”, „Madonna z Dzieciątkiem i św. 
Janem” oraz „Portret mężczyzny we wnętrzu”. Czas ich powstania, losy, autorzy czy 
przedstawienia są zróżnicowane. Podobne są natomiast przyczyny ich zniszczeń. Prace 
przy pierwszym obiekcie trwały przez cztery semestry i były wykonywane w trakcie 
zajęć kursowych. Obraz jest własnością prywatną. Natomiast dwa pozostałe obiekty są 
przedmiotami prac magisterskich. Pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Kolejne podrozdziały zawierać będą podstawowe informacje o każdym 
obiekcie oraz opis reperacji podobrazia z użyciem urządzenia Treker.  

4.1. „Portret Tadeusza Wróblewskiego”  

„Portret Tadeusza Wróblewskiego” z 1912 roku, autorstwa Wacława Piotrowskiego, 
został wykonany w technice olejnej na podobraziu płóciennym o wymiarach 201 x 105 
cm. Przedstawia pełnopostaciowy portret mieszkańca przedwojennej Warszawy. 
Mężczyzna zwrócony jest do widza w ujęciu en trois quarts, prawym profilem. Ubrany 
jest w czarny surdut o kroju charakterystycznym dla pierwszej ćwierci XX wieku. Postać 
ukazana jest na jednolitym, nieokreślonym tle.  

Stan zachowania obiektu przed konserwacją był zły. Zmiany w strukturze mate-
rialnej dzieła wymagały interwencji konserwatorskiej. Obraz został wyciągnięty spod 
gruzów zawalonej kamienicy znajdującej się na warszawskiej Woli, w początkach II 
wojny światowej. W obrazie występowały liczne uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, 
przebicia, rozdarcia i pęknięcia) oraz deformacje płótna. Powstanie odkształceń było 
również związane ze złymi warunkami przechowywania obrazu w trakcie wojny, jak 
i po jej zakończeniu. Obraz przez wiele lat był zwinięty ciasno w rulon, warstwą 
malarską do środka. Obiekt był również narażony na oddziaływanie zmiennych warun-
ków temperaturowo-wilgotnościowych. Dodatkową przyczyną deformacji i osłabienia 
struktury podobrazia mogło być również nieprzestrzeganie przez twórcę zasad prawi-
dłowej budowy technicznej obrazu. W tym wypadku niewłaściwe, zbyt słabe przy-
klejenie płótna, o czym może świadczyć widoczne na odwrociu przesączone spoiwo 
farby olejnej. W najgorszym stanie była dolna część obrazu, która została oderwana 
albo odcięta od listwy krosien. W jej obrębie występowały liczne pęknięcia oraz ubytki 
oryginalnego podobrazia. Największe pionowe rozdarcie miało długość 30 cm, a jego 
szerokość wahała się od 1 do 5 cm. W wyniku uszkodzeń dolna część obrazu 
zdeformowała się. Nitki wątku, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie od rozcięcia 
pofalowały się, a dłuższe brzegi obrazu zamiast układać się pionowo, zbliżyły się ku 
trapezoidalnemu kształtowi. Najważniejszymi problemami do rozwiązania podczas 
konserwacji było ustabilizowanie pracy płóciennego podobrazia oraz wykonanie 
reperacji lokalnych. 
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Przez długi czas poszukiwano metody, która pozwoliłaby na ściągnięcie do siebie 

oddalonych brzegów rozdarcia. W literaturze znaleziono sposoby wykorzystujące 

naprężenia płótna na krośnie pomocniczym przy pomocy sznurków, pasków papieru, 

taśm klejących, specjalnych urządzeń zwanymi potocznie „pajączkami kopenhaskimi”49 

oraz urządzenie Treker. Zdecydowano się na wykorzystanie ostatniej z wymienionych 

metod. Z uwagi na wielkość uszkodzenia podjęto wyzwanie skonstruowania urządzenia. 

Wykonanie konstrukcji opierało się na wykorzystaniu projektu zaproponowanego 

przez niemieckich konserwatorów50.  

Pod kierunkiem kadry dydaktycznej WKiRDS ASP w Warszawie skonstruowano 

kilka urządzeń o długości od 30 do 10 cm. Wykorzystanie poszczególnego modułów 

zależało od długości rozdarcia. Na czas wykonywania prac obraz umieszczono na 

krosnach pomocniczych, przy pomocy doklejonych wcześniej do krajek obrazu pasów 

pomocniczych. Moduły ze śrubami przymocowano do przeciwległych listew krosna, 

a płócienne zaczepy do brzegów rozdarcia od strony odwrocia. Cały proces naciągania 

trwał półtora miesiąca, a pierwsze, zadowalające efekty naciągania widoczne były po 

około dwóch tygodniach. 

Zastosowanie urządzenia Treker pozwoliło na ściągnięcie krawędzi największego 

rozdarcia i przywrócenie prostokątnego kształtu płótna. Połączone brzegi uszkodzenia 

sklejono na styk (zdj. 3 i 4). Miejsce pęknięcia zabezpieczono od strony odwrocia 

mostkowaniem z wykorzystaniem dyspersji wodnej syntetycznego kleju. Prace po-

wstrzymały dalszą degradację i zabezpieczyły materię dzieła. Ponadto umożliwiły 

przywrócenie estetycznych i utrwalenie historycznych wartości obiektu. Obraz ma 

również wartość emocjonalną, jest pamiątką rodzinną. Pełnopostaciowy portret przed-

stawia przodka obecnych właścicieli. 

 
Zdjęcie 3 i 4. Rozdarcie w dolnej części obrazu. Po lewej stronie widoczne zdjęcie przed konserwacją 
przedstawiające fragment odwrocia. Po prawej stronie widoczne brzegi rozdarcia sklejone na styk, po 

wykorzystaniu urządzenia Treker51  

 
49 Rouba B., Podobrazia płócienne…, dz. cyt., s. 61-65. 
50 Heiber W., Die Rißverklebung…, dz. cyt., s. 117-146. 
51 Fotografie ze zbiorów Autorów. 
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4.2.  „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem”  

„Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” to obraz datowany na drugą połowę XVI 

wieku, przypisywany szkole parmeńskiej. Obraz został namalowany na płótnie lnianym 

o wymiarach 70,5 x 90,8 cm. Przed wojną należał najprawdopodobniej do prywatnej 

kolekcji jednego z przedstawicieli polskiego ziemiaństwa wielkopolskiego. Po zakoń-

czeniu II wojny światowej obraz został przywieziony do jednej z licznych składnic – 

Referatu Kultury i Sztuki Starostwa w Kościanie. Dzieło przedstawia młodą kobietę 

trzymającą na kolanach dwóch małych chłopców, którzy obejmują się ramionami. Są 

to bohaterowie biblijni, opisani w Nowym Testamencie – Maryja, Jezus i Jan 

Chrzciciel. W prawym dolnym narożu znajduje się mały baranek trzymający długi trzon 

wąskiej chorągwi z napisem ECCE AGNUS DEI. W tle za prawym ramieniem kobiety 

ukazano stół z martwą naturą. Ostatni plan stanowi ciemna jednolita płaszczyzna. 

Obraz pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.  

Stan zachowania obrazu przed podjęciem prac konserwatorskich był zły. Płótno 

podobrazia uległo degradacji na skutek działania czynników fizycznych, chemicznych 

oraz mechanicznych, a także deformacji pod wpływem zmiennych warunków cieplno-

wilgotnościowych. Na powierzchni podobrazia wyraźnie odznaczały się dwa duże 

rozdarcia. Pierwsze z nich występowało na wysokości ust Madonny i miało formę 

prostej linii o długości 31,5 cm, prostopadłej do wysokości obrazu. Kolejne L-kształtne 

rozcięcie zlokalizowane było w obrębie twarzy Dzieciątka i św. Jana, uformowane 

w prostej linii o długości 10,2 cm, zakończonej z lewej strony łukowatą linią o długości 

13,3 cm. Podłużne rozdarcie najprawdopodobniej jest skutkiem upadku i uderzenia 

dolnej części obrazu o twarde podłoże. Brzegi rozdartego płótna podobrazia oddaliły 

się od siebie, tworząc wąską szczelinę osiągającą miejscami szerokość ok. 6 mm. 

Wykonana analiza struktury płótna pomogła ustalić, że brzegi płótna rozsunęły się na 

szerokość 3-4 nitek, podczas gdy rzeczywiście brakowało lokalnie jednej, dwóch 

poziomych nitek.  

Proces naciągania poziomego rozdarcia był podobny do czynności prowadzonych 

przy „Portrecie Tadeusza Wróblewskiego”. Zastosowano prosty układ, w którym 

zaczepy były przymocowane po dwóch stronach pęknięcia płótna i połączone z alu-

miniowymi modułami zamocowanymi na przeciwległych listwach krosien pomocni-

czych (zdj. 5). Siłę naciągania regulowano za pośrednictwem śrub wchodzących 

w skład modułów. Dla obrazu stworzono środowisko podwyższonej wilgotności, stale 

kontrolowanej, monitorowanej i wykorzystywanej w trakcie prac. Z uwagi na niewielką 

szerokość szczeliny naciąganie brzegów rozdarcia zajęło jedynie tydzień. 

Uszkodzenie L-kształtne, przebiegające w kierunku pionowym i poziomym wyma-

gało równomiernego naciągu w obu kierunkach jednocześnie. Aluminiowe moduły 

przymocowano na wszystkich listwach krosien na wysokości rozdarcia i przymoco-

wano płócienne zaczepy tak, aby tworzyły kompatybilny układ. Miało to zminimali-

zować tworzenie się niechcianych fałd spowodowanych zbytnim ściągnięciem tkaniny. 

Dzięki zastosowaniu urządzenia Treker oddalone brzegi rozdarć znacznie przybliżyły 

się do siebie (zdj. 6, 7). Uszkodzenia sklejono na styk i wzmocniono mostkowaniem. 

Dokonano także uzupełniania miejscowych ubytków podłoża poprzez wklejenie nie-

wielkich łat. Naprawione rozdarcie zabezpieczono cienką włókniną poliestrową. 
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Zdjęcie 5. Prosty schemat wykorzystania modułów urządzenia Treker52 

 

 
Zdjęcie 6 i 7. U góry widoczny fragment obrazu, przed oczyszczeniem i wykorzystaniem urządzenia Treker. 

U dołu widoczne brzegi rozdarcia ściągnięte i klejone na styk53  

4.3. „Portret mężczyzny we wnętrzu” 

„Portret mężczyzny we wnętrzu”, autorstwa Juliusa Gottfrieda Siegmunda, powstał 

najprawdopodobniej po 1867 roku. Jest to obraz olejny na podobraziu płóciennym 

o wymiarach 117 x 94,5 cm. Przedstawia starszego mężczyznę, stojącego, w ujęciu en 

trois quarts, zwróconego do widza lewym profilem. W wyniku analizy tekstów źródło-

wych i analizy porównawczej elementów przedstawionych w obrazie udało się ustalić, 

że przedstawiona postać to J.G. Hollander, przewodniczący Bractwa Czarnogłowych, 

mającego niegdyś siedzibę w Rydze. Mężczyzna jest ubrany w strój zaprojektowany 

według ówcześnie obowiązującej mody. Ma na sobie czarny frak, spodnie, dopaso-

waną kamizelkę, białą koszulę ze sztywnym kołnierzykiem oraz jasną krawatkę. Lewa 

dłoń modela, w szarej rękawiczce, wsparta jest na wiszącej u boku szpadzie.  

Stan zachowania obrazu był zły. Degradacja płótna postępowała przez wiele dzie-

sięcioleci po wojnie. Lico obrazu zostało pocięte w wielu miejscach, pod różnymi 

 
52 Fotografie ze zbiorów Autorów. 
53 Fotografie ze zbiorów Autorów. 
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kątami ostrym narzędziem. Przez ponad 70 lat zniszczony obraz pozostawał rozpięty 

na oryginalnym krośnie. Podobrazie uległo osłabieniu na skutek czynników środo-

wiskowych. Było bardzo sztywne i kruche. Widoczne były rozległe deformacje 

podobrazia, których obecność była następstwem starzenia się poszczególnych warstw 

technologicznych w strukturze obrazu. Niezabezpieczone rozdarcia i przecięcia ulegały 

odkształceniom, ich brzegi wywinęły się w różnych kierunkach.  

Przed przystąpieniem do zminimalizowania obszaru rozdarć konieczne było 

oczyszczenie odwrocia obrazu, a przede wszystkim zniwelowanie odkształcenia zde-

formowanego płótna podobrazia. Na początku wyprostowano delikatnie zagięcia oraz 

wywinięte brzegi uszkodzeń w warunkach podwyższonej wilgotności. Obraz poddano 

prostowaniu z wykorzystaniem temperatury i nacisku na stole niskociśnieniowym.  

Zastosowanie urządzenia Treker w przypadku tego obiektu było prawdziwym 

wyzwaniem ze względu na liczbę uszkodzeń oraz ich wielokierunkowe kształty. Aby 

kontrolować skomplikowany proces niwelowania rozdarć i przecięć, zdecydowano się 

na rozbudowanie systemu naciągającego. Zaprojektowano specjalne krosna pomocnicze, 

do których przymocowano obraz. Krosna składały się z większej ramy zewnętrznej 

oraz przytwierdzonej do niej przy pomocy stalowych profili ramy wewnętrznej, dosto-

sowanej do wymiarów obrazu. Rama zewnętrzna pełniła funkcję nośnika stabilizu-

jącego oryginalne płótno. Rama wewnętrzna służyła do umieszczenia metalowych 

modułów urządzenia Treker. Jej rozmiar oraz położenie poszczególnych listew mogło 

być modyfikowane w zależności od potrzeb, tzn. rozmieszczenia rozdarć na płótnie. 

Urządzenie umieszczono na ramie wewnętrznej, by zmniejszyć odległość modułów 

w stosunku do pęknięć płótna i tym samym zwiększyć siłę naprężenia żyłki naciągającej 

(zdj. 8). 

 
Zdjęcie 8. Wykorzystanie wieloelementowego naciągu za pomocą urządzenia Treker. Obraz ułożony licem 

do dołu na blacie z szybą plexiglass54  

W trakcie pracy należało kontrolować adhezję i kohezję warstw malarskich oraz 

sprawdzać czy miejsca, w których płótno zostało ściągnięte, zgadzają się i nie naru-

szają kompozycji malowidła. Obraz naciągnięty na krosna umieszczono na blacie 

 
54 Fotografia ze zbiorów Autorów. 
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posiadającym otwór z bezbarwną płytą plexiglass dociętą do wymiarów lica. Tym 

samym od spodu można było podglądać, co dzieje się z warstwą malarską przy 

pomocy kamery wi-fi połączonej z urządzeniem mobilnym – tabletem. Pozwoliło to 

w łatwy sposób sprawdzać i kontrolować efekty prac.  

Przy naciąganiu tak skomplikowanych uszkodzeń, zaczepy urządzenia musiały być 

przymocowane w kilku kierunkach jednocześnie, aby równomiernie naciągać całe 

rozdarcie. W trakcie prac nawilżano podobrazie, aby je uelastycznić, a następnie obcią-

żano, by zapobiec powstawaniu i utrwalaniu się ewentualnych deformacji. Rozmiar 

i charakter uszkodzeń kontrolowano i oceniano, obserwując ułożenia nitek wątku 

i osnowy. Pod szkłem powiększającym, kładąc folię od strony odwrocia obrazu, na 

uszkodzonych fragmentach płótna odrysowano kierunek biegu nitek (licząc co 5 nitkę), 

zaznaczając linią przerywaną brakujące nitki55. Wykonano również zdjęcia w wysokiej 

rozdzielczości, na które naniesiono bieg linii w programie graficznym. Obserwacje 

pokazały, że jedynie rozdarcie w partii twarzy było rozdarciem pozornym, w którym 

nie brakowało nitek wątku i osnowy. W pozostałych partiach brakowało od ok. 2 do 5 

nitek wątku. W niektórych fragmentach ich ułożenie było trudne do oszacowania ze 

względu na bardzo duże deformacje płótna. W wyniku przeprowadzonych analiz, 

w partii twarzy zdecydowano o bezpośrednim dociągnięciu krawędzi rozdarcia do siebie, 

a w pozostałych uszkodzonych partiach jedynie zniwelowano, na ile było to możliwe, 

odstępy między krawędziami (najmniej do 2-3 mm). Niewielkie protezy płócienne zostały 

wstawione lokalnie. Całość sklejenia wzmocniono poprzez „mostkowanie” (zdj. 9 i 10).  

  
Zdjęcie 9 i 10. Po lewej stronie widoczne brzegi rozdarcia, które rozsunęły się w wyniku deformacji płótna. 

Po prawej rozdarcie po wykorzystaniu urządzenia Treker, klejone na styk, z niewielkimi łatkami 

i wzmocnione „mostkowaniem”56 

  

 
55 Rouba B., Podobrazie płócienne…, dz. cyt., s. 65, 69.  
56 Fotografie ze zbiorów Autorów. 
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Istotne jest, że proces naciągania nie zaburzył kompozycji obrazu ani proporcji jego 

wybranych fragmentów, co szczególnie ważne było w partii twarzy (zdj. 11, 12).  
  

Zdjęcie 11 i 12. Z lewej strony widoczny fragment obrazu, przed oczyszczeniem i wykorzystaniem 

urządzenia Treker. Po prawej stronie widoczny fragment obrazu po oczyszczeniu, ściągnięte brzegi 

rozdarcia i sklejone na styk57 

5. Mobile Multifunctional Table (MMFT) 

Projekt Mobile Multifunctional Table (MMFT) jest uzupełnieniem dotychcza-

sowych osiągnięć innych ośrodków naukowych, w których również wykonywano 

zabiegi konserwatorskie z wykorzystaniem stołów niskociśnieniowych oraz badano, 

czy ich wykorzystanie jest bezpieczne dla obiektów zabytkowych58. Przenośne, nie-

wielkiego rozmiaru stoły opracowała również toruńska firma Restauro-Technika59. 

MMFT to wielozadaniowy stół wykorzystywany w trakcie zabiegów konserwator-

skich. Stół składa się z blatu wykonanego z bezbarwnej płyty plexiglass oraz drewnia-

nych modułów tworzących konstrukcję. Powstanie stołu MMFT łączy się ściśle ze 

skonstruowaniem roboczego blatu z przeźroczystą plexi wykorzystanego podczas 

reperacji płótna za pomocą urządzenia Treker w „Portrecie mężczyzny we wnętrzu”. 

Powstanie narzędzia było możliwe i odbyło się w ramach projektu badawczo-nauko-

wego zatytułowanego „Nowoczesne studio konserwatorskie. Innowacyjne rozwiązania 

i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach ruchomych”.  

Projekt zakładał opracowanie wielofunkcyjnej konstrukcji spełniającej ideę mobil-

ności tak, żeby wykorzystywać stół zarówno podczas prac w pracowni, jak i in situ. To 

założenie było istotne, gdyż aparatura konserwatorska jest przeważnie mało mobilna. 

 
57 Fotografie ze zbiorów Autorów. 
58 Mitka I., Przykłady zastosowania metody niskociśnieniowej w konserwacji dzieł sztuki, Ochrona Zabytków, 
42/1 (164), 1989, s. 61-64; Arszyńska J., Osielczak M., Rouba B., Granice bezpieczeństwa zabiegów konser-

watorskich przeprowadzanych z uzyciem stołu niskociśnieniowego, [w:] Roznerska M., Arszyńska J. (red.), 

Problemy dublowania obrazów na płótnie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 70-73.  
59 http://restauro.com.pl/indexpl.htm [dostęp: 15.06.2022].  



 

Zastosowanie urządzenia der Trecker oraz prototypowego stołu Mobile Multi Functional Table 
 

145 

 

Przewożenie jej do obiektów zabytkowych „w terenie” bywa skomplikowane, a czasami 

wręcz niemożliwe. W konsultacji z kadrą pedagogiczną przygotowano autorski, wstępny 

projekt rysunkowy i model w skali 1:10 (zdj. 13).  

 
Zdjęcie 13. Model stołu MMFT60 

Przeanalizowano działanie modelu i naniesiono niewielkie poprawki. Kolejno wyko-

nano drewniane moduły konstrukcji w rzeczywistej skali i zbudowano prototypowy 

stół MMFT (zdj. 14).  

 
Zdjęcie 14. Prototyp MMFT w trakcie konstrukcji61 

 
60 Fotografia ze zbiorów Autorów. 
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Wyznaczone cele zrealizowano poprzez stworzenie stabilnej, modułowej kon-

strukcji, której elementy można łatwo połączyć i zdemontować oraz zintegrować z innymi 

urządzeniami poszerzającymi szerokie spektrum zastosowania stołu. Dzięki możliwości 

rozmontowywania stołu na pojedyncze elementy można przewieźć go nawet niedużym 

pojazdem na miejsce prowadzonych prac konserwatorskich. Dodatkowo do wszystkich 

czterech nóg przymocowano kółka z funkcją blokady, umożliwiające zarówno swo-

bodne manewrowanie stołem, jak i jego stabilizację podczas pracy. Mobilność stołu 

pozwala na transport obrazów w pozycji poziomej, co jest szczególnie istotne w przy-

padku obiektów delikatnych, w których warstwa malarska utraciła adhezję do podłoża 

i z tego powodu nie powinny być transportowane w pozycji pionowej. Blat z przeźro-

czystej plexiglass umożliwia kontrolowanie stanu lica podczas zabiegów konserwa-

torskich wykonywanych od strony odwrocia. Jest to doskonała alternatywa dla zwykłych 

roboczych blatów, w przypadku których sprawdzanie stanu warstwy malarskiej jest 

możliwe jedynie poprzez delikatne uniesienie obiektu. Stół MMFT wyposażono 

w kamerę przymocowaną pod blatem, zintegrowaną z tabletem multimedialnym 

umieszczonym na blacie, co pozwala w łatwy sposób sprawdzać kondycję lica obrazu. 

Obecnie trwają prace dotyczące opracowania właściwego oświetlenia blatu, tworzącego 

z niego odpowiednik podświetlanego stołu z blatem szklanym wykorzystywanego 

w trakcie reperacji lokalnych płóciennych podobrazi.  

Stolik MMFT zaprojektowano tak, aby mógł stanowić również alternatywę dla 

stołów dublażowych wykorzystywanych do prostowania deformacji i w razie potrzeby 

wykonania dublażu62. Stół doposażono w maty grzejne, oparte na technologii nano-

rurek węglowych (CNT)63 – struktur nadcząsteczkowych, w postaci pustych w środku 

walców64. Nanorurki węglowe wykonane z grafenu wykazują dużą wytrzymałość na 

rozciąganie, dobrze przewodzą prąd oraz ciepło. Wykonane z nich maty grzejne cechują 

się lekkością oraz małą grubością, dzięki czemu można je zwinąć w stosunkowo nie-

wielki rulon i bez problemu przetransportować. W trakcie projektu „Nowoczesne studio 

konserwatorskie. Innowacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji 

malarstwa na podłożach ruchomych” wykonano zabiegi z praktycznym wykorzystaniem 

tej aparatury. Podjęte próby pozwoliły na zniwelowanie deformacji płótna w jednym 

z konserwowanych obrazów. Przystosowanie stołu MMFT do pełnienia funkcji stołu 

dublażowego wymaga dalszych testów i być może skonstruowania układu zapewnia-

jącego odpowiednie ciśnienie podczas zabiegu.  

6. Podsumowanie 

Naprawa uszkodzeń mechanicznych płótna jest trudnym zabiegiem wymagającym 

zdobywania doświadczenia oraz zręczności po doświadczeniach praktyki przy wielu 

obiektach zabytkowych. Optymalny efekt powinien być niewidoczny, nie zakłócać 

odbioru estetycznego malowidła oraz wzmacniać strukturę podobrazia, a stosowane 

 
61 Fotografia ze zbiorów Autorów. 
62 Arszyńska J., Osielczak M., Rouba B., dz. cyt., s. 69-78.  
63 Furferi R., Markevicius T., Meyer H., Olsson N., Towards the development of a novel nanotube-based 

flexible mild heater for art conservation, Nanotechnology and Nanomaterials, 2014, s. 1-13. 
https://www.academia.edu/51106056/Towards_the_Development_of_a_Novel_CNTs_based_Flexible_Mild_

Heater_for_Art_Conservation [data dostępu: 10.02.2022]. 
64 Furferi R., Markevicius T., Meyer H., Olsson N., Saborowski T., Carbon nanotubes in art conservation, 

International Magazine of Conservation Science, 4, 2013, s. 633-646. 
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materiały i techniki konserwatorskie powinny być indywidualnie dopasowane do 

charakteru konserwowanego podobrazia. Spośród wielu technik reperacji lokalnych na 

szczególną uwagę zasługuje metoda naprawy rozdarć z wykorzystaniem urządzenia 

Treker. Urządzenie wykorzystano przy konserwacji trzech obrazów, w których zaobser-

wowano ubytki pozorne związane z przesunięciem nitek płóciennego podobrazia. 

Każdorazowo dzięki tej metodzie udało się efektywnie zmniejszyć szczelinę między 

rozdartymi fragmentami płótna i zminimalizować obszar reperacji lokalnych do 

niezbędnego minimum. Urządzenie stosowano do naprawy progresywnie: od najmniej 

skomplikowanych do trudniejszych uszkodzeń, modyfikując odpowiednio system 

naciągający oraz wzbogacając cały układ o nowe elementy.  

Obiecującym narzędziem konserwatorskim jest również stolik MMFT opracowany 

w ramach projektu naukowo-badawczego „Nowoczesne studio konserwatorskie. Inno-

wacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach 

ruchomych”. Mobilny stół może być wykorzystywany zarówno w pracowni, jak  

i w terenie. Jego konstrukcja jest dokładnie przemyślana i ułatwia przeprowadzenie 

wielu podstawowych zabiegów konserwatorskich. Obecnie prowadzone są prace nad 

połączeniem stołu z matami grzejnymi, aby mógł pełnić funkcje grzewcze niezbędne 

w procesie prostowania odkształceń czy wzmacniania struktury podobrazi płóciennych.  

Podziękowania 

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do skonstruowania 

zmodyfikowanej wersji urządzenia Treker oraz stołu MMFT, a także zachęcali nas do 

opublikowania artykułu opisującego nasze wspólne dokonania. Szczególne podzięko-

wania kierujemy do prof. ASP dr hab. Joanny Czechowskiej za wsparcie i kierownictwo 

w prowadzonych pracach konserwatorskich. Dziękujemy również asystentowi mgr. 

Łukaszowi Wojtowiczowi, który zawsze znajdował czas i chęć do pomocy oraz 

wspomagał nas swymi zdolnościami technicznymi w konstrukcji urządzeń. 
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Zastosowanie urządzenia der Trecker oraz prototypowego stołu Mobile Multi 

Functional Table)  

Streszczenie  

Artykuł ma na celu zaprezentowanie zastosowania dwóch narzędzi wykorzystywanych w konserwacji dzieł 
sztuki: urządzenia der Trecker służącego do reperacji rozdarć oraz prototypowego stołu Mobile Multi 

Functional Table (MMFT). Tekst omawia podstawowe właściwości podobrazi płóciennych, przyczyny 

i skutki ich niszczenia i uszkodzeń oraz metody reperacji. Szczegółowo opisano zastosowanie urządzenia 

der Trecker w toku prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa 

na Podłożach Ruchomych II. Na podstawie relacji z reperacji uszkodzeń trzech obrazów można prze-

śledzić ewolucję konstrukcji różnych systemów urządzeń pomocniczych. Podjęcie tematu naprawy podobrazi 

płóciennych z użyciem urządzenia der Trecker ma na celu popularyzację metody reperacji przecięć, 

przebić i rozdarć. 
Tekst przedstawia także budowę i zastosowanie prototypowego stołu Mobile Multifunctional Table prze-

znaczonego do zadań konserwatorskich. Autorki wyjaśniają genezę narzędzia, prezentują jego funkcje oraz 

możliwości. Stolik MMFT został skonstruowany przez studentów w ramach projektu badawczo-nauko-

wego. Zbudowana wersja spełnia podstawowe cele mobilności i funkcjonalności. Podjęto działania dążące 

do zintegrowania stołu z systemem mat grzejnych i przeprowadzono próby wykorzystania stworzonego 

układu do prostowania deformacji i dublażu podobrazi płóciennych. Projekt zasługuje na uwagę ze 

względu na swoją oryginalność oraz szereg zastosowań w dziedzinie konserwacji.  

Słowa kluczowe: konserwacja dzieł sztuki, reperacje lokalne, reperacje rozdarć, der Trecker, stół wielo-
funkcyjny 

The use of der Trecker machine and the prototype MMFT table  

Abstract 

The aim of the article is to present the application of two tools used in the conservation of works of art: the 

der Trecker device for repairing tears and the prototype Mobile Multifunctional Table (MMFT). The text 

discusses the basic properties of canvas support, the causes and effects of their destruction and damage, 
and also repair methods. The use of the der Trecker device in the course of conservation works carried out 

in the Studio of Conservation and Restoration of Painting on Canvas II was described in detail. Basing on 

the description of the repair of damage to the three images, it is possible to follow the evolution of the 

construction of various systems of auxiliary devices. Taking up the topic of repairing canvas supports with 
the use of the der Trecker device aims to popularize the method of repairing cuts, punctures and tears. 

The text also presents the construction and application of the prototype Mobile Multifunctional Table 

designed for conservation tasks. The authors explain the genesis of the tool, present its functions and 

possibilities. The MMFT table was constructed by students as part of a research and scientific project. The 
constructed version meets the basic goals of mobility and functionality. Effort was made to integrate the 

table with the heating mat system and attempts were made to use the created system to straighten 

deformations and duplicate canvas supports. The project deserves attention for its originality and a variety 

of uses in the field of conservation. 
Keywords: art restoration, local repairs, tear repair, der Trecker, multifunction table 
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Rufin Podleśny1, Joanna Czernichowska2, Monika Jadzińska3, Diana Kułakowska4, 

Łukasz Wojtowicz5 

Krosna malarskie w procesie konserwacji  

i restauracji malarstwa na podłożach płóciennych. 

Obecne tendencje i innowacje 

1.  Wstęp 

Celem niniejszego opracowania jest analiza problematyki związanej z konserwacją 

historycznych krosien malarskich oraz rozwojem krosien pomocniczych. Temat kon-

serwacji, a zwłaszcza adaptacji i rearanżacji historycznych krosien był dotychczas 

w polskiej literaturze przedmiotu opracowywany zdawkowo. Współcześnie jest on 

poruszany coraz częściej, a samo zagadnienie konserwacji starych blejtramów jako 

integralnych elementów dzieła sztuki zaczyna być postrzegane jako ważny element 

projektu konserwatorskiego. Do niedawna, w wiekach XIX i XX, źle zachowane bądź 

zniszczone oryginalne krosna malarskie powszechnie zastępowano nowymi, nierzadko 

gorszymi. Dopiero niedawne badania nad budową krosien i ich wpływem na stan za-

chowania obrazu spowodowały, że zaczęto znacznie krytyczniej traktować powszechne 

i bezrefleksyjne wymienianie starych konstrukcji na nowe6. Celem tego artykułu jest 

zebranie i usystematyzowanie dotychczas opracowanej wiedzy oraz zaprezentowanie 

współczesnych tendencji na przykładzie działań podejmowanych na Wydziale 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.  

Na obraz na podłożu płóciennym mają stale wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak 
zmiany wilgotności względnej powietrza oraz różnice temperatury. Oddziaływają one 
na wszystkie warstwy stratygraficzne, w tym na podłoże obrazu wykonane z płótna. 

 
1 rufinpodlesny@cybis.asp.waw.pl, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl. 
2 joanna.czernichowska@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach 
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Ruchomych II, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
www.asp.waw.pl. 
6 Gałaszek J., Krosna Malarskie – Budowa i wpływ na stan zachowania obrazu, [w:] Ziembiński J. (red.), 

Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, 

Pszczyna 1982, s. 144-152. 
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W konsekwencji materiał ulega stałemu naprężaniu i rozprężaniu, a nawet niewi-
doczne dla ludzkiego oka mikro naprężenia pozostają w strukturze obrazu na długo po 
ustaniu czynników zewnętrznych, które je spowodowały. Z tego powodu, gdy obraz 
przenoszony jest na nowe krosna już z zakodowanymi deformacjami i zmianami struk-
tury, płótno może układać się na nowej konstrukcji kompletnie inaczej, a pozostałe 
warstwy ulegać przyspieszonej degradacji. 

Nie bez znaczenia są także współczesne rozważania dotyczące wartości materialnych 
i niematerialnych dzieła sztuki, do których zalicza się, oprócz wartości tak oczywistych 
jak finansowa czy historyczna, również te mniej uchwytne, jak wartość sentymentalna 
oraz wartość dawności. Historyczne krosna malarskie są same w sobie obiektem zabyt-
kowym, którego konstrukcja wynika wprost z możliwości technologicznych epoki, 
w której powstała i może być czynnikiem ułatwiającym datowanie obiektu. Dla 
konserwatorów dzieł sztuki krosna mogą stać się podstawą do badań na temat 
proweniencji dzieła sztuki – niekiedy sposób budowy krosien, sposób łączenia listew 
i inne elementy budowy pomagają w ustaleniu pochodzenia. Ponadto na listwach nie-
rzadko zachowane są napisy, naklejki, pieczątki – wszystkie stanowiące cenne źródło 
informacji o historii obiektu, a czasem o okolicznościach jego powstania.  

W ostatnich latach dostrzegalne są zmiany sposobu postrzegania aspektów techno-
logicznych produkcji pozaartystycznych elementów dzieł sztuki, w tym krosien. Już 
nie tylko finalny efekt artystyczny stanowi wartość obiektu. Znaczenia nabiera też sam 
proces twórczy, a w nim elementy rzemieślnicze, bez których sztuka dawna nie mogłaby 
istnieć. Niektórzy artyści sami wybierali, a nawet wykonywali krosna malarskie dla 
swoich obrazów. Z tym wiąże się możliwość poznania warsztatu artysty – często także 
błędów technologicznych, które popełniał, a które jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć 
dopiero obecnie. 

W świetle powyższych argumentów zasadność zachowywania historycznych krosien 
wydaje się nie podlegać dyskusji. Co jednak w sytuacji, gdy oryginalna konstrukcja nie 
spełnia odpowiednio funkcji nośnych lub, co gorsza, gdy aktywnie przyczynia się do 
pogłębiania zniszczeń w innych warstwach obiektu? 

Niniejsza praca stara się odpowiedzieć na pytania, dlaczego i w jakich przypadkach 
używać ponownie dawnych krosien jako elementu konstrukcyjnego, jakie są sposoby 
na ich adaptację w razie błędów technologicznych oraz jak można wyeksponować 
krosna, których stan lub budowa nie pozwalają na ich użycie, a które z innych wzglę-
dów zasługują na zachowanie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w konserwacji nie 
ma „panaceum” na wszystko i uniwersalnej metodyki postępowania, którą można 
zastosować w każdym przypadku. Każdy obiekt powinien być brany pod uwagę indy-
widualnie i konserwowany z uwzględnieniem jego jednostkowych problemów. Nie 
istnieje więc możliwość stworzenia opracowania opisującego, w jakich przypadkach 
dawne krosna modyfikować i zachowywać, a w jakich je zastępować nowymi.  

2. Dotychczasowy stan wiedzy oraz badań 

2.1. Krosna historyczne 

2.1.1. Literatura polska 

Jak już wspomniano we wstępie pracy, literatura dotycząca konserwacji krosien, ich 
adaptacji i aranżacji dostępna w języku polskim jest uboga. Zagadnienia te są głównie 
częściami składowymi publikowanych dokumentacji konserwatorskich bądź opisu 
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obrazów. Również zagraniczna literatura konserwatorska nie prezentuje obszerniej-
szego wydania, które dotyczyłoby stricte tematyki krosien jako głównego tematu. 

Przyczyny tak niewielkiej ilości opublikowanych materiałów dotyczących krosien 

można upatrywać w powszechnym twierdzeniu, że jest to temat nieatrakcyjny i drugo-

rzędny. Zazwyczaj głównym zagadnieniem jest bowiem konserwacja zdegradowanej 

warstwy malarskiej, której zachowanie powinno stać zawsze na pierwszym miejscu. 

Stan zachowania obrazu na płótnie jest jednak w dużej mierze uzależniony od 

konstrukcji warstw spodnich – w tym wypadku krosna. Problematykę tą podejmuje Jan 

Gałaszek w swoim artykule „Krosna malarskie – budowa i wpływ na stan zachowania 

obrazu” opublikowanym w tomie „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczy-

nie” wydanym w 1982 roku7. Autor opisuje wstępnie rys historyczny i przedstawia 

typy oraz historię krosien malarskich. Głównym problemem podjętym w pracy jest 

wpływ krosien na stan zachowania obrazu. Jan Gałaszek jako pierwszy autor w Polsce 

publikuje opracowanie opisujące zastępowanie oryginalnych, lecz wadliwych kon-

strukcyjnie krosien nowymi blejtramami. Zwraca również uwagę na fakt, że większość 

uszkodzeń warstwy malarskiej i podłoża płóciennego wynika z nieprawidłowej pracy 

krosna oraz uszkodzeń mechanicznych. Autor przedstawia także innowacje w kwestii 

przygotowania nowych krosien malarskich. Artykuł Jana Gałaszka, będący częścią 

pracy magisterskiej autora, stał się podstawą i głównym fundamentem kolejnych opra-

cowań dotyczących krosien malarskich. 

W 1984 roku tematykę typologii i podziału krosien podejmuje Anna Diakowska-

Czarnota w swoim artykule „Typologia drewnianych krosien malarskich na podstawie 

kryterium złączy” wydanym w czasopiśmie „Ochrona Zabytków”8. Praca autorki 

skupia się głównie na podziale krosien typizowanych według ich połączeń. Według 

tego kryterium autorka odpowiednio dzieli krosna na te z połączeniem sztywnym oraz 

ruchomym, a następnie systematyzuje je w obrębie tych grup. Jest to jedno z naj-

ważniejszych opracowań dotyczących typologii krosien w języku polskim. Autorka, 

oprócz samego podziału, podaje również liczne przykłady poszczególnych typów, 

opierając się głównie na sztuce polskiej i europejskiej. 

Tematykę połączeń stolarskich krosien i ich typologii podejmuje także Joanna 

Szpor w artykule „Krosna malarskie jako element datujący obrazy olejne Piotra Micha-

łowskiego” wydanym w 1983 roku w czasopiśmie „Ochrona Zabytków”9. Choć autorka 

skupia się głównie na połączeniach stolarskich obrazów Piotra Michałowskiego, to 

wskazuje i wyraźnie zaznacza, że temat oraz badania dotyczące krosien malarskich są 

bardzo ubogie. Autorka opiera się na pracach R.D. Bucka, T. Bracherta10 oraz Jana 

Gałaszka. Mimo że podaje, iż literatura dotycząca krosien malarskich nie była bogata 

w latach 80. XX wieku, to prawie 40 lat później również próżno szukać obszernych 

i rzetelnych opracowań tego tematu.  

Należy zaznaczyć, że źródła dotyczące typologii i podziału krosien ze względu na 

połączenia stolarskie pochodzą głównie z lat 70. i 80. XX wieku. W literaturze kon-

 
7 Ibidem. 
8 Diakowska-Czarnota A., Typologia drewnianych krosien malarskich na podstawie kryterium złączy, 
Ochrona Zabytków, 37/1 (144), 1984, s. 32-39. 
9 Pasicka-Szpor J., Krosna malarskie jako element datujący obrazy olejne Piotra Michałowskiego, Ochrona 

Zabytków, 36/3-4 (142-143), 1983, s. 269-275. 
10 Brachert T., Historische Keilrahmensysteme, Maltechnik, nr 4, 1973, s. 234-238. 
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serwatorskiej zarówno zagranicznej, jak i polskiej ciężko odnaleźć młodsze opraco-

wania, które rozwijałyby ten temat. Najnowszy artykuł dotyczący krosien malarskich, 

który ukazał się na łamach „Ochrony Zabytków” to tekst Andrzeja Kuleszy pt. 

„Rozwój krosien malarskich w XIX i XX wieku i ich wpływ na stan zachowania 

obrazów” wydany w 1996 roku11. Artykuł bazuje na wiedzy przedstawionej przez Jana 

Gałaszka, przedstawiając nowe badania oraz odkrycia. Autor aktualizuje również 

tematykę współczesnych krosien ekspozycyjnych oraz pomocniczych wzbogaconą 

o innowacje pojawiające się na rynku konserwatorskim w tamtym okresie. 

Brak również opracowań, które starałyby się analizować ogólną budowę krosien 

(nie tylko połączenia stolarskie) i próbowały podzielić je ze względu na występowanie 

geograficzne. Być może zebranie i przeanalizowanie szerszego korpusu dokumentacji 

konserwatorskich pozwoliłoby na usystematyzowanie tej wiedzy i ułatwienie okre-

ślania pochodzenia krosien, a tym samym obrazu.  

Odrębnym zagadnieniem są nowoczesne konstrukcje stosowane konserwacji jako 

krosna pomocnicze i konserwatorskie. Osiągnięciem w tej dziedzinie są tzw. Krosna 

„Arendarskiego” – samonaprężające krosna z programowanym działaniem. Opatento-

wane w 1995 roku, zostały zastosowane do wielu najwybitniejszych dzieł sztuki 

w Polsce, znajdujących się w najważniejszych ośrodkach muzealnych – m.in. muzeach 

narodowych w Krakowie i Warszawie. Na takim krośnie jest prezentowana obecnie 

„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. Segmentowe krosna pomocnicze z możli-

wością regulacji naprężenia produkuje również firma Restauro-Technika z Torunia 

oraz poznańska firma PPHU ROGAL. 

2.1.2. Literatura zagraniczna 

Również w literaturze obcojęzycznej dotyczącej konserwacji i restauracji malarstwa 

sztalugowego, tematyka związana z krosnami malarskimi nie należy do zagadnień 

priorytetowych. Podobnie jak w Polsce, jest podejmowana w kontekście konserwacji 

poszczególnych obrazów na płótnie bez szerszych analiz.  

W 1971 roku można dostrzec początki nowych poglądów i myślenia, które postrzega 

krosna jako cenne i wartościowe źródło informacji o historii sztuki. Podczas konfe-

rencji zatytułowanej „American Painting to 1776: A Reappraisal” Eleanor S. Quandt 

argumentowała, że krosna malarskie są ważnym „artefaktem”12. 

Opisuje ona dwie ogólne kategorie dowodów, na których opiera się badanie 

i dokumentacja „artefaktu”: ten, który może zostać oddzielony od obrazu, a tym samym 

utracony dla badacza, oraz ten, który jest włączony w fizyczną strukturę obrazu. Do 

pierwszej kategorii należą podobrazia malarskie oraz ich elementy pomocnicze; 

blejtramy, na których się znajdują – krosna ruchome, nieruchome, gwoździe i pinezki. 

Do ich badania nie potrzeba specjalistycznego sprzętu oraz pobierania próbek, a często 

mówią o historycznym charakterze obrazu więcej niż można by sądzić. Najbardziej 

wartościowe w tej kategorii są oryginalne krosna nieruchome, których liczba maleje 

i których dokumentacja powinna być priorytetowa. Quandt kontynuuje dyskusję, 

stwierdzając, że w poprzednich latach zignorowano znaczenie oryginalnych blejtramów. 

 
11 Kulesza A., Rozwój krosien malarskich w XIX i XX wieku i ich wpływ na stan zachowania obrazów, 

Ochrona Zabytków, 49/4(195), 1996, s. 375-394. 
12 Szerzej: Quandt E., Technical examination of 18th century paintings, [w:] Quimby I.M.G. (red.), American 

painting to 1776: A reappraisal, University Press of Virginia, Charlottesville 1971. 
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Rzadko były poddawane dokładnym oględzinom, a jeszcze rzadziej zachowały się jako 

część obrazu.  

Ważnym materiałem źródłowym, z którego korzystali również autorzy polscy, jest 

wykład R.D. Buck’a przedstawiony na konferencji ICOM w Madrycie w 1972 roku 

o tytule „Stretcher Design, A brief preliminary survey”13. Jest to materiał będący 

podwaliną i pierwszym opracowaniem typologicznym krosien w konserwacji dzieł 

sztuki w XX wieku. Niestety podane w nim przykłady skupiają się głównie na 

krosnach występujących na terenie Stanów Zjednoczonym, co sprawia, że jego zasto-

sowanie w kontekście Europy jest dość problematyczne. Zarówno Richard Buck, jak 

i wspomniana wcześniej Eleanor Quandt zwracają uwagę, że analiza i badania krosna 

mogą ujawnić pochodzenie, miejsce lub czas powstania obrazu. 

Wiodącą jednostką skupiającą się na badaniu oraz wprowadzaniu innowacji 

w zakresie krosien malarskich i krosien pomocniczych jest amerykański Institute for 

Conservation of Historic and Artistic Works (AIC). Jest to fundacja działająca na rzecz 

postępu w konserwacji dzieł sztuki, założona w 1972 roku.  

Szczególnie ważne dla tematyki związanej z krosnami malarskimi oraz pomocniczymi 

w konserwacji dzieł sztuki jest „The AIC Painting Specialty Group POSTPRINTS”, 

będący zbiorem prac przedstawianych na corocznym zebraniu sekcji konserwacji ma-

larstwa. Wydawany od 1988 roku zbiór artykułów jest najobszerniejszym i najważniej-

szym studium podejmującym problem postępowania w przypadku zachowania orygi-

nalnych krosien obrazu.  

Wydany w roku 2007 przez PSG (Painting Specialty Group) katalog „Painting 

conservation catalog; Volume 2: Stretchers and strainers” zebrany przez Barbarę A. 

Buckley, to najobszerniejsze opracowanie dotyczące krosien malarskich, jakie powstało 

dotychczas na świecie14. Nad katalogiem pracowało 42 autorów – konserwatorów dzieł 

sztuki działających w Stanach Zjednoczonych oraz grupa Painting Specialty Group. 

Publikacja szeroko opisuje historię krosien malarskich i ich rozwój, a także skupia się 

na obecnych tendencjach w praktykach konserwatorskich. Autorzy prezentują zebraną 

dotychczas wiedzę oraz przedstawiają wady i zalety poszczególnych rozwiązań 

w praktyce. Swoje artykuły opierają na obszernych badaniach, własnej praktyce oraz 

tzw. case studies (przykładach zastosowań konkretnych rozwiązań w poszczególnych 

studiach przypadków).  

2.2. Krosna spełniające wymagania konserwatorskie 

Od lat 90. wieku XIX do dziś badacze i konserwatorzy próbują skonstruować krosna 

malarskie, które pozwolą na stałe utrzymanie podobrazia w odpowiednim napięciu 

niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia. W przeciągu ostatnich lat nastąpił 

rozwój rozwiązań krosien samonaprężających zaopatrzonych w naciąg sprężynowy. 

Jedne z pierwszych rozwiązań tego typu to krosna, na których został zamocowany 

obraz w Fogg Art Museum (Cambridge, USA)15. Zaimplementowany w krosnach system 

 
13 Buck R.D., Stretcher Design, A bref preliminary servey, International Council of Museums (ICOM), 

Madryt 1972. 
14 Szerzej: Buckley B., The AIC Paintings Specialty Group Postprints, Vol. 26, American Institute for 

Conservation of Historic and Artistic Works, Indianapolis, 2013, s. 92. 
15 Szerzej: Wolters Ch., Tauber J., Le traitement des peintures: les supports en toile, [w:] „Museum”, 1960, 

XIII, nr 3, s. 164. 
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działa na zasadzie sprężynowania, zapewniając ciągłość naprężania płótna. Naprężenie 

jest stale regulowane i zapobiega nadmiernemu napinaniu i luzowaniu płótna. 

Choć rozwiązania sprężynowe i ich modyfikacje są obecnie coraz częściej i po-

wszechniej stosowane jako zamiennik tradycyjnych krosien malarskich i są promo-

wane przez producentów jako rozwiązania najlepsze dla obiektów zabytkowych, mają 

również istotne wady. Podobrazie malarskie jest wykonane najczęściej z płótna lub 

innych tkanin. System ciągłego aktywnego naprężania płótna jest oceniany przez wielu 

konserwatorów jako szkodliwy dla obiektu, ponieważ powoduje nieustanne osłabianie 

tkaniny16. Stosowanie tego typu rozwiązań dla obiektów zabytkowych może spowodować 

w konsekwencji uszkodzenia podobrazia. Stosowanie tego systemu przez malarzy do 

nowych obrazów może z drugiej strony powodować rozciąganie nitek płótna, dopro-

wadzając do zwiększania powierzchni płótna i zrywania bądź wykruszania warstwy 

malarskiej. 

Drugą istotną wadą rozwiązań samonaprężających jest ich wysoki koszt, długo-

trwałe i czasochłonne przygotowanie oraz montaż. 

Krosna takie są najczęściej stosowane do obiektów muzealnych o dużej wartości 

np. „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki (Muzeum Narodowe w Warszawie), 

„Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego (Muzeum Narodowe w Krakowie). 

Konserwatorzy chcący stosować takie rozwiązania w prywatnej, bardziej powszechnej 

praktyce konserwatorskiej mogą napotkać wiele trudności. 

W Polsce jedynymi zakładami oferującymi produkcję oraz montaż krosien samo-

naprężających są firmy P.P.H.U. „ROGAL” Ireneusz Rogal, mająca swoją siedzibę 

w Poznaniu, oraz zakład prof. Henryka Arendarskiego. Oferowane przez nie rozwiązania 

są objęte ochroną patentową, a zakup i montaż takich krosien to najczęściej wydatek 

rzędu kilkunastu tysięcy złotych i długi, kilkumiesięczny czas oczekiwania na reali-

zację. Chęć własnoręcznego skonstruowania krosna samonaprężającego wiąże się 

z koniecznością posiadania wiedzy konstruktorskiej, której większości konserwatorów 

brakuje. Również stosowane materiały – metalowe listwy lub tworzywa sztuczne spra-

wiają, że takie rozwiązania nie będą mogły być zastosowane do każdego obiektu. 

W przypadku małych obrazów ich montaż i produkcja będzie mijała się z celem, 

znacząco zwiększając wagę obiektu zabytkowego. Wszystko to sprawia, że stosowanie 

krosien samonaprężających nie jest obecnie powszechne w polskiej praktyce konser-

watorskiej.  

3. Postępowanie konserwatorskie w przypadku zachowania 

oryginalnych/historycznych krosien malarskich. Przykłady działań 

3.1. Rozpoznanie materiału historycznego 

Przed podjęciem jakichkolwiek działań konserwatorskich konieczne jest rzetelne 

rozpoznanie obiektu oraz jego najważniejszych problemów. Podczas badania i analizy 

historycznej krosien warto zadać sobie pytania, dzięki którym będziemy w stanie 

ocenić wartość materialną i niematerialną blejtramu: 

• Czy zachowane krosna są oryginalne?  

 
16 Szerzej: Gałaszek J., Krosna Malarskie – Budowa i wpływ na stan zachowania obrazu, [w:] Ziembiński 

J. (red.), Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych 

w Pszczynie, Pszczyna 1982, s. 144-152. 
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• Czy historyczne krosna zostały w pełni udokumentowane/sfotografowane, biorąc 
pod uwagę, że waga informacji i faktów, jakie za sobą niosą, może zmienić się 
w przyszłości w stosunku do tego co uważamy dzisiaj? 

• Czy konstrukcja krosien (w tym sposób łączenia listew i ich opracowanie) 
dostarcza informacji o datowaniu obiektu, pochodzeniu obrazu, regionie, szkole 
artystycznej bądź producencie? 

• Czy na krosnach znajdują się ważne inskrypcje, etykiety, napisy bądź pieczęcie? 

• Czy blejtram jest w jakimś stopniu unikatowy, świadczący o zmianach w procesie 
twórczym danego artysty? 

• Czy umiejscowienie gwoździ bądź zszywek mocujących płótno do listew jest 
w jakimś stopniu wyjątkowe bądź odbiegające od normy? 

• Czy krosna mogą być ponownie użyte bądź potencjalne użyte po wprowadzeniu 
odpowiednich modyfikacji? 

W przypadku postępowania konserwatorskiego warto także zadać sobie pytania 
związane ze stanem zachowania oryginalnych krosien. 

• Czy integralność dzieła sztuk jest zagrożona przez obecny stan zachowania krosna?  

• Czy nastąpiła utrata funkcji mechanicznych na skutek pęknięcia drewnianych 
elementów, łączeń listew bądź poważnych wypaczeń?  

• Czy w przypadku zachowania krosien nieruchomych, które nie powinny być stoso-
wane podczas konserwacji obiektów zabytkowych, istnieje możliwość modyfikacji 
blejtramu tak, by układ był ruchomy? 

• Czy istnieją sposoby modyfikacji krosna tak, aby spełniało współczesne standardy? 

3.2. Działania adaptacyjne 

Działania adaptacyjne mogą obejmować wszystkie modyfikacje krosien, które przy-
stosują je do odpowiedniego funkcjonowania w obrębie obiektu zabytkowego. Będą to 
zarówno proste działania techniczne, takie jak: fazowanie krosna, montaż poprzeczek, 
wzmacnianie listew, a także bardziej skomplikowane operacje związane z montażem 
systemów kontrolowanego naprężania płótna bądź przyłączenie do oryginalnego 
krosna układu samonaprężającego. 

3.2.1. Fazowanie krosna 

Fazowanie oznacza specjalny sposób ukształtowania przekroju poprzecznego listew 
krosna, dzięki któremu krawędzie wewnętrzne są obniżone względem krawędzi zew-
nętrznych. Uskok ten historycznie uzyskiwano na przykład poprzez zheblowanie listew, 
doklejenie półwałka lub jego wyfrezowanie. Fazowanie krosna ma kluczowe znaczenie 
dla stanu zachowania naciągniętego na nie obrazu. Jego brak może być podstawą do 
uznania krosna za niezdatne do ponownego użycia.  

Stosowanymi metodami na pogłębienie/zwiększenie ukosu profilu listew jest wy-
branie odpowiedniej ilości drewna, tak by powstała faza o zadowalającej głębokości. 
Jest to jednak zabieg, którego skutkiem jest utrata części zabytkowego materiału, 
a przede wszystkim osłabienie listew. Wiąże się on także z rozmontowaniem krosna na 
części pierwsze, a także z koniecznością posiadania specjalistycznego sprzętu stolars-
kiego, pozwalającego na równe przycięcie listew, tak by kąt fazy każdej z nich był taki 
sam. 

Znacznie bardziej efektywną i prostą metodą jest zwiększenie fazy poprzez unie-
sienie zewnętrznej krawędzi listew krosna. Jest ono osiągane poprzez doklejenie cieńszych 
drewnianych listewek o odpowiednio wyoblonych krawędziach. 
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Zdjęcie 1. Przykładowy schemat prezentujący działanie fazy krosna. W pierwszym przypadku płótno dotyka 
niewielką powierzchnią tylko zaokrąglonego brzegu. W przypadku braku fazy płótno styka się z listą większą 

powierzchnią, a w momencie zastosowania nacisku wewnętrzna krawędź może odbić się na powierzchni obrazu17 

 
Zdjęcie 2. Montaż wtórnych listewek i mocowanie ich przy pomocy ścisków do oryginalnego krosna obrazu 

pt. „Represje (Rodzina powstańcza)” autorstwa Ignacego Jasińskiego konserwowanego w Pracowni 

Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych18 

3.2.2. Modyfikacja poprzeczki 

W przypadku, gdy jeden z wymiarów krosna przekracza ok. 70 cm, konieczne 

może być zastosowanie poprzeczki, nawet gdy listwy blejtramu są same w sobie 

mocne, ich połączenia względnie stabilne, a oryginalna konstrukcja nie zawiera listew 

poprzecznych. Istotą poprzeczek jest zmniejszenie ryzyka zwichrowania krosien pod 

wpływem czynników zewnętrznych. Na ryzyko to mają wpływ: zastosowany typ 

połączeń w narożnikach listew, grubość listew w stosunku do rozmiarów bądź ciężaru 

obrazu oraz siła naprężenia i gęstość tkania płótna. Poprzeczka zapobiegnie zwichro-

waniu ramy pod wpływem naprężeń spowodowanych naciągniętą na nią tkaniną, 

a szczególnie sił działających w obrębie połączeń narożnych.  
 

17 https://malarstwoodpodstaw.pl/wp-content/uploads/2018/11/schemat-krosna-1.jpg [data dostępu: 11.04.2022]. 
18 Opracowanie własne. 



 

Rufin Podleśny, Joanna Czernichowska, Monika Jadzińska, Diana Kułakowska, Łukasz Wojtowicz 
 

158 

 

Wtórne poprzeczki stosuje się, gdy krosno zostaje uznane za zbyt słabe, by 

w niezmienionej formie móc ponownie stanowić podłoże płótna lnianego. Fakt ten nie 

musi wynikać tylko z błędów technologicznych lub uszkodzeń samego krosna. Często 

podczas konserwacji obraz nabiera wagi – przez przesycanie go różnego rodzaju 

klejami, stosowanie mas woskowo-żywicznych czy dublowanie. Zwiększa wtedy swoją 

wagę i często także rozmiary, co sprawia, że oryginalny blejtram staje się zbyt wiotki 

w stosunku do podobrazia. 

Poprzeczka powinna być zamontowana prostopadle do dłuższych listew krosna, 

w połowie ich długości, w specjalnie w tym celu wykonanych gniazdach. Umieszczenie 

jej w tej pozycji zazwyczaj znacznie wzmacnia blejtram, czasami jednak może być 

konieczne zastosowanie większej liczby listew poprzecznych. W punkcie ich skrzyżo-

wania należy wykonać gniazda montażowe, umożliwiające ich połączenie np. na 

„zakładkę”. Połączenie staje się wyjątkowo mocne w momencie jego sklejenia bądź 

skręcenia. W przypadku krosien do obrazów wielkoformatowych konieczne może być 

dodanie kilku dodatkowych poprzeczek w każdym kierunku z uwzględnieniem faktu, 

że im większa dysproporcja w wymiarach obrazu, tym więcej poprzeczek powinno być 

poprowadzonych prostopadle do dłuższego boku. 

Od strony obrazu listwy poprzeczne powinny być zlicowane z wewnętrzną krawę-

dzią krosna. W ten sposób między podobraziem a krosnem powstaje szczelina, która 

zapobiega odciskaniu się listew w razie osłabienia naciągu płótna. 

Ważne jest, by cały układ był ruchomy, tzn. by istniała możliwość łatwego rozbicia 

krosna np. z zastosowaniem klinów. Powszechną praktyką jest łączenie poprzeczek 

z oryginalnym krosnem jednym z popularnych ruchomych połączeń stolarskich, np. typu 

wpustowo-czopowego. Pozwala to na precyzyjne napinanie poszczególnych fragmentów 

obrazu, zmniejszając luzy tkaniny i ewentualne jej wybrzuszenia. Niewielka regulacja 

połączenia poprzecznego może mieć korzystniejszy wpływ na naprężenia centralnej 

partii płótna niż mocne rozbijanie blejtramu w narożnikach. 

 
Zdjęcie 3. Nacinanie krawędzi listwy, tak by utworzyć czop, który zostanie następnie wpuszczony w połowie 

długości dłuższych listew krosna19 

 
19 Opracowanie własne. 
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Zdjęcie 4. Wykonywanie wpustu na czop w oryginalnych listwach krosna przy pomocy frezarko-wycinarki20 

 
Zdjęcie 5. Przykład modyfikacji oryginalnej poprzeczki środkowej krosna poprzez wykonanie w niej 

otworów na kliny21 

  

 
20 Opracowanie własne. 
21 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych. 
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3.2.3. Wprowadzanie mechanizmów pozwalających na kontrolowaną 

regulację wymiarów krosien malarskich 

Klasycznym sposobem korygowania naprężenia płótna jest rozbijanie krosna 

poprzez pobijanie młotkiem klinów umieszczonych w jego narożnikach. Metoda ta jest 

nieprecyzyjna i może spowodować powstanie deformacji obrazu, a w skrajnych przy-

padkach nawet jego uszkodzenie. Alternatywą dla tego sposobu rozklinowywania 

krosien może być zastosowanie śrub. 

Jednym z pierwszych udokumentowanych zastosowań systemów regulacji naprę-

żenia płótna opartych na śrubach był patent C.F. Dodge’a z 1886 roku22. Zastosował 

on „śrubę rzymską” (z prawym i lewym gwintem), której skręcanie i rozkręcanie 

umożliwia rozsuwanie lub zsuwanie ramion krosna. Rozwiązanie to, w odróżnieniu od 

stosowania klasycznych klinów, pozwala na regulację dwukierunkową. Można w ten 

sposób wielokrotnie naprężać i poluzowywać płótno, zmieniając siły w zależności od 

zmieniających się warunków otoczenia (temperatura i wilgotność). Jest to jednak 

system, który ze względu na brak automatyzacji wymaga regularnego dostosowywania 

przez wyspecjalizowanego konserwatora sztuki podczas okresowej kontroli obiektu. 

Istnieje też typ śrub rzymskich o regulacji jednokierunkowej, które są stosowane 

w przypadkach, gdy regulacja w obie strony nie jest wymagana. W tym wypadku zastę-

pują one tradycyjne kliny, jednocześnie będąc rozwiązaniem bezpieczniejszym dla 

obiektu i pozwalającym na bardziej precyzyjne dostosowywanie naprężenia.  

 
Zdjęcie 6. Patent C.F. Dodge’a z 1886 roku23 

 
22 Chase W.T., Hutt R., Aaron Draper Shattuck’s Patent Stretcher Key, Studies in Conservation, Vol. 17, No. 

1, 1972, s. 12-29. 
23 Źródło: Kulesza A., Rozwój krosien malarskich w XIX i XX wieku i ich wpływ na stan zachowania 

obrazów, Ochrona Zabytków, 49/4(195), 1996, s. 383. 
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Śruby rzymskie zostały dobrze przyjęte przez środowisko konserwatorskie. Ze 

względu na prostotę ich budowy, łatwość stosowania, a także stosunkowo niskie koszty 

są one często stosowane w przypadku wielu różnych obrazów sztalugowych bez 

względu na ich wymiary czy technikę wykonania. Śruby mogą zostać przymocowane 

do listew krosna łatwo i bezpiecznie, nie narażając oryginalnego materiału na uszko-

dzenia. Ich obecność dodatkowo stabilizuje krosna, co może mieć znaczenie w przy-

padku konstrukcji o zbyt luźnych złączach stolarskich. 

Stosowanie śrub rzymskich może w konkretnych przypadkach być jednak nieko-

rzystne, szczególnie gdy listwy krosna są wąskie i cienkie oraz nie posiadają poprzeczek, 

a siły rozsuwające listwy spowodowane przez rozkręcanie śrub są tak duże, że 

powodują wichrowanie konstrukcji w różnych kierunkach. Należy wtedy zmniejszyć 

siły tak, by doprowadzić układ z powrotem do regularnego i równego kształtu. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to rozwiązanie jest bardziej popularne 

w środowiskach konserwatorskich w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Wzmianki 

o tym mechanizmie w państwach za Oceanem pojawiają się stosunkowo rzadko, 

a Sarah L. Fisher w „Painting conservation catalog; Volume 2: Stretchers and strainers” 

wspomina o takim rozwiązaniu, powołując się na pojedyncze przypadki jego stosowania, 

nie poświęcając mu jednak więcej niż parę linijek tekstu. 

 
Zdjęcie 7. System śrub rzymskich z regulacją jednokierunkową zastosowanych w obrazie „Krajobraz 

z chatą”. Na skutek rozcięcia listew nieruchomego historycznego krosna i zamontowania śrub rzymskich 

powstał ruchomy układ pozwalający na dwukierunkową regulację napiętego na blejtram płótna24 

 
24 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych. 
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Zdjęcie 8. Przykład śruby rzymskiej z regulacją jednokierunkową zastosowanej w narożniku łączącego listwy 

krosna obrazu ,,Zwiadowcy” nieznanego autora z XIX wieku konserwowanego w Pracowni Konserwacji 

i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych25 

3.2.4. Wyodrębnianie historycznego krosna 

Opisywane dotychczas działania dotyczyły sytuacji, w których modyfikacja krosna 

była możliwa, a jej wykonanie uznane za zasadne. W wielu przypadkach historyczna 

konstrukcja nie spełnia jednak wymagań technicznych stawianych temu elementowi 

dzieła malarskiego, a jej modyfikacja z różnych względów nie jest możliwa. Do takich 

przyczyn zaliczyć można daleko posuniętą destrukcję krosna (połamane, silnie zdefor-

mowane lub spękane listwy), niefunkcjonalną konstrukcję (nieruchome złącza stolarskie), 

wadliwy materiał (niskiej jakości drewno) itd. Mogą też wystąpić sytuacje, w których 

wykonanie modyfikacji jest możliwe, lecz będą one posunięte tak daleko, że blejtram 

utraci wartości historyczne lub artystyczne, których zachowanie stanowi przecież istotę 

całego przedsięwzięcia. 

Wystąpienie takich czynników nie wyklucza jednak prezentacji malowidła w towa-

rzystwie historycznych krosien, które mogą zostać wyodrębnione w charakterze tzw. 

świadka. Poprzez wyodrębnienie rozumie się pozbawienie historycznego blejtramu 

funkcji nośnych i jego zastąpienie nową konstrukcją, z którą łączy się go w sposób 

mniej lub bardziej trwały. Zaletą tego rozwiązania jest zachowanie maksimum infor-

macji historycznych związanych z krosnem przy jednoczesnym zapewnieniu malowidłu 

odpowiedniego podłoża. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku takich działań 

powstaje kompletnie nowa jakość plastyczna i estetyczna. Krosna nie były nigdy 

projektowane i tworzone z myślą o ich ekspozycji w charakterze autonomicznego 

obiektu. Wyodrębnienie ich i prezentacja w formie „świadka” sprawia, że nadaje się im 

kompletnie nową funkcję – estetyczną, odbiegającą od oryginalnej funkcji konstrukcyjnej. 

Postępowanie konserwatorskie w wypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu krosna 

w formie „świadka” powinno być skoncentrowane na działaniach o charakterze zacho-

wawczym, w niektórych przypadkach może objąć również wykonanie drobnych 

 
25 Opracowanie własne. 
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rekonstrukcji. Na początku blejtram należy zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem – 

wykonać niezbędne prace z zakresu oczyszczania i stabilizacji konstrukcji (np. 

sklejanie listew), a w przypadku stwierdzenia obecności drewnojadów bądź zagrożeń 

mikrobiologicznych przeprowadzić dezynfekcję/dezynsekcję. Następnie można przystąpić 

do działań estetyczno-restauratorskich. Mogą one polegać na usunięciu z krosien 

wtórnych elementów nieposiadających wartości historycznej (np. taśmy klejącej) oraz 

odtworzeniu elementów brakujących (zdjęcie 11). Działania te nie są jednak obliga-

toryjne i jeśli ich wykonanie miałoby wypaczyć sens zachowania krosna jako źródła 

o charakterze historycznym, należy się od nich powstrzymać. 

Gdy prace konserwatorsko-restauratorskie są zakończone, należy zaproponować 

sposób wyeksponowania historycznego krosna w połączeniu z nowym blejtramem, na 

który zostało nabite malowidło. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest montaż 

starego krosna do nowego od odwrocia obrazu przy pomocy gwoździ, opasek, magne-

sów lub rzepów. Sposób połączenia obu ram nie powinien ograniczać ruchomości 

nowych krosien, a w szczególności utrudniać ich rozbijania. Ponadto należy pamiętać, 

że konstrukcja nowego blejtramu musi być odpowiednio mocna, by wytrzymać przy-

rost wagi obiektu. Wadą takiego rozwiązania jest wzrost grubości obiektu, który może 

spowodować kłopoty z estetyczną ekspozycją obrazu na ścianie oraz jego obramieniem. 

W określonych przypadkach, gdy jest ku temu zasadność, krosna mogą też być 

eksponowane autonomicznie, zamocowane obok obrazu. W tym wypadku istnieje 

jednak ryzyko ich zgubienia podczas transportu lub magazynowania.  

 
Zdjęcie 9. Przykład działań konserwatorsko-restauratorskich wykonywanych w przypadku zachowania 

oryginalnych krosien i ich ponownej ekspozycji w charakterze „świadka”. Sklejanie uszkodzonych 

fragmentów oryginalnego krosna (a) oraz rekonstrukcja brakującego kawałka po podmalowaniu akwarelą (b) 

i ostatecznym scaleniu kolorystycznym (c)26 

 
26 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych, Kułakowska 

D., Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem, XVIII/XIX wiek, autor nieznany, własność 
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Zdjęcie 10. Oryginalne krosna obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” zamocowane do nowego blejtramu, 
wyposażonego w śruby rzymskie pozwalające na dokładną regulację naprężenia płótna. Wtórne krosna 

zostały odpowiednio scalone kolorystycznie, tak by kluczowym elementem ekspozycyjnym odwrocia było 

oryginalne podłoże, imitując jego stan historyczny27 

4. Krosna pomocnicze – przegląd istniejących rozwiązań  

Dostępne na rynku krosna konserwatorskie nie zawsze spełniają wymagania kon-

serwatorów. Niekiedy ograniczeniem jest ich konstrukcja, utrudniająca ich zastoso-

wanie w przypadku wybranych obrazów, innym razem wymiary. Celem projektu jest 

opracowanie bardziej uniwersalnego typu krosien pomocniczych oraz zmodyfikowanie 

rozwiązań już istniejących tak, by uczynić je bardziej funkcjonalnymi.  

Idea krosien pomocniczych jest prawdopodobnie tak samo wiekowa jak samo 

malarstwo sztalugowe, choć w przypadku najstarszych tego typu rozwiązań trudno 

mówić o nich w kontekście konserwatorskim. Pierwszymi przykładami krosien pomocni-

czych były proste ramy o sztywnych połączeniach, służące do napinania płótna pod-

czas malowania obrazu. W wypadku tego rozwiązania płótno naciągano przy pomocy 

sznurka, który pełnił funkcję systemu mocująco-napinającego. Krosno tego typu było 

 

prywatna, praca magisterska wykonana Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach 
Ruchomych, Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej 

Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Praca magisterska 

wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. ASP Joanny Czernichowskiej (promotor) oraz dr hab. Moniki 

Jadzińskiej (recenzent). Nr albumu: 9632, Warszawa 2017.  
Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich „Krajobraz z chatą”, Obraz olejny na płótnie 1920 

roku. Żydowski Instytut Historyczny aut Aleksandra Kozioł pod kierunkiem st. wykł. Marcina Kozarzew-

skiego, dr Moniki Jadzińskiej oraz mgr. Mateusza Jasińskiego. A-1353, 107/154. 
27 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych, Ibidem.  
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proste i łatwe do wykonania, jednakże powodowało różnice w naprężeniu poszczegól-

nych partii płótna, które pozostawały w obiekcie również po jego przeniesieniu na 

docelowe krosna ekspozycyjne. Były to systemy popularne w XVII oraz początku 

XVIII wieku. 

Wraz z rozwojem techniki i technologii malarstwa, a także wprowadzeniem rucho-

mych złączy stolarskich w krosnach ekspozycyjnych nastąpił również rozwój systemów 

krosien pomocniczych. Zaczęto wprowadzać nowe mechanizmy pozwalające na regu-

lację ramion bądź poszczególnych elementów konstrukcyjnych ramy. Dawały one 

możliwość odpowiedniego zwiększania i zmniejszania stopnia naprężenia płótna. Stoso-

wanie takich systemów pozwala na dwukierunkową regulację naprężenia w odróżnieniu 

od tradycyjnych krosien ekspozycyjnych bądź krosien pomocniczych z naciągiem 

sznurowym. 

Współcześnie krosna pomocnicze stają się coraz powszechniej stosowanym urzą-

dzeniem w procesie konserwacji dzieł sztuki. Ich wykorzystanie jest wręcz konieczne 

na wielu etapach prac i w różnych procesach, dlatego powinny stanowić podstawowe 

wyposażenie każdej pracowni konserwatorskiej. Ich świadome oraz poprawne wyko-

rzystanie wiąże się z jakością prowadzonych zabiegów przy cennych dziełach sztuki. 

Pomimo że są to systemy cenione, a ich rola znacząca, uderza brak kompleksowego 

opracowania kryteriów i funkcji prawidłowego krosna pomocniczego. Dostępne rozwią-

zania są używane bez należytej refleksji i analizy nad ich konstrukcją, działaniem oraz 

wpływem na stan zachowania obiektu. Są one nierzadko obarczone wieloma wadami, 

których wpływ na obiekt zabytkowy może mieć negatywne skutki. 

Henryk Arendarski, projektant i wykonawca systemów krosien pomocniczych oraz 

krosien samonaprężających z programowanym działaniem znanych jako „krosna Aren-

darskiego”, dokonał podziału Konserwatorskich Krosien Pomocniczych na dwa rodzaje28: 

1. Konserwatorskie Krosna Pomocnicze – stosowane podczas niektórych zabiegów, 

szczególnie do obrazów wielkoformatowych np. w procesie impregnacji, przekle-

jania płótna czy podczas dublażu obrazu. Są one również stosowane do prac 

wykończeniowych – drobnych uzupełnień i retuszy. 

2. Konserwatorskie Krosna Pomocnicze – precyzyjne. Stosowane są do zabiegów 

wymagających bardzo precyzyjnych i delikatnych działań konserwatorskich 

z możliwością wyskalowania niektórych ich parametrów z bardzo dużą dokład-

nością. Takie rozwiązania są konieczne m.in. do uwalniania w kontrolowany sposób 

naprężeń utrwalonych w obrazach, a manifestujących się w postaci deformacji 

podobrazia. 

4.1. Konstrukcje Krosien Pomocniczych 

Konserwatorskie Krosna Pomocnicze są najczęściej zbudowane z segmentów 
wykonanych z listew drewnianych, aluminiowych profili oraz elementów stalowych. 
Poszczególne segmenty można łączyć, otrzymując ramiona dowolnej długości, przy 
czym połączenia pomiędzy segmentami są najczęściej połączeniami luźnymi typu 
pióro-wpust. Narożniki występują w postaci gotowych segmentów, a w zależności od 

 
28 Poniższy fragment artykułu został opracowany w oparciu o konsultacje prowadzone z Panem Henrykiem 

Arendarskim, autorem krosien samonaprężających z programowanym działaniem – „arendarskiego” i wybit-

nego specjalistę w dziedzinie teorii i praktyki dotyczącej specjalistycznych krosien malarskich stosowanych 

w obiektach zabytkowych. 
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modelu krosna, mogą być sztywne lub ruchome. Luźne połączenia są jednocześnie 
zaletą i wadą tego typu krosien, umożliwiają bowiem wielopunktową, precyzyjną regu-
lację wymiarów, nie gwarantując jednak prostoliniowości ramion, szczególnie tych 
złożonych z wielu segmentów. Objawia się to kątowym odchyleniem pomiędzy połą-
czonymi odcinkami. Naprężanie płótna naciągniętego na krosna segmentowe odbywa 
się poprzez rozkręcanie śrub zlokalizowanych w miejscu styku każdych dwóch seg-
mentów. Śruby, zapierając się o metalowe płaszczyzny listew, powodują ich rozsuwanie 
o ustaloną odległość. 

Mniej uniwersalne są konstrukcje Krosien Pomocniczych, w których możliwe są 
wyłącznie kombinacje wymiarowe w oparciu o łączenie wybranych długości listew 
z narożnikami. Nie ma w nich możliwości powiększania wymiaru listew poprzez 
łączenie ich ze sobą. Są to konstrukcje stabilniejsze, lecz ograniczają możliwości kom-
binatoryczno-wymiarowe krosna pomocniczego. W tym typie krosna pomocniczego 
naprężanie powierzchni płótna lub obrazu dokonuje się przez wkręcanie pary śrub 
rozmieszczonych w narożnikach ramy. 

Przewagą obu opisanych konstrukcji nad klasycznymi krosnami drewnianymi jest 
możliwość ich rozbijania bez pobijania młotkiem klinów.  

4.2. Mocowanie płótna bądź obrazu do krosna 

Istnieje kilka sposobów mocowania płótna do krosna pomocniczego bez względu 
na jego konstrukcję: 

• w przypadku, gdy listwy krosna bądź elementy na listwach są wykonane z drewna, 
możliwe jest mocowanie za pomocą gwoździ. Jest to metoda historyczna, wypie-
rana współcześnie przez stosowanie zszywek tapicerskich, których zaletą jest 
przytrzymywanie płótna w dwóch punktach, a nie, jak ma to miejsce w przypadku 
gwoździ lub pinezek, w jednym.  

• inną metodą mocowania jest odpowiednie dziurawienie płótna i nakładanie go na 
rozmieszczone na listwie występy. Jest to metoda szybka i łatwa, jednakże ma 
poważne wady. Największą z nich jest uszkadzanie płótna, na skutek czego obcięte 
pasy nie nadają się do wykorzystania. Zaburzona jest również prostopadłość kie-
runków dynamicznych podczas naprężania płótna, na skutek czego mogą powstać 
sfalowania tkaniny, które, utrwalone podczas impregnacji spoiwami, mogą zostać 
przeniesione na powierzchnię dublowanego obrazu.  

• naciąg sznurowy, polegający na naprzemiennym przewleczeniu nierozciągliwego 
sznura przez otwory wzdłuż krawędzi płótna oraz haczyki rozmieszczone na 
obwodzie krosna. Metoda ta umożliwia ręczne, bardzo precyzyjne regulowanie 
naprężeń, jednak jej wadą jest uszkodzenie płótna.  

5. Nowoczesne Studio Konserwatorskie – założenia i cel projektu. 

Opracowanie i przygotowanie projektu nowatorskich krosien 

pomocniczych. Wstęp 

Podczas prac badawczych w ramach projektu „Nowoczesne Studio Konserwatorskie 
Innowacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na podło-
żach ruchomych”, realizowanego w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na 
Podłożach Ruchomych pod kierownictwem dr hab. Joanny Czernichowskiej, prof. 
ASP, podjęto próbę opracowania konstrukcji i wykonania specjalistycznego krosna 
pomocniczego.  
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Wiodącym założeniem i celem, który przyświecał projektowi, było zrealizowanie 
systemu, który ułatwi codzienną pracę konserwatora dzieł sztuki, przyśpieszy realiz-
ację niektórych zabiegów i zmodernizuje powszechną praktykę konserwatorską 
w pracowniach prywatnych oraz instytucjach. Badania objęły analizę praktyczności 
istniejących rozwiązań oraz weryfikację możliwości ich modyfikacji pod kątem 
poszerzenia pola zastosowania w procesie konserwatorskim.  

Opracowany system krosien pomocniczych ma ułatwić prace polegające na 
przygotowaniu materiałów stosowanych do reparacji lokalnych płótna – tzw. łatek oraz 
pomocniczych pasów dublażowych. Do tej pory były one przygotowywane w więk-
szości bez użycia systemów pozwalających na regulację naprężenia nabijanego płótna. 
Płótno przybijane było na płytę bądź deskę pokrytą folią poliestrową. Na skutek 
przeklejania klejami syntetycznymi bądź naturalnymi płótno kurczy się. Na sztywnej 
płycie, gdy płótno nie jest odpowiednio naciągnięte, skurcz jest nieregularny i prowadzi 
do pofalowania płótna. Dodatkowo wadą takiego rozwiązania jest brak odpowiedniego 
dystansu między płótnem a przytrzymującą go konstrukcją. Na skutek tego klej wolno 
wysycha, a między folią poliestrową a płótnem kumuluje się wilgoć. 

5.1. Przygotowanie i testowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz opracowanie prototypu nowych krosien pomocniczych 

Prace nad nowym typem krosien pomocniczych rozpoczęto od badań i testowania 
różnych typów połączeń narożnych. Założeniem było stworzenie systemu pozwalają-
cego na dwukierunkową regulację wymiarów ramy. Efektem poszukiwań jest opraco-
wany system łączników ramion krosien zawierający mechanizm sprężynowy. Dzięki 
takiemu mechanizmowi można odpowiednio naprężać i poluzowywać płótno, wielo-
krotnie zmieniając siły w zależności od pożądanego naprężenia, uwzględniając skurcz 
płótna po przeklejeniu. 

 
Zdjęcie 11. Podczas realizacji projektu stworzono i przetestowano wiele mechanizmów w celu znalezienia 

najlepszego systemu odpowiadającego zakładanym warunkom29 

 
29 Opracowanie własne. 
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Łączniki są podzielone na dwa segmenty znajdujące się odpowiednio na prosto-

padłych do siebie listwach krosna, które po złączeniu tworzą prostokątny moduł 

o wymiarach 7 x 6 x 2 cm (rys. 15). W pierwszej połowie mechanizmu w odpowiednio 

wyfrezowanych otworach umieszczona jest śruba z łbem stożkowym oraz gniazdem 

krzyżakowym. Od wewnętrznej i zewnętrznej strony łącznika nałożone są na nią 

metalowe podkładki. Na śrubę nałożona jest metalowa sprężyna, również zakończona 

metalową podkładką. Na osi gniazda po obu stronach śruby umieszczone są dwa 

metalowe pręty, pełniące funkcję stabilizującą oraz zapobiegają paczeniu się krosna. 

