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All texts included in this volume of Sacrum et 
Decorum focus on the complex problems of 
sacrum in the 19th and 20th century art, and show 
certain aspects of the phenomena, perceived from 
different research perspectives.

The opening article of the volume, by Joanna 
Lubos-Kozieł, presents a synthetic picture of the 
research problems connected with the 19th century 
sacred painting; it emphasizes the necessity of 
delimiting the area of realizations of devotional 
character in academic research. The author 
proposes general postulates concerning the research 
methodology and the criteria of sacred artworks 
evaluation, and signals the difficulties and obstacles 
involved in dealing with these issues.

In an article devoted to the formation of 
iconography connected with the 19th century 
Marian apparitions, Piotr Krasny analyses the 
network of cultural conditions that imply a crisis 
in the sacred art of the time, torn between the 
aspiration to the ideal, supersensual beauty, and 
the limited capabilities of artistic expression. 
The French examples, discussed by the author, 
have their analogies in Poland, e.g. the cult of 
the Divine Mercy painting, and the associated 
way of thinking of sacred art still influences its 
development.

A broad and multi-aspectual analysis of the 
perception of modern sacred art is offered in the 
article by Ewa Klekot; it has been written from the 
perspective of post-modern cultural anthropology. 
The author considers the questions of artwork 
evaluation with regards to religious art, including 
religious kitsch, and points to the numerous 
conditions that shape the aesthetic attitudes of 
the modern man. This work invites a reflection 
on broadening the research horizons of traditional 
history of art, chiefly with respect to formulating 
the criteria of artwork evaluation that include also 
extra-artistic premises.

The observations Ewa Klekot presents mainly 
concern the modern culture, and it is indeed the 
art of the last century that the main part of this 
volume refers to. It is dominated by borderline 
themes, concerning the presence of sacrum in 
the areas of art which are connected neither with 
cult nor with the stylistic convention normally 
associated with devotional artistic creation.

The main body of this volume begins with the 
article by Tadeusz Boruta, a well-known painter 

Introduction

Teksty zamieszczone w kolejnym roczniku „Sacrum et 
Decorum” koncentrują się wokół złożonej problematyki 
sacrum w plastyce XIX i XX wieku, ukazując niektóre 
aspekty tego zjawiska rozważane z uwzględnieniem od-
miennych perspektyw badawczych.

Zamieszczony na wstępie artykuł Joanny Lubos-
Kozieł zawiera syntetyczny obraz problematyki badaw-
czej związanej z XIX-wiecznym malarstwem sakral-
nym, wyraźnie wskazując na potrzebę wyodrębnienia 
w opracowaniach naukowych realizacji o charakterze 
kultowym. Autorka tekstu wysuwa ogólne postulaty 
dotyczące metodologii badań i kryteriów oceny dzieł 
sztuki sakralnej, sygnalizując jednocześnie trudności  
i przeszkody związane z podjęciem tych zagadnień.

Piotr Krasny w artykule poświęconym kształto-
waniu się ikonografii związanej z XIX-wiecznymi ob-
jawieniami maryjnymi analizuje splot uwarunkowań 
kulturowych implikujących kryzys sztuki sakralnej 
tego czasu, rozdartej pomiędzy dążeniem do idealnego, 
ponadzmysłowego piękna a ograniczonymi możliwo-
ściami wypowiedzi artystycznej. Omawiane przez Au-
tora przykłady francuskie mają swoje analogie również  
w Polsce, by przytoczyć kult obrazu  Miłosierdzia Bożego, 
a towarzyszący im sposób myślenia o sztuce sakralnej 
nadal wpływa na jej rozwój. 

Szeroką i wieloaspektową analizę postrzegania 
współczesnej sztuki sakralnej zawiera artykuł Ewy Kle-
kot, pisany z pozycji ponowoczesnej antropologii kul-
turowej. Autorka rozważa kwestie wartościowania dzieła 
sztuki w odniesieniu do twórczości religijnej, w tym 
także kiczu religijnego, wskazując na wielość uwarun-
kowań kształtujących postawy estetyczne współczesnego 
człowieka. Jej wypowiedź skłania do refleksji nad po-
szerzeniem horyzontów badawczych tradycyjnej histo-
rii sztuki, przede wszystkim w zakresie formułowania 
kryteriów oceny dzieła sztuki, uwzględniających także 
przesłanki pozaartystyczne. 

Ewa Klekot formułuje swoje spostrzeżenia przede 
wszystkim w odniesieniu do kultury współczesnej i wła-
śnie sztuki ostatniego stulecia dotyczy zasadniczy blok 
artykułów bieżącego numeru „Sacrum et Decorum”. 
Dominuje w nim tematyka graniczna, odnosząca się do 
obecności sacrum w sztuce niezwiązanej ani z kultem, ani 
z konwencją stylistyczną łączoną zazwyczaj z twórczością 
o charakterze sakralnym.

Inicjujący tę część rocznika artykuł Tadeusza Boru-
ty, znanego malarza i teoretyka sztuki, chociaż stanowi 
egzegezę rozważań Jana Pawła II na temat twórczości 
artystycznej będących rodzajem poetyckiej kontemplacji 
arcydzieła malarstwa sakralnego, pozwala na refleksję  
o charakterze uniwersalnym, dotyczącym obecności 

Wprowadzenie
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and art-theoretician. Although the article is an 
exegesis of John Paul II’s reflections on artistic 
creation – a kind of poetic contemplation of 
a sacred painting masterpiece – it allows for a 
universal reflection, concerning the presence 
of God in art, not necessarily confined to the 
liturgical or religious function.

The text by Renata Rogozińska, the author 
of synthetic articles on modern, chiefly sacred 
art, presents the artists who seek to express 
transcendental matters in a manner inspired by 
the theology or the form of an icon. This article 
discusses solely works unrelated to religious cult; 
putting together works of over ten famous artists 
and recalling dozens of others clearly shows the 
importance of this current in Polish modern-
art, which is the search for sacrum, inspired by 
the forms of imagery of the Christian East. The 
author analyzes and systematizes the unusual 
diversity of content- and form-related, direct and 
indirect references to the representational tradition 
typical of the Byzantine tradition, present in 
the modern Polish art; she thus creates another 
synthesis, encouraging further exploration of the 
issue, discussed in detail in her recently published 
monograph. 

The text submitted by Michael Brötje is 
accompanied by the articles by Mariusz Bryl and 
Michał Haake, two researchers representing the 
academic circles of Poznan, who popularize the 
German scientist’s theories among the Polish art-
historians. Michael Brötje suggests a deepened, 
and slightly controversial analysis of a work of 
abstract art, created in the middle of the past 
century; before the eyes of the reader, he reveals 
subsequent layers and aspects of interpretive 
options of the discussed work. Brötje reads the 
metaphysical contents of the work, which refer to 
the Absolute and its relation with the individual 
being, and then includes the viewer and his 
capability of perception in the thus-created 
structure of intra-pictorial relations.

The article by Mariusz Bryl, preceding Brötje’s 
text, is an introduction to his theories, which are 
not yet wide-spread, and are frequently received 
with reservations by Polish art historians. On the 
other hand, the article by Michał Haake can be 
seen as a kind of continuation, or elaboration 
of Brötje’s thought concerning the possibility of 
bringing sacrum into being through abstract art 
forms. This brilliant analysis of a cycle of modern 
works, placed in the context of the suprematist 
theory and its realizations in the early-20th century 
art, articulates and orders the elementary aspects 
of the subject, and provides an inspiration for 
further reflections. 

Boga w sztuce, niekoniecznie ograniczonej funkcją li-
turgiczną, czy nawet religijną.     

Sposobu wyrażania treści transcendentnych inspi-
rowanego teologią lub formą ikony poszukują artyści 
prezentowani w artykule Renaty Rogozińskiej – autor-
ki syntetycznych opracowań z zakresu sztuki współ-
czesnej, w tym przede wszystkim sakralnej. W tekście 
publikowanym na łamach „Sacrum et Decorum” została 
omówiona wyłącznie twórczość niezwiązana z kultem 
religijnym, a zestawienie prac kilkunastu uznanych ar-
tystów i wzmianki o kilkudziesięciu dalszych wskazują, 
jak istotnym nurtem polskiej plastyki współczesnej są 
poszukiwania sacrum inspirowane formami obrazo-
wania chrześcijańskiego Wschodu. Autorka analizuje 
i systematyzuje niezwykłą różnorodność treściowych  
i formalnych, bezpośrednich i pośrednich nawiązań do 
tradycji obrazowania właściwej tradycji bizantyńskiej 
występujących we współczesnej sztuce polskiej, tworząc 
kolejną syntezę zachęcającą do eksploracji zagadnienia 
szczegółowo omówionego przez nią w wydanej ostatnio 
monografii.