W drugiej części łącznika umieszczona jest metalowa czterokątna nakrętka na 

śrubę, a na jej osi wywiercone zostały otwory na metalowe pręty. 

Po całkowitym skręceniu mechanizmu śruba przechodzi przez oba elementy 

łącznika, a sprężyna zostaje zaciśnięta. 

 
Zdjęcie 12. Zdjęcie przedstawiające fragment modułu łącznika z widocznym systemem sprężynowym30 

 
30 Opracowanie własne. 
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Rysunek 13. Rysunek techniczny przedstawiający moduł łącznika krosien z odpowiednio opisanymi 
elementami: (a) śruba z łbem stożkowym oraz gniazdem krzyżakowym, (b) metalowe podkładki, (c) 

metalowa sprężyna, (d) czterokątna nakrętka na śrubę, (e) metalowe pręty31 

Działanie mechanizmu sprężynowego polega na stopniowym rozkręcaniu metalo-

wej śruby przy pomocy odpowiedniego narzędzia, w tym przypadku śrubokręta. Na 

skutek rozchodzenia się elementów łącznika metalowa sprężyna ulega rozciągnięciu 

i powoduje silne naprężenie układu konstrukcyjnego. Bardzo wartościową cechą takiej 

budowy krosna jest możliwość dowolnego ustawienia wymiaru, ograniczone jedynie 

długością ramion. 

Po swobodnym nabiciu płótna na krosno, bez potrzeby naciągania go na listwy, 

użytkownik poprzez rozkręcanie czterech mechanizmów w narożnikach, może bardzo 

dokładnie dopasować naprężenie materiału, neutralizując powstałe deformacje. Dzięki 

zastosowaniu systemu dwukierunkowego działanie to jest odwracalne, można więc 

dostosować odpowiednią siłę naciągu materiału, uwzględniając zmieniające się czynniki 

i warunki.  

 

 

 
31 Opracowanie własne, aut. rys. Urszula Gruszewska. 
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Zdjęcie 14. Zdjęcie przedstawiające skonstruowany prototyp krosna pomocniczego, jedno z ramion ramy 

zostało rozmontowane w celu prezentacji modułów32 

 
Zdjęcie 15. Zestawienie rysunku technicznego przedstawiającego krosna pomocnicze oraz zastosowany 

moduł sprężynowy z wykonanym prototypem. Zdjęcie przedstawiające odwrocie układu33 

 
32 Opracowanie własne. 
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Najważniejszym założeniem przy tworzeniu projektu krosna pomocniczego było 

przystosowanie go tak, by było to narzędzie ułatwiające i przyspieszające pracę kon-

serwatora dzieł sztuki. W celu dokładnego zbadania ich praktyczności i funkcjonal-

ności w tym aspekcie przebadane zostały dwie grupy osób o różnym stopniu zaawan-

sowania i umiejętności w korzystaniu z narzędzi pomocniczych. Pierwszą z nich byli 

Studenci I roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. 

Badanym zostały zaprezentowane opracowane krosna pomocnicze oraz ich działanie. 

Następnie przygotowano płótna przeznaczone do nabicia i naciągnięcia na tradycyjne 

krosna malarskie oraz nowe krosna pomocnicze. Test wykazał, że czas potrzebny do 

nabicia i naciągnięcia płótna na prototypowe krosna o wymiarach 33 x 33 cm oraz 

zwykłe krosna malarskie o identycznych wymiarach zajął odpowiednio: 8 min dla 

krosna tradycyjnego i 5 minut dla krosna pomocniczego. 

Największe trudności dla osób niedoświadczonych stanowił sam proces odpo-

wiedniego naprężenia płótna na krośnie tradycyjnym. Po ok. 5 min i 30 sek. materiał 

na krosnach pomocniczych był całkowicie naprężony, natomiast na zwykłych krosnach 

malarskich płótno było nienaprężone i luźno opadało na listwy ramy. Czas na dodat-

kowe dociągnięcie materiału i rozbicie listew klinami zajął dodatkowe 1,5 min. 

Testy wykonane na drugiej grupie osób – dyplomowanych konserwatorach dzieł 

sztuki, doświadczonych w stosowaniu systemów pomocniczych i zaznajomionych 

z ich działaniem wykazały, że całkowity czas potrzebny na nabicie oraz naprężenie 

płótna może zostać skrócony do zaledwie 2 minut.  

 
Zdjęcie 16. Zdjęcie prezentujące działanie i użytkowanie krosna. Zdjęcia nr 1 przedstawiają proces nabijania 

płótna na krosna, natomiast zdjęcia pod nr. 2 pokazują proces rozkręcania mechanizmu sprężynowo-

rozprężającego34 

 
33 Opracowanie własne, aut. rys. tech. Urszula Gruszewska. 
34 Opracowanie własne. 
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Przeprowadzone badania pokazały, że opracowany system krosien pomocniczych 

stanowi rzeczywiste ułatwienie pracy i przyspiesza niektóre działania w procesie 

konserwacji dzieł sztuki.  

Przygotowana prototypowa propozycja krosien pomocniczych ma wymiary 33 x 33 cm. 

W obecnym stanie ich wykorzystanie jest ukierunkowane głównie na przygotowywanie 

łat oraz pasów dublażowych. Jednakże dzięki uniwersalnemu charakterowi łączników 

mogą być one zastosowane w drewnianych ramach o dowolnych wymiarach. Przyszłe 

badania prototypowych krosien pomocniczych będą skoncentrowane na ich zasto-

sowaniu w większych konstrukcjach, tak by mogły posłużyć do procesów impregnacji 

płótna dublażowego bądź jako tymczasowe podłoża dla konserwowanych obrazów 

wymagających prostowania. 

 
Zdjęcie 17. Zdjęcie przedstawiające w pełni nabite i naprężone płótno na krosna pomocnicze. W dalszym 

etapie prac materiał może zostać przeklejony i zagruntowany35 

 Ponadto system nowatorskich krosien pomocniczych może być wykorzystywany 

także przez artystów malarzy podczas procesów twórczych. Proste i nieskomplikowane 

działanie takiego systemu umożliwia zastosowanie go jako tymczasowego podłoża dla 

obrazów malowanych na płótnie. Artysta może na krośnie pomocniczym wykonywać 

wszystkie prace, zastępując nimi tradycyjne krosna ekspozycyjne. Ułatwiają one 

nabicie i naciągnięcie płótna do jego przeklejenia i zagruntowania. Następnie po nama-

lowaniu obrazu i jego wyschnięciu umożliwiają łatwe zdjęcie z nich dzieła i nawinięcie 

go na wałek bądź przechowywanie płótna samoistnie bez podłoża konstrukcyjnego. 

Taki sposób magazynowania nie tylko pozwala na zaoszczędzenie miejsca, ale także 

 
35 Opracowanie własne. 
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na wykorzystanie krosna pomocniczego jako podłoża ekspozycyjnego – poprzez ponowne 

nabicie na niego obrazu podczas wystawy bądź innej prezentacji. 

Takie zastosowania krosien pomocniczych sprawdzą się również w malarstwie 

plenerowym. Ze względu na kompaktowe rozmiary (dowolny rozmiar ramy) eliminują 

konieczność nieporęcznego transportu dużej ilości prefabrykowanych podobrazi 

malarskich już nabitych na krosna. W przypadku stosowania krosien pomocniczych 

potrzebne są jedynie one i przygotowane podobrazie płócienne. Artysta malujący 

w plenerze może w dowolnym momencie nabijać i ściągać płótno, a prostota użycia 

mechanizmu pozwala na właściwe naprężanie płótna nawet w warunkach polowych. 

Jako że obecne rozwiązanie krosien pomocniczych jest zrealizowane w fazie proto-

typowej, nie jest wykluczone zastosowanie innych materiałów do budowy konstrukcji. 

Podczas prac badawczych zastosowane zostały najbardziej praktyczne i łatwe w obróbce 

listwy drewniane. Kostki mechanizmu łączącego narożniki również zostały wykonane 

z drewna. Same elementy mechanizmu naprężającego wykonane są ze stali nierdzew-

nej. Prace nad systemem konstrukcyjnym nie zostały całkowicie zakończone i cały 

czas jest badana jego praktyczność i możliwość zastosowania w nowych działaniach. 

Kolejne działania projektu Nowoczesne Studio Konserwatorskie realizowanego 

w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych pod kier. 

dr hab. Joanny Czernichowskiej, prof. ASP będą opierać się na dalszym rozszerzaniu 

funkcjonalności i modernizacji opracowanych systemów. 

6. Podsumowanie 

Tematyka i problematyka związana z malarskimi krosnami ekspozycyjnymi oraz 

krosnami pomocniczymi w minionych wiekach była rzadko poruszana w literaturze 

konserwatorskiej w charakterze autonomicznym. Jest to temat postrzegany często jako 

nieatrakcyjny ze względu na to, że krosna stanowią typowo techniczny element budowy, 

tylko pośrednio wpływający na walory artystyczne malowidła. Na szczęście współc-

ześnie zagadnienia dotyczące ekspozycji i rearanżacji oryginalnych bądź historycznych 

krosien stają się coraz szerzej badane i analizowane. Dostrzegana zostaje zarówno 

wartość materialna, jak i niematerialna zabytkowych krosien ekspozycyjnych. Podej-

mowane działania coraz częściej opierają się na minimalnej ingerencji w strukturę 

dzieła sztuki, co wiąże się z odchodzeniem od rutynowego zabiegu wymiany blejtramów 

na nowe. Prezentowane działania adaptacji i wyodrębniania historycznych krosien 

malarskich są efektem badań oraz studiów nad rozwijającą się metodyką i postępowa-

niem konserwatorskim w przypadku ich zachowania. 

Drugą gałęzią badań realizowanych w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podło-

żach Ruchomych jest projekt „Nowoczesne Studio Konserwatorskie. Innowacyjne 

rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach rucho-

mych”. Podczas prac badawczych realizowanych pod kierownictwem dr hab. Joanny 

Czernichowskiej, prof. ASP, podjęto próbę opracowania konstrukcji i wykonania 

specjalistycznego krosna pomocniczego pozwalającego na dwukierunkowe naprężanie 

i rozprężanie płótna.  

Przyjęte założenia praktyczne oraz konstrukcyjne udało się zrealizować, skutkiem 

czego został opracowany prototyp krosien pomocniczych z zaimplementowanym me-

chanizmem sprężynowym. 
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Krosna malarskie w procesie konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach 

płóciennych. Obecne tendencje i innowacje 

Streszczenie 
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące problematyki postępowania konserwatorskiego w przypadku za-

chowania historycznych krosien malarskich oraz przedstawia zrealizowany projekt innowacyjnych krosien 

pomocniczych. We wstępie pracy zostało przedstawione dawne oraz współczesne podejście do kwestii 

adaptacji i zachowywania zabytkowych blejtramów. Zaprezentowano również argumenty stojące za 
podejmowaniem działań, których celem jest konserwacja i rearanżacja krosien pełniących funkcję podłoża 

pod obrazy malowane na płótnie. W pracy został opisany dotychczasowy stan badan i wiedzy dotyczący 

tematyki krosien malarskich oraz pomocniczych, przeanalizowana została zarówno literature z XX, jak 

i XXI wieku. Podsumowaniem tematyki krosien malarskich było przedstawienie działań realizowanych 
w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Drugim działem pracy jest część 

poświęcona tematowi krosien pomocniczych oraz udziału tych konstrukcji w procesie konserwacji dzieł 

sztuki. Zaprezentowano wyniki prac zrealizowanych w ramach badań „Nowoczesne Studio Konserwatorskie. 
Innowacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach ruchomych”, 

których efektem było opracowanie prototypu innowacyjnego krosna pomocniczego opartego o mechanizm 
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sprężynowo-rozprężający. Przygotowana konstrukcja została poddana odpowiednim testom, w którym 

wzięły udział różne grupy badawcze. Optymistyczne wyniki testów i badań będą stanowiły podstawę do 

kontynuowania prac nad rozwojem konstrukcji innowacyjnych krosien pomocniczych oraz poszukiwania 

ich zastosowań również w działaniach o innym charakterze. 
Słowa kluczowe: konserwacja, malarstwo sztalugowe, krosna malarskie, krosna pomocnicze, adaptacja, 

rearanżacja, badania 

Painting loom in the regeneration process and repair of painting on canvas. 

Current trends and innovations 

Abstract  

The article discusses issues related to the conservation procedure in the case of preserving historical 

painting stretchers and presents the completed project of innovative auxiliary stretchers. The introduction 

to the work presents the old and contemporary approach to the issue of adaptation and preservation of 
antique stretchers. Arguments for taking actions aimed at the conservation and rearrangement of stretchers 

that act as a substrate for paintings on canvas were also presented. The paper describes the current state of 

research and knowledge on the subject of painting and auxiliary frames, both 20th and 21st century 

literature was analyzed. A summary of the subject of painting stretchers was the presentation of activities 
carried out in the Conservation and Restoration Studio of Painting on Movable Substrates of the Faculty of 

Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts in Warsaw. The second section of 

the work is devoted to the subject of auxiliary looms and the participation of these structures in the 

conservation process of works of art. The results of works carried out as part of the Modern Conservation 
Studio research were presented. Innovative solutions and materials in the conservation and restoration of 

painting on moving surfaces, which resulted in the development of a prototype of an innovative auxiliary 

stretcher based on a spring-expansion mechanism. The prepared structure was subjected to appropriate 

tests in which various research groups took part. Optimistic test and research results will constitute the 
basis for continuing work on the development of innovative auxiliary stretchers and searching for their 

applications also in activities of a different nature. 

Keywords: conservation, easel painting, stretchers, strainers, auxiliary stretcher, adaptation, rearrangement, 

research  
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Rafał Jabłoński1, Joanna Czernichowska2, Monika Jadzińska3, Łukasz Wojtowicz4, 

Diana Kułakowska5 

Innowacyjne metody z wykorzystaniem mat grzejnych 

w konserwacji 

1. Wprowadzenie  

Na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie, realizowane jest zadanie badawcze pt.: „Nowoczesne Studio Konserwa-

torskie. Innowacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa na 

podłożach ruchomych”. Projekt prowadzony jest pod kierunkiem dr hab. Joanny 

Czernichowskiej, prof. ASP – kierowniczki Pracowni Konserwacji i Restauracji 

Malarstwa na Podłożach Ruchomych II. W ramach prowadzonych prac badawczych 

wykonywane są prototypy urządzeń mających zastosowanie w naprawach i konser-

wacji podobrazi płóciennych. Istotnym elementem tych działań są testy cienkich folii 

grzewczych na podczerwień, wykonanych z nanorurek węglowych w celu sprawdzenia 

ich użyteczności m.in. w zakresie dublowania obrazów, prostowania czy miejscowej 

likwidacji deformacji płótna. Gdy płótno w obrazie, w wyniku działań niszczących 

czynników jest na tyle uszkodzone, że nie może już pełnić funkcji nośnej dla warstwy 

malarskiej, konieczne jest przeprowadzenie zabiegu dublowania obrazu. Polega on na 

naklejeniu go na nową tkaninę, która przejmuje funkcję nośną z oryginalnego podobra-

zia. Istnieje możliwość przeprowadzenia tego procesu na zimno, jak również na ciepło. 

W obu przypadkach potrzebne jest odpowiednie ciśnienie w trakcie klejenia.  

W Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało przeprowadzonych wiele badań dotyczących 

dublażu. Między innymi została wykazana możliwość wykonania bezpiecznego dublo-

wania na stole próżniowym obrazów o wysokiej fakturze. Zaproponowano metody 

z zastosowaniem gumy lateksowej folii poliamidowej, płaszcza silikonowego i warstw 

amortyzujących. Opracowano również metody dublowania obrazów współczesnych 

wykonanych w technikach mieszanych6. Na przestrzeni lat narzędzia potrzebne do 
 

1 rafaljablonski@cybis.asp.waw.pl, kierunek Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromo-

wanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 

https://wkirds.asp.waw.pl/. 
2 joanna.czernichowska@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach 
Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, https://wkirds.asp.waw.pl/. 
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realizacji procesu dublowania zmieniały się. Na początku stosowano żelazka, w później-

szym okresie wyparte zostały one przez stoły dublażowe. Wraz z rozwojem nowych 

technologii pojawiły się nowsze rozwiązania. Zostały opracowane maty grzejne IMAT 

z nanorurek węglowych dedykowane do zabiegów konserwatorskich. Nowe materiały 

pozwoliły na zbudowanie urządzenia, które było lekkie i mobilne. Matę grzejną można 

zwinąć w rulon, dzięki czemu zajmuje ona mało miejsca. Pojawienie się na rynku foli 

grzewczych na podczerwień wykonanych z CNT stosowanych w ogrzewaniu podło-

gowym skłoniło do realizacji innowacyjnego projektu polegającego na wykorzystaniu 

komponentów łatwo dostępnych na rynku i przystosowanie ich do celów konser-

watorskich. Dodatkowo dla uzyskania odpowiedniego ciśnienia potrzebnego w procesie 

dublowania został opracowany system oparty o zasady działania worków próżnio-

wych. Ideą projektu było stworzenie narzędzia, które byłoby mobilne i zapewniało 

możliwość pracy poza pracownią konserwatorską, stając się tym samym alternatywą 

dla dużych i ciężkich stołów dublażowych. Wraz z rozwojem tego projektu równolegle 

powstaje prototyp stołu MMFT (Mobile Multi Functional Table) pomyślany jako 

uniwersalne i przenośne narzędzie do wykonywania reperacji podobrazi płóciennych. 

Oba projekty stwarzają możliwość pracy konserwatora w terenie, poza pracownią 

konserwatorską. 

2. Zarys historii urządzeń stosowanych do dublowania obrazów 

Na przestrzeni lat narzędzia stosowane w procesie dublowania obrazów zmieniały 

się. Na początku były stosowane żelazka. Z czasem pojawiły się stoły grzewcze, 

grzewczo-ssące i grzewczo-niskociśnieniowe. Stoły dublażowe okazały się rewolucyjnym 

rozwiązaniem, gdyż pojawiła się możliwość dokładnej kontroli zarówno temperatury 

zgrzewania, jak i ciśnienia (fot. 7). Dodatkowo rozkład temperatury i ciśnienia jest 

równomierny na całej powierzchni stołu co jest istotne w trakcie przeprowadzania 

zabiegów konserwatorskich. Stoły grzewczo-ssące zbudowane są z płyty grzewczej, 

która połączona jest z kanałem do ekstrakcji powietrza. Temperatura elektrycznego 

elementu grzewczego kontrolowana jest za pomocą termostatu. Niskie ciśnienie 

panujące pomiędzy folią a płytą grzewczą monitorowane jest przy pomocy manometru. 

Pomysł na budowę stołu z możliwością kontroli temperatury i ciśnienia został po raz 

pierwszy zaproponowany w 1930 roku na Międzynarodowej Konferencji Muzeów 

w Rzymie. Pierwszy stół grzewczy powstał w 1948 roku (fot. 1), natomiast grzewczo-

ssący w 1953 roku. W 1950 roku pojawił się na rynku pierwszy stół grzewczy wypro-

dukowany przez firmę Koch z Hanoweru7. Głównym ograniczeniem stołów był ich 

rozmiar, który nie pozwalał na prace przy obiektach o większych wymiarach. Z tego 

powodu powstawały stoły budowane pod potrzeby danych obiektów. Przykładem 

takiego urządzenia był stół zbudowany przez konserwatora Etchisona (fot. 2). Miał 

wymiary 120 x 180 [cm]. Pod główną płytą stołu umieszczony był zestaw paneli 

grzewczych. Czas nagrzewania tego urządzenia trwał dublowania obrazów na płótnie 

ok. 1 godzinę, a maksymalna osiągalna temperatura wynosiła 95°C8. W trakcie 

użytkowania stołów zauważono szereg problemów. Okazało się, że na licu obrazu 

może odwzorować się struktura płótna, jeśli w nieodpowiedni sposób zostanie użyte to 

 

Toruń 2005. 
7 Drinkwater N., A New Table for Relining, [w:] Studies in Conservation, 2, 1957, s. 89-90. 
8 Etchison B., Radiant Heat for Vacuum Tables, [w:] Studies in Conservation, 4, 1969, s. 170-173. 
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narzędzie. Istnieje możliwość wykorzystania stołu grzewczo-ssącego tylko jako urzą-

dzenia ssącego, na przykład w wykonaniu zimnego dublażu lub dla metody „hot-seal”. 

Metody te mają zastosowanie przy obiektach ze złuszczającą się warstwą malarską  

i w niektórych obrazach na desce. Istnieje możliwość pracy partiami w przypadku 

większych obiektów, które nie mieszczą się na stole9. W 1964 roku zostały opubli-

kowane przez Hackego szczegóły konstrukcji stołu, który uznawany jest za prototyp 

stołu niskociśnieniowego. Przy jego pomocy został przeprowadzony dublaż obrazów 

temperowych z wykorzystaniem klajstru skrobiowego jako spoiwa, bez konieczności 

licowania warstwy malarskiej10. Stoły niskociśnieniowe były kolejnym etapem roz-

woju stołów grzewczo-ssących. Stoły te mają szczelną, pustą wewnątrz komorę, na 

której wierzchu jest perforowana płyta. Umożliwia ona odciąganie powietrza za pomocą 

przemysłowych systemów ekstrakcyjnych. Ponieważ obiekt przylega do perforowanej 

powierzchni to nie jest konieczne pokrywanie go folią. Powietrze ucieka jedynie przez 

spękania w obrazie, zatem działa jak folia. Miejsca nieprzykryte przez obraz należy 

pokryć folią. Rozwiązanie to daje możliwość pracy nad obiektem w momencie, gdy 

przylega on do stołu. Pierwotnie na tego typu stołach system ogrzewania był realizo-

wany przez lampy podczerwone11. Na początku lat sześćdziesiątych pojawiło się wiele 

zmodyfikowanych wersji tych urządzeń. Ciekawym rozwiązaniem technicznym stołu 

grzewczo-ssącego jest konstrukcja Martina de Wilde z 1959 roku (fot. 4). Po-

wierzchnię roboczą stanowiła aluminiowa płyta nagrzewana od spodu elektrycznie. 

Obraz przykrywany jest przez cienką gumową powłokę, którą na początku zabiegu 

przytrzymuje się za pomocą mosiężnych prętów. Aby zrealizować docisk obiektu, 

powietrze jest częściowo wypompowywane spod gumowej powłoki12. Innym przykła-

dem urządzenia stosowanego do dublażu jest grzewczo-ssąca szklana prasa (fot. 5). 

Panel górny prasy składa się z dwóch powłok wzmocnionego szkła. Powierzchnia 

wewnętrzna drugiej powłoki posiada przezroczystą błonę przewodzącą. Ogrzewanie 

realizowane jest poprzez przepływ prądu elektrycznego przez błonę. Dzięki zastoso-

waniu przezroczystego materiału jest możliwa obserwacja obrazu w czasie przebiegu 

konserwacji13. Innym rozwiązaniem zasługującym na uwagę są koperty próżniowe 

(fot. 6). Urządzenie to pozwala na uzyskanie niewielkiego ciśnienia w zabiegach kon-

serwatorskich. „Metodę kopertową” po raz pierwszy zaprezentowano na konferencji 

w Greenwich w 1974 roku, która była poświęcona technikom dublowania. Została ona 

wymyślona przez Percivala-prescotta i Chittendena. Aby wykonać kopertę próżniową, 

należy naciągnąć powłokę lateksu lub poliamidu na ramę przy pomocy taśmy samo-

przylepnej. Wybór powłoki uzależniony jest od wrażliwości obrazu oraz od grubości 

impastów. Obiekt kładzie się na powłoce, która jest okolona pasami płótna. Umieszcza 

się je, aby ułatwić przepływ powietrza w momencie, gdy wytworzone zostanie ssanie. 

Powstała konstrukcja połączona jest z kolejną powłoką, która łączy się z kanałem 

ekstrakcyjnym w celu wytworzenia koperty próżniowej. Następnym etapem jest 

 
9 Ruhemann H., The Impregnation and Lining of Paintings on a Hot Table, „Studies in Conservation”, 2, 

1953, s. 73-76. 
10 Knut N., The Restauration of painyings, Kolonia 1998, s. 136-138. 
11 Tamże, s. 138. 
12 De Wild M., A Vacuum-Relining Apparatus General Use, „Studies in Conservation”, 2, 1959, s. 74. 
13 https://www2.preservationequipment.co.uk/_524D14C294C74C1B84695F0970A00076/conservatinequip 

ment/index.cfm?fuseaction=products.detail&pid. 
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wytworzenie odpowiedniego ciśnienia pomiędzy powłokami. Zaletami tego rozwiązania 

jest uzyskanie mniejszych sił działających na konserwowany obraz. Innym atutem jest 

możliwość jego obserwacji z obydwu stron, lica i odwrocia. Rozwiązanie to sprawdza 

się przy obiektach z większymi nierównościami i impastami14. 

 
Fotografia 1. Jeden z pierwszych stołów grzewczych15 

 
Fotografia 2. Stół zbudowany przez Etchisona16 

 
14 Knut N., The Restauration of paintings, Kolonia 1998, s. 138. 
15 Wolters C., Doerner-Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Studies in Conservation, 1960, nr 1, s. 20. 
16 Etchison B., Radiant Heat for Vacuum Tables, Studies in Corservation, 1969, nr 4, s. 170. 
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Fotografia 3. Instytut Doernera Monachium – stól wyprodukowany przez firmę „Messers” Petera Kocha 

w Hanowerze. Przedstawiony tu model jest wersją z 1956 roku17 

 
Fotografia 4. Urządzenie grzewczo-ssące konstrukcji Martina de Wilde z 1959 roku18 

 
Fotografia 5. Grzewczo-ssąca szklana prasa19 

 
17 Wolters C., Doerner-Institut, Staatsgemäldesammlungen, Studies in Conservation, 1960, nr 1, s. 20. 
18 Packard E., Michaels P., Walters Art. Gallery, Baltimore, Studies in Conservation, 1960, nr 1, s. 21. 



 

Innowacyjne metody z wykorzystaniem mat grzejnych w konserwacji 
 

181 

 

 
Fotografia 6. Koperta próżniowa20 

 
Fotografia 7. Stół dublażowy dostępny obecnie na rynku21 

3. Technologia CNT (Carbon nanotube) 

Nanorurki węglowe (CNT) zostały opisane w literaturze technicznej w 1952 roku 

przez Radushkevicha i Lukyanovicha jednak „oficjalne” odkrycie CNT przypisywane 

jest Japończykowi Sumio Jijimie22. W 1991 roku opublikował on pracę naukową pt.: 

„Helical microtubules of graphitic carbon”23. Od tego czasu znalazły praktyczne 

zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Została opracowana technologia formo-

wania maleńkich i cienkościennych nanorurek węglowych bez zanieczyszczeń. CNT 

w skali molekularnej można uznać za arkusze grafenu, które są zwinięte w tubę. Są 

uznawane za jeden z alotropów węgla, które znajdują się pomiędzy fulerenami 

a grafenem. Nanorurki jednościenne (SWCNT) złożone są z pojedynczych bezszwowych 

rolek grafenu, natomiast nanorurki wielościenne (MWCNT) zbudowane są z dwóch 

 
19 https://www2.preservationequipment.co.uk/_524D14C294C1B84695F0970A00076/conservationequipment/ 
index.cfm?fuseaction=products.detail&pid=4915, 04.03.2022. 
20 Knut N., The Restauration of paintings, Kolonia 1998, s. 139. 
21 katalog Restauro Technika, nr 6, s. 9. 
22 Wróblewska A., Kroczek P., Pożarycki A., Innowacyjne zastosowanie nanorurek węglowych hydrofo-
bowych w budownictwie drogowym, [w:] Drogownictwo, Warszawa 2019, s. 203. 
23 W pracy opisał swoje badania wykonane na próbce sadzy obserwowanej pod mikroskopem elektronowym 

Linka A., Wróblewska A., Możliwość wykorzystania nanorurek węglowych w obszarze General Aviation, 

[w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, s. 114. 
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lub więcej rolek grafenu24. Istotny wpływ na właściwości poszczególnych nanorurek 

może mieć ich chiralność i geometria. Chiralność określa sposób, w jaki warstwa 

grafenu owinięta jest wokół osi nanorurek. Związki chiralne są czynne optycznie – 

mogą one skręcać światło spolaryzowane rozchodzące się wzdłuż ich osi w prawo lub 

w lewo. Chiralność definiowana jest kilka czynników: wskaźnik chiralności, wektor 

chiralny, kąt chiralny25. Synteza nanorurek węglowych może być prowadzona w kilku 

metodach: katalityczną syntezę laserową, metodę elektrołukową lub w różnego typu 

procesach chemicznego osadzania par (CVD). We wszystkich wymienionych typach 

produkcji wykorzystuje się katalizatory, którymi są najczęściej metale: Kobalt, Żelazo, 

Nikiel, Platyna lub półprzewodniki, takie jak węglik krzemu (SiC) oraz porowate 

tlenki metali np. Tlenek Glinu26. Proces ablacji laserowej oparty jest na dekompozycji 

stałego źródła węgla i jest typowym procesem laboratoryjnym. Dzieje się tak z powodu 

na niskiej wydajności i ograniczonej skalowalności laserów. Metoda elektrołukowa 

natomiast jest problematyczna w przypadku zwiększonej skali produkcji – nie jest 

ekonomiczna. Większość dostępnych na rynku materiałów oparta jest na procesie kata-

litycznego osadzania z fazy gazowej. W procesie tym typowe gazowe źródło węgla 

rozkłada się na stałej cząsteczce katalizatora w podwyższonych temperaturach. W zależ-

ności od rodzaju katalizatora i warunków procesu, SWCNT lub MWCNT narastają na 

jego cząstce. W ten sposób tworzy się aglomerowana cząstka CNT. Proces zazwyczaj 

przebiega w temperaturach powyżej 500°C. Przy zastosowaniu katalizatorów stałych 

stosuje się typy reaktorów z ruchomymi złożami, takie jak reaktory ze złożem 

fluidalnym lub reaktory z piecem obrotowym27.  

W zależności od rodzaju produkcji, długość CNT może mieć do kilku milimetrów, 

a średnica mieści się w zakresie 5-20 nanometrów. Stosunek długości do średnicy 

sięga rzędu kilku tysięcy. CNT są najlepszymi emiterami pola ze wszystkich znanych 

materiałów i mogą przenosić prąd elektryczny o gęstości 4 x 109 A/cm2, który jest 

ponad 1000 razy większy niż miedź. Przewodność cieplna CNT jest 2,5 razy wyższa 

niż diamentu. CNT są materiałem wyjątkowo wytrzymałym. Posiadają moduł Younga 

ponad stukrotnie większy niż stal28. Potrafią skutecznie i równomiernie nagrzać 

powierzchnię, nawet o dużej wielkości, z bardzo szybką reakcją termiczną. Gwarantuje 

to stabilną temperaturę na dużych powierzchniach, a także krótki czas nagrzewania 

i chłodzenia29. 

 
24 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 633. 
25 Wskaźnik chiralności to współrzędne sześciokąta na płaszczyźnie grafenowej, wektor chiralny jest opisy-

wany przez wskaźniki chiralności natomiast kąt chiralny jest to kąt zawarty pomiędzy osią symetrii a wektorem 
chiralnym. Ze względu na wielkość kąta chiralnego można wyróżnić kilka struktur nanorurek węglowych: 

tzw. Fotelową, Zygzak, Skrętną. Patrz: Szadkowski B., Pingot M., Nanorurki węglowe – materiał przyszłości, 

Eliksir, 1 (3), Łódź 2016, s. 16. 
26 Tamże, s. 17. 
27 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, 4, s. 634. 
28 Porównania te występujące w literaturze technicznej są niestety mało precyzyjne, gdyż zestawiane są ze 

sobą właściwości wytrzymałościowe pojedynczej nanorurki z właściwościami stali w makroskali. Patrz: 
Wróblewska A., Kroczek P., Pożarycki A., Innowacyjne zastosowanie nanorurek węglowych hydrofobowych 

w budownictwie drogowym, [w:] Drogownictwo, Wraszawa 2019, s. 205. 
29 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 634. 
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4. Maty grzejne IMAT 

W przypadku zastosowania technologii CNT w konserwacji dzieł sztuki, w pierwszej 

kolejności wzięto pod uwagę ich świetne właściwości termiczne oraz nanoskalę. Skło-

niły one badaczy do wykorzystania ich w matach grzejnych IMAT, z przeznaczeniem 

do celów konserwatorskich. Projekt IMAT (The Intelligent Mobile Multipurpose Accurate 

Thermo-Electrical Device Research Project), który zakładał stworzenie prototypowych 

urządzeń z przeznaczeniem do praktyki konserwatorskiej, został sfinansowany w ramach 

siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań FP730. Wykonane 

prototypy przystosowane są do precyzyjnego, łagodnego ogrzewania. Mają one postać 

zarówno lekkich, elastycznych, przezroczystych i oddychających mat, które przypo-

minają folię, jak również membrany przepuszczającej gaz, umożliwiającej migrację 

oparów i przepływ powietrza31. Sterowanie odbywa się przy pomocy mobilnej konsoli 

z ekranem dotykowym. Można regulować przy jej pomocy temperaturę oraz ustalić 

wzorzec ogrzewania. Zakres regulacji temperatury wynosi 0,1°C. W przeciwieństwie 

do stołów grzewczych, które wymagają wysokiego napięcia do 350 V i mocy do 

15000 W (lub więcej), system IMAT działa przy 36 V/650 W. Mobilność i niskie 

zużycie energii sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do pracy w terenie. Doskonale 

sprawdza się również w zabiegach na szeroką skalę, gdy jest ograniczony dostęp  

i w sytuacjach, gdy jest potrzebna szybka interwencja konserwatorska32.  

Zaprojektowane urządzenie złożone jest z elastycznego grzejnika foliowego, które 

wykonane jest z CNT oraz powiązanej z nim konsoli, stanowiącej jednocześnie gniazdo 

do zasilania maty. Konsola sterująca posiada elektryczny moduł zasilający, cyfrową 

konsolę z ekranem dotykowym do kontrolowania i programowania procesu nagrze-

wania oraz termoparę (TC) podłączoną bezprzewodowo za pomocą połączenia Bluetooth. 

Mata została zaprojektowana tak, by urządzenie było jak najbardziej mobilne. Moduł 

zasilający, termopara, konsola i ekran dotykowy mogą być umieszczone w dowolnym 

miejscu. Urządzenie działa z uniwersalnym wejściem 110-230 V i posiada dwie 

skrzynki zasilające. Dla mniejszych grzejników 36 V, a dla większych 96 V. 

W przypadku grzałek o niewielkich rozmiarach możliwe jest niskie napięcie, w gra-

nicy 12-24 V33. Powstało szereg prototypów mat grzejnych IMAT. Jednym z nich jest 

 
30 Grupa badawcza składała się m.in. z ekspertów z dziedzin termoelektrotechniki, nanomateriałów i wzornictwa 

przemysłowego oraz konserwacji dzieł sztuki. Koordynatorem projektu prowadzonego przez konserwatorów 
malarstwa Tomasa Markevicius i Nina Olsson był Università degli Studi di Firenze (UNIFI, Włochy). UNIFI 

opracowało konsolę i regulatory temperatury dla nowego urządzenia. Za rozwój innowacyjnych nanopowłok 

odpowiadał Future Carbon GMBH (Niemcy) w ścisłej współpracy z Sefar AG (Szwajcaria) i UNIFI. Za testy 

terenowe technologii i urządzeń IMAT, odpowiadali: Stichting Restauratie Atelier Limburg-SRAL (Holandia), 
Laura Amorosi (Włochy), Lorenzo Conti (Włochy), Lietuvos Dailės Muziejus (Litwa) i Istituto per l'Arte e il 

Restauro Palazzo Spinelli (Włochy). Jako przyszłego dystrybutora i marketingu urządzeń wybrano C.T.S. 

S.r.l. (Włochy). Patrz: Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon 

Nanotubes in Art Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 636. 
31 Tamże. 
32 Markevičius T., Olsson N., Hegelbach R., Furferi R., Meyer H., Seymour K., Saborowski K., Borgioli L., 

Amorosi L., Conti L., Šimaitė R., Kielė E., Lenaerts S., Bierings J., New approaches to an old problem: 

A precision mild heat transfer method for nuanced treatment of sensitive contemporary and modern artworks, 
[w:] ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017, ed. J. Bridgland, art. 

1308, Paris: International Council of Museums, s. 4. 
33 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 639. 
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IMAT-S. Jest to mata nieprzepuszczalna i nieprzezroczysta. Ulepszono w niej rozpro-

wadzanie ciepła na powierzchni. Poprawiono natychmiastową reakcję termiczną i zwięk-

szono dokładność w zakresie niskich temperatur. Udało się uzyskać niskie zużycie 

energii i łatwość obsługi. Matę można z łatwością zrolować, dzięki czemu zajmuje 

mało miejsca. Urządzenie posiada wielowarstwową strukturę. Składa się z warstwy pod-

łoża, przewodzącej powłoki CNT i powłoki ochronno-izolacyjnej. Podłoże wykonane 

jest z folii poliestrowej, natomiast powłoka ochronno-izolacyjna z kauczuku silikono-

wego34.  

Innym prototypem jest IMAT-B. Jest to mata nieprzezroczysta, ale w przeci-

wieństwie do IMAT-S, jest przepuszczalna dla gazów, przede wszystkim dla przepływu 

powietrza i oparów wody. W tej macie powłoka z nanorurek węglowych osadzona jest 

na tkaninie poliestrowej o otwartym splocie. Tkanina ta została opracowana przez 

Sefar AG35. Składa się ona z włókien PET. Jej elektrody wykonano z plecionych drutów 

miedzianych pokrytych srebrem o przekroju 0,7 mm2 i szerokości 20 mm36.  

IMAT-T to trzeci prototyp maty, który jest przezroczysty i nie przepuszcza gazów. 

Jego powłoka zbudowana jest z przezroczystych gatunków silikonu w połączeniu 

z cienką przewodzącą siatką37.  

Wszystkie prototypy wykazują szybką reakcję termiczną i łatwo osiągają temperatury 

w zakresie 100°C. Warstwa zewnętrzna pokryta jest wysoce usieciowanym kauczukiem 

silikonowanym, który izoluje prąd elektryczny i posiada odporność chemiczną na wodę 

i inne rozpuszczalniki.  

Jak wspomniano wcześniej maty IMAT zasilane i kontrolowane są przez konsolę 

sterującą. Monitoruje ona również i rejestruje proces ogrzewania, kontroluje tempera-

turę, dokładność i stabilność cyklu nagrzewania a także czas nagrzewania i chłodzenia. 

Urządzenie składa się z trzech komponentów: skrzynki zasilającej IMAT, jednostki 

sterującej IMAT i jednostki IMAT TC (termopara). Skrzynka zasilająca składa się 

z zasilacza napięciowego i płyty głównej. Urządzenie to analizuje dane temperaturowe 

z termopary TC. Posiada wbudowany mikrokontroler, który alarmuje użytkownika 

o błędach i awariach, które mogą wystąpić. Energia elektryczna zarówno dla układu 

sterowania, jak i obwodu zasilacza pochodzi z zasilacza MeanWell AC/DC, który 

dostarcza 36 V lub 48 V do płyty głównej. Dokładniej, mała konsola IMAT wymaga 

tylko jednego zasilacza HRP-600 36 V MeanWell. Zamiast tego, duża konsola IMAT 

wykorzystuje dwa identyczne zasilacze RSP-1500 48 V MeanWell, połączone szere-

gowo, aby uzyskać całkowitą moc wyjściową 96 V. Rdzeniem płyty głównej jest mikro-

kontroler ATxmega16A4U Atmel, mały mikroprocesor z dodatkowymi wewnętrznymi 

urządzeniami peryferyjnymi zintegrowanymi w tym samym układzie38. Moduł IMAT 

 
34 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 641-642. 
35 Sefar AG (Szwajcaria) jeden z podmiotów biorących udział w projekcie IMAT. Przyp. Autor. 
36 Meyer H., Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art 

Conservation, [w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, s. 642. 
37 Tamże. 
38 To urządzenie ma 16 kB pamięci flash, 2 kB pamięci SRAM i zegar główny procesora 12 MHz. Jednostka 
sterująca jest oparta na rdzeniu Xflar produkowanym przez Qprel s.r.l. Jest to kompaktowy moduł CPU 

oparty na ARM9, pracujący z częstotliwością 240 MHz, z 64 MB pamięci RAM i 256 MB pamięci flash 

NAND z zintegrowanymi urządzeniami peryferyjnymi. Moduł ten można zintegrować z płytą Xflar Xpress, 

która dodaje połączenia, takie jak Ethernet, przyciski i moduł USB. Można ją rozszerzyć o rezystancyjny 
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TC składa się z płytki elektronicznej IMAT TC i źródła zasilania z baterii litowej 

wielokrotnego ładowania, dzięki czemu jest bezprzewodowe i mobilne. Jednostka TC 

jest wyposażona w termoparę typu T laminowaną folią elektrostatyczną, która służy 

jako odłączalny czujnik temperatury. To urządzenie mierzy lokalnie temperaturę grzałki 

za pomocą termopary i przesyła dane przez Bluetooth do płyty głównej39. 

Maty typu IMAT z powodzeniem stosowano w szeregu prac konserwatorskich 

o zróżnicowanym charakterze. Wykorzystano je między innymi do likwidacji deformacji 

płótna w obrazie „Cliffside” (1952-1953) autorstwa Louisa Bunce’a znajdującego się 

w zbiorach Portland Art Museum (Oregon, USA). Zabiegi te udało się przeprowadzić 

bez zdejmowania płótna krosien, a do wzmocnienia krawędzi płótna wykorzystano 

paski płótna, które wklejano przy użyciu aktywowanej termicznie folii – BEVA film 

(temp. aktywacji błony – 65°C)40.  

W postępowaniu konserwatorskim przy obrazie Franka van Hemerts’a „Initiatie” 

(1992-1993) wykorzystano zdolność maty IMAT do łagodnego, delikatnego ogrze-

wania w połączeniu z miejscowym użyciem ciśnienia, do konsolidacji spękań warstwy 

malarskiej z jednoczesnym prostowaniem deformacji płótna. W tym przypadku jako 

spoiwa użyto mieszanki klejów Aquazol (Aquazol 50 : 200 : 500 w stosunku wago-

wym 1 : 1 : 1)41.  

Skuteczność w prostowaniu miejscowych deformacji maty IMAT wykazują także 

w przypadku obrazów, które wcześniej zostały zdublowane. Warto wspomnieć o użyciu 

ich w konserwacji obrazu Roberta Motherwella „Open No 16. In Ultramarine with 

charcoal Line” (1968), który został uszkodzony w trakcie transportu. Obiekt o dużych 

wymiarach (473 x 252 cm), był poddany konserwacji w przeszłości, w trakcie której 

wykonano „zimny” dublaż przy użyciu kleju BEVA Gel. Powstałe deformacje płótna 

udało się zlikwidować poprzez ogrzewanie odkształceń w temperaturze 40°C przez ok. 

10 minut, co pozwoliło rozmiękczyć spoiwo dublażowe. Następnie chłodzono te obszary 

poprzez dociśnięcie płytek chłodzących z obu stron płótna42.  

Interesująca oraz warta odnotowania jest informacja na temat możliwości zastoso-

wania mat IMAT w oczyszczaniu warstw malarskich z użyciem hydrożeli. Testowano 

m.in. kilka rodzajów żeli z enzymami, których zdolność do usuwania niepożądanych 

substancji z obiektów zabytkowych wzrasta wraz z połączonym precyzyjnym przenie-

sieniem ciepła43.  

  

 

ekran dotykowy, aby stworzyć pełną konsolę dotykową. W jednostce sterującej IMAT instalowany jest 
system operacyjny Linux oparty na architekturze ARM. Dokładne dane techniczne patrz: Meyer H., 

Saborowski K., Markevicius T., Olsson N., Furferi R., Carfagni M., Carbon Nanotubes in Art Conservation, 

[w:] J. Conserv. Sci., 4, 2013, 4, s. 644. 
39 Tamże. 
40 Markevičius T., Olsson N., Hegelbach R., Furferi R., Meyer H., Seymour K., Saborowski K., Borgioli L., 

Amorosi L., Conti L., Šimaitė R., Kielė E., Lenaerts S., Bierings J., New approaches to an old problem: 

A precision mild heat transfer method for nuanced treatment of sensitive contemporary and modern artworks, 

[w:] ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017, ed. J. Bridgland, art. 
1308, Paris: International Council of Museums, s. 5. 
41 Tamże. 
42 Tamże, s. 6. 
43 Tamże s. 8. 
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5. Część badawcza 

W trakcie prowadzonych badań nad przystosowaniem do celów konserwatorskich 

folii grzewczych na podczerwień używanych w ogrzewaniu podłogowym zostały 

przetestowane trzy folie dostępne na polskim rynku. Jako pierwszą testowano matę 

grzewczą typu drabinkowego Greenie Heat 220 W/m2. Jest ona sprzedawana w rulo-

nach o szerokości 50 cm i grubości ok. 0,4 mm. Zaletą tej folii jest jej stosunkowo 

niska cena, łatwość montażu instalacji elektrycznej oraz kompatybilnego termostatu 

z przeznaczeniem do sterowania zakresami temperatury. Z punktu widzenia technicz-

nego jej wadą jest typ budowy, gdzie nieosłonięte paski grafenu z czasem wycierają się 

i tracą swoje właściwości termiczne. W przypadku możliwości wykorzystania folii 

Greenie do celów konserwatorskich ograniczające są jej wymiary (szerokość) oraz 

maksymalny zasięg temperatury ok. 50°C. Pomimo tych wad stwierdzono możliwość 

wykorzystania maty Greenie do zabiegów związanych z miejscową likwidacją defor-

macji płótna w przypadku obrazów wrażliwych na działanie wyższych zakresów tem-

peratur, czy wzmacnianie reperacji płótna poprzez podklejanie ich tzw. Laminatami 

(fot. 10). Jako laminaty stosuje się najczęściej cienkie włókniny syntetyczne (np. 

poliestrowe) przesączone spoiwem. W przypadku zastosowania klejów akrylowych, 

których temperatura aktywacji błony waha się w okolicach 50°C, zastosowanie maty 

typu Greenie może być skutecznym narzędziem do stykowego podklejenia laminatu. 

Sam proces klejenia może być połączony z aktywacją błony kleju poprzez naniesienie 

odpowiedniego rozpuszczalnika, a następnie sfinalizowany poprzez termiczne działalnie 

maty wykorzystujące termoplastyczne właściwości żywic akrylowych.  

Szersze zastosowanie ma natomiast wysokotemperaturowa folia grzewcza na pod-

czerwień Heat Plus (fot. 9). Jej szerokość wynosi 100 cm, grubość ok. 0,4 mm, a moc 

jednostkowa 400 W/m2 44. Jej odpowiednikiem jest trzecia testowana folia na pod-

czerwień Green Leaf typu All-Coated (GL-400W-ALL-C). Jej szerokość wynosi 100 

cm, grubość 0,4 mm, moc jednostkowa 400 W/m2, a zakres osiągalnej temperatury 60-

70°C. Obydwa opisane produkty to folie typu powlekanego izolowane poliuretanem. 

Ten typ folii jest lepszy pod względem jakości, trwałości i efektywności od typu 

drabinkowego. Różnice polegają w budowie struktury grzejnej. W folii powlekanej 

część grzejna jest złożona z trwałej i wydajnej mieszaniny włókna węglowego z pastą 

karbonową, natomiast w typie drabinkowym część grzejna stanowi podatna na wypa-

lenie mieszanka pyłu grafitowo-węglowego tworzącego ścieżki przewodzące pomiędzy 

dwoma elektrodami. Folie drabinkowe z czasem tracą swoją wydajność wskutek wy-

palania się ścieżek, a ponieważ pomiędzy ścieżkami są puste przestrzenie, to tempera-

tura na powierzchni folii nie jest taka sama. Natomiast w foli typu powlekanego 

grzanie odbywa się całą powierzchnią. Czas nagrzewania foli typu drabinkowego jest 

również do 20% dłuższy w porównaniu do foli typu powlekanego45 (fot. 8), Dlatego 

też w dalszych badaniach dotyczących możliwości zastosowania wysokotemperaturo-

wych mat grzejnych używana była folia powlekana Green Leaf typu All-Coated. 

W trakcie projektu jednym z problemów technicznych był nierównomierny rozkład 

temperatur na powierzchni grzejnej. Spowodowane było to łączeniem się dwóch 

 
44 http://heatpluspolska.pl/produkty-2/ogrzewanie-podczerwienia-folie-grzewcze/folia-grzewcza-

wysokotemperaturowa-heat-plus/ 04.04.2022. 
45 https://greenleafpolska.pl/budowa-folii-grzewczej-green-leaf-i-zasada-jej-dzialania/ 04.03.2022. 
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elementów grzejnych i znajdujących się w tym miejscu przewodów. W związku z tym 

obszary te nie były dostatecznie ogrzewane (fot. 16). Aby temu zapobiec zastosowana 

została warstwa pośrednia w postaci blachy aluminiowej o grubości 1 mm i wymiarach 

200 x 100 cm, która miała na celu wyrównać rozkład temperatur. Jej grubość była za 

duża, gdyż po jej zwinięciu i rozwinięciu na stałe się odkształciła. W planach jest 

przetestowanie cieńszej blachy ze stali sprężynowej i grubszej folii aluminiowej. 

Została wykonana pierwsza próba użyteczności folii grzewczej na obiekcie zabytko-

wym. Celem wykonywanego zabiegu była likwidacja deformacji. Obraz był wcześniej 

zdublowany na klej Beva 371. Udało się przy pomocy folii grzewczej na podczerwień 

Heat Plus podgrzać zdeformowane miejsce i zniwelować nierówności. Powodzeniem 

zakończyła się także próba dublażu obrazu przeznaczonego do testów przy użyciu 

Bevy 371. Jest to spoiwo głównie przeznaczone do dublażu który wykonuje się na 

ciepło. Skład tego produktu jest oparty na bazie mieszaniny octanu winylowo-etylo-

wego, parafiny i żywicy ketonowej stanowiącej 40% roztwór w rozpuszczalniku 

alifatyczno-aromatycznym. Temperatura aktywacji błony wynosi 68°C46. Obraz 

przeznaczony do testów pokryto od odwrocia jedną warstwą roztworu kleju BEVA 

371 w benzynie ekstrakcyjnej w stosunku objętościowym 1 : 1. Jako płótno dublażowe 

użyto płótno lniane, które przeklejono klejem skórnym, a po wyschnięciu nałożono 

dwie warstwy spoiwa dublażowego (jw.). Następnie na przygotowanym stole została 

rozłożona folia, która po złożeniu na pół i zamknięciu tworzy worek. Do środka 

foliowego worka położono izolację termiczną wraz z matą Green Leaf typu All-Coated. 

Następnie ułożono blachę aluminiową w celu wyrównania rozkładu temperatury. 

Obszar, na którym miał leżeć obiekt, został przykryty folią poliestrową Melinex, na 

którą położono płótno dublażowe i obraz. Lico obrazu również zabezpieczono poprzez 

przykrycie folią Melinex (fot. 13 i 14). Jest to folia poliestrowa, w tym zastosowaniu 

jednostronnie silikonowana. Stosuje się ją, aby zapobiec przyklejeniu się obiektu do 

innych elementów podczas dublowania. Folia ta jest odporna na wilgoć i ciepło, jest 

chemicznie obojętna, nie zawiera kwasów, nie żółknie i nie kruszy się. Dookoła 

obiektu wewnątrz worka została utworzona ramka z rurek z tworzywa sztucznego 

z nawierconymi otworami od wewnętrznej strony. Układ posiada wyjście do odkurzacza 

przemysłowego. Jest to system odprowadzania powietrza z foliowego worka (fot. 11). 

Aby zapobiec blokowaniu przepływu powietrza w otworach w trakcie odciągania 

powietrza z worka foliowego, rurki zostały owinięte bawełnianą tkaniną. Dodatkowo, 

aby usprawnić odprowadzanie powietrza zostały rozłożone pasy bawełnianej tkaniny 

prowadzone od ramki do obrazu. Worek został zaklejony taśmą papierową, a w jego 

wnętrzu pod blachą został umieszczony czujnik temperatury połączony z układem 

sterującym temperaturą (fot. 12). Ciśnienie wywierane na obiekt jest różnicą ciśnienia 

atmosferycznego i ciśnienia panującego wewnątrz worka foliowego (w dalszych pla-

nach rozwoju projektu przewidziana jest instalacja manometru do pomiaru ciśnienia 

wewnątrz worka foliowego). Aby osiągnąć temperaturę 68°C potrzebną do wykonania 

dublażu, okazało się konieczne okrycie całości izolacją termiczną. Bez niej maksymalna 

osiągnięta temperatura wyniosła 56°C. Jest to rozwiązanie kompromisowe, gdyż naj-

lepiej byłoby mieć cały czas możliwość monitorowania co się dzieje z obiektem w trakcie 

przeprowadzanego procesu (fot. 15). Poszukiwania materiału, który byłby dobrym 

 
46 Szmelter I., Problemy Dublowania obrazów na podłożu płóciennym, Warszawa 1992, s. 46-51. 
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izolatorem, a jednocześnie byłby przezroczysty trwają. Dalszym etapem rozwoju pro-

jektu jest instalacja pompy próżniowej z regulacją ciśnienia przez zawór obniżający 

ciśnienie wewnątrz układu. W tym przypadku osiągniecie próżni w foliowym worku 

jest problematyczne, gdyż ciśnienie wywierane na obiekt byłoby równe ciśnieniu 

atmosferycznemu 1013,25 hPa, w związku z czym mogłoby dojść do uszkodzeń 

konserwowanego obiektu.  

47 

Fotografia 8. Porównanie budowy maty grzewczej na podczerwień typu drabinkowego i typu powlekanego 

 

 
Fotografia 9. Test maty grzewczej na podczerwień Heat Plus. Opracowanie własne  

 
47 https://greenleafpolska.pl/budowa-folii-grzewczej-green-leaf-i-zasada-jej-dzialania/, 21.04.2022. 
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Fotografia 10. Wykorzystanie maty grzejnej na podczerwień Heat Plus w celu likwidacji deformacji 

w konserwowanym obrazie. Opracowanie własne 

 
Fotografia 11. Montaż układu odprowadzania powietrza. Opracowanie własne 

 
Fotografia 12. Montaż układu realizującego docisk obiektu. Opracowanie własne 
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Fotografia 13. Przygotowanie obiektu do dublowania. Opracowanie własne 

 
Fotografia 14. Obraz w trakcie dublowania. Opracowanie własne 

 
Fotografia 15. Obraz w trakcie dublowania z nałożoną izolacją termiczną. Opracowanie własne 
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Fotografia 16. Zdjęcie przedstawiające rozkład temperatur w macie grzewczej na podczerwień Green Leaf, 

z widocznymi chłodnymi pasami w miejscu, gdzie są ulokowane przewody. Opracowanie własn 

6. Podsumowanie 

Dotychczasowe wyniki badań i prac rozwojowych dotyczących możliwości zasto-

sowania technologii grzewczej opartej na CNT w dziedzinie konserwacji i restauracji 

dzieł sztuki są bardzo obiecujące. W przypadku konserwacji podobrazi płóciennych, 

maty grzewcze testowane w ramach projektu badawczego „Nowoczesne Studio Kon-

serwatorskie. Innowacyjne rozwiązania i materiały w konserwacji i restauracji malarstwa 

na podłożach ruchomych”, na pewno będą wykorzystywane w codziennej praktyce 

konserwatorskiej. Ideą dalszych prac będzie stworzenie uniwersalnego, przenośnego 

zestawu, opartego na konstrukcji stołu MMFT48, który umożliwi przeprowadzanie 

skomplikowanych prac konserwatorskich w terenie. Proponowane urządzenie będzie 

także świetnym uzupełnieniem wyposażenia pracowni konserwatorskich ze względu 

na połączenie w swej budowie funkcji, które do tej pory traktowano indywidualnie. 

Istotnym komponentem są w tym przypadku folie grzewcze, które na podstawie 

przeprowadzonych testów mogą być idealną alternatywą dla stołów dublażowych.  
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Innowacyjne metody z wykorzystaniem mat grzejnych w konserwacji 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości przystosowania mat grzejnych na podczerwień wykorzy-

stywanych w ogrzewaniu podłogowym do zabiegów konserwatorskich. Maty grzewcze testowane są na 

wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach 

projektu badawczego: „Nowoczesne Studio Konserwatorskie”. Zabiegiem konserwatorskim dedykowanym 
pod opracowywane urządzenie jest dublaż obrazu. Gdy płótno w obrazie, w wyniku działań niszczących 

czynników jest na tyle uszkodzone, że nie może już pełnić funkcji nośnej dla warstwy malarskiej, 

konieczne jest przeprowadzenie zabiegu dublowania obrazu. Polega on na naklejeniu go na nową tkaninę, 

która przejmuje funkcję nośną z oryginalnego podobrazia. Istnieje możliwość przeprowadzenia tego procesu 
na zimno, jak również na ciepło. Aby zrealizować to zadanie oprócz folii grzewczej, która zapewnia 

odpowiednią temperaturę, został opracowany worek foliowy, z którego odprowadzane jest powietrze 

w celu zrealizowania odpowiedniego docisku w trakcie procesu klejenia. Siła docisku jest różnicą ciśnień 

pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem panującym wewnątrz worka. Wyniki testowanego 
rozwiązania są obiecujące i na pewno będzie ono wykorzystywane w codziennej praktyce konserwator-

skiej. Ideą dalszych prac będzie stworzenie uniwersalnego, przenośnego zestawu, opartego na konstrukcji 

stołu MMFT, który umożliwi przeprowadzanie skomplikowanych prac konserwatorskich w terenie. 

Proponowane urządzenie będzie także świetnym uzupełnieniem wyposażenia pracowni konserwatorskich 
ze względu na połączenie w swej budowie funkcji, które do tej pory traktowano indywidualnie. Opraco-

wywane rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę dla stołów dublażowych, które mogą być stosowane 

jedynie w pracowniach konserwatorskich. 

Słowa kluczowe: worek foliowy, mata grzejna na podczerwień, dublaż, stół MMFT 
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Justyna Cichosz1, Adriana Cieślak-Arkuszewska2 

Światło jako tworzywo kształtowania formy 

architektonicznej małych obiektów sakralnych 

1. Wprowadzenie  

(…) człowiek przynależy światłu, które podtrzymuje jego trwanie i aktywności, 

a gdy zanika, zawiesza go na progu nieświadomości lub nieobecności 

rzeczywistości3. 

Studia nad światłem, jako ważnym elementem kształtowania struktury przestrzennej 

obiektów, są tematem stale obecnym w architekturze zarówno na poziomie teoretycz-

nym, jak i wdrożeniowym. W obliczu przemian kulturowych i poszukiwania nowych 

wartości estetycznych potrzeba kontynuowania badań nad wykorzystaniem metafi-

zycznych4 właściwości światła w architekturze jest wciąż aktualna. Światło pozostaje 

nie tylko podstawowym komponentem budowania funkcji poprzez wartość użytkową, 

ale jest również narzędziem pozwalającym na definiowanie wartości symbolicznych 

o szczególnym znaczeniu kulturowym, a przez to umożliwia kreowanie architektury 

odwołującej się do kontekstu znaczeniowego. Światło, będąc nośnikiem uniwersalnych 

wartości, kreuje przestrzeń wykraczającą poza ramy świata materialnego, a tym samym 

staje się idealnym „tworzywem” architektonicznym umożliwiającym budowanie sfery 

sacrum.  

 Celem niniejszego artykułu jest rozszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu 

projektowego architektów w zakresie wykorzystania światła na rzecz uchwycenia 

sacrum w architekturze, rozumianego nie tylko jako wartość religijna, ale w szerszym, 

bardziej transcendentalnym ujęciu. Uwaga autorek koncentruje się na małych współ-

czesnych obiektach sakralnych realizowanych w otwartym krajobrazie górskim, gdzie 

forma architektoniczna i światło korespondują z otoczeniem i stanowią wzajemne, 

synergicznie oddziałujące wartości. Warto przy tym podkreślić, że obiekty religijne 

stanowią nieodłączny element pasm górskich i wzbogacają aspekt duchowych doznań 

w procesie „doświadczania” gór5, które jako miejsce styku nieba i ziemi oraz przejścia 

z jednego bytu kosmicznego do drugiego6 stają się sceną rozgrywanego spektaklu 

sacrum światła i cienia. 
Współczesne realizacje europejskich kaplic górskich, ze szczególnym uwzględnie-

niem kaplic powstałych w austriackiej części Alp, są doskonałymi przykładami 

 
1 justyna.cichosz@dokt.p.lodz.pl, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Politechnika Łódzka ISD PŁ.  
2 adriana.cieslak@p.lodz.pl, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka. 
3 Myoo S., Krótka historia światła, [w:] Ostrowicki M. (red.), Materia sztuki, Towarzystwo Autorów 

i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2010, s. 557-570. 
4 Metafizyczne cechy rozważane są zgodnie z interpretacją Ewy Rewers, która podkreśla, iż metafizyka może, 

ale nie musi być teologią: Rewers E., Nieskończoność i chłód – ku metafizyce architektury, Materiały 
Międzynarodowej Konferencji PR UIA, „Miejsca Duchowe”, Warszawa 2007, s. 71. 
5 Kronowski D., Pioneering exploration of the mountains expressed through architecture, Teka Komisji 

Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 17(1), Lublin 2021, s. 14-28. 
6 Eliade M., Traktat o historii religii, Wydawnictwo OPUS, Łódź 1993, s. 97-99. 
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ilustrującymi różnorodne wykorzystanie światła jako budulca definiującego przestrzeń 

sacrum. Architekci odpowiedzialni za formę przestrzenną analizowanych obiektów 

potraktowali światło jako tworzywo, które można w świadomy sposób „kształtować”, 

„obrabiać”, „porządkować” i „używać”, przy czym wykorzystanie tej swoistej materii 

prowadzi do osiągania efektów nacechowanych symboliką7 wykraczających poza to co 

fizyczne, a wkraczających w warstwę duchową. Światło stało się nośnikiem wartości 

niewypowiedzianych, operujących na poziomie doznań o charakterze emocjonalnym 

czy wręcz transcendentalnym. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w tej metafizycznej 

układance symbolu i jego pogłębionej treści na pierwszy plan wysuwają się zagad-

nienia z zakresu psychologii percepcji i świadomego operowania naszym postrzega-

niem, które ma prowadzić do z góry zamierzonych efektów. Co za tym idzie, 

zastosowanie światła w każdym z analizowanych przypadków ma charakter celowy 

i przemyślany, prowadzący do określonych doznań, skojarzeń i odczuć. Warto również 

podkreślić, że punktu wyjścia dla symbolicznej roli światła w przestrzeni architekto-

nicznej, a w szczególności jego bezpośrednich inklinacji ze sferą duchową, należy 

upatrywać w znaczeniu, jakie na przestrzeni wieków nadały mu różne kultury. Światło 

od zawsze postrzegane jest bowiem jako symbol „boskiej obecności” i życiodajnej 

mocy8. W tym kontekście światło staje się istotnym elementem determinującym odbiór 

bryły, jak i charakter wnętrza, a jego świadome zastosowanie jako tworzywa służy 

reżyserowaniu stanów emocjonalnych odbiorcy. Światło jako tworzywo definiuje 

przestrzeń, ustala hierarchię, podporządkowuje sobie elementy składowe, wprowadza 

dynamikę, nadaje nastrój, podkreśla granice, a także wprowadza odbiorcę w stan iluzji, 

potęgując przeżycia estetyczne i wywołując zaskakujące efekty wizualne9. 

Natura światła słonecznego różni się od natury światła sztucznego, przez co właści-

wość i kierunek oddziaływania na formę architektoniczną pozostają odmienne, zmienia 

się bowiem natężenie światła, jego barwa, temperatura oraz kierunki i kąty padania10. 

Promienie słoneczne określają ekspresję bryły architektonicznej osadzonej w przepeł-

nionym kontrastami krajobrazie górskim. Obecność nieustannej gry cieni, mroku 

i blasku przenosi się na płaszczyzny dzieła ludzkiego, tym samym akceptując jego byt 

w naturalnym otoczeniu bądź podkreślając jego odrębność. Kierunek oddziaływania 

światła dziennego ma charakter dośrodkowy, świat zewnętrzny determinuje odbiór 

przestrzeni sacrum, w tym atmosferę jego wnętrza, którą Barbara Stec definiuje jako 

fizyczną, obiektywną właściwość wnętrza11.  

Światło sztuczne, którego podstawowym zadaniem jest realizacja zadań o charakterze 

funkcjonalnym (funkcja użytkowa), coraz częściej traktowane jest również jako 
 

7 Przestrzeń symboliczna jest wyodrębnioną przestrzenią, w której wyróżnić można miejsce znaczące (symbol, 
święty znak, przedmiot), które organizuje całą przestrzeń: kulturową, duchową i społeczną (Datko A., Czło-

wiek w przestrzeni symbolicznej, Peregrinus Cracoviensis, z. 12, 2001, s. 118). Pojęciem przestrzeni sakralnej, 

w sensie przestrzeni symbolicznej, posługuje się także M. Eliade (Eliade M., Sacrum. Mit. Historia, PIW, 

Warszawa 1993). 
8 Wlazło-Malinowska K., Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w kraj-

obrazach naturalnych i kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 17, Komisja Krajobrazu 

Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, s. 148-161. 
9 Malinowska-Petelenz B., Metafizyka i światło, „Środowisko Mieszkaniowe”, 18, 2017, s. 11-20. 
10 Chęć-Małyszek A., The concept of light and color as a key element of experiencing ‘feeling architecture’, 

Budownictwo i Architektura, 18(1), 2019, s. 11-21. 
11 Stec B., O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery 

architektury, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017. 
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narzędzie ekspozycji bryły obiektu i sposób na zarysowanie granic pomiędzy materią 

a przestrzenią (funkcja kreatywna) w warunkach braku naturalnego oświetlenia. 

Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska podkreśla, że światło może służyć hierarchizacji 

lub unifikacji, a także być nośnikiem znaczenia i kontekstu, wprowadza bowiem roz-

wiązania o charakterze kontemplacyjnym, metaforycznym i symbolicznym12.  

Działając odśrodkowo, światło wysyła metafizyczną wiadomość z przestrzeni sacrum, 

odbieraną w świecie zewnętrznym pozostającym w sferze profanum. Tym samym staje 

się zarówno granicą, jak i łącznikiem, strefą przejścia pomiędzy tym, co duchowe, 

a tym, co fizyczne, materialne i ludzkie.  

2. Metodyka badań 

W pracy podjęto próbę analizy sposobów wykorzystania światła w kształtowaniu 

formy architektonicznej przestrzeni sacrum w warunkach obiektów lokalizowanych 

w górskim krajobrazie otwartym. Analiza objęła rozmiar oraz ilość przeszkleń i otwarć, 

umożliwiających wprowadzenie światła dziennego do wnętrza oraz przezierność mate-

riału, przez który światło zostało przefiltrowane. Uwzględniono również miejsce umiesz-

czenia źródła światła w badanym wnętrzu i sposób modyfikacji światła na skutek 

wprowadzenia go do wnętrza. Ponadto przeanalizowano sposoby operowania światłem 

wewnątrz obiektu, iluminację nocną budynku oraz osiągane w ten sposób efekty prze-

strzenne, estetyczne i symboliczne. Badania miały charakter monograficzny, polegający 

na analizie wybranych obiektów i prowadzone były w formie opisu szczegółowego. 

Badanie jakościowe służyło wyodrębnieniu zasad operowania światłem prowadzących 

do osiągania określonych rezultatów przestrzennych (kreowanie sacrum). Analizowane 

przypadki rozpatrywano w zakresie stosowania światła dziennego oraz sztucznego 

przy uwzględnieniu zarówno relacji dośrodkowej (światło do i we wnętrzu obiektu), 

jak i odśrodkowej (rola i znaczenie światła w relacji pomiędzy obiektem a światem 

zewnętrznym). Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyodrębnienie szczegółowych 

rozwiązań, ocenę ich skutków dla jakości i charakteru przestrzeni oraz ocenę wpływu 

tych rozwiązań na strukturę sacrum i profanum. Ten etap badań miał zatem charakter 

redukcjonistyczny (rozbicie na poszczególne jednostkowe rozwiązania). Synteza 

z przeprowadzonych badań jednostkowych dała natomiast podstawę do wyprowadzenia 

wniosków o charakterze ogólnym (ujęcie holistyczne). W analizie szczegółowej wyko-

rzystano systematykę i typologię elementarnych architektonicznych sposobów opero-

wania światłem słonecznym we wnętrzu stworzoną przez Barbarę Stec.13  

Warto przy tym podkreślić, że choć każdy z analizowanych przypadków jest orygi-

nalnym, unikatowym dziełem i nie sposób wyekstrahować zbioru zasad, według których 

należy operować światłem w obiektach sakralnych, to jednak analiza jakościowa 

zastosowanych rozwiązań i porównanie uzyskanych efektów mogą stanowić element 

budowania świadomości projektowej architektów, wpływać inspirująco i przyczyniać 

się do kreatywnego wykorzystania światła, jako tworzywa architektonicznego.  

 
12 Rogińska-Niesłuchowska M., Architektura i światło/Architecture and light, Czasopismo Techniczne, Iss. 

15, 2010, s. 323-327. 
13 Stec B., O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery 

architektury, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017. 
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W opisie rezultatów oraz w dyskusji posłużono się językiem metaforycznym w celu 

scharakteryzowania wrażeń subiektywnych. Język ten pozwolił również na uchwycenie 

cech światła w przestrzeni bez umniejszania jego roli metafizycznej.  

Do badań szczegółowych wyodrębniono osiem obiektów zlokalizowanych w obsza-

rach niezurbanizowanych, w krajobrazie górskim na terenie Europy. Analizie poddano 

powstałe w drugiej połowie XX i początkach XXI wieku kaplice z: 

1. Austrii: 

• Granat Kapelle w Zillertal (projekt – Mario Botta),  

• kaplica nieopodal Andelsbuch (projekt zespołu Cukrowicz-Nachbaur),  

• kaplica w Wirmboden (projekt Innauer-Matt Architekten),  

• mobilna kaplica w austriackim Lustenau (projekt – Hugo Dworzak),  

• kaplica w Kendlbruck (projekt – Hannes Sampl).  

2. Szwajcarii: 

• kaplica w Sumvitg (projekt – Peter Zumthor).  

3. Słowacji: 

• Kaplica Zmartwychwstania (projekt – Samuel Netocny). 

4.  Polski: 

• kaplica Ostatniego Pożegnania w Rychwałdzie (projekt – Jakub Turbasa i Bartło-

miej Pyrzyk). 

3. Rezultaty  

Tabela 1. Analiza porównawcza wybranych obiektów w zakresie organizacji otwarć, „aktywności 
architektury” oraz charakterystyki i roli światła w kształtowaniu formy i wnętrza. Opracowanie własne.  

(Do opracowania tabeli z analizą czynników operowania światłem użyto typologii oraz pojęć podstawowych 

opracowanych przez Barbarę Stec)14 

 Organizacja otwarć 

zapewniających oświetlenie wnętrza. 

Materiały przeszklenia i płaszczyzn 
ograniczających wnętrze 

Charakterystyka 

aktywności 

architektury 

Charakterystyka światła 

i budowana przy jego pomocy 

atmosfera wnętrza 

G
ra

n
at

 K
ap

el
le

, n
ie

o
p
o
d
al

 Z
il

le
rt

al
, 

M
ar

io
 B

o
tt

a 

Światło górne zostało wprowadzone 
przez oculus – pojedynczy otwór 

w poziomej płaszczyźnie zamyka-

jącej wnętrze od góry. Zastosowano 

całkowicie przezroczyste szkło 
wypełniające otwarcie. We wnętrzu 

istnieje drugie otwarcie w jednej z 

płaszczyzn pionowych – niewielki 

krzyż grecki, nie wprowadza jednak 
istotnej dla rozświetlenia wnętrza 

ilości światła. Źródła światła są 

widoczne. 

Pozostałe płaszczyzny ograniczające 
wnętrze zorganizowano jako pełne, 

wykończone jednorodnym 

materiałem – drewnianą boazerią. 

Wprowadzenie promieni 
słonecznych bezpośrednio 

z zewnątrz, bez zmiany ich 

kierunku i bez pośred-

nictwa filtra poprzez 
wykrawanie. 

Wędrujące światło jest 
bezpośrednie, dynamiczne, 

zmienne oraz daje smugę 

słoneczną.  

Brak relacji widokowych oraz 
aktywne, punktowe światło 

wytwarza atmosferę ciepła 

i bliskości. Światło wędrujące 

powoli po łamanych 
płaszczyznach ścian 

przywołuje wrażenia 

przemijania. 

 
14 Stec B., O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery 

architektury, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andelsbuch
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Światło górno-boczne przedostaje 

się do wnętrza poprzez „pęknięcie” 
w płaszczyznach ograniczających 

wnętrze. Mleczne szklenie zostało 

zaprojektowane obwodowo, 

oddzielając ściany i dach nawy od 
ściany prezbiterium. Źródło światła 

pozostawiono widoczne. 

Przeszklenie wprowadza do wnętrza 

niewielką ilość światła. Pozostałe 
płaszczyzny ograniczające wnętrze 

zorganizowano jako pełne, ściany 

tworzą ciasno ułożone deski 

z nieimpregnowanego drewna. 

Światło dzienne zostało 

wprowadzone przez 
przeciskanie. 

Nieprzezierna, mleczna 

szyba powoduje refrakcję, 

częściowe przefiltrowanie 
promieni słonecznych. 

Bliskość otwarcia 

względem prostopadłej 

płaszczyzny ściany 
powoduje rozproszenie –

ślizganie promieni na 

ścianie prezbiterium. 

Promienie słoneczne 

przedostające się do wnętrza 
zostają rozproszone. Światło 

jest stałe, jednolite, chłodne. 

Światło zdaje się być 

materiałem budowlanym 
zastępującym fragment 

konstrukcji. Wrażenie silnego 

wyizolowania wnętrza 

względem świata 
zewnętrznego – atmosfera 

spokojna, stabilna. 
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Światło wprowadzono przez dwa 

wąskie otwarcia – pionowe: boczne, 
w ścianie zamykającej wnętrze oraz 

poziome: górne, zastępujące 

kalenicę. Oba otwarcia zostały 

wypełnione mleczną, nieprzezierną 
szybą, pionowe otwarcie w kolorze 

niebieskim, natomiast poziome 

bezbarwną. Przeszklenia 

wprowadzają do wnętrza niewielką 
ilość światła. Pełne ściany kaplicy 

wykonano z ubitego betonu, dach 

pozostawiono z widoczną 

konstrukcją wykonaną z drewna 
świerkowego. 

Światło dzienne zostało 

wprowadzone przez 
przeciskanie. 

Nieprzezierna, mleczna 

szyba powoduje refrakcję, 

częściowe przefiltrowanie 
promieni słonecznych. 

Bliskość otwarcia 

względem prostopadłej 

płaszczyzny ściany 
powoduje rozproszenie –

ślizganie promieni na 

posadzce pomieszczenia. 

Promienie słoneczne 

przedostające się do wnętrza 
zostają rozproszone. Światło 

jest stałe, jednolite, chłodne. 

Wyeliminowanie elementu 

konstrukcyjnego i zastąpienie 
go świetlikiem podkreśla 

symboliczną funkcję światła 

jako materii. Rozlewające się 

na posadzce smugi odwołują 
się do metafizycznych 

właściwości światła. Wrażenie 

silnego wyizolowania wnętrza 

względem świata 
zewnętrznego – atmosfera 

spokojna, stabilna. 
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Światło przedostaje się do środka 

przez częściowo transparentny 

materiał ścian i ażurowe, listwowe 

wypełnienie ścian. Zapewniono 
możliwość podniesienie ścian 

ograniczających wnętrze a tym 

samym otwarcie wnętrza na świat 

zewnętrzny.  
Zamknięte wnętrze oświetlone jest 

jednostajnie poprzez przesączanie 

się promieni ze wszystkich stron, 

bez konkretnego ukierunkowania. 
Podniesienie ścian bocznych 

powoduje doświetlenie boczne 

wnętrza. 

 
Źródła światła sztucznego 

zamontowane zostały w 

niewidoczny sposób w 

płaszczyznach ścian, a ich obecność 
uwidacznia się w nocy. 

Zaobserwowano 

częściowe wykluczanie – 

przy opuszczonych 

ścianach – całkowity brak 
otwarć, światło dzienne 

dostaje się do środka 

poprzez silne 

przefiltrowanie przez 
tkaninę i elementy 

drewniane.  

 

Otwarcie bocznych ścian 
powoduje swobodne 

wnikanie światła do 

wnętrza. 

 
 

Obecność nocna 

uwidacznia się poprzez 

odwewnętrzną 
luminescencję obiektu. 

Atmosfera wnętrza: 

zamknięta struktura – silne 

wyizolowanie, utrudniony 

sposób użytkowania wnętrza 
ze względu na brak 

odpowiedniego doświetlenia 

światłem dziennym; 

struktura otwarta – brak 
granicy wyznaczającej wnętrze 

i zewnętrze, „zatracenie” strefy 

sacrum. 

Światło dzienne nie wywołuje 
gry światłocienia ani innych 

efektów wizualnych – światło 

dzienne nie wydobywa 

ekspresji bryły. 
 

Światło sztuczne poprzez 

rozświetlenie płaszczyzn ścian 

w nocy eksponuje strukturę 
filtra (konstrukcji). Obiekt 

emanuje zapraszającą 

atmosferą ciepła i spokoju. 

Światło sztuczne wydobywa 
uśpioną za dnia ekspresję 

bryły. 
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Światło boczne z jednej strony 

zostało wprowadzone do środka od 
strony prezbiterium poprzez 

niewypełnione szkłem, ażurowe, 

poziome otwarcie w elewacji. 

Źródło światła pozostaje 
niewidoczne – przesłonięte poprzez 

nadwieszoną ścianę we wnętrzu. 

Płaszczyzny ograniczające wnętrze 

zorganizowano jako pełne, ściany 
tworzą drewniane, poziomo ułożone 

bale. 

Światło wprowadzono 

poprzez filtrowanie – 

przesiewanie 

(w płaszczyźnie elewacji), 

a następnie rozproszenie 

łamanie (odbicie o tylną 
płaszczyznę ściany 

nadwieszonej w 

przestrzeni prezbiterium). 

Promienie słoneczne 

przedostające się do wnętrza 
zostają rozproszone. Światło 

jest stałe, jednolite, ciepłe. 

Światło podkreśla istotność 

przestrzeni prezbiterium – 
strefa pozbawiona ołtarza 

zostaje wypełniona 

symboliczną wartością. 

Wrażenie silnego 
wyizolowania wnętrza 

względem świata 

zewnętrznego – atmosfera 

spokojna, stabilna. 
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Światło zorganizowane jako 

boczno-górne, zastosowano 
otwarcie pierścieniowe, po 

obwodzie wyoblonego wnętrza. 

Otwarcie wypełnione szybą 

zapewnia dużą ilość światła 
dziennego. Źródło światła pozostaje 

widoczne. Pełne płaszczyzny ścian 

ograniczają relację wzrokową z 

otoczeniem, pozwalając jedynie na 
obserwację nieba. 

Światło powyżej pełnych 

ścian wyznaczających 
przestrzeń sacrum zostało 

wprowadzone na zasadzie 

pełnego wnikania. Światło 

wnikające do wnętrza 
ujawnia strukturę 

przegrody – przeszklenie 

podzielone zostało 

rytmicznie poprzez 
konstrukcję podtrzymującą 

zadaszenie. 

Wędrujące światło jest 

bezpośrednie, dynamiczne, 

różnorodne, zmieniające swą 

charakterystykę wraz ze zmia-

ną kąta padania na strukturę 

ograniczającą wnikanie, jak 
i krzywoliniowe płaszczyzny 

ścian wnętrza. Gra światło-

cienia urozmaicona została 

poprzez wertykalne elementy 
konstrukcji. Proporcja ilości 

przeszklenia do struktury 

pełnej w poziomie otwarcia 

przy intensywnym świetle 
powoduje wrażenie zaniknięcia 

fizycznych podpór. Brak relacji 

widokowych oraz dynamika, 

liniowego światła wytwarza 
atmosferę ciepła i bliskości. 

Światło wędrujące powoli po 

łamanych płaszczyznach ścian 

przywołuje wrażenia 
przemijania i lekkości. 
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Ażurowa struktura ścian pozwala na 
wniknięcie do wnętrza światła 

bocznego. Proporcja otwarć 

i elementów ograniczających 

powoduje, iż wnętrze swobodnie 
przenika się z zewnętrzem, a granice 

między tymi strefami zostają zatarte. 