Tekstowi nadesłanemu przez Michaela Brötjego 
towarzyszą artykuły Mariusza Bryla i Michała Haakego 
– badaczy reprezentujących poznańskie środowisko na-
ukowe i popularyzujących teorie niemieckiego uczonego 
na gruncie polskiej historii sztuki. Michael Brötje pro-
ponuje pogłębioną i dość kontrowersyjną analizę dzieła 
sztuki abstrakcyjnej powstałego w połowie ubiegłego 
wieku, odsłaniając przed oczyma czytelnika kolejne war-
stwy i aspekty możliwości interpretacyjnych omawianej 
przez siebie pracy. Autor odczytuje zawarte w niej treści 
metafizyczne odnoszące się do Absolutu i jego relacji  
z jednostkowym bytem, włączając następnie potencjalne-
go widza i jego możliwości percepcji w powołaną przez 
siebie strukturę związków wewnątrzobrazowych. 

Poprzedzający wypowiedź Brötjego tekst Mariusza 
Bryla stanowi wprowadzenie do teorii tego uczonego, 
niezbyt jeszcze popularnych i często budzących zastrze-
żenia wśród polskich historyków sztuki. Natomiast ar-
tykuł Michała Haakego uznać można niejako za kon-
tynuację (czy też rozwinięcie) myśli Brötjego w kwestii 
możliwości uobecnienia sacrum poprzez formy sztuki 
abstrakcyjnej. Błyskotliwa analiza cyklu współczesnych 
prac w kontekście suprematystycznej teorii i jej realizacji 
w sztuce początków minionego stulecia artykułuje i po-
rządkuje podstawowe aspekty zagadnienia oraz inspiruje 
do dalszych rozważań.

Za podsumowanie problematyki artykułów omó-
wionych powyżej uznać należy wypowiedź Grzegorza 
Sztabińskiego – artysty, filozofa i teoretyka sztuki. Prze-
śledził on – od starożytności aż po czasy współczesne 
– związki zachodzące pomiędzy estetyką a duchowością  
w sztuce. Koncentrując się na zjawiskach występują-
cych w wieku XX, Autor omawia swoistą zmianę pa-
radygmatu, jaki w interesującym go zakresie przyniósł 
abstrakcjonizm, ale i kryzys duchowości w sztuce doby 
bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu schyłku stulecia.
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A summary of the subject of the above-
described articles is the text by Grzegorz Sztabiński 
– an artist, a philosopher and an art-theoretician. 
He traces the connections between aesthetics and 
spirituality in art, from ancient to modern times. 
Concentrating on the phenomena of the 20th 
century, the author discusses the peculiar change 
of paradigm brought by abstractionism, in the 
aspects which are of special interest to the author, 
and the spiritual crisis in the art of the end-of-the-
century era of unreflective consumptionism. 

The editorial board would like to extend 
the core of the nine articles, preceded with the 
introduction, with a new section including: 
reports on events important to the development 
of research into modern sacred art, reviews of 
important publications on the topic, presentations 
of distinguished contributors to the research 
into the 19th and 20th century sacred art, and 
free reflections on the issues connected with the 
subject of our periodical.

In this volume, we inform about the creation 
of the Centre for Documentation of Modern 
Sacred Art, established in the Faculty of Art of the 
University of Rzeszów. The report is supplemented 
with a text by the spiritual patron of the new 
institution, professor Andrzej K. Olszewski, who 
donated to the Centre the effects of over thirty 
years of his work. 

The editors hope that the new volume of 
Sacrum et Decorum will be received kindly and 
with great interest.

The Editors

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

Zasadniczy trzon dziewięciu artykułów poprzedzo-
nych wstępem Redakcja „Sacrum et Decorum” pragnie 
uzupełnić o nowy dział zawierający: sprawozdania z wy-
darzeń istotnych, naszym zdaniem, dla rozwoju badań 
nad współczesną sztuką sakralną, recenzje ważniejszych 
publikacji w tym zakresie, prezentacje osobowości szcze-
gólnie zasłużonych dla badań nad twórczością sakralną 
XIX i XX wieku, czy też swobodne refleksje wokół za-
gadnień związanych z problematyką pisma.

W bieżącym numerze zamieszczamy informację o 
utworzeniu przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztu-
ki Sakralnej. Sprawozdaniu towarzyszy krótki tekst du-
chowego patrona nowo powołanej jednostki – profesora 
Andrzeja K. Olszewskiego, który dorobek swojej ponad 
trzydziestoletniej pracy przekazał na rzecz Centrum. 

Redakcja żywi nadzieję, że kolejny numer „Sacrum 
et Decorum” zostanie przyjęty przez Czytelników z życz-
liwością i zainteresowaniem.

Redakcja

 



8

Proces odkrywania spuścizny artystycznej XIX wieku, 
poprzedzony czasem wielkiej niechęci do tego stulecia, 
rozpoczął się w historii sztuki od zainteresowania zjawi-
skami awangardowymi, zapowiadającymi wiek XX. Do-
piero z czasem, wraz ze stopniowym odchodzeniem od 
modelu dziejów sztuki opartego na idei postępu, zakres 
zainteresowań historyków sztuki poszerzał się, obejmując 
kolejne obszary XIX-wiecznej twórczości artystycznej: 
sztukę oficjalną, akademicką, popularną. Badania nad 
sztuką religijną plasują się niewątpliwie na końcu owego 
procesu „odzyskiwania” XIX stulecia. Tematy z zakresu 
architektury kościelnej, a zwłaszcza kościelnego malar-
stwa i rzeźby, stosunkowo późno weszły do repertuaru 
zagadnień podejmowanych przez historyków sztuki.

Problemu nie stanowi jednak wyłącznie późne 
podjęcie przez naukę problematyki XIX-wiecznej sztu-
ki kościelnej, implikujące istnienie wciąż licznych luk 
badawczych. Niepokój budzić może także fakt, iż coraz 
popularniejsze w ostatnich latach sięganie po tematy  
z zakresu XIX-wiecznej religijnej twórczości artystycznej 
często zdaje się wynikać z prostego poszukiwania nowych, 
„niewyeksploatowanych” jeszcze przez historię sztuki te-
renów, i nie idzie w parze z namysłem metodologicznym. 
Faktograficznym badaniom prowadzonym na poziomie 
szczegółowym nie zawsze towarzyszy zrozumienie specy-
fiki sztuki zwanej w XIX wieku „chrześcijańską”. Stąd też 
podstawowym postulatem badawczym, który należałoby 
wysunąć w kontekście naukowej refleksji nad XIX-wieczną 
sztuką kościelną czy religijną, jest postulat świadomości 
metodologicznej. Nie można bowiem w prosty i bezre-
fleksyjny sposób przenosić do badań nad XIX-wieczną 
sztuką religijną narzędzi i kategorii badawczych stosowa-
nych w odniesieniu do twórczości artystycznej dawnych 
wieków. W swoim artykule chciałabym zwrócić uwagę 
na kilka kwestii wiążących się z malarstwem XIX wieku 
wyrosłym z inspiracji religijnych, kwestii, o których – jak 
sądzę – należałoby pamiętać, podejmując badania nad tą 
dziedziną twórczości. 

Trzeba przede wszystkim podkreślić, iż sztuka 
„chrześcijańska” w XIX wieku została wydzielona jako w 
znacznej mierze niezależny nurt o określonym programie 
i charakterystycznych cechach1. Na obszarze malarstwa 

1 Tezy niniejszego artykułu odzwierciedlają wnioski płynące 
z moich badań nad śląskim malarstwem religijnym XIX wieku, 
zaprezentowanych najpełniej w książce: J. Lubos-Kozieł, „Wiarą 

Joanna Lubos-Kozieł

XIX-wieczne malarstwo religijne  
jako przedmiot badań historii sztuki. 
Problemy i postulaty badawcze

The process of discovering the 19th century 
art heritage, which was preceded by a period 
of dislike for that era, began with the art-
historians’ interest in avant-garde phenomena 
that had foretold the 20th century. Only with 
time, paralleled by gradual departure from 
the model of art history based on the idea of 
progress, did their range of interest grow wider, 
to include other areas of 19th century artistic 
production – official, academic or popular 
art. Undoubtedly, research into religious art 
was positioned as the last in the process of 
19th century art “recovering”. Issues in church 
architecture, especially church painting and 
sculpture, entered the repertoire of subjects 
undertaken by art historians relatively late.

The problem, however, is not only the 
fact that science took up the issue of the 19th 
century church art so late, which entails the 
existence of many gaps in the research area. 
It is also disturbing that the recently more 
and more popular investigation into the 19th 
century religious artistic production frequently 
seems to result simply from searching for new 
areas, unexploited by art history, and does not 
coincide with methodological reflection. Factual 
studies, conducted on a very detailed level, are 
not always accompanied by understanding of 
the specific character of the art known in the 
19th century as “Christian art”. Hence, the 
fundamental research postulate to be made in 
the context of scientific reflection on the 19th 
century church or religious art is the postulate 
of methodological awareness. For the tools and 
categories applied in the study of artistic heritage 
of the former centuries cannot be directly and 
unreflectively transferred to the research on the 
19th century religious art. In this article, I would 
like to highlight a number of issues connected 
with the 19th century painting rooted in religious 
inspirations, issues which – I believe – must be 
borne in mind when undertaking research into 
this field of artistic production.