Brak wypełnienia otwarć szkleniem. 

Światło przedostaje się do 
wnętrza poprzez 

przesiewanie – 

filtrowanie. Rolę filtra 

architektonicznego pełnią 
elementy wygradzające 

wnętrze – prefabrykowane, 

pionowe bale drewna. 

Wędrujące światło jest 
bezpośrednie, dynamiczne, 

różnorodne, zmieniające swą 

charakterystykę wraz ze zmia-

ną kąta padania na strukturę 
ograniczającą wnikanie. 

Podkreślenie kompozycji cieni, 

choreografii plam światła 

przeobrażających się wraz 
z upływem dnia. Wrażenia, 

takie jak: otwartość, intensyw-

ność, chwilowość. Światło 

staje się medium łączącym 
strefę sacrum z profanum. 
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Światło górno-boczne zostało 

wprowadzone do wnętrza bez 
ujawniania źródła światła, dzięki 

zastosowaniu nadwieszonych 

płaszczyzn ścian i podwieszanych 

sufitów. Źródło światła – 
przeszklenia w górnej części ścian 

szczytowych pozwalają na 

rozświetlenie przestrzeni pod 

dachem i podkreślenie istotności 
strefy prezbiterium przez oblanie jej 

światłem. Całkowity brak relacji 

widokowych z zewnętrzem. 

Wprowadzenie światła 

poprzez odbijanie: 
rozpraszanie – łamanie 

(odbicie o tylną 

płaszczyznę ściany 

nadwieszonej w 
przestrzeni prezbiterium) 

oraz rozpraszanie – 

ślizganie (odbicie od 

górnych płaszczyzn 
sufitów podwieszanych 

i wewnętrznych 

płaszczyzn dachu). 

Promienie słoneczne 

przedostające się do wnętrza 
zostają rozproszone. Światło 

jest stałe, jednolite, ciepłe. 

Zastosowano zabiegi 

temperowania jasności oraz 
zagęszczania cienia. Światło 

podkreśla istotność przestrzeni 

prezbiterium, a także kieruje 

wzrok ku górze. 
Wrażenie silnego wyizolo-

wania wnętrza względem 

świata zewnętrznego – atmo-

sfera spokojna, stabilna. Światło 
staje się czynnikiem izolującym 

strefę sacrum od profanum. 

4. Dyskusja 

4.1. Światło jako element izolujący strefę sacrum od profanum  

Precyzyjne dozowanie światła w celu wytworzenia mistycznej atmosfery przestrzeni 

sacrum było istotnym zagadnieniem w procesie projektowania od czasów, gdy człowiek 

zaczął wznosić budowle poświęcone swoim bóstwom. Twórcy starożytnych i później-

szych obiektów sakralnych świadomi byli boskiego pierwiastka drzemiącego w świetle. 

Za pomocą ścian, przesłon, filtrów, domknięć, otwarć, a także odpowiedniego poło-

żenia budowli w przestrzeni manipulowali światłem naturalnym tak, aby sposób jego 

uchwycenia wywoływał metaforyczne przesiąknięcie murów świątyń świetlistą 

boskością15. W czasach Starożytnego Egiptu droga procesji niosącej posąg bóstwa do 

świątyni prowadziła przez sekwencję zamkniętych podwórzec i sal, gdzie poprzez 

modyfikację nasilenia światła słonecznego oraz stopniowe obniżanie stropów kolej-

nych pomieszczeń wykorzystywano efekt zagęszczania mroku. W ostatnim z pomiesz-

czeń, wśród najgłębszego mroku stał posąg bóstwa punktowo oblany promieniami 

słońca16. Organizacja oświetlenia była oparta na sposobie górnym, a forma wewnętrzna 

była całkowicie podporządkowana uzyskaniu planowanego efektu oświetleniowego17. 

Zanurzenie człowieka w stopniowo narastającym mroku, a następnie skonfrontowanie 

go z potęgą światła, miało na celu umniejszenie roli człowieka w obliczu obcowania 

z potęgą boskości. Podobny zabieg zastosowany został w projekcie Jakuba Turbasy 

i Bartłomieja Pyrzyka w kaplicy Ostatniego Pożegnania w Rychwałdzie. Architekci 

wykorzystali motyw ścieżki religijnej i odwołali się do chrześcijańskiej tradycji drogi 

paschalnej nawiązującej do ostatnich chwil życia Jezusa aż po zmartwychwstanie. Po 

przekroczeniu progu kaplicy człowiek odnajduje się w przedsionku przepełnionym 

 
15 Wlazło-Malinowska K., Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w kraj-
obrazach naturalnych i kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 17, Komisja Krajobrazu 

Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, s. 148-161. 
16 W świątyni boga słońca Amon-Re w egipskim Karnaku, której główna oś zbiegała się z punktem wschodu 

słońca w najdłuższym dniu w roku, słońce, zmieniając położenie, docierało do wnętrza sali kolumnowej 
w tym dniu światło pojawiało się na najdalszej ścianie wnętrza, metaforycznie wskrzeszając posągi bóstw pozo-

stające w cieniu przez resztę roku. Za: Plummer H., The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson 

Ltd, Londyn 2009. 
17 Twarowski M., Słońce w architekturze, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1960, s. 137. 
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mrokiem. Utrzymanie kolorystyki ścian i sufitu w ciemnych barwach oraz obniżenie 

stropu mają na celu spotęgowanie uczucia niematerialności przestrzeni i zatracenie jej 

granic18. Wkraczając do nawy głównej, odbiorca zostaje skonfrontowany z przestrzenią 

silnie zdefiniowaną przez płaszczyzny oblane ciepłym światłem. Blask padający z góry 

„uświęca” ściany, wyraźnie nakreślając tym samym granice obszaru o odmiennym 

charakterze. Strop, znacznie podniesiony względem poziomu stropu przedsionka, uwalnia 

przestrzeń, która wypełnia się światłem górno-bocznym, przy czym źródło światła 

pozostaje niewidoczne. Zabieg ten wymusza na obserwatorze mimowolne skierowanie 

wzroku ku górze, co wyznacza metaforyczny kierunek kierowania modlitwy. Wnętrze 

tej kaplicy charakteryzuje się intymną atmosferą, w której to światło staje się elemen-

tem nadającym kształt strefie sacrum i izoluje ją od świata zewnętrznego pozostają-

cego w strefie profanum. 

Przestrzeń sacrum wyodrębniająca się z przestrzeni profanum za pomocą hiero-

fanii19 manifestuje swą odmienność jakościową, konstytuując centrum przestrzeni 

sakralnej jako miejsce „pęknięcia”. Doczesny wymiar świata zostaje przerwany, by 

uwolnić przestrzeń o innym charakterze, sferę sacrum20.  

Silne światło dzienne znacząco wpływa również na odbiór formy zewnętrznej. 

W latach 60. XX wieku Mieczysław Twarowski tworzył teorie w dziedzinie helio-

plastyki, które przyczyniły się do rozwoju badań nad czynnikami determinującymi 

odbiór kompozycji plastycznej. Zauważył on, iż plastykę bryły można wydobyć za 

pomocą trzech czynników: światła, barwy i faktury, jednak to właśnie oświetlenie 

odgrywa decydującą rolę w podkreślaniu formy. Badając wpływ barwy i faktury na grę 

cieni i świateł, a w efekcie na odbiór kompozycji plastycznej, zauważa on, iż na 

białych, matowych powierzchniach cienie najmocniej kontrastują z jasnością oświetlo-

nych płaszczyzn21, stając się czymś na kształt wzajemnej „antytezy”. Jednocześnie 

należy podkreślić, że światło i cień nie stoją w opozycji, ale stanowią wartości 

komplementarne. To ich zestawienie decyduje o poczuciu trójwymiarowości, nadaje 

głębię i pomaga odczytywać przestrzeń22. Światło, które ma znaczenie symboliczne, 

potrzebuje tła, na którym może się zaprezentować. W takim przypadku mrok stanowi 

materię, w której można wyrzeźbić światłem odpowiednią kompozycję przestrzennego 

chiaroscuro23. Takiego właśnie zestawienia dwóch kontrastujących ze sobą struktur – 

jasnej, rozświetlonej oraz ciemnej, której powierzchnia absorbuje znacznie bardziej 

promienie słoneczne – dokonał Mario Botta w kaplicy Granat Kapelle w Zillertal. Jak 

zauważa Kinga Zinowiec-Cieplik, to właśnie za sprawą dyferencji Botta przeciwstawia 

się prawom grawitacji. Jasna podstawa ginie w blasku światła słonecznego, powo-

dując, iż podtrzymywana przez nią rdzawa, nawiązująca kształtem do kryształu bryła 

 
18 Bochenek W., Kaplica Ostatniego Pożegnania w Rychwałdzie, 

 https://www.architekturaibiznes.pl/kaplica-w-rychwaldzie,9987.html. 
19 Rozumianej zgodnie z teorią M. Eliadego jako „objawienie się świętości”, czyli każde wtargnięcie sacrum 
w strefę profanum. 
20 Bramorski J., Antropologiczny wymiar symboliki przestrzeni sakralnej w ujęciu Mircei Eliadego, Forum 

Teologiczne, 3, 2002, s. 157. 
21 Twarowski M., Słońce w architekturze, Wydawnictwo Arkady, 1960, s. 141. 
22 Klimowicz J., Naturalne i sztuczne światło w architekturze – na przykładzie wybranych krajów basenu 

morza śródziemnego – Syria, Środowisko Mieszkaniowe, 18/2017, s. 48-57. 
23 Petelenz M., Światło i jego antynomie jako narzędzie narracyjne w architekturze, Środowisko Mieszka-

niowe, 18/2017, s. 58-66. 

https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/18(2017)/art/9180/
https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/18(2017)/art/9180/
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zdaje się unosić nad ziemią. Ciemne romboidalne płaszczyzny odcinają się wyraźnie 

w przestrzeni, a silny kontrast i odbite od jasnej płaszczyzny światło powodują dema-

terializację fizycznego podparcia24. Wytwarza się owo „pęknięcie” w przestrzeni, a izo-

lujące światło staje się tym samym narzędziem podkreślającym odmienny charakter 

sacrum jako struktury oderwanej od świata pozostającego w świecie profanum.  

Należy zatem przyjąć, że podkreślenie odrębności strefy sacrum od profanum może 

nastąpić poprzez wykorzystanie izolujących właściwości światła.  

 

Rysunek 1. Ideogram graficzny 

obrazujący kaplicę Granat Kapelle 
w Zillertal, projekt Mario Botta, 

opracowanie własne 

Rysunek 2. Ideogram graficzny obrazujący układ cieni w kaplicy 

Ostatniego Pożegnania w Rychwałdzie, projekt Jakub Turbasa 

i Bartłomiej Pyrzyk, opracowanie własne 

4.2. Światło jako medium sygnalizujące jedność przestrzeni sacrum 

ze światem zewnętrznym 

Koncepcja Kaplicy Zmartwychwstania słowackiego architekta Samuela Netocnego 

została oparta na metaforze skończonego świata ludzi i nieskończonej boskiej prze-

strzeni połączonej światłem. Niewielki budynek (25 m2) ma zapewniać użytkownikowi 

wyciszenie, skupienie, spokój, ale jednocześnie nie pozbawiać go kontaktu z krajobra-

zem25. Obiekt staje się w tym przypadku formą o cechach nieskończoności. Forma 

istnieje, nabiera fizycznego kształtu. Drewniane kolumny nakreślają granicę przestrzeni 

jednak nie stanowią bariery dla światła, które przenika przez ażurową konstrukcję „ścian”, 

spajając wnętrze z zewnętrzem. Forma ulega zanikowi na rzecz jedności z krajobra-

zem, który w tej koncepcji staje się również elementem sfery sacrum. Symbolika 

jedności pomiędzy światem materialnym i niematerialnym z jednoczesnym wyraźnym 

nakreśleniem granic tego, co ludzkie i uchwytne osiągnięta jest właśnie poprzez brak 

płaszczyzn, które mogłyby zatrzymać światło. Ono przenika, dociera, oblewa i prze-

pełnia bryłę, co stanowi bezpośrednie nawiązania do mistyki religijnej i światła jako 

nośnika boskiej energii. Jednocześnie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że sto drewnia-

nych kolumn dość gęsto ustawionych, by wytworzyć intymną przestrzeń sprzyjającą 

modlitwie, zdaje się być naturalną kontynuacją łagodnego krajobrazu Tatr. Światło, 

które przenika przez filtrującą siatkę nawiązującą do ściany wiekowego lasu, wraz 

z ruchem słońca rozpoczyna grę cieni na posadzce wewnętrznej polany. Kontrast światła 

i mroku jest jak nieustająca walka dobra ze złem. Tę dualistyczną naturę wszechświata 

 
24 Zinowiec-Cieplik K., Współczesne miejsce sacrum- relacje światła krajobrazu i architektury, Kwartalnik 

Naukowy Uczelni Vistula, 1(59), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2019, s. 80-81. 
25 Architektura drewniana: Kaplica Zmartwychwstania, 

 https://sztukaarchitektury.pl/article/12637/architektura-drewniana-kaplica-zmartwychwstania. 
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odnajdujemy tu również w zderzeniu krajobrazu i formy architektonicznej, które choć 

odmienne stają się jednością i bez siebie nie istnieją. W tym sensie zespolenie sacrum 

wnętrza z profanum świata zewnętrznego następuje również na innej, bardziej abstrak-

cyjnej i wydaje się, że poza religijnej płaszczyźnie, którą można interpretować jako 

nierozerwalny związek człowieka ze światem przyrody.  

4.3. Światło jako materia spajająca lub rozdzielająca rozszczepioną 

konstrukcję 

W kaplicy zespołu Cukrowicz-Nachbaur nieopodal miejscowości Andelsbuch wpro-

wadzono światło na połączeniu prostopadłych płaszczyzn ścian, odcinając tym samym 

ściany boczne nawy od ściany zamykającej prezbiterium. Obserwujemy tu wprowa-

dzenie światła poprzez jego przeciskanie, a przepuszczenie go przez materiał częściowo 

pochłaniający promienie (matowe szkło) sprawia, że światło zostaje rozproszone. 

W efekcie przestrzeń ołtarza jest oświetlona w stały sposób, uniezależniony od przemi-

jających pór roku. Światło jest równomierne, chłodne, sankcjonuje przestrzeń ołtarza 

w ascetycznym wnętrzu jako element koncentrujący uwagę. Materialność, namacalność 

światła osiągnięta zostaje poprzez zamknięcie go w „pęknięcia” pełnych, nieprzezro-

czystych płaszczyzn. Wąskie, szczelinowe doświetlenia, wypełnione mlecznym szkłem 

zdają się być skondensowanym światłem, które zagęściło się wystarczająco mocno, by 

przybrać materialną formę, dającą się okiełznać i utrwalić w geometrycznej bryle. 

Uwięzione światło nabiera tym samym właściwości fizycznych ciała stałego i przyj-

muje cechy materiału spajającego konstrukcję, a jednocześnie dającego wrażenie 

odrealnienia przestrzeni. W tej konfiguracji światło tnie przestrzeń jak ostrze, dzieli ją 

i wyodrębnia strefy, które funkcjonują „poza” tym, co dostępne. Są widoczne, ale 

dostrzegalne jedynie spoza kurtyny. Są jak symboliczna reminiscencja tego, co znaj-

duje się poza wymiarem ludzkiego postrzegania. Światło staje się zasłoną, spoza której 

przemawia do nas obraz o cechach metafizycznych, nawet jeśli ten obraz jest jedynie 

pustą płaszczyzną konstrukcji. Poprzez swoją surowość jest nośnikiem tego, co niewy-

powiedziane. Ten sam obraz widziany przez wszystkich, ale dzięki metafizycznej 

zasłonie dla każdego niosący indywidualny przekaz. Uniwersalizm w połączeniu 

z personalizacją, duchowy fenomen zespolenia w modlitwie i jednoczesnego indywi-

dualnego kontaktu z Bogiem. 

Kaplica górska projektu biura Innauer-Matt Architekten, położona w maleńkiej 

austriackiej osadzie pasterskiej Wirmboden, tuż u podnóża wysokich skał, wykorzystuje 

do oświetlenia wnętrza kombinację szczelinowych otwarć górnego i bocznego. Zimne 

światło górne, rozproszone przez świetlik dachowy wypełniony mlecznym szkłem, 

zostało wprowadzone na zasadzie wyeliminowania belki kalenicowej w konstrukcji. 

Ciągłość dachu zdaje się być przerwana, podobnie jak to miało miejsce w kaplicy 

projektu zespołu Cukrowicz-Nachbaur. Przerwanie konstrukcji dachu, a raczej jego 

oderwanie od bryły, zastosował również Peter Zumthor. W realizacji kaplicy z 1988 

roku, w niewielkiej szwajcarskiej wiosce Sumvitg, architekt pozwala na penetrację wnętrza 

sakralnego poprzez nierozproszone dynamiczne plamy światła. Lekki dach opierający 

się na żebrowanej konstrukcji wydaje się lewitować nad nawą dzięki wprowadzeniu 

otwarcia w formie pierścienia po obwodzie wyoblonego wnętrza. Ciepłe światło 

górno-boczne oblewa wnętrze, poddając charakter wnętrza choreografii upływającego 

dnia. Teatr cieni rozgrywający się na krzywiznach poprzecinanych filarami ścian 
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wzbogacony jest o negatyw wyznaczony przez strukturę filtra – pionowej konstrukcji 

podtrzymującej zadaszenie. Uwaga obserwatora odrywa się od ołtarza ginącego 

w półcieniu i kieruje się wzwyż ku niematerialnym podporom. Dynamiczne, roztańczone 

światło jest na tyle mocne, by wprowadzić iluzję rozłupanej konstrukcji, która pozwala 

ulecieć zadaszeniu. Dzięki temu światło może wtargnąć do przestrzeni sacrum niczym 

do pudełka z uchylonym wieczkiem. Kontrast pomiędzy światłem i cieniem jest inten-

sywny, wyrazisty, zdecydowany. Lokalizacja ołtarza nie pozwala jednak zapomnieć 

o tym, co jest pomiędzy, o półcieniu. To tam, pomiędzy światłem i mrokiem, kryje się 

to co jest codziennością, z czym trzeba podjąć grę, by nie umknęło naszej uwadze26. 

Słowami Macieja Skazy można ten efekt nazwać „pochwałą cienia”27.  

 

Rysunek 3. Ideogram graficzny 
obrazujący układ cieni w kaplicy 

w Sumvitg, projekt Peter Zumthor, 

opracowanie własne 

Rysunek 4. Ideogram graficzny obrazujący układ cieni 
w kaplicy nieopodal Andelsbuch, projekt zespołu Cukrowicz-

Nachbaur, opracowanie własne 

4.4. Światło jako wartość symboliczna zastępująca tradycyjne elementy 

wyposażenia 

Poszukiwanie nowych form przestrzeni sacrum, charakteryzującej się oszczędnym 

podejściem do dekoracji i detalu, prowadzi do powstawania realizacji kaplic ascetycz-

nych, niemal całkowicie pozbawionych tradycyjnych elementów wyposażenia przestrzeni 

sakralnej, jednak odwołujących się w sposób symboliczny do tradycyjnych elementów 

wyposażenia przestrzeni sakralnej. Klasycznym celem światła we wnętrzu sakralnym 

jest uwydatnianie przy jego pomocy ważnych elementów sakralnych, takich jak 

przestrzeń ołtarza28. W przypadku braku owego elementu światło może stać się metaforą 

odwołującą się do wyeliminowanego zabiegu. Przykładem może być drewniana kaplica 

w miejscowości Kendlbruck nieopodal Salzburga zaprojektowana przez Hannesa Sampl.  

Światło wpadające do wnętrza poprzez uprzednie filtrowanie w płaszczyźnie elewacji, 

a następnie rozproszenie – łamanie w przestrzeni prezbiterium, przenika do wnętrza, 

wyłaniając się zza przesłaniającej je nadwieszonej płaszczyzny ściany. Promienie, któ-

rym uda się dostać do środka, rozlewają się na posadzce w miejscu, gdzie w trady-

cyjnej kaplicy ustawiony zostałby ołtarz. Poświata naznaczona wartością symboliczną 

 
26 Binet H., Tajemnica cienia. Światło i cień w architekturze, [w:] Co to jest architektura? Antologia tekstów, 

vol. 2, Kraków 2008, s. 233. 
27 Skaza M., Pomiędzy historią a współczesnością – o zmiennej roli światła we współczesnej architekturze, 

Środowisko Mieszkaniowe, 20, 2017, s. 105-111. 
28 Twarowski M., Metoda projektowania kościoła, Wydawnictwo Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów 

Warszawy, Warszawa 1985, s. 121. 
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przybiera formę powidoku materialnego ołtarza, zastępuje brakujący element wyposa-

żenia, dopełniając tym samym fizyczną przestrzeń metafizyczną treścią. Warto podkreślić, 

że tradycyjna przestrzeń kaplicy katolickiej przepełniona była zwyczajowo dekoracją 

rzeźbiarską i malarską. Współczesne przestrzenie sakralne coraz częściej całkowicie 

rezygnują z bogatych form figuralnych na rzecz medium nienarzucającego fizycznych 

wyobrażeń Boga. Pozwala to na adaptację przestrzeni sacrum dla potrzeb ludzi 

o różnej wrażliwości religijnej29.  

W kaplicy projektu biura Innauer-Matt Architekten, w ścianie zamykającej wpro-

wadzono pionową szczelinę wypełnioną nieprzeziernym szkleniem o delikatnym, 

niebieskim zabarwieniu. Wpadające przez nią promienie tworzą na podłodze smugę 

chłodnego, stałego, jednolitego światła. Twórcy uzyskali w ten sposób motyw „przej-

ścia”. Nacechowany pewnym dramatyzmem portal między światami, swoiste pęknięcie 

w strukturze czasoprzestrzeni rozdziela dwa równoległe wszechświaty: dziki krajobraz 

gór na zewnątrz i oazę spokoju wewnątrz. Jednocześnie strumień rozlewający się na 

betonowej posadzce przywołuje na myśl motyw smug światła opiekuńczego z obrazów 

religijnych obecnych w kościołach chrześcijańskich30. Misterium światła oraz niemożność 

dostrzeżenia świata zewnętrznego powodują, iż wnętrze wydaje się być niezakłóconą 

oazą autonomiczną względem otaczającego ją świata. We wnętrzu kaplicy nie sposób 

dostrzec dramatycznych szczytów piętrzących się ostrymi sylwetami tuż za jej ścia-

nami, nie odczuwa się groźby niszczycielskiej lawiny. Obiekt, poprzez zastosowanie 

wąskich, nieprzeziernych przeszkleń, zrywa relację z otoczeniem wysokogórskim, silnie 

wyodrębnia się w przestrzeni i staje się przez to psychologicznym schronieniem dają-

cym poczucie bezpieczeństwa.  
 

 

Rysunek 5. Ideogram graficzny obrazujący układ 
cieni w kaplicy w Kendlbruck, projekt Hannes 

Sampl, opracowanie własne 

Rysunek 6. Ideogram graficzny obrazujący układ 
cieni w kaplicy w Wirmboden, projekt Innauer-Matt 

Architekten, opracowanie własne 

4.5. Światło sztuczne emanujące z wnętrza obiektu jako czynnik ekspresji  

Sztuczne oświetlenie w relacji do reprezentacji nocnej bryły względem dziennego 

obrazu można za Karoliną Wlazło-Malinowską podzielić na kategorie uzyskanego 

efektu: zanikania, naśladownictwa, wyodrębniania z otoczenia, uzupełnienia i przekształ-

cania. Światło sztuczne pozwala bowiem na podkreślenie dowolnie wybranych relacji 

przestrzennych zachodzących pomiędzy obiektem sakralnym a krajobrazem kulturo-
 

29 Siwek A., Światło jako czynnik kształtowania architektury współczesnych świątyń chrześcijańskich, [w:] 

Gasidło K. (red.), Praktykowanie nauki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 205. 
30 Blask światła niosący pozazmysłowy przekaz, dobrze znany z obrazów kultu Miłosierdzia Bożego. Choć 

fizycznie brak ich we wnętrzu, to symboliczny przekaz, którego są nośnikiem zapisany został w architekturze. 
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wym31. Ustalenia te dotyczą jednak głównie tradycyjnej architektury, w której źródło 

sztucznego światła zlokalizowane jest na zewnątrz obiektu i stanowi narzędzie do budo-

wania relacji pomiędzy fasadą budynku a otaczającym mrokiem. Warto jednak zwrócić 

uwagę na to, że nowatorskie w formie obiekty sakralne wprowadzają nową kategorię 

efektu – wydobywanie ekspresji bryły światłem sztucznym od wewnątrz. Ciekawym 

przykładem wydaje się tutaj mobilna kaplica w austriackim Lustenau projektu 

architekta Hugo Dworzaka. 

Ruchoma, rozkładana kaplica o wymiarach 2,5 na 5 m, odpowiadająca wymiarom 

miejsca parkingowego, powstała w celu służenia kibicom lokalnej drużyny piłkarskiej. 

Prosta forma skrywająca drewnianą konstrukcję ze stromym dwuspadowym dachem 

została ukryta za półtransparentnym pokryciem, które odbijając promienie słoneczne 

całkowicie skrywa wnętrze za dnia. Minimalistyczny efekt opakowania budynku stawia 

obiekt w silnym kontraście do bogatego w detale krajobrazu górskiego, wywołując 

złudzenie wycięcia części krajobrazu w dzień. Ekspresja budynku zostaje wywołana 

wraz z jego obecnością nocą, gdy góry pochłonięte przez mrok zaczynają być jedynie 

konturowo zarysowanym tłem. Wówczas oświetlony od środka obiekt zaczyna emano-

wać wewnętrzną energią. Sztuczne światło o ciepłej barwie przenika przez pokrycie, 

rozświetla mrok, uczytelnia konstrukcje i wysyła ciche zaproszenie do zatrzymania się 

i skorzystania z przestrzeni sakralnej o niecodziennej formie. To źródło światła jest jak 

symbol przewodnictwa prowadzącego przez mrok, jak światło na końcu ciemnego 

tunelu. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zastosowane środki wyrazu, bardzo proste 

w formie, niosą ze sobą głęboką warstwę symboliczną. Rozświetlona kaplica wydaje 

się bowiem kwintesencją opiekuńczego przewodnictwa, niczym gwiazda betlejemska 

po ciemnym niebie prowadzi wędrowców do celu. Jednocześnie ciepło światła przy-

wodzi na myśl skojarzenia z wnętrzem domu i ciepłem płynącym nie tyle z murów, co 

relacji pomiędzy ludźmi. Wydaje się, że prostota formy, przejrzystość struktury i czy-

telna tożsamość są tutaj podstawowymi elementami uzyskania wartości symbolicznych 

i stanowią próbę poszukiwania rozwiązań adekwatnych dla współczesnego świata. 

5. Podsumowanie 

Architekci kształtujący przestrzenie sakralne analizowanych kaplic górskich wyko-

rzystują światło jako tworzywo wydobywające wartości symboliczne. Na uwagę zasłu-

guje przede wszystkim fakt, że światło jest w tych obiektach traktowane jako samo-

dzielny element kompozycji, który wymaga szczególnej precyzji i zrozumienia. Jednak, 

aby mogło pełnić swoją rolę, musi być przez architekta staranne kontrolowane. Do-

kładnej analizy wymagają nie tylko elementy oświetlone, ale także charakter cieni, ich 

kształt i „głębokość” osiąganego mroku. Decydujące wydaje się świadome operowanie 

źródłem światła, a także kontrastem, co samo w sobie ma wartość symboliczną 

o charakterze sakralnym. Ilustruje bowiem dualistyczną strukturę wszechświata, który 

nieustannie dąży do równowagi i to właśnie równowaga w operowaniu światłem wydaje 

się być kluczowa dla osiągnięcia zamierzonych efektów i utrzymania granic pomiędzy 

sacrum i profanum. W zależności od sposobu operowania światłem staje się ono barierą 

bądź też metaforycznym medium łączącym sfery o odmiennym charakterze. Kształ-

 
31 Wlazło-Malinowska K., Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w kraj-

obrazach naturalnych i kulturowych, Sacrum w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 17, 

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, s. 155-159. 
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towanie bryły z wykorzystaniem transparentności, eksponowanie faktur i piękna 

materiałów, tworzenie niematerialnych artykulacji zarówno na poziomie formy, jak 

i funkcji, możliwe jest zarówno za pomocą światła naturalnego, jak i sztucznego. 

Reasumując, światło jest tworzywem, które nadaje obiektom cechy trudne do 

uzyskania za pomocą tworzywa materialnego. W analizowanych przykładach jego 

niedopowiedziana i mistyczna struktura staje się nośnikiem sacrum, jednak zawiera 

w sobie nie tylko cechy religijne, ale również odnosi się do potęgi i majestatu górskiego 

otoczenia. Jest źródłem nadziei ekscytacji, wyciszenia, głębokiej kontemplacji i ma 

charakter opiekuńczy. Wyraźnie kontrastuje z groźną dla człowieka potęgą gór, choć 

jednocześnie wydobywa ich surowe piękno.  

Jak twierdzi Hajdamowicz: Empatia architekta i empatia odbiorcy mogą być wy-

padkową właściwego odczytania powstałego dzieła architektonicznego i dać pozy-

tywny obraz w odczytaniu zamierzeń twórczych architekta32. Jednak dzięki uniwersal-

nym wartościom światło pozwala na kreowanie przestrzeni sakralnej, w której to odbiorcy 

mogą poszukiwać własnych interpretacji płynących z jego symbolicznej mocy.  
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Światło jako tworzywo kształtowania formy architektonicznej małych obiektów 

sakralnych  

Streszczenie  

Światło od zarania dziejów stanowi ważny element kształtowania struktury przestrzennej obiektów. Jest 

nie tylko nieodłącznym komponentem budowania funkcji (wartość użytkowa), ale także narzędziem 

pozwalającym na definiowanie wartości symbolicznych o szczególnym znaczeniu kulturowym.  
Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania światła na rzecz uchwycenia 

sacrum w architekturze, rozumianego nie tylko jako wartości religijne, ale w szerszym, bardziej transcenden-

talnym ujęciu. Uwaga autorów koncentruje się na małych współczesnych obiektach sakralnych realizo-

wanych w otwartym krajobrazie górskim, gdzie forma architektoniczna i światło korespondują z otocze-
niem i stanowią wzajemne, synergicznie oddziałujące wartości. Za szczególnie istotne uznać należy 

przykłady, w których światło potraktowane jest jak materia, która może być poddawana obróbce, kształto-

wana, okiełznana poprzez formę, a jednocześnie działa na poziomie symbolicznym. W tym kontekście, 

światło staje się istotnym elementem determinującym odbiór bryły, jak i charakter wnętrza, a jego świa-
dome zastosowanie jako tworzywa służy reżyserowaniu stanów emocjonalnych odbiorcy i staje się 

językiem przekazującym treść metafizyczną. Kształtowanie bryły z wykorzystaniem transparentności, 

eksponowanie faktur i piękna materiałów, tworzenie niematerialnych artykulacji zarówno na poziomie 

formy, jak i funkcji możliwe jest za pomocą światła naturalnego i sztucznego.  
Słowa kluczowe: światło, architektura sakralna, kaplica górska 

 

 



 

208 

 

Mateusz Jasiński1, Marcin Petrus2 

Malowane rewersy skrzydeł Ołtarza Lazarusa – 

próba rekonstrukcji zniszczonych kwater z kościoła  

pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła 

w Cegłowie 

1. Wstęp 

Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła 

w Cegłowie posiada cenny zabytek sztuki późnośredniowiecznej – tryptyku Mistrza 

Lazarusa, zwanego Tryptykiem z Cegłowa lub Tryptykiem Mistrza Lazarusa – zapewne 

artysty wykształconego w małopolskim, krakowskim kręgu naśladowców i kontynua-

torów stylu Wita Stwosza.  

Artykuł porusza kwestie rekonstrukcji malowanych rewersów skrzydeł ołtarza, 

które zostały zniszczone podczas II wojny światowej w 1944 roku. Szczęśliwie zacho-

wały się czarno-białe fotografie oraz opis kolorystyczny poszczególnych malowideł 

dokonany przez prof. Juliusza Starzyńskiego (1906-1974)3. Korzystając z tego mate-

riału ikonograficznego, podjęto próbę odtworzenia zniszczonych rewersów skrzydeł 

i ich wyeksponowanie obok konstrukcji ołtarzowej nastawy, tak by scalić niegdysiejszą 

integralność dzieła i jego otoczenia.  

2. Kościół w Cegłowie – historia 

 
Zdjęcie 1. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie4 

 
1 mateusz.jasinski@cybis.asp.waw.pl, Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego, Wydział 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl. 
2 marcin.petrus@cybis.asp.waw.pl, Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego, Wydział Kon-

serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl. 
3 Starzyński J., Tryptyk późnogotycki w Cegłowie, Przegląd Historii Sztuki, 3, 1929, s. 71. 
4 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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Miasteczko Cegłów, w XIV wieku występujące pod nazwą Cebrowo, wraz z sied-

mioma wioskami stanowiło uposażenie kościoła augustianów w Warszawie. W 1621 roku 

Cegłów otrzymał potwierdzenie praw miejskich na mocy przywileju Zygmunta III 

Wazy, utracił je jednak, jak wiele okolicznych miasteczek w 1869 roku na mocy ukazu 

carskiego, po upadku powstania styczniowego5. 

Kościół w Cegłowie został wzniesiony w połowie XVI wieku na miejscu o sto lat 

wcześniejszej świątyni drewnianej. Obecną murowaną świątynię wzniesiono z cegły 

gotyckiej o wątku polskim na narzucie z kamienia, w stylu gotyku mazowieckiego, 

bardzo popularnego na tych ziemiach (zdj. 1)6. 

 
Zdjęcie 2. Plan kościoła w Cegłowie7 

Trójnawowa budowla z niewyodrębnionym zamkniętym na prosto prezbiterium, 

założona została na rzucie prostokątnym (zdj. 2). Korpus nakryty jest dwuspadowym 

jednokalenicowym dachem z sygnaturką. Wnętrze podzielone jest dwoma rzędami 

drewnianych toskańskich kolumn ustawionych na wysokich cokołach (zdj. 3)8. 

Najstarsza część nawowa wzniesiona została w 2 ćw. XVI wieku, niestety już 

w 1602 roku zawaliła się gotycka wieża kolegiaty, która zniszczyła wnętrze. Rok 

później zarządzono gruntowną przebudowę. Odnowioną farę wraz z wielkim ołtarzem 

konsekrowano w 1629 roku, nadając wezwanie św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja 

Apostoła9. Podczas przebudowy zmieniono wystrój, m.in. usunięto stary gotycki ołtarz 

i postawiono nowy barokowy, w który wstawiono elementy przywiezionego do Cegłowa 

ołtarza Mistrza Lazarusa, który początkowo wykonany był dla katedry Św. Jana 

w Warszawie10. Najpewniej też w związku z ustawieniem wysokiego barokowego 

ołtarza z gotyckimi rzeźbami i malowidłami zamurowane zostało okno lub wnęka we 

wschodniej ścianie prezbiterium11. 

 
5 Benko M., Cegłów – renesansowe miasteczko mazowieckie i jego zagadnienia konserwatorskie, Ochrona 

Zabytków, 2, 1955, s. 89-101. 
6 Galicka I., Sygietyńska H., Najcenniejsze zabytki województwa siedleckiego, Szkice Podlaskie, 2, 133-148. 
7 Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, Kościół parafialny, Cegłów, Rzut przyziemia 

kościoła w Cegłowie, autor planu: Stanek S., 1982. 
8 Galicka I., Sygietyńska H. (red.), Katalog Zabytków w Polsce, woj. warszawskie, pow. Mińsk, z. 6, t. X, 

Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1968, s. 3. 
9 Jędrzejewska-Pawlak A., Ołtarz w Cegłowie, Cenne, bezcenne, utracone, 5(23), 2000, s. 22. 
10 Tamże.  
11 Garstecki M., Najcenniejsze zabytki architektury województwa siedleckiego, Prace archiwalno-konser-

watorskie na terenie województwa siedleckiego, z. 20, 1980, s. 70. 



 

Mateusz Jasiński, Marcin Petrus 
 

210 

 

 
Zdjęcie 3. Widok na wnętrze kościoła, stan obecny 

3. Ołtarz Lazarusa 

3.1. Opis formalny  

Ołtarz główny składa się z drewnianej, zdobionej snycersko, polichromowanej szafy 

o wymiarach 750 x 800 cm, stanowiącej oprawę dla późnogotyckiego tryptyku w typie 

ołtarza czterech dziewic ze sceną sacra conversazione w polu środkowym (zdj. 4). 

W centralnej części szafy znajdują się trzy wolno stojące rzeźby przedstawiające 

Matkę Boską z Dzieciątkiem (wys. 178 cm) w otoczeniu św. Jana Chrzciciela (wys. 

171 cm) i św. Stanisława Biskupa (wys. 183 cm). Pomiędzy kolumnami umieszczono 

płaskorzeźbione kwatery ze skrzydeł bocznych dawnego tryptyku (wym. Skrzydła 238 

x 100 cm). Na lewym skrzydle przedstawiają św. Barbarę oraz św. Małgorzatę, na 

prawym zaś św. Katarzynę i św. Dorotę. W górnej części retabulum umieszczono 

figurę św. Anny Samotrzeciej, a po bokach św. Piotra i św. Pawła.  

 
Zdjęcie 4. Ołtarz Lazarusa, stan obecny po konserwacji w 1999 roku12 

 
12 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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W opisie ołtarza z 1598 roku, sporządzonym przez bp. Tarnowskiego, gdy ten 

znajdował się jeszcze w kolegiacie warszawskiej, brakuje informacji o malowanych 

rewersach13. Najstarsza wzmianka o rewersach pochodzi z 1872 roku, czyli już po 

przeniesieniu do Cegłowa: 

Ważniejsze są niż same rzeźby malowidła po drugiej stronie, pochodzące 

z końca XV wieku, a przedstawiające rycerzy uzbrojonych i niewiasty w ubio-

rach ówczesnych: może są to nawet portrety książąt Mazowieckich pod jakim 

symbolem14. 

Nie ma jednak żadnej wzmianki na temat tego jak były eksponowane, ale na pewno 

znajdowały się w samym kościele15. W momencie, gdy prof. Starzyński opisywał 

ołtarz, płaskorzeźbione awersy skrzydeł osadzone były na nowych deskach, zaś malo-

wane rewersy znajdowały się nie Cegłowie, a w Muzeum Diecezjalnym przy katedrze 

św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Na odwrociach nosiły ślady usuniętych płasko-

rzeźb. Sprowadził je do Warszawy ok. 1913 roku ks. Kanonik Mrozowski zapewne na 

skutek bardzo złego stanu zachowania w celu podania zabiegom konserwatorskim16. 

W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego kolegiata była terenem walki, zaś po 

jego upadku naziści za pomocą ładunków trotylu wysadzili w powietrze katedrę, niszcząc 

jej mury oraz cenne zbiory, w tym malowane rewersy skrzydeł Ołtarza Lazarusa.  

Sam ołtarz bezpiecznie przetrwał w Cegłowie działania wojenne, przechodząc 

z upływem lat jedynie kolejne konserwacje. Nieznane są informacje o przedwojennych 

konserwacjach samego ołtarza. Wiadomo, że w latach 1963-66 konserwację przepro-

wadził warszawski odział Polskich Konserwacji Zabytków. Kolejną wykonano w 1974 

roku17. Ostatnie prace konserwatorskie, prowadzono przy ołtarzu w 1999 roku. Po 

usunięciu przemalowań, przywróciły one pierwotny wygląd elementów ołtarza. Program 

prac nie zakładał jednak odtworzenia rewersów skrzydeł. Decyzję o ich rekonstrukcji 

podjęto dopiero w 2020 roku z inicjatywy obecnego proboszcza Dariusza Cempury, za 

zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rekonstruktorskie przeprowa-

dzono w latach 2020-202118.  

3.2. Cechy stylistyczne malowanych rewersów 

Malowana część ołtarza cegłowskiego, którego rekonstrukcja jest tematem niniej-

szego opracowania, składała się pierwotnie z czterech kwater, które ujęte były w dwie 

ramy (po dwa obrazy w jednej ramie) skrzydeł ołtarza, tworząc dekorację zewnętrzną. 

Malowidła na rewersach po złożeniu skrzydeł miały kolejność wskazaną treścią legendy 

życia św. Jana. W górnych kwaterach przedstawiono „Narodziny” i „Kazanie”, a w dol-

 
13 Starzyński J., dz. cyt., s. 70. 
14 Cyt. za: Przegląd Katolicki, 17, 1872, s. 267, [w:] Starzyński J., dz. cyt., s. 70. 
15 Jędrzejewska-Pawlak A., dz. cyt., s. 22.  
16 Starzyński J., dz. cyt., s. 71.  
17 Konserwator pozostawił podpis R. P.M. 1974 na tylnej ścianie skrzyni ołtarzowej w: Czernichowska J., 

Jędrzejewska-Pawlak A., Dokumentacja konserwatorska. Cegłów, woj. Mazowieckie. Ołtarz główny, 
Warszawa 1999, s. 6.  
18 Prace przeprowadzono w ramach projektu „Dopełnienie całości dekoracji malarskiej ››Ołtarza Lazarusa‹‹, 

rewersy skrzydeł ołtarza głównego” finansowanego przez fundację KGHM, wykonawcami byli dr Mateusz 

Jasiński oraz mgr Marcin Petrus. 
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nych „Ucztę Heroda” i „Ścięcie”. Wydarzenia, będące tematem skrzydeł ołtarza z Cegłowa, 

mają swoje źródło w Piśmie Świętym, a także w Apokryfach Nowego Testamentu19. 

Typ ikonograficzny legendy św. Jana Chrzciciela powstał w malarstwie flamandz-

kim w twórczości Rogiera van der Weydena (1399/1400-1464) (zdj. 5) i Hansa 

Memlinga (ok.1435-1494) (zdj. 6). Nowy typ przedstawienia przejawiał się nie tylko 

dramatyzmem akcji, ale również przewagą elementów rodzajowych. Autor tryptyku 

Cegłowskiego, korzystając ze wzorów flamandzkich, wprowadza rodzajowość, przeja-

wiającą się ukazywaniem szczegółów życia codziennego, do scen religijnych.  

 
Zdjęcie 5. Rogier van der Weyden, „Ołtarz św. Jana”, Gemäldegalerie, Berlin20 

 
Zdjęcie 6. Hans Memling, „Ołtarz św. Jana”, ok. 1479, Memlingmuseum, Brugia21 

 
19 Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 

Pallottinum, Poznań 2002, Łk 1,36, Narodziny, Łk 3,1, Kazanie, Mk 6,18, Uczta Heroda, Mt 14,1-12 Śmierć. 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/St_John_Altarpiece. 
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Odpowiednie przedstawienie architektury, umożliwia mu na jednym obrazie uka-

zanie różnych scen z legendy, np. w scenie męczeństwa ukazanie postaci Kata i Salome 

na pierwszym planie i uczty Heroda w tle (zdj. 14) Ten sam typ ikonograficzny 

możemy odnaleźć w poliptyku z Dobczyc22. 

Kolejnym krokiem w nowym podejściu do malarstwa jest brak wyciskanych, złotych 

teł oraz podejmowanie prób wykreślania perspektywy. W malarstwie gotyckim złote 

tła miały charakter psychologiczny i estetyczny, zwiększając wrażenie nadnaturalności 

przedstawionych scen23. Stosowano je głównie dla obrazów z awersów, pejzażowe 

sceny umieszczane były często na rewersach, jak np. w ołtarzu św. Trójcy (1467) (zdj. 

7), czy obrazie „Wniebowzięcia z Warty” (ok. 1475). 

W Ołtarzu Lazarusa złote tła zostały zastąpione pejzażem, zaś odpowiednie przed-

stawienie architektury i jej skrótów, umożliwiło na jednym obrazie ukazanie różnych 

scen z legendy, np. w scenie męczeństwa postaci kata i Salome na pierwszym planie 

i uczty Heroda w tle (zdj. 14). Ten sam typ ikonograficzny możemy odnaleźć np. 

w poliptyku z Dobczyc24. 

 ,  
Zdjęcie 7. Tryptyk z Trójcą Świętą – wawelska nastawa ołtarzowa: Nawrócenie św. Pawła, Św. Jerzy 

w walce ze smokiem, Św. Eustachy na łowach Św. Sekundus przeprawia się przez Pad – Kaplica św. Krzyża 

w katedrze w Krakowie25 

 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/St_John_Altarpiece_(Memling). 
22 Moskal K., Poliptyk z Dobczyc: dzieje, ikonografia oraz próba rekonstrukcji, Instytut Historii Sztuki, 
Kraków 2014, s. 39. 
23 Walicki M., Złoty widnokrąg, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965, s. 39. 
24 Moskal K., dz. cyt., s. 39.  
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_Tryptyku_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej.  
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Autor malowanych rewersów był artystą otwartym na nowinki z Zachodu, jednak 

jeszcze w wielu aspektach głęboko zakorzenionym w sztuce późnego średniowiecza.  

3.3. Lazarus Pictor 

Dzięki rozmontowaniu skrzydeł ołtarza, udało się prof. Starzyńskiemu odnaleźć 

sygnaturę i datę na odwrociu kwatery ze ścięciem św. Jana 1510 LAZARUS PICTOR 

(zdj. 8). Po prawej stronie ponadto widać falisty znak, wykazujący według Starzyń-

skiego podobieństwo z herbem Poraj, był to przypuszczalnie gmerek mieszczański lub 

znak warsztatowy26.  

 
Zdjęcie 8. Odrys sygnatury z odwrocia sceny „Śmierci św. Jana”27  

Znakowanie malowideł inicjałami twórców na terenach polskich było rzadkością 

w średniowieczu. Jedynie nieliczne dzieła malarstwa gotyckiego noszą sygnatury swoich 

twórców lub współautorów. Dopiero od XV wieku, a zwłaszcza od jego połowy, mamy 

do czynienia z coraz większą liczbą artystów znanych z imienia lub nazwiska, zwłaszcza 

w Krakowie i Poznaniu28. Sygnatury były przejawem kształtowania się i rosnącego 

poczucia indywidualizmu autorów. Najczęściej zawierały datę i inicjał, jak w tryptyku 

w Więcławicach – 1477 oraz inicjał „A” na tarczy, będący gmerkiem malarza29. 

W ołtarzu Olkuskim na jednej z kwater znajduje się monogram PHCS oraz data 

148530. Sporadycznie zdarzały się również datowania z nazwiskiem fundatora, jak np. 

w Racławicach.  

 
26 Starzyński J., dz. cyt., s. 71. 
27 Tamże. 
28 Walicki M., Złoty…, s. 17.  
29 Walicki M., Malarstwo Polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, oficyna Wydawnicza Auriga, 

Warszawa 1961, s. 314.  
30 Przybyszewski B., Powstanie i autorstwo poliptyku olkuskiego, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji 

Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1962, s. 404-406. 
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Nie zachowały się żadne informacje na temat tego, czy sygnatura odnosi się jedynie 

do rewersów, czy też całości ołtarza. W średniowieczu słowo pictor oznaczało nie 

tylko malarza, artyści często łączyli umiejętności snycerskie i malarskie. Zazwyczaj 

zachowane sygnatury i zapisy cechowe podają jedynie imiona głównego artysty. Maria 

Łodyńska-Kosińska utożsamia „Lazarusa Pictora” z Lazarusem Gertnerem z Ulm31. 

Sygnatura tego artysty widnieje również na obrazie przedstawiającym Zaśnięcie NMP 

w kościele parafialnym w Łąkach Górnych, datowanym na 1510 rok (fot. 7)32. 

Odkrycie w warstwie malarskiej ołtarza fluorytu, zdaje się potwierdzać hipotezę o po-

chodzeniu ołtarza z terenów śląska33.  

 
Zdjecie 9. Zaśnięcie NMP w kościele parafialnym w Łękach Górnych, 1510 rok34 

Starzyński widział w autorze tryptyku naśladowcę stylu Wita Stwosza z wpływami 

wrocławskiego środowiska artystycznego. Łodyńska-Kosińska lokalnych wpływów 

doszukiwała się zaś w fizjonomii postaci, np. szlachcica w scenie kazania czy dostoj-

nika w uczcie Heroda35. 

Szukając autora w środowisku cechu warszawskiego, znajdujemy skąpe informacje 

na temat tego kręgu artystycznego. Niewiele wiadomo na temat twórców działających 

 
31 Lazarus Gertner był jednym z czterech (wraz z Rudolfem z Kolonii, Lorenzem z Magdeburga, a także 

Janem Schillingiem z Weissenburga w Alzacji) artystów przybyłych z Niemiec w XV wieku i czynnych 
w Krakowie, w: Dąbrówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Walicki M. (red.), Studia renesan-

sowe, t. IV, Warszawa-Wrocław-Kraków 1964, s. 368, 369. 
32 Łodyńska-Kosińska M., Lazarus Pictor, Biuletyn Historii Sztuki, 4, 1975, s. 305-311. 
33 Wisła E., Żurkowska-Mastalerz T., Fiolet Śląski – identyfikacja nieznanego pigmentu w gotyckim 
malarstwie ściennym na podstawie materiału uzyskanego w czasie prac konserwatorskich w latach 1978-

1985, Ochrona Zabytków, 4, 1987, s. 312-318. 
34 https://tarnowskiekoscioly.net/index.php/koscioly/58-leki-gorne-kosciol-sw-bartlomieja. 
35 Starzyński J., dz. cyt., s. 74.  
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w Warszawie. W latach 1427-1525 działało tam 12 mistrzów malarskich36. Na pod-

stawie ich zachowanych imion i nazwisk można jedynie wnioskować o ich polskim 

pochodzeniu. Ich twórczość oscylowała pomiędzy cechami charakterystycznymi dla 

środowisk Krakowa, Poznania i Wrocławia37. 

4. Zagadnienia ikonograficzne i kolorystyczne 

Olbrzymią pomocą w rekonstrukcji kolorystycznej kwater cegłowskiego tryptyku 

był tekst J. Starzyńskiego, który opisał kolory najistotniejszych elementów kompozy-

cyjnych każdej z kwater. Relacja ta niekoniecznie musi dokładnie oddawać pierwotną 

kolorystykę dzieła, gdyż całe retabulum było pokryte przemalowaniami, a także na 

skutek naturalnych zmian kolorystycznych materiałów malarskich, mogły zajść pewne 

deformacje kolorystyczne. Niemniej jednak jest to jedyny znany i tak dokładny opis 

ukazujący kolorystykę obrazów przed ich zniszczeniem. Podczas pracy nad rekon-

strukcją elementy kompozycji, które nie zostały opisane przez Starzyńskiego, były 

rekonstruowane na podstawie analogii z wyżej opisanych dzieł van der Weydena lub 

Memlinga, ale w szczególności na podstawie polskiego malarstwa z epoki. 

4.1. Narodziny  

Pierwsza ze scen, przedstawiająca „Narodziny św. Jana”, umieszczona była w górnej 

części lewego skrzydła retabulum. Pojawia się ona w przypadku wielu twórczych 

odwzorowań poświęconych postaci świętego, np. na kartach Godzinek Turyńsko-

Mediolańskich Jana van Eycka (Museo Civico d’Arte Antica) lub na predelli ołtarza 

prawdopodobnie z Cortony autorstwa Giovanniego di Paolo (The National Gallery, 

London). 

 
Zdjęcie 10. „Narodziny św. Jana” – kwatera ze skrzydła ołtarza w Cegłowie38  

 
36 Kaczorowska-Pielińska E., Warszawskie Rzemiosła artystycznej budowlane w XV wieku, Warszawa 1959, 

s. 15-19.  
37 Walicki M., Złoty…, s. 25.  
38 Starzyński J., dz. cyt., Tablica XV; autor zdjęcia: Józefa Bułhakówna. 
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Scena przedstawia leżącą na łożu św. Elżbietę, matkę św. Jana oraz stojącą obok 

Matkę Bożą w otoczeniu służących, z których jedna trzyma nowonarodzonego świętego. 

Silnym akcentem kolorystycznym jest tu czerwona tkanina, którą przykryta jest leżąca 

św. Elżbieta. Na pierwszym planie na drewnianym krześle siedzi kobieta z dzieckiem 

na rękach, obok w lekko różowej sukni z ciemnozielonym cieniem stoi służąca lejąca 

wodę do balii. W kolorze ciemnozielonym został opracowany płaszcz kobiety poda-

jącej posiłek Elżbiecie i suknia siedzącej z dzieckiem. Suknia Matki Bożej opisana 

jako ciemnozielona prawdopodobnie była pierwotnie ciemnobłękitna39, co wynika 

z pożółknięcia tego fragmentu, dając odcień zielony. Kolor błękitny sukni Madonny, 

mimo braku uzasadnienia w pismach teologicznych, w sztuce od wieków jako pośred-

niczący między ziemią a niebem, był najczęściej używany do malowania szat Matki 

Bożej40. Starzyński w swoim tekście zwraca też uwagę na blade karnacje o delikatnych 

rumieńcach. Tłem całej sceny jest architektura o jasnym, szarym kolorze i podłoga 

z czarnych szarych i brązowych kwadratowych płyt. 

 
Zdjęcie 11. „Narodziny św. Jana” – rekonstrukcja41  

4.2. Kazanie 

Scena przedstawiająca kazanie św. Jana, znajdowała się w górnej części prawego 

skrzydła. Jakkolwiek mniej popularne przedstawienie od pozostałych scen z tryptyku 

cegłowskiego „Kazanie” było podejmowane choćby przez współczesnych Lazarusowi 

mistrzów, jak Pieter Bruegel, Lucas Cranach starszy czy Rafael Santi. Kompozycja 

Lazarusa wprawdzie zakorzeniona w tradycji średniowiecznej, ma zaczątki renesanso-

wego postrzegania pejzażu jako ważnego elementu obrazu. Przyroda jest opracowana 

szczegółowo, choć przede wszystkim obraz podporządkowany jest wizji przedstawie-

nia świętego Jana i jego słuchaczy. 
 

39 Użycie koloru błękitnego do malowania szat Matki Bożej od czasów średniowiecznych staje się kanonem, 
od którego wyjątki zdarzają się incydentalnie; Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa 

europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 129. 
40 Tamże, s. 128 
41 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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Zdjęcie 12. „Kazanie” – kwatera ze skrzydła ołtarza w Cegłowie42  

 
Zdjęcie 13. „Kazanie” – rekonstrukcja43  

Święty Jan Chrzciciel stojący po prawej stronie obrazu, na niewielkim pagórku, 

oddzielony jest od słuchaczy drzewem. Wśród zgromadzonego tłumu Starzyński wska-

zuje na mężczyznę, uczonego z księgą „o polskim typie”44, młodzieńca i młodą kobietę, 

którzy charakteryzują się indywidualizmem przedstawienia. Kolorystycznie zwraca 

uwagę postać na pierwszym planie odziana w czerwoną szatę z ciemnozielonym 

podbiciem, uczony w zielonej sukni, żółtym płaszczu i czerwonym nakryciu głowy. 

Jak w pozostałych scenach św. Jan ma na sobie brązową wystrzępioną szatę. Pejzaż 

 
42 Starzyński, dz. cyt., Tablica XVI; autor zdjęcia: Józefa Bułhakówna. 
43 Fotografia ze zbiorów Autora. 
44 Starzyński J., dz. cyt., s. 73. 
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w „zgniło zielonych” kolorach jest drobiazgowy (w tle widoczne są zabudowania 

miasta, baszta, rzeka, na pierwszym planie drobiazgowo oddana roślinność) wszakże 

stylizowany, co bardziej odpowiada stylistyce późnego średniowiecza. 

4.3. Uczta Heroda 

Scena z kwatery „Uczta Heroda”45 przedstawia wydarzenia mające miejsce w pałacu 

Heroda Antypasa. Jan Chrzciciel wezwany przed oblicze tetrarchy krytykuje jego zwią-

zek z żoną brata – Herodiadą. Krytyka władcy, za jego związek z Herodiadą jako nie-

zgodny z prawem, spowodowała uwięzienie świętego, co również poprzez architekto-

niczny i symultaniczny podział kompozycji, ukazane jest na tejże tablicy. 

 
Zdjęcie 14. „Uczta Heroda” – kwatera ze skrzydła ołtarza w Cegłowie46  

Heroda Antypas, umieszczony jest w środku kompozycji, w głębi, między Herodiadą 

a grupą dostojników. Na pierwszym planie znajduje się św. Jan napominający władcę. 

Kolorystyka obrazu określona została przez Starzyńskiego jako bogata, ze znacznym 

użyciem pozłacanych elementów. Herodiada ubrana jest w zielonawą suknię, Herod 

ma bogatą szubę ze złotogłowiem i białym futrzanym kołnierzem. Siedzący obok do-

stojnik ma na sobie czerwoną szubę, stojący czarną i czarny kapelusz z jasno podnie-

sioną krezą. Św. Jan odziany jest w brązową suknię z białą przepaską, co powtarza się 

na trzech kompozycjach skrzydeł tryptyku. Z dużym prawdopodobieństwem czarna 

szuba jednego z dostojników mogła pierwotnie być w kolorze niebieskim (lub ciemno-

niebieskim), co wynika ze starzenia się warstw malarskich z dodatkiem azurytu – 

jednego z najbardziej popularnych pigmentów błękitnych w okresie średniowiecza47. 

Niemniej jednak w rekonstrukcji zdecydowano się na kolor bardzo ciemnego błękitu 

(podobny do innych przykładów dzieł tego okresu, w których był zastosowany azuryt). 

 
45 Wydaje się, że prezycyjniejsze byłoby nazwanie tego przedstawienia „Napominaniem Heroda”, gdyż 
„Uczta Heroda” częściej jest kojarzona z ukazaniem motywu „tańca Salome”.  
46 Starzyński J., dz. cyt., Tablica XVII; autor zdjęcia: Józefa Bułhakówna. 
47 Rutherford J. Gettens, West Fitzhugh E., Azurite and Blue Verditer, s. 27, [w:] Roy A. (red.), Artists' 

Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics, National Gallery of Art, Washington 1993. 
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Kolorystyka innych elementów została oparta na opisie pozostałych kwater oraz analo-

gii, tak więc architektura jest w odcieniach szarości, posadzka ułożona z prostokątnych 

płyt jasnoszarych i czarnych. 

 
Zdjęcie 15. „Uczta Heroda” – rekonstrukcja48  

4.4. Ścięcie  

Kwatera przedstawiająca śmierć św. Jana umiejscowiona była w dolnej kwaterze 

lewego skrzydła. Program ikonograficzny tej sceny jest dość złożony. Zastosowano tu 

kompozycję symultaniczną, charakterystyczną dla sztuki średniowiecznej, czyli łączącą 

zdarzenia, które rozegrały się w różnym czasie. Na pierwszym planie znajduje się 

Salome w żółtej długiej sukni, kat w jasnoniebieskim kaftanie (dublecie) z żółtym 

rękawem i w żółtych spodniach (nogawicach) ozdobionymi czarnymi pasami trzymający 

w ręce głowę świętego. Na posadzce leżą krwawiące zwłoki świętego. W głębi 

ukazano ucztę z tańczącą Salome, z lewej strony świętego Jana w więzieniu, a z prawej 

fragment pejzażu. 

Żółty kolor w symbolice, poprzez swoje podobieństwo do złota, a także jako czysty 

i zdecydowany, jest oceniany jako kolor pozytywny. Jednak od XII wieku uosabia 

również zdradę i fałsz49. W rekonstruowanym fragmencie żółcień zarówno u Salome, 

jak i u kata ma chłodniejszy odcień. Takie rozróżnienie można zaobserwować również 

na innych przykładach malarstwa średniowiecznego z terenów Polski, gdzie przykła-

dowo żółty płaszcz Judasza często przybiera koloryt chłodniejszy od pozostałych frag-

mentów malowanych żółcieniami. Zastanawiające jest pod względem symboliki, użycie 

błękitu w ubiorze kata. Kolorem tym posługiwano się wyłącznie w dodatnim znaczeniu 

jako vita coelestis – życie niebiańskie50. Być może to jednak wpływ zmieniających się 

kanonów w sztuce, nowego, być może eksperymentalnego podejścia do obrazu i jego 

kolorystyki wynikającego z pojawiania się na północ od Alp wpływów malarstwa 

renesansowego. 

 
48 Fotografia ze zbiorów Autora. 
49 Rzepińska M., dz. cyt., s. 131. 
50 Tamże, s. 127. 
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Zdjęcie 16. „Ścięcie św. Jana” – kwatera ze skrzydła ołtarza w Cegłowie51  

 
Zdjęcie 17. „Narodziny św. Jana” – rekonstrukcja52  

Scena cegłowskiego ołtarza ukazująca śmierć św. Jana wykazuje podobieństwo do 

innych scen tego tematu, zarówno w malarstwie polskim, jak i obcym. Pewnych podo-

bieństw można upatrywać w kwaterze ołtarzach św. Jana autorstwa van der Weydena53 

lub Memlinga. Powinowactwo z wymienionymi dziełami prezentuje w dużej mierze 

jedna z postaci znajdująca się w tle – mianowicie sługa ubrany w ciemną tunikę, czerwone 

nogawice i czarne ciżmy ma niemal identyczną pozę jak postać z cegłowskiego ołtarza 

 
51 Starzyński J., dz. cyt., Tablica XVIII; autor zdjęcia: Józefa Bułhakówna. 
52 Fotografia ze zbiorów Autora. 
53 Mimo złej jakości fotografii ukazującej cegłowską scenę można zauważyć, że jedna z postaci w tle 

ustawiona jest w identycznej pozie jak u van der Weydena. 
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Lazarusa. Jakość zachowanych fotografii nie pozwala na konfrontację szczegółów, 

utrudnieniem w odczytaniu detali może być także poziom szczegółowości fragmentów 

znajdujących się w tle. 

5. Technika i technologia 

5.1. Budowa obrazów średniowiecznych 

Przygotowanie do wykonania ołtarza zapewne było poprzedzone sporządzeniem 

kontraktu między mistrzem a zamawiającym. Była to umowa, w której przewidziane 

były wszystkie detale zamówienia, takie jak projekt, materiały, warunki zapłaty i termin 

realizacji54. Niewątpliwie, gdyby znany był dokument dotyczący zamówienia ołtarza 

z Cegłowa, mógłby odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących szczegółów zlecenia 

i pierwotnego, późnogotyckiego wyglądu retabulum. 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym w średniowieczu do wykonywania 

obrazów, rzeźb i oczywiście całych retabulów, było drewno. Wybór determinowany 

był trwałością tego materiału, ale z drugiej strony większą łatwością w obróbce niż 

kamień. Sam mistrz, który był odpowiedzialny za wykonanie dzieła, nie był zobligowany 

do wykonania konstrukcji ołtarza, gdyż tym zagadnieniem zajmowali się rzemieślnicy 

z odpowiedniego cechu. Przepisy cechowe bardzo restrykcyjnie regulowały zasady 

wykonywania podobrazi i całych nastaw ołtarzowych. W niektórych cechach (należy 

nadmienić, że regulacje te różniły się w zależności od miasta) kontrola jakości 

wykonywanych produktów była wprowadzona już w okresie późnego średniowiecza55. 

Wybór drewna podyktowany zazwyczaj był jego dostępnością, a najczęściej było to 

drewno dostępne w danym regionie. Z badań przeprowadzonych podczas ostatniej 

konserwacji ołtarza cegłowskiego wynika, że części rzeźbione lub płaskorzeźbione 

były wykonane z drewna lipowego, natomiast konstrukcyjne z drewna sosnowego56. 

Zapewne i malowane panele były wykonane z drewna lipowego. Deski przypuszczal-

nie klejone były na styk lub posiadały łączenia w postaci wklejanych drewnianych 

kołków57. Tablice z malowanymi scenami prawdopodobnie posiadały lekko ścięte 

obrzeża, które wsunięte były w wyżłobione gniazda obramienia. Taka budowa jest 

charakterystyczna dla średniowiecznych obrazów tablicowych, tym bardziej że odwrocia 

każdego z panelu były przykryte płaskorzeźbionymi scenami drugiej strony skrzydeł 

(awersów). Tablice te były nasączane (przeklejane) klejem zazwyczaj glutynowym 

oraz często oklejane płótnem, w całości lub przynajmniej na łączeniach desek, co 

miało zniwelować późniejsze kurczenie i rozszerzanie się tego materiału, które mogło 

skutkować pęknięciami warstw gruntu i warstw malarskich.  

Kolejny etap przygotowania podobrazia polegał na nałożeniu zaprawy (gruntu). Do 

jej sporządzenia stosowano wypełniacz w postaci białej kredy, a spoiwem był klej 

glutynowy (mógł to być klej kostny, skórny lub inne jego warianty)58. Zaprawa była 

 
54 Dąbówna B., dz. cyt., s. 352. 
55 Wadum J., Historical Overview of Panel-Making Techniques in the Northern Countries, s. 149, [w:] Dardes 

K., Rothe A., The Structural Conservation of Panel Paintings, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 

1998. 
56 Czernichowska J., Jędrzejewska-Pawlak A., dz. cyt.  
57 Łączenia w postaci kołów zostały zidentyfikowane w innych elementach ołtarza. Tamże. 
58 Te materiały – kreda i klej białkowy zostały zidentyfikowane podczas badań chemicznych próbek 

wykonanych podczas konserwacji w 1999 roku. Tamże. 
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nakładana warstwowo, tak by uzyskać równą powierzchnię. Grubość zaprawy, podobnie 

jak w przypadku rzeźb z głównej kwatery ołtarza, mogła mieć około od 0,5 mm do 

1 mm ze względu na wykonane złocenia i wymagane w takim wypadku bardzo 

dokładne jej wyrównanie. Potwierdzają to również wyniki badań innych obrazów 

z tego okresu59. 

Na tak przygotowanym podłożu nanoszony był rysunek. W przypadku skrzydeł 

z Cegłowa niestety nie mamy żadnych wiadomości na jego temat, choć mógł być 

miejscami widoczny, jak zaobserwować można na większości dzieł z tego okresu. Nie-

stety zachowane do dziś fotografie nie pozwalają na rozpoznanie niektórych istotnych 

elementów kompozycji, nie wspominając o tak delikatnym detalu, wszak pokrytym 

warstwami malarskimi, który mógł być dostrzegalny jedynie w zbliżeniu. Tymczasem 

nie można mieć wątpliwości, że został wykonany. Podrysowanie kompozycji wyko-

nywane było przez mistrza odręcznie lub mógł on wykorzystać znaną mu grafikę lub 

wcześniej przygotowany projekt (karton) w skali odpowiadającej panelom i w tym 

drugim przypadku zadanie to mogło być zlecone czeladnikowi. Najczęściej do nakre-

ślenia kompozycji wykorzystywano czarną farbę. Bardzo często w przypadku wystę-

powania partii pozłacanych był stosowany rysunek rytowany w zaprawie, który 

oddzielał je od partii malowanych. 

Dalszym etapem było wykonanie pozłoty. Ta znajduje się w jedynie w niektórych 

partiach kompozycji, takich jak nimby czy fragmenty szat. Również w tym wypadku 

trzeba odnieść się do zachowanych elementów ołtarza: rzeźbionych i płaskorzeźbionych 

części, a także wnętrz szaf ołtarzowych. Pokryte zostały w kilku cienkich warstwach 

brunatnoczerwonym pulmentem (czerwone tlenki żelaza) zmieszanym ze spoiwem 

białkowym60 (mogło to być białko jaja kurzego lub klej glutynowy) zgodnie z opisami 

znajdującymi się w najważniejszych traktatach malarskich średniowiecza autorstwa 

Cennino Cenniniego oraz Mnicha Teofila61. Na kwaterze „Uczta Heroda”, gdzie 

w największym stopniu została zastosowana pozłota, można przypuszczać, że mogły 

być wykonane imitacje tkanin brokatowych. Ich technologia w dużym uproszczeniu 

polegała na wklepywaniu folii cynowej w matrycę z wyżłobionym wzorem i następnie 

wypełnieniu wytłoczonej folii masą plastyczną, która składać się mogła np. z wosku, 

żywic i klejów, a także wypełniaczy w postaci kredy, pigmentów i innych62. Po 

wyschnięciu masy płatki były oddzielane od matrycy, wycinano z nich odpowiednie 

kształty i naklejano na obraz. Pozłacanie płatków mogło się odbywać przed lub już po 

 
59 Badania, w których określono grubość zaprawy, zostały zawarte w opracowaniach: Nykiel J., Technologia 
malarstwa tablicowego Małopolski (1480-ok. 1510), Ochrona Zabytków, 3, 1992, s. 203; Olszewska-Świetlik J., 

Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 185; Gadomski J., Nowalińska M., Parzych E., 

Skrzydła gotyckiego tryptyku z Łącka. Dzieje, badania, dekoracje patronowe, Wydawnictwo Akademii Sztuk 
Pięknych in. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2013, s. 61. 
60 Czernichowska J., Jędrzejewska-Pawlak A., dz. cyt. 
61 Cennini Cennino, Rzecz o malarstwie, przeł. Tyszkiewicz S., Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1955, 

s. 74-75, Theophilus, Teofila kapłana i zakonnika O sztukach rozmaitych ksiąg troje, przeł. Żebrawski T., 
nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1880, s. 24-25. 
62 Kaszowska Z., Brokaty wytłaczane w gotyckim malarstwie i rzeźbie na terenie Małopolski, [w:] Studia 

i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. XV, 

s. 23-25; Olszewska-Świetlik J., dz. cyt., s. 200. 
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naklejeniu płatków na obraz63. Działanie to również mogło mieć miejsce w początko-

wych fazach pracy nad obrazem, jeszcze przed malowaniem, ale nie jest wykluczone, 

że imitacje tkanin brokatowych mogły być naklejane na obraz dopiero w trakcie 

malowania. 

Po wykonaniu złoceń na naniesiony rysunek nakładano bezbarwną izolację lub barwną 

imprimiturę. Zapobiegała wchłanianiu zbyt dużej ilości spoiw farb nakładanych 

w dalszym procesie malowania. Izolacje mogły być wykonane z kleju, natomiast 

imprimitury, najczęściej z dodatkiem bieli ołowiowej od połowy XV wieku były częściej 

wykonywane w spoiwie olejnym64. Dodatkowo stanowiło to warstwę utrwalającą 

i zmiękczającą ciemny, często wykonany czarną farbą rysunek. 

W średniowieczu w malarstwie tablicowym używane były farby na bazie spoiw 

temperowych. Tempera – od łacińskiego temperare, co oznacza ucierać, mieszać, 

początkowo była spoiwem opartym głównie na składnikach rozpuszczalnych w wodzie. 

Dopiero od ok. 1400 roku na znacznie większą skalę zaczęto komponować spoiwa 

z dodatkiem olejów schnących, z którymi łączone były gumy roślinne, żywice lub 

spoiwa pochodzenia zwierzęcego, takie jak jajko kurze, kleje glutynowe i inne65. 

Oryginalna warstwa malarska znajdująca się na rzeźbionych częściach ołtarza 

w Cegłowie jest zachowana szczątkowo, w trudno dostępnych miejscach obiektu, co 

stwarza trudności w pełnym rozpoznaniu technologicznym obiektu. Niemniej jednak 

przeprowadzone w 1999 roku badania towarzyszące ostatniej konserwacji i restauracji 

retabulum wskazują, że spoiwem użytym do wykonania polichromii rzeźb mogło być 

spoiwo kazeinowe. W badaniach również został zidentyfikowany olej (zapewne lniany 

lub inny schnący olej roślinny), który mógł być dodatkiem do spoiwa kazeinowego lub 

był spoiwem użytym do laserunków. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne partie 

kolorystyczne mogły być wykonywane innymi spoiwami, co było zależne od właści-

wości, jakie dawało połączenie ich z niektórymi pigmentami. Analiza chemiczna wy-

kazała też obecność pigmentów, takich jak biel ołowiowa, cynober, malachit, czerwień 

organiczna (kraplak), azuryt, czerń roślinna, a także fluoryt. Prawie wszystkie z tych 

pigmentów są charakterystyczne dla malarstwa tablicowego średniowiecza. Jedynie 

fluoryt, który jest pigmentem rzadko stosowanym, identyfikowanym głównie na 

obszarze Niemiec i Tyrolu w dziełach z lat 1470-1520 lub w Niderlandach na początku 

XVI wieku66. Pigment ten został też zidentyfikowany w dwóch malowidłach ściennych 

z rejonu Śląska67. Wynik tego badania może wskazywać, na powiązania autora malo-

wideł z kręgiem malarzy niemieckich, do czego również w swoim artykule skłania się 

Starzyński, wskazując echa sztuki frankońskiej, niemieckiej czy flamandzkiej68. 
Sposób malowania mógł być podobny do innych dzieł tego okresu. Warstwy malar-

skie posiadały dużą siłę krycia (wpływ spoiwa temperowego) i odznaczały się czystością 

 
63 Flik J., Olszewska-Świetlik J., Imitacje tkanin brokatowych w śląskim warsztacie malarskim Mistrza lat 

1486/1487, Ochrona Zabytków, 1, 2001, s. 50-51. 
64 Stols-Witlox M., Grounds, 1400-1900, [w:] Rushfield R., Stoner J.H. (red.), Conservation of Easel 

Paintings, Routledge, London-New York 2013, s. 166. 
65 Ward G.W.R. (red.), The Grove Encyclopedia of Materials and Techniques in Art, Oxford University Press, 

Oxford-New York 2008, s. 669-670; https://cameo.mfa.org/wiki/Tempera. 
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koloru, a wszystkie barwy czyste (chromatyczne) uznawane były za uprzywilejowane69. 
Kładzione były zwykle w gładkich cienkich warstwach z wyjątkiem partii świateł oraz 
bieli, a także części kompozycji wykonanych z gruboziarnistymi pigmentami, takimi 
jak azuryt. Dla pogłębienia koloru oraz jako opracowania końcowe wykonywano 
laserunki, które często składały się z barwników (np. wskazany w badaniach kraplak – 
czerwień organiczna wytwarzana z korzeni marzanny barwierskiej) lub innych laserun-
kowych pigmentów, które mogły być łączone ze spoiwami tłustymi (np. zawie-
rającymi olej i żywice). 

Po zakończeniu malowania i bardzo dobrym wyschnięciu warstw malarskich obrazy 
były pokrywane werniksem, którego głównymi zadaniami było pogłębienie tonu, 
wyrównanie połyskliwości powierzchni malowidła oraz użycie go jako warstwy zabez-
pieczającej materię malarską. Średniowieczne werniksy zazwyczaj komponowane były 
na bazie oleju lnianego gotowanego z żywicami, takimi jak mastyks, sandarak, 
bursztyn lub z kalafonią70. 

5.2. Wykonanie rekonstrukcji 

Rekonstrukcje kwater Tryptyku z Cegłowa mogły zostać wykonane dzięki zacho-
wanym do dziś fotografiom wykonanym przed 1929 rokiem przez Józefę Bułhakówną. 
Proces powstawania odtwarzanych obrazów w dużym stopniu naśladował technikę 
i technologię średniowieczną. Modyfikacją było wprowadzenie w niektórych przypad-
kach zamienników materiałów malarskich. Dotyczyło to głównie pigmentów (np. 
stosowany w średniowieczu azuryt był zamieniony na współczesne pigmenty, takie jak 
ultramaryna jasna lub błękity kobaltowe). 

Tablice malarskie zostały wykonane z odpowiednio wysuszonego i sezonowanego 
drewna lipowego, klejonego z kilku kawałków o grubości około 3 cm. Od odwrocia, 
w celu ustabilizowania podobrazia, zostały wprowadzone po dwie szpongi z drewna 
dębowego wpuszczone w tablicę na jaskółczy ogon. Następnie lica i odwrocia zostały 
przeklejone wodnym roztworem kleju glutynowego, po czym na całą powierzchnię od 
strony lica naklejono gazę bawełnianą. 

 
Zdjęcie 18. Etapy malowania kwatery „Narodzenie św. Jana”71  

 
69 Rzepińska M., dz. cyt., s. 121. 
70 Ward G.W.R. (red.), dz. cyt., s. 729; również o użyciu werniksów olejno-żywicznych wspomina Mnich 

Teofil: Theophilus, dz. cyt., s. 21-22. 
71 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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Zdjęcie 19. Etapy malowania kwatery „Kazanie”72  

Na tak przygotowanych podobraziach został nałożony grunt klejowo-kredowy 

z dodatkiem plastyfikatora (cukier) w kilku warstwach, zależnie od potrzeby. Na tablicy 

z przedstawianiem „Uczty u Heroda” nałożono większą ilość zaprawy, ze względu na 

wykonywanie w zaprawie w późniejszym etapie reliefowego opracowania pod złocenia. 

Na przygotowaną, wyrównaną zaprawę przekalkowano z kartonów rysunek, zgodny 

z zachowanymi fotografiami oryginałów, utrwalony czarną farbą akwarelową. Nie-

które nieczytelne elementy kompozycji, ze względu na nieczytelność reprodukcji, a także 

zły stan zachowania obrazów w trakcie wykonywania fotografii, zostały pominięte lub 

zrekonstruowane na podstawie analogicznych przedstawień z tego okresu. Decyzja 

o pominięciu niektórych detali kompozycji uzasadniona została brakiem wystarcza-

jących materiałów ilustracyjnych oraz odpowiednich analogii. 

 
Zdjęcie 20. Etapy malowania kwatery „Uczta Heroda”73  

 
72 Fotografia ze zbiorów Autora. 
73 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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Zdjęcie 21. Etapy malowania kwatery „Ścięcie św. Jana”74  

W obrazach „Narodziny św. Jana”, „Kazanie św. Jana” oraz „Uczta u Heroda” 

wykonano pozłotę na poler tradycyjną techniką pozłotniczą złotem płatkowym (23¾ 

karatów, w kolorze Dukaten Gold) kładzionym na pulmencie. Granice pozłoty zostały 

wcześniej obwiedzione rytowaniem. W obrazie „Uczta u Heroda” rzeźbiarsko opra-

cowano w zaprawie fragmenty szat dostojników, imitując popularną w sztuce średnio-

wiecza technikę brokatów wytłaczanych.  

W dalszym ciągu przystąpiono do wykonania izolacji olejno-żywicznej (olej lniany 

z werniksem damarowym w stosunku 5 : 2), czyli wtartej w zaprawę bardzo cienkiej 

warstwy utrwalającej wykonany rysunek oraz zmniejszającej chłonność zaprawy. Do 

wykonania warstw malarskiej użyto spoiwa temperowego, które składa się z wodnego 

roztworu żółtka jaja kurzego, wodnego roztworu gumy arabskiej i spoiwa olejno-

żywicznego oraz żółci wołowej (w proporcjach 1 : 5 : 1 : 1). Do warstw laserunkowych 

użyto spoiwa olejno-żywicznego (5 cz. oleju lnianego i 2 cz. werniksu damarowego) 

oraz farb olejnych. 

Wykonanie warstwy malarskiej rozpoczęto od nałożenia wstępnych podmalówek 

w kolorach lokalnych, używając do tego spoiwa temperowego z pigmentami. W warst-

wach podmalowań stosowano farby o jasnych czystych kolorach. W przypadku żółtych 

elementów w obrazie „Ścięcie św. Jana”, na przykład żółta suknia Salome, podmalo-

wanie wykonano z bieli, nanosząc później żółte laserunki nadające odpowiedni kolor 

oraz modelujące światła i cienie.  

Kolejne warstwy, tworzące modelunek były nakładane wspólnie z laserunkowymi 

warstwami ze spoiwem olejno-żywicznym: po nałożeniu laserunków wprowadzano 

mokre w mokre modelującą warstwę farby temperowej. Wykorzystując podmalowanie 

w kolorze lokalnym, opracowanie poszczególnych elementów rozpoczynano od nanie-

sienia wstępnych świateł oraz cieni. W następnych etapach każda warstwa coraz bardziej 

precyzyjnie określała szczegóły odrębnych elementów kompozycji. W końcowych 

etapach wykonano laserunki ze spoiwem olejno-żywicznym dla pogłębienia koloru 

poszczególnych elementów kompozycji. Do opracowań końcowych, takich jak kontury, 

najjaśniejsze światła lub inne rysunkowe szczegóły wykorzystano spoiwo temperowe 

z pigmentami. 

 
74 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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W obrazie „Uczta u Heroda” barwny ornament na szatach przedstawionych na tej 

scenie dostojników wykonano farbami temperowymi. W celu zwiększenia plastycz-

ności tych elementów nałożono też laserunki, nadające partiom pozłacanym bardziej 

wyrazisty modelunek światłocieniowy. 

Do malowania użyto następujących pigmentów: biel ołowiowa, biel tytanowa, ugier 

żółty, ochra czerwona, czerwienie żelazowe, cynober, oranż kadmowy, siena palona, 

umbra naturalna, czerń kostna, czerń roślinna, ultramaryna syntetyczna, błękit kobal-

towy, ziemia zielona. Niektóre kolory zostały zastąpione współczesnymi odpowied-

nikami, ze względu na większą stabilność kolorystyczną, odporność na wpływ innych 

pigmentów lub spoiw lub brak toksyczności. 