First and foremost, it must be emphasized 
that in the 19th century, the “Christian” art was 
delimited as a largely autonomous artistic domain, 

Joanna Lubos-Kozieł

19th century religious painting  
as a research object in art history. 
Research problems and postulates
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niemieckiego, którego problematyka jest mi bliżej znana, 
kluczową rolę w zapoczątkowaniu procesu wyodrębnia-
nia się sztuki religijnej odegrali malarze z grupy nazareń-
czyków [il. 1]. To oni jako pierwsi postrzegali twórczość 
religijną jako odrębne zadanie ideowo-artystyczne i już 
w początkach wieku głosili hasła odrodzenia malarstwa 
„chrześcijańskiego”2. Rozstrzygające dla ukształtowa-

tchnące obrazy”. Studia z dziejów malarstwa religijnego na Śląsku  
w XIX wieku (=Acta Universitatis Wratislaviensis, 2662, Historia 
Sztuki XVIII), Wrocław 2004. 

2 O miejscu twórczości religijnej w nazareńskiej koncepcji sztu-
ki pisano m.in. w pracach: H.-J. Ziemke, Zum Begriff der Nazarener,  
w: Die Nazarener, katalog wystawy, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt 
a.M., 28. 04. – 28. 08. 1977, red. K. Gallwitz, Frankfurt a.M. 1977, 
s. 17–25; G. Jansen, Die Nazarenerbewegung im Kontext der katholischen 
Restauration. Die Beziehung Clemens Brentano – Edward von Steinle als 
Grundlage einer religionspädagogischen Kunstkonzeption (=Kunstwissen-
schaft in der Blauen Eule, 8), Essen 1992, s. 103–146; F. Büttner, Julius 

with a specified programme and characteristic 
features.1

In the field of German painting, the issues 
of which I am more closely familiar with, the key 
role in triggering the emancipation of religious 
art was played by the Nazarenes [Fig. 1]. They 
were the first to perceive religious art as a separate 
ideological-artistic task, and already in the 
beginning of the century propagated the ideas 
of “Christian” painting revival.2 Obviously, the 

1 The theses of this article reflect the conclusions from 
my research into the Silesian religious painting of the 19th 
century, presented most extensively in: J. Lubos-Kozieł, 
“Wiarą tchnące obrazy”. Studia z dziejów malarstwa religijnego 
na Śląsku w XIX wieku (=Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 
2662, Historia Sztuki XVIII), Wrocław, 2004. 

2 The role of religious artistic creation in the Nazarene 
concept of art is discussed e.g. in H.-J. Ziemke, Zum Begriff 

1. Friedrich Overbeck, Maria z Elż-
bietą, Jezusem i Janem, 1825, Neue 
Pinakothek w Monachium, fot. wg 
Das 19. Jahrhundert. Neue Pinakothek, 
München 2003, s. 87
1. Friedrich Overbeck, Mary and 
Elisabeth with little Jesus and John, 
1825, Neue Pinakothek in Munich, 
photograph after Das 19. Jahrhundert. 
Neue Pinakothek, München, 2003, 
p. 87
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nia się odrębnego nurtu sztuki kościelnej było jednak 
oczywiście zaangażowanie się w sprawy twórczości ar-
tystycznej środowisk kościelnych, zauważalne od około 
połowy wieku XIX3. Dzięki wypowiedziom i działaniom 
kościelnych (głównie katolickich) teoretyków, kryty-
ków, artystów i duchownych, sztuka religijna zaczęła 
być wówczas powszechnie postrzegana jako odrębny, 
rządzący się własnymi prawami nurt. Co najważniejsze 
– wyróżniał się on nie tylko poprzez określony program 
ideowy, ale i za sprawą odrębnej stylistyki, specyficznego 
języka formalnego charakterystycznego dla dzieł o prze-
znaczeniu kościelnym. Szczególnie dobrze widoczne jest 
to w dziedzinie malarstwa religijnego, które – wbrew 
nasilającym się tendencjom naturalistycznym – konse-
kwentnie trzymało się idealizującej późnonazareńskiej 
stylistyki. Stylistyka ta – jak się wydaje – postrzegana 
była jako właściwy język malarstwa kościelnego.

Ukształtowanie się w wieku XIX odrębnego nurtu 
twórczości kościelnej (z własnymi środowiskami zaanga-
żowanych ideowo artystów i krytyków, ze wspierającymi 
tę sztukę konfesyjnymi czasopismami, towarzystwami  
i instytucjami, które funkcjonowały równolegle do świec-
kich struktur życia artystycznego) to sytuacja nowa, nie-
mająca precedensu w poprzednich stuleciach. Wydaje się, 
iż dzisiejsi badacze nie w pełni tę swoistość i odrębność 
XIX-wiecznej sztuki „chrześcijańskiej” uwzględniają4. 
Pisząc o religijnej twórczości artystycznej XIX stulecia 
historycy sztuki rzadko koncentrują się na zjawiskach, 
które, historycznie rzecz biorąc, zaliczane były do sfery 
sztuki „chrześcijańskiej”. Często łącznie traktują dzieła 
reprezentujące kościelny nurt twórczości oraz takie, któ-
re luźno nawiązywały do tradycji religijnej i nie miały 
pełnić żadnych kultowych czy dewocyjnych funkcji;  
z reguły to tym drugim poświęcają więcej uwagi. Ta-
kie podejście zaciera specyfikę kościelnego nurtu sztuki  
i utrudnia jego charakterystykę. Stąd też istotne wyda-
je się rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma odmianami 
twórczości związanej z religią5 i odpowiednie wyekspo-

Schnorr von Carolsfeld und die Kunstanschauungen seiner Zeit, w: Julius 
Schnorr von Carolsfeld (1794–1872), katalog wystawy, Museum der bil-
denden Künste, Leipzig, 26. 03. – 23. 05. 1994; Kunsthalle Bremen, 05. 
06. – 31. 07. 1994, red. H. Guratzsch, Leipzig 1994, s. 53–62; Religion, 
Macht, Kunst: die Nazarener, katalog wystawy, Schirn Kunsthalle, 15. 
04 – 24. 07. 2005, red. M. Hollein, Ch. Steinle, Köln 2005.

3 Na temat rodzącego się wówczas ruchu wspierania sztu-
ki „chrześcijańskiej” w niemieckim Kościele katolickim pisał 
F.W. Knieß, Kirche und Kunst. Kunstpolitik und Sammeltätigkeit des 
Bischofs Eduard Jakob Wedekin im Kontext seiner Zeit, w: Schatzkam-
mer auf Zeit. Die Sammlungen des Bischofs Eduard Jakob Wedekin 
1796–1870, katalog wystawy, Diözesan-Museum, Hildesheim, 1991, 
red. M. Brandt, Hildesheim 1991, s. 26–50.

4 Stan badań nad XIX-wiecznym malarstwem religijnym w 
Niemczech, a częściowo i w innych krajach, zaprezentowałam w przy-
wołanej już książce: Lubos-Kozieł 2004, jak przyp. 1, s. 10–20.

5 Dla określenia dzieł służących dewocji i kultowi religijnemu 
stosowane jest często, także na łamach pisma „Sacrum et Decorum”, 

decisive factor in the shaping of an autonomous 
domain of church art was the engagement of the 
ecclesiastical spheres in the matters of artistic 
production, observable since around 1850.3 
Owing to declarations and activities of the (mainly 
Catholic) church theoreticians, critics, artists and 
clergymen, religious art grew to be perceived as a 
separate domain, governed by its own principles. 
In particular, it was distinguishable not only 
because of its ideological programme, but also 
due to its distinctive stylistics, a specific formal 
language characterizing the works devoted to 
churchly use. It is especially visible in the field of 
religious painting, which – against the growing 
naturalistic tendencies – persistently clung to the 
idealizing late-Nazarene stylistics. This stylistics 
was apparently perceived as the appropriate 
language for church painting.

The 19th century emergence of an autonomous 
domain of church art – with its own circles of 
ideologically engaged artists and critics, with 
ecclesiastical art periodicals, societies and 
institutions which functioned alongside with 
the secular structures of artistic life – was a new 
situation, unprecedented in the previous centuries. 
It seems that the contemporary researchers do 
not entirely take into account the specificity and 
independence of the 19th century “Christian” art.4 

der Nazarener, in: Die Nazarener, Exhibition catalogue, 
Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt a.M., 28. 04. – 28. 
08. 1977, K. Gallwitz ed., Frankfurt a.M., 1977, pp. 
17–25; G. Jansen, Die Nazarenerbewegung im Kontext der 
katholischen Restauration. Die Beziehung Clemens Brentano – 
Edward von Steinle als Grundlage einer religionspädagogischen 
Kunstkonzeption (=Kunstwissenschaft in der Blauen Eule 8), 
Essen, 1992, pp. 103–146; F. Büttner, “Julius Schnorr 
von Carolsfeld und die Kunstanschauungen seiner Zeit”, 
in: Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872), Exhibition 
catalogue, Museum der bildenden Künste, Leipzig, 26. 
03. – 23. 05. 1994; Kunsthalle Bremen, 05. 06. – 31. 07. 
1994, H. Guratzsch ed., Leipzig, 1994, pp. 53–62; Religion, 
Macht, Kunst: die Nazarener, Exhibition catalogue, Schirn 
Kunsthalle, 15. 04 – 24. 07. 2005, M. Hollein, Ch. Steinle 
eds., Köln, 2005.