Do warstw laserunkowych użyto olejnych farb laserunkowych w kolorach: still de 

grain zółte, still de grain brązowe, siena naturalna, siena palona, karmin, brąz van 

Dyke’a, sap green oraz indygo75, używanymi ze spoiwem olejno-żywicznym. 

Obrazy zostały zawerniksowane pędzlem werniksem damarowym satynowym 

w celu zabezpieczenia powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dla 

optycznego wyrównania i nasycenia kolorytu. 

6. Podsumowanie  

Ołtarz Lazarusa jest wybitnym dziełem sztuki późnego gotyku. Dzięki temu, że 

cenne dzieło sztuki znalazło się w niewielkiej osadzie na wschodnim Mazowszu, 

zostało ocalone z hitlerowskiego zniszczenia. Tyle szczęścia nie miały malowane rewersy, 

które trafiły do Warszawy, by odzyskać dawny blask podczas konserwacji. Nigdy jej 

nie doczekały, zniszczone bezpowrotnie. Jednak dzięki rzetelności i skrupulatności 

profesora Starzyńskiego zachowały się materiały, które pozwoliły na ich odtworzenie.  

Z inicjatywy księdza proboszcza Dariusza Cempury i dzięki poparciu Wojewódz-

kiego Urządu Ochrony Zabytków z delegaturą w Siedlcach podjęto decyzję o odtwo-

rzeniu obrazów z poszanowaniem wszelkich reguł konserwatorskich oraz z zastoso-

waniem przybliżonych technik malarskich. Warsztat malarstwa gotyckiego jest dobrze 

poznany i przebadany. Liczne są również źródła traktatów malarskich. Pracom przy-

świecał cel, aby rekonstrukcja zachowała integralność dzieła, poprzez użycie materiałów 

i technik zbliżonych do autorskich. 

Dużym wyzwaniem było odtworzenie kolorystyki fragmentów nieopisanych przez 

Starzyńskiego. Tutaj z pomocą przychodzi pewna cecha malarstwa gotyckiego, dla 

którego charakterystyczne było akcentowanie symboliki barw, przez co niektóre kolory 

stosowanie pewnych kolorów było narzucone odgórnie. Dodatkowo obowiązywała 

zasada zestawiania barw uzupełniających, najczęściej czerwonej z zieloną i niebieskiej 

z żółtą (np. strój kata). Dopiero na przełomie XV i XVI wieku w malarstwie polskim 

zwiększa się indukcja barwnej polegającej na stosowaniu zmniejszonych interwałów, 

np. czerwony żółty, czy zielony żółty. Zasadą kompozycji barwnej ołtarzy było zało-

żenie, że wszystkie poszczególne części skrzydłowego ołtarza muszą tworzyć zharmo-

nizowaną całość, gdzie wszystkie elementy ze sobą współgrają. Ołtarz o środkowej 

szafie rzeźbionej i malowanych skrzydłach sprawiał, że skrzydła musiały się podpo-

rządkować głównej kompozycji. Malowidła stanowiły w takim wypadku ramę barwną.  

 

 
75 Użyto farb olejnych firmy Talens z serii Rembrandt w następujących kolorach: Still de Grain Yellow, Still 

de Grain Brown, Raw Sienna, Burnt Siena, Carmine, Vandyke Brown, Sap Green, Indigo. 
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Zdjęcie 22. Zrekonstruowane kwatery ołtarza w Cegłowie76 

Ostatni aspekt dotyczył sposobu montażu i umieszczenia rewersów w kościele. 

Montaż na odwrociach skrzydeł nie był możliwy, gdyż od czasu umieszczenia ołtarza 

w Cegłowie przestały one pełnić funkcję ruchomą po umieszczeniu między kolum-

nami. Początkowo zakładano zawieszenie poszczególnych kwater po bokach ołtarza, 

na wysokości odpowiadającej awersom. Niestety tworzyło to nieprawdziwą wizję 

ołtarza i rozczłonkowanie scen z życia św. Jana po bokach ołtarza. Zdecydowano się 

ostatecznie na oprawienie rewersów w rytowane ramy wzorowane profilem na oprawie 

awersów, gdyż są one oryginalne. Dwa skrzydła zawieszone obok siebie miały 

pokazywać, jak wyglądała szafa ołtarzowa po zamknięciu. Postanowiono zawiesić je 

na ścianie bocznej obok ołtarza.  

Literatura  

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 

oryginalnych, Pallottinum, Poznań 2002. 

Czernichowska J., Jędrzejewska-Pawlak A., Dokumentacja konserwatorska. Cegłów, woj. 

Mazowieckie. Ołtarz główny, Warszawa 1999. 

Cennini Ceninno, Rzecz o malarstwie, przeł. Tyszkiewicz S., Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 

1955. 

 
76 Fotografia ze zbiorów Autora. 



 

Mateusz Jasiński, Marcin Petrus 
 

230 

 

Dąbrówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Walicki M. (red.), Studia 

renesansowe, Zakład im. Ossolińskich, Warszawa-Wrocław-Kraków 1964, s. 331-377. 

Flik J., Olszewska-Świetlik J., Imitacje tkanin brokatowych w śląskim warsztacie malarskim 

Mistrza lat 1486/1487, Ochrona Zabytków, 1, 2001, s. 50-51. 

Gadomski J., Nowalińska M., Parzych E., Skrzydła gotyckiego tryptyku z Łącka. Dzieje, badania, 

dekoracje patronowe, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych in. Jana Matejki w Krakowie, 

Kraków 2013. 

Galicka I., Sygietyńska H., Najcenniejsze zabytki województwa siedleckiego, Szkice Podlaskie, 2, 

133-148. 

Galicka I., Sygietyńska H. (red.), Katalog Zabytków w Polsce, woj. warszawskie, pow. Mińsk, z. 6, 

t. X, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1968. 

Garstecki M., Najcenniejsze zabytki architektury województwa siedleckiego, Prace archiwalno-

konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, z. 20, 1980, s. 70-80. 

Jędrzejewska-Pawlak A., Ołtarz w Cegłowie, Cenne, bezcenne, utracone, 5(23), 2000, s. 22-23. 

Kaczorowska-Pielińska E., Warszawskie Rzemiosła artystycznej budowlane w XV wieku, 

Warszawa 1959, s. 15-19.  

Kaszowska Z., Brokaty wytłaczane w gotyckim malarstwie i rzeźbie na terenie Małopolski, 

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych in. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2006. 

Łodyńska-Kosińska M., Lazarus Pictor, Biuletyn Historii Sztuki, 4, 1975, s. 305-311. 

Moskal K., Poliptyk z Dobczyc: dzieje, ikonografia oraz próba rekonstrukcji, Instytut Historii 

Sztuki, Kraków 2014. 

Nykiel J., Technologia malarstwa tablicowego Małopolski (1480-ok. 1510), Ochrona Zabytków, 

3, 1992, s. 201-224. 

Olszewska-Świetlik J., Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy 

XV wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005. 

Przybyszewski B., Powstanie i autorstwo poliptyku olkuskiego, Sprawozdania z Posiedzeń 

Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1962, s. 404-406. 

Rutherford J. Gettens, West Fitzhugh E., Azurite and Blue Verditer, s. 27 [w:] Roy A. (red.), 

Artists' Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics, National Gallery of Art, 

Washington 1993, s. 23-36. 

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1983. 

Spring M., Occurrences of the purple pigment fluorite on paintings in the National Gallery, 

National Gallery Technical Bulletin, 21, 2000, s. 20-27. 

Starzyński J., Tryptyk późnogotycki w Cegłowie, Przegląd Historii Sztuki, 3, 1929, s. 70-79. 

Stols-Witlox M., Grounds, 1400-1900, [w:] Rushfield R., Stoner J.H. (red.), Conservation of Easel 

Paintings, Routledge, London-New York 2013, s. 161-188. 

Theophilus, Diversarum artium schedula. Teofila kapłana i zakonnika O sztukach rozmaitych 

ksiąg troje, przeł. Żebrawski T., nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1880. 



Malowane rewersy skrzydeł Ołtarza Lazarusa – próba rekonstrukcji zniszczonych kwater  

z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie 
 

231 

 

Wadum J., Historical Overview of Panel-Making Techniques in the Northern Countries, [w:] 

Dardes K., Rothe A., The Structural Conservation of Panel Paintings, The Getty Conservation 

Institute, Los Angeles 1998, s. 149-177. 

Walicki M., Malarstwo Polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Oficyna Wydawnicza 

Auriga, Warszawa 1961. 

Walicki M., Złoty widnokrąg, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965. 

Ward G.W.R. (red.), The Grove Encyclopedia of Materials and Techniques in Art, Oxford 

University Press, Oxford-New York 2008, s. 729-732. 

Wisła E., Żurkowska-Mastalerz T., Fiolet Śląski – identyfikacja nieznanego pigmentu w gotyckim 

malarstwie ściennym na podstawie materiału uzyskanego w czasie prac konserwatorskich 

w latach 1978-1985, Ochrona Zabytków, 4, 1987, s. 312-318. 

Malowane rewersy skrzydeł Ołtarza Lazarusa – próba rekonstrukcji 

zniszczonych kwater z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła 

w Cegłowie 

Streszczenie 
Parafia w Cegłowie jest jedną ze starszych na Mazowszu, zaś sam kościół jest jednym z najlepszych 

przykładów gotyku mazowieckiego. We wnętrzu znajduje się datowany na 1510 rok tryptyk Mistrza 

Lazarusa – zapewne wykształconego w małopolskim, krakowskim kręgu naśladowców i kontynuatorów 

stylu Wita Stwosza. Ołtarz jest wybitnym dziełem rzeźby późnogotyckiej, oprawionym w barokowe obra-
mienie nowego retabulum.  

Malowane rewersy skrzydeł, przedstawiające historię św. Jana Chrzciciela, prezentowały wpływ wzorów 

niderlandzkich, za pośrednictwem środowisk południowoniemieckich, na malarstwo polskie. W 1913 roku 

zostały one przekazane do Muzeum Diecezjalnego w Warszawie i spłonęły podczas działań wojennych 
1944 roku. Zachowały się jednak czarno-białe fotografie przedstawiające rewersy ołtarza oraz opis kolory-

styczny poszczególnych malowideł dokonany przez prof. Juliusza Starzyńskiego w tekście „Tryptyk późno- 

-gotycki w Cegłowie. Przyczynek do dziejów sztuki cechowej w Polsce na przełomie XV i XVI w.”. 

Korzystając z tego materiału ikonograficznego, podjęto próbę odtworzenia zniszczonych rewersów skrzydeł 
i ich wyeksponowanie obok konstrukcji ołtarzowej nastawy, tak by scalić niegdysiejszą integralność dzieła 

i jego otoczenia.  

Słowa kluczowe: gotyk, malarstwo tablicowe, Cegłów, Lazarus Pictor, Ołtarz Lazarusa 

Painted reverse of the wings of the Altar of Lazarus – an attempt to reconstruct 

the damaged quarters from the church of st. John the Baptist and St. Andrew  

the Apostle in Cegłów 

Abstract 

The parish in Cegłów is one of the oldest in Mazovia, and the church itself is one of the best examples of 

Masovian Gothic. Inside, there is a triptych of Master Lazarus from 1510 - the author probably studied in 

the Lesser Poland (Małopolska), in the Cracow’s circle of followers and continuators of the style of Wit 
Stwosz. The altar is an outstanding work of late gothic sculpture, framed in a baroque frame of the new retable. 

Painted backs of the wings depicting the story of St. John the Baptist, presented the influence of Dutch 

patterns, through the South German circles, on Polish painting. In 1913, they were handed over to the 

Diocesan Museum in Warsaw and burned down during the hostilities of 1944. However, black and white 
photographs showing the reverse of the altar survived, along with the color description of each of them by 

prof. Juliusz Starzyński in the text "Late-Gothic Triptych in Cegłów. Contribution to the history of guild art 

in Poland at the turn of the 15th and 16th centuries". Using this iconographic material, an attempt was 

made to recreate the damaged backs of the wings and display them next to the altar structure of the setting, 
so as to integrate the former integrity of the work and its surroundings. 

Keywords: Gothic, panel painting, Cegłów, Lazarus Pictor, Lazarus Altar 
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Angelika Lasiewicz-Sych1 

Estetyka kolektywnej racjonalności –  

o wpływie mieszkańców na kształtowanie przestrzeni 

architektonicznej Krakowa 

1. Wprowadzenie  

Problem, który jest przedmiotem niniejszej analizy, dotyczy postrzegania piękna 

w środowisku architektonicznym. Obszarem rozważań jest przestrzeń publiczna miasta; 

to, w jaki sposób ona powstaje i kto decyduje o jej formie i funkcji (profesjonalni pro-

jektanci czy mieszkańcy miasta), a także, czym różni się piękno przestrzeni publicznej 

ukształtowanej pod wpływem preferencji mieszkańców, od tego, które jest efektem 

profesjonalnych, często ‘zewnętrznych’ wobec oczekiwań mieszkańców działań plani-

stycznych (?). Przedmiotem tej analizy jest przestrzeń publiczna Krakowa; spojrzenie 

na wybrane i przełomowe momenty w historycznym rozwoju tego miasta – takie jak 

lokacja miasta z 1257 roku czy plan Wielkiego Krakowa z 1910 roku, a także porów-

nanie zamierzeń planistycznych i efektów wdrażanych pomysłów, które ukształtowały 

się w toku konfrontacji z zastaną sytuacją, innymi pomysłami lub oporem mieszkańców 

miasta. Dokonano tu rozróżnienia i próby opisania dwóch odmiennych strategii kształ-

towania przestrzeni urbanistycznej i dwóch rodzajów związanych z tym doświadczeń 

estetycznych. Źródła tych rozbieżności zdają się mieć swoje początki w ogólnej teorii 

architektury i projektowania. 

Teoretyczną podstawą i punktem wyjścia tych rozważań jest pojęcie „piękna 

pozytywnego”, któremu początek dało rozróżnienie dokonane przez XVII-wiecznego 

teoretyka architektury Claude’a Perrault’a (1673) i które znalazło się w objaśnieniach 

redakcyjnych tego autora do treści francuskiego wydania klasycznego dzieła Witru-

wiusza2. Piękno „pozytywne” miało być, według Perrault’a, zakotwiczone w naturze 

rzeczy, w samym obiekcie, jego proporcjach, materiale czy jakości wykonania. Ten 

rodzaj piękna miał przemawiać bezwarunkowo do każdego i w każdej sytuacji, gdyż 

miał oparcie w „przekonującej przyczynie”3, jaką były cechy samego obiektu. W prze-

ciwieństwie do tego, drugi rodzaj piękna miał być efektem dowolnych skojarzeń, mody 

czy specyficznych uwarunkowań realizacji projektu. Te rozważania, zakotwiczone 

w pierwszym szeroko znanym dziele o architekturze4, dały początek nowożytnej teorii 

architektury i pojęciom, które jej towarzyszą do dzisiaj. Przede wszystkim są to pojęcia: 

formy (stanowiące odpowiednik klasycznego pojęcia ‘piękna’) i funkcji (jako rozwi-

 
1 alasiewicz-sych@pk.edu.pl, Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług, Wydział Architektury, 

Politechnika Krakowska, www. pk.edu.pl. 
2 Perrault C. (red.), An Abridgment of the Architecture of Vitruvius Containing a System of the Whole Works 

of that Author, Abel Small and T. Child, at the Unicorn, London 1692 (tytuł oryginału: Les Dix Livres 
d’architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en françois avec des notes et des figures, 1673). 
3 Lasiewicz-Sych A., Piękno pozytywne: szkic o urodzie codzienności, Architectus, Nr 2 (58), 2019, s. 119-134. 
4 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956 (pierwsze 

polskie wydanie dzieła Witruwiusza). 
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nięcia idei ‘przyczyny’). W wydanej dziesięć lat później książce5, Perrault, w sposób 

dość radykalny, zważywszy na kontekst klasycznej tradycji, poddaje w wątpliwość 

zakotwiczenie piękna architektury w imitacji przyrody, symetrii czy współmierności 

proporcji, o których mowa w traktacie Witruwiusza. Jak pisze Perrault (1683) ani imitacja 

przyrody, ani przyczyna, ani rozsądek (…) nie stanowią podstawy piękna, które ludzie 

zdają się widzieć (...); w rzeczy samej, niemożliwe jest znalezienie innego źródła 

[piękna] aniżeli przyzwyczajenie i przyjemność, których przyczyną są określone archi-

tektoniczne kompozycje6. Jego rozważania stanowią punkt zwrotny w rozumieniu piękna 

w ogóle, nie tylko piękna architektury, przenosząc to pojęcie od obiektu (rzeczy) do 

patrzącego podmiotu.  

Pomimo pojawiającego się już u źródeł nowożytnej teorii architektury rozdźwięku 

w rozumieniu istoty architektonicznego piękna, większość późniejszych teoretyków 

i twórców architektury poszukuje racjonalnych – lub raczej postrzeganych przez nich 

jako takich (racjonalnych) – przyczyn piękna. Te przyczyny, podobnie jak w klasycz-

nym dziele Witruwiusza, lokowane są często w kompozycji samego obiektu, w poszu-

kiwaniu idealnych proporcji. Dobrym przykładem takich poszukiwań jest obecna do 

dziś w rozważaniach teoretyków i badaczy architektury koncepcja „złotego podziału”7, 

czy też innego rodzaju formuły piękna, często wyrażonej w języku matematyki – jako 

liczby i proporcje. Próbowano wielokrotnie odkryć bądź stworzyć jakąś formułę, która 

opisywałaby relacje poszczególnych części do całości, liczbę i sposób rozmieszczenia 

poszczególnych elementów architektonicznej kompozycji, tak by osiągnęła ona swoją 

optymalną matematyczną „złożoność”; ten koncept bywa używany nie tylko w odnie-

sieniu do kompozycji obiektu architektonicznego (np. fasady budynku), ale także 

w odniesieniu do kształtowania wielkoprzestrzennych struktur urbanistycznych8. Słowem, 

które w tradycji i teorii architektury służy do nazywania tej formuły, jest „porządek” 

(w języku greckim – taxis; w języku łacińskim – ordo; w języku angielskim – order). 

Według Witruwiusza termin ten oznaczał – zrównoważoną kompozycję poszczególnych 

części dzieła pomiędzy sobą i względem całości kompozycji. Według jednego z twór-

ców modernizmu w architekturze, Le Corbusiera, Tworzenie architektury to [w istocie] 

porządkowanie. Porządkowanie czego? Funkcji i obiektów9; tym samym modernistyczna 

idea porządku rozszerzyła swoje znaczenie także na sposób użytkowania przestrzeni 

architektonicznej. Współczesnym polskim odpowiednikiem tego pojęcia w teorii archi-

tektury wydaje się być koncepcja „ładu przestrzennego”10; która wiąże pewne ujęcia 

teoretyczne (teoria kształtowania formy i estetyki architektury) z ustawodawstwem 

dotyczącym zasad kształtowania polityki przestrzennej w kraju11. Przy czym, próba 
 

5 Perrault C., Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens (1683).  
6 Perrault C., dz. cyt. w tłumaczeniu angielskim (Ordonnance for the Five Kinds of Columns after the Method 

of the Ancients, 1683/1993) za: Fortry A., Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture, 

Thames & Hudson, London 2000, s. 221 (polski przekład – w wykonaniu autorki). 
7 Przykładem takiego podejścia jest rozprawa doktorska Beaty Vogt, Rozważania na temat proporcji w archi-
tekturze polskiej (1994, maszynopis niepublikowany; praca powstała pod opieką promotorską prof. Wiktora 

Zina na Politechnice Krakowskiej). 
8 Salingaros N.A., Complexity and Urban Coherence, Journal of Urban Design, Vol. 5, No. 3, 2000, s. 291-316. 
9 Le Corbusier, Precisions on the Present State of Architecture and City Planning (1930) za: Fortry A., dz. 
cyt., s. 240. 
10 Szmidt B., Ład przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981. 
11 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 

poz. 717). 
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opisania tego „porządku” lub „ładu” często, jak się wydaje, opiera się w zasadniczym 

stopniu na intuicji twórcy, projektanta, planisty, czy ustawodawcy, aniżeli na wymiernych, 

mierzalnych parametrach struktury architektonicznej. Ten paradoks racjonalności sły-

chać w wielu wypowiedziach architektów, przekonanych o tym, że ich „intuicja” 

w ocenie piękna jest narzędziem równie wartościowym, co dociekanie naukowe12 

w innych dziedzinach działalności człowieka. Podobnie, większość teorii dotyczących 

projektowania – zwłaszcza w zakresie kształtowania formy architektonicznej – ma 

oparcie w wiedzy normatywnej i deklaratywnej, która udanie opiera się wszelkim 

próbom strukturyzacji i „mierzalności”13. 

Tymczasem, przestrzeń publiczna w mieście, obszar, który stanowi wspólne tery-

torium mieszkańców, nie jest jedynie uzupełnieniem programu użytkowego miasta 

i realizacją postulatów urbanistycznego funkcjonalizmu, o którym pisał Le Corbusier 

(„Urbanisme”, 1925)14, ale stanowi właściwy sens istnienia miasta jako projekcji pewnej 

kolektywnej idei miasta. Odwołując się do filozofii, istotę tej przestrzeni, tak jak 

arystotelesowską substancję, tworzy swoiste połączenie realnego pojęcia (idei), materii 

i energii (grecki – energia, ενεργια; łacina – actus), która określa związane z tym 

pojęciem działania15. Posługując się tą analogią, można powiedzieć, że sens przestrzeni 

publicznej, nie wyraża się tylko w tym, że zajmuje ona pewien wymiar fizyczny, ale że 

jest ona energetyczna, a więc wypełniona działaniami ludzi i znaczeniem. W przeci-

wieństwie do uporządkowanej wizji Le Corbusier’a, która przedstawia lekką, czystą 

i cichą przestrzeń miasta, opisaną przez niego jako pur creation de l’esprit16 , praw-

dziwa przestrzeń miasta, jak określił to Henri Lefebvre nigdy nie jest pusta: zawsze 

zawiera znaczenie; jest polem i fizyczną podstawą działań17. Aktywny udział w życiu 

publicznym, któremu oparcie daje określona przestrzeń fizyczna odzwierciedlająca 

oryginalną ideę polis, określony został przez Arystotelesa jako polityka. Ten rodzaj 

ludzkiej aktywności, i związane z nim szeroko rozumiane doświadczenie miasta, stał 

się też podstawą aktualnych do dzisiaj politycznych i społecznych pojęć, które rządzą 

organizacjami i państwami, i służą badaniu ich umocowania w prawie. Przestrzeń pub-

liczna, o której tu mowa, rozgrywa się zatem nie tylko w przestrzeni fizycznej i geo-

graficznej, ale także w wymiarze filozoficzno-politycznym oraz społeczno-psycholo-

gicznym – jako miejsce wypełnione konkretnymi działaniami i koncepcjami ludzi. Współ-

czesne badania z zakresu psychologii czy geografii humanistycznej, które dotyczą tego 

zagadnienia, teoretycznie i empirycznie dowodzą zresztą tego, co było już rozumiane 

przez starożytnych Greków. Agora, będąca – dla współczesnych – pierwowzorem 

i synonimem przestrzeni publicznej w mieście, oznaczała bowiem oryginalnie grupę 

ludzi związaną swymi działaniami z określoną przestrzenią w mieście, a nie samą 

(fizyczną) przestrzeń18.  

 
12 Włodarczyk M., Piękno utracone?, Czasopismo Techniczne, s. 457-459. 
13 Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. 
14 Brott S., The Ghost in the City Industrial Complex: Le Corbusier and the Fascist Theory of <Urbanisme>, 

Journal of Architecture and Urbanisme, 2016, Vol. 40(2), s. 131-142. 
15 Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
16 Brott S., dz. cyt. 
17 Lefebvre H., The Production of Space, Blackwell Publishers, Oxford 1991. 
18 Rykwert J., Idea miasta. Antologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, 

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016. 
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2. Wpływ mieszkańców na kształt przestrzeni publicznej Krakowa – 

spojrzenie historyczne 

Kraków, którego historia i rozwój przestrzenny trwa nieprzerwanie od ponad 1000 

lat, stanowi niezwykle cenny i dobrze zachowany zespół urbanistyczny. To miasto, 

które przez długi czas odgrywało rolę stolicy Polski (od XI wieku – do końca XVI 

wieku; w 1609 roku stolica została przeniesiona do Warszawy)19 i królewskiej siedziby 

jej władców, której symbolem jest górujący do dziś nad miastem zamek Wawel. Dla 

rozwoju przestrzennego miasta najważniejsze znaczenie miało kilka etapów urbani-

stycznego rozwoju, zapoczątkowanych kluczowymi decyzjami planistycznymi podej-

mowanymi w kolejnych latach: 1257 – lokacja głównego miasta o układzie rynkowym; 

1335 – lokacja satelitarnego, konkurencyjnego względem Krakowa miasta Kazimierz 

(od końca XV wieku – Kazimierz staje się miastem dwunarodowym z wyraźnie zazna-

czoną, a potem wydzieloną częścią oppidum iudaeorum); 1850 – po wcieleniu Krakowa 

do Austrii, decyzja o stworzeniu w Krakowie obozu warownego, budowa trzech pierścieni 

twierdzy Kraków, które w znaczący sposób określiły rozwój przestrzenny miasta do 

czasów I wojny światowej; 1915 – realizacja planu Wielkiego Krakowa (konkurs 

planistyczny odbył się w 1910) i przyłączenie ogromnego obszaru wokół dotychcza-

sowego miasta (m.in.: miasto Podgórze, Ludwinów, Płaszów, Dębniki, Zakrzówek, 

Zwierzyniec, Błonia, Czarna Wieś, Nowa Wieś, Krowodrza, Łobzów, Prądnik Biały 

i Czerwony, Olsza, Rakowice, Piaski, Dąbie i Grzegórzki); 1949 – decyzja o budowie 

na terenach podkrakowskich wielkiego kombinatu metalurgicznego i towarzyszącego 

mu nowego socjalistycznego miasta – Nowej Huty, które w 1951 roku zostało włączone 

do miasta jako jego nowa dzielnica.  

Największy wzrost miasta nastąpił w XX wieku; zapoczątkowała go idea Wiel-

kiego Krakowa zainspirowana faktycznymi potrzebami funkcjonalnymi i ekonomicz-

nymi, ale także niezwykle nośną w tamtym czasie ideą „miasta ogrodu” propagowaną 

przez brytyjski ruch Arts and Crafts i autora tej koncepcji Ebenezera Howarda20. 

Kolejne akwizycje i powiększanie terenu miasta (także w 1941 roku, w trakcie okupacji 

niemieckiej) – poza przyłączeniem konkurencyjnego miasta Podgórza w 1915 roku 

i Nowej Huty w 1951 roku – polegały na przyłączaniu do głównego miasta (Krakowa) 

terenów dotychczas wiejskich: o charakterze zagrodowym i rolniczym (na przykład 

wieś: Krowodrza21) albo otwartych terenów zielonych (np. łąki na Błoniach). Były one 

także rodzajem kolejno po sobie następujących otwarć, jakie stwarzały nowe plany 

i akwizycje terenów, a także ograniczeń o charakterze fizycznym (takich jak: budowa 

miejskich murów czy pierścienia twierdzy Kraków) i restrykcji prawno-ekonomicz-

nych związanych z rozgraniczaniem obszarów i różnym sposobem użytkowaniem 

terenów miejskich i wiejskich. Udział mieszkańców w tych procesach rozwojowo-

urbanistycznych miasta był różny w zależności od czasów historycznych i konkretnej 

lokalizacji, ale zawsze istotny, choć zwykle – w ujęciach historycznych – niedoceniany. 

 
19 Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, tom 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1984. 
20 Wiśniewski M., Między nowoczesnością i swojskością – konkurs na plan Wielkiego Krakowa oraz 
Wystawa Architektury i Wnętrz w otoczeniu ogrodowym a poszukiwanie nowej wizji miasta, s. 19-34, [w:] 

Bochenek M. (red.), Wielki Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2011. 
21 Beiersdorf Z., Krowodrza – dawna wieś i dzielnica Krakowa, s. 45-74, [w:] Niechaj M. (red.), Z dziejów 

Krowodrzy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015. 
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Pomimo narzucanych miastu (rozumianemu tu przede wszystkim jako pewnej społecz-

ności) wizji i prawnych restrykcji związanych z wdrażaniem planów, ich realizacja, 

w dużej mierze, pozostawała (wyjątek w tej dziedzinie stanowi zabudowa realizowana 

w systemie budownictwa państwowego czasach PRL-u) w gestii mieszkańców.  

Przedstawione tu studium ma charakter teoretyczno-analityczny. Celem tej pracy 

jest analiza najważniejszych momentów w historii rozwoju urbanistycznego miasta 

pod kątem powiązań działań planistycznych miasta i związanych z tym działań miesz-

kańców. Tematem tej pracy jest zatem syntetyczne przedstawienie sposobu kształto-

wania przestrzeni publicznej miasta – w wybranych momentach historii miasta – 

i pewien obraz tych działań w opinii osób odpowiedzialnych za planowanie (projek-

tantów) i mieszkańców miasta. Praca opiera się na studiach istniejących i dostępnych 

materiałów historycznych – w tym planów i projektów, historycznych przedstawień 

miasta (mapy i przedstawienia widokowe), a także relacji opisujących te działania 

i towarzyszące im społeczne nastroje. Analiza ta miała na celu opisanie praktycznych 

przesłanek i efektów działań planistycznych i budowlanych w wybranych, kluczowych 

dla historii rozwoju urbanistycznego miasta momentach jego historii. Uznano, że 

przełomowymi pod tym względem momentami w historii miasta było uchwalenie 

dwóch planów: aktu Wielkiej Lokacji (1257) i planu Wielkiego Krakowa (1910). 

Podjęte w tych aktach prawnych decyzje na długi czas określały kształt rozwoju miasta 

i podejmowane w ramach tych planów szczegółowe działania i inwestycje budowlane 

w mieście.  

2.1. Lokacja miasta (1257) a kształt średniowiecznego Krakowa 

Od początku swojego istnienia, czyli jeszcze przed oficjalną lokacją miasta, Kraków 

istniał już jako autonomiczna gmina miejska, skupiająca przede wszystkim kupców 

i rzemieślników, co poświadczają liczne dokumenty i realizacje budowlane (m.in. 

fundacja kościoła parafialnego NMP) począwszy od około 1220 roku, ale osada proto-

miejska istniała tutaj już w dobie plemiennej, związanej z kulturą Wiślan (około IX 

wieku)22. Centrum życia przedlokacyjnej osady miejskiej stanowił prawdopodobnie 

obszar dzisiejszego Małego Rynku23. Wielka lokacja miasta, która nastąpiła w 1257 roku, 

ustanowiła więc dla mieszkających tam ludzi i nowo przybywających do miasta osad-

ników, akt prawny rozstrzygający o możliwości, zasięgu i rozplanowaniu przestrzeni 

zabudowy. Był to pierwszy plan ogólny Krakowa, o charakterze strategicznym, który 

przesądził o kształcie średniowiecznego miasta. Realizacja tego planu nie była jednak 

zadaniem oczywistym; na terenie, gdzie zaplanowano nowe miasto, istniała już, 

głównie drewniana, zabudowa przedlokacyjna, kilka kościołów i warowne miasto 

Okół, stanowiące podgrodzie Wawelu. Tyczenie działek budowlanych i ulic częściowo 

zatem dostosowywano do przebiegu i zasięgu już istniejących obiektów, zwłaszcza 

tych o charakterze monumentalnym (np. istniejące kościoły). Sprawie realizacji nowego 

planu niezamierzenie pomogła napaść tatarów na miasto w 1241 roku, w wyniku której 

większość istniejącej wcześniej drewnianej zabudowy spłonęła. Początkowo plan 

będący wynikiem aktu lokacji, zakładał odrębność Krakowa (jako niezależnej gminy 

 
22 Borowiejska-Birkenmajerowa M., Kształt średniowiecznego Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1975. 
23 Wyrozumski J., Dzieje Krakowa, tom 1, Kraków do schyłku wieków średnich, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1992. 
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miejskiej) od istniejącego pod Wawelem podgrodzia Okół; później jednak miasto 

będące efektem wielkiej lokacji zostało przyłączone (w wyniku decyzji króla Łokietka 

w 1306 roku) do Wawelu, a niezależna wcześniej osada na Okole, straciła swoją auto-

nomiczność na rzecz Nowego Miasta na Okole (1312), co jak się wydaje stanowiło 

pierwszy akt represji wobec niezależności zbuntowanych mieszczan24. 

Z drugiej strony, realizacja planu założonego aktem Wielkiej Lokacji i później-

szych powiązanych z tym, aktów prawnych, możliwa była jedynie przy współudziale 

mieszczan. Większość struktury budowlanej miasta stanowiła bowiem zabudowa 

mieszkalna, przy czym, zabudowa ta łączyła sferę należącą do właścicieli domu, jaką 

było wnętrze domu i sferę publiczną, jaką stanowiła ściana zewnętrzna domu, „ofero-

wana” przestrzeni publicznej miasta25. Pierwsze domy lokacyjnego Krakowa powsta-

wały, co prawda, jako inwestycje wójtowskie, jednak z czasem przechodziły one na 

własność faktycznych mieszkańców, przez których były rozbudowywane, urządzane 

i utrzymywane. Domy mieszczańskie, jakie powstają w Krakowie w okresie poloka-

cyjnym (zwłaszcza w XIV-XV wieku), mają reprezentacyjne sienie i izby parterów, 

często zawierające arkadowe wnęki zdobione motywami dekoracyjnymi z zendrówek 

lub polichromią, a także bogate zdobienia szczytów kamienic i elewacji26; w szcze-

gólności dotyczy to rzeźb umieszczanych na elewacji i portali domów, które wzbogacały 

przestrzeń miasta, także w sensie kulturowym. Oprócz tego, że budowanie domów, 

stanowiło fizyczny akt budowania ulicy (ściany domów były ścianami ulicy i grani-

cami przestrzeni wspólnej), średniowieczna partycypacja mieszkańców w procesie 

budowy miasta odciskała się znacząco na kształcie i charakterze miasta. Obrysy 

kamienic – często niedoskonałe w swej geometrii wyznaczały ściany ulic; rodzaj zasto-

sowanych materiałów, zdobień i umieszczanych na ścianach sentencji – nadawał ulicy 

charakter. Właściciele domów, przy wsparciu gminy, która darowała im potrzebne do 

tego materiały budowlane (w postaci kamienia i piasku) brukowali także nawierzchnię 

przed swoim domem (niezależnie czy była to ulica czy rynek) i dbali o jej czystość 

(chodziło o powierzchnię wzdłuż domu, szeroką na 16 łokci od progu w głąb rynku lub 

do połowy ulicy)27. 

2.2. Konkurs planistyczny na Wielki Kraków (1910) i spór o Błonia  

Kolejne stulecia, które nastąpiły po decyzji o lokacji miasta w 1257 roku, przyniosły 

miastu wielki rozkwit, którego kulminacja przypadła na czasy późnego średniowiecza 

i renesansu – czyli czasy panowania dynastii Jagiellonów28. Okres, który rozpoczął się 

od przeniesienia stolicy do Warszawy – na początku XVII wieku aż do końca XVIII 

wieku to trudny i niezbyt pomyślny dla miasta czas, naznaczonymi takimi wydarze-

niami, jak oblężenie miasta przez Szwedów i wynikającego z tego poważne zniszczenia 

 
24 Tamże, s. 138. 
25 Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1995. Autor pisze o tym zjawisku 
spotykanym w wielu miastach średniowiecznej Europy, używając sformułowania a gift to the street – 

opisującego znacznie późniejszą architekturę domów w San Francisco (za: Olwell C., Waldhorn L.L., A Gift 

to the Street, Antelope Island Press, San Francisco 1976). 
26 Borowiejska-Birkenmajerowa M., dz. cyt., s. 219. 
27 Wyrozumski J., dz. cyt., s. 463. 
28 Kulminację rozwoju Krakowa w tej fazie historii dobrze pokazuje szczegółowe i dość realistyczne 

przedstawienie miasta na sztychu z „Civitates” Mateusza Meriana z 1619 roku (Banach J., Dawne widoki 

Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 78-79). 
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wojenne miasta. Pod koniec XVIII wieku powstaje, jednak, pierwszy zamysł planu 

rozwoju Krakowa jako nowoczesnego miasta; w 1791 roku, w myśl tego zamierzenia, 

do miasta przyłączono satelickie miasta Kazimierz i Kleparz. Rozwój miasta w XIX 

wieku, ponownie jednak, hamuje po wcieleniu Krakowa do Austrii i decyzji o stwo-

rzeniu wokół niego obozu warownego. Pierścień wałów, umocnień i fortyfikacji na 

ponad pół wieku blokuje rozwój miasta i faktycznie odcina Kraków od otaczających 

go terenów, stanowiących jego naturalne zaplecze. Jednocześnie, wiek XIX to okres 

romantyzmu i fascynacji przyrodą, tajemnicą i malowniczością, co zwiększa zainte-

resowanie krakowian do przechadzek na zewnątrz miasta i plant29 (terenów zieleni 

urządzonej). Jak pokazują zachowane z tego okresu przedstawienia miasta, jest ono 

znacznie częściej niż dawniej pokazywane z dalekich ujęć, mających na pierwszym 

planie popularne do dzisiaj miejsca spacerowe – takie jak Błonia, kopiec Kościuszki 

(usypany na początku XIX wieku), kopiec Wandy w Mogile (obecnie na terenie Nowej 

Huty), Skały Twardowskiego, Krzemionki, czy Bielany30. Te górzyste okolice miasta 

łączą się też z jego najstarszą historią; Tyniec, Zwierzyniec, Skały Twardowskiego czy 

Krzemionki są, jak pokazały wyniki późniejszych badań archeologicznych31, ale także 

widoczne już wtedy pozostałości (np. klasztor w Tyńcu, kopiec Krakusa i kopiec 

Wandy w Mogile) miejscami najstarszego osadnictwa w rejonie Krakowa, co dodatkowo 

przysparza im atrakcyjności – w czasach rozwoju zainteresowań historycznych.  

Pod koniec XIX wieku, Kraków liczący wówczas około 70 tysięcy mieszkańców 

ściśnięty jest w ciasnym kordonie umocnień, tymczasem ościenne gminy i położone na 

południowym brzegu Wisły – Podgórze wykazują dynamiczny rozwój, przyrost liczby 

mieszkańców i coraz intensywniejszą zabudowę. Zabudowa otaczających Kraków ościen-

nych gmin faktycznie zaczyna wówczas stanowić topograficzną całość z miastem (także 

poprzez niektóre ulice, które zaczynały się w Krakowie, a kończyły na terytorium poza 

miastem – takie jak: Krowoderska, Łobzowska czy Grzegórzecka), jednak na jej 

kształt władze Krakowa nie mają żadnego wpływu. Jak można było przeczytać 

w krakowskim „Czasopiśmie Technicznym”:  

…sposób zabudowywania się tych gmin nie powinien być dłużej cierpianym 

przez gminę [Kraków] – toż to urąga jak najskromniejszym pojęciom 

o budowaniu – i dziwić się temu nie można, skoro plany na budowy zatwierdza 

wójt, niezawodnie bardzo zacny człowiek, ale jak wiadomo zwykle ledwo 

czytać i pisać umiejący32. 

Sytuacja ta doprowadza do ogłoszenia w roku 1910 planu Wielkiego Krakowa, 

w celu uregulowania rozwoju miasta. Jak pisze redakcja „Architekta”:  

…w planach nagrodzonych poszukujemy architektury (…), rozkładu dzielnic, 

biegu ulic, kształtu bloków i placów, a wreszcie widoków perspektywicznych. 

 
29 Żółciak K., Żółciak J., Park im Wojciecha Bednarskiego, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, 

Kraków 2007. 
30 Banach J., dz. cyt. 
31 Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.  
32 Cytat z Czasopisma Technicznego, R. 11, 1897, s. 143, [za:] Purchla J., Narodziny Wielkiego Krakowa, 

s. 9-18, [w:] Bochenek M. (red.), Wielki Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 

Kraków 2011. 
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(...) Bez tej cechy regulacya da miasto suche, brzydkie, bezduszne. Kraków zaś 

takim miastem być nie może33. 

W wyniku konkursowego rozstrzygnięcia pierwsze miejsce przypada pracy zespołu 

architektów krakowskich (arch.: Józef Czajkowski, Władysław Ekielski, Tadeusz 

Stryjeński, Ludwik Wojtyczko i Kazimierz Wyczyński). Nagrodzony plan prezentuje 

rozmieszczenie nowych dzielnic miasta, rozwiązanie placów komunikacyjnych i zdob-

nych, ponadto stara się o wprowadzenie czynników estetycznej i gospodarczej natury, 

które (...) stanowią jedną z przewodnich myśli projektu34. Idea estetyzacji przestrzeni 

uwidacznia się w tym projekcie szczególnie mocno w rozwiązaniu projektowym Błoń 

(stanowiących do tej pory wielką łąkę i tereny wypasu bydła), które pokazano w tym 

projekcie jako monumentalny obszar zieleni urządzonej z aleją przecinającą ich środek 

i skierowaną w kierunku Kopca Kościuszki (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Ilustracja do planu regulacji Krakowa przedstawionego przez zwycięski zespół pokazujący 

pomysł na zagospodarowanie Błoń (rysunek został wykonany przez jednego z autorów planu arch. Józefa 

Czajkowskiego), 1910. Żródło: Architekt, Rok XI, z. 6-7-8, 1910 

Pomysł zagospodarowania Błoń pojawił się w tym momencie po raz pierwszy 

w dyskusji publicznej Krakowa, lecz pomimo wygranej w konkursie planistycznym, 

nigdy nie został zrealizowany. Od tej pory, przez kolejne kilkadziesiąt lat (aż do lat 

80.) będą pojawiać się różne pomysły jak spożytkować potencjał tej zielonej enklawy 

miasta. Wśród pojawiających się koncepcji zagospodarowania należy wymienić 

pomysł: zadrzewienia Błoń (częściowo obecny także w zwycięskiej pracy konkursowej 

z 1910 roku), bramy z widokiem na Kopiec i wzgórze św. Bronisławy (1914), monu-
 

33 Warchałowski J., Wielki Kraków, Architekt, Rok XI, z. 6-7-8, 1910, s. 121 (podkreślenie w tekście 

pochodzi od autorki).  
34 Czajkowski J., Ekielski W., Stryjeński T., Wojtyczko L., Wyczyński K., Objaśnienie projektu pod godłem 

5, Architekt, Rok XI, dz. cyt., s. 93. 
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mentalnej alei wycelowanej w Kopiec i otoczonej rządowymi budynkami (ten projekt 

okupacyjnej administracji niemieckiej z 1941 roku zakładał też, że Kopiec Kościuszki 

zniknie, a w jego miejscu pojawi się wielka swastyka), wybudowania tam obiektów 

sportowych, parcelacji Błoń na działki zabudowy mieszkaniowej, wybudowania tu 

osiedla mieszkaniowego i/lub kompleksu hotelowego (te ostatnie pomysły pojawiły się 

w latach PRL-u)35.  

Począwszy od zwycięskiego planu z 1910 roku, większość przedstawionych planów 

zagospodarowania tego obszaru, próbowało zastąpić dziką przyrodę monumentalną, 

uporządkowaną kompozycją, o charakterze czysto estetycznym (przede wszystkim orygi-

nalna koncepcja z 1910 roku), symbolicznym (koncepcja bramy z 1914 roku i kon-

cepcja niemiecka z 1941 roku) lub funkcjonalistycznym (obiekty sportowe, mieszka-

niowe, etc.), nie dostrzegając ogromnego znaczenia tej pozornie pustej przestrzeni dla 

miasta. Na Błoniach oprócz wypasu bydła (aż do lat 70.), spędzano przecież czas na 

piknikowaniu i swobodnej rekreacji; odbywały się tu też liczne masowe imprezy i spot-

kania (m.in. defilady wojskowe, msze papieskie, koncerty, imprezy sportowe, etc.). 

Stopniowo też wśród mieszkańców Krakowa budził się coraz większy opór wobec 

pomysłu jakiejkolwiek zabudowy Błoń; używano więc różnych argumentów prawnych 

(takich jak obrona historycznych praw okolicznych mieszkańców do wypasu bydła) 

i różnych form nacisku na władze miasta i decydentów, by utrzymać status quo tego 

obszaru, co ostatecznie stało się faktem. 

3. Estetyka kolektywnej racjonalności  

Jak pokazują omawiane tu przykłady, a zwłaszcza ostatni przykład sporu o zabu-

dowę Błoń, wizje planistyczne, szczególnie te o charakterze czysto estetycznym i sym-

bolicznym, których celem jest pewnego rodzaju uporządkowanie przestrzeni miasta, 

coraz rzadziej znajdują entuzjastyczne zrozumienie wśród mieszkańców miasta. 

Oburzenie miejskich włodarzy i planistów na chaotyczną zabudowę miasta (zarówno 

na początku XX wieku, ale także obecnie), wyraźnie pokazuje, że ich aspiracje często 

dotyczą innych zagadnień niż te, którymi interesuje się miejska publiczność (miesz-

kańcy). Jeszcze wyraźniej widać to w czasach współczesnych, kiedy obywatele zdają 

się mieć lepiej przygotowane narzędzia wpływu na podejmowane w mieście decyzje 

odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Służy temu przede wszystkim 

instytucja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, powołana do życia w 2014 roku. 

Jak pokazuje przegląd pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu 

obywatelskiego w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, większość tych 

inicjatyw dotyczy takiego lub innego zagospodarowania przestrzeni zielonych i rekreacyj-

nych w mieście, przy czym w ostatnich latach zauważa się wyraźny trend polegający 

na propagowaniu postaw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i minima-

lizacji zagospodarowania. Takie podejście, w prekursorki sposób, pokazał dawniejszy 

przykład obrony Błoń przed zabudową. Najnowsze inicjatywy mieszkańców w tym 

zakresie dotyczą więc: tworzenia enklaw dzikiej przyrody w mieście (m.in.: projekt 

„Parkolasu Grzegórzeckiego” czy „Parku Łokietka”). Chodzi tu przede wszystkim 

o tworzenie koncepcji miejsca (istotną rolę odgrywają tu same nazwy, które służą 

identyfikacji określonych miejsc) i udostępniania tych enklaw mieszkańcom – na zasa-

 
35 Kozioł A., Wielka Łąka: czyli krótka historia krakowskich Błoń, Wydawnictwo Jagiellonia SA, Kraków 

2005. 
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dach, które dotyczą przede wszystkim poszanowania przyrody i ochrony istniejącego 

środowiska, przy minimalizacji ingerencji architektonicznej. Celem niektórych pro-

jektów jest wręcz odpomnikowanie miasta i przestrzeni publicznych (np. zgłoszony 

ostatnio projekt obywatelski „Odpomnikujmy Park Jordana”36). 

Różnica pomiędzy projektami obywatelskimi (partycypacyjnymi) a tymi, którym 

patronują profesjonalni projektanci, polega między innymi na wizji produktu końco-

wego. W profesjonalnych projektach, ta wizja zwykle dotyczy pewnego rodzaju uporząd-

kowania terenu poprzez jego zagospodarowanie i/lub zabudowę; przyświeca temu 

zazwyczaj określony cel estetyzacyjny – idea formy. W przeciwieństwie do tego, pro-

jekty obywatelskie posługują się narracją zdroworozsądkową, są bardziej organiczne 

i aleatoryczne37, ostateczna forma realizacji projektu ma tu mniejsze znaczenie niż 

definicja konkretnych celów (np.: odpomnikowanie parku, zbudowanie ścieżki rowe-

rowej). Ten rodzaj działań stanowi przeciwieństwo – i zarazem komplementarne 

i praktyczne uzupełnienie – metody modernizacyjnej, która stara się ująć całość przy 

pomocy planu ogólnego (np. plan lokacyjny miasta z 1257 roku czy plan Wielkiego 

Krakowa z 1910 roku), czyli opisać wynik końcowy przed przystąpieniem do wspól-

nych działań. W przeciwieństwie do tego podejścia, projekty partycypacyjne są z zasady 

otwarte na pewne nieprzewidziane elementy i działanie przypadku (aleaotoryzm). 

Obok stosowania innej metody projektowej, są tu też pewne istotne różnice dotyczące: 

większego zaangażowania użytkowników, realizacji różnego typu celów – związanych 

z zagadnieniami często wykraczającymi poza problemy formalno-funkcjonalne (którymi 

przede wszystkim zajmują się profesjonalni projektanci) i służących różnym racjonal-

nym potrzebom różnych użytkowników (włączając w to także szeroko rozumiany 

habitat ekologiczny: mieszkające w mieście dzikie zwierzęta czy endemiczne okazy 

przyrodnicze). Projekty te cechuje zwykle spontaniczność i amonumentalność, co wiąże 

się też z akceptacją dla tymczasowości rozwiązań i otwartości na konieczne zmiany. 

Filozof Wolfgang Welsch nazywa takie podejście projektowaniem niezupełnym38.  

4. Wnioski/Podsumowanie 

Zamieszczony tu syntetyczny przegląd koncepcji rozwojowych Krakowa i analiza 

współudziału mieszkańców w tych historycznych przemianach prowadzi do kilku 

istotnych wniosków. Po pierwsze, udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji 

o charakterze projektowym/planistycznym i wspólna realizacja tych projektów – coś, 

co obecnie określa się mianem projektowej partycypacji, nie jest zjawiskiem całkowicie 

nowym. Podobnie jak w innych europejskich miastach o średniowiecznym rodowo-

dzie, tak i w Krakowie, jego mieszkańcy byli nie tylko realizatorami idei planu nakre-

ślonego aktem lokacji, ale także aktywnymi budowniczymi (swoich domów, przyległych 

do nich ulic czy placów), dekoratorami, autorami miejskich przesłań (sentencje 

umieszczane na domach) i osobami dbającymi o czystość i utrzymanie miasta. Także 

w późniejszych czasach historycznych poszczególni ludzie czy określone grupy 
 

36 https://budzet.krakow.pl [data dostępu: 15.04.2022]. 
37 Tego rodzaju metody projektowe w architekturze propagował m.in. Christopher Alexander – współautor 

serii książek poświęconych projektowaniu z udziałem użytkowników (m.in. „The Oregon Experiment”, 1975 
czy „A Pattern Language”, 1977 [polskie wydanie tej książki: Alexander Ch., et. al., Język wzorców, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008]). 
38 Welsch W., Przestrzenie dla ludzi, s. 160-195, [w:] Budak A. (red.), Co to jest architektura?, Bunkier 

Sztuki, Kraków 2002. 
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społeczne uczestniczyły – z własnej woli – w urządzaniu wspólnej przestrzeni miasta, 

często aktywnie włączając się w prace realizacyjne lub ich finansowanie. Dobrym tego 

przykładem jest działalność niektórych krakowskich czy podgórskich społeczników – 

np. Henryka Jordana, Emila Serkowskiego, czy Wojciecha Bednarskiego, ludzi wielce 

zasłużonych dla organizacji i realizacji krakowskich parków na początku XX wieku.  

Po drugie, wpływ mieszkańców na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście 

zmieniał się w czasie. Podstawowe znaczenie miała tu kwestia profesjonalizacji pro-

jektowania, ale także profesjonalizacji budowania i utrzymania wspólnych przestrzeni 

miasta. Całkowicie inny charakter miała więc partycypacja w urządzaniu miasta przez 

średniowiecznych budowniczych domów, inny w późniejszych czasach historycznych 

(np. poprzez działanie społeczników), a jeszcze inny dzisiaj – w dobie świadomości 

znaczenia partycypacji i konkretnych instytucji zajmujących się organizacją procesów 

partycypacyjnych w mieście.  

Po trzecie, charakter działań planistyczno-projektowych i realizacyjnych, w których 

aktywnie uczestniczą mieszkańcy, jest inny od tego, w którym uczestniczą wyłącznie 

profesjonaliści. Wspólne działania projektowe laików, obok stosowania innej metody 

(aleatorycznej) i otwartej struktury projektów, o których była mowa wcześniej, cechuje 

też zaangażowanie, dobra znajomość miejsca i pochodzące z osobistego doświadczenia 

rozpoznanie oczekiwań użytkowników. To wszystko sprawia, że projekty partycypa-

cyjne w mieście reprezentują pewien szczególny poziom racjonalności i piękna, które 

jest bliskie ludziom. To cechy, które nieraz trudno dostrzec w – pełnych formalnego 

wdzięku – profesjonalnych projektach.  
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Estetyka kolektywnej racjonalności – o wpływie mieszkańców na kształtowanie 

przestrzeni architektonicznej Krakowa 

Streszczenie  

W prezentowanej pracy przedstawiono w krótkim zarysie charakterystyczne dla różnych epok histo-
rycznego rozwoju Krakowa rodzaje i sposoby wpływu mieszkańców miasta na jego kształtowanie. Ten 

rodzaj działań stanowi przeciwieństwo – i zarazem komplementarne i praktyczne uzupełnienie – metody 

modernizacyjnej, która stara się ująć całość przy pomocy planu ogólnego (np. plan lokacyjny miasta 

z 1257 czy plan Wielkiego Krakowa z 1910) i wizji efektu końcowego działań planistycznych. Kolektywna 
racjonalność opiera się na działaniach partycypacyjnych mieszkańców miasta (wspólnym budowaniu i plano-

waniu), które odpowiadają na szczegółowo uzasadnione i wstępnie sformułowane cele projektowe, i pro-

wadzą do rozszerzenia 'pola estetyczności' poprzez koncepcję ‘sztuki życia’ jako harmonijnego wzrostu. 

Analiza tego rodzaju działań w przestrzeni urbanistycznej Krakowa obejmuje przykłady: kolektywnego 
budowania architektury ulicy w epoce średniowiecza, wpływu mieszkańców na projekty planistyczne 

w czasach historycznych, aż po całkiem współczesne działania partycypacyjne w mieście (budżet obywa-

telski). Tego rodzaju projekty realizowane wspólnie przez lokalną społeczność cechuje a-monumentalność 

i autentyczność, rozsądek, rozwojowość/przekształcalność i ‘projektowanie nie-zupełne’, stanowiące 
o racjonalności tego rodzaju działań i specyficznym, bliskim ludziom pięknie tych realizacji.  

Słowa kluczowe: architektura, estetyka, Kraków, przestrzeń publiczna, partycypacja 
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#MeToo a teatr.  

Zwrot w praktykach twórczych i instytucjonalnych 

Za początek ruchu #MeToo w polskim teatrze można uznać 6 listopada 2019 roku. 

Wtedy to w mediach pojawiły się doniesienia o oskarżeniu dyrektora Teatru Bagatela 

o molestowanie i mobbing wobec aktorek. Jak podsumowała to dr Monika Kwaśniewska 

w swoim artykule „Dlaczego przestały milczeć? Dlaczego zostały wysłuchane?”3, 

dzień ten jest przełomowy pod wieloma względami, a po nim powinna nastąpić zmiana 

obejmująca dużo szerszy krąg niż Teatr Bagatela. Czy tak się stało? 

Poniekąd tak, na pewno, jeśli chodzi o ujawnienie długoletniej przemocy w teatrach, 

szkołach artystycznych czy innych instytucjach kultury, choć warto dodać, że w tym 

samym roku, w marcu, udostępniono anonimowo film „Anchois Courage!”4, w którym 

zakamuflowane performerki opowiadały o przemocy wobec studentek, jakiej dopuszczał 

się reżyser ich dyplomu oraz jeden z wykładowców Akademii Sztuk Teatralnych 

w Krakowie, Mikołaj Grabowski5. Film nie przebił się do mainstreamu, jednakże wywo-

łał falę dyskusji. Aktorki opowiadały o przemocy i jak trafnie wykazuje Anna Majewska 

w swoim tekście „Co wiedzą wszyscy”:  

filmowa dyskusja o seksizmie i przemocy seksualnej w teatrze (...) sytuuje się 

na granicy dwóch narracji – plotkarskiej i publicznej – działając jak wirus 

pomiędzy nimi. Nie oglądamy zapisu formalnej skargi – nie padają nazwiska, 

a rozmowa ogranicza się do tego, co zasłyszane i o czym się mówi6.  

„Anchois Courage!” było więc pierwszym wydarzeniem środowiskowym, które 

wprowadziło w przestrzeń publicznych dyskusji opowieści o przemocy zza kulis, 

świadomie wykorzystując do tego popularne środki przekazu. 

Jednak to po Bagateli nastąpiła seria pierwszych calloutów, nazywanych też coming 

outami7. Callout to ujawnienie krzywdzącego zachowania konkretnej osoby, które 

zazwyczaj odbywa się publicznie. Jest to próba pociągnięcia sprawcy do odpowiedzial-

ności, która zgodnie z tym, co zarzuca się ruchowi #MeToo, ma ponoć przyczyniać się 

do cancel culture, rozumianej z kolei jako współczesną formę ostracyzmu, w której 

osoba zostaje wykluczona z kręgów społecznych i działań publicznych ze względu na 

 
1 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. 
2 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. 
3 Kwaśniewska M., Dlaczego przestały milczeć? Dlaczego zostały wysłuchane?, Didaskalia 159 | Didaskalia. 

Gazeta Teatralna, [data dostępu: 12.03.2022]. 
4 Anchois courage!, https://www.youtube.com/watch?v=hzGLDC-j1Iw, [data dostępu: 12.03.2022]. 
5 Zob. Siwiak A., Zachwiany ekosystem. U źródeł przemocy w polskim teatrze, „Czas Kultury” 4/2021, 

z książki To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii (red. P. Czapliński, J.B. Bednarek), która ukaże się w 2022 

roku nakładem wydawnictwa Książka i Prasa. 
6 Majewska A., Co wiedzą wszyscy, Dialog, Luty 2019, 2 (759), Numer 2/2020 (759), https://www.dialog 

pismo.pl/w-numerach/co-wiedza-wszyscy, [data dostępu: 11.03.2022]. 
7 Skoczylas N., Co to jest callout i dlaczego bez niego nie byłoby #metoo, https://www.youtube.com/ 

watch?v=ufWgGB7TMiQ, [data dostępu: 01.03.2022]. 



 

#MeToo a teatr. Zwrot w praktykach twórczych i instytucjonalnych 
 

245 

 

swoje szkodliwe i przemocowe działania. W wielu przypadkach dzieje się to z korzyścią 

dla osób pokrzywdzonych, gdyż obecność ich oprawcy w tej samej przestrzeni może 

retraumatyzować lub prowadzić do wtórnej wiktymizacji. Dziś jednak takie osoby, jak 

Agata Adamiecka-Sitek, badaczka teatru i rzeczniczka praw studenckich w war-

szawskiej Akademii Teatralnej, proponują odejście od myślenia cancel culture i wpro-

wadzanie „logiki sprawiedliwości naprawczej”8, która ma włączać osobę przemocową 

w zmiany strukturalne. Według niej dalszą pracę osób, które w jakikolwiek sposób 

przekroczyły granice współpracy, powinna poprzedzać autorefleksja, rewizja sposobów 

pracy i tym samym wkład w transformację systemową. 

Warto w tym miejscu przywołać Gardzienice, słynny Ośrodek Badań i Praktyk 

Teatralnych, którego wieloletnim dyrektorem pozostaje Włodzimierz Staniewski. 7 paź-

dziernika 2020 roku, na portalu Dwutygodnik, opublikowano tekst Mariany Sadovskiej, 

pracującej niegdyś w Gardzienicach9, demaskujący przemocowe zachowania naczel-

nego dyrektora i pedagoga instytucji. Po tym pierwszym calloucie pojawiły się kolejne, 

między innymi Agnieszki Błońskiej czy Alicji Żmigrodzkiej10. Jednak to list Anny 

Paligi dotyczący jej osobistego doświadczenia studiowania na Państwowej Wyższej 

Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i przemocy, jakiej doświadczyła 

ze strony wykładowców i wykładowczyń spowodował silne poruszenie11. Jej post na 

Facebooku wywołał dziesiątki wyznań osób pokrzywdzonych, w tym pokrzywdzonych 

studentów i studentek (byłych i obecnych), co poskutkowało przejściem tematu do 

mainstreamu i większym zainteresowaniem mediów (na przykład seria wywiadów 

w TVN 24). Ich afektywny potencjał sprawił, że ośrodki akademickie w końcu podjęły 

kroki ku realnej zmianie systemowej. 

Zorganizowano konferencje, które stały się przestrzenią do dyskusji wokół prze-

mocy. Były to: „Granice w teatrze” (15-16 maja 2021 r., projekt Polskiego Ośrodka 

Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI tworzony we współpracy z Akademią 

Sztuk Teatralnych – filia we Wrocławiu) oraz „Zmiana – teraz!” (2021, Akademia 

Teatralna w Warszawie)12 czy niedawna „Od/nowa” (2021, Teatr Polski w Poznaniu)13. 

Uznano, że należy przyjrzeć się strukturom tworzącym instytucje, zrewidować program 

nauczania i przeanalizować sposoby jego realizacji. Ponadto, wiele badaczy i badaczek 

doszło do przekonania, że zmianom praktycznym powinna towarzyszyć również 

zmiana świadomościowa. Przykładowo, projekt „Granice w Teatrze” proponował serię 

warsztatów dla osób zajmujących się szeroko pojętą edukacją artystyczną oraz dla 

osób studiujących, gdzie osobami prowadzącymi byli polscy i zagraniczni goście 

i gościnie, praktykujący swoją wiedzę w sposób bezprzemocowy. W efekcie fali #metoo 

„Zmiana – teraz!” Akademii Teatralnej jest kontynuowana jako projekt międzynarodowy, 

którego celem, jak można przeczytać na stronie, jest:  

 
8 Zob. Wywiad z Agatą Adamiecką-Sitek (rozm. A. Gruszczyński), Skandal wokół festiwalu Boska Komedia. 
Kiedy sprawca przemocy może wrócić do teatru?, https://e-teatr.pl/skandal-wokol-festiwaluboska-komedia-

kiedy-sprawca-przemocy-moze-wrocic-do-teatru-19732, [data dostępu: 13.03.2022]. 
9 Sadovska M., Coming out, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9125-coming-out.html, [data dostępu: 

01.03.2022 r.]. 
10 Wypowiedzi można znaleźć w komentarzach do tekstu Sadovskiej. 
11 https://www.facebook.com/191815658045986/posts/881769535717258/, [data dostępu: 13.03.2022]. 
12 http://akademia.at.edu.pl/2021/05/03/projekt-granice-w-teatrze/, [data dostępu: 13.03.2022]. 
13 https://e-teatr.pl/poznan-konferencja-teatr-odnowa-w-teatrze-polskim-18374, [data dostępu: 13.03.2022]. 
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(…) opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych 

na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych, odpowiadają-

cych na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy 

w kulturze, uwzględniających także przeobrażenia, które zajdą w środowisku 

teatralnym po pandemii14.  

W Poznaniu natomiast zajęto się krytyczną analizą szeroko pojętych warunków 

pracy w instytucjach kulturalnych, podejściem do omawianego tematu i świadomością 

środowiska, w tym działaniem mitów teatralnych (utartych przekonań o tym, jak wygląda 

lub powinna wyglądać praca w teatrze), a także przybliżono obraz pracy z koordynacją 

scen intymnych. Jednak zwrot #metoo nie obejmuje jedynie akademickich rozmów 

i nie porusza się wyłącznie w wymiarze publicznej debaty, bowiem zmiana, którą 

rozpoczął, zaczyna obejmować również proces twórczy; stopniowo uwzględnia się 

bezpieczeństwo osób zaangażowanych w spektakl, podejmuje się refleksje nad przed-

stawianiem seksualności oraz reżyserowaniem scen intymnych w spektaklach. 

Istotne jest zwrócenie uwagi na wpływ #metoo na twórczość w teatrze. Wraz 

z pierwszymi świadectwami osób pokrzywdzonych powstawały ważne i ciekawe 

teksty dla teatru, performanse oraz spektakle mówiące o przemocy w teatrze i szkołach 

teatralnych. Na poziomie pracy artystycznej można zaobserwować działania mające na 

celu zmianę metod pracy oraz zwrócenie uwagi twórców i twórczyń na ich stosunek do 

procesu i ich współobecności w jego tworzeniu (zwrot autorefleksyjny). W procesie 

zaznacza się zmiana myślenia i otwarcie się młodych artystów i artystek na nowe 

poszukiwania w teatrze, które odbywają się na kilku poziomach, mianowicie: zmiany 

metod pracy z zespołem oraz poszukiwanie alternatywnej drogi opowiadania o prze-

mocy, w tym przemocy seksualnej, na scenie czy tworzenia spektakli odnoszących się 

krytycznie do przemocy w instytucjach kultury, wpisanej w ich strukturę. Mapując 

dzieła młodych twórców i twórczyń, opisuje się pokrótce różnice i sposoby podejścia 

do owych kwestii, co wskazuje na sprawczy efekt omawianej powyżej fali i rozsze-

rzanie się ruchu #metoo, a tym samym zapowiada zmianę świadomościową w środo-

wisku oraz początek zmian instytucjonalnych. 

Pierwszą grupę mogą reprezentować istotne dzieła młodych twórców i twórczyń, 

w których działaniach można doszukać się budzącej się świadomości młodego pokolenia 

podejmującego krytycznie temat swojego statusu na uczelniach oraz w środowisku. 

Zwracają oni uwagę na przemocowe mechanizmy, w które są uwikłani i uwikłane 

w szkole, teatrze i otoczeniu. W tym działaniu treść dzieł zdaje się ukazywać objawy 

systemowej patologii, jak również wynikającego z niej impasu. Takimi spektaklami są 

między innymi „#Gwałt na Lukrecji” – dyplom osób studiujących na krakowskiej 

Akademii Sztuk Teatralnych w reżyserii Marcina Libera, tekst dramatyczny „Przepra-

szam, że dotykam” Michała Telegi, „Pierwszy rok” Zdenki Pszczołowskiej oraz 

„Klub” Weroniki Szczawińskiej. 

W przypadku „Przepraszam, że dotykam” Michała Telegi (2019) oraz „Pierwszego 

roku” Zdenki Pszczołowskiej (2021) przedmiotem pracy autorów były dyskusje 

przeprowadzone na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie z osobami studiującymi 

i wykładającymi na tej uczelni. W pierwszym przypadku pomocne okazało się prze-

pisanie rozmów i uporządkowanie opowieści młodych aktorek o doświadczonej 

 
14 https://akademia.at.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica-informacje/zmiana-teraz/, [data dostępu: 13.03.2022]. 
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przemocy i stereotypach w pracy, natomiast w drugim przypadku była to ankieta 

przeprowadzona na Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych, której 

wyniki przedstawiały zróżnicowane poglądy na temat studiów. Pozwoliło to bezpo-

średnio, ale w formie anonimowej przedstawić problemy istniejące na Akademii 

i zaznaczyć potrzebę przemian. 

Kolejnym przykładem jest „#Gwałt na Lukrecji”, dla którego pierwowzorem był 

poemat Szekspira o tym samym tytule, oczywiście z wyłączeniem hasztagu – ten jest 

dodatkiem współczesnym, odwołującym do ruchu #metoo, stanowiącego inspirację do 

spektaklu, wyrażoną po części w postaciach szekspirowskich. W jaki sposób włączyć 

ruch społeczny do warstwy tekstowej? Otóż scenariusz miał powstawać na bieżąco, 

służyć jako zapis improwizacji aktorskich, być przełożeniem tekstów omawianych 

w trakcie spotkań ze studentami, pracującymi nad swoim dyplomem. Zasadniczo 

można je podzielić na kilka grup: relacje ofiar i oprawców z różnych źródeł (listów, 

artykułów, filmików na YouTube, zapisów konferencji), refleksje na temat reprodukcji 

przemocy na scenie (wywiad z Camille O’Sullivan, recenzja spektaklu, w którym 

występowała) oraz teksty krytyczne (eseje Rebekki Solnit, „Śmiech Meduzy” Hélène 

Cixous) czy literacki, korespondując z tematem („4.48 Psychosis” Sary Kane). Ten 

ogrom nawiązań i źródeł bierze się najpewniej z próby uchwycenia zjawiska 

w możliwie najbardziej opisowy sposób, a także ukazania powszechności kultury gwałtu, 

w której fundamentach można ulokować dzieła Szekspira, które kontynuując dzieła 

poprzedników, rzucają cień na współczesny kanon dramatyczny. Nadrzędne pytanie, 

jakie stawia sztuka, to co to właściwie oznacza oskarżać Szekspira, będąc Ofelią? 

Choć dekonstrukcja przemocy w tekstach kultury jest złożona oraz fascynująca pod 

względem doboru kontekstowego, tu ponownie warto zwrócić uwagę na stosowaną 

powszechnie praktykę twórczą. W ramach przygotowań do dyplomu dramaturżka 

Martyna Wawrzyniak, również wtedy studentka Akademii Sztuk Teatralnych, rozpo-

częła z aktorami i aktorkami rozmowę o #metoo – co dla nich oznacza, jakie jest ich 

podejście do sprawy. W dyskusji pojawiło się wiele różnych, często odmiennych głosów, 

w przeciwieństwie do przypadku twórczyń „Klubu”, lecz zaowocowała włączeniem 

doświadczeń akademickich w treść spektaklu, jak również akcją na samej uczelni. 

Jedna z aktorek, zainspirowana świadectwem kobiety doświadczonej przez gwałt15, 

powtórzyła jej gest performatywny w przestrzeni uczelni. Kate, pierwotna pomysło-

dawczyni, wystawiła przed swoim domem materac, na którym została zgwałcona 

i umieściła na nim napis #metoo, zachęcając inne pokrzywdzone osoby do anonimo-

wego zwierzenia. Podobny materac pozostawiono na jednym z korytarzy uczelni, gdzie 

zapełnił się wpisami studentek i studentów. Został później włączony do scenografii, 

będąc zapisem osobistych doświadczeń w tkance scenograficznej. Innym znaczącym 

gestem było nieumieszczenie w omawianym spektaklu sceny gwałtu, na którą nalegał 

reżyser16, a tym samym oddanie głównej sprawczości innym podmiotom tworzącym 

sztukę – dramaturżce i zespołowi aktorskiemu. Na szczególną uwagę zasługuje trans-

krypcja rozmów i sytuacji, które studenci i studentki przytaczali żartobliwie podczas 

poszukiwania wątków przemocy w innych dziełach Stratfordczyka, a które dotyczyły 

 
15 This Is My Assault Story #MeToo, https://www.youtube.com/watch?v=jzc2lfxU_S0, [data dostępu: 

13.03.2022]. 
16 Wawrzyniak M., Opis doświadczenia pracy przy «#Gwałcie na Lukrecji», „Didaskalia” nr 151/152, 

Kraków 2019. 
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ich samych, doświadczeń wyniesionych z uczelni, na której realizowali spektakl 

w ramach zwieńczenia swojej edukacji. Choć na początku traktowane jako (…) próba 

zbliżenia się do tematu aniżeli bezpośredni materiał do spektaklu17 ostatecznie znalazły 

się w scenariuszu, co samemu przedstawieniu nadaje wyraz symboliczny – autotema-

tyczny. Oto akt kończący moje przygotowanie do zawodu aktora/aktorki. Oto, co spotkało 

mnie w murach tej szkoły i co spotyka mnie na co dzień. Chcieliście bym wypowie-

dział/a się we własnym imieniu – proszę bardzo – zdają się mówić występujący. 

„Klub” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej swój scenariusz opiera na książce 

Matildy Voss Gustavsson, opowiadającej o głośnym seksskandalu w komitecie 

noblowskim18. Ta informacja jest dość istotna, ponieważ reportaż autorki zostaje 

potraktowany jako punkt wyjścia do opisania przemocy w polskim teatrze. Najpierw 

poprzez ironiczną analogię – natrętne przypominanie, że jesteśmy w „bardzo szwedz-

kiej Szwecji”, mimo że sytuacje i historie opowiedziane na scenie brzmią nad wyraz 

podobnie do ostatnich doniesień o nadużyciach przemocowców w środowisku teatral-

nym. Później już coraz odważniej – padają konkretne nazwiska oraz instytucje. 

W zależności od przebiegu monologu Adrianny Maleckiej możemy usłyszeć ich różne 

zestawienia ze względu na coraz to nowsze oskarżenia i zarzuty. 

Jest to spektakl dyplomowy studentek Akademii Teatralnej w Warszawie. Już sam 

model współpracy jest iście rewolucyjny w temacie tej dyskusji, gdyż znosi hierarchię 

mistrz-uczeń, aktor-reżyser na rzecz kolektywnej współpracy wielu twórczyń, a spektakl 

traktuje jako wynik oddolnej inicjatywy studentek, rozeznania ich potrzeb, maksymalnie 

demokratyzując proces twórczy. Aktorki sprzeciwiły się temu, jak niewielkie role 

dostały w planowanym przez szkołę dyplomie, zgłosiły się do rektora i same wybrały 

reżyserkę, z którą chcą pracować. To spektakl stworzony przez kobiety dla innych 

kobiet, żeby dać im siłę w środowisku, które przymyka oczy na ich krzywdę. Kończy 

się utworzeniem kobiecego kręgu, z którego wydobywa się rozdzierający krzyk. Jest to 

nie tylko wyraz rozpaczy osób doświadczonych gwałtem, ale również zapowiedź 

zmian oraz sposobu ich uzyskania – wspólnotową i głośną niezgodą. 

Spektakle przypominają o posiadanej przez studentów i studentki podmiotowości, 

świadczą o rosnącej samoświadomości osób studiujących, niezgodzie na obecny stan 

rzeczy, a przede wszystkim domaganiu się zmian, zdaje się też, że czasem po prostu 

zwykłego ludzkiego szacunku. Twórczość opiera się na osobistych doświadczeniach 

i diagnozuje stan polskich akademii artystycznych. 

Drugą grupą są repertuarowe dzieła, które traktują o przemocy, jednak, jak wspo-

mniano wcześniej, zwracają szczególną uwagę na sposób przedstawienia seksualności 

i przemocy na scenie, a w dwóch przypadkach wprowadzają działania antyprzemocowe 

i uaktualnione myślenie o bezpiecznym miejscu pracy w proces twórczy. Takie praktyki 

w różnym stopniu możemy zaobserwować w spektaklach: „Edukacji seksualnej” 

w reżyserii Michała Buszewicza, „O lepszy świat” – dyplom Studium Aktorskiego 

w Olsztynie w reżyserii Zbigniewa Brzozy, „Nana” w reżyserii Moniki Pęcikiewicz 

oraz w „Opowieściach niemoralnych” w reżyserii Jakuba Skrzywanka, by wymienić 

najnowsze propozycje teatrów repertuarowych. We wszystkich przypadkach do procesu 

 
17 Tamże. 
18 Narewska M., Obmacywał pisarki, sprzedawał nazwiska. Pupil salonów i seksskandal w wyższych sferach, 

https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/obmacywal-pisarki-sprzedawal-nazwiska-pupil-salonow-iseksskandal-w-

wyzszych-sferach,152,2662, [data dostępu: 13.03.2022]. 
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zaproszono konsultantki scen intymnych, które analizowały scenariusze lub/i sceny, 

w których pojawiały się sceny intymne, nagość, ale także, gdy poruszana była kwestia 

seksualności czy przemocy seksualnej. Spektakl „Opowieści niemoralne” podejmuje 

właśnie te tematy, zapraszając do procesu produkcji konsultantki scen intymnych – 

Żenię Aleksandrową i Agnieszką Róż. Choć w systemie anglosaskim występuje 

Intimacy directing, świadomie zdecydowały o zastąpieniu nazwy na konsultacje, co 

miało przesunąć akcent z narzucania pewnej narracji na niehierarchiczne podejście 

podkreślające pomocowy i nakierowany na relację i rozmowę charakter ich roli. Obie 

były zaangażowane przez cały proces twórczy, a wiązało się to między innymi 

z procesualnym odkrywaniem i ustawianiem granic cielesności aktorów i aktorek, 

tworzenie bezpiecznych warunków pracy z intymnością, nagością, i zapewnianie psy-

chicznego komfortu przez cały czas, które uruchomiły proces tworzący nową jakość 

w pracy teatralnej19. Spektakl zawiera sceny odwołujące się na przykład do masturbacji 

lub stosunku oraz filmiki zawierające nagość, ale w tym przypadku cały proces został 

objęty opieką konsultantek do spraw scen intymnych, a zamiast reprodukcji przemocy 

na scenie zaproponowano ascetyczne choreograficzne rozwiązanie pozbawione erotyzmu. 

Ponadto narracja aktu II, który opowiada historię przetrwanki gwałtu Samanthy Geimer 

i sprawy People of California vs. Roman Polanski. Opowieść skupia się na jej postaci, 

a nie gwałciciela (Michał Czachor). Natalia Lange grająca bohaterkę jest ubrana 

w sportową bieliznę. W pewnym momencie odchodzi się od pokazania sceny gwałtu 

odtwarzającej akt przemocy, zamiast tego aktor i aktorka zastygają w konkretnych, 

wymownych pozach. W tkankę spektaklu wprowadzono również wyświetlane w sceno-

grafii nagrania nagich aktów, które również tworzone były w ramach bezpieczniejszej 

przestrzeni. Tym samym zarówno na poziomie samego procesu twórczego, jak i jego 

efektu twórcy i twórczynie zaproponowali teatr bez fetyszyzowania przemocy seksu-

alnej w organizowanym, dbającym o bezpieczeństwo miejscu pracy. 
Opowieści o przemocy wstrząsnęły środowiskiem teatralnym i pozwoliły przełamać 

tabu, które dawało cichą zgodę na kontynuowanie przemocowych praktyk. Otwierają 
drogę do poszukiwania metod przeciwdziałania. Wyróżnione w powyższej pracy spek-
takle nie reprodukują przemocy, a opowiadają o niej, używając alternatywnych metod, 
z uważnością traktując zdrowie psychiczne czy fizyczne artystów i artystek. Falę 
#metoo uzupełniały głosy młodych twórców i twórczyń, którzy tematyzowali przemoc 
w teatrze z kilku perspektyw, używając do tego różnych metod dramaturgicznych, 
scenograficznych i choreograficznych. Tym samym stworzyli nowatorskie praktyki 
w obszarze sztuk performatywnych w nurcie #metoo. Ponadto, warto wspomnieć, że 
dziś zmiana instytucjonalna prowadzona jest wielotorowo, angażują się w nią różne 
ośrodki, grupy badaczy, praktyków, ale także publiczność, powstają projekty, których 
celem jest prowadzenie badań w tym obszarze, co równocześnie umożliwia siecio-
wanie wiedzy, w tym rozbudowanie i wieloperspektywiczne ujęcie dyskursu. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że transformacja instytucyjnych struktur, kuratorskich praktyk 
itd. musi przyjąć formę wieloletnich działań, jednak pewne jest również, iż realna 

 
19 Koordynacja scen intymnych w teatrze, rozmowa odbywająca się w ramach konferencji „Teatr Od/nowa” 
w Poznaniu (22-23.11.2021 r.), uczestniczki: Żenia Aleksandrowa, Aleksandra Bożek, Kaya Kołodziejczyk, 

Natalia Lange, Kornelia Trawkowska, Agnieszka Różyńska, Katarzyna Szustow (prowadzący: Konrad 

Cichoń, Andrzej Błażewicz), https://www.facebook.com/teatrpolskiwpoznaniu/videos/1097701440985152, 

[data dostępu: 11.04.2022]. 
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zmiana już się dzieje, a jej rozwój pozwoli na efektywniejszą i bezpieczniejszą pracę 
w kulturze. #Metoo w polskim teatrze utorowało możliwość zmiany strukturalnej, 
artystycznej i świadomościowej, która prawdopodobnie poskutkuje realnymi i skutecz-
nymi zmianami, obejmującymi nie tylko zwrot w myśleniu instytucjonalnym i arty-
stycznym, ale przeniesie się na praktyki współpracy i współobecności w społeczności. 
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#MeToo a teatr. Zwrot w praktykach twórczych i instytucjonalnych 

Streszczenie 
Od kilku lat obserwujemy szereg działań antyprzemocowych, jakie wywołała pierwsza fala #metoo 

w polskim teatrze, zapoczątkowana wyznaniami m.in.: pracownic Teatru Bagatela, pracownic i pracowników 

oraz artystek i artystów OT Gardzienice, studentek AST opublikowanych w reportażu Igi Dzieciuchowicz 

o współpracy z Pawłem Passinim. Historie wywołały dziesiątki internetowych calloutów na przemoco-
wych artystów/artystki, wykładowców/wykładowczynie oraz inne osoby pracujące w obszarze kultury. 

Powstały spektakle, m.in.: „Aktorki, przepraszam, że dotykam” (Telega), „#Gwałt na Lukrecji” (Liber), 

„Opowieści niemoralne” (Skrzywanek), „I tak mi nikt nie uwierzy” (Rubin/Janiczak) lub „Klub” (Szcza-

wińska), poruszające tematy seksualności, przemocy seksualnej oraz instytucji kultury jako struktury 
patriarchalnej, normalizującej przemoc i dyskryminację. W odpowiedzi zorganizowano konferencje, np.: 

„Granice w teatrze” (AST Wrocław), „Zmiana – teraz!” (AT) czy niedawna „Od/nowa” (Teatr Polski 

w Poznaniu). Zmianami został objęty proces twórczy: stopniowo uwzględnia się bezpieczeństwo osób zaangażo-

wanych w spektakl, podejmuje się refleksje nad przedstawianiem seksualności oraz reżyserowaniem scen 
intymnych w spektaklach. Ciekawym zjawiskiem jest rozpoczęcie dyskusji o choreograficznych zabiegach 

oddzielenia seksualności od przemocy seksualnej na scenie. Uwzględniając niewątpliwy przełomowy 

moment w historii polskiego teatru, referat jest próbą mapowania działań oraz podjętych w trakcie debat 

tematów będących efektem fali #metoo, które dotyczą seksualności oraz przemocy seksualnej w teatrze. 
Przyjętą metodologią było wyjście od wpływu instytucji, takich jak szkoły artystyczne czy teatry, na 

ustanawianie norm pracy. Podjęta została refleksja nad sprawczością fali #metoo oraz potencjalnymi 

zmianami w praktykach artystycznych, instytucjonalnych, jakie nastąpiły. Przytoczone zostały przykłady 

dzieł teatralnych wybranych młodych twórczyń/twórców, by zobrazować nowe podejścia do przemian. 
Słowa kluczowe: #metoo, teatr, przemoc 

#MeToo and the theater. The turn in creative and institutional practices 

Abstract 

For several years, we have been observing a number of anti-violence activities that were initiated by the 

first #metoo wave in Polish theater, started by the confessions of, among others, employees of the Bagatela 

Theater, employees and artists of OT Gardzienice, AST students published in Iga Dzieciuchowicz's report 
on cooperation with Paweł Passini. The stories sparked dozens of online callouts against violent artists, 

faculty / lecturers and other people working in the field of culture. Performances were created, including: 

"Actresses, I'm sorry to touch" (Telega), "# Rape of Lucrezia" (Liber), "Immoral Tales" (Skrzywanek), 

"Nobody will believe me anyway" (Rubin / Janiczak ) or “Klub” (Szczawińska), dealing with the topics of 
sexuality, sexual violence and cultural institutions as a patriarchal structure that normalizes violence and 

discrimination. In response, conferences were organized, for example: "Boundaries in the theater" (AST 

Wrocław), "Change – now!" (AT) or the recent "Od / Nowa" (Polish Theater in Poznań). The creative 

process has been changed: the safety of people involved in the performance is gradually considered, 
reflection on the presentation of sexuality and directing intimate scenes in performances is undertaken. An 

interesting phenomenon is the beginning of a discussion about choreographic procedures to separate 

sexuality from sexual violence on stage. Considering the undoubted breakthrough moment in the history of 

Polish theater, the presentation is an attempt to map the activities and topics taken up during the debates 
resulting from the #metoo wave, which relate to sexuality and sexual violence in theater. The methodology 

used was to start from the influence of institutions such as art schools or theaters in setting labor standards. 

A reflection was made on the agency of the #metoo wave and the potential changes in artistic and 

institutional practices that have occurred. Examples of theatrical works of selected young authors / creators 
were overwhelmed to illustrate new approaches to change. 

Keywords: #metoo, theater, violence 
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Anna Suwalska-Kołecka1 

Kultura wobec końca, czyli sceniczne wizje apokalipsy 

we współczesnym dramacie brytyjskim 

1. Wprowadzenie  

James Berger, pisząc o kierunkach rozwoju kultury współczesnej, zauważa, że 

apokalipsa jest naszą historią, jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, ponieważ 

już się wydarzyła, a dystopijne obrazy zagłady próbują jedynie oddać to, co już zostało 

opisane i utrwalone. Do obrazów takich Berger zalicza między innymi grzyb atomowy 

po wybuchu bomby w Hiroszimie i Nagasaki, nazistowskie obozy koncentracyjne, 

akty ludobójstwa czy też katastrofy ekologiczne2. W ostatnich latach ton niepokoju 

i strachu przed tym, co może nastąpić, jak może wyglądać przyszłość naszej planety 

i cywilizacji, staje się coraz mocniejszy, a kryzys o podłożu aksjologicznym, episte-

mologicznym i ontologicznym znacznie się nasila. Wspomniane przez Bergera obrazy 

zagłady z przeszłości, pogłębiają niepokój o przyszłość, zwłaszcza w obliczu zagrożeń 

terrorystycznych, zmian klimatycznych czy też pandemii, która sama w sobie jest 

wydarzeniem katastroficzno-apokaliptycznym o charakterze globalnym. Owocem tego 

niepokoju jest profuzja tekstów kultury od literatury, teatr, przez film i sztuki wizualne, 

ukazujących nadciągający koniec człowieka i świata, który znamy. Celem niniejszego 

artykułu jest przedstawienie wybranych, scenicznych obrazów zagłady czołowych 

brytyjskich dramaturgów: Samuela Becketta („Końcówka”), Sarah Kane („Zbombar-

dowani”) i Caryl Churchill („Gdzieś daleko”). Każdy z omawianych przykładów 

reprezentuje inną estetykę i odmienne rozwiązania formalne, a odmienność wykorzysta-

nych środków umożliwi przedstawienie różnorodności trendów i tematyki współczesnej 

sceny brytyjskiej. 

Namysł nad tymi motywami końca zakłada swoistą dwoistość terminu, którą 

wskazał w swoim wykładzie „On a Newly Arisen Apocalyptic Tone in Philosophy” 

(1980) Jacques Derrida. Filozof, omawiając eschatologiczne zapowiedzi końca i de-

konstruując esej Kanta, którego tytuł trawestuje („Of an Overlordly Tone Recently 

Adopted in Philosophy”), nawiązał do genezy słowa „apokalipsa” (gr. apokalypsis), 

która oznacza „zdjęcie zasłony”, „odsłonięcie”, „wyjawienie”3. Szczególna uwaga 

zostanie, zatem poświęcona napięciu, które budują dwa zasadnicze znaczenia tego 

terminu: z jednej strony znaczenie temporalne, jako zapowiedź końca, niosącego chaos 

i zniszczenie, z drugiej znaczenie o charakterze profetycznym, rzucające światło, 

odkry-wające. Napięcie to wskazuje na potencjalną relację pomiędzy poczuciem 

zbliżającej się katastrofy a możliwością objaśnienia i ujawnienia pewnej prawdy.  

 
1 a.s.kolecka@gmail.com, Zakład Filologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, Mazowiecka 

Uczelnia Publiczna w Płocku, https://mazowiecka.edu.pl/. 
2 Zob. Berger J., Introduction: Twentieth-Century Apocalypse: Forecasts and Aftermaths, Twentieth Century 

Literature, vol. 46, no. 4 (2000), s. 388. 
3 Zob. Derrida J., Leavey J.P., Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy, Oxford Literary 

Review., vol. 6, no. 2 (1984), s. 4. 
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2. Samuel Beckett „Końcówka” 

Poczucie Końca jest immanentną cechą świata stworzonego przez Samuela Becketta 

w „Końcówce”, jednoaktówce wystawionej po raz pierwszy w 1957 roku, uznawanej 

dzisiaj za jedną z najważniejszych sztuk XX wieku. W opinii wielu krytyków sztuka 

naznaczona jest doświadczeniami okrucieństw wojny oraz strachem narastającym 

w obliczu zimnej wojny przed możliwością wykorzystania arsenału nuklearnego. Vivian 

Mercier zalicza „Końcówkę” do tekstów bezpośrednio inspirowanych powstaniem 

pierwszej bomby atomowej4, w podobnym tonie pisze S.E. Gontarski, twierdząc, że 

tak jak „Szczęśliwe Dni” jest ona pełna odniesień do zniszczeń nuklearnych5. Również 

Theodor Adorno dostrzega historyczne uwarunkowania sztuki, pisząc w ten sposób 

o warunkach jej powstania: Po drugiej wojnie światowej, wszystko, włączając kulturę, 

zostało zniszczone, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy; ludzkość próbuje 

wegetować po wydarzeniach, których nie przetrwali nawet ci, którzy ocaleli6. Adorno 

tłumaczy brak konkretnych nawiązań do apokaliptycznej katastrofy w samym tekście 

sztuki traumą wymuszającą milczenie: Niewyrażalnej przemocy towarzyszy lęk, by 

o niej wspominać7.  

Świat przedstawiony jest nakreślony zgodnie z beckettowską poetyką w sposób 

oszczędny, brak w nim odniesień do konkretnego miejsca i czasu, jednak rozpoczynający 

sztukę „obraz pełen napięcia”8 oraz pantomima wykonana przez Clova zwracają uwagę 

odbiorcy na jego elementy składowe i pogłębiają klaustrofobiczne wrażenie zamknięcia. 

Jest to nieumeblowany pokój zalany szarym światłem, z dwoma okienkami wysoko po 

lewej i prawej stronie zasłoniętymi zasłonkami, stojące po lewej kubły na śmieci, jak 

i zajmujący centralną część sceny fotel na kółkach przykryte są starymi prześcieradłami. 

Wrażenie zamknięcia przechodzi stopniowo w poczucie uwięzienia, gdy okazuje się, 

że kubły zamieszkują pozbawieni nóg Nell i Negg, a zajmujący fotel Hamm jest 

unieruchomiony na wózku, niewidomy i całkowicie zależny od Clova. On sam zresztą 

nie może usiąść, a cała czwórka uwikłana jest w toksyczną sieć zależności, której 

główną osią napięcia są groźby Clova, że odejdzie: 

HAMM: Dlaczego trzymasz się mnie? 

CLOV: A dlaczego ty mnie trzymasz? 

HAMM: Nie ma nikogo innego. 

CLOVE: Nie ma innego miejsca9. 

Jest to świat bezruchu, uwięziony w rytmicznych powtórzeniach, pora ta sama, co 

zawsze, wypełniona tymi samymi pytaniami i odpowiedziami10 i rutynowymi czynno-

ściami, podawaniem środka uśmierzającego ból i sucharka, wyglądaniem przez okno 

czy zmianą trocin w kubłach na śmieci. Jednak wrażenie bezruchu i stagnacji jest tylko 

 
4 Zob. Mercier V., Beckett/Beckett, Oxford UP, New York 1977, s. 174. 
5 Gontarski S.E., The Intent of Undoing in Samuel Beckett’s Art, Modern Fiction Studies, 29.1 (1983), s. 15. 
6 Adorno T.W., Trying to Understand Endgame, New German Critique, no. 26 (1982), s. 122. 
7 Tamże, s. 123. 
8 Beckett S., Końcówka, s. 135, [w:] Dzieła dramatyczne, przeł. Libera A., Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1988. 
9 Tamże, s. 139. 
10 Tamże, s. 138. 
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pozorne, postaci sztuki wciąż bowiem doświadczają zmiany, ale jej kierunek wyznacza 

poczucie utraty i zamierania, oczy Hamma stopniowo zachodzą bielmem, Negg traci 

kolejny ząb i oboje z Nell coraz gorzej widzą i słyszą, Nell nie może już płakać, choć 

próbuje. Postępująca entropia rzeczywistości jest dostrzegalna poprzez porównanie 

z tym, co było i na tym tle widać wyraźnie, że świat „Końcówki” staje się coraz 

uboższy, nie ma już kół od roweru ani rowerów, nie ma papki, skończyły się pralinki, 

za oknem, na brzegu morza, zupełnie rozpadła się latarnia morska, nie ma już przy-

pływów, a Hamm czuje, że wyczerpują się opowieści, które snuje.  

Zastygła w bezruchu teraźniejszość nabrzmiała jest jednocześnie oczekiwaniem kresu, 

którego zapowiedź pojawia się już w samym tytule. Beckett korzysta z nomenklatury 

szachowej i przewiduje grę końcową, która nieuchronnie nastąpi po określonej ilości 

ruchów. Oczekiwanie nadejścia końca zostaje powtórzone w pierwszej linijce sztuki, 

którą wygłasza monotonnym tonem Clov: 

CLOV: Skończone, skończyło się, kończy się już, to chyba już się kończy. 

(Pauza.) Ziarnko do ziarnka, po jednym, aż nagle, któregoś dnia jest stos, 

niemożliwy stos11. 

W narodzinach, w początku już czai się zapowiedź śmierci, końca i Beckett po-

wtórzy to wielokrotnie w swoich utworach. Przekonanie to zbuduje filozoficzną osnowę 

jego twórczości i zdeterminuje konstrukcję utworów uwięzionych w spiralnych kręgach 

powtórzeń. Nawiązanie do ziaren pochodzi z paradoksu Zenona, który Beckett nazwał 

„żartem logicznym”12 i stawia pytanie ile potrzeba ziaren, by utworzył się stos, ile 

pojedynczych jednostek tworzy całość? I tak w sztuce, ziarnko do ziarnka, chwila do 

chwili, płynie czas i nieuchronnie przybliża mieszkańców schronienia/schronu do 

końca. Ile takich chwil potrzeba, by nadszedł kres? Beckett, jako artysta zwraca uwagę 

na wartości malarskie oświetlenia poszczególnych elementów swoich kompozycji i co 

za tym idzie oddaje tą nieokreśloność, ten niekończący się koniec za pomocą palety 

szarości. Zdaniem Enocha Bratera staje się ona istotnym elementem jego poetyki, 

kolor szary zawiera bowiem w sobie biel i czerń, koniec i początek, jest nieokreślony, 

jest punktem końcowym, który bardzo szybko może przekształcić się w coś innego13. 

Temu samemu celowi służą odniesienia do światła, w tym wypadku lepiej jest jednak 

mówić o odniesieniach do procesu jego słabnięcia, który implikuje nadejście mroku, 

który spowije ziemię. Clov, patrząc na ścianę, widzi „zamierające światło”14 a na 

zewnątrz „Jasny mrok”15, Hamm natomiast kilkakrotnie wspomina o obcowaniu 

z „cieniami”, „szeptami”, „wskrzeszonymi zmarłymi”, którzy wypełniają otaczającą 

go pustkę. 

Bohaterowie sztuki czekają na nadejście końca z dużą niecierpliwością i dlatego 

reagują z taką złością, gdy Clov znajduje na swoim brzuchu pchłę: Bestia!16. Zaniepo-

kojeni, że mogą być jeszcze na świecie pchły, trują ją środkiem owadobójczym, bojąc 

 
11 Tamże, s. 136. 
12 Ackerley C.J. i Gontarski S.E. (red.), The Grove Companion to Samuel Beckett, Grove Press, New York 

2004, s. 661. 
13 Zob. Brater E., Beckett’s Shades of the Colour Gray, Samuel Beckett Today/Aujourd’hui., vol. 21 (2009), s. 103. 
14 Beckett S., dz. cyt., s. 142. 
15 Tamże, s. 155. 
16 Tamże, s. 157. 
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się, że z tego może odrodzić się ludzkość17 i upragniony kres nie nastąpi, odroczony 

ewolucyjnym powtórzeniem. Z taką samą grozą reagują, widząc na zewnątrz chłopca, 

„potencjalnego rodzica”18, siedzącego, opartego o kamień. Hamm ponagla Clova, by 

wyszedł na zewnątrz i go zlikwidował, jednak w ostatniej chwili, gdy ten sięga już po 

bosak i szykuje się do wyjścia, zatrzymuje go. Częściowo wątpi czy chłopiec w ogóle 

istnieje, ale jeśli tak, na zewnątrz nie przeżyje, więc albo już jest martwy, albo i tak do 

nich przyjdzie.  

Świat budowany na scenie oraz ten implikowany poza nią (off-stage) łączy bardzo 

wiele, jak mówi Hamm: Na zewnątrz jest śmierć19, a wrażenie to potęguje opis podany 

przez Clova, który przez lunetę widzi szary bezkres pozbawiony oznak życia, bez 

słońca, gdzie nawet fale wyglądają jak z ołowiu. Chwilę później Hamm zauważa, że za 

ścianą [jest] inne piekło20, zatem niewiele je różni. Śmierć dominuje obydwie 

przestrzenie, w środku po prostu przychodzi ona wolniej, ale i tak Wszystko tu śmierdzi 

trupem21.  

Postapokaliptyczna wizja świata stworzona w „Końcówce” doczekała sie współcze-

śnie nowych interpretacji, a sama sztuka została uznana za prekursora myśli Ekokry-

tycznej, która poddaje analizie relacje pomiędzy istotami ludzkimi a środowiskiem 

naturalnym. Greg Garrard, na przykład, pisze: Jest to doskonała sztuka w erze niepokoju 

o zmiany klimatyczne, które wymykają się poznaniu zmysłowemu i są trudne do przed-

stawienia w teatrze22. Obserwując pustkę otaczającą schronienie bohaterów, Clov 

kontestuje, że Nie ma już natury23, a jałowość ziemi potwierdzają nieudane próby 

wysiania ziarna, które nie wschodzi. Natura utraciła swoją cykliczną moc odradzania 

się, a tym, co z niej pozostało jest zachodzący proces zmian i rozkładu, Hamm upiera 

się, że Clov przesadza, wieszcząc śmierć natury: 

HAMM: Przecież oddychamy, zmieniamy się! Tracimy włosy, zęby! Świeżość! 

Ideały!24  

Starzec próbuje śnić na jawie o uprawianiu miłości i spacerze po lesie, ale wizja ta 

ma niewiele wspólnego z romantycznym ukojeniem, które możemy odnaleźć w kon-

takcie z przyrodą, czemu daje wyraz Nagg, chichocząc ze swojego kubła. Dla Garrarda 

najbardziej przerażająca jest nie wizja apokalipsy, ale konieczność trwania w jałowej 

pustce: 

„Końcówka” jest dosłownie, choć nie jest to oczywiste, zarówno o końcu – 

natury „w pobliżu”, wygody, uprzejmości, choćby pozoru spokoju czy równości, 

jak i o końcu skończoności, która choć niesie pocieszenie, jest ponuro nie-

uchwytna25. 

 
17 Tamże, s. 156. 
18 Tamże, s. 187. 
19 Tamże, s. 140. 
20 Tamże, s. 151. 
21 Tamże, s. 165. 
22 Garrard G., Endgame: “Beckett’s Ecological Thought”, Samuel Beckett Today/Aujourd’hui., vol. 23 
(2011), s. 383. 
23 Beckett S., dz. cyt., s. 142. 
24 Tamże. 
25 Garrard G., dz. cyt., s. 395. 



 

Anna Suwalska-Kołecka 
 

256 

 

3. Sarah Kane „Zbombardowani” 

Chociaż Beckett należał do ulubionych pisarzy Sarah Kane i w jej pisarstwie można 

dostrzec wpływy jego twórczości, wizja apokaliptycznego końca nakreślona w „Zbom-

bardowanych” odbiega od spowitego szarością świata „Końcówki”. Jest to sztuka, 

którą zadebiutowała w styczniu 1995 roku na deskach Royal Court Theatre i która już 

w dniu premiery wywołała skandal, o którym pisały wszystkie ważniejsze brytyjskie 

gazety. Poruszona okrucieństwem wojny etnicznej w byłej Jugosławii, Kane spróbo-

wała oddać na scenie katastroficzną wizję przemocy, traumy i straty, którą niesie 

konflikt zbrojny. Sztuka początkowo koncentruje się na przemocowej relacji pomiędzy 

Ianem, dziennikarzem w średnim wieku, a Cate, młodszą i emocjonalnie kruchą dziew-

czyną, którą ten wykorzystuje seksualnie podczas ich spotkania w ekskluzywnym 

pokoju hotelowym w Leeds. Kiedy Cate ucieka przez okno, do pokoju wkracza 

Żołnierz, a hotel zostaje zbombardowany. Wśród ruin, Żołnierz opowiada Ianowi 

o zbrodniach, których dopuścił się na wojnie w odwecie za śmierć swojej dziewczyny, 

następnie gwałci go i oślepia, by na końcu popełnić samobójstwo. Cate wraca ze 

znalezionym niemowlęciem, którego jednak nie udaje jej się uratować. Grzebie je pod 

deskami podłogi, wychodzi i kiedy wraca ponownie z jedzeniem dla Iana, krew na jej 

nogach świadczy, że zapłaciła za nie własnym ciałem. Krytycy zgodnie oburzali się 

skalą przedstawionego okrucieństwa: obrazami gwałtu, w tym homoseksualnego, 

kanibalizmu czy defekacji i przedstawiali sztukę, jako odrażającą ucztę plugastwa26 

czy też artystyczną komnatę grozy, która ma przerażać, nic poza tym27. „Zbombardo-

wanych” bronił reżyser, James Macdonald, dowodząc, że sztuka może stanowić swoiste 

antidotum dla fascynacji przemocą, którą niesie współczesna kultura, upiększając ją 

i sprzedając jako rozrywkę (1995)28. W obronie artystki stanęli również inni drama-

topisarze, między innymi Harold Pinter i Edward Bond, dostrzegając w sztuce Kane 

potencjał, o którym wkrótce zaczęli pisać inni krytycy:  

Są dwa rodzaje dramatopisarzy. Jedni prowadzą gry teatralne z rzeczywisto-

ścią… Drudzy zmieniają rzeczywistość. Zrobili to Grecy i zrobił to Szekspir. 

Zrobił to Molier w zadziwiająco współczesnym Mizantropie. Prawie się to 

udało Racinowi, kiedy próbował ująć w sztywne ramy gwałtowną namiętność 

(…). W połowie oglądania „Zbombardowanych”, w ciasnej, zatłoczonej sali 

teatru, uświadomiłem sobie, że rzeczywistość się zmieniła29. 

Dzisiaj słowa Bonda wydają się prorocze i chociaż okrucieństwo opisane w sztuce 

nadal szokuje, krytyka nie koncentruje się już na tabu, które zostały przez autorkę 

przekroczone, ale zwraca uwagę na unikalną poetykę jej twórczości. Kane zalicza się 

do grona twórców, takich jak Mark Ravenhill, Anthony Nelson, Martin McDonagh czy 

Judy Upton, którzy w latach 90. zostali okrzyknięci „Nowymi brytyjskimi nihilistami” 

czy też „Nowymi brutalistami” za sprawą bezkompromisowości, z którą przedstawiali 

 
26 Tinker J., This Disgusting Piece of Filth, Daily Mail, 19 Jan 1995. 
27 Curtis N., Random Tour in a Chamber of Horrors, Evening Standard, 19th January 1995. 
28 Zob. Macdonald J., Blasting Back at the Critics, The Observer, 22 January 1995. 
29 Bond E., Afterword: Sarah Kane and Theatre, s. 189, [w:] Saunders G., “Love me or kill me”: Sarah Kane 

and the Theatre of Extremes, Manchester UP, New York 2002. 
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na scenie seks i przemoc30. Nie stworzyli jednorodnego nurtu artystycznego, łączyła 

ich jednak pewna wrażliwość pokoleniowa, na którą składały się rządy twardej ręki 

Margaret Thatcher i rozczarowanie establishmentem politycznym, również w kontekście 

całkowitej obojętności na ogrom cierpień ludności cywilnej wywołanej konfliktem 

w Jugosławii. Poszukiwali nowego języka do wyrażenia głosu swojego pokolenia, ale 

to Kane reprezentuje unikalną i dalece eksperymentalną wizję teatralną. Techniki 

wykorzystane przez Sarah Kane do skonstruowania świata „Zbombardowanych” oraz 

jej kolejnych utworów nazywa się za Hansem-Thiesem Lehmannem technikami teatru 

postdramatycznego. Choć propozycja Lehmanna spotkała się z zarzutami o nadmierną 

generalizację, poszukiwał on języka do opisania nowych form teatralnych i zmian, 

jakie zaszły w praktykach scenicznych w drugiej połowie XX wieku. W angielskiej 

przedmowie do „Teatru postdramatycznego”, Karen Jürs-Munby zalicza Kane do grona 

twórców odchodzących od tradycyjnej hierarchii przedstawienia na rzecz dźwięku 

i obrazu, fragmentaryczności, teatralności rozumianej, jako włączenie widza w proces 

tworzenia znaczeń31. Zwrot ten ma emancypować i aktywizować widza, wytrącić go 

z biernej postawy obserwatora.  

Sama autorka opowiada się za takim teatrem, który w niemalże fizyczny sposób 

zaangażuje myśli i uczucia widza, mówi o tym w jednym z pierwszych wywiadów: 

Nienawidzę teatru, który jest tylko wieczorną rozrywką. Powinien angażować 

emocjonalnie i intelektualnie. Kocham piłkę nożną. Poziom analizy, który 

można usłyszeć na trybunach jest zadziwiający. Gdyby ludzie zachowywali się 

tak w teatrze, ale tego nie robią… Oczekują, że przesiedzą w spokoju całe 

przedstawienie32. 

Widzowie nie mogą oczekiwać po sztukach Kane spokojnego wieczoru, są oni 

bowiem nieustannie konfrontowani z obrazami budzącymi lęk i obrzydzenie, ze 

scenami seksu naznaczonego przemocą i wymuszeniem, z abiektalnymi wydzielinami 

ciała, takimi jak kał, mocz czy krew. Przedstawienie cielesności w taki sposób sprawia, 

że ciało staje się obiektem wywołującym wstręt. Może to z jednej strony, zgodnie 

z teorią sformułowaną przez Julię Kristevę w „Potędze obrzydzenia” konfrontować 

odbiorców z materialnością, która w traumatyczny sposób „pokazuje” śmierć czy też 

uświadamia im ich własną śmiertelność33. Jednocześnie przekroczenie kulturowego 

tabu, tego to, co dopuszczalne i tolerowane w teatrze, to praktykowanie, używając 

określenia Lehmanna, „estetyki ryzyka”34 niesie ono bowiem możliwość obrażenia 

kogoś na widowni. W efekcie widzowie zostają wyrwani ze swojej strefy komfortu 

biernych obserwatorów, którą zapewnia klasyczny podział na aktorów i widownię 

i zostają niejako zmuszeni do doświadczenia, niemal współodczuwania, silnych emocji, 

strachu, niepokoju, czy obrzydzenia. Zdaniem Laury López Peña jest to sposób na 

 
30 Pisze o tym obszernie Lachman M., Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i irlandzkim 
dramacie lat dziewięćdziesiątych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007. 
31 Jürs-Munby K., Introduction, s. 6, [w:] Lehmann H., Postdramatic Theatre, Routledge, New York 2006. 
32 Cyt. za: Benedict D., Disgusting Violence? Actually it’s Quite a Peaceful Play, Independent, January 22 

1995, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/disgusting-violence-actually-it-s-quite-a-peaceful-
play-1569097.html. 
33 Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. Falski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2007, s. 8. 
34 Lehmann H., Postdramatic Theatre, Routledge, New York 2006, s. 186. 
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skonfrontowanie się z tym, co nieuniknione i zdefiniowanie naszego człowieczeń-

stwa35.  

Wstrząs powodowany zastosowanymi przez autorkę środkami różni się od do-

świadczania przekazu medialnego, tam kalejdoskopowo zmieniające się obrazy prze-

mocy i katastrof, z których widokiem odbiorca zdążył się oswoić poprzez ich liczne 

odsłony, prowadzą do zobojętnienia. Postać Iana – dziennikarza – stanowi wymowny 

komentarz do obecności przemocy w rzeczywistości medialnej, przemocy ekspansywnie 

multiplikowanej, ale pozbawionej empatii dla ofiar czy też refleksji nad jej źródłami. 

Ian, beznamiętnie dyktujący przez telefon notatkę o bestialsko zamordowanej Samancie 

Scarce, staje się wymownym obrazem obojętności mediów, znaki przestankowe wydają 

się mieć taki sam status jak opis zadanych obrażeń, ofiara traci swoją podmiotowość 

i tożsamość, kiedy jej nazwisko rozpada się na ciąg liter alfabetu, a śmiech Iana 

kończący rozmowę dopełnia wrażenie bezduszności, z jaką dziennikarz podchodzi do 

relacjonowanej historii. Motyw ten powraca, kiedy Żołnierz prosi go o opisanie cier-

pienia i śmierci swojej dziewczyny, aby świat dowiedział się o tym, co ja spotkało, 

a Ian zbywa go licznymi wymówkami. Twierdzi, że opisuje lokalne historie z Yorkshire, 

takie jak gwałty, strzelaniny i pedofilię, nie jest korespondentem zagranicznym, a przede 

wszystkim nikt nie jest zainteresowany tym, co dzieje się na wojnie rozgrywającej się 

gdzieś daleko. Zło, które chciał ignorować, upomina się jednak o niego w akcie 

wstrząsającej przemocy, jaką wymierza mu Żołnierz, a brutalne wyłupanie oczu jest 

symbolicznym wyrazem jego ślepoty wobec cierpienia innych.  

Sztuka utkana jest z serii powracających obrazów i powtórzeń, wynikających 

wprost z genezy sztuki: przemoc w luksusowym hotelu w Leeds jest związana z przemocą 

wojny samym aktem cierpienia i nie można odwracać od niej oczu. Kolejnym ważnym 

elementem tego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego, którego wymaga 

sztuka oprócz obrazów przemocy jest jej kształt czasoprzestrzenny, który już w dniu 

premiery budził niepokój porównywalny do niepokoju obcowania z jej brutalnością. 

Przekroczenie porządku mimetycznego, w którym nie sposób racjonalnie wytłumaczyć 

wtargnięcie wojny domowej do pokoju hotelowego w Leeds traktowano, jako dowód 

słabości konstrukcyjnej. Dzisiejsza krytyka odkrywa ogromny potencjał znaczenio-

twórczy zabiegów zastosowanych przez Kane, które wymykają się paradygmatowi 

iluzyjności, czasoprzestrzeń uniezależnia się od całościowego sensu i logiki akcji. 

Lehmann widzi w strukturze „Zbombardowanych”, w nagłym przejściu od naturali-

stycznego pokoju hotelowego do surrealistycznych i fragmentarycznych scen wojny, 

„pęknięcie teraźniejszości”, które jest dla niego warunkiem uruchomienia potencjału 

społecznego i politycznego, jaki drzemie w teatrze36. Sarah Grochala zauważa analogię 

pomiędzy dualizmem przestrzeni „Zbombardowanych”, a „Przyjęciem” Harolda Pintera, 

gdzie występuje podobny podział na przestrzeń uprzywilejowania i przestrzeń przemocy. 

Tam również zagrożenie jest początkowo niewidoczne, ale czai się w ukryciu i nad-

chodzi niebłaganie. W zglobalizowanym świecie zdaniem Grochali te dwie przestrzenie 

koegzystują, obrazy cierpienia wyświetlają się na ekranach przestrzeni luksusu, a do 

 
35 Peña L.L., Witness Inside/Outside the Stage. The Purpose of Representing Violence in Edward Bond’s 
Saved (1965) and Sarah Kane’s Blasted (1995), Folios, no. 29 (2009), s. 117. 
36 Jürs-Munby K., Parasite Politics: Elfriede Jelinek’s ‘Secondary Dramas’ Abraumhalde and FaustIn and 

out, s. 209-211, [w:] Jürs-Munby K., Giles S. (red.), Postdramatic Theatre and the Political. International 

Perspectives on Contemporary Performance, Bloomsbury, London 2013. 
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przestrzeni mniej uprzywilejowanej docierają tą samą drogą obrazy bogactwa. W świecie 

sztuki „Zbombardowanych” dostrzega płynność, kolejne warstwy przestrzeni realnej, 

wirtualnej i zmedializowanej przenikają się nawzajem, oddając tym samym poczucie 

niepewności, którego doświadczamy. Tym, co jest pewne, jest jego przyrodzona 

brutalność37.  

4. Caryl Churchill „Gdzieś daleko” 

Sarah Kane, komentując korelację pomiędzy przemocą, do której dochodzi w pokoju 

hotelowym w Leeds a przemocą wojny toczonej poza granicami naszego kraju, stwier-

dza, że jedno jest ziarnem, a drugie drzewem38. Podobną refleksję można odnaleźć 

w sztuce Caryl Churchill o znamiennym tytule „Gdzieś daleko”, której premiera miała 

miejsce pod koniec 2000 roku w Royal Theatre w Londynie. Przedstawiciele młod-

szego pokolenia dramaturgów zaliczają ją, wraz ze „Zbombardowanymi” Kane, do 

utworów, które wywarły głęboki wpływ na ich twórczość, nie tylko ze względu na 

przedstawioną porażającą wizję apokaliptycznej wojny, ale głównie za sprawą idealnie 

dopasowanej do tej wizji struktury39. Caryl Churchill zgodnie ze stosowaną już 

wcześniej sceniczną doktryną Brechta sięga po epizodyczną akcję rozwijającą się 

w ośmiu scenach, które składają się na trzy akty, każdy oddzielony okresem kilku lat. 

Poszczególne sceny pełne są niedomówień, podszyte poczuciem zagrożenia, codzienne 

czynności nabierają grozy, a milczenie staje się równie złowrogie, co potok wypo-

wiadanych słów. Tematycznie kolejne sceny obejmują coraz szerszy zakres i konstruk-

cja utworu przypomina kręgi rozchodzące się na powierzchni wody, ponieważ zło 

zdaje się zataczać również coraz szersze kręgi, od przemocy, której świadkiem było 

dziecko, wyciszonej kłamstwami dorosłych, poprzez instytucjonalną eksterminację, aż 

do wojny totalnej, w którą zaangażowani są nie tylko ludzie, ale również zwierzęta 

i siły przyrody40. 

Sztukę otwiera nocna rozmowa pomiędzy dziewczynką, Joan, i jej ciotką Harper. 

Dziecko, słysząc niepokojące krzyki na dworze, nie mogło zasnąć i wyszło przez okno 

na drzewo, skąd widziało wuja, który wpychał do szopy ludzi przywiezionych tam 

ciężarówką. Zaciekawiona, Joan zeszła na dół i zobaczyła, że wuj okłada metalowym 

prętem zarówno dzieci, jak i dorosłych, czego śladem była kałuża krwi, na której się 

poślizgnęła. Na każde zadane pytanie ciotka odpowiada wymijająco, mnoży wyjaśnienia, 

to, co słyszałaś to nie krzyki to sowa, krew pochodzi od przejechanego wczoraj psa, 

wujek tym ludziom pomaga i daje im schronienie, a ten, którego bił, był zdrajcą 

i chciał ich wydać. Finalnie zapewnia dziewczynkę, że ta jest częścią wielkiego ruchu 

i może spojrzeć na gwiazdy i pomyśleć, że oto jesteśmy tu na naszym skrawku 

przestrzeni, a ja znalazłam się po stronie tych, którzy naprawiają świat41. 

W następnym akcie dorosła już Joan pracuje z mężczyzną o imieniu Todd w warsz-

tacie kapeluszniczym, obserwujemy ich przy pracy na kolejnych etapach tworzenia 

 
37 Zob. Grochala S., The Contemporary Political Play. Rethinking Dramaturgical Structure, Bloomsbury, 

London 2017, s. 134-139. 
38 Saunders G., dz. cyt., s. 39. 
39 Benedict D., Caryl Churchill at 80 – celebrating UK’s Theatre’s “ultimate playwright”, The Stage, August 28 
2018, https://www.thestage.co.uk/features/caryl-churchill-at-80--celebrating-uk-theatres-ultimate-playwright.  
40 Zob. Suwalska-Kołecka A., “Up in the war zone ozone zany grey” – Caryl Churchill’s Theatrical 

Landscapes of Terror, Pain and Ecological Destruction, Gramma, vol. 24 (2017), s. 151. 
41 Churchill C., Gdzieś daleko, Dialog, vol. 9 (2003), s. 33. 
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ogromnych, kolorowych kapeluszy, które są szykowane na paradę. Młodzi zbliżają się 

do siebie, ale ze zdawkowych informacji trudno jest, tak jak poprzednio, zbudować 

obraz otaczającej ich rzeczywistości, chociaż czasami pojawiają się złowieszcze zapo-

wiedzi czegoś niepokojącego, jak na przykład, kiedy Todd mówi, że każdej nocy ogląda 

w telewizji procesy. Dopiero dwie następne sceny uświadamiają nam grozę sytuacji 

i właściwe znaczenie słowa „parada”, kiedy widzimy: Pochód ubranych w łachmany 

i skutych kajdanami więźniów w drodze na egzekucję. Każdy ma na głowie kapelusz42. 

Kapelusze są spalane razem z ciałami więźniów z wyjątkiem tego, który zdobędzie 

pierwsze miejsce i trafi do muzeum. Todd i Joan pozostają zupełnie niewzruszeni 

losem więźniów, Joan boleje, nad stratą kapeluszy, ale Todd pociesza ją, że cała radość 

polega na tym, że są palone z ciałami, ponieważ ten akt podkreśla efemeryczność 

piękna, które tworzą. Mary Luckhurst widzi w nich doskonały przykład opisanej przez 

Hannę Arendt banalności zła, zła, które uobecnia się, kiedy człowiek, dokonując 

czynów niegodziwych, nie poczuwa się do odpowiedzialności i bezmyślnie wykonuje 

polecenia organizacji, dla której pracuje43. 

Akt trzeci rozgrywa się ponownie w domu Harper i rozpoczyna się od rozmowy 

z Toddem o wojnie totalnej, która opanowała cały świat. Po przeprawie przez tereny 

objęte walką dołącza do nich Joan. Kolista struktura przestrzeni, która prowadzi nas 

ponownie do tego samego domu, podkreśla zmiany, jakie zaszły w postaciach, od 

współwinnych, obojętnych obserwatorów do egzekutorów zła, Harper zabija motyla, 

Todd opowiada jak lubił rozrywać szpaki i czuć ich krew i pierze na rękach, wspomina 

strzelanie do bydła i dzieci w Etiopii, zagazowywanie ludzi i zwierząt, ogłuszanie 

w rzeźni świń i muzyków, Joan wspomina jak po drodze zabiła dwa koty i dziecko do 

lat pięciu. Apokaliptyczny konflikt ogarnął wszystkie stworzenia i siły przyrody, 

a mordercze instynkty przejawiają nawet te, które wydawały się łagodne i delikatne, 

łanie tratują wszystkich swoimi kopytkami, koty zabijają dzieci, motyle obsiadają 

chmarami całe drzewa. Ziemia usłana jest stosami ciał zabitych, jedni zginęli od pił 

elektrycznych i benzyny, innych zabiła kawa i lakier do włosów. Manichejski obraz 

świata, my – po stronie dobra, kontra oni – po stronie zła, ulega ciągłym weryfikacjom, 

ponieważ nie sposób nadążyć za zmieniającymi się koalicjami i sojuszami. Na 

przykład, kiedy koty przeszły na stronę Francuzów, Todd próbuje na nowo ustalić 

strony konfliktu: 

TODD: Ale nie jesteśmy tak całkiem w opozycji do Francuzów. Francuzi to nie 

to samo, co Marokańczycy i mrówki. 

HARPER: Ani Kanadyjczycy, Wenezuelczycy i komary. 

TODD: I nie to samo, co inżynierowie, kucharze, dzieci do lat pięciu, muzycy44.  

Wizję wojny totalnej dopełniają informacje, że na Madagaskarze ludzie polegli od 

światła, Boliwijczycy chcą użyć siły ciążenia, inni eksperymentują z hałasem. W nocy 

podczas przeprawy Joan zastanawia się: Kto zmobilizuje ciemność i ciszę?45. Język, 

którego używa autorka do opisania apokaliptycznej zagłady odrzuca zasady logiki, 

 
42 Tamże, s. 35. 
43 Zob. Luckhurst M., Caryl Churchill, Routledge, London-New York 2015, s. 150. 
44 Churchill C., dz. cyt., s. 37. 
45 Tamże, s. 39. 
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z luźnych zestawień werystycznych szczegółów tworzy absurdalne całości obdarzone 

plastycznością i dużą siłą oddziaływania. Elin Diamond pisze o świecie przedsta-

wionym w sztuce: przechodzimy przez lustro, które kiedyś odbijało rozpoznawalną, 

choć kruszącą się, strukturę społeczną i wkraczamy do sfery wojny wszystkich prze-

ciwko wszystkim bez śladu oporu czy pamięci o jakiejś innej, etycznej alternatywie46. 

5. Podsumowanie  

Podsumowując, do niedawna teatr brytyjski pozostawał pod dużym wpływem 

estetyki realizmu, zatem złowieszcze wizje katastrofy nie pojawiały się w nim często. 

Wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak światowa wojna z terroryzmem czy zmiany 

klimatyczne odwróciły tę tendencję i teatr poszukuje nowego języka do wyrażenia 

współczesnej kultury lęku. Nawet „Końcówka” Becketta napisana pod koniec lat 

pięćdziesiątych, która jest raczej wyjątkiem niż regułą w swoim antymimetycznym 

i antyiluzjonistycznym podejściu jest obecnie reinterpretowana przez pryzmat 

katastrofy klimatycznej. Zgodnie z przytoczonymi we wstępie obserwacjami Jamesa 

Bergera, apokalipsy nie trzeba wymyślać, ona się już wydarzyła, i wszystkie trzy 

utwory noszą w sobie ślad i pamięć Hiroszimy, Oświęcimia czy Srebrnicy, naznaczone 

są złem i cierpieniem. Samuel Beckett, Sarah Kane i Caryl Churchill wykorzystują 

odmienne rozwiązania formalne, ale we wszystkich przypadkach poruszające obrazy 

końca zmuszają odbiorcę do refleksji, ponieważ „odsłaniają” obawy, przemyślenia 

i prawdy nie o świecie, który nadejdzie, ale o świecie, w którym powstały. Kiedy na 

scenie apokaliptyczny konflikt przerywa bieg codzienności, teatr próbuje w ten sposób 

oddać zmedializowany kształt naszej rzeczywistości, w której to, co lokalne zlewa się 

z tym, co globalne. Clov stojący nieruchomo przy drzwiach, krwawe łzy na twarzy 

Iana, Joan wspominająca plusk wody wokół stóp to ostatnie sceny omówionych sztuk. 

Stanowią one wymowny, finalny komentarz na temat znaczenia relacji międzyludzkich 

oraz możliwości odrodzenia w czasach kryzysu.  

 

Pracę sfinansowano ze środków budżetu miasta Płocka, w związku z Konkursem 

Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych 

w ramach zadania „Współpraca z uczelniami wyższymi”. 
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Kultura wobec końca, czyli sceniczne wizje apokalipsy we współczesnym 

dramacie brytyjskim 

Streszczenie  

W ostatnich latach ton niepokoju i strachu przed tym, co może nastąpić, jak może wyglądać przyszłość naszej 

planety i cywilizacji, staje się coraz mocniejszy, a kryzys o podłożu aksjologicznym, epistemologicznym 

I ontologicznym znacznie się nasila. Owocem tego niepokoju jest profuzja tekstów kultury od literatury, 
teatr, przez film i sztuki wizualne, ukazujących nadciągający koniec człowieka i świata, który znamy.  

Do niedawna teatr brytyjski pozostawał pod dużym wpływem estetyki realizmu, zatem złowieszcze wizje 

katastrofy nie pojawiały się w nim często. Wydarzenia o zasięgu globalnym, takim jak światowa wojna 

z terroryzmem czy zmiany klimatyczne odwróciły tę tendencję. Celem niniejszego artykułu jest zatem 
przedstawienie wybranych, scenicznych obrazów zagłady czołowych brytyjskich dramaturgów nakreślonych 

w „Końcówce” Samuela Becketta, „Zbombardowanych” Sarah Kane oraz „Gdzieś daleko” Caryl Churchill. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że dramaturdzy wykorzystują odmienne rozwiązania formalne i poszu-

kują nowego języka teatralnego do wyrażenia pamięci o apokaliptycznych wydarzeniach minionego stulecia 
oraz lęku, który kształtuje naszą wyobraźnię i współczesną kulturę. Poruszające obrazy końca zmuszają 

odbiorcę do refleksji, ponieważ „odsłaniają” (z gr. apokalypsis – „zdjęcie zasłony”, „odsłonięcie”) obawy, 

przemyślenia i prawdy nie o świecie, który nadejdzie, ale o świecie, w którym powstały. Kiedy na scenie 

apokaliptyczny konflikt przerywa bieg codzienności, teatr próbuje w ten sposób oddać zmedializowany 
kształt naszej rzeczywistości, w której to, co lokalne zlewa się z tym, co globalne. Clov stojący nieruchomo 

przy drzwiach, krwawe łzy na twarzy Iana, Joan wspominająca plusk wody wokół stóp to ostatnie sceny 

omówionych sztuk. Stanowią one wymowny, finalny komentarz na temat znaczenia relacji międzyludz-

kich oraz możliwości odrodzenia w czasach kryzysu. 
Słowa kluczowe: apokalipsa, dramat brytyjski, S. Beckett, S. Kane, C. Churchill 
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Iloczyn zbiorów, czyli związki muzyki z matematyką 

1. Współpraca na styku nauki i sztuki – wprowadzenie  

W roku 2016 pracownicy naukowi Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwer-

sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zwrócili się do swoich kolegów z Akademii 

Muzycznej w Poznaniu z propozycją współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego 

„Potęga matematyki”. Projekt ten był finansowany przez Urząd Miasta Poznania. 

Celem projektu było wspomaganie kształcenia wybitnie uzdolnionych matematycznie 

uczniów szkół ponadpodstawowych z Poznania i regionu wielkopolskiego. Realizacja 

projektu obejmowała działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli, takie jak m.in. 

wykłady popularnonaukowe dla uczniów, konkursy i zawody matematyczne, warsztaty 

dla nauczycieli, nagrody dla nauczycieli – wychowawców olimpijczyków. 

W oparciu o dostępną w języku polskim literaturę naukowa i popularnonaukową3 

oraz w wyniku licznych spotkań poprzedzających działania projektowe, dokonano wyboru 

możliwych do podjęcia tematów, określenia pól wspólnych dla matematyki i muzyki 

oraz wskazania rozbieżności. Na tej podstawie nieformalny zespół złożony począt-

kowo z czworga matematyków i dwojga muzyków opracował i przedstawił jesienią 

2016 roku uczniom poznańskich gimnazjów i liceów trzy wykłady popularnonaukowe 

ilustrowane muzyką: „Geometria w muzyce”, „Muzyka generowana”, „Muzyka dwu-

nastotonowa”. Tematyka wykładów obejmowała od strony matematycznej zagadnienia 

z zakresu geometrii, rachunku prawdopodobieństwa, teorii grafów oraz ciągów 
liczbowych, a od strony muzycznej przedstawiała – obok podstawowych zasad muzyki, 

dotyczących interwałów muzycznych, podziałów rytmicznych, budowy frazy muzycznej 

i zapisu graficznego partytury – problematykę związaną z konstrukcją określonych 

struktur melodyczno-rytmicznych, a także sposobami ich kształtowania oraz założeń 

techniki dodekafonicznej4.  

W trakcie prac nad przygotowaniem wykładów zaobserwowano, że temat związków 

matematyki i muzyki jest znacznie szerszy, niż się to początkowo wydawało, a zakres 

wzajemnych relacji muzyczno-matematycznych w sposób istotny przekracza pierwotne 

zadania postawione przed twórcami projektu.  

 
1 mkedziora@amuz.edu.pl, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, 

Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 
www.amuz.edu.pl.  
2 pniewiedzial@amuz.edu.pl, Instytut Instrumentów Lutniczych, Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa 

Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 

www.amuz.edu.pl. 
3 W języku polskim przeważają prace dotyczące wybranego zagadnienia (np.: Kwiatkowski K., Luigi Nono – 

fantazja i liczba), bądź ujmujące temat najczęściej w perspektywie historycznej lub filozoficznej (np.: Grębski T., 

O relacjach między matematyką i muzyką, Guczalski K., Harmonia nie tkwi w liczbach. O pitagorejczykach, 

strojach i zgodnych współbrzmieniach, Sudak B., Matematyczna koncepcja muzyki) oraz tłumaczenia – 
najczęściej publikacji popularnonaukowych (np.: Arbonés J., Milrud P., Harmonia tkwi w liczbach, James J., 

Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata). 
4 Zrealizowane projekty zostały zarejestrowane w formie audio-video i są dostępne na stronie internetowej 

Poznańskiego Portalu Matematycznego: https//matematyka.poznan.pl. 
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2. Matematyczne właściwości muzyki – wybrane zagadnienia   

Poszukiwania elementów wspólnych muzyki i matematyki należy rozpocząć 

w czasach działalności Pitagorasa i jego uczniów. I choć trudno dziś oddzielić prawdę 

naukową od legendy, to właśnie postać tego starożytnego uczonego związana jest 

z wyznaczeniem proporcji liczbowych odzwierciedlających zależności harmoniczne, 

co w zasadzie aż po współczesność nakreśliło wspólną drogę dla obu dziedzin. Pitago-

rejski Tetraktys – mistyczny symbol kosmosu – figura trójkąta zbudowana z dziesięciu 

punktów, rosnąco w czterech rzędach, reprezentujący cztery pierwsze liczby naturalne, 

wyraża jednocześnie liczbowe proporcje czterech konsonansów doskonałych, wynikające 

ze stosunków długości drgających strun: unisonu (1 : 1), oktawy (2 : 1), kwinty (3 : 2) 

i kwarty (4 : 3). Dziedzictwo szkoły pitagorejskiej za sprawą średniowiecznego teoretyka 

muzyki Boecjusza przeniknęło dalej – do quadrivium z septem artes liberales obej-

mującego arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę jako nauki oparte na zgodności 

liczb. Aby w następnych stuleciach poszerzyć owe relacje oparte na liczbach i pojawić 

się w kombinatoryce, teorii zbiorów i teorii grup czy rachunku prawdopodobieństwa5. 

I choć tradycja pitagorejska poddana została w międzyczasie naukowej krytyce, związki 

matematyki z muzyką pozostały nierozerwalne. Wręcz przeciwnie – zacieśniały się na 

kolejnych płaszczyznach zakreślanych już nie przez symbolikę liczb i teologię, ale 

naukowe doświadczenia akustyczne i nowożytną matematykę epoki oświecenia6. 

Jak widać, tytułowy iloczyn zbiorów – zakładający z definicji pewną część wspólną 

dla określonych zbiorów – w przypadku matematyki i muzyki zawiera wiele wspól-

nych elementów, przynależnych do różnych działów matematyki i przejawiających się 

w wielorakich procesach i strukturach tworzących dzieło muzyczne.  

Jednym z takich ponadjednostkowych ogniw są tzw. rytmy euklidesowe, definio-

wane w matematyce jako zjawisko prawie równomiernego rozkładu. Jest to działanie, 

którego celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu polegającego na 

poszukiwaniu dla określonej liczby elementów takiego rozłożenia, które będzie 

w miarę najbliższe równomiernemu rozłożeniu. Przykładem takiej sytuacji jest próba 

posadzenia przy stole gości w taki sposób, aby zachować pomiędzy nimi równe odstępy. 

W przypadku, gdy liczba gości jest parzysta i adekwatna również do liczby krzeseł, 

zabieg ten nie sprawi kłopotu. Przykładowo: wokół stołu ustawionych jest dwanaście 

krzeseł, na których zasiąść ma sześć osób. Aby zachować równe odległości między 

nimi, należy posadzić wszystkie osoby na co drugim krześle. Sytuacja staje się bardziej 

skomplikowana, gdy do stołu zaproszonych zostanie siedmioro gości. Wówczas 

posadzenie ich przy stole w taki sposób, aby uniknąć z jednej strony – zbyt wielu 

pustych krzeseł, z drugiej – powstania grup i jednocześnie izolowania jednostek, staje 

się organizacyjnym wyzwaniem. Rozwiązaniem problemu jest właśnie rozkład prawie 

równomierny. Aby go uzyskać matematycy stosują między innymi algorytm Euklidesa, 

którego celem jest znalezienie wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych a i b, 

a więc największą liczbę naturalną, która dzieli zarówno a, jak i b. Zabieg ten pozwala 

rozstrzygnąć pierwotny problem rozsadzenia zaproszonych gości. A zatem, gdyby ująć 

 
5 Nolan C., Teoria muzyki i matematyka, przeł. Schreiber E., Scontri, 2, 2015, s. 11. 
6 Wiek XVII zwrócił przede wszystkim uwagę na zjawiska akustyczne, co znalazło swój wyraz w rozmaitych 

doświadczeniach związanych m.in. z temperacją stroju. Proces ten opisuje Isacoff S., Temperacja. Jak muzyka 

stała się polem bitwy wielkich umysłów zachodniej cywilizacji, przeł. Wierzbowski T., Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Wrocław 2018. 
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to zadanie jako ciąg „01”, wówczas – dla pustego krzesła, czyli 0 oraz posadzonej 

osoby, czyli 1 – rozwiązanie będzie następujące: 010110101101. Co to ma wspólnego 

z muzyką? Otóż jeśli to matematyczne zagadnienie zostanie przeniesione na pła-

szczyznę muzyki, jego skutkiem będzie powstanie interesującej struktury rytmicznej. 

W tym celu należy przyjąć, że każdemu pustemu krzesłu przyporządkowane zostaje 

uderzenie, natomiast każdej siedzącej przy stole osobie – pauza, przy jednoczesnym zało-

żeniu, że pauzy i uderzenia są tej samej długości, czyli mają te same wartości rytmiczne. 

Tak oto powstają pewne struktury rytmiczne, które – gdy przyjrzeć im się bliżej – 

okazują się być znane i rozpoznawalne na całym świecie. I tak: tożsama z próbą równo-

miernego rozkładu trzech uderzeń wśród pięciu pauz grupa rytmiczna to kubański rytm 

„tresillo” powszechnie znany jako Habanera. A wśród innych muzycznych interpre-

tacji zagadnienia prawie równomiernego rozłożenia można odnaleźć również rytmiczne 

schematy bossa novy i samby. Do dziś odkrytych zostało około czterdziestu takich 

struktur występujących zarówno w muzyce europejskiej, jak i afrykańskiej oraz 

południowoamerykańskiej, nazywanych ze względu na ową wyjątkową spójnię – 

rytmami euklidesowymi7. 
Kolejny przykład związków między matematyką a muzyką dotyczy zjawiska symetrii, 

obecnej zarówno w przekształceniach figur geometrycznych, jak i w strukturach mu-

zycznych. Relacje te są tutaj bardzo bliskie, często ilustracja muzyczna wydaje się 

wręcz bliźniacza wobec wzoru geometrycznego, chociaż owa tożsamość nie jest w istocie 

pełna ze względu na różnicę polegającą na porównaniu statycznej figury geometrycznej 

do procesualnego charakteru utworu muzycznego. Nieznaczne deformacje są również 

wynikiem konieczności stosowania reguł konstrukcji harmonicznej – dotyczy to kom-

pozycji osadzonych w systemie dur-moll8. Muzykom znane są zwłaszcza przekształ-

cenia struktur muzycznych w fakturze polifonicznej, pojawiające się w szczególności 

w utworach epoki renesansu i baroku. Ale samo zjawisko symetrii obecne jest na wielu 

poziomach kreacji kompozytorskiej – od układów mikroformalnych, jak pojedyncze 

struktury melodyczno-rytmiczne po makroformalne konstrukcje dzieła muzycznego, 

wyrażone w binarnych bądź trynarnych układach AA` czy ABA`9. Jednak najczęściej 

przywoływanym przykładem są przekształcenia tematu w konstrukcji polifonicznej. I tak:  
• pokaz tematu w kolejnych głosach odpowiada w geometrii translacji figury, czyli 

przesunięciu każdego punktu figury o tę samą odległość w ustalonym kierunku – 

muzycznym odwzorowaniem jest przesunięcie struktury melodyczno-rytmicznej  

o określony interwał10; 

• matematycznym odpowiednikiem inwersji tematu, czyli jego lustrzanym odbiciem 

z zachowaniem określonego stopnia skali jest odbicie symetryczne względem 

 
7 Obszerne wyjaśnienie zjawiska prawie równomiernego rozłożenia można znaleźć w artykule autorów: 

Kędziora M., Niewiedział P., Grześkowiak M., Na styku nauki i sztuki. Rytmy Euklidesowe, s. 233, [w:] 

Cieślik-Klauza J., Gajl M., Baranowski T. (red.), Ars inter disciplinis. Korespondencja. Na styku sztuk, 
Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., Lublin 2018. 
8 Wspomniane deformacje związane z koniecznością zachowania reguł harmonicznych polegają zwykle na 

drobnych zmianach interwałowych, np.: zamiany interwału sekundy na tercję. 
9 Różnorodność muzycznych symetrii została przedstawiona m.in. w pracy Brożek A., Symetria w muzyce, 
czyli o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 

Biblos, Tarnów 2004. 
10 W przypadku fug są to najczęściej relacje kwartowo-kwintowe, natomiast imitacje kanoniczne mogą być 

prowadzone w różnych interwałach: od prymy do septymy i ich wielokrotności. 
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prostej, a dokładniej – symetria względem osi poziomej; z kolei symetrią względem 

osi pionowej są w muzyce kunsztowne konstrukcje fug lustrzanych11;  

• zjawiska augmentacji i dyminucji, czyli powiększenie i pomniejszenie wartości 

rytmicznych tematu znajdują swoje geometryczne odzwierciedlenie w zjawisku 

podobieństwa figur, których kształt pozostaje ten sam, natomiast zmianie ulega 

wielkość figury: może zostać ona zwielokrotniona albo może mieć również skalę 

ułamkową12.  

Obok tych dość oczywistych przekształceń geometrycznych istnieje jeszcze jeden, 

niezmiernie interesujący – tak pod względem matematycznym, jak i muzycznym – 

geometryczny fenomen. To opisany po raz pierwszy w 1858 roku przez niemieckiego 

matematyka i astronoma Augusta Ferdynanda Möbiusa – obiekt, nazwany od nazwiska 

swego odkrywcy wstęgą Möbiusa. Jego matematyczna definicja brzmi: jednostronna 

powierzchnia z brzegiem uzyskiwana przez sklejenie dwóch przeciwległych boków 

prostokąta, po jego uprzednim skręceniu, tak by pary przeciwległych wierzchołków 

zostały utożsamione13. Co ciekawe – w muzyce ten geometryczny obiekt pojawił się 

dużo wcześniej – jeszcze w epoce renesansowej polifonii – i znany jest pod postacią 

kołowego kanonu w raku. Jednym z najsłynniejszych muzycznych przykładów wstęgi 

jest taki właśnie kanon kołowy w raku z „Das Musikalisches Opfer” Jana Sebastiana 

Bacha, w którym wędrujący w dwóch głosach kanonicznych temat królewski prezento-

wany jest w konstrukcji dwugłosowej jednocześnie od początku i od końca z możli-

wością nieskończonego jej powtarzania14. Ów aspekt swoistego perpetuum mobile – 

zapętlenia powtarzalnej struktury stał się znakiem szczególnym wstęgi Möbiusa, który 

przeniknął do różnych dziedzin życia – na przykład jest znakiem recyklingu. 
Inną ilustracją wspólnej części zbiorów nauki i sztuki są ciągi liczbowe. Najbar-

dziej znanym i najczęściej używanym ciągiem liczbowym w muzyce jest ciąg liczbowy 

Leonarda z Pizy zwany ciągiem Fibonacciego. Ten najstarszy matematyczny model 

wzrostu populacji15, prezentujący proporcję uważaną za doskonałą, której manifestację 

można odnaleźć w naturze – florze i faunie, od dawna fascynował ludzkość. Odwzo-

rowania złotej proporcji – bo tak ją nazywano – pojawiają się w architekturze, malarstwie 

i – oczywiście w muzyce16. O ile liczbowy ciąg Fibonacciego jest bardzo popularny 
 

11 Muzyczne symetrie wzdłuż osi pionowej są trudne do uchwycenia w postaci audialnej z racji temporalnego 

charakteru dzieła muzycznego, z pomocą przychodzi tutaj zapis graficzny, czyli partytura utworu; najbardziej 

znane przykłady fug lustrzanych (w postaciach rectus i inversus) to „Contrapunctus” XVI, XVII i XVIII 
z „Die Kunst der Fuge” J.S. Bacha.  
12 Augmentacja i dyminucja są jedynymi przekształceniami symetrii opartymi na relacjach rytmicznych; inne 

zmiany w strukturach rytmicznych nie uwzględniają zjawiska symetrii. 
13 Hasło: Möbiusa wstęga, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Moebiusa-wstega;3942439.html [data dostępu 
03.04.2022]. 
14 Temat królewski został podany Bachowi do improwizacji przez króla pruskiego Fryderyka II podczas 

wizyty kompozytora w Poczdamie. Jak pisze Christoph Wolff: Jednak to, co pierwotnie było planowane jako 

publikacja fugi zaimprowizowanej przed królem, rozwinęło się w ogromnie rozbudowaną, wieloczęściową, 
zadedykowaną królewskiemu gospodarzowi kompozycję pod tytułem „Musicalisches Opfer” BWV 1079, [w:] 

Wolff Ch., Johann Sebastian Bach. Muzyk i Uczony, przeł. Świderska B., Wydawnictwo Lokomobila Sp. 

z o.o., Warszawa 2011, s. 499. 
15 Stewart I., Czy Bóg gra w kości. Nowa matematyka chaosu, przeł. Komar W., Tempczyk M., Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 287-288. 
16 Dogłębną analizę zagadnienia „złotej proporcji” – zarówno w aspekcie matematycznym, jak i z punktu 

widzenia sztuki – można odnaleźć w: Ghyka A.C., Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju 

cywilizacji zachodniej, przeł. Kania I., TAiWPN Universitas, Kraków 2001. 
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w sztuce, o tyle rzadziej – lub mniej otwarcie – pojawiają się inne ciągi liczbowe, 

zwłaszcza ciągi binarne, złożone z bloków zero-jedynkowych. Egzemplifikacją takiej 

struktury jest ciąg Thue`go – żyjącego na przełomie XIX i XX wieku norweskiego 

matematyka Axela Thue. Założeniem tego nieskończonego ciągu binarnego, zbudowa-

nego na zasadzie negacji kolejnych elementów, które są podwajane, jest reguła, że żaden 

blok zero-jedynkowy nie powtórzy się nigdy trzy razy z rzędu. Zatem ciąg Thuego 

(ciąg ten jest ciągiem nieskończonym) można zbudować w następujący sposób: 

jeśli 0 = 1 1 = 0, to: pierwszy blok a0 = 0 i dalej: 

  a1 = a0a0 = 00 = 01 

  a2 = a1a1 = 0101 = 0110 

  a3 = a2a2 = 01100110 = 01101001 

  itd.... 

Jego wyrazem jest algorytm, wyznaczający binarny zapis danej liczby naturalnej. 

Otóż niezmiernie interesującym jest fakt, że zasadę działania tego ciągu zupełnie 

niezależnie odkrył kompozytor Per Nørgård, który uczynił z niego narzędzie swojego 

warsztatu kompozytorskiego i używał go do kreacji utworów wysnuwanych z krótkich 

motywów opartych na zero-jedynkowych blokach, rozszerzających się na kolejne 

warstwy kompozycji.  
Przytoczone przykłady wybranych zagadnień z pogranicza matematyki i muzyki 

stały się inspiracją do przygotowania różnorodnych wydarzeń artystycznych, naukowych 

i popularyzatorskich. Jednocześnie – niejako równolegle do owych działań – przepro-

wadzono kolejny rekonesans w zakresie literatury przedmiotu, w zdecydowanej więk-

szości anglojęzycznej. Konkluzją wynikającą z powyższych aktywności było zwrócenie 

uwagi na ogromny potencjał edukacyjny, pozwalający nie tylko na wskazanie wzajem-

nych relacji pomiędzy muzyką a matematyką, ale przede wszystkim dostrzeżenie 

istnienia szerokiej palety różnorodnych narzędzi poznawczych w obu dziedzinach. 

3. Przez sztukę do nauki – podsumowanie  

Prace nad kolejnymi działaniami popularyzatorskimi skierowanymi do uczniów szkół 

ponadpodstawowych wyłoniły trzon zespołu badawczego, w skład którego wchodzą 

do dziś: dr hab. Monika Kędziora, prof. AMP, dr hab. Maciej Grześkowiak, prof. UAM 

i dr hab. Piotr Niewiedział, prof. AMP. W roku 2017 zespół ten – we współpracy 

z innymi muzykami i matematykami przedstawił kolejne dwa wykłady z pogranicza 

nauki i sztuki: Matematyka w rytmie muzyki i Geometria dźwięków. Rozwijająca się 

współpraca stała się przyczynkiem dla podjęcia kroków do dalszej artystyczno-naukowej 

eksploracji oraz sformalizowania kooperacji obu uczelni – nie tylko na płaszczyźnie 

popularyzatorskiej, ale także naukowej i dydaktycznej.  

Rok 2018. można uznać za przełomowy w matematyczno – muzycznym współ-

działaniu jednostek naukowych. Wprawdzie ze względów finansowych (brak dotacji) 

nie kontynuowano wykładów popularnonaukowych, ale pojawiło się wiele innych 

możliwości prezentacji i rozwoju tej interesującej tematyki. I tak, działania w omawia-

nym obszarze zostały skoordynowane i ujęte w następujące grupy zadań: 
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• naukowe – badania określonych obiektów matematycznych w kontekście ich związ-

ków z muzyką; organizacja sympozjów naukowych i udział w konferencjach 

naukowych,  

• popularyzatorskie – prezentacja wybranych fragmentów przedstawień z lat 2016 

i 2017 dla młodzieży szkolnej i szerokiej publiczności w obrębie poszerzonych 

działań wspólnie z Pro Sinfoniką (Filharmonia Poznańska), Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie oraz poznańską Fundacją Europejczyk, 

• dydaktyczne – prowadzenie wykładów wymiennych – informatycznych z zakresu 

programowania dla studentów kompozycji elektroakustycznej z AM i kompozy-

torskich dla studentów informatyki z UAM, 

• powstanie eksperymentalnej orkiestry laptopowej. 

Kolejne lata przyniosły różnorodne działania – tak pod względem naukowym, jak 

i artystycznym, a poszukiwania muzycznych odpowiedników ciągów liczbowych, 

przekształceń geometrycznych oraz zbiorów i obiektów liczbowych zostały przedsta-

wione zarówno muzykom, jak i matematykom podczas 57. Szkoły Matematyki Poglą-

dowej w Woli Duckiej (2018) oraz III i IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-

RESPONDENCJA. Na styku sztuk w Białymstoku (2018, 2019). Z kolei w Poznaniu 

w Akademii Muzycznej w latach 2018-2020 zorganizowano trzy ogólnopolskie sympozja 

naukowe zatytułowane Muzyka – Matematyka. Konteksty. Relacje. Perspektywy, których 

głównym założeniem było zbudowanie wspólnej platformy dla wymiany poglądów 

i doświadczeń oraz prezentacji wyników badań prowadzonych na polu wzajemnego 

przenikania się muzyki i matematyki. Referowane podczas owych interdyscyplinarnych 

spotkań wykłady mają za zadanie poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy funkcjo-

nujący od czasów pitagorejskich mariaż muzyki i matematyki pozostaje aktualny 

w dobie najnowszej twórczości posttonalnej, czy rozkwit nowych dziedzin nauki i rozwój 

nowoczesnych technologii znacząco wpływa na zainteresowanie kompozytorów naukami 

ścisłymi oraz – czy współczesna muzyka i matematyka mogą wzajemnie siebie 

ilustrować. W jednodniowych sympozjach brali udział muzycy: twórcy, wykonawcy – 

w tym dyrygenci oraz matematycy i fizycy, reprezentujący szeroki zakres specjalności. 

Wśród poruszanych na corocznych sympozjach17 tematów znalazła się od strony 

matematycznej m.in. problematyka związana z matematyką dyskretną, kryptografią 

liczbową, złożonością jako potencjalnym parametrem muzyki, geometrią czy auto-

matami komórkowymi. Natomiast muzycy – wykonawcy i dyrygenci poszukiwali mate-

matycznych odwzorowań w jednostkowych przykładowych utworach, np.: w twór-

czości Andrzeja Panufnika (rola symetrii w kształtowaniu materii dźwiękowej) czy 

Witolda Lutosławskiego (zagadnienie aleatoryzmu kontrolowanego), z kolei kompo-

zytorzy zwykle poddawali analizie własną twórczość, wskazując różne zjawiska 

i obiekty matematyczne jako źródła inspiracji18.  
W oparciu o najciekawsze tematy wykładów z lat 2016/17 opracowano niespełna 

godzinne wydarzenie, które zostało zaprezentowane młodzieży poznańskich szkół 

w latach 2017-2021. Utrzymane w konwencji zabawy i quizu, dalekie od szkolnej rutyny 

prezentacje te spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodej publiczności. 

 
17 Sympozja odbywają się od roku 2018 w trybie corocznym; IV sympozjum z roku 2021 ze względu na 

pandemię zostało przeniesione na rok 2022.  
18 Kompletną listę poruszanych zagadnień z zakresu związków między matematyką a muzyką można znaleźć 

w programach kolejnych sympozjów. 
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Warto jednak nadmienić, że najpełniejsze zrozumienie projekt znalazł wśród uczniów 

szkół muzycznych, ze względu na brak bariery w wyjaśnianiu podstawowych pojęć 

muzycznych.  
Zdecydowanie najważniejszym przedsięwzięciem popularyzacyjnym, tak ze względu 

na miejsce, jak i nowatorski sposób opracowania treści matematyczno-muzycznych, 

był koncert, który odbył się 15 marca 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie, a którego tytuł w pełni odzwierciedlał przedstawiane relacje: „Mate-

muzyka”. Data tego wydarzenia również nie była przypadkowa, bowiem wiązała się 

z bardzo ważną dla matematyki liczbą – liczbą „Pi”. Otóż międzynarodowy dzień liczby 

„Pi” przypada czternastego marca (3.14). Podczas tego koncertu – wykładu zespół 

artystów z Akademii Muzycznej w Poznaniu przeprowadził zebraną w warszawskim 

Planetarium CN Kopernik publiczność przez szereg zagadnień matematycznych, 

ilustrując je muzyką. Na przykładzie fug z „Die Kunst der Fuge” Jana Sebastiana 

Bacha zaprezentowano bogatą sekwencję zjawisk z zakresu geometrii, a w muzyce 

Beli Bartóka wskazano symetrie wynikające z zastosowania złotej proporcji (wybrane 

utwory ze zbioru „Mikrokosmos”). Muzycy przedstawili także serie palindromiczne19 

w kontekście podstawowych założeń techniki dwunastodźwiękowej, a następnie rytmy 

euklidesowe oraz symetrie translacyjne i zwierciadlane w muzyce repetytywnej.  
Z kolei ważnym elementem we wspólnych działaniach na polu dydaktycznym było 

powstanie „Lambda Ensemble Poznańskiej Orkiestry Laptopowej”, która stała się 

zarówno dla pedagogów, jak i studentów obu uczelni swoistym laboratorium – wspól-

nym dla Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz 

Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Jest to pierwsza w Polsce orkiestra lapto-

powa, wykorzystująca współczesne metody programistyczne oraz ich sceniczne zasto-

sowanie, takie jak muzyczny live-ensamble. Zrzesza ona studentów kompozycji 

elektroakustycznej AM oraz studentów informatyki UAM, prowadząc do innowacyjnej 

i twórczej wymiany idei, a umiejętności i wiedzę przyszli członkowie tego wyjątko-

wego zespołu nabywają podczas – powołanych na podstawie obustronnej umowy 

pomiędzy uczelniami – wykładów wymiennych z zakresu przedmiotów: Podstawy 

programowania i Kompozycja algorytmiczna. 
Szczególnym podsumowaniem dotychczasowej interdyscyplinarnej współpracy był 

udział matematyczno – muzycznego zespołu w Międzynarodowej Konferencji „Przez 

sztukę do nauki”, która miała miejsce 4 i 5 lipca 2021 roku w Poznaniu. Wydarzenie to 

obejmowało warsztaty kreatywnego opowiadania o nauce i sztuce, koncert orkiestry 

laptopowej oraz wykład artystyczno-matematyczny20. 
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Iloczyn zbiorów, czyli związki muzyki z matematyką 

Streszczenie 
Dla postronnego obserwatora, któremu obca jest tak matematyka, jak i muzyka – te dwie dziedziny 

pozostaną zawsze zbiorami rozłącznymi. Natomiast wnikliwy badacz, śledzący historię obu dostrzeże nie-
mało wspólnych elementów. Pierwsze spotkanie matematyki i muzyki miało miejsce w czasach starożytnych 

i dotyczyło działalności Pitagorasa i jego uczniów. Kolejne epoki dodawały nowe elementy, rewidowały 

bądź rozwijały zastane teorie. Także dziś związki matematyki i muzyki są aktualne i na nowo odkrywane. 

Ponowne określenie owego iloczynu zbiorów obu dziedzin stało się przedmiotem badań prowadzonych od 
roku 2016 przez grupę matematyków i muzyków, związanych ze środowiskiem poznańskim. Wspólne 

badania zogniskowały się na trzech płaszczyznach i dotyczyły wyznaczenia punktów stycznych w zakresie 

geometrii (rytmy euklidesowe i wstęga Möbiusa) oraz analizy matematycznej (ciągi liczbowe). Wynikiem 

tej eksploracji było wykreowanie szeregu interdyscyplinarnych działań o charakterze popularyzatorskim 
i edukacyjnym.  

Słowa kluczowe: Rytmy Euklidesowe, Algorytm Euklidesa, Polifonia, Symetria, Ciąg liczbowy 
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Ewa Rzanna-Szczepaniak1 

„Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” 

na orkiestrę smyczkową. Liryczna transpozycja uczuć2 

1. Wprowadzenie 

Tadeusz Szeligowski był kompozytorem wszechstronnym, mistrzem stylizacji. 

Z bogatej, stylistycznie zróżnicowanej twórczości, obejmującej szereg gatunków muzycz-

nych, czerpał z licznych źródeł inspiracji: polskiego folkloru, renesansowej archaizacji, 

neoklasycyzmu, neoromantycznej ekspresji czy techniki dodekafonicznej. Wyróżniał 

się doskonałym warsztatem oraz szczególną umiejętnością dostosowania techniki kom-

pozytorskiej i środków wyrazu – od patosu po groteskę – do wyrażenia założeń utworu. 

Chciał, żeby jego muzyka była komunikatywna.  

Wybory, w zakresie języka muzycznej wypowiedzi, techniki kompozytorskiej, jakich 

dokonywał, tworząc kolejne dzieła, były wyborami kompozytora świadomego zarówno 

możliwości, jak i zagrożeń wynikających z zastosowania określonych rozwiązań 

warsztatowych3.  

Szeligowski od młodzieńczych lat był zafascynowany twórczością Karola Szyma-

nowskiego. Na wiadomość o jego śmierci skomponował „Epitaphium”4 na orkiestrę 

smyczkową, które stanowi przedmiot niniejszego artykułu. 

Podstawą metodologiczną badań jest teoria Mieczysława Tomaszewskiego, zgodnie 

z którą w badaniu twórczości muzycznej należy uwzględnić perspektywę inter-

tekstualną5. Muzykolog wskazuje trzy obszary badań, których eksploracja jest niezbędna 

do „właściwego” odbioru dzieła muzycznego: inspirację6, kontekst7 oraz rezonans dzieła8.  

 
1 erzanna@amuz.edu.pl, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, 
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Poznaniu, www.amuz.edu.pl. 
2 W tytule posłużono się cytatem z omówienia utworu zamieszczonego w programie Filharmonii Poznańskiej, 

zob.: Dzieło – jego forma i treść. Epitaphium na śmierć K. Szymanowskiego Tadeusza Szeligowskiego, [w:] 
Program Filharmonii Poznańskiej, sezon 1947/48, s. 2. 
3 Warto wspomnieć, że twórczość Tadeusza Szeligowskiego cieszyła się w swoim czasie dużą, choć krótko-

trwałą popularnością. Wszystkie dzieła sceniczne, efektowne i nacechowane dobrą dramaturgią, doczekały się 

wystawienia. 
4 Pisownię tytułu przejęto z wydania utworu, z roku 1948, zob.: Szeligowski T., Epitaphium na śmierć Karola 

Szymanowskiego, PWM, Kraków 1948. 
5 Tomaszewski M., O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 2005. 
6 Pojęcie inspiracji rozumiane jest tutaj jako sposób pobudzania ludzkiej psychiki i zakłada: istnienie łańcucha 
związków przyczynowo-skutkowych, łączących trzy grupy czynników, dotyczących: źródła impulsu (...), 

właściwości podmiotu podlegającego wpływowi (…), cech dzieła sztuki (…). J. Szerszenowicz, Inspiracje 

plastyczne w muzyce, Łódź 2008, s. 25. 
7 Pojęcie kontekstu, rozumianego jako „rekonstrukcja przeszłej świadomości” (Dylematy historiografii idei, 
[w:] Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 18) odnosi się do relacji 

zachodzących pomiędzy utworem a realiami (okolicznościami), w jakich powstawał.  
8 W artykule pominięto trzeci obszar – rezonans dzieła, który w kontekście postawionego celu badawczego 

nie wniósłby do rozważań istotnych rozstrzygnięć. 
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Celem badań jest analiza i opis dzieła w kontekście środków techniki kompozy-

torskiej użytych do osiągnięcia określonego wyrazu emocjonalnego. Artykuł stanowi 

próbę odpowiedzi na pytania o środki muzycznej wypowiedzi, które posłużyły kompo-

zytorowi do realizacji koncepcji utworu oraz sposób kształtowania sfery emocjonalnej 

dzieła. 

2. Kontekst biograficzny 

Szeligowski zetknął się z utworami Karola Szymanowskiego w czasie studiów 

w Krakowie, w okresie pierwszej fascynacji nową muzyką9. Kompozytorzy poznali się 

osobiście na przełomie maja i czerwca 1924 roku w Pradze, podczas II Festiwalu 

Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, na który oddelegowały 

Szeligowskiego wileńskie czasopisma: dwutygodnik „Promień” i dziennik „Słowo”. 

W jednej z trzech festiwalowych relacji Szeligowski nawiązał do prawykonania 

„I Koncertu skrzypcowego” Karola Szymanowskiego:  

(…) z każdej nuty, z każdego taktu wygląda polskość Szymanowskiego – połą-

czona z wykwintnością rasy romańskiej – oraz z filozofią germańskiej. Szczere 

i bezpośrednie uczucie Polaka, subtelność francuska, powaga filozoficzna 

niemiecka podały sobie ręce, by utworzyć utwór o wysokich wartościach – 

utwór, który mym zdaniem należał do najwybitniejszych na festiwalu10.  

Twórca tak opisywał wrażenie, jakie wywarło na nim poznanie Szymanowskiego:  

W początku znajomości miałem pewne trudności w uplasowaniu własnego 

„ja” wobec takiej osobistości (…) Szymanowski ułożył nasz stosunek prosto 

i łatwo; posiadał przecież olbrzymi talent zjednywania sobie ludzi prostym i bez-

pośrednim postępowaniem. Pozostała tylko nieśmiałość, na co nie było rady11. 

W dalszym fragmencie wspominał:  

Gdy on opuszczał wysoki fotel rektorski, ja otrzymałem wówczas dymisję ze 

skromnego stanowiska nauczyciela państwowego konserwatorium w Poznaniu. 

W tym zrządzeniu losu spotkał mnie największy zaszczyt: odszedłem z oficjal-

nego terenu pracy jednocześnie z Szymanowskim, którego ideałom zawierzyłem 

i którym wierzę dziś więcej niż kiedykolwiek12. 

Po festiwalu, za pośrednictwem siostry Szymanowskiego – Stanisławy – Szeli-

gowski przekazał kompozytorowi do oceny dwa utwory (mazurek oraz pierwszą pieśń 

„pogańską”). Treść odpowiedzi przytoczył niemal w całości Stanisławie Harasowskiej13 – 

na temat przesłanych utworów Szymanowski pisał: 

 
9 Szeligowski, po ukończeniu w roku 1922 studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu doktora praw Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, powrócił do Wilna, gdzie podjął pracę w Prokuratorii Generalnej jako zastępca radcy 

prawnego. 
10 Muzyka 1-2, 1939. 
11 Szeligowski T., Wspomnienia o Karolu Szymanowskim, Muzyka Polska 4, 1937, s. 197. 
12 Szeligowski T., dz. cyt., s. 198. 
13 Muzykolog, z którą wspólnie podejmował szereg prac z zakresu pedagogiki i upowszechnienia muzyki, od 

roku 1931 – żona kompozytora. 
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Na wstępie zaznaczę, że uderzyły mnie one śmiałością pomysłu i wyzbyciem się 

wszelkiego szablonu (…) mam wrażenie, iż Pan niedostatecznie jeszcze opano-

wał „formę” (…) dostrzegam (zwłaszcza w mazurku) pewne dowolności, 

nieokreśloną linię rozwojową, może dzięki niedostatecznemu przeciwstawieniu 

sobie poszczególnych fragmentów, na czym polega poczucie doskonałości 

formy (jedność w wielości) – co wpływa na pewien improwizatorski charakter 

całości. (…) radziłbym Panu nad tą stroną kompozycji dobrze popracować. 

Zwartość., skupienie, jasność rozwojowej linii. (…) W każdym razie radzę 

Panu upiornie i usilnie pracować14. 