3 The then-emerging movement for the suport of 
Christian art in the German Catholic chuch is discussed 
in F.W. Knieß, “Kirche und Kunst. Kunstpolitik und 
Sammeltätigkeit des Bischofs Eduard Jakob Wedekin 
im Kontext seiner Zeit”, in: Schatzkammer auf Zeit. Die 
Sammlungen des Bischofs Eduard Jakob Wedekin 1796–1870, 
Exhibition catalogue, Diözesan-Museum, Hildesheim, 1991, 
M. Brandt ed., Hildesheim, 1991, pp. 26–50.

4 The state of research on the 19th century religious 
painting in Germany and partly in other countries is 
presented in the already-mentioned Lubos-Kozieł (ft. 1), 
pp. 10–20.
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nowanie w badaniach nad sztuką inspirowaną religią 
dzieł powstających w kręgu kościelnych zleceniodaw-
ców i odbiorców. Punktem wyjścia analiz XIX-wiecznej 
religijnej tradycji obrazowej oraz podstawą uogólnień  
i wniosków jej dotyczących powinny być bowiem, moim 
zdaniem, badania nad sztuką w ścisłym tego słowa zna-
czeniu „religijną”, a więc taką, która nie tylko ukazywała 
religijne tematy, ale i miała pełnić religijne funkcje.

W opracowaniu dzieł reprezentujących tak zdefinio-
waną sztukę religijną istotne miejsce zajmować powinny 
analizy podejmowane z „wewnątrzkościelnej” perspekty-
wy, a więc takie, w których brany jest pod uwagę kon-
tekst przepisów liturgicznych, praktyki dewocyjnej czy 
programów estetyczno-ideowych wypracowanych przez 
środowiska kościelne. Tylko uwzględniając ideowo-or-
ganizacyjne ramy, w jakich rozwijała się sztuka religijna 
XIX wieku, mamy bowiem możliwość dotarcia do ce-
lów i ideałów, które przyświecały kościelnym artystom 
i zleceniodawcom. 

W analizach sztuki religijnej powinien być obecny 
jednak również jej kontekst zewnętrzny, czyli główne 
niekościelne nurty twórczości artystycznej tego czasu. 
Mam na myśli chociażby zestawianie XIX-wiecznych 
malowideł religijnych ze współczesnymi im dziełami 
reprezentującymi inne grupy tematyczne i gatunki ma-
larskie. Rezygnacja z konfrontowania osiągnięć religijne-
go nurtu sztuki z uniwersalnym światem artystycznym 
grozić może bowiem utknięciem w getcie ideowo-este-
tycznych wartości kościelnych.

Mówiąc o konfrontowaniu twórczości kościelnej 
ze współczesną jej sztuką świecką, dotykamy ważnego 
i skomplikowanego problemu, jakim jest wartościowanie 
XIX-wiecznej sztuki religijnej. Trudno tę kwestię pominąć, 
gdyż dokonywanie ocen, nawet jeśli nie przybiera formy 
otwartego wyrażania jednoznacznych sądów wartościują-
cych, wpisane jest w praktykę historii sztuki. Decyduje ono 
już o samym wyborze przedmiotu badań czy też o szcze-
gółowości jego opracowania (pomijanie XIX-wiecznego 
malarstwa religijnego w wielu pracach lub zbywanie go 
jedynie lakonicznymi uwagami było właśnie wynikiem 
określonej – negatywnej – oceny tego fenomenu). 

Negatywnym ocenom całego nurtu XIX-wiecznej 
twórczości kościelnej, które długo dominowały w hi-
storii sztuki i wciąż jeszcze bywają powtarzane, należy 
się oczywiście przeciwstawić. Formułowane były one 
(czy też są) bez głębszego rozpoznania sztuki religijnej 
XIX wieku i ciąży na nich nieznajomość celów i ideałów 
przyświecających „chrześcijańskim” artystom tego czasu. 
Rozwój szczegółowych badań osłabia wpływy tego typu 
powierzchownej, ogólnikowej krytyki.

pojęcie sztuki sakralnej. Dla nazwania dzieł luźniej związanych z re-
ligijnymi inspiracjami wówczas rezerwuje się pojęcie sztuki religijnej. 
W odniesieniu do dziedzictwa artystycznego XIX wieku, w tym 
zwłaszcza malarstwa, terminy te jednak nie są używane konsekwent-
nie w takim znaczeniu. W niniejszym artykule nie zastosowałam tego 
pojęciowego rozróżnienia.

While speaking of the 19th century religious artistic 
production, art historians rarely concentrate on 
the phenomena that were historically classified 
as belonging to the sphere of “Christian art”. 
Frequently, authors treat similarly the artworks 
representative of the church artistic movement and 
those loosely related to religious tradition, with no 
devotional or cult-related functions. Usually the 
latter are given more attention. Such an approach 
blurs the peculiarity of the church art movement 
and makes its characterization difficult. Hence, it 
seems important to distinguish between the two 
types of religion-related artistic production,5 and, 
in the research focused on religion-inspired art, to 
give adequate prominence to the artworks created 
in the circle of church-related commissioners and 
clients. I believe that the starting point for the 
analysis of the 19th century religious pictorial 
tradition, and the basis for the corresponding 
generalizations and conclusions should be the 
research on strictly “religious” art, that is art 
which not only presented religious themes, but 
also fulfilled religious functions.

In discussing works which represent religious 
art defined in this way, a significant place 
should be given to analyses conducted from the 
“church-internal” perspective, i.e. such analyses 
that take into account the context of the liturgy 
regulations, devotional practice, or aesthetic-
ideological programmes formulated by church 
circles. Only by taking into consideration the 
ideological-organizational framework in which 
the 19th century religious art developed are we able 
to discover the goals and ideals that guided the 
church artists and artwork commissioners.

In the analyses of religious art, however, 
also its external context must be present, that 
is the secular mainstream artistic production 
of that time. What is meant here is e.g. setting 
the 19th century religious paintings against their 
contemporary works belonging to other thematic 
groups or genres. Giving up the confrontation 
of religious art achievements with the universal 
artistic world may pose the danger of becoming 
confined to the ghetto of the churchly ideology 
and aesthetics. 

Speaking of confrontation between the 
church art and its contemporary secular art, we 

5 Artworks that serve devotion and religious cult are 
frequently labelled, also on the pages of the present journal, 
with the term “sacred art”. The notion of “religious art” is 
then reserved for the artworks more loosely connected with 
religious inspirations. However, with referrence to the artistic 
heritage of the 19th century, and particularly painting, the 
two terms are not used consistently in such meanings. In the 
present text, I do not apply this terminological distinction.
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Zarazem jednak trudno byłoby postulować przy-
pisanie XIX-wiecznej sztuce kościelnej en bloc wysokiej 
wartości artystycznej. „Klasyczny” scenariusz odkry-
wania wielkiego, niesłusznie zapoznanego dziedzictwa 
– tylekroć realizowany w dziejach naszej dyscypliny – 
nie może mieć tutaj zastosowania. Obok dzieł, którym 
przyznać można status wybitnych lub przynajmniej 
ciekawych artystycznie, w spuściźnie sztuki religijnej 
wieku XIX znaleźć bowiem można mnóstwo realizacji 
niezasługujących na wysoką ocenę artystyczną. Nawet 
jeśli uznamy, iż Friedrich Overbeck, jeden z czołowych 
przedstawicieli nurtu nazareńskiego, był twórcą wybit-
nym [il. 1], to jednak nadal pozostaje pytanie, jak oce-
niać prace niezliczonych naśladowców, kontynuatorów 
i epigonów nazarenizmu czynnych na polu malarstwa 
kościelnego nawet do początków XX wieku [il. 2, 3]. 
Do tego dochodzi cały wielki obszar seryjnej wytwórczo-
ści artystycznej, tak typowej dla II połowy XIX wieku,  
a obejmującej między innymi grafiki dewocyjne, oleo-
druki czy rzeźby z gipsu i innych mas6 [il. 4, 5]. 