Szeligowski skomentował słowa mistrza następująco: 

Zrobiłem sobie odpis na maszynie i noszę to jako przykazanie dla mej najbliż-

szej twórczości, której teraz oddam się z prawdziwym zapałem i wiarą w to co 

robię. Złote słowa Szymanowskiego (…) staną się zapewne punktem zwrotnym 

dla mnie na przyszłość najbliższą15.  

Z listu można dowiedzieć się również o zainteresowaniach muzycznych począt-

kującego twórcy (wskazał zagadnienie wpływów Wagnera na muzykę sceniczną 

w Polsce, twórczość kompozytorów francuskich i hiszpańskich) oraz jego wykształceniu 

muzycznym (nauka fortepianu u prof. Kurza we Lwowie, samodzielna nauka teorii 

muzyki, harmonii i kontrapunktu)16. 

Znajomość z Szymanowskim, jego pozytywne uwagi o kompozycjach Szeligow-

skiego, rady dotyczące twórczości miały decydujący wpływ na podjęcie decyzji 

młodego prawnika o zmianie zawodu: W listopadzie lub grudniu jadę absolutnie do 

Paryża, bo trzeba się trochę pokazać! Tak radzi Szymanowski17. 

Chwilowe zwątpienie w szczerość intencji i przyjaźń Szymanowskiego miało 

związek z konkursem na dzieło oratoryjne (Poznań, 1932 rok), w którym wziął udział 

Tadeusz Szeligowski. Przewodniczącym komisji konkursowej był Karol Szymanowski. 

Szeligowski wysłał na konkurs partyturę „Psalmu XVI” do słów Jana Kochanowskiego. 

Twórca konsultował instrumentację utworu z Paulem Dukasem. Opinia Nadii Boulanger, 

która również poznała dzieło, była bardzo pozytywna, pochwał nie szczędził Stanisław 

Wiechowicz. Kompozytor wiązał z konkursem duże nadzieje, niestety jury przyznało 

„Psalmowi” jedynie wyróżnienie18. Szeligowski podejrzewał, że o rozdziale nagród 

zdecydowały osobiste pobudki19. 

Pomimo tego i kilku innych drobnych nieporozumień, Szeligowski pozostał pod 

wpływem osobowości twórczej i poglądów Szymanowskiego. Śmierć kompozytora 

 
14 List z dnia 2 stycznia 1927 roku, pod. za: Szantruczek T., Komponować… i umrzeć, Ars Nova, Poznań 

1997, s. 57. 
15 Szantruczek T., dz. cyt., s. 58. 
16 Gruntowna znajomość harmonii Arnolda Schönberga, „Der Lineare Kontrapunkt” Ernsta Kurtha, ponadto 

kontrapunkt na podstawie prac Hugo Riemanna, Cherubiniego i Zygmunta Noskowskiego, formy muzyczne 

z prac Hugo Riemanna („Grosse Kompositionslehre”, t. 1-3) Ebenezera Prouta oraz Vincenta d’Indy’ego 
(„Cours de composition”). 
17 List do Stanisławy Harasowskiej z 18 lipca 1928 roku. Cyt. za: Szantruczek T., dz. cyt., s. 65. 
18 Pierwszą nagrodę otrzymał utwór Piotra Perkowskiego. 
19 Pod. za: Szantruczek T., dz. cyt., s. 68. 
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odczuł boleśnie20. Pod wpływem impulsu, w ciągu kilku dni napisał „Epitaphium” na 

orkiestrę smyczkową. Utwór po raz pierwszy został wykonany 1 listopada 1937 roku 

w Wilnie, w sali Polskiego Radia, natomiast partyturę wydano dopiero w roku 1948. 

3. Dzieło 

W krótkim omówieniu utworu, zamieszczonym w programie Filharmonii Poznań-

skiej (sezon 1947/48), można przeczytać zdanie charakteryzujące dzieło: W treści swej 

jest liryczną transpozycją uczuć żyjącego twórcy dla zmarłego artysty, w formie – 

próbą uchwycenia atmosfery muzycznej Szymanowskiego21. 

„Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” jest utworem jednoczęściowym, 

utrzymanym w nastroju lugubre22. Cechuje go rozwojowa, swobodnie kształtowana 

forma. Zmiany fakturowe zachodzące w ramach tej jednoczęściowej struktury pozwalają 

na wyodrębnienie trzech faz: Adagio (t. 1-64), fazy środkowej – polifonicznej (t. 65-

118), z odcinkiem wprowadzającym do fazy ostatniej – marsza żałobnego (t. 119-137). 

Poszczególne fazy powiązane są wspólnym materiałem motywicznym23. 

3.1. Faza I 

Adagio rozpoczynają pochody akordów w kierunku opadającym (rys. 1), utrzymane 

w stylistyce barokowego lamento. W dalszym przebiegu tej fazy utworu zostaje 

wprowadzony motyw nawiązujący do ostatniego „Mazurka” op. 62 nr 2 Karola Szy-

manowskiego (rys. 2 i 3), który staje się motywem czołowym pierwszego tematu. 

W warstwie melodycznej zwraca uwagę wiązanie z pierwszym tematem krótkich fraz 

melodycznych różniących się budową i odmiennym charakterem wyrazowym. Szcze-

gólnie wyraźnie widać to w odcinku grandioso (t. 40-64), w którym zostaje wprowa-

dzony drugi temat (rysunek 4), rozwijany na tle powtarzających się w niskim rejestrze 

akordów – kompozytor zestawia figurę kończącą temat drugi z motywem czołowym 

tematu pierwszego. Odcinek grandioso stanowi ekspresyjną kulminację pierwszej fazy 

utworu, zaznaczoną przez twórcę określeniami: molto espressivo, espressivo, po której 

następuje morendo24 – zwolnienie tempa (t. 41-49). 

Żałobny charakter dzieła zostaje uwypuklony za pomocą chromatycznych przebie-

gów w kierunku opadającym oraz następstw zbudowanych z tercji małych i sekund 

wielkich.  

 
20 Jak podaje Tadeusz Szantruczek, kompozytor – konfrontując datę i godzinę śmierci Karola Szymanow-

skiego z pewnym „dziwnym” wydarzeniem o charakterze metafizycznym, którego świadkami byli wszyscy 

mieszkańcy domu rodzinnego w Wilnie – wierzył głęboko, iż były to pożegnalne („z zaświatów”) odwiedziny 

twórcy „Harnasiów”. Zob.: Szantruczek T., dz. cyt., s. 70.  
21 Dzieło – jego forma i treść, dz. cyt., s. 2.  
22 Zob.: Gąsiorowska M., Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego, https://pwm.com.pl/pl/wypozyczenia/ 

utwory-wg-kategorii/publikacja/epitafium-na-smierc-karola-szymanowskiego.tadeusz-

szeligowski.11262.wypozyczenia.htm, [dostęp: 02.05. 2022]. 
23 Przebieg poszczególnych faz utworu pod względem dynamicznym, artykulacyjnym i wyrazowym 

prezentują tabele umieszczone na końcu artykułu. 
24 Morendo, muz. coraz wolniej, z jednoczesnym ściszaniem, prawie do zaniku brzmienia, pod. za: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/morendo.html, [dostęp: 10.05.2022]. 
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Rysunek 1. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową, t. 1-6: 

pochody akordów w kierunku opadającym w partii skrzypiec. Źródło: PWM 1956 

 
 

Rysunek 2. K. Szymanowski, „Mazurek” op. 62 nr 2, t. 1-3: motyw melodyczny. Źródło: IMSLP [dostęp: 

10.05.2022] 
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Rysunek 3. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego”, t. 5-9: motyw czołowy tematu 

pierwszego w partii wiolonczeli [t. 8-9]. Źródło: PWM 1948 

 
Rysunek 4. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową,  

t. 40-45: drugi temat. Źródło: PWM 1956 
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3.2. Faza II 

Druga faza utworu to swobodnie przeprowadzone fugato (rys. 5). W tej fazie utworu 

kompozytor, na przestrzeni jednego taktu (t. 76) zmienia oznaczenie taktowe (z 6/4 na 

7/4), co powoduje chwilowe „zaburzenie” przebiegu materiału melodycznego. Wydaje 

się, że ten zabieg jest zapowiedzią punktu kulminacyjnego, który zostaje osiągnięty 

w stretcie tematu (w wiolonczelach, z fragmentami tematu w skrzypcach, t. 81-82), 

dodatkowo podkreślony przez zmianę tempa (poco a poco accelerando, stringendo) 

i dynamiki (od f do ff). Po wygaśnięciu fugato zmienia się charakter drugiej fazy 

utworu (t. 95-118): kompozytor uspokaja przebieg, wprowadza określenia tranquillo, 

cantabile, espressivo, dynamika z f/ff schodzi do poziomu p/pp, powracają motywy 

tematu pierwszego, które doprowadzają do ostatniej fazy utworu – marszu żałobnego. 

 
 

Rysunek 5. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową,  

t. 57-69: fugato [od t. 64]. Źródło: PWM 1956 

3.3. Faza III 

W trzeciej fazie, utrzymanej w metrum trójdzielnym (oznaczenie taktowe 3/2), tempo 

di marcia funebre, na pierwszy plan wysuwa się solowa partia wiolonczeli (t. 119-137) 

przywołująca po raz ostatni motyw czołowy pierwszego tematu „Epitaphium” (rys. 6). 

Skupiony i poważny nastrój marsza żałobnego dodatkowo podkreślają: 

• jednostajny rytm w partii kontrabasów; 

• krótki motyw powtarzany przez altówkę solo; 

• falujące przebiegi tercjowe w partii altówek altre div.; 

• rozbudowana linia melodyczna skrzypiec div., wykonywana con sordino. 
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Rysunek 6. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową,  

t. 128-130: motyw czołowy pierwszego tematu w partii wiolonczeli [t. 129-130]. Źródło: PWM 1956 

Cechą charakterystyczną stylu muzycznego Tadeusza Szeligowskiego (szczególnie 

w latach powojennych) była archaizacja, obecna również w „Epitaphium”. Zwroty 

archaizujące, które autor kończy najczęściej akordami bifunkcyjnymi, pojawiają się 

szczególnie często w Adagio, zwłaszcza w kadencjach rozbijających utwór na krótsze 

frazy. 

Ważnym środkiem kształtującym sferę wyrazową kompozycji, współdziałającym 

z harmoniką, jest instrumentacja: Szeligowski wykorzystuje różnice w brzmieniu po-

szczególnych instrumentów, przeciwstawiając sobie grupy instrumentalne w różnych 

rejestrach, zagęszcza fakturę, zdwajając poszczególne instrumenty – wszystko to służy 

uzyskaniu określonego wyrazu emocjonalnego utworu. 

4. Podsumowanie 

Styl muzyczny „Epitaphium” w dużej mierze zdeterminowany jest charakterem 

dzieła, jednak zauważyć w nim można elementy stylu charakterystyczne dla całej 

twórczości Tadeusz Szeligowskiego: przemyślaną linię rozwojową kompozycji, środki 

archaizacyjne, akordy bifunkcyjne w zwrotach kadencyjnych. 

Dzieło cechuje śmiały, nowoczesny język muzyczny. Pewna zależność stylistyczna 

niektórych fragmentów od muzyki Karola Szymanowskiego jest raczej zamierzona 

przez kompozytora. Istotę utworu stanowi sfera emocjonalna, dla osiągnięcia której 

autor stosuje określone środki muzyczne: wspólny materiał motywiczny, następstwa 

akordów w kierunku opadającym (nawiązujące do stylistyki barokowego lamento), 

operowanie krótkimi frazami melodycznymi zróżnicowanymi pod względem dyna-

micznym i artykulacyjnym, punkty kulminacyjne wyróżniane w przebiegu utworu 

dodatkowymi określeniami espressivo, molto espressivo, nagłe zamieranie ruchu, 

zmiany tempa. 
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Tabela 1. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową: faza I,  

t. 1-64. Źródło: „Opracowanie własne” 
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Tabela 2. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową: faza II, 

t. 64-118. Źródło: „Opracowanie własne” 
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Tabela 3. T. Szeligowski, „Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową: faza III, 

t. 120-137. Źródło: „Opracowanie własne” 
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„Epitaphium na śmierć Karola Szymanowskiego” na orkiestrę smyczkową. 

Liryczna transpozycja uczuć  

Streszczenie 

Tadeusz Szeligowski od młodzieńczych lat był zafascynowany twórczością Karola Szymanowskiego. Na 
wiadomość o śmierci kompozytora napisał „Epitaphium” na orkiestrę smyczkową, które stanowi przedmiot 

niniejszego artykułu. 

Podstawą metodologiczną badań jest teoria Mieczysława Tomaszewskiego, zgodnie z którą w badaniu 

twórczości muzycznej należy uwzględnić perspektywę intertekstualną, obejmującą trzy obszary badań: 
inspirację, kontekst oraz rezonans dzieła, których eksploracja jest niezbędna do „właściwego” odbioru 

dzieła muzycznego (w opisie utworu pominięto trzeci obszar – rezonans dzieła, który w kontekście posta-

wionego celu badawczego nie wniósłby do rozważań istotnych rozstrzygnięć).  

Celem badań jest analiza i opis dzieła w kontekście środków techniki kompozytorskiej użytych do osiągnięcia 
określonego wyrazu emocjonalnego. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania o środki muzycznej 

wypowiedzi, które posłużyły kompozytorowi do realizacji koncepcji utworu oraz sposób kształtowania 

sfery emocjonalnej dzieła.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że styl muzyczny „Epitaphium” w dużej mierze 
zdeterminowany jest charakterem dzieła, jednak zauważyć w nim można elementy stylu charakterystyczne 

dla całej twórczości Tadeusz Szeligowskiego – należą do nich: przemyślana linia rozwojowa kompozycji, 

środki archaizacyjne, akordy bifunkcyjne w zwrotach kadencyjnych. 

Dzieło wyróżnia śmiały, nowoczesny język muzyczny. Pewna zależność stylistyczna niektórych fragmen-
tów od muzyki Karola Szymanowskiego jest raczej zamierzona przez kompozytora. Istotę utworu stanowi 

sfera emocjonalna, dla osiągnięcia której autor stosuje określone środki muzyczne: wspólny materiał 

motywiczny, następstwa akordów w kierunku opadającym, wyraźnie nawiązujące do stylistyki barokowego 

lamento, operowanie krótkimi frazami melodycznymi zróżnicowanymi pod względem dynamicznym i arty-
kulacyjnym, punkty kulminacyjne podkreślone w przebiegu utworu dodatkowymi określeniami espressivo, 

molto espressivo, nagłe zamieranie ruchu, zmiany tempa. 

Słowa kluczowe: muzyka polska XX wieku, Karol Szymanowski, Tadeusz Szeligowski, „Epitaphium na 

śmierć Karola Szymanowskiego” 
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Mateusz Eder1  

Archetyp Trickstera w świetle wybranych tekstów 

kultury z obszaru literatury oraz filmu –  

zarys problematyki 

1. Wprowadzenie 

Poruszanie tematu archetypów nie należy na pewno do zadań prostych. Przyglądając 

się tym prastarym wzorom osobowości, stanowiącym wspólne dziedzictwo rodzaju 

ludzkiego2, dostrzec można dynamiczny charakter niektórych z nich – i tak np. Mentor3 

może się okazać kimś, kto oprócz dawania rad próbuje powstrzymać Bohatera, 

stojącego u progu przygody4, a Cień – Sprzymierzeńcem, który chce tego samego co 

Bohater, jednak nie podziela jego metod5. Czy jednak to zjawisko powinno nas 

dziwić? Jeśli spojrzeć na archetypy nie jako twory będące praktyczną pomocą dla 

autorów tekstów kultury6, a konstrukty wywodzące się z psychoanalizy, staje się jasne, 

że tak złożona charakterystyka ma wiele wspólnego z różnymi etapami ludzkiego 

życia oraz maskami, które człowiek w danym momencie przyjmuje, nakładając na 

siebie w zależności od aktualnej sytuacji oraz momentu swojego rozwoju. 

W świetle tak zarysowanej problematyki Trickster, stanowiący przedmiot badań 

w niniejszej pracy, jawi się jako postać niemalże niezbędna. Skąd tak śmiały wniosek? 

Przyjrzyjmy się cechom, poprzez które charakteryzowany jest ów archetyp w poświę-

conych mu opracowaniach:  

• omawiany wzorzec ucieleśnia energię, jaką posiada wszelki żart7. Etymologia 

słowa trickster wskazuje na niezwykłe upodobanie i zdolności w robieniu trików, 

sztuczek, magicznych figli (z ang. tricks)8. To również naturalny wróg status quo9. 

Motywacją przypisywaną temu typowi postaci jest wskazywanie na absurdalność 

sytuacji oraz słabości Bohatera; 

• archetyp Trickstera zdaje się czerpać radość i siłę z wywoływania zamieszania 

oraz inicjowania zmian. To jeden z bardziej dynamicznych i pojemnych wzorców 

 
1 edermateusz01@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Dialog”, Instytut Kultury Europejskiej UAM 

w Gnieźnie, ike.amu.edu.pl. 
2 Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. Kosińska K., Wydaw-

nictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010, s. 25. 
3 Pisownia zgodna z zaproponowaną przez Christophera Voglera w cytowanej wyżej pozycji. 
4 Tamże, s. 49. 
5 Tamże, s. 75. 
6 Wg Rygielskiej teksty kultury są typem przekazu, koniecznie obdarzonym pewnym znaczeniowym 
naddatkiem, co odróżnia je od nie-tekstów, czyli przekazów, które nie zostały uznane przez odbiorców za 

szczególnie wartościowe, ważne, godne zapamiętania. Rygielska M., O „tekście kultury”, „Zeszyty Etnologii 

Wrocławskiej” 2015, nr 1 (22), s. 31. 
7 Vogler Ch., Podróż…, s. 89. 
8 Kowalski G., Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego, Ławski J. (red.), Zakład Badań 

Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białym-

stoku, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Białystok 2012, s. 33. 
9 Vogler Ch., Podróż…, s. 89. 
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osobowych. Jego działania mogą: doprowadzać do zabawnych sytuacji (jak w przy-

padku przywoływanego przez Voglera nigeryjskiego boga-figlarza Edszu, wędru-

jącego w kapeluszu, którego każda ze stron jest w innym kolorze, co niemal dopro-

wadza do bójki pomiędzy wieśniakami, z których każdy widział go inaczej10), 

rozładowywać napięcie poprzez żart, a także odwracać uwagę od głęboko skry-

wanej mądrości postaci, która reprezentuje ten archetyp (warto tutaj przypomnieć 

ekspozycję Mistrza Yody w filmie „Gwiezdne wojny V. Imperium kontratakuje”. 

Jawi się on z początku jako ekscentryczny odludek, który nie udziela Luke’owi 

Skywalkerowi praktycznie żadnych konstruktywnych odpowiedzi na jego pytania, 

jednak w miarę rozwoju akcji poznajemy drugą stronę tego bohatera11); 

• jeśli mamy do czynienia z Tricksterem, który nie zdradza jedynie cech przeciw-

nika protagonisty, wzorzec ten temperuje wybujałe ego Bohatera i ściąga go – 

a także widzów – na ziemię12.  

W powyższej próbie scharakteryzowania Trickstera widać zatem interesujące aspekty 

tego typu postaci: z jednej strony emanują one energią lekkości, dystansu i żartu, 

z drugiej mają duży potencjał związany z inicjowaniem zmian, porzuceniem starych 

schematów działania na rzecz wprowadzania w życie wszelkich innowacyjnych pomy-

słów. Zaryzykować można stwierdzenie, że ów archetyp przypomina nam o potencjale, 

jaki przypisuje się chaosowi, o jego kosmicznym, psychicznym i artystycznym wymiarze, 

poprzedzającym każdy proces twórczy13. Poprzez inicjowanie konfliktu prowokuje on 

siły mityczne do ciągłego stwarzania, do porządkowania, nieustannych przemian14. 

W niniejszej pracy wskazane wcześniej cechy omawianego archetypu zostały 

wykorzystane do egzemplifikacji jego obecności w różnorodnych tekstach kultury (są 

to m.in. filmy kryminalne, seriale, animacje, komedie, western oraz literatura fantasy). 

Szczególną uwagę poświęcono autorskiej koncepcji Trickstera jako doskonałego 

Zmiennokształtnego (charakterystyka tej figury znajduje się w poświęconej owej 

koncepcji części pracy). Poprzez zestawienie dwóch różnych wzorców osobowych 

pokazano podobieństwo ich cech, akcentując jednocześnie, że oba można umieścić 

w kręgu archetypów o porównywalnie ambiwalentnym charakterze.  

2. Koncepcja Trickstera jako doskonałego Zmiennokształtnego 

na przykładzie wybranych tekstów kultury z obszaru literatury i filmu 

W tym podrozdziale przedstawiono przekrój funkcjonalności archetypu Trickstera 

w rozmaitych tekstach kultury, odnosząc ów wzorzec osobowy do innej figury – 

Zmiennokształtnego, oraz dowodząc, że można go nazwać idealnym realizatorem tego 

wzorca: doskonałym Zmiennokształtnym. 

Charakterystyka pierwszego ze wspomnianych wyżej typów została (w bardzo 

ogólnym zarysie) przedstawiona we wprowadzeniu, natomiast drugi z nich wymaga 

osobnego zdefiniowania. Za Christopherem Voglerem warto zwrócić uwagę na to, że 

archetyp Zmiennokształtnego tworzy wiele trudności, ponieważ jego istotą jest zmienność 

 
10 Tamże, s. 91. 
11 Kershner I., Gwiezdne wojny V. Imperium kontratakuje, Stany Zjednoczone, Lucasfilm, 1980.  
12 Vogler Ch., Podróż…, s. 89.  
13 Battistini M., Symbole i alegorie, przeł. Dyjas K., Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005, s. 176. 
14 Kowalski G., Duch w osobie…, s. 39. 
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i niestabilność15. Jeśli na swojej życiowej drodze postać z dowolnego tekstu kultury 

spotyka kogoś, kto wydaje się nieustannie pokazywać inną twarz, a zatem wywoływać 

u innych osób ambiwalentne uczucia, możemy z całą pewnością mówić o Zmienno-

kształtnym. W dalszej części swojej analizy Vogler zaznacza, że często archetyp ten 

wyraża się poprzez wątki romansowe, gdzie jedna postać wciąż zmienia swoje zacho-

wanie względem drugiej. O zmiennokształtności można mówić także w kontekście 

osoby, co do której nie wiemy, czy popełniła zarzucany jej czyn, czy też nie, gdyż 

twórcy postanawiają uczynić ten dylemat głównym wątkiem filmu. Z takimi sytuacjami 

mamy do czynienia w przypadku bohaterki filmu „Nagi instynkt”, Catherine Tramell, 

granej przez Sharon Stone, która – oprócz dysponowania ponadprzeciętną inteligencją – 

zdaje się na tyle nieoczywista, iż fascynuje prowadzącego śledztwo detektywa, 

granego przez Michaela Douglasa16, czy w „Cieniu wątpliwości” Alfreda Hitchcocka, 

gdzie wina wujka Charliego, granego przez Josepha Cottena, pozostaje pod znakiem 

zapytania do samego końca filmu17. Czy zatem archetyp Zmiennokształtnego infor-

muje nas jedynie o groźnej niestabilności i prowokuje powstawanie kolejnych postaci 

morderców? Niekoniecznie. Ważną tendencją, wskazywaną bowiem przez Voglera 

i opartą na studiach Carla Gustava Junga, jest realizowanie za pomocą studiowanej tu 

figury funkcji animy i animusa. Anima to element kobiecy w nieświadomości męż-

czyzny, zaś animus – analogicznie – stanowi element męski w nieświadomości kobiecej. 

W teorii Junga człowiek nosi w sobie zarówno cechy męskie, jak i żeńskie, a ich 

współistnienie jest warunkiem koniecznym do doświadczenia i wypracowania w sobie 

równowagi wewnętrznej18. 

Postacią, której – po powyższym scharakteryzowaniu archetypu Zmiennokształtnego 

– poświęcony został następny fragment pracy, jest Barney Stinson, grany przez Neila 

Patricka Harrisa w serialu „Jak poznałem waszą matkę”. Ów sitcom, realizowany 

w latach 2005-2014, składa się z dziewięciu sezonów, w których przyglądamy się 

losowi grupy przyjaciół: głównego bohatera serialu, architekta Teda Mosby’ego, 

dziennikarki Robin Scherbatsky, przedszkolanki Lily Aldrin, początkującego prawnika 

Marshalla Eriksona oraz właśnie Barneya Stinsona – postaci, której faktyczny zawód 

(a dokładnie funkcja, jaką pełni w zespole pracowniczym) pozostaje tajemnicą przez 

większość serialu19. Barney to uwodziciel oraz manipulator, człowiek, którego zacho-

wania niejednokrotnie są – dyplomatycznie mówiąc – dyskusyjne pod względem 

moralnym (zmienianie numeru telefonu tak, aby następne kochanki nie mogły nawią-

zać z nim kolejnego kontaktu, przedkładanie własnego interesu nad dobro planety itp.). 

Słynie ze swoich charakterystycznych powiedzonek, takich jak: wait for it, what up 

czy it’s going to be legendary! W miarę rozwoju akcji serialu dowiadujemy się 

również, że postać ta skrywa wiele sekretów, a odsłaniane w kolejnych sytuacjach 

fakty z życia Barneya pokazują, że tworzy on pieczołowicie swój wizerunek: okłamuje 

przyjaciół na temat tego, kiedy odbył pierwszy stosunek płciowy, posługuje się fabułą 

obejrzanych filmów, jest bardziej wrażliwy niż by chciał to po sobie pokazać (co 

uwidaczniają m.in. jego rozterki w związku z Norą, ukrywanie przed Robin uczucia, 

 
15 Vogler Ch., Podróż…, s. 67.  
16 Verhoeven P., Nagi instynkt, Stany Zjednoczone, Carolco Pictures/Canal+, 1992. 
17 Hitchock A., Cień wątpliwości, Stany Zjednoczone, Universal Studios Entertainment, 1943.  
18 Vogler Ch., Podróż…, s. 68. 
19 Bays C., Thomas C., Jak poznałem waszą matkę, Stany Zjednoczone, 20th Century Fox Television, 2005-2014. 
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jakim ją darzy czy walka o przetrwanie związku dwójki przyjaciół, podjęta mimo 

wielokrotnych deklaracji Stinsona o wstręcie do wiązania się). 

Opisana wyżej zmiennokształtność oddaje złożoność i żywotność postaci. Te 

składowe podkreślane są dodatkowo przez inne zachowania typowe dla Trickstera: 

wielokrotne prowokowanie swojego bardziej flegmatycznego, ale często rozchwianego 

i zwlekającego z przejęciem inicjatywy przyjaciela, Teda Mosby’ego, do podjęcia 

działania (ich znajomość zaczyna się w tak przypadkowym miejscu, jak męska toaleta, 

zaś komizm sytuacji podkreślają słowa, które Barney wypowiada chwilę później, 

przysiadając się bez pytania do stolika Teda: Ted, I’m gonna teach you how to live), 

wyjazd do Filadelfii, aby polizać Dzwon Wolności (świadczący o typowej dla 

Tricksterów dozie ekscentryczności) czy uparte namawianie swoich przyjaciół do 

imprezowania tak długo, aż nie stanie się coś, co zapamiętają na zawsze.  

W opisanych dotąd zachowaniach widać dwie rzeczy: Stinson jest postacią, która 

inicjuje wiele działań, jednakże często (choć nie zawsze) pozostają one wewnętrznie 

sprzeczne. Najlepiej widać to jednak nie w przytoczonych momentach akcji, polega-

jących na zrobieniu czegoś lekkiego i ekscentrycznego, ale w tych fragmentach, gdzie 

poznajemy – często wbrew jego intencjom – życie wewnętrzne Barneya oraz rozterki 

tego bohatera. Sprzeczności owej postaci odbijają się we wprowadzanym przez Stinsona 

zamieszaniu i komizmie. Można tutaj przypomnieć można wspomniane wcześniej 

kłamstwo dotyczące pierwszego seksualnego zbliżenia. Adekwatnym przykładem 

wydaje się również scena, w której grany przez Harrisa nałogowy kłamca opowiada 

swoim przyjaciołom zmyśloną wersję spotkania ze swoim biologicznym ojcem. 

Dopiero ów ojciec uświadamia bohaterów, że ich spotkanie wcale nie było dla jego 

syna tak satysfakcjonujące, jak to im przedstawił. Spotkany po raz pierwszy w życiu 

rodziciel okazał się dla Stinsona nudnym i męczącym towarzyszem, a różnice między 

nimi pojawiły się chociażby w zamówionych napojach (Barney zamówił piwo, ojciec – 

mleko). 

Komizm, wynikający z podobnych kłamstw Barneya, był jednym z kluczowych 

elementów serialu. Bohater ten zyskał sobie wielką sympatię widzów, być może dzięki 

temu, że odtwarzany przez Harrisa bohater przez kolejne sezony ewoluował jako czło-

wiek, i choć w dalszym ciągu zmagał się z własnymi cechami charakteru (głównie 

skłonnością do kłamstwa oraz manipulacji), to wielokrotnie okazywał się wrażliwy, 

wręcz delikatny (jak chociażby w momencie poznania swojego prawdziwego ojca oraz 

jego rodziny) czy opiekuńczy (gdy został ojcem, co stało się – naturalnie dla Trickstera – 

w sposób nieplanowany). Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że postać, która 

potrafi zachowywać się w skrajnie różny sposób, może pomóc widzowi utożsamić się 

z ekranowymi wydarzeniami. Analizując serialową ambiwalencję niektórych bohaterów, 

Katarzyna Bajka stwierdza, iż postać, która przeskakuje od brawury do tchórzostwa, 

od apatii do czynu i odwrotnie (…) to bohater na miarę naszych czasów, popularny 

w ostatnich latach anty-heros20. Wątek ten jednakże, ze względu na mnogość przy-

kładów oraz specyficzną rolę tła społecznego w kształtowaniu postaci antybohaterów, 

zasługuje na osobną pracę. 

 
20 Bajka K., „Cleverman” – meandry australijskiej tożsamości we współczesnej opowieści o dwóch braciach, 

[w:] Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze, Kuchta A., Malita-Król J. (red.), AT 

Wydawnictwo, Kraków 2017, s. 94. 
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Aby udowodnić jak bardzo mogą się uzupełniać i nakładać archetypy Trickstera 

oraz Zmiennokształtnego, warto posłużyć się także innymi postaciami. Na gruncie 

kultury polskiej idealnym Tricksterem wydaje się Żorż Ponimirski, postać z książki 

Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”, odgrywana w serialu 

z 1980 roku pod tą samą nazwą przez Wojciecha Pokorę. Żorż jako pierwszy poznaje 

się na prawdziwej naturze tworzącego własny wizerunek Dyzmy, odkrywając jego 

prostotę i kpiąc z niego bezlitośnie21. Nie uosabia mądrości, jaka czasem objawia się 

poprzez ten archetyp. Mało tego, jest przykładem, że Trickstera również można zmani-

pulować, wykorzystując jego słabości (Dyzma w odpowiednim momencie fabuły 

obiecuje Żorżowi przeniesienie do pałacu, ale ten nie może zdradzić, kim naprawdę 

jest grany przez Romana Wilhelmiego charakter, a ponadto ma ćwiczyć z nim język 

angielski). Ponimirski nie przestaje okazywać charakterystycznej dla siebie pychy, 

jednak stosunki między nimi – w których to najpierw bohater grany przez Pokorę był 

górą oraz wykorzystał Dyzmę do własnych celów – ulegają zmianie. Pośrednio umożli-

wia to sam Żorz – on, jako wywyższający się i egocentryczny arystokrata, nie docenia 

bezwzględności oraz determinacji, jakie cechują Dyzmę, postrzegając go przede 

wszystkim jako nieokrzesanego chama. Jest jednak gotów dostosować się do sytuacji, 

byle osiągnąć to, czego pragnie – chce wrócić do luksusowego życia, które współgra 

z wyraziście eksponowaną zarozumiałością arystokraty. Oto jednak w decydującym 

momencie fabuły główny bohater zyskuje możliwość zostania premierem. Pod wpły-

wem szoku, jaki wywołało to wydarzenie, Ponimirski znowu porzuca swoje „przymierze” 

z protagonistą, aby ostatni raz wykpić go oraz spróbować pozbawić złudzeń tych, 

którzy zachwycają się Dyzmą. Tutaj najistotniej zaciera się w powieści oraz serialu 

granica pomiędzy Tricksterem a Zmiennokształtnym: porzucając swoją wcześniejszą, 

uległą postawę wobec Dyzmy, ośmielony przez sytuację Żorż zdradza cechy pierw-

szego z wymienionych wzorców. Uwidaczniają się one w kpiącym tonie, jakim arysto-

krata zwraca się do zebranych w powieściowym Koborowie: To wy sami wwindowa-

liście to bydlę na piedestał! Wy! Ludzie pozbawieni wszelkich rozumnych kryteriów. 

Z was się śmieję, głuptasy! Z was! Motłoch!...22 

Bardziej pozytywne postaci Tricksterów odnaleźć można w filmach animowanych 

oraz literaturze fantasy. Trzeba jednak w tym miejscu wskazać, że przyjrzenie się im 

nie uzasadnia wcale koncepcji Trickstera jako doskonałego Zmiennokształtnego. 

Vogler wskazuje przecież, że często bohaterowie realizujący ten archetyp pełnią 

funkcję katalizatorów, sami pozostając niezmienni23. Tak dzieje się z sympatyczną 

surykatką Timonem i guźcem Pumbą w „Królu Lwie”, którzy nie przechodzą wielkiej 

metamorfozy, pomagają za to dostrzec Simbie piękno życia, a także odzyskać dystans 

i radość24. Podobnie rybka Dory z filmu „Gdzie jest Nemo?” – urocza, zapominalska, 

jednak pełna entuzjazmu – stanowi przeciwwagę dla ojca Nemo, Merlina, zrozpaczonego 

i neurotycznego, a ponadto podchodzącego do życia dużo poważniej niż Dory25. Warto 

również wspomnieć także o Ośle ze „Shreka”, reprezentującym całe spektrum cech, 

 
21 Nowicki M., Rybkowski J., Kariera Nikodema Dyzmy, Zespół Filmowy „Silesia”, Katowice 1980. 
22 Dołęga-Mostowicz T., Kariera Nikodema Dyzmy, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 357. 
23 Vogler Ch., Podróż…, s. 91.  
24 Allers R., Minkoff R., Król Lew, Stany Zjednoczone, Walt Disney Feature Animation, 1994. 
25 Stanton A., Unkrich L., Gdzie jest Nemo?, Stany Zjednoczone, Pixar Animation Studios/Walt Disney 

Pictures, 2003.  
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których nie przejawia jego towarzysz ogr, takich jak gadatliwość oraz towarzyskość26, 

czy dżinie Bartimaeusie z cyklu Jonathana Strouda, który najpierw kpi ze swojego 

mistrza, Nathaniela, gdy ten jest jeszcze niecierpliwym i ambitnym uczniem innego 

maga27, potem szydzi z jego pozerstwa, okazywanego w kontakcie z zadufanymi w sobie 

czarodziejami28, zaś na końcu pomaga chłopcu, pnącemu się po szczeblach kariery, 

zdać sobie sprawę ze skali własnego pogubienia, choć nie jest to już na tym etapie 

łatwe zadanie29. 

Warto podkreślić, że wszystkie te postaci – występujące w fabule w roli Trickste-

rów – pełnią również (lepiej lub gorzej) funkcję Mentora. Nie oznacza to, że zmieniają 

się z witalnych i żartobliwych w stateczne oraz łagodne, ale są to bardziej stabilne 

formy tego archetypu, mające przede wszystkim wspomóc Bohatera w zdobywaniu 

życiowej pokory, dystansu oraz (w przypadku animacji kierowanych do dzieci) 

zaoszczędzić młodym odbiorcom nadmiaru negatywnych emocji, wprowadzić lżejszy 

ton, który pozwoli przekazać dziecku prawdy o trudniejszych, życiowych sprawach 

w bardziej przystępny sposób. Można zatem stwierdzić, że w wymienionych wyżej 

tekstach kultury ambiwalentny charakter wzorca osobowego Trickstera, pozwalający 

zestawiać go z figurą Zmiennokształtnego, nie został wykorzystany z powodów czysto 

funkcjonalnych. 

W dotychczas zaprezentowanej treści poruszone zostały różne kwestie, związane 

z nakładaniem się archetypów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, 

skomplikowaną relację, która pokazuje bliskość głównego bohatera niniejszego tekstu 

ze Zmiennokształtnym. Mowa tutaj o kontakcie protagonisty z wrogimi siłami, przy 

czym Vogler zwraca uwagę, iż antagoniści mogą również przybierać formę Cienia, 

Strażnika Progu czy Zwiastuna30. 

Trzy pierwsze z wymienionych figur ze swojej natury uosabiają to, co w fabule 

w jakiś sposób niekorzystne dla Bohatera. Cień często jest po prostu jego wrogiem bądź 

prześladowcą. Strażnik Progu ma za zadanie, aby nie mógł zrobić następnego kroku 

(często dosłownie, tak jak np. w filmie „Monty Python i Święty Graal”, gdy rycerze 

spotykają strażnika mostu31). Zwiastun zaś symbolizuje zmianę sytuacji, w której jakieś 

widmo wisi nad Bohaterem: to motyw obecny nierzadko w westernach, żeby wspomnieć 

choćby słynne „W samo południe”, w którym postać grana przez Gary’ego Coopera 

decyduje się samotnie bronić miasta przed mającymi do niego przybyć bandytami32. 

Powyższe przykłady są jednak raczej uzupełnieniem i mają charakter stricte dygre-

syjny. Biorąc bowiem pod uwagę tematykę niniejszej pracy, szczególnie interesujący 

wydaje się taki przeciwnik bohatera, który oprócz cech Cienia, Strażnika Progu czy 

Zwiastuna reprezentuje właściwości przypisywane właśnie Tricksterowi. To jego żarto-

bliwość, świadome kreowanie zamieszania i rewolucyjnej atmosfery w połączeniu 

z działalnością wymierzoną przeciwko Bohaterowi sprawiają, że takie postaci jak Joker 

 
26 Adamson A., Jenson V., Shrek, Stany Zjednoczone, DreamWorks Animation/Paramount Pictures/Pacific 
Data Images, 2001.  
27 Stroud J., Amulet z Samarkandy, przeł. Nowak-Kreyer M., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2003. 
28 Stroud J., Oko golema, przeł. Nowak-Kreyer M., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2004. 
29 Stroud J., Wrota Ptolemeusza, przeł. Januszewski R., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2005.  
30 Vogler Ch., Podróż…, s. 159.  
31 Gilliam T., Jones T., Monty Python i Święty Graal, Wielka Brytania, 20th Century Fox/Columbia Pictures, 

1975.  
32 Zinnemann F., W samo południe, Stany Zjednoczone, Stanley Kramer Productions, 1952. 
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z „Mrocznego rycerza” czy profesor Moriarty z „Sherlocka” stają się mniej „linearne”– 

ich życie wewnętrzne staje się niepokojącą zagadką, którą widzowie są zmuszeni 

rozszyfrowywać w miarę kolejnych, rzucanych protagoniście wyzwań. Tak charaktery-

styczne zwroty, jak jokerowe why so serious? czy sytuacje o charakterze komediowym, 

żeby wspomnieć użycie przez Moriarty’ego utworu „Stayin’ alive” grupy Bee Gees, 

często poprzedzają konfrontację Bohatera oraz jego przeciwnika. Protagonista może 

zatem zostać postawiony w sytuacji, która z inicjatywy antagonisty ma w sobie 

elementy komiczne, aby za chwilę doświadczyć zmiennokształtności swojego wroga, 

gotowego zrobić wszystko, aby wygrać konfrontację (a więc porzucającego lekkość 

formy, którą sam stworzył, na rzecz determinacji, aby pokonać sprowokowaną osobę). 

A zdolności w tym zakresie Trickster posiada spore – w jednym z badań nad tym 

modelem postaci stwierdzono wręcz, że to właśnie umiejętność oszukiwania, udawania, 

sprawnego łamania zakazów, a także szaleńcza wręcz odwaga i zwierzęca, nieokiełz-

nana siła, z jaką przekracza on wszelkie bariery, decydują o jego sukcesie33.  

Warto zauważyć, że mitologiczni bohaterowie wpisują się swoim zachowaniem we 

wspomniane założenia. To chociażby Hermes, który w ciągu pierwszego dnia swojego 

życia opuszcza kołyskę, rusza do Tesalii, kradnie stada Apollonowi, wyprowadza go 

w pole i ma w tym wszystkim jeszcze czas na sporządzenie przyszłego atrybutu boga 

poezji: powstaje pierwsza lira34 czy nordycki bóg Loki, który wykrada tajemnicę 

sposobu zabicia Baldura jego własnej matce – a następnie uśmierca go rękami jego 

własnego brata35. 

Wspomniani już wyżej złoczyńcy również zdają się zręcznie osaczać wybrane 

przez siebie osoby i prowadzić z nimi rodzaj dziwnej gry, który często zwraca uwagę 

odbiorcy na jeszcze jeden aspekt ludzkiej psychiki: Bohater oraz jego przeciwnik 

okazują się w jakimś sensie podobni. Czasem jest to spowodowane niestandardowym 

sposobem myślenia, który odróżnia ich od otoczenia („Sherlock”), czasem zaś 

złoczyńca sam stara się pokazać protagoniście atrakcyjność zła („Joker” oraz – co 

ciekawe – najnowszy film z Batmanem w roli głównej, zatytułowany po prostu 

„Batman”, w którym przeciwnikiem superbohatera jest mszczący się na społeczności 

Gotham wychowanek sierocińca, Człowiek-Zagadka36). 

Kolejny antagonista, o którym można wspomnieć w kontekście dualizmu Trickster-

Zmiennokształtny, to Windom Earle z serialu „Miasteczko Twin Peaks”, niegdysiejszy 

współpracownik głównego bohatera serialu, agenta Dale’a Coopera, który odkrył 

romans Coopera z własną żoną oraz – prawdopodobnie – zamordował ją. Earle 

przesyła do Coopera kolejne informacje, będące ruchami szachowymi. Jest to nawiązanie 

do ich niegdysiejszych rozgrywek, jednak z czasem antagonista zaczyna mordować 

mieszkańców miasteczka oraz – wcielając się w kolejne, nieżyjące już osoby – 

rozdawać fragmenty pewnego wiersza okolicznym dziewczynom. Przebieranie się za 

kolejne postaci uwydatnia mroczne poczucie humoru Earle’a: zwykle mężczyźni, za 

których się przebiera, sprawiają wrażenie dobrodusznych, zagubionych oraz empatycz-

nych. Naturalnie jest to wynik zimnej kalkulacji tego antagonisty w tworzeniu kolej-

nych własnych wizerunków, działanie podejmowane po to, aby zdobyć cudze zaufanie. 
 

33 Kowalski G., Duch w osobie…, s. 33. 
34 Tamże, s. 34. 
35 Tamże. 
36 Reeves M., The Batman, Stany Zjednoczone, DC Films/6th and Idaho Productions, 2022. 
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Przewrotna gra, jaką Earle prowadzi z Cooperem, a także opisane wyżej osaczanie 

potencjalnych ofiar, pozwalają stwierdzić, że granica pomiędzy Tricksterem a Zmienno-

kształtnym również w tym serialu została zatarta.  

3. Podsumowanie 

Cytowany w pracy Christopher Vogler prezentuje czytelnikom swojej książki dużo 

więcej niż jeden archetyp. Ten, kto głębiej przyjrzy się tej tematyce, dostrzeże zapewne 

więcej możliwości wykorzystania wzorów osobowych niż tylko w filmach oraz 

książkach. Zasygnalizowany obszar analiz nie został w niniejszej pracy wyczerpany – 

inaczej wygląda badanie przedstawionych tutaj dzieł należących (w większości) do 

kręgu kultury amerykańskiej, a inaczej np. w Australii, gdzie popularne zdaje się 

tworzenie bohaterów odrzucających kolejne wyzwania tak długo, jak to tylko możliwe. 

Vogler tłumaczy taką tendencję niechęcią mieszkańców owego kontynentu do cnót 

bohaterskich – pojęcia, które kojarzy się tam z werbowaniem młodych mężczyzn do 

walki w służbie Wielkiej Brytanii. Do innych kultur herofobicznych autor zalicza m.in. 

kulturę niemiecką37.  

Gdy mowa o archetypach, warto zwrócić uwagę na potencjał edukacyjny, jaki kryją 

w sobie wzorce osobowe. Odpowiednie podejście do bogatej symboliki, związanej 

z każdym z nich, stanowi przedmiot badań Michała Kruszelnickiego w pracy pt. 

„Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki 

pedagogicznej”. We wspomnianej pozycji autor uzasadnia wybór tematu następującym 

stwierdzeniem:  

Przychodzenie po naukę do mistrza, autorytetu, tego, kto „wie lepiej”, bo po 

prostu więcej przeczytał, zrozumiał i przeżył, występowało powszechnie od 

niepamiętnych czasów, stąd mamy wszelkie prawo, by uznać to za sytuację 

uniwersalną, a towarzyszące temu emocje, wyobrażenia i sposoby reagowania 

za archetypowe38. 

Kruszelnicki w swoich badaniach sprawdza, co stanowi punkt wyjścia zarówno dla 

bohaterów tekstów kultury, jak i dla dziecka w wieku szkolnym: jest to według niego 

moment kryzysu, w którym Bohater bądź uczeń, zgodnie z wyżej zamieszczonym 

cytatem, szuka kogoś, kto wskaże drogę, udzieli porad i podzieli się swoją mądrością. 

Autor artykułu szczególnie łączy ucznia z archetypowym Dzieckiem, wskazując, iż 

obu wyróżnia:  

ciekawość świata, pęd do nowych doświadczeń, skłonność do eksperymento-

wania, szukania nowych rozwiązań, a także przekraczania istniejących granic 

w działaniach, na które dorosły nie ma już po prostu ani chęci, ani odwagi39.  

Również Trickster znajduje uzasadnienie przy przyjęciu takiej optyki:  

Zdarza się, że nauczyciel staje się Tricksterem, gdy zachęca do krytycznego 

odbioru usankcjonowanych treści kulturowych, gra dwoistością swojej roli, 

 
37 Vogler Ch., Podróż…, s. 19. 
38 Kruszelnicki M., Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki 

pedagogicznej, „Humanistyka i przyrodoznawstwo” 2014, nr 20, s. 454.  
39 Tamże, s. 457.  
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piętrząc wyzwania przed uczniem, które pokonywane zrazu w bólach, a wręcz 

w poczuciu krzywdy okazują się progami inicjującymi w autonomię 

intelektualną40.  

W dalszych badaniach nad tym zjawiskiem warto byłoby poświęcić uwagę szu-

kaniu owych progów. Jedyną przeszkodę, widoczną już na tym etapie przyglądania się 

owemu zagadnieniu, stanowi wzmiankowana przez Kruszelnickiego niezależność 

myślenia ucznia, która nie jest czynnikiem łatwym do zweryfikowania i wymaga 

przyjęcia takiej metodyki, dzięki której z porównania dzieci będących w różnym wieku 

da się wywieść możliwie najbardziej obiektywne wnioski. 

Również omówione w pracy obrazy Trickstera wymagają rozwinięcia, które nie 

ograniczałoby analiz jedynie do koncepcji tej figury jako doskonałego Zmienno-

kształtnego. Osobną pracę można by przecież poświęcić postaciom historycznym, 

posiadającym cechy Trickstera, takim jak nadworny błazen Jana Olbrachta, Stańczyk. 

Jest to jednak zadanie, którego powinni podejmować się historycy, aby w publikacji 

tego typu nie pojawiły się uproszczenia.  
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Archetyp Trickstera w świetle wybranych tekstów kultury z obszaru literatury 

oraz filmu – zarys problematyki 

Streszczenie  

Celem rozdziału jest przyjrzenie się archetypowi Trickstera poprzez analizę wybranych tekstów kultury 
z obszaru literatury oraz filmu i motywów w nich zawartych (tutaj uwagę poświęcono takim dziełom, jak: 

seriale „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Jak poznałem waszą matkę” oraz „Miasteczko Twin Peaks”, filmy: 

„Gwiezdne wojny V. Imperium kontratakuje”, „Cień wątpliwości”, „Nagi instynkt”, „Monty Python 

I Święty Graal”, „Mroczny rycerz”, „Batman”, cykl powieściowy o Bartimaeusie autorstwa Jonathana 
Strouda, a także animacje: „Król Lew”, „Shrek”, „Gdzie jest Nemo?”). W toku prowadzonych rozważań 

wskazano motywy charakterystyczne dla wskazanych tekstów kultury. Uformowana została dzięki temu 

poparta przykładami koncepcja Trickstera jako doskonałego Zmiennokształtnego.  

Słowa kluczowe: archetypy, Trickster, Zmiennokształtny, teksty kultury 
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Aleksandra Chrapowicka1  

Bajka w bajce – elementy baśniowe w polskich filmach 

animowanych dla dzieci, zrealizowanych w XXI wieku 

1. Wstęp 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie elementów baśniowych w polskich 

filmach animowanych dla dzieci zrealizowanych w XXI wieku. W oparciu o wybrane 

filmowe tytuły przybliżenie czytelnikom, jaką funkcję pełnią motywy baśniowe lub 

baśniowe postacie we współczesnym polskim filmie animowanym. Pokazanie istoty 

wpływu znanych baśni na konstrukcję dramaturgiczną animacji oraz występujących 

w nich bohaterów. Sprawdzenie, na ile elementy baśniowe wciąż są zakorzenione 

w kinie, którego adresatem jest młody widz. Na poruszone przeze mnie zagadnienie 

spojrzę również oczami praktyka. Co to znaczy? Od lat realizuję filmy animowane dla 

dzieci. W większości są one oparte o moje, autorskie scenariusze, gdzie bohaterami są 

zwierzęta obdarzone ludzkimi cechami. Obok elementów rozrywkowych, umieszczam 

wartości edukacyjne. Zastanawiając się nad historią, myślę o przesłaniu, jakie ma 

w widzu pozostać. Jaki morał mają uzyskać odbiorcy? Stąd moje zainteresowanie 

baśniami. Szukam dla siebie inspirujących motywów, które mogłabym twórczo wyko-

rzystać w swoich pracach. Dać im nową wartość, być może lekko unowocześnić, czy 

zmodyfikować. 

Film animowany adresowany nie tylko do dzieci, ale również do osób dorosłych 

stanowi doskonały model komunikatu audiowizualnego. Oparty jest bowiem na autor-

skiej kreacji obrazu i ścieżki dźwiękowej. Nie jest z założenia zapisem otaczającej nas 

rzeczywistości, a raczej wykreowaniem nowej, interesującej przestrzeni dla pokazania 

rozgrywających się wydarzeń. 

Kreacyjny charakter animowanego obrazu ułatwia modelowanie przedstawianej 

rzeczywistości zgodnie z wolą twórcy, a łatwość rozbudzania wyobraźni i wywoły-

wania emocji predestynują animację do komunikatów o charakterze perswazyj-

nym. Ponadto liczne powinowactwa filmu animowanego ze sztukami plastycznymi, 

literaturą, teatrem, a nawet muzyką sprawiają, że jest bogaty w różnorodne 

rozwiązania formalne2. 

 Badania opierać się będą na przeprowadzeniu analizy wybranych filmów animo-

wanych, zarówno pojedynczych tytułów, jak i wybranych odcinków seriali. Dokonując 

analizy, towarzyszyć mi będzie pytanie, jak w oparciu o klasyczne elementy i motywy 

baśniowe zbudować można nową jakość, nową narrację, której odbiorcą będzie dziecko? 

Badania będą dotyczyć analiz wybranych odcinków seriali animowanych zrealizowa-

nych przez różne studia produkcyjne w Polsce, takich jak: ,,Rodzina Treflików”, ,,Pan 
 

1 a.chrapowicka@filmschool.lodz.pl, Specjalność Film Animowany i Efekty Specjalne, Wydział Operatorski 
i Realizacji Telewizyjnej, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera 

w Łodzi, www.filmschool.lodz.pl. 
2 Śmiech J., Wartościowanie w filmach animowanych dla dzieci (na materiale polskim i rosyjskim), s. 3, 

https://sbc.org.pl > doktorat3959_Smiech_Jasmina [data dostępu: 29.06.2022]. 
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Toti”, ,,Agi Bagi”, czy też autorskich filmów animowanych autorki publikacji, która 

jest zarazem reżyserką i autorką wybranych scenariuszy (reżyseria: ,,Gdzie jest 

bajka?”, „Wilczek Lupi i baranek Bobek”, ,,Bajka o grubym psie”). 

2. Jeśli nie bajka, to co? 

Niektórzy twórcy realizujący filmy animowane dla dzieci chcą pokazywać otacza-

jącą rzeczywistość bez umieszczania w nich baśniowych postaci, takich jak rycerze, 

wróżki lub czarownice, czy też baśniowych motywów, jak na przykład motyw walki 

dobra ze złem. Wolą odnosić się do tego, co może przytrafiać się najmłodszym tu 

i teraz, w otaczającej ich rzeczywistości. Chcą dawać im realne wskazówki, jak mają 

postępować w konkretnych sytuacjach. Tak jest na przykład w serialu „Przedszkolaki” 

w reżyserii Piotra Furmankiewicza i Magdaleny Gałysz, wyprodukowanego przez 

warszawskie Fumi Studio oraz J&P Studio Grafiki Filmowej. Premiera pierwszego 

odcinka odbyła się w 2013 roku. W tym wypadku nie znajdziemy tu księżniczek ani 

smoków z siedmioma głowami. Nikt nie zje zatrutego jabłka. Nie wyruszy w długą 

i niebezpieczną podróż w poszukiwaniu skarbu. Głównym bohaterem jest grupka dzieci 

w wieku przedszkolnym, ich zabawy i problemy, z którymi przychodzi im się mierzyć 

każdego dnia w przedszkolu, z daleka od mamy i taty. Podobnym przykładem jest 

serial „Basia” w reżyserii Marcina Wasilewskiego i Łukasza Kacprowicza, zrealizo-

wany na podstawie serii książek „Basia” autorstwa Zofii Staneckiej, wyprodukowany 

przez Grupę Smacznego. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce w 2017 roku. 

Pokazuje on życie pięcioletniej dziewczynki, bardzo zwyczajne i podobne do życia 

współczesnych dzieci w jej wieku, mieszkających w wielu zakątkach świata. Niektórzy 

jednak twórcy kreują swoją własną rzeczywistość. Zapełniają ją fantastycznymi 

postaciami, wymyślają dla nich imiona. Tworzą nadzwyczajny świat, w jakim toczy 

się akcja ich utworów. Często jednak wplatają w swoje autorskie historie klasyczne 

baśniowe postacie czy przedmioty o magicznych właściwościach. Budując swoje 

narrację, opierają je na klasycznym układzie dramaturgicznym baśni. Dobrym przy-

kładem jest serial „Mami Fatale” wyprodukowany przez Grupę Smacznego oraz 

Studio Miniatur Filmowych. Reżyserią serii zajął się Łukasz Kacprowicz. Premiera 

pierwszego odcinka miała miejsce w 2012 roku. Bohaterką filmu jest starsza pani, 

która mieszka na wsi z dwójką swoich zwierząt: Psiną oraz Prosięciem. Chociaż sama 

tematyka prezentowanych historii oscyluje wokół przepisów kulinarnych, gotowania to 

nieoczekiwane zbiegi okoliczności kierują występujące postacie wprost na spotkanie 

z przygodą. Na przykład w odcinku pt: „Krytyk z kosmosu” domek babci odwiedza 

tajemniczy przybysz z kosmosu, który okazuje się być bardzo popularnym krytykiem 

kulinarnym. Wizytuje poszczególne planety i próbuje lokalnych potraw. W serialu 

konkretne przepisy kulinarne przenikają się z elementami przygodowo-humorystycz-

nymi. Realizm miesza się z fikcją. 

3. Baśniowa terminologia 

Należy sobie postawić pytanie, co kryje się pod hasłem „bajka”. 

Z punktu widzenia morfologii bajką można nazwać wszelki rozwój akcji poczy-

nając od szkodzenia (A) lub braku (a) poprzez funkcje pośrednie aż do wesela 

(S) lub innych funkcji występujących w charakterze rozwiązania. Bywają nimi 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Basia_(cykl_ksi%2525252525C4%252525252585%2525252525C5%2525252525BCek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Stanecka
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niekiedy: przekazanie magicznego środka (Z), zdobycie czegoś lub w ogóle 

likwidacja nieszczęścia (JI), ocalenie (Cn) itd.3 

Przedstawiony opis dotyczy również opowieści dla dzieci. Tak często budowana 

jest drabina dramaturgiczna przy tworzeniu scenariuszy. Oczywiście ze względu na 

wiek odbiorcy, jego percepcję, wiedzę o świecie oraz czas metrażowy filmów często 

dochodzi do pewnych uproszczeń. Zakończenia historii są pozytywne, bo tego ocze-

kuje małoletnia widownia, aczkolwiek motyw ślubu czy wesela nie pojawia się często. 

Początek bajki w wielu wypadkach wygląda podobnie. Jest to prezentacja sytuacji 

wyjściowej, do której zalicza się przedstawienie poszczególnych członków rodziny, 

zaprezentowanie głównego bohatera i naszkicowanie sytuacji, w której się znajduje. 

Władimir J. Propp – rosyjski literaturoznawca w swojej pracy „Morfologia bajki ma-

gicznej” wydanej w 1928 roku przedstawił swoje wyniki badań nad baśnią. Opisał on 

31 funkcji, czyli schematów fabularnych bajki, które występować mogą w powtarzalny 

sposób. Wymienione funkcje działających postaci zostały wymienione w porządku 

dyktowanym przez samą bajkę. W ten sposób buduje się definicja bohatera. 

Bohater bajki magicznej jest to taka postać, która albo bezpośrednio w zawią-

zaniu akcji poniosła stratę wskutek działań przeciwnika (resp. odczuwająca 

pewien brak), albo też taka, która zgodziła się zlikwidować nieszczęście (lub 

brak) dotyczące innej osoby. Z punktu widzenia toku akcji bohater jest postacią, 

posługującą się magicznym środkiem (pomocnikiem) i wykorzystującą go 

(wysługującą się nim) dla własnych celów4. 

Bohaterem może by postać ludzka lub zwierzęca, czasem obdarzona niezwykłymi 

właściwościami, olbrzymią mocą albo posiadająca jakiś konkretny przedmiot poma-

gający jej odnieść zwycięstwo w walce ze złem. Następnym ważnym pojęciem są cechy 

baśniowe. Do cech baśniowych należy zaliczyć: przenikanie się świata rzeczywistego 

ze światem magicznym, istnienie fantastycznych stworów, skrzatów, krasnoludków, 

czarownic, królewiczów, księżniczek, działanie sił nadprzyrodzonych. Konstrukcja 

dramaturgiczna utworu zazwyczaj nie jest skomplikowana. Zdarzenia rozgrywają się 

w nieokreślonym miejscu i czasie. Na koniec dobro zwycięża nad złem. Występują 

m.in.: motywy dobra, miłości i sprawiedliwości, motyw mędrca, postaci będącej bardzo 

często wzorem do naśladowania, drogowskazem dla wszystkich innych osób oraz 

motyw wędrówki, według którego konstruowana jest opowieść. 

 Według Brunona Bettelheima, amerykańskiego psychoanalityka, psychologa, psy-

chiatry i pedagoga baśń przedstawia wszelkie problemy, z jakimi można się zetknąć 

w bardzo przejrzysty sposób, tak aby mogło je przyswoić nawet dziecko. Baśń może 

dostarczyć dzieciom narzędzi do pokonania strachu przed dorastaniem, usamodziel-

nieniem się, odcięciem od rodziców. Baśnie zdaniem psychoanalityka mają funkcję 

terapeutyczną. Przekazują wiadomości, dotyczące kultury, w której wyrastają dzieci5. 

Baśń poprzez między innymi swoją atmosferę tajemniczości, niebanalną stronę 

wizualną, plastyczność prezentowanych charakterów odebrać można jako swoiste 

 
3 Propp W., Morfologia bajki, s. 222, https://bazhum.muzhp.pl> media >files>Pamiętnik Literacki [data 
dostępu: 16.07.2022]. 
4 Tamże, s. 213. 
5 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne: O znaczeniach i wartościach baśni, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1985.  

http://m.in/
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dzieło sztuki. Język filmu animowanego będący językiem skrótów i symboli jest dosko-

nały do przekazywania baśniowych historii. Być może czasem łatwiej posługiwać się 

pewnymi elementami i rozwiązaniami bardzo mocno osadzonymi już w kulturze, 

mającymi odpowiednie konotacje, żeby trafić do wyobraźni dziecięcej. Twórcy sięgają 

często po znane już motywy, tworząc kolejne warianty tej samej opowieści. Baśnie są 

utworami, które kojarzą się nam wszystkim z okresem beztroskiego dzieciństwa. Ich 

wielowymiarowość powoduje, że wracamy do nich jako osoby dorosłe, poszukując 

odpowiedzi na wiele pytań dotyczących naszej tożsamości, próbując odnaleźć nasze 

własne „ja”. 

4. „Rodzina Treflików” – elementy baśniowe i fantastyczne postacie 

„Rodzina Treflików” to serial wykonany w technice lalkowej, liczący 5 sezonów, 

realizowany przez gdyńskie studio Trefl. Premiera pierwszego sezonu miała miejsce 

w 2016 roku. Reżyserią poszczególnych serii zajął się Marek Skrobecki, uznany reżyser 

filmów lalkowych. Serial opowiada historię czteroosobowej rodziny dwunożnych, zielo-

nych stworów. Mamę, tatę i dwójkę ich małych dzieci spotykamy po raz pierwszy 

w ich rodzinnym domu, który nawiązuje do realistycznego stylu. Pełno w nim przed-

miotów codziennego użytku, przypominających te, jakie nas otaczają. Widzimy pietyzm 

wykonanych rzeczy, na przykład drewnianych mebli, materiał, z jakiego zostały one 

wykonane. Jednak już w pierwszym odcinku pt. „Tęcza” pojawia się tajemnicza postać 

Małego Wujcia. W zasadzie wyskakuje z tekturowego pudełka. Swoim wyglądem 

przypomina trochę kupca z Dalekiego Wschodu. Ma czarne wywijane wąsy i włosy, 

Na głowie nosi nakrycie głowy w kształcie stożka przypominające fez. Ukazuje się 

tylko dzieciom. Dla dorosłych jest niewidzialny. Pomaga małym bohaterom ogarnąć 

bałagan w ich pokoju. Zachęca do kreatywnych zabaw. Rozładowuje ich negatywne 

emocje. Mały Wujcio występuje również w innych odcinkach serialu. W „Kołysance” 

Treflinka i jej brat nie mogą zasnąć. Zastanawiają się, co porabia ich nowy przyjaciel. 

Bohater przybywa jakby wyczuł, że ktoś go wzywa i zabiera je na nocną wędrówkę do 

magicznej krainy. W odcinku pt. „Drzewko”, Wujcio pełni rolę mentora. Namawia 

dziewczynkę do pogodzenia się z jednym z jej znajomych, który uderzył ją piłką. 

W „Żywej wodzie” Treflinka choruje. Jej tata mówi żartobliwie synowi, że może jej 

pomóc tylko żywa woda z bajki. Brat traktuje sprawę bardzo poważnie jako swoją misję, 

zabiera ze sobą ciastko i wyrusza na poszukiwanie wspomnianej wody. Posiada ona 

magiczne właściwości, które mogą pomóc dziewczynce. W wędrowce towarzyszy jego 

nowy przyjaciel. Trafiają na pustynię, gdzie spotykają niebieskiego ptaka, któremu 

pomagają się uwolnić z pułapki i częstują zabranym z domu ciastkiem. Ptak od-

wdzięcza się, pomagając im dotrzeć do źródła. Dzięki temu wszyscy wracają szczęśliwi 

do domu. Treflinka po wypiciu przywiezionej wody wraca szybko do zdrowia. Chociaż 

„Rodzina Treflików” osadzona jest w realistycznej scenografii, pełnej przedmiotów 

codziennego użytku, które towarzyszą każdemu z nas w codziennym życiu, to 

w serialu nie brak czarodziejskich rzeczy. Tak dzieje się również w „Domku w domku”. 

Z tekturowego pudełka dzieci budują sobie dom. Kiedy jest on już gotowy, okazuje 

się, że niestety nie może on pomieścić tyle osób, ile by chciały. Z pomocą znowu 

przybywa Mały Wujcio, który sprawia, że budowla osiąga taki rozmiar, że można się 

w nim spokojnie zmieścić i zająć zabawą. W odcinku pt: „Buty”,dziewczynka dostaje 

od taty parę pantofelków. Podobają się one złośliwej Ciotce, która określa je mianem 



Bajka w bajce – elementy baśniowe w polskich filmach animowanych dla dzieci,  

zrealizowanych w XXI wieku 
 

299 

 

„nudnych”, mając nadzieję, że sama je dostanie. Dziewczynka jest zmartwiona. Na 

pomoc znowu przychodzi Mały Wujcio, który daje jej różowe trzewiki. Przypominają 

te z wierszowanej bajki Jana Brzechwy „Siedmiomilowe buty”. Treflinka dzięki nim 

może przenosić się w odlegle miejsca. W serialu nie brak i klasycznych bajkowych 

postaci na przykład króla i królowej. Pojawiają się one w części, w której Treflik nie 

chce jeść posiłku. Bawiąc się wiatraczkiem, wlatuje na szafę, z której boi się zejść. Na 

szczęście zjawia się król z małżonką i pomagają rozwikłać problem. Para już swoim 

wyglądem nawiązuje do wizerunków władców sprzed wieków. Korony, bogate stroje, 

szaty, wszystko to buduje klasyczny i dobrze znany dzieciom obraz rodziny królewskiej. 

Kontrastuje on bardzo ze współczesnym otoczeniem, w którym się znaleźli. „Rodzina 

Treflików” pokazuje życie klasycznej rodziny. Szczęśliwe życie rodzinne stanowi 

poniekąd jednak tło dla przygód brata i siostry. Dziecięcy świat nie jest zawsze dostępny 

ludziom dorosłym. Małe dzieci czasem mają swoje tajemnice. Jedną z nich jest przyjaźń 

z niewidzialnym dla dorosłych Wujciem. Jest on adresatem ich wszelkich zmartwień 

i problemów. Za pomocą postaci Małego Wujcia, jego czarów życie małych bohaterów 

staje się dla nich samych bardziej niezwykłe. Motywy fantastyczne pełnią w filmie 

funkcje rozrywkowe. Obok magicznych przedmiotów, spotykamy nadzwyczajne postacie: 

ciotkę, która w zasadzie wydaje się być czarownicą, robota, który wspiera swoją radą 

i wspominanego Małego Wujcia, dzięki którego pomocy i zaradności, mali bohaterowie 

oraz widzowie znajdują rozwiązania trudnych sytuacji, w których się znaleźli. 

5. „Pan Toti” i jego magiczne znaleziska 

„Pan Toti” jest to polsko-słowacki serial animowany. Powstał w oparciu o książki 

autorstwa Joanny Sorn-Gary, a wyprodukowany został przez Orange: Studio Animacji. 

Premiera miała miejsce w 2014 roku.  

Bohaterem tego serialu jest tytułowy Pan Toti, mały człowieczek z bardzo dużym 

nosem. Mieszka on w pniu starego drzewa. Pod jego domem jest nieczynna kopalnia, 

do której wchodzi codziennie rano. W każdym odcinku wydobywa on z niej jakiś 

przedmiot, jak się później okazuje o magicznych właściwościach, wokół którego toczy 

się akcja filmu. Na przykład w „Panu Toti i wielkim jaju” główny bohater przynosi do 

domu pudełko, które według niego jest skarbem. Skąd jednak jajo w tytule? Ponieważ 

do Pana Toti dzwoni przyjaciel i zawiadamia go, że znalazł wielkie jajo, które ze 

względu na swój potężny rozmiar nie zmieści się w żadnym gnieździe. Bohater czuje 

się w obowiązku nim zaopiekować. Ze znalezionego jaja wykluwa się smok, a więc 

klasyczna bajkowa postać, znana z wielu utworów, takich jak: „Bajka o smoku wawel-

skim”. Nie potrafi on jednak latać i z tego powodu jest bardzo smutny. Pudełko nagle 

ożywa i stwierdza, że może spełnić jedno życzenie. Dzięki wspaniałomyślności Pana 

Toti, życzenie dotyczy latania. Motyw spełniania czyichś życzeń jest również dobrze 

znany w utworach baśniowych. Klasycznym przykładem jest opowieść „O rybaku 

i złotej rybce”. W „Panu Totim i lusterku” tytułowa postać przegląda się w lusterku, 

zauważając, że jest najpiękniejsza. Każe swojemu przyjacielowi Hehelowi postawić 

swój pomnik. W międzyczasie Hehel sam przegląda się w magicznym lusterku i stwierdza, 

że jest najmądrzejszy i na wszystkim się zna. Rekwizyt w postaci lusterka znany jest 

z „Królewny Śnieżki”. Tylko tutaj jego funkcja jest bardziej elastyczna. Powoduje on 

różnorodne przemiany w osobie, która w nie spojrzy. Na koniec lusterko zostaje stłu-

czone i wszystko wraca do normy. W „Panu Totim i czarodziejskim grzebieniu” 



 

Aleksandra Chrapowicka 
 

300 

 

małemu człowieczkowi po zetknięciu jego głowy z grzebieniem zaczynają wyrastać 

włosy. Rosną i rosną, i nie mogą przestać. Szybko stają się jednak problemem w co-

dziennym życiu. Przypadkowe zniszczenie grzebienia powoduje na szczęście koniec 

kłopotów. W „Panu Totim i czarodziejskiej poduszce”, każdemu, kto przytuli się do 

poduszki, zaczyna chcieć się bardzo spać. Oczywiście, nie jest to wygodne, a raczej 

burzy pewien porządek w rytmie życia mieszkańców. Tego samego dnia na wyspie 

budzi się wulkan. Zaczyna wypływać z niego lawa. Grupka przyjaciół uważa, że 

zaradzić na to może usypiająca poduszka. Wrzucają ją więc do krateru wulkanicznego, 

w wyniku czego lawa przestaje płynąć, wszystko się uspokaja i wraca do normy. 

W „Panu Totim i Czarodziejskiej różdżce”, bohater wypowiada życzenie, w wyniku 

którego pojawia się jego kolega. Jest bardzo podobny do niego, jeśli chodzi o wygląd. 

Ma tylko ubranie w innym kolorze. Nazywa się Negatyw. Negatyw okazuje się być 

bardzo nieznośnym i niegrzecznym stworem. Wszystko go nudzi i nic mu się nie 

podoba. Bardzo psoci i niszczy okoliczne sprzęty. W kolejnym zaklęciu Pan Toti prosi, 

żeby nigdy nie był stary. Jednak różdżka powoduje, że zamiast zawsze być młodym 

staje się od razu staruszkiem. Okazuje się, że różdżka odwraca znaczenia życzeń, 

a spowodowane jest to faktem, że ma dwie końcówki: czarną i białą. W zależności od 

sposobu ułożenia różdżki, życzenie albo się spełnia, albo daje odwrotny efekt. Każda 

przedstawiona w odcinku historia oparta zostaje na pewnym stałym narracyjnym 

schemacie. Pan Toti odnajduję jakiś przedmiot. Następnie pojawia się pewien problem, 

z którym przychodzi się zmierzyć bohaterom filmu. Na koniec sprawa zostaje rozwi-

kłana, często za pomocą owej znalezionej rzeczy, a Pan Toti wygłasza zdanie, będące 

morałem, jaki młody widz powinien wyciągnąć z obejrzanej historii. Już zapoznając 

się z tytułami poszczególnych odcinków, dowiadujemy się, że występujące w nich 

przedmioty będą miały magiczne właściwości. Czarodziejski grzebień, czarodziejska 

różdżka, poduszka czy luterko już od początku sugerują, że w filmie występować będą 

elementy baśniowe. Wymieniane przedmioty posiadają moc, która zmienia bieg 

historii. Pomagają w „cudowny” sposób bohaterowi i jego przyjaciołom, a poza tym, 

co najważniejsze wokół nich buduje się narracja każdego odcinka serii.  

6. „Agi Bagi” – fantastyka i ekologia 

„Agi Bagi” to serial wykonany w technice 3D, stworzony został przez Tomasza 

Niedźwiedzia oraz Bartosza Słomkę. Wyprodukowany został przez firmę Badi Badi. 

Premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 2015 roku. Film opowiada o życiu na 

małej planecie, zamieszkałej z jednej strony przez plemię Agingów, a z drugiej przez 

Bagingów. Ci pierwsi przypominają trochę wyglądem ślimaki. Zajmują się sadzeniem 

i dbaniem o rośliny zielone. Druga grupa zamieszkuje środowisko błotnisto-wodne. 

Przebywa najczęściej w korzeniach roślin. Oba plemiona dbają o przyrodę, współpra-

cując ze sobą wzajemnie. Głównymi bohaterami jest Bodzio i Zibi, ale występują też 

bardzo charakterystyczne postacie drugiego planu, jak: Gadzina, Wódz, Pan Księżyc, 

Siłacz, Myfka, Felek i Gigluki. Można zauważyć, że niektóre z fantastycznych postaci 

nazwane zostały w dosyć oryginalny sposób na przykład Myfka. Również dosyć nie-

zwykły jest ich wygląd, zbliżony trochę do owadów ulepionych z plasteliny lub innej 

plastycznej masy. Ich domki przypominają ślimacze muszle. Obok rozrywki bardzo 

silnie zarysowany jest wątek ekologiczny związany z dbaniem o środowisko naturalne. 

Poszczególne odcinki wyjaśniają niektóre zjawiska przyrody, jej rytm. Przybliżają 



Bajka w bajce – elementy baśniowe w polskich filmach animowanych dla dzieci,  

zrealizowanych w XXI wieku 
 

301 

 

wiele pojęć związanych z ekosystemem. Na przykład w odcinku „Zaspane słońce” 

pokazany jest rytm dnia, wschód i zachód słońca, pojawienie się nocą księżyca. 

W „Spadającej gwieździe” dzieci poznają, co to jest kosmos, czym są gwiazdy. 

W „Kolorowym deszczu” mieszkańcy malują swoje domy magiczną farbą. Na czym 

polegają jej cudowne właściwości? Pokrywa ona ściany chat wszystkimi kolorami 

tęczy. Niestety niewłaściwie użyta, a raczej rozlana, wchłania się w glebę, powodując 

chemiczne zanieczyszczenia. W „Agi Bagi”, pomimo że tematyka oscyluje wokół 

ekologii, ochrony środowiska, a więc bardzo aktualnych i poważnych tematów, to 

prezentowane historie pełne są przedmiotów o magicznych właściwościach. Na przy-

kład bohaterowie grają na instrumentach muzycznych zrobionych z roślin czy grzybów. 

Kapelusze tych ostatnich są bębnami. A co ważniejsze, prezentowane historie i poru-

szane problemy występują nie wśród dzieci czy dorosłych osób, tylko fantastycznych 

stworków, co czyni historie bardziej interesującymi i poruszającymi wyobraźnię. „Agi 

Bagi” stanowi bardzo dobry przykład kina, w którym rozrywka łączy się z wartościami 

edukacyjnymi. Pokazuje jak aktualna problematyka może zaistnieć w baśniowym 

świecie i nie jest obca nawet fantastycznym stworzeniom. „Agi Bagi” pokazuje duży 

potencjał baśni w podejmowaniu dialogu z aktualnymi problemami, w tym wypadku 

ekologicznymi, które nie są obce małym widzom.  

7. Inne baśniowe propozycje 

Wymienione pozycje filmowe są niejedynymi, w których widoczne są motywy 

baśniowe. Antropomorfizacja zwierząt pojawia się w lalkowym serialu „Parauszek 

i przyjaciele”, wyprodukowanego przez łódzki Se-ma-for. Tytułowy bohater, mały 

zajączek wraz ze swoimi znajomymi mieszka w leśnej krainie zwanej Naszym Lasem. 

Przygody grupki przyjaciół obserwuje wszystkowiedząca sowa Uhu. Obserwuje i ko-

mentuje wydarzenia z punktu widzenia osoby dorosłej. Jest swego rodzaju mentorem. 

Z jej wypowiedzi końcowej wynikać ma morał dla widza. W filmie występują też tzw. 

czarne charaktery w postaci Wilka Waldka i Lisa Fredka. Przedstawiony świat zwie-

rząt przypomina mi wierszowaną bajkę autorstwa Jana Brzechwy „Szelmostwa lisa 

Witalisa”. Przedstawiona jest tam historia pewnego lisa, którego negatywne cechy 

charakteru, takie jak: chciwość i przebiegłość pozwalają uzyskać władzę. Na szczęście 

inne zwierzęta orientują się, że zostały oszukane i starają się naprawić zaistniałą sytuację. 

W obu przypadkach mamy do czynienia ze zbiorowym bohaterem zwierzęcym, który 

zdaje sobie sprawę, że w grupie siła. Działając wspólnie można dać sobie radę z róż-

nymi problemami. Zwierzęcy bohaterowie są alegoriami ludzkich postaw i zachowań. 

Innym filmowym przykładem jest „Pamiętnik Florki”, oparty na serii książek Roksany 

Jędrzejewskiej-Wróbel. Serial wyprodukowany został w 2014 przez Studio Filmowe 

Anima-Pol również w Łodzi. Bohaterką jest mała ryjówka, która mieszka razem ze 

swoimi rodzicami i dwójką młodszego rodzeństwa. Za pomocą sympatycznych 

zwierzątek ukazane są codzienne sytuacje, jakie przydarzają się dzieciom w wieku 

przedszkolnym. Bohaterowie żyją w środowisku ludzkim, takim, jakie znają dzieci. 

Otoczone są przedmiotami codziennego użytku, jakie wszyscy znamy. Należą do nich 

m.in.: popularne zabawki, sprzęty gospodarstwa domowego czy meble. Realizm 

przedstawionego świata stanowi tło do pokazywania przygód głównej bohaterki. 
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8. „Gdzie jest bajka?” i inne autorskie filmy  

W swoim autorskim filmie „Gdzie jest bajka?” z 2008 roku, wyprodukowanym 

przez Studio Indeks inspirację czerpałam z popularnych bajek. Były to m.in.: „Czer-

wony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Świnki Trzy”, „Królewna Śnieżka i siedmiu krasno-

ludków”. Pisząc scenariusz, założyłam, że bohaterami uczynię postacie dobrze znane 

najmłodszym widzom, lecz umieszczę je w nowych, zaskakujących sytuacjach. Historia 

rozpoczyna się w momencie, kiedy krasnoludki odkrywają, że nie ma obok nich 

królewny, która zawsze o nich dbała i się o nich troszczyła. Nikt teraz nie gotuje im 

posiłków i nie sprząta. Krasnoludki wyruszają więc na poszukiwanie swojej towa-

rzyszki, a robią to na hulajnodze. Posiada ona magiczne właściwości. Nie tylko jeździ, 

ale również potrafi unosić się w powietrzu. W trakcie swojej podróży spotykają inne 

bajkowe postacie. W wyniku tych spotkań, zmienia się bieg znanych wszystkim historii. 

Dotyczy to bajki o „Czerwonym Kapturku”, „Jasiu i Małgosi”, „Rybaku i Złotej Rybce”. 

Krasnoludki zderzają się z Babą Jagą lecącą na miotle, przez co sama wpada przez 

komin do chatki. Przerażają wilka. W wyniku czego, gubi pokaźne torby, a z nich 

wysypują się babcia z Czerwonym Kapturkiem oraz trzy świnki. Płynąc kajakiem, 

dostrzegają postać łowiącą ryby. Jeden z krasnoludków je kanapkę, a okruszki sypią 

się do rzeki. Pod wodą właśnie płynie rybka. Zjada kawałeczki bułki, a następnie 

odpływa dalej i nie nadziewa się na haczyk wędki. Na brzegu rzeki mężczyzna ciągle 

siedzi z wędką i czeka na dobry połów. Mamy tutaj kolejne bajkowe nawiązanie, tym 

razem do „Bajki o Rybaku i Złotej Rybce” autorstwa Aleksandra Puszkina. Na koniec 

wszystko kończy się dobrze, jak to zwykle w bajkach bywa. Krasnoludki odnajdują 

swoją królewnę na banerze reklamowym. Śpi oparta o wiadro z mopem. Pod nos zostaje 

podsunięta jej zielona żabka, która ją całuje i tym samym budzi ze snu. W swoim filmie 

bawię się ustalonymi konwencjami. Dla znanych motywów proponuję nowe, zaskaku-

jące rozwiązania. Ponieważ „zapożycza” do swojej pracy bohaterów znanych dzieciom 

bajek, to odnoszę wrażenie, że łatwiej im jest przyswoić proponowaną opowieść. 