6 Na temat XIX-wiecznej grafiki dewocyjnej zob. np.: S. Met-
ken, Nazarener und „nazarenisch“. Zur Popularisierung und Tri-
vialisierung eines Kunstideals, w: Die Nazarener... 1977, jak przyp. 
2, s. 365–388; Religiöse Graphik aus der Zeit des Kölner Dombaus 
1842–1880, katalog wystawy, Erzbischöfliches Diözesan-Museum, 
Köln, 02. 10. 1980 – 31. 01. 1981, Köln [1980]. O oleodrukach 
– świeckich oraz religijnych – pisali m.in: W. Brückner, Elfenreigen 
– Hochzeitstraum. Die Öldruckfabrikation 1880–1940, Köln 1974; 
Ch. Pieske, Wandbilddrucke 1840-1940 (=Schriften des Museums 

touch upon an important and complex issue, i.e. 
that of evaluating the 19th century religious art. 
This question cannot be ignored, as evaluation – 
not necessarily in the form of explicit expression of 
unambiguous evaluative judgments – is ingrained 
in the practice of art history. Evaluation determines 
the very choice of the object of research, or the 
degree of detail in its study (ignoring the 19th 
century religious painting in many works, or 
dismissing the topic with laconic remarks was 
exactly the result of a particular – negative – 
evaluation of the phenomenon).

Obviously, the overall negative judgments 
of the 19th century churchly artistic production, 
which have long prevailed in the history of art 
and still happen to be repeated, must be opposed. 

2. Karl Müller, Maria z Elżbietą, Jezusem i Janem, 1861, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie koło Lubina, fot. 
A. Kozieł
2. Karl Müller, Mary and Elisabeth with little Jesus and John, the 
church of Exaltation of the Holy Cross in Brunów near Lubin, 
photograph by A. Kozieł

3. Julian Wałdowski, Św. Anna ucząca Marię czytać (kopia 
grafiki Karla Müllera), ok. 1905, kościół św. Elżbiety Wę-
gierskiej we Wrocławiu, fot. J.K. Kos
3. Julian Wałdowski, St. Ann teaching Mary to read (a copy 
of Karl Müller’s graphic), ca. 1905, St. Elisabeth of Hungary 
church in Wrocław, photograph by J.K. Kos
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4. Reklamy dewocjonaliów i artykułów wyposażenia kościelnego we wrocławskim czasopiśmie katolickim „Schlesisches Pastoralblatt”, 
t. XXIV, 1903
4. Advertisements of devotional articles and church decorative articles in the Wrocław catholic magazine “Schlesisches Pastoralblatt”, 
vol. XXIV, 1903

They have been (or still are) formulated without 
a deeper insight into the religious art of the 19th 
century, and are flawed with lack of knowledge 
of the goals and ideas that guided the “Christian” 
artists of the time. Development of detailed 
studies weakens the influence of such superficial, 
general criticism.

At the same time, it is hard to ascribe high 
artistic value to all 19th century religious art en 
bloc. The “classical” scenario of discovering great, 
unjustly forgotten heritage, realized so many 
times in the history of our academic discipline, 
cannot be applied in this case. Apart from works 
which can be classified as outstanding, or at least 
artistically interesting, the 19th century religious 
artistic heritage includes a great number of works 
which do not deserve a high artistic mark. Even 
assuming that Friedrich Overbeck, one of the 
leading representatives of the Nazarene movement, 

O istnieniu owej masowej produkcji artystycznej 
warto w tym miejscu przypomnieć, gdyż należy ona do 
świata XIX-wiecznej sztuki religijnej tak samo, jak prace 
sławnych mistrzów. Rozwój seryjnej wytwórczości religij-
nych dzieł sztuki i dewocjonaliów był bowiem logiczną 
konsekwencją postulatów odrodzenia i rozpowszechnia-
nia sztuki chrześcijańskiej, które leżały też u podstaw np. 

für Deutsche Volkskunde Berlin, 15), Berlin 1988. Na temat reli-
gijnych rzeźb z gipsu i podobnych materiałów zob.: S.M. Busch, 
Graltempelidee und Industrialisierung. St. Nikolaus zu Arenberg. 
Eine Wallfahrtsanlage der katholischen Spätromantik im Rheinland 
(1845–1892) (=Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte, red. 
G. Eimer, 4), Frankfurt a. M. 1984, s. 102–108, 199–202; J. Lu-
bos-Kozieł, Urok gipsowej madonny, w: Marmur dziejowy. Studia 
z historii sztuki, Poznań 2002, s. 415–420; P. Lingens, Gipsgiesser 
und Polychromeure in Kevelaer. Zur Geschichte von Devotionalien, 
Gipsfiguren und Polychromie am Niederrhein und darüber hinaus, 
Kevelaer 2004.
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malarstwa nazareńczyków7. Najlepsze obrazy Overbecka 
i jego towarzyszy oraz – z drugiej strony – seryjnie wy-
dawane oleodruki to dwa oblicza tego samego zjawiska. 
Tak więc – mimo niewątpliwego rozwarstwienia kościel-
nej produkcji artystycznej – czytelnej granicy pomiędzy 
światem XIX-wiecznej religijnej sztuki „wysokiej”, którą 
moglibyśmy zaakceptować pod względem estetycznym,  
a światem seryjnej wytwórczości, jaką skłonni bylibyśmy 
odrzucić, nie można wyznaczyć. 

Wydaje się, iż w obliczu tego typu problemów je-
dynym rozwiązaniem, jakie można zaproponować, jest 
konsekwentna postawa opisowa, a zatem odnotowy-
wanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk związanych 
z XIX-wieczną sztuką religijną. Nawoływać należy do 
wnikliwej, wyważonej i dokonywanej z dystansem re-
konstrukcji tej wyraźnie wyodrębniającej się dziedziny 

7 Pisałam o tym szerzej w artykule: J. Lubos-Kozieł, „[...] zu 
den billigsten Preisen unter Garantie solider edler Ausführung“. Die 
Entwicklung des Marktes für kirchliche künstlerische Massenproduktion 
im 19. Jahrhundert, w: Kanonisierung, Regelverstoß und Pluralität in 
der Kunst des 19. Jahrhunderts, red. E. Kepetzis, S. Lieb, S. Grohé, 
Frankfurt a.M. 2007, s. 182–193.

was an outstanding artist [Fig. 1], the question still 
remains how to evaluate works of innumerable 
followers, continuators and epigones of the 
Nazarenes, active in the field of church painting 
until the beginning of the 20th century [Fig. 2, 3]. 
Additionally, there is a vast area of serial artistic 
production, typical of the second half of the 19th 
century, and including, among others, devotional 
graphics, chromolithographs, or sculptures of 
plaster or other masses6 [Fig. 4, 5].

It is worth recalling the existence of such 
artistic mass production, since it belonged to 
the world of the 19th century religious art in the 
same extent as the works of famous masters. The 
development of serial production of religious 
artworks and devotional articles was a logical 
consequence of the postulates of revival and 
popularization of Christian art, which also 
formed the basis of e.g. the Nazarene art.7 The 
best paintings by Overbeck and his companions 
and – on the other hand – serial editions of 
chromolithographs are two faces of the same 
phenomenon. Thus – despite an undoubted 
stratification of church art – we cannot, in fact, 
draw a clear borderline between the 19th century 
“high” religious art, which might be accepted 

6  On the 19th century devotional graphics see 
e.g. S.  Metken, “Nazarener und ‘nazarenisch’. Zur 
Popularisierung und Trivialisierung eines Kunstideals”, 
in: Die Nazarener... (ft. 2), pp. 365–388; Religiöse 
Graphik aus der Zeit des Kölner Dombaus 1842–1880, 
Exhibition catalogue, Erzbischöfliches Diözesan-Museum, 
Köln, 02. 10. 1980 – 31. 01. 1981, Köln, 1980. On 
chromolithographs, both religious and secular, see in 
e.g.: W. Brückner, Elfenreigen – Hochzeitstraum. Die 
Öldruckfabrikation 1880–1940, Köln, 1974; Ch. Pieske, 
Wandbilddrucke 1840–1940 (=Schriften des Museums für 
Deutsche Volkskunde Berlin, 15), Berlin, 1988. On religious 
sculpture in plaster and similar materials see: S.M. Busch, 
Graltempelidee und Industrialisierung. St. Nikolaus zu 
Arenberg. Eine Wallfahrtsanlage der katholischen Spätromantik 
im Rheinland (1845–1892) (=Frankfurter Fundamente der 
Kunstgeschichte, G. Eimer ed., 4), Frankfurt a.M., 1984, 
pp. 102–108, 199–202; J. Lubos-Kozieł, “Urok gipsowej 
madonny”, in: Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, 
Poznań, 2002, pp. 415–420; P. Lingens, Gipsgiesser und 
Polychromeure in Kevelaer. Zur Geschichte von Devotionalien, 
Gipsfiguren und Polychromie am Niederrhein und darüber 
hinaus, Kevelaer, 2004.