Mogą sami też dojść do wniosku, że nie ma jednoznacznych rozwiązań, a pewne 

historie można interpretować na różne możliwe sposoby. Dlatego też przewrotny tytuł 

filmu. Z jednej strony sugerujący klasyczną baśń, a z drugiej zapowiedź, że być może 

sam widz będzie musiał zderzyć się z nowymi rozwiązaniami W swoich następnych 

filmach dla dzieci to zwierzęta obdarzone ludzkimi cechami czynię głównymi boha-

terami. „Wilczek Lupi i baranek Bobek” z 2016 roku opowiada historię niemożliwej 

w prawdziwym życiu przyjaźni pomiędzy zwierzętami. Narratorem wszystkowiedzącym 

uczyniłam Srokę Martę. Opowiada ona i komentuje przygody niezwykłej pary. Na 

koniec wygłasza morał, jaki mały widz powinien wynieść z obejrzanej historii, że 

…przyjaciół się nie opuszcza, nawet jak nie są baranami. W filmie zrealizowanym rok 

wcześniej „Trzy koty” przedstawiłam opowieści trzech kotów. W jednej z nich kotka 

wspomina, że kiedyś była księżniczką, niegrzeczną i rozkapryszoną dziewczynką, 

którą wróżka zamieniła w rudą kotkę. Zastosowałam więc w tym filmie zabieg 

umieszczenia motywu baśniowego we własnym utworze, a więc umieściłam bajkę 

w bajce. Zwierzęcy bohaterowie występują we wszystkich moich dalszych filmach. 

Zrealizowana przeze mnie w 2019 roku „Bajka o grubym psie” już swoim tytułem 

zapowiada, że będzie to baśniowa opowieść. W filmie przedstawione są historie dwóch 

psów, bardzo puszystych ras, których duża masa i puszystość czasem jest dla nich 
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Bajka w bajce – elementy baśniowe w polskich filmach animowanych dla dzieci,  

zrealizowanych w XXI wieku 
 

303 

 

dużym problemem, ale czasem bardzo się przydaje. Zwłaszcza, jeśli dzięki swoim 

walorom mogą komuś pomóc.  

Dlaczego inspiruję się w swojej twórczości dla najmłodszych bajkami? Dobrze 

scharakteryzował to Bruno Bettelheim, który uważa, że:  

„Prawdziwe” opowieści o „realnym” świecie mogą dostarczać pewnych intere-

sujących i często pożytecznych informacji. Ale sposób, w jaki wszystko w nich 

się dzieje, jest podobnie obcy sposobowi funkcjonowania umysłowi dziecię-

cego, jak nadnaturalne wydarzenia baśni obce są sposobowi, w jaki dojrzały 

intelekt ujmuje świat. Historie ściśle realistyczne mogą mieć na względzie 

wewnętrzne doświadczenie dziecka; będzie ich ono słuchało i może coś nawet 

z nich wyniesie, ale nie może wydobyć z nich zbyt wiele wykraczającego poza 

banalną treść znaczenia osobistego6. 

Tworzenie realistycznych opowieści dla dzieci na pewno pozwoli dać odpowiedź 

na wiele nurtujących je pytań. Przekaże im wiedzę o otaczającym je świecie. Przekaże 

narzędzie do radzenia sobie z problemami, z jakimi się mogą zetknąć na przykład 

w przedszkolu. Jednak kreowanie świata fantastycznego wzbogaca wyobraźnię i wrażli-

wość młodego odbiorcy. Rozbudza jego ciekawość świata, ale również swojego wnętrza, 

swoich emocji. Stanowi też pewnego rodzaju wyzwanie dla twórców, którym przychodzi 

tworzyć dla najtrudniejszej, bo najbardziej szczerej widowni, jaką jest widownia 

dziecięca. 

9. Podsumowanie 

Motywy baśniowe pojawiły się w filmach animowanych już od początku istnienia 

animacji. Już ponad sto lat temu Władysław Starewicz, ożywiając martwe owady, 

tworzył baśniową narrację. Od początku istnienia kinematografii realizatorzy filmów 

animowanych dla dzieci sięgali i sięgać będą po baśniowe motywy. Umieszczając 

fragmenty dzieła sztuki, jakim jest baśń do swoich utworów, kreują nową rzeczywi-

stość atrakcyjną dla dzieci. Rzeczywistość ta jest pełna magicznych elementów, bo to 

one uruchamiają wyobraźnię młodego widza. Opisując wybrane filmowe przykłady, 

mogę stwierdzić, że bajki są ciągle olbrzymią inspiracją dla współczesnych twórców. 

Wielu z nich upatruje w takiej twórczości również szansę powrotu do swojego dzieciństwa. 
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Bajka w bajce – elementy baśniowe w polskich filmach animowanych dla dzieci, 

zrealizowanych w XXI wieku 

Streszczenie 

Główną przesłanką opracowania stało się pokazanie wpływu znanych i popularnych bajek i baśni na 

współczesne filmy animowane dla dzieci. Sprawdzenie, jak bardzo motywy baśniowe są nadal silnie zako-

rzenione we współczesnej animacji. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o analizy polskich filmów. 
Głównym obiektem badań są poszczególne odcinki wybranych seriali, takie jak: „Rodzina Treflików”, 

„Agi Bagi” czy „Pan Toti” oraz autorskie filmy autorki tekstu na przykład „Gdzie jest bajka?”. W opraco-

waniu dokonana zostaje analiza filmów, ze względu na dramaturgię utworu, zbliżoną do klasycznych 

bajek. Przybliżone będą przedmioty obdarzone magicznymi właściwościami, które mają wpływ na opo-
wiadane historie. Metody użyte w pracy to przede wszystkim analiza źródeł zastanych oraz analiza treści 

wybranych seriali animowanych. W tym wypadku analiza niektórych odcinków pod kątem występowania 

elementów i motywów baśniowych. Wszystko to pokazało, że współcześni twórcy, chociaż sami kreują 

nowy, fantastyczny świat, to cały czas chętnie nawiązują do znanych bajek. Wykorzystują postacie ze 
znanych bajek, motywy, czy też nadają magiczne właściwości zwykłym przedmiotom. Tworzą nowe 

warianty opowieści znane wielu pokoleniom. 

Słowa kluczowe: baśń, film, animacja, serial, bajka 

https://sbc.org.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%2525252525C5%252525252581ukasz_S%2525252525C5%252525252582uszkiewicz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grzegorz_Handzlik&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_Baran&action=edit&redlink=1


 

305 

 

Izabela Janiec1 

Miłość i śmierć, czyli walka Erosa z Tanatosem 

w filmowej adaptacji opowiadania „Brzezina” 

Jarosława Iwaszkiewicza 

1. Wstęp 

Choć od śmierci Jarosława Iwaszkiewicza minęło wiele lat, to jego twórczość 

i biografia nadal inspirują wielu czytelników i badaczy literatury. Był pisarzem, który 

jako jeden z nielicznych artystów przeżył trzy epoki literackie i w każdej z nich za-

znaczył swoją artystyczną obecność. Przez literaturoznawców uważany za doskonałego 

poetę oraz prozaika. To właśnie opowiadania, stały się dla niego tym gatunkiem lite-

rackim, w którym najpełniej mógł wyrażać własną filozofię życia. Poczynania stwo-

rzonych przez niego postaci, opisane w krótkich, a zarazem kunsztownych formach 

narracyjnych, ukazują problemy egzystencjalne, które od wieków dotykają ludzi. Stąd 

też mówi się o uniwersalności ukazywanych przez pisarza historii2. 

Eros i Tanatos to dwaj bogowie greccy, którzy stali się symbolem miłości i śmierci 

w kulturze śródziemnomorskiej. I chociaż mogłoby się wydawać, że to dwie wzajemnie 

wykluczające się przeciwności, to jednak miłość nieodłącznie splata się ze śmiercią 

i odwrotnie, a ich zmagania wpisane są w życie człowieka. Sztuka, w tym literatura, 

niejednokrotnie podejmuje problematykę przenikania się motywów śmierci i miłości. 

Artyści od zarania dziejów ukazują w swoich utworach wspomniane motywy. Nie ma 

niczego bardziej bliższego człowiekowi niż miłość i śmierć. Literatura często ukazuje 

różne kombinacje tych dwóch ogromnych sił. Dlatego w twórczości prozatorskiej 

Jarosława Iwaszkiewicza nie mogło zabraknąć tych motywów. Ich różne połączenia 

można zobaczyć w wielu opowiadaniach artysty. Z kolei adaptacje filmowe starają się 

te związki zinterpretować i ukazać na szklanym ekranie. 

2. Opowiadanie Iwaszkiewicza 

Tekst „Brzeziny” po raz pierwszy ukazał się w 1933 roku w tomie zatytułowanym 

„Panny z Wilka”. Opowiadanie napisane zostało rok wcześniej w zakopiańskiej willi 

„Atma” wynajmowanej przez Karola Szymanowskiego, u którego wówczas przebywał 

pisarz. Jednak pierwsze stronnice powstały już wcześniej w „Aidzie”. Ta stara drew-

niana willa, w której zaraz po ślubie zamieszkał Iwaszkiewicz wraz z żoną, stała się 

pierwowzorem leśniczówki opisywanej w opowiadaniu. Sam autor tak wspominał 

powstawanie dzieła: 

(…) w Aidzie zacząłem szkicować także opowiadania; pisałem pierwsze kartki 

Brzeziny, (…) ale jednak te pierwsze strony przeleżały parę lat, zanim zabra-

łem się do ich wykończenia u Karola Szymanowskiego w Atmie zakopiańskiej. 

 
1 izasudol92@o2.pl, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/ 

kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych. 
2 Referat stanowi wyimek pracy dyplomowej autorki zatytułowanej „Adaptacje filmowe jako sposoby 

interpretacji utworów prozatorskich Jarosława Iwaszkiewicza”.  
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(…) Opowiadaniu temu – Brzezinie – nadałem scenerię zaczerpniętą właśnie 

z Aidy, ze skromnymi pokoikami, z dwiema lipami przed oknami pokoju 

chorego i z wiecznym deszczem, muzykalnie grającym w rynnach i beczkach 

ustawionych pod ścianami domu. Te same szare sosny, białe brzozy otaczały 

nasz dom jak dom Bolesława (…)3.  

Przyglądając się pobieżnie utworowi, można stwierdzić, że charakteryzuje się on 

skromną fabułą. Jednak za ową skromnością skrywa się bogactwo interpretacji. To ono 

sprawia, że czytając „Brzezinę”, za każdym razem można odkrywać nowe wątki 

i sensy. Iwaszkiewicz, w utworze, przedstawia historię dwóch braci: Stanisława 

i Bolesława. Pierwszy z nich jest gruźlikiem leczącym się dotąd w Davos. Przybywa 

do leśniczówki brata na polecenie lekarzy, aby końcowe stadium choroby spędził 

w sosnowym lesie. Jest świadomy zbliżającej się śmierci, dlatego swoje ostatnie ty-

godnie chce przeżyć jak najpełniej. Jego brat Bolesław przed rokiem pochował w po-

bliskiej brzezinie młodo zmarłą żonę. Teraz mieszka z małą córeczką Olą. Jest pogrą-

żony w ciągłej rozpaczy i żałobie. Przyjazd Stanisława i jego miłość do Maliny – młodej 

wiejskiej dziewczyny mieszkającej w pobliżu leśniczówki, wpływa na relacje między 

braćmi i zmienia ich podejście do świata. Staś, który jak sam oznajmił bratu: (…) 

przyjechałem do ciebie umrzeć4, uświadamia sobie pustkę i zaprzeczenie cywiliza-

cyjnego blasku Europy, pod wrażeniem którego był do tej pory. Dokonuje się w nim 

wewnętrzna przemiana za przyczyną pięknej, ale i obojętnej natury oraz ucieleśnionej 

miłości w osobie Maliny. Dopiero podczas pobytu w leśniczówce, a jednocześnie tuż 

przed śmiercią młody bohater odkrywa prawdziwe piękno istnienia. Z kolei Bolesław, 

poprzez odwiedziny brata i jego śmierć oraz krótkotrwały związek z Maliną, odzyskuje 

duchową równowagę i uwalnia się spod władzy śmiertelnych myśli5. 

W opowiadaniu, oprócz wspomnianego wcześniej wątku autobiograficznego zwią-

zanego z miejscem akcji, można odnaleźć również ten dotyczący głównej postaci – 

Stanisława. Na jego portret nałożyły się refleksje pisarza na temat przedwcześnie zmar-

łych na gruźlicę przyjaciół: poety Jerzego Lieberta i Janusza Tyszkiewicza. Iwaszkie-

wicz tak o tym pisał: Moja powieść o suchotniku stała się więc jak gdyby łącznikiem 

między tymi dwoma gruźlikami, którzy mieli umrzeć jak mój bohater, a którzy dziwnym 

trafem nie spotkali się nigdy w życiu6. Wątek Davos, z którego przyjeżdża Stanisław, 

a które w dwudziestoleciu międzywojennym było ekskluzywnym kurortem alpejskim, 

również jest odbiciem biografii pisarza. Odwiedził tam w 1929 roku swojego kuzyna 

Karola Szymanowskiego. Natomiast piosenka, którą Malina śpiewa Stasiowi, kiedy ten 

umiera, była zainspirowana „Pieśniami kurpiowskimi” Szymanowskiego7.  

Chcąc określić tematykę utworu, nie da się wyznaczyć jednego głównego zagad-

nienia. Literaturoznawcy dostrzegają wiele różnych i jednakowo istotnych wątków. 

Według Ryszarda Przybylskiego, autora obszernej pracy na temat prozy Jarosława 

Iwaszkiewicza, „Brzezina” jest opowieścią na temat śmierci, a człowiek ukazany jest 

 
3 Cyt. za: Iwaszkiewicz J., Książka o Sycylii, [w:] tegoż, Podróże, t. 1, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 

1981, s. 259. 
4 Tenże, Brzezina i inne opowiadania ekranizowane, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1987, s. 346. 
5 Zawada A., Jarosław Iwaszkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 129-141. 
6 Iwaszkiewicz J., Książka o…, s. 259. 
7 Tenże, Podróże do Polski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 85.  
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w niej jako „byt-ku-śmierci”8. Bo życie to już prawie śmierć, tak napisze w jednym ze 

swoich późniejszych utworów lirycznych pisarz. Przekonanie to znalazło już swój 

wyraz w stworzonym wcześniej opowiadaniu. Helena Zaworska dodaje, że „Brzezinę” 

można również odczytywać jako opowieść o osiąganiu zgody na siebie i swój los9. 

W opozycji do powyższych stwierdzeń badaczy swój sąd na temat opowiadania 

formułuje Andrzej Zawada. Twierdzi on, że dzieło to jest pochwałą życia, w równym 

stopniu, co studium umierania. Tuż przed biologicznym kresem życia Stanisław 

odnajduje sens istnienia. Afirmuje on otaczający go świat i przeżywa miłość erotyczną. 

Owe przeżycia stanowią kondensację pełnego istnienia. Jednak, paradoksalnie, ich 

przyczyną jest świadomość zbliżającej się śmierci10.  

Jednoznacznie da się odnaleźć w „Brzezinie” Iwaszkiewiczowską realizację stałego 

motywu, powracającego w różnych jego dziełach, jakim jest antagonizm, a jednocześnie 

współistnienie Erosa i Tanatosa w życiu bohaterów. W omawianym opowiadaniu 

Stanisław zakochuje się w Malinie, która jest prostą, ale pełną temperamentu dziewczyną, 

ucieleśnieniem sił witalnych. Uczucie, którego doświadcza u schyłku życia, uświada-

mia mu, że nigdy wcześniej nie kochał, a to właśnie doznanie miłości pozwala na pełnię 

istnienia. Miłość erotyczna budzi w Stanisławie instynkt przetrwania i przeciwstawia 

go instynktowi śmierci. Dopiero bowiem Tanatos – śmierć ujawnia znaczenie Erosa 

jako siły stawiającej jej opór. Staś, nawet w obliczu śmierci, zdaje się odczuwać radość 

z odnalezionej dzięki erotyce istoty życia: 

Więc jednak znalazłem – powtarzał sobie na zmianę. I nie trzeba mu było 

zadawać pytania, co znalazł. Była to jakaś treść ukryta i niewyobrażalna, 

jakaś odwrotna strona, podszewka wszystkiego, co widział, drzew, domów, 

budynków, ludzi. Coś, co było tłem i istotą zarazem tego, a co napełniało go 

równą, niezmienną radością11. 

Poczucie miłości sprawiło, że bohater, za pomocą radości płynącej z trwania, mógł 

bronić się przeciwko śmierci. Jednak Tanatos okazał się silniejszy. O ile zasługą Erosa 

było zbudowanie w bohaterze wewnętrznego poczucia harmonii z naturą i własnymi 

myślami, o tyle śmierć niszczy w świadomości konającego tę pracę wykonaną przez 

miłość. Staś odczuwał rozpad harmonii świata, wszystko wydawało mu się niepo-

trzebnym hałasem. Jednak owo poczucie pozwalało zapomnieć o strachu przed śmiercią. 

Równie pozorne zwycięstwo śmierci da się dostrzec w zmianie Bolesława. Po śmierci 

żony i przez cały pobyt Stanisława w leśniczówce gnębiło go poczucie melancholii 

i zdawał się on być zarażony śmiercią. Paradoksalnie, ostatnie tygodnie życia brata 

i jego odejście sprawiły, że Bolesław powrócił do życia. Śmierć sama przyczyniła się 

do triumfu nad nią12. 

  

 
8 Cyt. za: Przybylski R., Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938, Wydawnictwo 

Czytelnik, Warszawa 1970, s. 177-178. 
9 Por. Zaworska H., Opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1985, s. 42.  
10 Por. Zawada A., dz. cyt., s. 137. 
11 Cyt. za: Iwaszkiewicz J., Brzezina i inne…, s. 358. 
12 Przybylski R., dz. cyt., s. 197-200. 
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3. Filmowość prozy pisarza 

Ilość filmowych adaptacji opartych na prozie Iwaszkiewicza świadczy o niezwykłej 

sile jego utworów. W doskonały sposób współgrają one z „dziesiątą muzą” i od lat 

inspirują ludzi kina. Reżyserem, który wielokrotnie powracał do twórczości Iwaszkie-

wicza i tworzył dzięki niej filmy odmienne wymową od większości swoich dzieł, jest 

Andrzej Wajda. To autor trzech obrazów filmowych inspirowanych opowiadaniami 

pisarza („Brzezina”, „Panny z Wilka”, „Tatarak”). Reżyser w latach 70. poprzedniego 

wieku miał już na swoim koncie takie filmy, jak: „Pokolenie”, „Kanał”, „Popiół 

i diament”, „Popioły”. Ten dorobek artystyczny, powstały w okresie „szkoły polskiej”, 

sprawił, że został nazwany historiozofem dziejów narodu oraz spadkobiercą i konty-

nuatorem polskiego romantyzmu13. Potwierdził to również swoimi późniejszymi 

filmami14. „Brzezina”, której premiera miała miejsce w 1970 roku, była filmem 

odróżniającym się od wcześniejszych. W twórczości reżysera „Człowieka z marmuru” 

nazwana została „odpoczynkiem wojownika”15. Wajda odszedł w tym filmie od donio-

słego tonu spraw narodowych. Przedstawił kameralną historię mówiącą o miłości i śmierci. 

Nie posługiwał się scenariuszem, a jedynie tekstem opowiadania oraz improwizacją 

dialogową aktorów. Opowiadanie Iwaszkiewicza było dla niego skarbnicą obrazów 

i myśli, które starał się przełożyć na dzieło filmowe w swój wizjonerski sposób. 

Adaptacja ta była początkiem długiej i owocnej przygody z prozą Iwaszkiewicza. Są to 

obrazy stroniące od spraw narodowych, pełne melancholii, zapatrzenia w piękno 

przyrody, wyciszenia oraz refleksji nad przemijaniem. Sam Wajda wspomina pracę 

nad pierwszą adaptacją opowiadań Iwaszkiewicza jako czas odpoczynku od politycz-

nych tematów, pozwalający na to, na co zwykle brakuje człowiekowi czasu, czyli na 

wyciszenie i kontemplację natury16.  

Wajda niejednokrotnie podkreślał, że od lat marzył, aby sfilmować właśnie to 

opowiadanie. Miał on w pamięci przede wszystkim klimat białego, brzozowego lasu, 

który chciał uczynić tłem, a zarazem jednym z bohaterów swojej opowieści. Tytuł, 

zachwyt reżysera nad klimatem brzozowego lasu, siła postaci oraz prawdy zawarte 

w opowiadaniu stały się dla reżysera inspiracją do stworzenia nadzwyczajnej interpretacji 

tekstu17. Ekipa filmowa wyjechała do leśniczówki mieszczącej się na skraju Puszczy 

Kampinoskiej i tam, od połowy marca przez ponad miesiąc, pracowała nad filmem. 

Fascynację Wajdy brzozami daje się dostrzec w dziele filmowym. Długie i powolne 

ujęcia lasu sprawiają, że stwarza on nadzwyczajną aurę dla ukazanej historii. To brzoza 

staje się świadkiem spotkań bohaterów i ich miłosnych uniesień. Scenę śmierci 

Stanisława, stosunkowo krótką w porównaniu z jej opisem w opowiadaniu, uwydatnia 

brzozowe tło wydarzeń. Bohater jakby sunie pomiędzy drzewami w rytm śpiewu 

Maliny. Somnambulizm tej sceny dodatkowo podkreśla zmiana światła, które staje się 

 
13 Nurczyńska-Fidelska E., Historia i romantyzm. Szkic o twórczości Andrzeja Wajdy, s. 9-11, [w:] Nur-

czyńska-Fidelska E. (red.), Kino polskie w trzynastu sekwencjach, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2005. 
14 Przykładami mogą tu być takie filmy, jak: „Wesele”, „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”, „Pan 

Tadeusz”, „Zemsta” czy „Katyń”.  
15 Żurawiecki B., Utracone dziedzictwo Stanisława O ,,Brzezinie” Andrzeja Wajdy, http://www.krytyka 

polityczna.pl/artykuly/film/20130530/utracone-dziedzictwo-stanislawa-o-brzezinie-andrzeja-wajdy [data 
dostępu: 28.02.2022]. 
16 Birkholc R., ,,Brzezina” reż. Andrzej Wajda, http://culture.pl/pl/dzielo/brzezina, [data dostępu: 21.02.2022]. 
17 Wajda A., O filmowaniu prozy Iwaszkiewicza, s. 221, [w:] Brodzka A. (red.), O twórczości Jarosława 

Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983. 
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mocniejsze, przez co blada twarz gruźlika zlewa się z bielą drzew. Biel posiada wiele 

przenośnych znaczeń. Za „Słownikiem symboli” Władysława Kopalińskiego można 

podać m.in. duchowość, objawienie, odrodzenie, wieczność, niewinność, czystość, 

nadzieję, śmierć, żałobę, pokój czy odpoczynek18. Większość z przytoczonych znaczeń 

mieści się wokół zagadnień pozazmysłowych. Zatem biel ukazuje metafizyczne sensy. 

W tej scenie reżyser stara się ukazać drogę Stanisława ze świata ziemskiego w stronę 

nieznanych przestrzeni śmierci.  

Tak jak zostało to zaznaczone wcześniej, proza Iwaszkiewicza przyciąga filmowców 

między innymi przez bogactwo dialogów i nadzwyczajną obrazowość języka. Jednak 

można odnaleźć w opowiadaniach, także w przypadku „Brzeziny”, takie miejsca, w któ-

rych brakuje dialogów mogących zostać przeniesionymi do adaptacji. Te miejsca zostały 

w szczególny sposób potraktowane przez reżysera. Oddał on inicjatywę aktorom, 

którzy musieli improwizować. Wajda, kierując się swoją intuicją artystyczną, w roli 

młodego gruźlika, obsadził równie młodego wówczas Olgierda Łukaszewicza. Nato-

miast powierzając Danielowi Olbrychskiemu, z którym współpracował już wcześniej, 

rolę Bolesława, obdarzył tego aktora zaufaniem. Bowiem różnica wieku pomiędzy 

braćmi w opowiadaniu powinna być znaczna. O ile można było tę różnicę stworzyć 

poprzez charakteryzację, to odegranie mentalności i zachowania wymagało kunsztu 

aktorskiego. Owym kunsztem mogli wykazać się aktorzy, właśnie podczas wspomi-

nanych improwizowanych scen. Warto w tym miejscu przybliżyć jedną z nich. Jest to 

scena, w której Bolesław, w porywie zazdrości o zmarłą żonę, wypytuje córkę o kontakty 

Michała z jej matką. Robi to w sposób wręcz okrutny, krzyczy na milczącą Olę. Jednak 

widz nie czuje awersji względem bohatera. Wręcz przeciwnie, współczuje mu i tłumaczy 

jego zachowanie sytuacją, w jakiej się znalazł. To jedna z najbardziej zapadających 

w pamięci scen, która w opowiadaniu jest zaledwie zasugerowana, a w filmie wybrz-

miewa tak mocno19. 

Tym, czego nie ma w opowiadaniu, a co wprowadza w tok narracji filmowej 

reżyser, jest scena śniadania wielkanocnego. Symboliczne dzielenie się jajkiem przez 

braci wydaje się sztuczne i powierzchowne. Starszy brat proponuje młodszemu skoszto-

wanie domowej szynki, kiedy ten odmawia, tłumacząc się złym samopoczuciem, 

Bolesław odbiera to jako wywyższanie się i lekceważenie gościny. Dochodzi do 

jawnej kłótni pomiędzy braćmi. Scena ta uwydatnia niechęć Bolesława do brata oraz 

niemożność ich wzajemnego zrozumienia się. 

4. Malarskie inspiracje Wajdy 

Pomimo swojej odrębności, jeżeli chodzi o tematykę filmów Wajdy, w „Brzezinie” 

z łatwością daje się odnaleźć typowe dla twórczości reżysera bogactwo symboli oraz 

mnogość sugestii wizualnych. W adaptacji tej literatura i malarstwo dopełniają dzieło 

filmowe i tworzą integralną triadę. Poprzez to połączenie i wzajemne uzupełnianie się 

ukazują nowe sensy. Reżyser włączył w narrację filmową nawiązania i kompozycje 

z obrazów Jacka Malczewskiego. Łatwość oraz mistrzostwo, z jakim to uczynił, 

potwierdza jego wcześniejsze wykształcenie malarskie i studia na ASP w Krakowie. 

Wykorzystanie obrazów polskiego symbolisty tłumaczył uznaniem dla tego artysty 

 
18 Kopaliński W., Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2012, hasło: biel, s. 148. 
19 Lubelski T., Wajda. Portret mistrza w kilku odsłonach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 123-

124. 
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oraz oryginalnością jego dzieł. Walka Erosa z Tanatosem symbolizująca dwoistość 

ludzkiej egzystencji, poprzez malarskie cytaty w filmie, została wzmocniona o taką 

wymowę dzieła. Analizując dokładnie film, nawiązania do malarstwa można dostrzec 

już w wyglądzie leśniczówki. Ten prosty drewniany dom i podwórko przypominają to 

z obrazu Malczewskiego „Thanatos” (rys. 1).  

 

Rysunek 1. J. Malczewski, „Thanatos”, 1898-99 

Cykl obrazów o takim samym tytule, ukazuje upersonifikowaną śmierć. Jest ona 

przedstawiona jako ponętna kobieta odziana w czerwone lub białe szaty, trzymająca 

w rękach kosę. Reżyser wzbogacił scenografię płótnami Malczewskiego. I tak w pokoju 

Stasia oraz w salonie dostrzec można wiszące na ścianie obrazy polskiego symbolisty20. 

  
Rysunek 2. J. Malczewski, „Śmierć”, 1902 Rysunek 3. J. Malczewski, „Przepowiednia Ezechiela” 

Obraz z pokoju Stanisława jest zapowiedzią przyszłych wypadków, a mianowicie 

zbliżającej się śmierci młodego gruźlika (rys. 2). Również obraz z cyklu „Tanatos” 

w salonie jest symbolem atmosfery śmierci, panującej w domu Bolesława po stracie 

żony (rys. 3). Atmosfery, z której bohater uwolni się po odejściu brata. Umieszczenie 

tych dzieł w filmowej scenografii potęguje wymowę utworu i nadaje mu symbolicz-

nych sensów. Nie przez przypadek to właśnie w pokoju młodszego brata wisi na 

 
20 Akademia Polskiego Filmu, ,,Brzezina” prof. Tadeusz Lubelski, https://www.youtube.com/watch?v=zR6o 

VNs1Qa4, [data dostępu: 28.02.2022]. 
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ścianie płótno przedstawiające upersonifikowaną śmierć. Przypomina ono bohaterowi 

zbliżający się koniec życia. Z kolei bohaterka obrazu znajdującego się w salonie 

Bolesława budzi skojarzenia z Maliną, która odegra w jego życiu ważną rolę.  

 Malina – pierwsza prawdziwa miłość Stanisława – pokazana jest jako ta, która 

przeprowadza go przez ostatnią wiosnę życia, niczym anioł śmierci. Paradoksalnie, 

budzi do życia Bolesława, którego wytrąca z żałoby. W Iwaszkiewiczowskiej postaci 

Wajda dostrzegł uosobienie Tanatosa, tę przeraźliwie urokliwą piastunkę kresu ludz-

kiego. W roli chłopki obsadził Emilię Krakowską, która doskonale oddała prostotę, 

żywiołowość i siłę witalizmu swojej postaci. Bohaterka ustylizowana została na Tana-

tosa z obrazów Jacka Malczewskiego. Już w pierwszej scenie, w której widz poznaje 

nową bohaterkę powracającą z Olą z lasu, pojawia się z charakterystyczną zapaską na 

głowie. Owo nakrycie głowy jest jakby żywcem wyjęte z obrazu (rys. 4 i 5). To wtedy 

młody bohater po raz pierwszy dostrzega dziewczynę. Wymowny staje się jej gest 

nakrycia głowy wspomnianą zapaską. Ma on w profetyczny sposób wskazywać na 

rychłą śmierć gruźlika21. Tej z pozoru banalnej wiejskiej dziewczynie ulega Stanisław. 

Ich erotyczne uniesienia stają się dla niego rozpaczliwą próbą dotknięcia życia. 

Spotkanie jej tuż przed śmiercią odkrywa przed nim nieznane dotąd odczucia. Słowa te 

potwierdza scena, w której dochodzi do zbliżenia kochanków. Odbywa się ono 

w brzezinie, tuż obok pochówku Basi. Wybór tego miejsca nie ma charakteru obrazo-

burczego, lecz służy ukazaniu metafizycznych przeżyć odbywających się na płaszczy-

źnie natury. Podkreśla również walkę dwóch sił, czyli miłości i śmierci. Ważne 

w filmie jest zbliżenie kamery na twarze bohaterów. Oczy Maliny wyrażają ekstazę, 

z kolei wzrok Stanisława, niczym myśl podmiotu lirycznego z wiersza Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera, wybiega gdzieś poza przestrzenie nieziemskiego świata22.  

   
Rysunek 4. J. Malczewski, „Moja Pieśń”, 1904 Rysunek 5. Kadr z filmu ,,Brzezina”, 1970 

Równie wymowna scena oddająca symbolikę walki Erosa z Tanatosem oraz siłę 

natury, która nie jest tylko tłem, ale także milczącym świadkiem wydarzeń, to ta, 

w której Stanisław tuż przed śmiercią spotyka się z kochanką wśród brzóz nad jeziorem. 

Spija on soki z brzozowego drzewa, jakby to były ostatnie krople życia, których może 

posmakować. Przygląda się temu Malina, która niczym nimfa wodna wyłania się 

z wody. Jej tężyzna fizyczna i skąpo prześwitujące przez białą halkę ciało mocno 

 
21 Dudziak A., Literackie i malarskie tworzywo symboliki w „Brzezinie” Andrzeja Wajdy, s. 68, [w:] Skotar-
czyk D., Nowakowski J. (red.), Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2007. 
22 Przerwa-Tetmajer K., Lubię, kiedy kobieta…, s. 17, [w:] Baranowska M. (wybór), Poezja erotyczna. 

Wiersze polskich poetów, Warszawa 2013. 
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kontrastują z wychudłym i bladym ciałem gruźlika. Ostatkiem sił stara się on unieść na 

rękach kochankę i zatopić się z nią w miłosnym uniesieniu. Jednak Tanatos okazuje się 

tu silniejszy. Bohater rozpaczliwie wypowiada słowa: Nie chcę tak młodo umierać! Nie 

chcę! Nie chcę! Trzyma w ramionach Malinę i opiera się o brzozę. Tak wymowny kadr 

symbolicznie ukazuje ostatnią próbę walki ze śmiercią. 

Jak już zostało powiedziane wcześniej, Malina symbolicznie odprowadza Stasia na 

drugą stronę, a Bolesława przywraca do świata żywych. Zatem bohaterka łączy w sobie 

życie i śmierć. Sugestywną sceną w filmie jest ta, w której kosi kaczeńce na zalanej 

wodą łące, a po chwili przybywa do niej Bolesław. Wajda zmienił otoczenie tego spotka-

nia, ponieważ w opowiadaniu zbiera grzyby, ale pozostawił dialog. Postać kobiety 

z kosą, zainspirowana cyklem obrazów Malczewskiego „Śmierć”, miała być nawiązaniem 

do symbolicznego wizerunku śmierci jako żniwiarza. Ponadto sceneria akwatyczna ma 

dodawać bohaterce atrybutów „wodnicy”, przez co do filmowej kreacji Maliny prze-

niknął archaiczny motyw z europejskich wierzeń ludowych o niebezpiecznych stworach, 

których mieszkaniem były jeziora, rzeki i bagna (rys. 6 i 7). Jej postać zyskała również 

dodatkowe sensy, a mianowicie za sprawą mitycznych właściwości wody przywraca-

jącej zdrowie i odmładzającej, stała się eksplikacją nie tylko śmierci, ale również życia, 

młodości i urody23. Omawiana scena jest zapowiedzą śmierci Stanisława, ale jedno-

cześnie odrodzenia Bolesława. To w niej leśniczy po raz pierwszy całuje bohaterkę. 

Zapowiada to jego przyszłe przebudzenie się i uwolnienie spod jarzma żałoby.  

    
Rysunek 6. Kadr z filmu „Brzezina” Rysunek 7. J. Malczewski, „Autoportret z Thanatosem”, 1919 

Jednoznaczną aluzją do twórczości malarskiej Malczewskiego jest scena po zakoń-

czonych rytuałach przy ciele zmarłego gruźlika. Malina jest w niej ukazana jako 

bohaterka cyklu obrazów „Zatruta studnia” (rysunek 8 i 9). Siedzi na jej brzegu oparta 

o wiaderko, a po chwili dołącza do niej Katarzyna. Studnia w tej scenie ma symboliczną 

wymowę, jako łącznik między światem żyjących i podziemną sferą umarłych. Obie 

kobiety odprowadzają duszę Stanisława na tamten świat. Katarzyna – służąca w leśni-

czówce – podobnie jak Malina, została przedstawiona jako ucieleśniona śmierć, kosiarka 

z obrazu „Śmierć II”. Ubrana na czarno, zawsze obecna, krzątająca się w kuchni. Ona 

ugościła przybyłego do leśniczówki Stanisława, opiekowała się nim podczas choroby 

oraz obmywała jego ciało po śmierci. Kiedy Katarzyna siada obok studni, „młodsza 

Tanatos” oddala się w stronę lasu, gdzie spotyka Bolesława. Ta jedna z ostatnich scen 

filmu ma dwojakie znaczenie. Śmierć młodszego z braci i jej triumf spowodował jedno-

cześnie zwycięstwo Erosa. Bolesław porzuca żałobę i nie odczuwa już przygnębienia. 

 
23 Dudziak A., dz. cyt., s. 67.  
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Ogarnia go wewnętrzny spokój, a na jego twarzy pojawia się uśmiech. Odbija się to 

również na jego relacjach z córką. Postanawia wyjechać i zadbać o Olę, która wiecznie 

posępna i ubrana w czarne stroje również ożywa wraz z ojcem. Podkreśla to jej 

błękitna sukienka oraz uśmiech, kiedy opuszcza leśniczówkę.  

  

 Rysunek 8. Kadry z filmu „Brzezina” Rysunek 9. J. Malczewski, „Bajki II – Zatruta studnia”  

5. Podsumowanie 

Malarstwo poprowadziło Wajdę myślowo. U Malczewskiego centralny węzeł, czyli 

związek Erosa i Tanatosa, tak ważny w prozie Iwaszkiewicza, właśnie w tych figurach, 

alegoriach i symbolach znajduje swoje wizualne przełożenie. Jarosław Iwaszkiewicz, 

po premierze filmu, stwierdził, że jest on daleki od tego, co sam napisał. Choć film 

trzyma się książkowej fabuły, to z jego opowiadania niewiele pozostało. Takie stwier-

dzenie może wynikać z realizmu symbolicznego, jaki poprzez obrazy Jacka Malczew-

skiego wprowadza reżyser do swojego filmu. Natomiast sam pisarz widział swoje dzieło 

w konwencji „zwykłego” realizmu24. Jednak dla współczesnego odbiorcy bardziej reali-

styczny jest raczej film, niż pierwowzór literacki. Wiąże się to z większą od literatury 

dosłownością i bezpośredniością kina. Adaptacja poprzez obrazy Malczewskiego stała 

się wizualnie bogatsza.  

Analizy i interpretacje „Brzeziny”, jako adaptacji filmowej opowiadania Iwaszkie-

wicza, jednoznacznie wpisują ją w zmagania Erosa z Tanatosem. Dzieło filmowe nie 

tylko przedstawia interpretację tekstu, ale wzbogaca go również o nowe, dodatkowe 

sensy. Filmowe obrazy zapadają w pamięci widza i stają się jednym z odczytań 

literackiej opowieści. Ich wymowność sprawia, że ponowne odczytanie tekstu nie może 

obejść się bez przywoływania kadrów i postaci filmowych. Świadczy to o ogromnej 

sile i artyzmie filmowej wersji Iwaszkiewiczowskiej historii. Andrzej Wajda posłużył 

się obrazami Jacka Malczewskiego, by zaakcentować ukazane w filmie starcie miłości 

i śmierci oraz wpływ tych dwóch sił na losy bohaterów.  
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Miłość i śmierć, czyli walka Erosa z Tanatosem w filmowej adaptacji 

opowiadania „Brzezina” Jarosława Iwaszkiewicza 

Streszczenie 

Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza jest wciąż na nowo odkrywana przez kolejne pokolenia odbiorców, 

a wielość filmowych adaptacji jego prozy świadczy o jej filmowości i sile oddziaływania na inne dziedziny 

sztuki. Opowiadania pisarza w doskonały sposób współgrają z ,,dziesiątą muzą” i od lat inspirują ludzi kina. 
Reżyserem, który niejednokrotnie sięgał po te krótkie formy narracyjne, jako tworzywo dzieła filmowego, 

był Andrzej Wajda. Jego pierwszym, przeniesionym na szklany ekran opowiadaniem Iwaszkiewicza była 

,,Brzezina”. Obraz filmowy zupełnie odmienny w swojej wymowie względem ówczesnego dorobku arty-

stycznego reżysera. Celem niniejszego referatu było ukazanie tej filmowej adaptacji jako jednego z możli-
wych sposobów interpretacji dzieła literackiego. Ponadto, zaprezentowano funkcjonujący w niej motyw walki 

Erosa z Tanatosem. Przedstawiono analizę dzieła filmowego w kontekście literackim. Równie istotnym 

elementem referatu było opisanie malarskich nawiązań wplecionych w fabułę filmową. Ukazane w filmie 

obrazy, charakteryzacja, kostiumy bohaterów czy sposób kadrowania scen nawiązujący do kompozycji 
z obrazów Jacka Malczewskiego w bezpośredni sposób łączy się ze sztuką malarską. Włączenie twórczości 

polskiego malarza symbolisty do dzieła filmowego poszerza jego wymowę i nadaje mu nowych znaczeń. 

Ponadto podkreśla zaprezentowany w filmie motyw miłości i śmierci. 

Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda, Jacek Malczewski, motyw miłości, motyw śmierci 
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Aleksandra Weronika Krakowiak1 

Dracula, Louis, czy Edward?  

Próba charakterystyki ewoluującej sylwetki wampira 

(na wybranych przykładach)  

1. Wprowadzenie  

Wampir i wszystko, co związane z jego środowiskiem, to jeden z najpopularniej-

szych motywów, nie tylko literackich. Jak stwierdza Maria Janion:  

w naszej epoce powszechność mitu wampira została potwierdzona przez 

najbardziej uniwersalną ze współczesnych sztuk – przez film. (…) Wykształciła 

się cała ogromna dziedzina twórczości wampirycznej; obejmuje ona popularne 

filmy, powieści, gry komputerowe2.  

Obecność tej postaci w światowej kinematografii jest mocno zaznaczona poprzez 

ekranizacje, takie jak na przykład, „Nosferatu – symfonia grozy” (reż. F.W. Murnau, 

1922), „Znak wampira” (reż. Tod Browning, 1935), „Nieustraszeni pogromcy wampi-

rów” (reż. Roman Polański, 1967), czy „Nosferatu wampir” (reż. Werenr Herzog, 1979), 

które zainicjowały nowe postrzeganie wampirów. Jednakże, kolejne stulecie także 

obfitowało w obrazy z wampirami w roli głównej, takie jak „Mroczne Cienie” (reż. 

Tim Burton), „Van Helsing” (reż. Stephen Sommers), czy „Liga niezwykłych dżentel-

menów” (reż. Stephen Norrington), które wprowadziły nieco inną interpretację postaci 

wampira niż dzieła wieku XX. Co więcej, także popkultura przyjęła część wampi-

rycznego świata poprzez takie działania, jak na przykład tworzenie alternatywnych wersji 

opowiadań opartych na bestsellerach w postaci prac zwanych fanfiction. Ma w tym 

swój udział również kultura masowa poprzez produkcję wszelkiej maści gadgetów, 

ubrań, czy biżuterii z wizerunkami głównych bohaterów filmów czy książek. Rozwój 

przeżywa też koncept różnych grup społecznych darzących zainteresowaniem dane 

dzieło, których obecność można zaobserwować zwłaszcza w mediach społecznościowych.  

2. Rodowód wampira 

Świat wampirów od jakiegoś czasu cieszy się niemalejącym zainteresowaniem, 

jednakże, jego początki sięgają już starożytności, kiedy to pojawiły się empuzy i lamie. 

Montague Summers w swojej pracy, „The Vampire in Europe”, opisuje empuzę jako 

najbardziej diabolicznego i mrocznego demona występującego pod postacią kobiety, 

który mógł przyjmować także inne kształty, ale właśnie w żeńskiej formie obcował 

z mężczyznami, drenując z nich życiowe siły i ostatecznie doprowadzając do ich śmierci3. 

Lamia natomiast jest związana z mitologicznymi morskimi opowieściami4. Była ona 

 
1 Politechnika Śląska w Gliwicach. 
2 Janion M., Wampir Biografia symboliczna  ̧Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 9. 
3 Summers M., The Vampire in Europe, The Aquarian Press, Wellingborough, Northamptonshire 1980, s. 2. 
4 Petoia E., Wampiry i Wilkołaki, UNIVERSITAS, Kraków 2012, s. 38. 
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podobna z charakteru do syren czy harpii5. Do lamii przyłączyła się empuza, czego 

rezultatem było sypianie obu postaci z mężczyznami oraz wypijanie ich krwi podczas 

snu6. Po lamiach i empuzach nastał literacki czas stagnacji dla wampirów, które na-

stępnie z impetem wkroczyły do świata prozy. Pierwszą z takich historii był „Wampir” 

(ang. The Vampyre) Johna Williama Polidoriego wydany w roku 1819, a następnie 

„Carmilla” J. Sheridana Le Fanu opublikowana odcinkowo w latach 1871-1872 na 

łamach magazynu literackiego „In a Glass Darkly”. Finalnie, w roku 1897, światło 

dzienne ujrzał „Dracula” autorstwa Brama Stokera. Od tego czasu, cyklicznie ukazy-

wały się utwory z wampirami w tle, aby niemalże sto lat po dziele Stokera przeżyć swój 

renesans, na przykład pod postacią „Kronik wampirów” Anne Rice, „Pamiętników 

wampirów” L.J. Smith, „Miasteczka Salem” Stephena Kinga, czy „Zmierzchu” 

Stephenie Meyer. 

3. Wampiryczna aparycja  

Hrabia Dracula jest niemniej jednak jednym z najbardziej kanonicznych przed-

stawień postaci wampirycznych, począwszy od jego wyglądu, przez zachowania spo-

łeczne, a kończąc na sposobach jego unicestwienia. Jak twierdzi w swojej pracy Carol 

Margaret Davison, pojawienie się na rynku wydawniczym „Draculi” miało ogromny, 

aczkolwiek nieoczekiwany wpływ na sztukę i kulturę XX wieku7. Historia tego 

bohatera krąży wokół poszukiwania nowych ofiar, picia ich krwi oraz egzystowania 

w ponurym transylwańskim zamczysku. Jednakże, pewnego dnia w życiu Hrabiego 

pojawił się Jonathan Harker, który zawitał u progów Draculi w celu sfinalizowania 

pewnej transakcji, co ostatecznie nieco zmieniło codzienną i conocną rutynę wampira. 

To właśnie z perspektywy Harkera, jako obserwatora, opisany został Hrabia w tenże 

sposób:  

Miał ostre rysy i wąski, orli nos o niespotykanie łukowatych nozdrzach; włosy, 

przerzedzone nieco nad dumnie sklepionym czołem. Krzaczaste brwi prawie 

zbiegały mu się nad nosem, tak gęste, iż zdawały się wręcz kędzierzawe. Usta, 

ginące niemal pod sumiastym wąsem, sprawiały wrażenie zaciętych i bezlito-

snych, zwłaszcza w połączeniu z niezwykle białymi , ostrymi zębami, które 

nachodziły na wargi, zdumiewająco szkarłatne jak na człowieka w podeszłym 

bądź co bądź wieku. Co do reszty, uszy miał blade i szpiczaste, szeroki, mocny 

podbródek, a policzki gładkie, choć wpadnięte. Ogólnie rzecz biorąc, jego 

bladość była uderzająca. (…) [dłonie] wydały mi się białe i delikatne. Jed-

nakże z bliska zdumiewały swą chropowatością, okazując się w istocie 

szerokimi, o grubych palcach, co najdziwniejsze, owłosionymi od wewnątrz. 

Paznokcie były długie i opiłowane w szpic8.  

Nieco inaczej wampir wygląda u Anne Rice w cyklu „Kroniki wampirów”, którego 

pierwsza część, „Wywiad z wampirem”, została wydana w roku 1976, gdzie, choćby 

ze względu na przestrzeń czasową pomiędzy publikacją dzieła Stokera i Rice można 

 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 Davison C.M., Bram Stoker’s Dracula: Sucking Through the Century, 1897-1997, Dundurn Press, Toronto, 

Oxford 1997, Introduction. 
8 Stoker B., w przekładzie Moltzan-Małkowska M., Vesper, Kraków 2011, s. 26. 
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zauważyć pewne różnice w kwestii cielesności istoty, jaką jest wampir. Historia opo-

wiada Rice o istocie nocy imieniem Lestat, którego dziedzictwo rodowe sięga staro-

żytnego Egiptu. Jednakże, nie jest to jedyny przedstawiciel swego gatunku ukazany 

w serii. Oprócz niego, pojawia się także Louis de Pointe du Lac, który ujawnia swoją 

tożsamość na początku opowieść zawartej w „Wywiadzie z Wampirem”. Został 

opisany jako mężczyzna z niesamowicie białymi zębami, o twarzy nieruchomej niczym 

posąg, choć było coś intrygującego w jego zielonych oczach, które, pomimo bladości 

twarzy, zdawały się przewiercać na wskroś osobę, na którą Louis patrzył9. Co więcej, 

Louisowi przypisano także jasną cerę, burzę blond włosów oraz wdzięczne, niemalże 

kocie ruchy10. 

Kolejny utwór warty przytoczenia w kontekście ewolucji i porównywania wam-

pirów to „Zmierzch” Stephenie Meyer, wydany w roku 2005, opowiadający historię 

śmiertelniczki Belli, która zakochała w Edwardzie Cullenie, wyglądającym niczym 

niezwykle pociągający młody człowiek skrywający niejedną tajemnicę. Według Meyer, 

wampiry były piękne, wręcz zachwycające i niezwykłe. Tak Bella w powieści opisuje 

swego wybranka i jego przybraną rodzinę podczas pierwszego spotkania:  

Wszyscy byli chorobliwie bladzi, bledsi niż jakikolwiek inny uczeń z tego 

nieznającego słońca miasteczka. Bledsi niż ja, potomek albinosa. Wszyscy, 

niezależnie od odmiennego koloru włosów, mieli także bardzo ciemne oczy, 

a pod oczami głębokie cienie – sine, niemal fioletowe. Jakby zarwali noc albo 

dochodzili do siebie po złamaniu nosa. Tyle że ich nosy i w ogóle ryzy twarzy 

były idealne, bez jednej skazy. (…) ich twarze, tak odmienne a tak do siebie 

podobne, były porażająco, nieludzko wręcz piękne. Takich twarzy nie spotyka 

się w rzeczywistym świecie, co najwyżej na wygładzonych komputerowo 

fotografiach w czasopismach o modzie lub na obrazach starych mistrzów, 

gdzie należą do aniołów11. 

Co więcej, jest wiele cech wampirów Meyer, które są znacząco mocniej zauwa-

żalne w ekranizacji powieści12 ze względu na to, iż mamy do czynienia z ich wizual-

nym przedstawieniem, a nie tylko opisem. Jedną z takich kwestii jest kolor oczu, który 

zmienia się adekwatnie do poziomu nasycenia organizmu wampira krwią. Gdy są 

najedzone, ich tęczówki są barwy bursztynu, a wraz z narastaniem głodu stają się coraz 

bardziej czerwone. Ponadto, im wampiry bardziej głodne, tym większe i ciemniejsze 

cienie pojawiają się pod oczami. Kolejnym ciekawym aspektem jest to, że ciało 

Edwarda, podobnie do innych jego pobratymców, lśni w promieniach słońca niczym 

skrzący się diament, ale jest również zimne i twarde niczym marmur, co można 

zanotować już podczas czytania powieści, jednakże, moment ten został doskonale 

przedstawiony w ekranizacji dzieła. 

Podsumowując, wszystkie wymienione powyżej stworzenia nocy, zarówno te 

u Stokera, ale i Rice oraz Meyer, mają jedną wspólną cechę – są niezwykle blade. Owa 

cecha, według Janion, stale powtarza się w ujęciach literackich i wierzeniach ludowych13. 

 
9 Rice A., Interview with the Vampire, Ballantine Books, Nowy Jork 1997, s. 4. 
10 Tamże, s.13. 
11 Meyer S., Zmierzch, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005, s. 21. 
12 Hardwicke C., Twilight The Twilight Saga, 2008. 
13 Dz. cyt., Wampir…, s. 144. 
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Swoją aparycją, przez to, że tak inną od zwykłych ludzi, sprawiają wrażenie bycia 

wyżej w hierarchii. Jednakże, nie wszystkie aspekty dotyczące fizyczności wampirów 

zostały powielone, bowiem już w „Kronikach wampirów” główni bohaterowie wydają 

się być piękni, co jest jeszcze bardziej spotęgowane w „Zmierzchu”, gdzie od wampira 

nie można oderwać wzroku, gdyż jest tak atrakcyjny i nie obawia się obcować ze 

śmiertelnikami. Podobne stanowisko w swej pracy przedstawia Anita Has-Tokarz, która 

stwierdza, iż obserwacja portretów wampirów na tle tradycji literackiej i filmowej 

horroru potwierdza, że wizerunek tej postaci uległ zasadniczej metamorfozie, czego 

skutkiem jest to, iż wampir przeistoczył się w postać atrakcyjną wizualnie i charakte-

rologicznie14. Ksenia Olkusz. odwołując się do tego stwierdzenia. pisze, iż w konse-

kwencji doprowadziło to do znamiennego oswojenia i ocieplenia sposobu postrzegania 

tej figury, przyczyniając się do rosnącej stopniowo sympatii, a nawet możliwości 

„identyfikowania się” z tego typu bohaterami15. 

4. Wampir w społeczeństwie  

Życie zarówno wśród ludzi, jak i koegzystowanie z nimi to kolejna warta uwagi 

kwestia w kontekście charakterystyki postaci wampira, gdyż na tym polu również 

zaszły pewnie zmiany. Katherine Ramsland w swojej pracy twierdzi, iż tradycyjnie 

wampiry odpoczywały w swoich trumnach, a słońce i czosnek mogły wyrządzić im 

krzywdę16. Sugeruje to, iż istoty te zwykły unikać aktywności za dnia oraz raczej nie 

nawiązywały zbyt znaczących kontaktów z ludźmi. W taki właśnie sposób można 

scharakteryzować Hrabiego Draculę w powieści Stokera – jako osobnika unikającego 

świata, choćby z powodu zamieszkiwania ponurego transylwańskiego zamczyska, w 

którym rezydował tylko on wraz z narzeczonymi. Implikuje to, iż Dracula stronił od 

ludzi czy w ogóle jakichkolwiek kontaktów ze światem poza jego fortecą.  

Nieco inaczej kwestia zachowań społecznych wampirów, które łamią większość 

tradycyjnych konwencji na ten temat17, została przedstawiona w powieściach Anne 

Rice. Jedną z najważniejszych cech bohaterów „Kronik” było to, iż słońce nie wpły-

wało na nie destrukcyjnie, aczkolwiek im młodszy był osobnik, tym bardziej był podatny 

na niekorzystne działanie światła18, Co więcej, Rice umieściła swoich bohaterów 

w zsekularyzowanym świecie19, co może dowodzić o braku strachu przed różnego 

rodzaju artefaktami i krucyfiksami mającymi moc unicestwienia wampira. Przykładem 

ilustrującym chęć życia wspólnie z ludźmi nie po to, aby w łatwy sposób uzyskiwać 

kolejne ofiary, lecz by wejść w społeczność i ją współtworzyć jest tytułowy wywiad 

z wampirem, kiedy to Louis postanowił opowiedzieć o tej pozaziemskiej części swej 

 
14 Has-Tokarz A., Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 256. 
15 Olkusz K., Z literaturoznawczynią wśród wampirów – rozmowa z profesor Anną Gemrą o potworach, 

amantach i pociotkach Drakuli oraz o tym, co się z nimi stanie, gdy przestaną być popularne, „Creatio 

Fantastica” 2013, nr 40, cyt. za: Olkusz K., W objęciach kiczu, czyli co skrywa (lub odsłania) romans 
paranormalny/metafizyczny. Na przykładzie cyklu „Love At Stake” Kerrelyn Sparks, https://depot.ceon.pl/ 

bitstream/handle/123456789/5907/litpop-badania%20-%20srodek.149-160.pdf, data dostępu: 16.05.2022. 
16 Ramsland K., The Vampire Companion, Ballantine Books, Nowy Jork 1995, s. 484. 
17 Kutzuba K., „Lestat, C’est Moi”: Anne Rice’s Revelation of Self Through The Vampire Chronicles, [w:] 
The Review: A Journal of Undergraduate Student Research, tom 1, artykuł 6, St. John Fisher College, 1997, s. 37. 
18 Tamże. 
19 Carter M.L., The Vampire, w Icons of Horror and the Supernatural: An Encyclopedia of Our Worst 

Nightmares, tomy 1 i 2, Joshi S.T. (ed.), Greenwood Icons, London 2007, p. 629. 
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natury pewnemu mężczyźnie20. Takie postępowanie dowodzi, iż bohater chciał pokazać 

światu, że wampiry istnieją naprawdę, żyjąc pomiędzy zwykłymi ludźmi, choć w ukryciu. 

Jednakże, właśnie ta rozmowa miała pomóc wyjść tym istotom z mroku, pokazać, że 

nie pała w nich tylko żądza krwi i wola niszczenia wszystkiego, co napotkają na swojej 

drodze.  

W sposób nieco nawiązujący do logiki Rice, swoje wampiry zobrazowała Meyer. 

W pracy dotyczącej tejże sagi Anna Wołek opisuje zjawisko w ten sposób: 

Wampiry przedstawione w „Zmierzchu” w zasadzie niczym nie różnią się od 

zwykłych nastolatków. (…) Rodzeństwo Cullenów to najlepsi uczniowie. (…) 

mogą zupełnie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, które nie jest 

w stanie odkryć prawdy o nich. Wampiry żyją w rodzinach tak samo jak ludzie, 

mają dokładnie takie samo uczucia i bez problemu radzą sobie z żądzami 

(przynajmniej ci pozytywni bohaterowie)21. 

Można więc wywnioskować, iż zaprezentowanie przez Meyer bohaterów-wampirów 

w takim świetle buduje obraz znacznie bardziej przyjazny niż, na przykład, sylwetka 

Hrabiego Draculi, który wiecznie izolował się od świata. Cullenowie chcieli żyć pełnią 

życia, dlatego, starali się, choć ostrożnie, wtapiać w społeczeństwo. Z jednej strony 

pragnęli bezpieczeństwa, z drugiej natomiast codziennej rutyny. 

Konkludując, społeczna kreacja Stokerowskiego wampira stoi w kompletnej opozycji 

do tych stworzonych przez Rice i Meyer, z widocznym zaznaczeniem pewnego ro-

dzaju stanu przejściowego w postaci krwiopijców u autorki „Kronik wampirów”. 

Dracula był odludkiem siejącym postrach oraz wzbudzającym lęk, natomiast Cullenowie 

tak naprawdę w niewielkim stopniu różnili się swoich ludzkich sąsiadów. Pomiędzy 

tymi dwoma typami postaci wystąpił Louis, który chciał, aby świat dowiedział się 

o istnieniu wampirów; aby mogły one swobodnie żyć. Niemniej jednak, problematyczną 

kwestią wciąż pozostawał ich sposób odżywiania albo to, w co zwykle wierzono na ten 

temat. 

5. Opinia krwiopijcy 

Wampiry otaczała mgła grozy. Spowodowane było to tym, w co powszechnie 

wierzono lub czym wręcz straszono, jeśli chodzi o ich dietę, a było to picie ludzkiej 

krwi często połączone ze śmiercią ofiary. Jednym z przykładów podążających ścieżką 

spożywania ludzkiej krwi w celu przetrwania był Dracula. Żywił się tym płynem 

w celu dostarczenia swojemu ciału energii22. Jednakże, mógł dzięki niemu nie tylko 

egzystować, lecz także jego wygląd ulegał poprawie – Hrabia wydawał się być wtedy 

młodszy, silniejszy, lepszy. Było to niczym chwilowe zyskanie nowego życia lub 

powrót do czasu, gdy był on jeszcze w kwiecie wieku. Co więcej, nie tylko Dracula 

kosztował krwi, lecz także mieszkające w zamczysku jego oblubienice przedłużały 

w ten sposób swe istnienie23.  

 
20 Rice A., Interview with the Vampire, Ballantine Books, Nowy Jork 1997. 
21 Wołek A.M., Od potwora do romantycznego kochanka – przemiany wampira w literaturze, [w:] Maska, 
nr 16/2012, Kraków 2012, s. 134. 
22 Clements S., Vampire Defanged, The: How the Embodiment of Evil Became a Romantic Hero, Brazos 

Press, Michigan 2011, s. 18-19. 
23 Tamże. 
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Odżywianie odbywało się w podobny sposób u bohaterów powieści Anne Rice – 

wampiry piły krew, aby się pożywić i przetrwać. Jednakże, ów ciecz nie służyła tylko 

jako pokarm, ale była również przyczyną doznań przyjemności seksualnej24, o czym 

wspomina również Maria Janion w swoim monumentalnym dziele „Wampir Biografia 

Symboliczna”, odwołując się do przedstawiania sylwetki wampira w coraz bardziej 

erotycznym tle25. Z drugiej jednak strony, mamy do czynienia z postacią Louisa, który 

prowadzony poczuciem winy nie chciał zabić czy robić krzywdy niewinnym ludziom 

tylko po to, aby samemu się posilić. Toczyła się w nim wewnętrzna walka pomiędzy 

stricte ludzką duchowością i wyrzutami sumienia a wampiryczną rządzą krwi26. 

W związku z tym, Louis postanowił traktować zwierzęta jako swój pokarm, choć nie 

zawsze mu się to udawało27. Zauważyć więc można, iż nastąpił swego rodzaju postęp 

w kwestii żywienia się wampirów, co jeszcze bardziej widoczne jest w powieści Meyer. 

Susan Chaplin określa Cullenów jako przykładnych obywateli zdolnych kontrolować 

swój nienasycony głód i przestawić się na zdrową opcję żywieniową28. Bycie ‘przy-

kładnym obywatelem’ jest ściśle związane z dążeniem do społecznej akceptacji i możli-

wością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, między ludźmi. Jeśli zaś chodzi 

o zdrowy styl życia, jest to nawiązanie do rodzaju pokarmu, który wampiry spożywały, 

ponieważ zarówno Edward, jak i jego rodzina żywili się krwią zwierząt29. Nieznana 

jest dokładna historia Cullenów sprzed wydarzeń ukazanych w powieści, lecz wywnio-

skować można, iż w momencie przedstawienia bohaterów nie wykorzystywali oni 

śmiertelników jako podmiotów mogących zaspokoić ich krwawe pragnienia. Klan nie 

posuwał się do takich kroków, ponieważ wszyscy chcieli żyć w zgodzie z innymi: 

Gregory L. Reece określa ich jako uczłowieczonych i współczujących30. Młodsi Culle-

nowie uczęszczali do lokalnego liceum; nie prowokowali żadnych problemów. 

W związku z ich obecnością w miasteczku, nie było żadnych podejrzanych przypadków 

zaginięć czy zabójstw31. Co więcej, przyjaciele rodziny, którzy mieszkali w różnych 

zakątkach świata, także żywili się na zwierzętach32. Oczywiście, w serii pojawią się 

także wampiry, które krzywdziły ludzi, jednakże, kwestia ta nie została opisana w sposób 

tak wyczerpujący, jak zwyczaje rodziny Cullenów i ich przyjaciół33.  

 
24 Liberman T.R., Eroticism as Moral Fulcrum in Rice’s Vampire’s Chronicles, [w:] The Gothic World of 

Anne Rice, Gary Hoppensand, Ray Broadus Browne (red.), Bowling Green State University Popular Press, 

Bowling Green 1996, s. 109. 
25 Dz. cyt., Wampir…, s. 148. 
26 Dz. cyt., Eroticism…, s. 109. 
27 Dz. cyt., Vampires Defanged…, s. 37.  
28 Chaplin S., The Postmillennial Vampire Power, Sacrifice and Simulation in True Blood, Twilight and Other 

Contemporary Narratives, Palgrave Macmillan, Leeds 2017, s. 66. 
29 Nakagawa C., Safe Sex with Defanged Vampires: New Vampire Heroes in Twilight and the Southern 

Vampire Mysteries, [w:] Journal of Popular Romance Studies. Żródło internetowe: http://www.jprstudiestest. 

dreamhosters.com/wp-content/uploads/2011/10/JPRS2.1_Nakagawa_DefangedVampires.pdf, 2011, s. 5. 
30 Reece G.L., Creatures of the Night: In Search of Ghosts, Vampires, Werewolves and Demons, I.B. Tauris 
& Co Ltd, Londyn 2012, s. 79. 
31 Meyer S., Twilight, Little, Brown and Company, Nowy Jork 2005. 
32 Meyer S., Breaking Down, Little, Brown and Company, Nowy Jork 2008. 
33 Wampiry, o których mowa, to samotnie żyjący nomadzi nieutrzymujący jakichkolwiek stosunków z głów-
nymi bohaterami oraz stacjonująca we Włoszech rodzina Volturi pełniąca w świecie wampirów rolę przy-

wódców; to oni ustalają zasady i kontrolują innych, sami nie próbując zasymilować się z otaczającym ich 

światem w takim wysokim stopniu, jak reszta ich pobratymców, ponieważ, na przykład, dalej żywią się 

ludzką krwią. 
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6. Nadprzyrodzone zdolności 

Inną znaczącą kwestią w kontekście charakterystyki wampira oraz budowania jego 
pełnego obrazu są nadprzyrodzone zdolności lub talenty, którymi taka istota została 
obdarzona. Jak w swojej pracy wspomina Deborah Wilson Overstreet, wampiry starej 
generacji różniły się w tym kontekście od tych nowych, gdyż istnieje pewien zbiór 
cech, które nie pojawiają się już w dziełach zauważalnie czasowo oddalonych od 
„Draculi” Stokera34. Dotyczy to, między innymi, aspektów, takich jak zdolność kontrolo-
wania pogody, wywoływania burz, czy nierzucania odbicia, na przykład w lustrze35. 
Jednakże, młodsze wampiry również miały talenty dla nich właściwe, a są to niesa-
mowita siła, zmysły zdecydowanie bardziej wyczulone niż ludzkie, odporność na 
obiekty religijne, czy umiejętność nakłaniania istot ludzkich do wykonywania danych 
czynności36.  

Jeśli chodzi o wampiry młodszej generacji, Cullenowie są doskonałym odzwier-
ciedleniem wyżej wspomnianego trendu, nie tylko w literaturze, ale również w kulturze. 
W powieści wiele razy pojawiają się momenty demonstracji siły oraz niezwykle 
wyczulonych zmysłów, które zapewne świetnie sprawdzały się podczas polowania na 
zwierzynę. Za dar można by uznać również ich doskonałą aparycję, która sprawiała, iż 
inni ludzie mogli czuć się przesadnie onieśmieleni w obecności wampirów. Podobne 
do zmierzchowych bohaterów w kwestii niezwykłych zdolności są postacie stworzone 
przez Anne Rice, gdyż u nich również można zaobserwować spotęgowane działanie 
zmysłów, na przykład poprzez doskonałe widzenie w ciemności czy wychwytywanie 
dźwięków na dużych odległościach. Jeśli zaś chodzi o Hrabiego Draculę, nie można 
zarzucić mu braky nadnaturalnej siły, nierzucania cienia czy odbicia w lustrze37. Tak 
jak wszystkie inne wampiry, nie był on także podatny na tradycyjne drogi ataku, na 
przykład poprzez ugodzenie go nożem. 

7. Zmartwychpowstanie 

Kolejną z niezwykłych, niepojętych wręcz dla człowieczej logiki, cech dotyczących 
charakterystyki wampirów jest proces przemiany w wampira. Erberto Petoia jedno-
znacznie stwierdza, iż wampiry, zanim przeistoczyły się w swą postać, były ludźmi, 
którzy ostatecznie umarli38. W tej kwestii troje wymienionych w tej pracy autorów, tj. 
Stephenie Meyer, Anne Rice i Bram Stoker, postanowiło podążyć tą samą ścieżką. 
W „Draculi” zaznaczone zostało, iż wszystkie trzy kochanki Hrabiego mieszkające razem 
z nim w zamczysku oraz Lucy, przyjaciółka narzeczonej Johnatana Harkera, zostały 
ukąszone, co wywołało chorobę, a później śmierć i ostatecznie powrót do świata żywych 
pod postacią wampira; proces ten można zaobserwować właśnie u Lucy39. Natomiast 
jeśli chodzi o samego antagonistę, sprawa jest dość niejasna, gdyż przemiana Hrabiego 
miała związek bardziej z magicznym praktykami niż z byciem ukąszonym40. W jego 
historii ujawniono, iż uczęszczał do szkoły nad jeziorem Hermanstadt, która to była we 

 
34 Wilson Overstreet D., Not Your Mother’s Vampire: Vampires in Young Adult Fiction, The Scarecrow Press, 

Inc., Lanham, Toronto, Plymouth 2006, s. 50. 
35 Dz. cyt., Not Your Mother’s Vampire…, s. 50. 
36 Tamże. 
37 Stoker B., Dracula, Harper Collins, Wielka Brytania 2011, s. 123. 
38 Dz. cyt., Wampiry i Wilkołaki…, s. 35.  
39 Miller E., A Dracula Handbook, Xlibris, Bloomington 2005, s. 42. 
40 Dz. cyt., A Dracula…, s. 42. 
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władaniu mrocznych sił, a co dziesiąty student miał konszachty z diabłem; więc poprzez 
bycie częścią tej placówki Dracula stał się wampirem – przyswojenie mistycznych 
mądrości, do których dostęp miało naprawdę nieliczne grono odbiorców41. Elizabeth 
Miller określa ten proces jako oddanie duszy diabłu w zamian za wiedzę, siłę, moc, 
i nieśmiertelność42. Podsumowując, w powieści Stokera zostały przedstawione dwie 
drogi do tego, aby przeistoczyć się w wampira – zostać przez taką istotę ugryzionym, 
umrzeć i powrócić oraz posiąść tajemną wiedzą i zaprzedać duszę szatanowi.  

Anne Rice pozostała wierna tradycji kulturowej w tej kwestii, w związku z czym, 
jej bohaterowie również stawali się wampirami poprzez bycie ugryzionym przez 
innego, dorosłego wampira. Jedna ze scen przedstawionych w pierwszej części „Kronik 
Wampirów” opisuje moment przeistoczenia, kiedy to Lestat przemieniał Louisa43. 
Lestat niemalże zabił swojego towarzysza, gdyż wydrenował go do ostatniej kropli 
krwi, doprowadzając mężczyznę do stanu agonii, po czym nakazał mu napić się jego 
krwi, aby transformacja mogła zakończyć się sukcesem44. Diana Adamová w swojej 
pracy zaznacza, iż taki model tworzenia nowych wampirów wprowadzał pewien rodzaj 
wolności wyboru, ponieważ towarzysze mogli zostać wyselekcjonowani, więc nowe 
wampiry nie powstawały przypadkowo. Jest to ważne również dlatego, iż podczas 
procesu przemiany tworzyła się silna więź pomiędzy tym, który się przeistaczał a tym, 
który pełnił funkcję stwórcy45. Taki stan rzeczy wydaje się być korzystniejszy niż 
dotychczas stosowane ukąszenie i pozostawienie nowonarodzonej istoty nocy samej 
sobie, ponieważ jeśli wampir wybrał kandydata, zrobił to prawdopodobnie z jakiegoś 
powodu. Oznacza to, że proces ten miał dla niego jakąś wagę, co z kolei wiąże się 
z większym prawdopodobieństwem sukcesu przemiany. W podobny sposób kwestię tę 
przedstawiają historie o bardziej nowoczesnych wampirach, a wśród nich „Zmierzch”. 

Najbardziej szczegółowo opisanym przypadkiem transformacji jest przejście na 
drugą stronę Belli, głównej bohaterki, która to sama zrezygnowała z ludzkiego życia 
na rzecz spędzenia wieczności z ukochanym46. Po dosadnej wymianie zdań ze swoim 
narzeczonym, Edwardem, i jego niechęci do Belli jako wampira, jej nadzieje ostatecz-
nie się spełniły, a dokonało się to podczas porodu Reneesme, ich córki. Poród był tak 
skomplikowany i niebezpieczny, chociażby z racji tego, iże Reneesme była istotą do 
tej pory w tamtym świecie niespotykaną, jedynym w swoim rodzaju połączeniem 
genetycznym człowieka i wampira, iż Bella niemalże umarła. Na kilka sekund przed 
jej odejściem z tego świata, Edward wpuścił do krwioobiegu żony swój wampirzy jad, 
co pozwoliło Belli na obudzenie jakiś czas po zatrzymaniu akcji serca już w roli 
wampira47. Konkludując, zarówno istoty nocy przedstawione w „Zmierzchu”, jak i te 
z „Draculi” oraz „Kronik Wampirów” stawały się wampirami poprzez ugryzienie, 
następnie śmierć i ostatecznie powstanie z martwych.  

 
41 Tamże.  
42 Tamże. 
43 Dz. cyt., Interview…, s. 19-20.  
44 Tamże. 
45 Adamová D., Changes in the Portrayal of Vampires – from Outcast to Prince Charming and a Citizen, [w:] 

Silesian Studies in English, 2012, Proceedings of the 3rd International Conference in English and American 

Studies, Johnova M., Weiss M. (red.), Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science 
Institute of Foreign Languages, Opava 2013, s. 157. 
46 Shea B., „To Bite or Not to Bite” Twilight, Immortality, and the Meaning of Life, w Twilight and 

Philosophy, R. Housel and J. Wisnewski (red.), Wiley-Blackwell, Hoboken 2009, s. 79-93. 
47 Dz. cyt., Changes…, s. 157-158. 
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8. Anihilacja 

Ostatnią, lecz nie najmniej ważną kwestią, jednakże stojącą w kontrze do procesu 

przeistaczania się w wampira, jest to, jak taką istotę unicestwić. Prawdopodobnie naj-

bardziej znanymi metodami pozbywania się tych stworzeń są przebijanie ich, zwłaszcza 

serc, osikowym kołkiem, odcinanie głowy, spopielenie słonecznymi promieniami, czy 

obrócenie się w proch albo inne letalne obrażenia na skutek działania wody święconej 

czy krucyfiksu. Maria Janion w swoim dziele „Wampir Biografia Symboliczna” przy-

tacza jeszcze wiele innych sposób na pozbycie się tych istot; są to przykłady z litera-

tury, ale również wierzeń ludowych i folkloru; jednym z nich jest bardzo niekorzystne 

działanie czosnku na wampira48. Niektóre z wymienionych wyżej, konwencjonalnych 

sposobów zabijania pojawiają się także w dziełach Stokera, Rice i Meyer.  

Jeśli chodzi o „Draculę”, w powieści dokonano anihilacji Lucy, przyjaciółki narze-

czonej Johnatana Harkera, samego Hrabiego oraz jego towarzyszek. Te ostatnie oraz 

Lucy potraktowano w podobny sposób, gdyż wszystkie zostały przebite kołkiem, 

zdekapitowane, a usta wypełniono im czosnkiem, który był dla wampirów przynajmniej 

odrzucający49. Nieco inaczej potraktowano Draculę, a zostało to opisane z perspektywy 

narzeczonej Harkera jako obserwatorki: 

Lecz błysnął wzniesiony nóż Johnatana. Krzyknęłam, widząc, jak rozcina 

gardło; dokładnie w tej samej chwili myśliwski nóż pana Morrisa zatopił się 

w sercu. To zakrawało na cud, lecz na naszych oczach, prawie w oka mgnieniu, 

ciało obróciło się w pył i znikło. 

Inne metody unicestwienia wampirów przedstawione w powieści mogły być dykto-

wane tym, iż sam Hrabia był postacią niezwykłą, różniącą się od swoich kompanek 

i Lucy, zapewne więc i jego anihilacja wymagała specjalnych metod.  

Co do nokturnowych bohaterów w sadze Rice i powieściach Meyer, droga ich 

zniszczenia odbiegała od tej Stokerowskiej. W „Wywiadzie z Wampirem” została 

przestawiona scena, w której ginie Claudia, przyjaciółka Lestata i Louisa. Zamknięta 

w pomieszczeniu, z którego nie mogła uciec i wystawiona na działalność promieni 

słonecznych, została spopielona, gdyż była tak młoda i delikatna w postaci wampira, 

co, ostatecznie, w pewien sposób zdewastowało Louisa, gdyż jego towarzyszka była 

dla niego niezwykle ważna50. 

Jeśli zaś chodzi o wizję Meyer, w sadze nie pojawiło się wiele momentów ilustru-

jących proces zabijania wampira. Jednakże, jedna z książek akompaniujących serii rzuca 

nieco więcej światła na tę kwestię, a jest to „Drugie życie Bree Tanner”. W opowieści 

tej zostały przedstawione pierwsze dni życia wampira po przemianie w narracji 

pierwszoosobowej niedawno z martwych powstałej tytułowej bohaterki. Jednym 

z aspektów, które zostały przytoczone, jest proces unicestwiania. Z relacji postaci 

można dowiedzieć się, iż ujrzała ona w miejscu kaźni poodrywane kończyny innych 

wampirów oraz niewielki stos dogasających popiołów51. Można więc wywnioskować, 

 
48 Dz. cyt., Wampir …, s. 136-137. 
49 Rosenberg N.F., Desire and Loathing in Bram Stoker’s Dracula, [w:] Journal of Dracula Studies, tom 2, 
artykuł 2, Marymount University, Arlington 2000, s. 6. 
50 Dz. cyt., Interview…, s. 303-304. 
51 Meyer S., The Short Second Life of Bree Tanner: An Eclipse Novela, Little, Brown, United Sates 2010, s. 

97. 
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iż w celu pozbycia się na dobre wampira w świecie stworzonym przez Meyer należy 

najpierw ofiarę rozczłonkować, a później spalić, aby nie mogła się w żaden sposób 

zregenerować i powrócić w pełni sił. Informacje na ten temat można również odnaleźć 

w pierwszej części sagi, tj. „Zmierzch”52. 

Podsumowując, metody przedstawione zarówno przez Meyer, jak i Rice mają 

wspólny mianownik, gdyż obie autorki odnoszą się w kwestii zniszczenia wampira do 

działania energii – w wypadku „Zmierzchu” jest to ogień, a w „Kronikach Wampirów” 

są to promienie słoneczne mające zgubne działanie dla młodych osobników. Jednakże, 

w każdej z wyżej wspomnianych powieści można zauważyć nieco inne ścieżki 

zniszczenia.  

9. Konkluzje 

Podsumowując, wampiry to bohaterowie, którzy pojawili się w literaturze już wieki 

temu, następnie przeniknąwszy do powszechnie dostępnej kultury. Sposób, w jaki 

postacie były przedstawiane w różnych okresach, zmieniał się z biegiem czasu na 

coraz bardziej ‘przyjazny’ człowiekowi, tzn. taki, gdzie człowiek nie był już ofiarą 

okrutnych zbrodni, lecz stał się współtowarzyszem, z którym można było nie tylko 

koegzystować w pokoju, ale również wchodzić w głębsze relacje.  

Dracula Stokera był tym najstraszniejszym, budzącym strach, grozę. Bano się go 

nie tylko przez to, że zabijał dla krwi. Swoim zachowaniem, stylem życia, a nawet 

wyglądem odstręczał innych. Najważniejsza była dla niego żądza krwi. Narodził się 

w nie do końca znanych okolicznościach, aczkolwiek sam tworzył innych swego 

gatunku przez ukąszenie i śmierć. Nie był jednak nie do pokonania. Posiadał również 

nadprzyrodzone zdolności, z których nie omieszkał korzystać. Pozostałe sylwetki 

wampirów, które zostały scharakteryzowane w powyższej pracy, mogą wydawać się 

podobne do Draculi, lecz tak naprawdę to, co sobą reprezentują, to przeciwny biegun 

wartości, zachowań, a nawet aparycji.  

Pierwszy przełom nastąpił w „Kronikach wampirów”, gdzie obok typowej wizji 

wampirów jako mrocznych istot, pojawiły się pewne antagonizmy, głównie poprzez 

postać Louisa, który usilnie próbował nie wykorzystywać ludzi do tego, aby się na nich 

żywić. Ponadto, swoim wyglądem raczej przyciągał niż odstraszał. Co, być może, 

najważniejsze, chciał wyciągnąć swój gatunek z cienia; pokazać, iż wampiry żyją 

w społeczeństwie, że potrafią całkiem dobrze w nim funkcjonować, jednocześnie nie 

rujnując tych struktur poprzez, na przykład, zabójstwa niewinnych – właśnie dlatego 

zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Niemniej jednak, wspólną osią bohaterów 

Rice i Stokera było to, iż w obu powieściach istniała możliwość anihilacji jednostki, 

choć w nieco inny sposób, a u Rice, przeciwnie do Stokera, starsze wampiry były odporne 

na światło słoneczne. Metoda tworzenia nowych osobników tego rodzaju poprzez ugry-

zienie oraz posiadanie niezwykłych zdolności było tym, co także łączyło „Draculę” 

i „Kroniki wampirów”.  

Co do cech wspólnych, motywy te zostały również zachowane w „Zmierzchu” 

Meyer, z tą różnicą, iż tym razem, anihilacja mogła nastąpić poprzez rozczłonkowanie, 

a następnie spalenie tych elementów. Postacie cechowały również niesamowite talenty, 

choć, jak zaznacza Overstreet, wampiry bliższe czasom współczesnym posiadają inny 

 
52 Meyer S., Twilight, Little Brown and Company, Nowy Jork 2005, s. 398.  
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zbiór przymiotów niż te z przeszłości53. Kolejnym elementem wyróżniającym Cullenów 

jest to, iż pożywiali się tylko krwią zwierząt, co było także związane z tym, iż nie żyli 

w ukryciu, lecz funkcjonowali jak zwykli obywatele, m.in. chodzili do liceum. Byli 

także niesłychanie piękni.  