7 I discuss it in more detail in J. Lubos-Kozieł, “[...] zu 
den billigsten Preisen unter Garantie solider edler Ausführung“. 
Die Entwicklung des Marktes für kirchliche künstlerische 
Massenproduktion im 19. Jahrhundert, in: Kanonisierung, 
Regelverstoß und Pluralität in der Kunst des 19. Jahrhunderts, 
E. Kepetzis, S. Lieb, S. Grohé eds., Frankfurt a.M., 2007, 
pp. 182–193.

5. Gipsowe figury Matki Boskiej Lurdzkiej i św. Bernadety, XIX/
XX w., kościół św. Mateusza w Kochanowie koło Mieroszowa, fot. 
A. Kozieł
5. Plaster sculptures of Our Lady of Lourdes and St. Bernadetta, 
19th/20th century, in St. Matthew’s church in Kochanów near Mie-
roszów, photograph by A. Kozieł
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twórczości, jaką była w XIX stuleciu sztuka religijna. 
Opisanie roli, jaką odgrywała ona w całej kulturze arty-
stycznej XIX wieku, przyczynić się może do zrozumienia 
i zaakceptowania tak typowego dla tego stulecia plura-
lizmu estetycznego8.

8 Zdaję sobie sprawę, iż tego typu program łatwo jest głosić, 
o ile dotyczy on minionej już epoki. Jednak wiek XIX nie jest epoką 
zamkniętą. Dziedzictwo sztuki religijnej tego stulecia jest w wie-
lu aspektach wciąż jeszcze żywe. Pokłosie nazareńskiej, „gładkiej” 
stylistyki ciągle pokutuje w dewocjonaliach. Do dziś popularne są 
zakorzenione w wypowiedziach XIX-wiecznych teoretyków utarte 
sposoby myślenia o sztuce kościelnej, jej funkcjach i cechach. Wciąż 
powraca upodobanie do obfitości dekoracji i mnożenia dewocyjnych 
przedstawień, przypominające XIX-wieczną wytwórczość seryjną. 
Innymi słowy, o pluralizmie estetycznym i potrzebie jego akceptacji 
łatwo jest mówić, dopóki nie pojedzie się do Lichenia. Tam znacznie 
trudniej pozostać zdystansowanym, analitycznym i „poprawnym 
politycznie” (czy też raczej „estetycznie”) badaczem. Celne uwagi na 
temat „sądu smaku” i jego wpływu na poczynania badacza (etnografa, 
historyka sztuki), stającego w obliczu zjawiska, jakim jest Licheń, 
zawiera artykuł: E. Klekot, Święte obrazki, Licheń i sąd smaku, „Polska 
Sztuka Ludowa. Konteksty” LVI, 2002, nr 1–2, s. 117–119.

for its aesthetic values, and the serial artistic 
production, which would rather be rejected. 

It seems that, in view of this type of 
problems, the only solution to be offered is to 
adopt a consistent descriptive approach, i.e. an 
attitude of noting, analysing and explaining the 
phenomena associated with the 19th century 
religious art. Researchers must be called upon to 
conduct an insightful, balanced and distanced 
reconstruction of this clearly distinguishable area 
of artistic production which religious art was in 
the 19th century. Describing the role it played in 
the whole artistic culture of the 19th century may 
contribute to the understanding and acceptance 
of the aesthetic pluralism, which was so typical 
of that era.8

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

8 I do realize that programmes of that kind are easy 
to proclaim as long as they concern a past era. Yet, the 19th 
century is not a closed epoch. The religious art heritage of 
that century is still alive in many aspects. The echoes of the 
Nazarene “smooth” style still linger in devotional articles. 
Fossilized ways of thinking of church art, its functions 
and features, rooted in the opinions of the 19th century 
art theoreticians, are still common. The taste for abundant 
decoration and multiple devotional presentations which 
resemble the 19th century serial production reappears over 
and over again. In other words, aesthetic pluralism and the 
need for its acceptance is easily discussed, until one takes a 
trip to Licheń, where it is much harder to remain a distanced, 
analytical and “politically correct” (or rather “aesthetically 
correct”) researcher. Well-aimed remarks on the “judgement 
of taste” and its influence on the work of a researcher, an 
ethnographer or an art historian, who faces a phenomenon 
like Licheń, are included in the article by E. Klekot, “Święte 
obrazki, Licheń i sąd smaku”, in: Polska Sztuka Ludowa. 
Konteksty, 2002, no. 1–2, pp. 117–119.
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Wiek XIX był w dziejach Kościoła katolickiego okresem 
szczególnie intensywnego rozwoju kultu maryjnego, 
uwieńczonego ogłoszeniem w roku 1854 dogmatu o Nie-
pokalanym Poczęciu Najświętszej Panny. Kult ów krzewio-
no szczególnie intensywnie we Francji, upowszechniając 
wśród ludu praktykę odmawiania modlitwy Anioł Pański  
i różańca, odprawiania nabożeństw majowych w kościołach 
i przy kapliczkach, a także pielgrzymowania do lokalnych 
sanktuariów Matki Boskiej. Opiece Najświętszej Panny 
powierzano niemal wszystkie nowo tworzone zgromadze-
nia zakonne i religijne stowarzyszenia świeckich, wśród 
których szczególną popularność zdobyły koła Żywego Ró-
żańca, zakładane od roku 1826 przez bł. Paulinę Jaricot. Za 
doskonały „podręcznik” prywatnej pobożności maryjnej 
uważano powszechnie Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny napisany przez św. Ludwika 
Marię Grigniona de Montfort na początku wieku XVIII, 
ale wydany drukiem po raz pierwszy w roku 1842 i od tej 
pory powielany w olbrzymiej liczbie edycji1. 

Zewnętrzne przejawy czci dla Matki Boskiej mia-
ły – według Grigniona de Montfort – ogniskować się 
na jej wizerunkach. Święty ten zalecał bowiem usilnie, 
aby „przyozdabiać jej ołtarze, koronować i upiększać 
jej obrazy, nosić na procesjach jej obrazy i stale nosić jej 
wizerunek przy sobie, jako broń przemożną przeciwko 
złemu duchowi, malować jej obrazy lub imię i umiesz-
czać je w kościołach i domach lub nad bramami miast, 
kościołów i domów”2. Podobne zalecenia powtarzał także 
słynny proboszcz z Ars św. Jan Maria Vianney oraz pro-
pagatorzy nabożeństwa majowego, głoszący, że powinno 
być ono odprawiane przy ołtarzach lub obrazach Marii, 
przyozdobionych na tę okazję kwiatami3.

Wezwania te były w XIX stuleciu podejmowane 
chętnie przez wiernych, co przejawiało się zwłaszcza 
we wznoszeniu nowych kościołów, ołtarzy i kapliczek 

1 G. Cholvy, Y.M. Hilaire, Histoire religieuse de la France contem-
poraine, Paris 1985, s. 176–179; M.P. Driskel, Representing Belief. 
Religious, Art and Society in Nineteenth-Century France, University 
Park 1992, s. 35.

2 L.M. Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabo-
żeństwie do Najświętszej Maryi Panny, przeł. J. Rybałt, Warszawa 
2000, s. 94–95.

3 Cholvy, Hilaire 1985, jak przyp. 1, s. 177–178.

Piotr Krasny

Le vrai portrait de Notre-Dame.
O próbach odnowienia  
ikonografii maryjnej  
w XIX wieku

In the history of the Catholic Church, the 19th 
century was a period of especially intensified 
development of the worship of Mary, Mother of 
God, which was culminated with the 1854 dogma 
of the Immaculate Conception of the Blessed 
Virgin Mary. The cult was particularly intensively 
spread in France, by popularizing among the 
people the prayers of Angelus Domini, the Rosary, 
and the May singing of the Loreto Litany in 
churches and shrines, as well as pilgrimages to 
the local sanctuaries of the Mother of God. The 
Blessed Virgin was the patron of nearly all new 
monasteries and lay religious societies; among 
them special popularity was gained by the Living 
Rosary circles, which had been set up since 
1826 by venerable Pauline Jaricot. The common 
opinion was that the perfect “coursebook” in 
private Marian piety was Treatise on true devotion 
to the Blessed Virgin by St. Louis Marie Grignion 
de Montfort, written at the beginning of the 18th 
century, but first published only in 1842, and 
then copied in many re-editions.1 

The external signs of the worship of Mother 
of God, according to Grignion de Montfort, were 
supposed to be focused on her images. He insisted 
on “decorating her altars, crowning and adorning 
her statues; carrying her statues or having others 
carry them in procession, or keeping a small one 
on one’s person as an effective protection against 
the evil one; having statues made of her, or her 
name engraved and placed on the walls of churches 
or houses and on the gates and entrances of towns, 
churches and houses”.2 Similar instructions were 
given by the famous parish priest from Ars, St. 
John Vianney, and the propagators of the May 
Litany of Loreto, who stated that it should be 

1 G. Cholvy, Y.M. Hilaire, Histoire religieuse de la France 
contemporaine, Paris, 1985, pp. 176–179; M.P. Driskel, 
Representing Belief. Religion, Art and Society in Nineteenth-
Century France, University Park, 1992, p. 35.

2 L.M. Grignion de Montfort, Treatise on True Devotion 
to the Blessed Virgin, after: http://www.ewtn.com/library/
montfort/truedevo.htm#Ch. 2.

Piotr Krasny

Le vrai portrait de Notre-Dame. 
On the attempts to refresh  
the Marian iconography  
in the 19th century 
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dedykowanych Matce Boskiej, a w sferze pobożności 
prywatnej – w powszechnym zwyczaju noszenia me-
dalików maryjnych i gromadzeniu licznych obrazków 
ukazujących Najświętszą Pannę. Przedstawienia Matki 
Boskiej zdominowały więc wszystkie inne tematy ikono-
grafii chrześcijańskiej, zarówno w sztuce akademickiej, 
jak i ludowej, a także na dewocjonaliach produkowanych 
na masową skalę z wykorzystaniem osiągnięć rewolucji 
przemysłowej4. Jest jednak rzeczą zadziwiającą, że naj-
poczytniejsi propagatorzy maryjnego nabożeństwa nie 
pouczali swoich czytelników o tym, w jaki sposób należy 
ukazywać Najświętszą Pannę na obrazach przeznaczo-
nych do pobożnego wystawiania, noszenia i ozdabiania. 
Takie postępowanie zdaje się z jednej strony świadczyć, 
że u progu nowoczesności zaczęto zapominać o zasadni-
czej koncepcji kontrreformacyjnej doktryny artystycznej 
głoszącej, że dzieła sztuki przemawiają do wiernych rów-
nie silnie jak słowa i dlatego ich ikonografia musi być 
drobiazgowo dopracowana w zgodzie z nauką Kościoła, 
a także z zasadami skutecznego retorycznego pouczenia5. 

4 La Vierge dans l’art français, katalog wystawy, Petit Palais w Pa-
ryżu, red. S. Kahn, J. Dupont, A. Marvaud, Paris 1950, s. 98–101;  
T. Buser, Religious Art in the Nineteenth Century in Europe and Amer-
ica, t. 1, New York 2002, s. 9–10, 27, 104–105, 175–176.

5 C. Hecht, Katholische Bildertheologie im Zeitalter von Gegen-
reformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, 
Gabriele Paleotti und anderen Autoren, Berlin 1997, s. 15–78.

celebrated in front of altars or images of Mary, 
decorated with flowers for that occasion.3

In the 19th century, such appeals were received 
eagerly by the believers, which was especially visible 
in the emergence of new churches, altars and 
shrines devoted to the Mother of God, and in the 
sphere of personal piety, in the custom of wearing 
Mary’s medals and collecting numerous pictures 
of the Blessed Virgin. Presentations of Mother 
of God dominated all other themes in Christian 
iconography, both in academic art and in folk art, as 
well as in devotional articles, produced on a massive 
scale, taking advantage of the achievements of the 
industrial revolution.4 It is, however, curious, that 
the widely-read propagators of the Marian cult 
did not instruct their readers on how the Blessed 
Virgin should be presented in the pictures that 
were supposed to be piously worn, displayed and 
decorated. On the one hand, such behaviour seems 
to suggest that, at the threshold of modernity, the 
basic concept of the counter-reformation artistic 

3 Cf. Cholvy, Hilaire (ft. 1), pp. 177–178.
4 La Vierge dans l’art français, S. Kahn, J. Dupont, 

A. Marvaud eds., Exhibition catalogue, Petit Palais in 
Paris, Paris, 1950, pp. 98–101; T. Buser, Religious Art in the 
Nineteenth Century in Europe and America, vol. 1, New York, 
2002, pp. 9–10, 27, 104–105, 175–176.

1. Cudowny medalik, egzemplarz z pierwszej serii wykonanej w firmie Vachette’a w Paryżu w roku 1832
1. The Miraculous Medal, an item of the first series struck by Vachette in Paris in 1832
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Z drugiej zaś strony, nie można wykluczyć, że zarówno 
Grignion de Montfort, jak i jego kontynuatorzy byli 
po prostu przekonani, że ikonografia maryjna została 
już ukształtowana w tak doskonały sposób, iż wystar-
czy tylko powielać utrwalone schematy, aby skutecznie 
docierać do serc i umysłów widzów. 

Tym błogim ikonograficznym bezruchem wstrzą-
snęły jednak objawienia maryjne, który były tak liczne 
i sugestywne, iż zdawały się wręcz świadczyć, że sama 
Matka Boska postanowiła pokazać wiernym, w jaki 
sposób powinna być przedstawiana. W samej Francji 
władze kościelne uznały za wiarygodne aż jedenaście 
objawień, do których doszło w Paryżu przy Rue du Bac 
(1830), w La Salette (1846), Asbonnes (1847), Nouillan 
(1848), Drōme (1848–1849), Lourdes (1858), Franco-
ules (1860), Pontmain (1871), Saint-Bauzille (1873), 
Neubois (1872–1877) i w Pollevoisin (1876)6. Podczas 
tych wydarzeń ponad dwadzieścioro wizjonerów miało 
oglądać Matkę Boską, trudno zatem wyobrazić sobie, 
aby osoby kształtujące ikonografię sztuki sakralnej mogły 
pozostać nieczułe na to niezwykłe doświadczenie7. 

6 Cholvy, Hilaire 1985, jak przyp. 1, s. 180.
7 Problem wpływu objawień maryjnych z XIX stulecia na iko-

nografię Matki Boskiej dostrzegł już Mieczysław Skrudlik, Królowa 
Korony Polskiej. Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Pol-

doctrine had been forgotten, that is, that works 
of art speak to the faithful as powerfully as words, 
and that their iconography must be elaborated in 
detail according to the teaching of the Church, 
and according to the rules of efficient rhetorical 
preaching.5 On the other hand, it cannot be excluded 
that both Grignion de Montfort and his followers 
were simply convinced that Marian iconography 
had already been formed so perfectly that it sufficed 
to copy the established schemes to successfully reach 
the hearts and minds of the viewers. 

This calm iconographic repose was, however, 
shaken by the Marian apparitions, which became 
so numerous and so suggestive that they seemed to 
be a direct proof that the Blessed Virgin herself had 
decided to show the believers how to paint her. In 
France alone, the church authorities approved as 
credible as much as eleven apparitions: in Paris, Rue 
du Bac (1830), in La Salette (1846), in Asbonnes 
(1847), Nouillan (1848), Drōme (1848–1849), 
Lourdes (1858), Francoules (1860), Pontmain 
(1871), Saint-Bauzille (1873), Neubois (1872–

5 C. Hecht, Katolische Bildertheologie im Zeitalter von 
Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johan-
nes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren, Berlin, 
1997, pp. 15–78.

3. Barréme d’Angers, Matka Boska Bolesna, odlew z żeliwa, 
Sanktuarium La Salette, fot. J. Wolańska
3. Barréme d’Angers, Our Mother of Sorrows, cast iron, 
Sanctuary of La Salette, photograph by J. Wolańska

2. Edme Bouchardon, Matka Boska Niepokalana, ok. 1735, kościół 
Saint-Sulpice w Paryżu, wg litografii A. Bobleta z roku 1839
2. Edme Bouchardon, The Immaculately Conceived Mother of God, 
around 1735, the church of St. Sulpice in Paris, according to a li-
thograph by A. Boblet (1839)
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Ich sumienie i wyobraźnię poruszał z pewnością 
fakt, że objawiony obraz Marii musiał odbiegać od 
powszechnych wyobrażeń o jej wyglądzie, skoro liczni 
wizjonerzy nie potrafili rozpoznać początkowo Pięknej 
Pani8. Większość z nich utrzymywała też zdecydowanie, 
że Najświętsza Panna domagała się utrwalenia owego ob-
razu w dziełach sztuki9. Z tych wezwań można więc było 
odczytać, iż sama Matka Zbawiciela nie jest zadowolona 
ze swojej skonwencjonalizowanej ikonografii i domaga 
się jej zasadniczego przeobrażenia. Nie należy się więc 
dziwić, że liczni duchowni zaczęli nawoływać artystów 
do stworzenia „prawdziwego portretu Najświętszej Pan-
ny (le vrai portrait de Notre-Dame)”, który – jak wierzył 
znany pisarz religijny l’abbé Blanc – może być w pełni 
wiarygodny, „o ile objawienie zostanie wiernie zrepro-
dukowane (l’apparition soit fidélement reproduite)”10. 