Reasumując, przedstawienie wampira jako postaci literackiej stopniowo ulegało 

zmianie – im bohater bardziej współczesny, tym bardziej przyjazny jego obraz. Wampiry 

nie są już mrocznymi potworami pragnącymi krwi, lecz to one stały się pożądane. Ich 

żądze zostały wyhamowane, więc nie ma powodów do strachu. To istoty pragnące być 

akceptowane, a nie, jak dotychczas, stygmatyzowane. Na arenie polskiej literatury 

wampirycznej można to zagadnienie poddać głębszej analizie na przykładzie 

„Dziadów cz. III” Mickiewicza, „Wampira” Reymonta, „Wiedźmina” Sapkowskiego, 

czy wampirycznej trylogii „Wampir z…” Pilipiuka, co pozwoli na przedstawienie 

bardziej holistycznego obrazu wampira. Natomiast jeśli chodzi o literturę światową, 

można powołać się na prace, między innymi, Anity Has-Tokarz „Horror w literaturze 

współczesnej i filmie” czy Anny Gemry „Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir 

i monstrum frankensteina w wybranych utworach”, a także innych fabularnych 

utworów literackich o tematyce wampirycznej. 
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Dracula, Louis, czy Edward? Próba charakterystyki ewoluującej sylwetki 

wampira (na wybranych przykładach) 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postaci wampira jako figury literackiej, widzianej oczyma 
różnych autorów, która nie pozostaje w mrocznym stanie stagnacji, ale zmienia się wraz z momentem 

w historii, w którym dzieło powstaje. Wydaje się to być zjawiskiem niezwykle intrygującym, jak i całość 

gatunku fantasy, włącznie z jego ciemniejszymi odcieniami, dotyczącymi, między innymi, wampirów. 

Aktualny stan badań wskazuje znaczącą ilość opracowań dotyczących tematu wampirów, gdyż jest to 
płaszczyzna już od dawna eksploatowana, a współcześni pisarze wielokrotnie powracali do tego archetypu 

bohatera. Niemniej jednak, w niniejszym rozdziale wykorzystane zostały różnorodne źródła, począwszy od 

„Draculi” Brama Stokera, „Kronik wampirów” Anne Rice oraz „Zmierzchu” Stephenie Meyer, które to 

posłużą do analizy metodą studium przypadku, poprzez słowniki terminów literackich, kończąc na odwo-
łaniu do prac innych naukowców, którzy poruszyli w swoich dziełach szeroko pojęty koncept wampiryzmu. 

Wyżej wymienione utwory, które zostaną przeanalizowane metodą studium przypadku, zostały wybrane 

między innymi na podstawie ich popularności literackiej oraz kinematograficznej. Poprzez znaczne 

rozpowszechnienie treści w nich zawartych, niemalże każdy może w jakiś sposób odwołać się do obrazu 
wampira. Co więcej, każda z tych prac została stworzona w innym okresie. W związku z tym, można 

zauważyć, jak z biegiem czasu zmieniała się sylwetka wampira, co ma również związek z okolicznościami 

kulturowymi oraz osobistymi doświadczeniami autorów, które także wpłynęły na tę charakterystykę.  

Niniejsza praca składa się z siedmiu segmentów, w których opisane zostały poszczególne cechy dotyczące 
charakterystyki postaci literackiej, jaką jest wampir, oraz to, jak się zmieniały. Część pierwsza to wgląd 

w starożytność i początki tej istoty. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały elementy figury 

wampira, takie jak jego wygląd, zachowania społeczne oraz styl życia, a także sposoby żywienia, nadprzy-

rodzone zdolności, metody stworzenia takiego osobnika, ale również jego unicestwienia. Taki schemat 
pozwala na holistyczną, wielopoziomową ilustrację portretu mrocznego bohatera na przestrzeni ponad 

wieku. Natomiast w podsumowaniu znajdują się wnioski dotyczące alternacji, jakie zaszły na kartach 

różnych utworów literackich w postrzeganiu wampira. 

Słowa kluczowe: wampir, charakterystyka, ewolucja 
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Ona tu rządzi. Pani domu jako bohaterka codzienności 

w ujęciu socjologicznym oraz jej wyobrażenia 

w kinematografii na wybranych przykładach 

Niniejsza praca stanowi podjęcie refleksji nad ewolucją statusu kobiety jako pani 

domu w dziejach oraz prezentacją motywu kobiety – pani domu, występującego w kine-

matografii na wybranych przykładach. Opracowanie to ma w zamyśle koncentrować się 

na takich wątkach antropologicznych, socjologicznych oraz kulturowych, które najdo-

bitniej opisują przemiany zachodzące w społeczeństwach zachodnich w postrzeganiu 

statusu pani domu. Choć obecnie wypełnianie obowiązków domowych nie wiążę się 

już z powszechnym szacunkiem i nie jest postrzegane jako zajęcie prestiżowe, to 

przecież w dalszym ciągu gospodyni domowa jest bohaterką codzienności, czyli osobą, 

która bez względu na różnorodne, niesprzyjające warunki zarządza gospodarstwem 

i przejmuje dowodzenie nad rodziną, nierzadko będąc mediatorem czy rozjemcą w spo-

rach i konfliktach. Najczęściej to ona zarządza działaniami na pozór bardzo błahymi, 

mającymi jednak ogromne znaczenie w życiu codziennym każdej rodziny, takimi jak 

przygotowywanie posiłków, porządki czy zakupy. W jej gestii znajduje się także 

opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub starszymi, a także troska o celebrowanie 

i pielęgnowanie życia rodzinnego.  

W pracy przedstawiono główne atrybuty pani domu w przeszłości, świadczące o jej 

pozycji społecznej, tj. klucze oraz zegarek, w aspekcie socjologicznym i antropologicz-

nym. Następnie zaprezentowano kilka przykładów postaci pań domu występujących 

w filmach oraz serialach telewizyjnych. Zakres tematyczny opracowania obejmuje pojęcia 

socjologiczne, takie jak władza i prestiż, a także antropologiczną symbolikę klucza. 

Metodologia obejmuje analizę danych zastanych, takich jak badania Centrum Badań 

Opinii Społecznych (CBOS), badanie „Life Satisfaction of Career Women and House-

wives” (USA 2017), a także analizę wybranych motywów obecnych w literaturze 

i kinematografii. Do wybranej kinematografii należą seriale: 

• „Emma” – z roku 2009 (BBC) w reżyserii Jima O'Hanlona; 

• „Północ i Południe” – z roku 2004 (BBC) w reżyserii Briana Percivala; 

• „Dawnton Abbey”– z lat 2010-2015 (Carnival Films/Masterpiece) w reżyserii 

Michaela Englera; 

• „Mildred Pierce”– z roku 2011 w reżyserii Todda Haynesa (HBO).  

1. Władza, prestiż oraz socjologia codzienności 

Na samym początku naszych rozważań warto zauważyć, że pani domu bez względu 

na to, czy była tego świadoma czy też nie, posiadała swoistą władzę nad domem oraz 

domownikami. Oczywiście w większości były to drobne kwestie, jak ustalanie menu, 

jednak aby stwierdzić, że ktoś ma władzę, nie musi on wcale podejmować kluczowych 

 
1 olunia.nowak@interia.eu, absolwentka Instytutu Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, 

https://www.uj.edu.pl/. 

https://www.uj.edu.pl/
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decyzji. Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość 

wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na 

sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera2. Zatem nawet tak, jak mogłoby się 

wydawać, błahe sprawy, jak dobór potraw, stanowi przeprowadzenie własnej woli 

nawet wbrew oporowi innych osób. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wszystkie małe 

domowe sprawy są naszą codziennością, podstawą naszej egzystencji. 

Z kolei pojęcie prestiżu odnosi się do autorytetu, poważania, szacunku innych osób 

do danej osoby. W socjologii prestiż jest subiektywnym kryterium stratyfikacji, opartym 

na wartościujących podstawach emocjonalnych i obiektywnych czynnikach stratyfi-

kacji – wykształceniu, wykonywanym zawodzie, stylu życia, dochodach3. Z tego właśnie 

względu każda pani domu pragnęła, aby postrzegano ją jak najlepiej, Przykładowo, 

w wyższych sferach panie prześcigały się w swoich pomysłach i planach na spotkania, 

bale czy akcje charytatywne, bo im lepiej się bawiono, tym więcej funduszy zebrano, 

o czym później nie omieszkała informować prasa. 

Wyjaśniając niektóre pojęcia, warto wspomnieć również o socjologii codzienności. 

Ta tak zwana trzecia socjologia, zajmuje się takimi zagadnieniami, jak nierówności 

społeczne, władza, kultura, świadomość zbiorowa czy globalizacja. Badacze zauważyli, 

że problemy przejawiają się w najwyraźniejszy sposób na co dzień: w domu, szkole, 

supermarkecie, kościele czy szpitalu4. Z tego względu temat niniejszej pracy znajduje 

się w centrum zainteresowania socjologii codzienności poprzez ukazanie intymnej 

sfery, sacrum każdej rodziny – domu. 

Z uwagi na przykłady omawiane w niniejszym opracowaniu, aby w odpowiedni 

sposób zrozumieć kontekst historyczny, trzeba wspomnieć o zasadach prawa dzie-

dziczenia w Wielkiej Brytanii. Według nich tylko pierworodny syn lub jeśli takiego nie 

ma, inny męski potomek może odziedziczyć tytuł oraz ziemie należące do majątku 

(posiadłości)5. Prawo to obowiązywało zarówno w epoce regencji, jak i wczasach 

wiktoriańskich, a nawet jeszcze w wieku XX. 

2. Ona tu rządzi 

Aby ukazać przemianę prestiżu funkcji pani domu, należy zacząć od momentu, gdy 

był on najsilniejszy, a pozycja pani domu niosła ze sobą nie tylko zobowiązania, ale 

również należny szacunek. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy pani domu koniecznie 

musi być kobietą zamężną? Odpowiedź jest, być może nie dla wszystkich oczywista, 

albowiem aby zostać panią domu, nie zawsze trzeba było wychodzić za mąż. Sprawo-

wanie opieki nad domem oraz domownikami było tożsame z byciem postrzeganą jako 

pani domu. Oznaczało to podejmowanie wszystkich codziennych decyzji. Jednak należy 

stwierdzić, że największym szacunkiem cieszyły się kobiety pozostające w związku 

małżeńskim, wtedy ich władza nad domem oraz domownikami była niepodważalna6. 

Z pewnością wielu może zastanawiać fakt, dlaczego kobietom tak bardzo zależało na 

tej pozycji i na sprawowaniu władzy w tak błahych sprawach? Ta chęć wynikała często 

z faktu, że ówcześnie w Anglii, zarówno w okresie regencji, w czasach wiktoriańskich, 

 
2 Giddens A., Socjologia, Warszawa 2012, s. 81-85. 
3 Tamże, s. 84. 
4 Sztompka P., Socjologia codzienności, Kraków 2008, s. 45. 
5 Bem K., Amerykańskie milionerki, Poznań 2021, s. 28. 
6 Bem K., Amerykańskie milionerki, Poznań 2021, s. 21-26. 



 

Aleksandra Nowak 
 

330 

 

czy w belle époque, życie publiczne należało do mężczyzn. To oni sprawowali rządy, 

nawet wtedy, gdy na tronie zasiadała królowa. Mężczyźni określali normy, orzekali, co 

wypada, a co nie, kreowali trendy w sztuce, a nawet w modzie. Dlatego to dom stał się 

bastionem kobiet, to było miejsce ich rządów7. 

Następne pytanie, które można by zadać, odnosi się do kwestii, czy poważano 

każdą panią domu? Zajmowanie się domem było postrzegane jako powód do dumy, 

ponieważ był to symbol zaufania oraz władzy. Opieka nad domem była postrzegana 

jako praca i zajęcie w pełnym wymiarze godzin, dlatego wszystkie te obowiązki trakto-

wano bardzo poważnie. Status pani domu, a także zakres jej obowiązków nie zawsze 

jednak był taki sam. Należy zatem dokonać pewnego rozróżnienia: 

• Pani domu, która nim zarządza, ale nie wykonuje w nim żadnych ciężkich czyn-

ności – majętna pani domu, z wyższej klasy społecznej; 

• Pani domu, która nie tylko zarządza domem, ale również sama wykonuje większość 

zadań (często starsze córki pomagały w takich pracach, wtedy matka oddele-

gowywała je do zadań) – niższe klasy społeczne; 

• Współczesna pani domu, kobieta na dwóch etatach, zawodowym oraz tym bez-

płatnym, w domu. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że współczesna pani domu to nie tylko 

gospodyni domowa, która nie pracuje zawodowo, ale każda kobieta, która pracując 

zawodowo, sprawuje jednocześnie opiekę nad domem.  

3. Pani domu jako bohaterka codzienności 

Kontynuując nasze rozważania na temat pani domu, postawmy pytanie, na czym 

właściwie polega jej fenomen? W czym przejawia się wspomniane wyżej bohaterstwo 

w codzienności? Troska o codzienne potrzeby domowników oraz dom czy ziemię 

przejawiało się najczęściej w: 

• ustalaniu pór posiłków oraz menu; 

• planowaniu posiłków, doborze potraw, składników etc.; 

• decyzjach dotyczących garderoby – co i dla kogo uszyć w pierwszej kolejności, 

a co nadaje się do naprawy; 

• opiece nad dziećmi, obejmującej edukację, wychowanie, kontakty towarzyskie, 

w tym również wprowadzenie do towarzystwa, swaty, a następnie wydanie za 

mąż córki lub ożenienie syna; 

• opiece nad starszymi lub chorymi członkami rodziny; 

• zarządzaniu służbą; 

• kontroli finansów, prowadzeniu księgi rachunków, z wszystkimi przychodami 

oraz wydatkami; 

• organizacji przyjęć oraz podejmowaniu gości 

• organizacji polowań oraz podziału ewentualnych zdobyczy pomiędzy mieszkańców 

i pracowników danego majątku8. 

Lista obowiązków pani domu była zatem długa, a za każdą złą decyzję czy pomyłkę 

odpowiadała przed mężem lub seniorami rodu. Zazwyczaj jednak sprawy domowe 

 
7 Tamże, s. 197-211. 
8 Tamże. 
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miały swój odgórny porządek, sprawdzoną rutynę, dlatego odstępstwa od rutyny rzadko 

się zdarzały. 

Warto zatrzymać się na kwestii organizacji przyjęć oraz podejmowania gości. Otóż 

w Europie instytucja formalnych kolacji i przyjęć sięgała zamierzchłych czasów – 

miała ona na celu związanie feudalnego pana z lennikami poprzez wspólną zabawę, 

posiłek i tańce9. W XIX wieku arystokracja europejska stała się bardziej hermetyczna 

nie tylko pod względem prawnym, ale również towarzyskim. Reguły, kogo można przyj-

mować, a kogo nie, były tym sztywniejsze, im bardziej rosła niepewność arystokracji10. 

Aby uświadomić sobie, jak wielkie zmiany zaszły w brytyjskim społeczeństwie oraz 

jak bardzo lordowie z 1914 roku różnili się od swoich poprzedników z 1814 roku, 

wystarczy porównać bale pokazane w serialu „Dawnton Abbey” z tym opisanym 

w „Emmie”, powieści autorstwa Jane Austen. Widzimy tu to samo środowisko, ale 

dwa różne światy: w 1814 roku klasy wciąż mieszają się na balach, dominuje zabawa 

i swoboda, tańczy się głównie angielskie tańce ludowe. Natomiast sto lat później nastę-

puje wyraźny podział na arystokrację i służbę, kolacja zaś staje się bardzo formalną 

i ugrzecznioną uroczystością11. 

Ostatnią kwestią godną uwagi, w kontekście niniejszych rozważań, jest silnie 

zakorzeniona w brytyjskich wyższych sferach tradycja pracy na rzecz społeczeństwa. 

Dawniej mawiano nawet, że ceną za przywilej jest obowiązek. Dlatego wszelkie akcje 

charytatywne, zbiórki dobroczynne oraz fundowanie nowych gmachów, takich jak 

szkoła, biblioteka czy szpital były bardzo istotnymi formami angażowania się kobiet 

z wyższych sfer w sprawy społeczne. I choć dla wielu mógł to być tylko kolejny przejaw 

władzy i bogactwa kilku zamożnych dam, to warto pamiętać, że to dzięki właśnie 

takim akcjom mogły powstać i rozwinąć się niezwykle cenne inicjatywy i instytucje, 

jak choćby Czerwony Krzyż12. 

4. Atrybuty pani domu 

W literaturze, sztuce oraz przekazach historycznych możemy znaleźć informacje 

o przedmiotach, stanowiących atrybuty pani domu. Dwoma najbardziej popularnymi 

atrybutami są niewątpliwie klucze oraz zegarek13. Klucz był od najdawniejszych czasów 

symbolem władzy kobiet, czego dowodzą liczne odkrycia archeologiczne. Za taką 

właśnie ich funkcją przemawia obecność kluczy w grobach kobiecych z epoki żelaza, 

zwłaszcza z okresu rzymskiego, okresu wędrówek ludów i z wczesnego średniowiecza. 

Trzeba bowiem pamiętać, że w przeszłości składano wraz ze zmarłym do grobu to, co 

posiadał on za życia, czyli ozdoby, elementy stroju, uzbrojenie, narzędzia pracy, a zatem 

to, co świadczyło o jego statusie i roli społecznej. Mogły być to również przedmioty 

magiczne, jak amulety, lub według ówczesnych wierzeń dobra przydatne w zaświa-

tach, jak np. jedzenie. Archeolodzy skłaniają się do twierdzenia, że to kobiety były 

odpowiedzialne za dom i że być może oczekiwano, że będą dbały o jego sprawy 

również po śmierci lub utworzą nowy dom w zaświatach14. 
 

9 Bem K., Amerykańskie milionerki, Poznań 2021, s. 161-172. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Bem K., Amerykańskie milionerki, Poznań 2021, s. 207. 
13 Toussaint- Samat M., Historia stroju, Warszawa 2011, s. 325-350. 
14 Czarnecka K., Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne, 

Warszawa 2020, s. 297-325. 
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Fotografia 1. Klucz jako atrybut pani domu. Kadr z serialu „Dawnton Abbey”15 

W późniejszych czasach podobną funkcję pełnił także zegarek. Zegarek manifestował 

upływ czasu, ale również symbolizował dobrą organizację, obowiązkowość i termino-

wość każdej pani domu. W czasach angielskiej regencji oraz w okresie wiktoriańskim 

czasomierze noszono na łańcuszkach przy pasku lub przypinano je do sukni. Co 

ciekawe, wydaje się, że zegarek pełnił w tym przypadku funkcję czysto symboliczną, 

ponieważ przypinano go zwykle w miejscu, które znacząco utrudniało wygodne korzy-

stanie z tego przedmiotu16. 

 
Fotografia 2. Zegarek jako atrybut pani domu. Kadr z serialu „Emma”17 

 
15 Źródło: Twitter.com. 
16 Toussaint-Samat M., Historia stroju, Warszawa 2011, s. 325-350. 
17 Źródło: Pinterest.com. 
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5. Wybrane przykłady z kinematografii – analiza 

5.1. „Emma” 

Serial telewizyjny pt. „Emma” stanowi ekranizację powieści Jane Austen pod tym 

samym tytułem. Akcja rozgrywa się w Anglii, w czasach regencji. Historia opowiada 

losy Emmy Woodhouse (Romola Garai), która często bawi się w swatanie swojej 

rodziny i przyjaciół. Emma jest ciekawym przypadkiem pani domu, ponieważ gdy ją 

poznajemy, jest jeszcze panną. Emma sama o sobie mówi, że żadna mężatka nie cieszy 

się takim statusem i przywilejami jak ja18. Powieść jest przepełniona wątkami kome-

diowymi, ale nie brakuje w niej tragicznych momentów. Emma jest półsierotą, straciła 

matkę, gdy była jeszcze dzieckiem, co spowodowało z kolei nadopiekuńcze zachowanie 

jej ojca. Z powodu przeprowadzki do Londynu starszej siostry, która właśnie wyszła za 

mąż, Emma dziedziczy po niej pozycję pani domu. Choroba ojca sprawiła zaś, że to 

mąż Emmy po zawarciu małżeństwa przeprowadza się do jej domu, a ona sama zostaje 

panią dwóch domów i dwóch majątków ziemskich. Na ekranie widzimy, że Emma 

często ma przypięty do sukni zegarek, czyli symbol jej władzy jako pani domu. Ma 

ona liczne obowiązki, ponieważ musi dzielić swoją uwagę i czas pomiędzy dwa 

majątki – ojca i męża. Organizacja codziennego życia, troska o posiłki czy dekorację 

domu również należała do jej obowiązków. Co ciekawe, nasza bohaterka wiele rzeczy 

robiła sama, nie zlecając ich służbie. W scenach, które rozgrywają się w ogrodzie, Emma 

zawsze ma przy sobie przybory do pielenia i podlewania roślin. Sama ścina kwiaty 

i układa je potem w domu w wazonach, czy dokłada do ognia w kominku. Decyduje 

o wszelkich zmianach w domu, do niej należy wybór nowych obić mebli, czy innej 

aranżacji sprzętów. Kilka razy widzimy, jak uzgadnia ze służbą menu na nadchodzącą 

kolację, pamiętając przy tym o preferencjach kulinarnych zarówno domowników, jak 

i gości. Do obowiązków Emmy należy również organizacja wszelkich wizyt towa-

rzyskich. W tamtych czasach szczególnie ważnych, ponieważ stanowiły jedną z głównych 

rozrywek, ponadto dobrze zorganizowane spotkanie było powodem dumy każdej 

gospodyni. Dlatego Emma jest niezadowolona, gdy w kwestię planowania wycieczki 

do Box Hill, gdzie bohaterka razem z przyjaciółmi zamierza urządzić piknik, wtrąca 

się nowa żona pastora. Wspólna organizacja takich przedsięwzięć była raczej niezgodna 

z przyjętą etykietą. Ostatnim ważnym zadaniem Emmy jako pani dwóch majątków, 

było opiekowanie się potrzebującymi oraz udzielanie się dla dobra społeczności. Uważny 

widz może zauważyć, że bohaterka często zmierza do podopiecznych z koszami peł-

nymi jedzenia i tkanin potrzebnych do uszycia ubrań. Emma wykonywała wszystkie 

swoje zadania z entuzjazmem, doskonale radziła sobie z organizacją i to, co innych 

przerastało, jej przychodziło z łatwością. Dlatego opieka nad dwoma majątkami nie 

przysparzała jej trudności. 

 
18 Emma, BBC Drama Productions 2009. 
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Fotografia 3. Emma z narzeczonym jako przyszła pani dwóch domów. Kadr z serialu „Emma”19 

5.2. „Północ i Południe” 

Serial powstał na podstawie powieści Elizabeth Gaskell, a jego akcja dzieje się 

w okresie wiktoriańskim. Margaret Hale (Daniela Denby-Ashe) jest córką pastora, 

która żyje beztrosko na pięknym południu Anglii. Wkrótce jednak, w wyniku decyzji 

ojca o odejściu z Kościoła, wyprowadza się z całą rodziną na Północ. Wielkie i brudne 

miasto, z fabrykami i przędzalniami, hałasem i biedą oszałamia Margaret. Jego robotnicze 

dzielnice stają się nowym miejscem życia dla rodziny głównej bohaterki. Jednakże 

zwyczaje mieszkańców miasta tak bardzo różnią się od sposobu bycia bohaterów, że 

popadają oni w przygnębienie. Gdy rodzina nie radzi sobie w nowej sytuacji, Margaret 

przejmuje dowodzenie nad domem i rodzinnym budżetem, sama zaczyna wykonywać 

większość czynności, takich jak prasowanie czy drobne naprawy w domu. Nadzoruje 

przygotowywanie posiłków oraz zakupy, dba o pranie oraz przerabianie tkanin, które 

z racji skromnego budżetu są wykorzystywane wielokrotnie. Margaret pomaga również 

ojcu prowadzić księgę rachunkową oraz opiekuje się chorą matką. Angażuje się także 

w pomoc robotnikom z pobliskiej fabryki, którzy strajkują, a co za tym idzie nie 

otrzymują zapłaty, przez co wielu z nich głoduje. Na bohaterkę spadnie również trudne 

zadanie organizacji pogrzebów zmarłych rodziców. Margaret przez pewien czas zostaje 

sama i musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, jaką jest zupełna samodzielność 

w każdej dziedzinie życia.  

 
19 Źródło: FDB.pl. 
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Fotografia 4. Codzienne sprawunki Margaret jako pani domu. Kadr z serialu „Północ i Południe”20 

5.3. „Dawnton Abbey” 

Akcja serialu rozgrywa się w trudnych i burzliwych czasach zarówno dla Anglii, 

jak i dla całego świata. Jest to opowieść o ludziach żyjących w tytułowej posiadłości 

Downton Abbey, należącej do rodziny Lorda Grantham. Ogromnym domem kierują 

kamerdyner Garson i ochmistrzyni, pani Hughes, a sprawne działanie tego skompliko-

wanego mechanizmu zapewnia liczna służba. Lord Grantham (Hugh Bonneville) zabiega 

o utrzymanie rodzinnego majątku i przekazanie go następnemu pokoleniu; wspomagają 

go w tym żona Cora (Elizabeth McGovern) i matka Violet (Maggie Smith). Na drodze 

do celu staje katastrofa Titanica, w której ginie jego przyszły zięć i spadkobierca. Szok 

po śmierci następcy potęguje fakt, że jedynym możliwym dziedzicem może zostać 

nikomu nieznany kuzyn Matthew (Dan Stevens), który wraz z matką Isobel Crawley 

(PenelopeWilton) przybywa do Downton Abbey. 

Jedną z ważnych postaci w tej opowieści jest Lady Cora, hrabina Grantham, majętna 

Amerykanka, która swoim posagiem uratowała posiadłość. Jest matką trzech córek, 

a później również babcią. Lady Cora bardzo angażuje się w funkcjonowanie swojej 

rodziny, a także całej społeczności. Jest ukazana jako osoba, która daje przykład innym, 

dlatego popiera wszystkie inicjatywy edukacyjne, kulturalne czy patriotyczne. Lady 

Cora jest panią domu, którą na co dzień wyręcza majestatyczna pani Hughs – och-

mistrzyni. I to właśnie ona nosi przy pasku pęk kluczy, do często otwieranych pokoi, 

magazynów, schowków. Główny kamerdyner nosił przy sobie klucz do piwniczki 

z winem, natomiast pani domu nosiła klucze, które umożliwiały dostęp do bardziej 

prywatnych oraz cenniejszych rzeczy. Równie ważnymi postaciami w posiadłości, cie-

szącymi się specjalnym statusem, była kucharka oraz niania. Co ciekawe nie postrze-

gano ich jako zwykłej służby, choć nie były one również pełnoprawnymi członkami 

rodziny. 

Lady Cora ma liczne obowiązki, choć polegają one głównie na zarządzaniu perso-

nelem. Jej głównym zadaniem jest odpowiedni dobór osób do pracy i to jej zdanie 

w tej kwestii jest najważniejsze. Pani Dawnton Abbey decyduje również o menu oraz 

 
20 Źródło: FilmWeb.pl. 
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organizacji przyjęć i proszonych kolacji. Jako hrabina przedstawiała wszystkie swoje 

córki oraz młode krewne na dworze królewskim. Do ważnych zadań należało również 

zasiadanie w zarządzie miejscowego szpitala oraz szkół. Dzięki wpływom mogła decy-

dować i wprowadzać potrzebne zmiany, które miały ulepszyć działanie powyższych 

placówek. Lady Cora często nosi przy sobie klucze na przykład do szkatułek z biżu-

terią, pokojów, czy kredensów z porcelaną i srebrem, by w razie potrzeby powierzać je 

odpowiednim osobom ze służby.  

 

Fotografia 5. Pani domu jako organizatorka różnorodnych wydarzeń. Kadr z serialu „Dawnton Abbey”21 

5.4. „Mildred Pierce” 

Serial ten stanowi ekranizację powieści Jamesa M. Caina pod tym samym tytułem. 

Pani Mildred Pierce (Kate Winslet) jest kobietą, która na skutek Wielkiego Kryzysu 

w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku oraz rozwodu właściwie z dnia na dzień straciła 

wszelkie środki do życia. Będąc matką dwóch córek, nie może jednak pozwolić sobie 

na chwilę słabości, dlatego pomimo smutku i frustracji dorabia pieczeniem ciast oraz 

zaczyna swoją pierwszą pracę w charakterze kelnerki. Uważa to jednak za upoka-

rzające zajęcie, gdyż musi słuchać przełożonych oraz nosić specjalny mundurek. Mimo 

to zawsze się uśmiecha, mężnie znosząc swoją sytuację. Wkrótce spada na nią kolejny 

cios – nagle umiera jej młodsza córka. Chwila zadumy jest wszystkim, na co sobie 

pozwala, gdyż wie, że musi być silna dla starszej córki. Ostatecznie nasza bohaterka 

zakłada własny biznes i uczy się godzić rolę bizneswoman oraz matki. Choć życie zawo-

dowe jako właścicielki kilku dobrze prosperujących restauracji przynosi jej wiele korzyści 

oraz sukcesów, to o życiu prywatnym nie można już tego powiedzieć. Mildred jest 

często wykorzystywana, zwłaszcza finansowo, zarówno przez przyjaciół, jak i przez 

własną rodzinę. Dlatego postać Mildred Pierce ma dwie twarze: kobiety interesu oraz 

matki, która wciąż odczuwa potrzebę sprawowania opieki nad rodziną, a zwłaszcza 

nad dorosłą już córką. 

 
21 Źródło: Vulture.com. 
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Fotografia 6. Mildred Pierce jako dorabiająca wypiekaniem ciast pani domu. Kadr z serialu „Mildred Pierce”22 

5.5. Pani domu współcześnie 

Ponieważ niniejsza praca ma pokazać ewolucję postrzegania roli kobiety jako pani 

domu, warto prześledzić również bardziej współczesny wątek tego zjawiska. Z wyników 

zagranicznego badania dotyczącego głównie społeczności amerykańskiej oraz brytyj-

skiej dowiadujemy się, że choć prestiż pani domu współcześnie nie jest wysoki, to 

satysfakcja z życia pań domu jest znacznie wyższa niż kobiet pracujących zawodowo23. 

Zjawisko to dotyczy jednak głównie kobiet, które zajmują się domem od co najmniej 

dekady. Z kolei młodsze respondentki deklarują, że bardziej satysfakcjonująca dla nich 

byłaby praca zawodowa24. Panie, które zajmują się domem od dłuższego czasu, dekla-

rują, że mają wpływ na decyzje podejmowane w domu, za to młodsze czują się pomijane 

i uważają, że obowiązki domowe wymagają zbyt dużo czasu25. 

Dla porównania w Polsce Centrum badań opinii społecznych (CBOS) poprzez 

przeprowadzone analizy swoich badań, stwierdza, że: 

• Ponad dwie piąte ankietowanych (44%) uważa, że kobiety pracujące zawodowo 

cieszą się większym szacunkiem społecznym niż gospodynie domowe, które zaj-

mują się wyłącznie prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Przeciwną opinię 

wyraża jedynie 5% badanych26.  

• Od roku 2004 zmniejszył się odsetek respondentów deklarujących, że w ich domu 

różnego rodzaju prace wykonują wyłącznie kobiety, wzrosła natomiast grupa tych, 

w których rodzinach obowiązki domowe wykonują osoby obojga płci. Mimo to 

w większości polskich rodzin nadal tylko kobiety obarczane są prasowaniem (82%), 

praniem (81%), przygotowywaniem posiłków (67%), zmywaniem naczyń (58%), 

rutynowym sprzątaniem (58%) i gruntownymi porządkami (54%)27.  

 
22 Źródło: Serialowa.pl. 
23 Okulicz-Kozaryn A., Rocha Valente da R., Life Satisfaction of Career Women and Housewives, USA 2017, 

s. 3. 
24 Tamże, s. 4. 
25 Tamże. 
26 Kobieta pracująca, CBOS, Warszawa 2013, s. 5-7. 
27 O roli kobiet w rodzinie, CBOS, Warszawa 2013, s. 2-6. 
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• Obowiązki opiekuńczo-wychowawcze są na ogół także domeną kobiet. Odsetek 

gospodarstw domowych, w których wyłącznie na mężczyźnie spoczywa opieka 

nad dziećmi, odrabianie lekcji czy opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, 

nie przekracza 3%. Zdecydowanie częściej niż przeciętnie w całości na barkach 

kobiet spoczywa zajmowanie się dziećmi zdaniem respondentów bezrobotnych 

i gospodyń domowych28.  

6. Przyczyny obniżenia prestiżu funkcji pani domu 

Na obniżenie prestiżu pani domu i gospodyni domowej w kulturze Zachodu wpły-

nęły w wieku dwudziestym dwie wojny światowe, które pociągnęły za sobą koniecz-

ność podejmowania przez kobiety pracy poza domem i przejmowania wielu zadań, 

zarezerwowanych dotąd dla mężczyzn. Zapoczątkowało to łańcuch przemian społecz-

nych oraz ekonomicznych, wspieranych także przez ruchy feministyczne. Zaczęto po-

strzegać kobietę w innym niż dotąd świetle, wskazując na różne drogi jej samoreali-

zacji zawodowej poza środowiskiem domu i rodziny, a zatem poza kręgiem jej trady-

cyjnych ról społecznych29. Rola gospodyni domowej stawała się zatem nieuchronnie 

mniej atrakcyjna, a nawet wręcz niegodna szacunku. Zaczęły się upowszechniać opinie, 

że kobieta, która pozostaje w domu, sprawuje opiekę nad dziećmi i gospodarstwem 

„nie pracuje”, a zatem jest „mniej wartościowa” dla państwa i społeczeństwa.  

7. (Nie) perfekcyjna pani domu 

W ostatnim czasie można jednak zaobserwować pewien odmienny trend. Ruchy 

ekologiczne, a także moda na slow food czy slow life spowodowały wzrost zaintereso-

wania prostymi domowymi czynnościami, takimi jak samodzielne gotowanie, pieczenie 

chleba, uprawianie ogrodu, wykonywanie dekoracji do domu itp. Powstają liczne 

publikacje, programy telewizyjne czy internetowe poradniki poświęcone prowadzeniu 

domu, a zwłaszcza gotowaniu, pieczeniu, przygotowywaniu zapasów, niemarnowaniu 

żywności, ale także sprzątaniu czy porządkowaniu przestrzeni. Na fali tych zaintereso-

wań i fascynacji rośnie uznanie społeczne dla osób prowadzących gospodarstwo 

domowe, choć osobą tą niekoniecznie już musi być kobieta. Ciekawym przypadkiem 

jest powstawanie również anime o poruszanej tematyce, w którym to były szef yakuzy 

postanawia zostać idealnym panem domu. Ale to już całkiem inna historia… 

8. Zakończenie 

Podsumowując, należy stwierdzić, że na przestrzeni lat status kobiety jako pani 

domu się zmieniał. W Anglii w okresie regencji, w czasach wiktoriańskich i w belle 

époque, czyli w czasach omawianych wyżej trzech pierwszych bohaterek zaczerpniętych 

z kinematografii, status kobiety jako pani domu był wysoki, a praca w domu była 

traktowana jako poważne przedsięwzięcie, od którego często zależał komfort, prestiż, 

a niekiedy i los całej rodziny. Należy podkreślić, że bycie panią domu oznaczało odpo-

wiedzialność nie tylko za domowników, ale również za osoby żyjące w przynależnym 

do domu majątku, sąsiadów oraz pozostałych członków społeczności. Dlatego oma-

wiane bohaterki tak często i chętnie udzielały się społecznie. Emma pomagała głównie 

swoim sąsiadom, Margaret robotnikom, a Lady Cora dbała o ludzi zatrudnionych 

 
28 Kobiety i mężczyźni w domu, CBOS, 2018, s. 2. 
29 Woodhead L., Barwy wojenne. Helena Rubinstein i Elizabeth Arden, Warszawa 2004, s. 236-308. 
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w majątku oraz o instytucje, takie jak szpital czy szkoła. Ostatnia bohaterka, czyli Mildred 

Pierce wydaje się być nam najbliższa, ponieważ jako samotna matka w czasach 

Wielkiego Kryzysu musiała pogodzić pracę zarobkową z pracą w domu.  

Zatem należy stwierdzić, że wysoki w przeszłości status kobiety – pani domu, 

w świecie zachodnim uległ wyraźnemu obniżeniu w wieku dwudziestym, do czego nie-

wątpliwie przyczyniły się przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące w wyniku 

dwóch wojen światowych. Choć współczesne badania pokazują, że kobiety zajmujące 

się domem nie cieszą się wysokim prestiżem, to jednak częściej deklarują one zado-

wolenie z życia niż kobiety, które pracują zawodowo. Jak pokazują badania zjawisko 

to dotyczy głównie pań, które od co najmniej dekady zajmują się domem.  

Na podstawie badań CBOS możemy jednak zauważyć, że w Polsce większym 

szacunkiem według respondentów (44%) cieszą się kobiety pracujące zawodowo niż 

te, które opiekują się wyłącznie domem. Warto zauważyć, że od roku 2004 zmniejszył 

się odsetek respondentów deklarujących, że w ich domu różnego rodzaju prace wyko-

nują wyłącznie kobiety, wzrosła natomiast grupa tych, w których rodzinach obowiązki 

domowe wykonują osoby obojga płci. Mimo to kobiety w większym stopniu są obar-

czone pracami domowymi: prasowaniem (82%), praniem (81%), przygotowywaniem 

posiłków (67%), zmywaniem naczyń (58%), rutynowym sprzątaniem (58%) i grun-

townymi porządkami (54%). Obowiązki opiekuńczo-wychowawcze są na ogół także 

domeną kobiet. Odsetek gospodarstw domowych, w których wyłącznie na mężczyźnie 

spoczywa opieka nad dziećmi, odrabianie lekcji czy opieka nad osobami z niepełno-

sprawnościami, nie przekracza 3%. Zdecydowanie częściej niż przeciętnie w całości na 

barkach kobiet spoczywa zajmowanie się dziećmi zdaniem respondentów bezrobotnych 

i gospodyń domowych.  

Jednakże, warto podkreślić, że w ostatnim czasie proste, domowe zajęcia zyskują 

ponownie na szacunku w związku z modą na slow food czy slow life. W ślad za tymi 

zmianami podnosi się także społeczna ranga pani domu. 

Literatura 

Bem K., Amerykańskie milionerki, Poznań 2021, s. 21-207. 

Czarnecka K., Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie 

symboliczne, Warszawa 2020, s. 297-325. 

Dawnton Abby, Carnival Films/Masterpiece, 2010-2015. 

Emma, BBC Drama Productions 2009. 

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2012, s. 81-85. 

Okulicz-Kozaryn A., Rocha Valente da R., Life Satisfaction of Career Women and Housewives, 

USA 2017, s. 1-5. 

https://www.researchgate.net/publication/318833425_Life_Satisfaction_of_Career_Women_and_

Housewives, dostęp: 28.05.2022. 

Kobieta pracująca, CBOS, Warszawa 2013, s. 1-23. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

2ahUKEwiyxqHhxa_3AhWByIsKHZQxCo8QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cb

os.pl%2FSPISKOM.POL%2F2013%2FK_028_13.PDF&usg=AOvVaw2dQZjBINnnA5OG7_xI

wAkl, dostęp: 29.03.2022. 

https://www.researchgate.net/publication/318833425_Life_Satisfaction_of_Career_Women_and_Housewives
https://www.researchgate.net/publication/318833425_Life_Satisfaction_of_Career_Women_and_Housewives


 

Aleksandra Nowak 
 

340 

 

Kobiety i mężczyźni w domu, CBOS, Warszawa 2018, s. 1-10. 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_128_18.PDF, dostęp: 29.03.2022. 

Mildred Pierce, HBO, 2011. 

O roli kobiet w rodzinie, CBOS, Warszawa 2013, s. 1-21. 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_030_13.PDF, dostęp: 29.03.2022. 

Północ i południe, British Broadcasting Corporation (BBC), 2004. 

Sztompka P., Socjologia codzienności, Kraków 2008, s. 45. 

Toussaint-Samat M., Historia stroju, Warszawa 2011, s. 325-350. 

Woodhead L., Barwy wojenne. Helena Rubinstein i Elizabeth Arden, Warszawa 2004, s. 236-308. 

Ona tu rządzi. Pani domu jako bohaterka codzienności w ujęciu socjologicznym 

oraz jej wyobrażenia w kinematografii na wybranych przykładach 

Streszczenie 

Celem pracy jest podjęcie refleksji nad ewolucją statusu kobiety jako pani domu w dziejach oraz prezen-

tacja motywu kobiety – pani domu, występującego w kinematografii na wybranych przykładach. Praca ma 

w zamyśle koncentrować się na takich wątkach antropologicznych, socjologicznych oraz kulturowych, 
które najdobitniej opisują przemiany zachodzące w społeczeństwach zachodnich w postrzeganiu statusu 

pani domu. Choć obecnie wypełnianie obowiązków domowych nie wiążę się już z powszechnym szacun-

kiem i nie jest postrzegane jako zajęcie prestiżowe, to przecież w dalszym ciągu gospodyni domowa jest 

bohaterką codzienności, czyli osobą, która bez względu na różnorodne niesprzyjające warunki zarządza 
gospodarstwem i przejmuje dowodzenie nad rodziną, nierzadko będąc mediatorem czy rozjemcą w sporach 

i konfliktach. Najczęściej to ona zarządza działaniami na pozór bardzo błahymi, mającymi jednak ogromne 

znaczenie w życiu codziennym każdej rodziny, takimi jak przygotowywanie posiłków, porządki czy zakupy. 

W jej gestii znajduje się także opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub starszymi, a także troska o cele-
browanie i pielęgnowanie życia rodzinnego. W pracy przedstawiono główne atrybuty pani domu w przeszłości, 

świadczące o jej pozycji społecznej, tj. klucze oraz zegarek, w aspekcie socjologicznym i antropologicz-

nym. Następnie zaprezentowano kilka przykładów postaci pań domu występujących w filmach oraz 

serialach telewizyjnych. Zakres tematyczny opracowania obejmuje pojęcia socjologiczne, takie jak władza 
i prestiż, a także antropologiczną symbolikę klucza. Metodologia obejmuje analizę danych zastanych, 

takich jak badania CBOS, a także analizę wybranych motywów obecnych w literaturze i kinematografii. 

Główne wnioski to stwierdzenie, że wysoki w przeszłości status kobiety – pani domu, w świecie zachod-

nim uległ wyraźnemu obniżeniu w wieku dwudziestym, do czego niewątpliwie przyczyniły się przemiany 
społeczne i gospodarcze zachodzące w wyniku dwóch wojen światowych. Jednakże w ostatnim czasie 

proste, domowe zajęcia zyskują ponownie na szacunku w związku z modą na slow food czy slow life. 

W ślad za tymi zmianami podnosi się także społeczna ranga pani domu. 

Słowa kluczowe: Pani domu, władza, prestiż, socjologia codzienności 
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Aleksandra Popińska1 

Związek miłości i narracji na przykładzie filmów 

dokumentalnych autotematycznych 

1. Wprowadzenie 

Starając się zrozumieć zjawisko miłości albo próbując je wytłumaczyć przybyszowi 

z obcej planety, prawdopodobnie odnieślibyśmy się do jakiejś narracji: baśniowej 

opowieści, mitu, historii z filmu, książki lub po prostu scenki rodzajowej z naszego 

życia. Chociaż miłość uznajemy przede wszystkim za uczucie, próba jej zrozumienia 

nierozerwalnie łączy się z narracją. 

Jedną z form narracji jest autonarracja, która rozgrywa się w naszym wnętrzu. Jest 

procesem, który występuje samoistnie i stanowi jedną z naturalnych form doświadczania 

życia przez istoty ludzkie. Funkcjonując w określonym środowisku na podstawie biolo-

gicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań, kształtujemy wewnętrzny obrazy 

wokół-światów (umweltów), a co za tym idzie, również skonstruowane wokół narracje. 

Ich głównym zadaniem jest wzmacnianie naszej relacji ze światem uznawanym za 

zewnętrzny, nad którym nie mamy pełnej kontroli. Pojawia się więc konstrukt świata 

zwierciadlanego, wewnętrznego, który reprezentuje ten zewnętrzny, lecz wyjaśnienia 

jego mechaniki, czyli właśnie narracje, zależą przede wszystkim od podmiotu. Mecha-

nizm ten pozwala na uczynienie siebie bohaterem bądź bohaterką toczącej się we 

własnej głowie opowieści i dostarcza poczucia koherencji. Tego rodzaju narracje 

czerpią z archetypowych historii, które kolektywnie przekształcamy, kreujemy na nowo 

i do których wszyscy mamy dostęp. Całym tym zagadnieniem zajmuje się psychologia 

narracji, która leży u podstaw rozumienia narracji w niniejszym tekście. 

Fenomen miłości jest na tyle znaczącym elementem życia, że często odgrywa on 

bardzo dużą rolę w przeróżnych opowieściach, a jego doświadczanie postrzegane jest 

w szerszym kontekście. Szukamy podobieństw i punktów odniesienia w historiach, 

o których słyszymy, czytamy czy też, które oglądamy. Kino, i w ogóle kultura, są 

z całą pewnością ważnym elementem kształtowania naszego wyobrażenia o miłości. 

Ciekawym przypadkiem, zarówno w kontekście tematu miłości, jak i narracji przeka-

zywanej z ekranu, są filmy dokumentalne autotematyczne, w których główna historia 

opiera się na doświadczeniach autora. Kamera towarzyszy mu w sytuacjach, które 

uzna on za istotne, a sam twórca staje się głównym bohaterem czy bohaterką. Filmy te 

pozwalają widzom na niemal analityczne przyjrzenie się narracji osoby, która wystę-

puje zarówno jako autor, jak i bohater. Czyż nie jest to korzystną okolicznością do 

przyjrzenia się kwestii miłości? Wszak tak trudno ją zdefiniować. Świadczą o tym 

liczne definicje, z których żadna zdaje się nie obejmować całości i złożoności zjawiska. 

Mamy więc te skupiające się na relacji z osobą, na relacji z obiektem, a niektóre rów-

nież nierozerwalnie łączące je z pożądaniem. Pomocna w uchwyceniu tej wielowy-

miarowości może być teoria Roberta Sternberga, który za podstawowe „składniki 

 
1 popinska.aleksandra@gmail.com, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej w Łodzi. 
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miłości” uznał: intymność, namiętność i zaangażowanie2. Różne konfiguracje występo-

wania tych składowych pozwoliły mu na wyszczególnienie różnych typów miłości. 

Dzięki temu miłość możemy dostrzec w historiach, które zostaną tu omówione – w tej 

łączącej Rafała z babcią („miłość przyjacielska”) i w tej o Mariko i Mateju („miłość 

kompletna”). Przy trzecim filmie, „Spotkania”, kwestia miłości staje się bardziej 

nieuchwytna i wymyka się sternbergowskiemu podziałowi. Głównym powodem jest 

fakt, że nie mówimy tu już o interpersonalnej relacji, na której skupiał się autor 

dwuskładnikowej teorii miłości. Czy jednak oznacza to, że wiodącej emocji z filmu nie 

możemy nazwać miłością? W poszukiwaniu zrozumienia takiego podejścia do miłości 

możemy sięgnąć do tego znanego nam z religijno-filozoficznego sposobu myślenia, 

traktującego ją jako zjawisko bardziej uniwersalne, aniżeli tylko międzyludzkie. 

W artykule tym omówione zostaną trzy filmy dokumentalne autotematyczne ze 

wskazaniem typu miłości, o jakiej opowiadają. Zostały one zrealizowane przez auto-

rów w różnym wieku, w różnym czasie. Będzie to, idąc od najmłodszego autora, „Miłość 

bezwarunkowa” Rafała Łysaka (2018 r.), „Self(less)-Portrait” Mateja Bobrika (2012 r.) 

i „Spotkania” Kazimierza Karabasza (2004 r.). 

Sposoby analizy, które zostaną tu zaprezentowane, możemy z powodzeniem 

przekładać na inne gatunki kina – czy to fabularne czy animowane – a nawet na inne 

dziedziny sztuki. Jednak film dokumentalny, w którym reżyser kieruje kamerę we własną 

stronę, jest w pewnym sensie unikatowy w swej prostocie, co sprawia, że dobrze jest 

zacząć badanie narracji właśnie od niego. W tego rodzaju środku wyrazu autorzy 

zgłaszają się niczym ochotnicy do zaprezentowania publiczności osobistych historii 

z własnej perspektywy. Mają ku temu różne powody, lecz tym samym pozwalają na 

przeprowadzenie „sekcji”, naukowej analizy przedstawionych sytuacji. Kwestię filmu 

dokumentalnego autotematycznego w kontekście psychologii narracji szczegółowo 

omówiono w pracy magisterskiej3 autorki niniejszego artykułu, natomiast ujęcie tego 

zagadnienia z perspektywy miłości zostało potraktowane jako wartościowe rozwinięcie 

tematu. Okazuje się, że właściwie w przypadku każdego z wybranych i omówionych 

filmów możemy zauważyć „miłosną” podstawę narracji. 

Czyżby miłość aż tak była związana z autonarracją? Jaki jest ten związek? Może po 

prostu dobrze się o niej opowiada i korzystne dla historii jest osadzenie jej, mniej lub 

bardziej dosłownie, w opowieści o miłości? A może u sedna każdej ważnej sprawy 

w naszym życiu dotykamy jakiejś formy miłości, co oznacza, że jakiegokolwiek tematu 

nie wybrałby autor, zawsze się do niej zbliży? Przyjrzymy się opowieściom o miłości, 

o których opowiadają wybrane filmy dokumentalne autotematyczne. Zwrócimy uwagę 

na to, co je różni, ale być może uda się też odnaleźć jakąś część wspólną, która przy-

bliży nas do odpowiedzi na te pytania. Postaramy się to zrobić, niejako kontynuując 

tematykę ze wspomnianej już pracy, ale jednocześnie ujmując ją w istniejącym 

samodzielnie opracowaniu. 

  

 
2 Tokarska U., Narracyjne ujęcie fenomenu miłości Roberta Sternberga w profilaktyce psychologicznej, 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2013. 
3 Popińska A., Film dokumentalny autotematyczny w kontekście psychologii narracji [wydruk], praca magi-

sterska, promotor C. Piwowarski, PWSFTviT w Łodzi, Łódź 2019. 
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2. Psychologia narracji o miłości 

W celu zbadania kwestii miłości w podanych przykładach filmowych tekst opiera 

się na kilku podejściach i koncepcjach badania tego zjawiska. Do każdego filmu do-

brana jest metoda, która pozwala najlepiej zgłębić ten temat. Ta pozorna niekonsekwencja 

w aplikowaniu metod jest zabiegiem celowym, gdyż przedmiotem badania jest nie tyle 

znalezienie części wspólnej filmów, ile przyjrzenie się, jakie miejsce zajmuje miłość 

ukazana z użyciem narracji w przytoczonych koncepcjach, co być może pozwoli na 

wyodrębnienie jej istoty, wspólnej dla omówionych przykładów. 

U podstaw psychologii narracji leży paradygmat narracyjny Waltera Fishera. Jedno 

z jego głównych założeń mówi o tym, że aby biograficzny zbiór zdarzeń można było 

nazwać życiem, wybrane z nich muszą zostać zauważone, zinterpretowane i zapamię-

tane4, stając się tym samym osobistymi doświadczeniami. Doświadczanie jest tu więc 

kluczową kwestią, ponieważ na podstawie doświadczeń powstają narracje. Może być 

to dobry punkt odniesienia do zestawienia ich z doświadczaniem miłości. 

W temacie miłości tekst odnosi się do rozważań Roberta Sternberga, przytoczonego 

już autora dwuskładnikowej teorii miłości. Według niego w odpowiedzi na otaczające 

nas narracje wykształcamy prototypowy schemat indywidualnej historii miłości jako 

struktury fabularnej5, który staramy się potem realizować w życiu. Udane relacje 

oparte na miłości bazują̨ według niego na spójności opowieści zaangażowanych osób, 

„pochodzeniu z tej samej bajki”. Jego dwuskładnikowa teoria składa się z teorii trój-

czynnikowej z 1986 roku (mówiącej o strukturze, to właśnie w niej wyszczególnia 

składniki miłości) oraz teorii miłości jako opowieści z 1994 roku (w której skupia się 

na treści i rozwoju). Zwłaszcza druga część jego badań da nam dobry punkt odniesienia 

do przyjrzenia się miłości w opowieściach, jakimi są filmy dokumentalne autotema-

tyczne, a zgromadzone obserwacje będziemy mogli usystematyzować, korzystając 

z badania D. Kuncewicza i D. Jazurek dotyczącego zależności między dopasowaniem 

opowieści a jakością związku, nawiązującego m.in. do wyżej wspomnianej teorii 

Sternberga. 

Wymienieni autorzy skupiają się na pojęciu miłości w relacji partnerskiej i małżeń-

skiej, jednak ujęcie miłości jako opowieści wydaje się mieć bardziej uniwersalne 

zastosowanie. Akcentuje ono miłość jako proces, a nawet jako pewnego rodzaju hipo-

tetyczną siłę będącą spoiną materii i ducha, pozwalającą zaistnieć doświadczeniu 

w kontakcie osoby ze zjawiskiem. Zależnie od kręgu kulturowego i wyznawanych 

przekonań początkiem tego procesu będzie tchnienie bożej iskry, zapoczątkowanie 

podmiotowości w materialnym ciele człowieka albo też któraś ze wschodnich teorii 

świadomości, gdzie miłość będzie łączącym (przyciągającym) aspektem kolektywnej 

świadomości i tym samym podstawą każdego osobistego doświadczenia, które z owej 

jedni się wyłania. 

Mogłoby się wydawać, że w związkach partnerskich rozpoczynamy z innego 

miejsca, bardziej świadomej pozycji, wprowadzając nową osobę do naszej opowieści 

bądź wybierając właśnie taką, którą do niej pasuje. Jednak, jak pisze Tokarska, jedną 

z ogólnych prawidłowości narracyjnych Sternberga jest fakt, że tylko nieliczni ludzie 

 
4 Tokarska U., Narracyjne ujęcie fenomenu miłości Roberta Sternberga w profilaktyce psychologicznej, 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2013. 
5 Tamże. 
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pozostają w pełni świadomi organizujących ich doświadczenie opowieści o miłości, 

pozostając raczej w kontakcie z poziomem ich efektów6. Ostatecznie refleksyjna faza 

związku przychodzi zazwyczaj w późniejszym czasie, a początkowe uczucia, hormony 

i problem z racjonalnym myśleniem odłączają nas od wyrachowanego i w intelektualnie 

przytomnego wprowadzania nowego bohatera do naszej opowieści. Kiedy więc zaczy-

namy się zastanawiać nad tym, w jakiej opowieści tkwimy, jesteśmy już na etapie 

rozpatrywania partnera lub partnerki w pewnym sensie jako członka rodziny. Wracając 

jednak do szerszego kontekstu miłości, wychodzącego poza sferę interpersonalną, 

w wybranych filmach poszukamy też miłości jako podstawy doświadczania, bo – 

nawiązując znowu do paradygmatu narracyjnego – może właśnie tutaj mamy początek 

splotu tych dwóch jakości. 

3. Miłość w filmach autotematycznych 

W poniższych omówieniach w pierwszej kolejności tekst skupia się na miłości, 

o której bezpośrednio opowiadają nam autorzy, ale przy wyszczególnianiu ich osobi-

stych opowieści o miłości zwraca również uwagę na ogólną rolę tego uczucia w życiu 

bohaterów, która zarysowuje się z pobocznych wątków bądź wysnuwa się z rozmów, 

jakie prowadzą. Bohaterowie, a jednocześnie autorzy wymienionych filmów, poruszają 

w nich tematy właściwe etapom, w których się znajdują, przez Tokarską opisane jako 

„mity życia”7. Wiedząc, że wraz z wiekiem zmienia się to, co ważne dla twórców, mo-

żemy też spodziewać się, że zmianie ulega stosunek do miłości i sposób opowiadania 

o niej. Dzięki temu bogactwu perspektyw, wynikającemu również z etapów życia 

autorów, nasze rozumienie miłości stanie się być może chociaż trochę pełniejsze. 

W przeprowadzonych badaniach, wykonując transkrypcję nagranych monologów, 

Jazurek i Kuncewicz uwzględniali pauzy w wypowiedziach, ściszanie głosu, a komuni-

katy niewerbalne traktowali również jako część opowiadanej historii i poddawali anali-

zie. Rozróżniali więc te ukryte opowieści8, jak i te deklarowane oficjalnie, a następnie 

przyjrzeli się zależności między nimi a zadowoleniem ze związku. Te zakłócenia języ-

kowe, przemilczenia, niespójności treściowe, zmiany tempa wypowiedzi i odczyty-

wanie pośredniego przekazu przypominają perspektywę, do przyjęcia której zaprasza 

widzów przecież kino, a może i w ogóle sztuka. Narracje w filmach dokumentalnych 

autotematycznych zostają poddane procesowi montażu, dla zrytmizowania fabuły 

niektóre wątki są dodatkowo zaakcentowane, inne pominięte. Zamiast jednak zastana-

wiać się, czy wszystko co widzimy jest „prawdziwe”, lepiej zwrócić uwagę, dlaczego 

akurat takie treści, w takiej formie postanowił nam przekazać autor. Ostatecznie 

opowieść o wewnętrznych opowieściach jest i tak najbliższa sedna istoty narracji, jest 

również najbardziej konkretnym przedmiotem poddającym się badaniu. Postaramy się 

więc w artykule, w oparciu o wybrane filmy, odpowiedzieć na pytanie, jakie miejsce 

w tych narracjach zajmuje miłość, a także co właściwie jest jej obiektem. 

 
6 Tamże, s. 3. 
7 Tokarska U., Narracja autobiograficzna we wspomaganiu rozwoju człowieka, [w:] Dryll E., Cierpka A. 

(red.) Narracja, koncepcje i badania psychologiczne, cyt. za: Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M. 
(red.), Psychologia małych i wielkich narracji, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 

2010, s. 285-302.  
8 Kuncewicz D., Jazurek D., Opowieść o związku a jego jakość, [w:] Dryll E., Cierpka A., Małek K. (red.), 

Psychologia narracyjna: O mądrości, miłości i cierpieniu, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2021. 
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3.1. „Miłość bezwarunkowa” 

Już sam tytuł pierwszego z wybranych filmów nie pozostawia złudzeń co do 

wiodącego tematu. Rafał Łysak, który opowiada o relacji z babcią, zadeklarował się 

jako homoseksualista, co wywołało między nimi wydawać by się mogło niemożliwy 

do przepracowania konflikt – aspekt wpływający na ich bliską relację i wywołujący 

cierpienie po obydwu stronach. Rafał oczekuje tytułowej miłości bezwarunkowej od 

babci, chce być kochany niezależnie od własnych wyborów, a może raczej chce być 

kochany taki, jakim jest. Babcia natomiast, której światopogląd ukształtował się na pod-

stawie kościelnych wytycznych, martwi się o życie doczesne i pozagrobowe wnuka, 

o jego potępienie. W swojej życiowej opowieści o miłości Rafał jest więc bohaterem 

określającym własną orientację. W świecie, w którym kultura homoseksualna powoli 

wraca do świadomości społecznej, Rafał jest też postacią zderzającą się, ścierającą się 

ze światem zewnętrznym. Pytania o tożsamość, które zadają sobie wszyscy jego 

rówieśnicy, poszerzone są o pytania związane z tym co zmienia jego orientacja. Czy 

jest to powód, dla którego uczucia, którymi obdarzają go bliscy, powinny ulec zmianie? 

Rafał czuje niezgodę na taką narrację. Jest kochającym babcię wnukiem, czującym 

potrzebę budowania z nią relacji i opiekowania się nią, jest też synem tęskniącym za 

zmarłym ojcem. Obydwie te kwestie sprawiają, że staje się bohaterem, który nie 

rezygnuje z oczekiwań. Nie tylko zamierza walczyć o tytułową miłość, ale również ma 

w sobie silną motywację do szukania rozwiązań. W filmie pojawia się też siostra babci, 

która jest w pewnym sensie postacią z jej życia, włączoną w opowieść Rafała. Siostra 

trochę droczy się z babcią, ale też deklaruje otwartość na orientację Rafała. Może to 

ona jest pierwszą jaskółką zwiastującą, że w tych historiach da się osiągnąć kom-

promis? Jest przecież reprezentantką świata babci, symbolicznie występuje w imieniu 

pokolenia wychowanego na tradycyjnych wartościach. Kolejnym pozytywnym zwia-

stunem możemy nazwać pojawienie się Marcina, partnera Rafała, którego babcia 

poznaje pod koniec filmu. Materializuje on w świecie babci abstrakcyjną wcześniej 

kwestię homoseksualizmu. Przestaje ona być tylko ideą, a zaczyna relacją z konkretną 

osobą. Babcia Rafała jest natomiast bohaterką, która deklaruje przynależność do 

wspólnoty, w której panują określone zasady. Wierzy w nie, zamierza ich przestrzegać 

i oczekuje, że jej bliscy również to zrobią. Straciła męża i syna, jej opowieść o miłości 

zawiera więc ten wątek. Przeminęli również chłopcy, których znała w młodości 

i którzy zostawiali jej swoje zdjęcia. Kocha wnuka, ale jego niektóre wybory wywołują 

w niej dezorientację. Miłość w jej życiu wiąże się więc z konfliktem wewnętrznym. 

Żyje samotnie i potrzebuje wsparcia oraz opieki. 

Możemy zauważyć, że na niektórych poziomach opowieści Rafała i babci są 

komplementarne, są właściwie jedną opowieścią, natomiast na niektórych są zupełnie 

sprzeczne. W opowieści o wnuku i babci ich role się dopełniają. Ich relacja jest czuła 

i wbrew pozorom pełna ciekawości do siebie nawzajem. Ich miłość wiąże się też 

nierozerwalnie z konfliktem. W pewnym sensie i te role są komplementarne. Ostatecz-

nie obydwoje nie zaznają spokoju, dopóki konflikt będzie trwał i obydwojgu z tego 

powodu będzie zależeć na porozumieniu. Komplementarna i wzmacniająca jest 

również ich relacja w stosunku do zmarłego ojca Rafała. Są dla siebie pomostami do 

zmarłego, cząstkami jego w świecie. Historie babci i Rafała na poziomie ideologicznym 

są niemożliwe do pogodzenia. Nie ma tu miejsca na kompromis, bo za deklaracjami 
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bohaterów stoją całe światopoglądy, które są po prostu zbyt różne. Co w takiej sytuacji 

zaleca Sternberg? Cytując U. Tokarską, omawiającą jego koncepcje: 

Narracyjna praca nad związkiem powinna przebiegać w kierunku odnajdy-

wania, akcentowania i rozwijania adaptacyjnych wzorców narracyjnych – 

z jednoczesną minimalizacją negatywnych charakterystyk dominującej opowieści9.  

Można powiedzieć, że dokładnie to zrobili bohaterowie filmu. Trudno tu przecenić 

inicjatywę Rafała i rolę kamery, która sprawia, że oglądamy dosłowny zapis tworzenia 

się nowej narracji, wspólnej opowieści o miłości, a także drogi wiodącej do tego celu. 

Jednak i babcia wykazuje się odwagą, co tylko potwierdza jej głęboką motywację, 

ponieważ to właśnie ona poszerza swoją opowieść o nowy wątek w odniesieniu do 

orientacji wnuka. Dzięki prowadzonemu przez cały film dialogowi, odbywającemu się 

na różnych poziomach, udaje się przekierować uwagę bohaterów z koncepcyjnych czy 

ideowych kwestii spornych na obszary, w których są zgodni. W tej wspólnej opowieści 

odchodzą na dalszy plan ich deklaracje czy orientacje, udaje się je zastąpić rozmowami 

o samotności, lęku przed nią, potrzebie bliskości. Wprowadzenie partnera Rafała jako 

nowej figury w tej historii, a co za tym idzie przyznanie babci nowej roli i uszanowanie 

jej, jest symbolicznym gestem Rafała przekazującym babci, jak ważna jest dla niego 

w tej opowieści. Nie znaczy to, że kwestie sporne przestają istnieć, ale ważniejsza od 

nich okazuje się być właśnie miłość. Film ten potwierdza wnioski z badań Kuncewicza 

i Jazurek. Rafał i jego babcia rzeczywiście mają wspólny rdzeń relacji, ich role na 

poziomie uczuciowym, bardziej intymnym, są zgodne. Ich opowieści w warstwie 

ideowej rozmijają się, co utrudnia relację, ale jednak spotkanie na głębszym poziomie 

dostarcza im niepodważalnej motywacji do szukania porozumienia. Pozwala im to na 

stworzenie wspólnej opowieści, która nie neguje ich indywidualnych przekonań, ale 

ponad wszystko inne stawia miłość. 

3.2. „Self(less)-Portrait” 

Film Mateja Bobrika opowiada o wspólnym przeżywaniu codzienności Mateja 

i Mariko. Matej jest pochodzącym ze Słowacji studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej, 

natomiast Mariko jego dziewczyną, która przyjechała z Japonii. Poznali się w Polsce, 

tu właśnie żyją i tu Matej zrealizował swój film. Z takiej perspektywy zostanie więc 

omówiona ich polska, wspólna historia o miłości. Niewątpliwie indywidualne opo-

wieści o miłości bohaterów wykraczają w jakimś stopniu poza nasze ramy kulturowe 

i mogą być dla nas mniej intuicyjne w odbiorze. Jednak problem ten nie omija również 

bezpośrednio ich samych, ich narodowości dalece się różnią, a przecież wygląda na to, 

że i tak znajdują oni wspólny język, czasami bardziej wyczuwalny w odbiorze niż 

słyszalny. Bazując na tym, a także na zwizualizowanych przez nich narracjach, można 

więc podjąć próbę uchwycenia ich opowieści o miłości. Opowieść Mateja jest nostal-

giczna, film zaczyna się od pokazu zdjęć, slajdów przedstawiających jego rodziców 

w młodości, pojawiające się dzieci, a na koniec chorobę i śmierć matki. W tym mo-

mencie na ekranie na dłużej ukazuje się czerń – wypełnia czasoprzestrzeń, jakby brako-

wało słów i obrazów. I chociaż z ust Mateja nie padają na ten temat żadne słowa do 

końca filmu, obraz zaczyna ukazywać najważniejsze kobiety z Matejowej opowieści 

o miłości – babcię Ekę, dziewczynę Mariko, siostrę. Zwracając ku nim oczy, Matej 
 

9 Tokarska U., dz. cyt., s. 3. 
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zdaje się przyglądać, kim są w tej opowieści a przez to pośrednio także kim była w niej 

zmarła matka. Tytułowy portret o sobie – o sobie bez siebie (autoportret (…) który 

pozbawiony jest egoizmu10) – pokazuje Mateja przez pryzmat otoczenia i bliskich mu 

kobiet. Matej w swojej opowieści jest też podróżnikiem. Przyjechał do obcego kraju, 

gdzie został chłopakiem, a następnie mężem Mariko. Stara się odgrywać sprawczą 

rolę, do różnych sytuacji podchodzi zadaniowo. Kiedy Mariko potrzebuje wizy, zapada 

decyzja o ślubie; kiedy Mariko podchodzi do egzaminu z prawa jazdy, ruszają 

w drogę, żeby razem to przećwiczyć. Matej ma babcię na Słowacji, z którą utrzymuje 

regularny kontakt. Jednak widzimy też, że Matej nie jest zbyt wylewny. Nie znajduje, 

a może nawet nie szuka wielkich i mniejszych słów na to, co przeżywa, a budowane 

relacje nie bazują na słowach. 

Obecność Mariko jest wyraźnie ważna w opowieści Mateja o życiu i o miłości. To 

po prostu bycie z nią w wesołych i smutnych momentach życia, tworzenie wspólnej 

historii na bieżąco. Mariko mówi więcej i bardziej ekspresyjnie, używając języka 

polskiego w sposób wywołujący czasami uśmiech. Jest zaradna i efektywnie realizuje 

swoje plany. W jej opowieści o miłości również jest bohaterką, która przybyła z odle-

głego kraju. Podczas rozmowy z ojcem dowiadujemy się, że za granicą mieszka już 

dłuższy czas. W Polsce poznała chłopaka, który następnie został jej mężem. Obydwoje 

bohaterowie nie mają możliwości klasycznego przedstawienia sobie bliskich osób, 

członków rodziny. Codzienne emocje i sprzeczki zostają wyrażane, ale gdy przychodzi 

do większych spraw i u Mateja, i Mariko ważniejsze wydaje się poczucie bliskości, 

które odnaleźli w byciu razem. Ta bliskość jest kontekstem, na którym budowana jest 

ich wspólna opowieść o miłości, a wzmocniona zostaje wielokulturową, a jednak 

spójną mieszanką cech. Z pozycji bliskości też mierzą się z różnymi kolejami losu. 

Widzimy, że opowieść o miłości ukazana w filmie zaczęła się dużo wcześniej przed 

jego realizacją i prawdopodobnie będzie jeszcze długo trwała. Jest w niej miejsce i dla 

Mateja i dla Mariko, jest miejsce dla bliskich, przestrzeń do bycia razem w trudnych 

sytuacjach. Bohaterowie lubią siebie nawzajem, lubią być ze sobą. 

Przy rozpatrywaniu tej historii nietrudno o skojarzenie ze sternbergowską opo-

wieścią o podróży. Tokarska tak ją podsumowała: 

W tym typie opowieści partnerzy traktują swoją miłość jako fascynującą (nie 

w pełni „przewidywalną”) wyprawę, w którą wybierają się oboje z jasno 

obranym celem lub bez niego (wówczas główna radość czerpana jest z faktu 

samego podróżowania). Podstawową spajającą doświadczenia metaforą jest 

wspólne zmienianie się i dojrzewanie (doświadczanie niespodzianek i przygód, 

pokonywanie trudności) oraz wzajemne wspieranie się „współtowarzyszy 

podróży”, jaką jest całe życie11. 

Trudno określić czy to podróżniczy kontekst wpłynął na prowadzoną przez bohaterów 

opowieść podobną do tej ujętej przez Sternberga, czy było na odwrót – to podróżnicza, 

głębiej zakorzeniona narracja wypchnęła bohaterów z domów i doprowadziła do 

spotkania. Dość powiedzieć, że film zaczyna się od wyjazdu samochodem od babci 

z rodzinnej Słowacji i kończy podróżą do niej. Reżyser sam więc wydaje się osadzać 

ludzkie doświadczenia, w tym miłość, w takie właśnie ramy. Opowieść o miłości 
 

10 Myśliwiec D., Wywiad z Matejem Bobrikiem – autorem filmu „Self(less)-Portrait”, POLISH DOCS 2013. 
11 Tokarska U., dz. cyt., s. 3. 
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naszych bohaterów wydaje się być satysfakcjonująca i spójna zarówno na poziomie 

uczuciowym, bardziej intymnym, jak i na tym mniej intymnym, poziomie ideowym, 

związanym z działaniem. Bohaterowie są zupełnie różni od siebie, a jednak zaska-

kująco podobni i równi w tych różnicach. 

3.3. „Spotkania” 

Ostatni z omawianych filmów został zrealizowany przez Kazimierza Karabasza. 

Jest to najstarszy z twórców, kierujący uwagę w rejony podsumowania własnego życia 

i twórczości. Pierwsza część „Spotkań” ujęta jest z perspektywy obranego zawodu, 

czyli bycia dokumentalistą. Szybko jednak orientujemy się, że samo kino, kamera, 

zawód, są tylko medium do bezkarnego poznawania ludzi12, jak powiedział w filmie 

wieloletni operator, współpracownik Karabasza, Jan Łomnicki. Przeglądamy wraz 

z autorem fotosy, pamiątki po ludziach, którzy byli bohaterami jego twórczości, 

pozwolili na przyglądanie się sobie. Widzimy tyle ważnych zapamiętanych zdarzeń 

i jeszcze więcej tych historii, które były obok, ale przemknęły niezauważone. Karabasz 

żałuje, że już nigdy się nie dowie o czym myślał mężczyzna widoczny na zdjęciu, 

jednocześnie z jego narracji bije ogromna wdzięczność za te spotkania, którym udało 

się zaistnieć. Przez dziesięciolecia pielęgnował on i celebrował znajomości z boha-

terami, takimi jak Grażyna z filmu „Sobota” (1969 r.) czy Franek Wróbel („Rok 

Franka W.”, 1967 r.). Pokazuje listy, w których pisali mu oni o ważnych sytuacjach ze 

swojego życia, zdjęcia upamiętniające cykliczne spotkania z nimi.  

Im dalej w filmowej narracji tym szersze kręgi przejawów miłości. Karabasz 

odchodzi od osobowych spotkań, nazywając kolejną część filmu „o okruchach…”. Te 

dostrzeżone okruchy, okruszki rzeczywistości stają się ważnymi elementami jego życia. 

Nawet nie same w sobie, ale jako fakt tego, że były. Stają się dowodem uważności, 

dowodem na przeżycie życia, dowodem istnienia. W ostatniej części filmu Karabasz 

zadaje na głos pytania: o czym może mówić dokumentalista dzisiaj? Co się zmieniło? 

Jakie są troski, zmartwienia dzisiejszych czasów? Zdają się one jednak mieć też 

szerszy wydźwięk i wybrzmiewać ogólnym pytaniem o narracje dzisiejszych czasów 

i dzisiejszego człowieka. 

W tej opowieści mamy więc do czynienia z uczuciem do ludzi spotkanych, wysłu-

chanych, przyjaźni regularnie pielęgnowanych przez dziesięciolecia. Przejawia się ono 

też w dążeniu do utrwalania okruchów życia, które udało mu się złapać, zobaczyć, 

usłyszeć. To, co robi Karabasz, śmiało możemy nazwać zauważeniem, zinterpretowa-

niem i zapamiętaniem13 (czyli według paradygmatu narracyjnego doświadczaniem). 

Dokładnie o tym jest film, a rola dokumentalisty tylko potęguje te procesy. Karabasz 

bowiem przez całe życie zauważał pozornie nieistotne sytuacje, dokumentował, inter-

pretował i umieszczał je w szerszym kontekście, historii czy zjawisku społecznym,  

a w „Spotkaniach” też przede wszystkim upamiętniał. Ocalał to, co dla niego ważne, 

od zapomnienia, zdając sobie jednocześnie sprawę, że to jego osobista perspektywa 

nadaje wagę tym składowym historii, okruchom i spotkaniom. Być może właśnie dla-

tego, po latach przyglądania się i towarzyszenia innym, wysunął na pierwszy plan swoją 

osobistą narrację. Tytułowymi „Spotkaniami” autor nazywa doświadczanie relacji, 

życia, przemijania, pamiętania. Wyodrębnił zjawisko przejawiające się jako czułe i uważne 

 
12 Spotkania [film], reż. Karabasz K., 2004 r. 
13 Tokarska U., dz. cyt., s. 3. 
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doświadczanie, jednak mające w sobie jeszcze jakąś intensywność, może nawet na-

miętność. Zjawisko to moglibyśmy nazwać również na jakimś poziomie miłością: – 

siłą, która przyciąga Karabasza do świata. 

4. Podsumowanie 

W każdym z omawianych filmów udało się odnaleźć „miłosną” warstwę. Bardzo 

różnie rozumianą, jednak obecną. W „Miłości bezwarunkowej” jest to wiodący, tytu-

łowy temat – główny konflikt, ale i jego potencjalne rozwiązanie, oparte są o kwestie 

miłości. Obiektem uczucia głównego bohatera jest babcia, jego partner, ale również 

budowanie, pielęgnowanie relacji z bliską osobą (utrwalanie jej z użyciem kamery), 

cieszenie się z jej owoców i rozwoju. W „Self(less)-Portrait” miłość nienachalnie 

wygląda spomiędzy słów i kadrów pod postacią dużej bliskości. Jest ona wiodącym 

kontekstem, wokół którego budowana jest wspólna opowieść o miłości bohaterów; 

miejscem, z którego przeżywają̨ szczęśliwe i trudne chwile. Obiektem uczucia są kobiety 

w życiu głównego bohatera, codzienność́ i po prostu podróżowanie przez życie 

z Mariko. Film „Spotkania” jest o doświadczaniu życia – świadkowaniu światu. Spot-

kaniami autor nazywa więc doświadczanie relacji, przemijania, pamiętania. U podstawy 

tego zjawiska możemy jednak wyszczególnić jeszcze coś, co jak tchnienie, iskra 

pobudza do życia – coś, co czyni zdolnym do doświadczania, wzbudza afekt do świata, 

chęć istnienia w nim. Tu właśnie możemy doszukać się aspektu miłości. Jej obiektem 

w ostatnim filmie moglibyśmy nazwać, poza tytułowymi spotkaniami, wyjątkowość 

każdego indywidualnego ludzkiego istnienia, podróżowanie przez życie z wdzięcz-

nością za doświadczenia. 

Czy mamy do czynienia z trzema różnymi procesami nazywanymi miłością, czy 

może dałoby się znaleźć ich część wspólną? Żeby na to odpowiedzieć, zacznijmy od 

najbardziej uniwersalnego rozumienia miłości, wybrzmiewającego z trzeciego filmu. 

Przyjmijmy więc bardzo ogólną hipotezę miłości rozumianej jako siły, która łączy, 

spaja, splata, a czasem przyciąga. Najpierw zobaczmy, czy znajdujemy jej przykłady 

w wyżej wspomnianych dziełach, odpowiadając sobie na pytanie o to, co jest spajane, 

a także w jaki sposób to spajanie jest doświadczane przez bohaterów. W „Spotkaniach” 

spajana jest świadomość głównego bohatera ze światem, ludźmi, przeżytymi histo-

riami. Można powiedzieć, że stojąca za tym siła rozszerza się pod względem obszaru 

oddziaływania i wręcz przesiąkamy jako istoty ludzkie wspomnianą tendencją do 

złączania, ukompletniania elementów naszych wewnętrznych krajobrazów. Pojawia się 

zdolność do współdziałania w świecie, jak u Mateja i Mariko, czy też motywacja do 

przekraczania tego, co dzieli, jak u Rafała i jego babci. Na poziomie samej obecności 

w namacalnej rzeczywistości siła ta powoduje, że czujemy przyciąganie do świata 

poprzez zmysły, więc możliwe staje się doświadczanie (z udziałem świadomości). 

I tak w filmach ujrzeliśmy opowieść o doświadczaniu samym w sobie, jak u Kara-

basza; doświadczaniu łączenia się, spajania ścieżek życiowych w tym samym kierunku, 

jak u Bobrika; czy doświadczaniu pojednania, jak w „Miłości bezwarunkowej”. Właśnie 

przy słowie doświadczanie znajdujemy punkt wspólny dla miłości i narracji. Doświad-

czanie, umożliwione przez podstawowe umiłowanie świata, chęć do przeżywania świata, 

jest podwaliną narracji, a opierając się na doświadczeniach, snujemy opowieści, rów-

nież te filmowe. 
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Miłość rozumiana w ten sposób złącza więc świat zewnętrzny i wewnętrzny, umożli-

wiając powstawanie doświadczeń. Ogólniej rzecz ujmując, jest substancją wspólną dla 

dwóch płaszczyzn: podmiotowej i przedmiotowej. Bez tej siły zmysły nie byłyby zanu-

rzone w świecie, więc wyzwala ona kontakt ze zjawiskami, zarówno zewnętrznymi, 

jak i postrzeganymi jako wewnętrzne. 

Każdy z autorów wybranych filmów opowiedział nam inną historię o miłości. Być 

może w zależności od wieku, a może od indywidualnego etapu, momentu w życiu czy 

nawet dnia zwracamy uwagę na konkretny jej rodzaj. Zawsze jednak ostatecznie, 

metodą redukcji, wrócimy do tego właśnie pierwotnego spajania. Czyż taka perspek-

tywa, nawet jeśli przyjęta czysto teoretycznie, nie wzbogaca naszego ludzkiego doświad-

czania, a co za tym idzie narracji – zarówno tych, które odbieramy, jak i tych, które 

sami tworzymy? 

Podziękowania 
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Związek miłości i narracji na podstawie filmów dokumentalnych 

autotematycznych 

Streszczenie 

Trudno opowiedzieć o miłości nie korzystając z narracji, trudno też znaleźć narrację, przynajmniej filmową, 

bez miłosnego wątku. Dlaczego tak jest? Gdzie łączą się te jakości? Tekst skupia się na badaniu związku 

między miłością a narracją. W tym celu pod kątem narracji oraz miejsca, jakie zajmuje w niej miłość, prze-
analizowane zostają trzy filmy dokumentalne autotematyczne, to znaczy takie, w których autor jest jedno-

cześnie głównym bohaterem lub bohaterką swojej opowieści. Umożliwia to przyjrzenie się zwizualizo-

wanej autonarracji autorów, czyli specyficznej formie narracji, którą udostępniają oni widzom do wglądu, 

realizując filmy. W każdym ze wspomnianych przykładów filmowych udało się odnaleźć „miłosną” warstwę 
opowieści, różnie rozumianą, ale obecną. Najbardziej uniwersalne okazuje się być potraktowanie miłości 

jako siły spajającej świadomość ze światem odbieranym zmysłami, która następnie, zataczając coraz szersze 

kręgi, wybrzmiewa też w relacjach międzyludzkich. Miłość jest wtedy rozumiana jako istotny składnik 

procesu doświadczania, na podstawie którego snujemy narracje, również te filmowe. 
Słowa kluczowe: miłość; narracja; autonarracja; film dokumentalny autotematyczny, doświadczanie 
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