Proste „przełożenie” maryjnych wizji na nowe 
schematy ikonograficzne nie było jednak działaniem 
oczywistym z punktu widzenia katolickiej doktryny. 
Kościół zachowywał bowiem znaczną rezerwę wobec 
tzw. objawień prywatnych i pouczał słowami papieża 
Benedykta XIV (1740–1758), że aprobując takie zda-
rzenia uznaje tylko, „że mogą one posłużyć do zbudowa-
nia moralnego, jednak nie dodaje im przez to pewności 
historycznej, lecz uważa [je] za rzeczy prawdopodobne  
i mogące być pobożnie przyjęte”11. Utrwalenie objawio-
nej wizji Marii nie dawało więc gwarancji uzyskania jej 
„prawdziwego portretu”, zwłaszcza że teolodzy dalecy 
byli od ostatecznego orzeczenia, kogo lub co oglądają 
wizjonerzy. Według niektórych teologów osoby do-
świadczające objawień widziały nie samą Marię, lecz jej 
obraz utworzony „w ich wewnętrznych władzach” pod 
wpływem nadzmysłowego wydarzenia. Inni zaś uczeni 
dopuszczali rzeczywiste ukazanie się Najświętszej Panny 
w ciele uwielbionym, ale niektórzy głosili równocześnie, 
że przybiera ona różne kształty i wiek oraz przyodziewa 
różne szaty, aby dostosować się do mentalności i wyobra-
żeń wizjonerów12. Prości wierni podążający na miejsca 
objawień nie wątpili oczywiście, że Maria zjawia się  

sce, Lwów 1930, s. 331–337. Rozwinięcie badań nad tym zagadnie-
niem postulował ostatnio Werner Telesko, Strategien der „Intimität” 
– Transformationen und Inversionen barocker Marienfrömmigkeit in 
der Kunst des 19. Jahrhunderts, w: Iconographia christiana. Festschrift 
für Gregor Martin Lechner OSB zum 65. Geburtstag, red. W. Telesko, 
L. Andergassen, Regensburg 2005, s. 269–270.

8 M.P. Caroll, Dziewica Maria z La Salette i Lourdes. Kogo 
widziały dzieci, „Nomos” 5, 1994, nr 3, s. 70–71, 75; Telesko 2005, 
jak przyp. 7, s. 269.

9 Telesko 2005, jak przyp. 7, s. 269.
10 J.Ph. Rey, Portrait de Notre Dame, „Les Revues du Rosaire”, 

2005, nr 173–174 (wydanie internetowe).
11 Cyt. wg: Objawienie Boże, w: Podręczna encyklopedia kościel-

na, red. Z. Chełmicki, t. 29/30, Warszawa 1913, s. 111.
12 J. Bolewski, Teologiczne aspekty objawień maryjnych, w: Ob-

jawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. K. Pek, Warszawa 1994, 
s. 60.

1877) and in Pollevoisin (1876).6 During the 
apparitions, over twenty visionaries were reported 
to see the Mother of God, thus the persons shaping 
the sacred iconography could not possibly remain 
indifferent to these unusual experiences.7 

Their conscience and imagination were 
certainly moved by the fact that the revealed 
image of Mary must have been distant from the 
commonly accepted imagery of her appearance, 
since many visionaries could not initially recognize 
The Beautiful Lady.8 Most of them were also 
adamant that the Blessed Virgin demanded that her 
image be retained in works of art.9 These appeals 
were understood to imply that Mother of the 
Saviour was dissatisfied with her conventionalized 
iconography and demanded substantial changes. It 
should not be surprising, then, that many among 
the clergy started to call upon artists to create the 
“true portrait of Our Lady (le vrai portrait de Notre-
Dame)”, which, as l’abbé Blanc, a well-known 
religious writer believed, could be fully credible, 
if “the apparition is reproduced with fidelity 
(l’apparition soit fidélement reproduite)”.10 

However, the simple “translation” of the 
Marian visions into the new iconographic schemes 
was not so obvious from the point of view of the 
Catholic doctrine. The Church was quite reserved 
as regards the so-called private theophanies, and 
would use pope Benedict XIV’s (1740–1758) 
words to instruct that, though approving such 
events, it only admits that “they can be useful 
for moral building, but they are thus not given 
historic certainty, and they are only considered 
to be probable and possible to be received with 
piety”.11 Thus, presenting the revealed vision of 

6 Cf. Cholvy, Hilaire (ft. 1), p. 180.
7 The problem of the 19th century Marian apparitions 

influencing the iconography of the Moher of God was already 
noticed by Mieczysław Skrudlik, Królowa Korony Polskiej. 
Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce, Lwów, 
1930, pp. 331–337. Recently, development of research into 
the issue has been postulated by Werner Telesko, “Strategien 
der ‘Intimität’ – Transformationen und Inversionen barocker 
Marienfrömmigkeit in der Kunst des 19. Jahrhunderts”, in: 
Iconographia christiana. Festschrift für Gregor Martin Lechner 
OSB zum 65. Geburtstag, W. Telesko, L. Andergassen eds., 
Regensburg, 2005, pp. 269–270.

8 M.P. Caroll, “Dziewica Maria z La Salette i Lourdes. 
Kogo widziały dzieci”, in: Nomos 5, 1994, no. 3, pp. 70–71, 
75; Telesko (ft. 7), p. 269.

9 Cf. Telesko (ft. 7), p. 269.
10 J.Ph. Rey, “Portrait de Notre Dame”, in: Les Revues 

du Rosaire, 2005, no. 173–174 (internet edition).
11 After: “Objawienie Boże”, in: Podręczna encyklopedia 

kościelna, Z. Chełmicki ed., vol. 29/30, Warszawa, 1913, 
p. 111.
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w swojej „własnej” i jak najprawdziwszej postaci, jed-
nak niektórzy lepiej wyedukowani księża mogli znaleźć  
w teologii podstawy do korygowania objawionych wize-
runków, najczęściej zgodnie z utrwalonymi przez wieki 
konwencjami.

Drugi problem utrudniający gruntowne odnowie-
nie ikonografii maryjnej na podstawie objawień wyni-
kał z faktu, że Maria nie ukazywała się w wieku XIX 
artystom, tak jak miała czynić w starożytności, „pozu-
jąc” św. Łukaszowi lub wskazując osobiście architek-
towi bazyliki w Efezie wybrane przez siebie konkretne 
rozwiązania techniczne13. Świadkami jej objawień były 
przede wszystkim małe dzieci i młodzi ludzie o bardzo 
skromnym wykształceniu, którym często brakowało po 
prostu słów, aby opisać swoje wizje w sposób precyzyjny 
i zrozumiały dla rzeźbiarza lub malarza14. Brak poro-
zumienia mógł zaś skutkować tym, że dzieła sztuki nie 
zostaną zaakceptowane przez wizjonerów jako „praw-
dziwe portrety” Matki Boskiej i nie będą niczym więcej 
niż artystycznymi wizjami, nie różniącymi się zbytnio 
od przedstawień maryjnych opartych na fantazji artysty 
i studium modeli z tego świata. 

Utrwalanie objawionych wizerunków Marii nie było 
więc – jak podkreślał l’abbé Blanc – zadaniem łatwym15, 
a artysta podejmujący się tej pracy musiał obawiać się 
niezadowolenia wizjonerów, konfliktu z władzami du-
chownymi, gniewu wiernych, a może nawet kary Bożej. 
Z drugiej jednak strony mógł żywić nadzieję, że jeśli 
wykonany przez niego „prawdziwy portret Najświętszej 
Panny” zostanie zaakceptowany, jego popularność posili 
się sławą cudu, który artysta próbował ukazać w jak 
najwierniejszy sposób.

Pierwsze wezwanie do podjęcia takiej akcji padło 
podczas objawienia, którego dostąpiła nowicjuszka 
Katarzyna Labouré 27 listopada 1830 roku w kaplicy 
Szarytek przy Rue du Bac w Paryżu. Według relacji jej 
przewodnika duchowego, ks. Aladela, Katarzyna ujrzała 
wówczas niejako gotowy wzór dla medalika, mianowicie 
„obraz z Najświętszą Panną taką, jaką zazwyczaj przed-
stawia się pod nazwą Niepokalanie Poczętej, stojącą  
z wyciągniętymi ramionami. Była ubrana w białą suknię 
i płaszcz srebrzysto-błękitny z welonem koloru jutrzenki. 
Z jej rąk wychodziły promienie o niezwykłym blasku 
[...]. Wokół obrazu przeczytała następującą inwokację 
wypisaną złotymi literami »O Maryjo bez grzechu po-
częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy« 
[...]. W chwilę później obraz się odwraca i na odwrotnej 
jego stronie Katarzyna widzi literę M z małym krzyżem 
umieszczonym powyżej, a niżej Najświętsze Serca Jezusa 
i Maryi”. Sens owej wizji wyjaśnił głos posłyszany przez 

13 F. Trenner, Lucasbild, w: Marienlexicon, red. R. Bäumer, 
L. Scheffczyk, t. 4, St. Ottilien 1992, s. 183–186; L. Gambero, 
Objawienia maryjne w tradycji patrystycznej łacińskiej, w: Objawienia 
maryjne 1994, jak przyp. 12, s. 80–81.

14 Telesko 2005, jak przyp. 7, s. 269.
15 Rey 2005, jak przyp. 10.

Mary did not guarantee that the “true portrait” 
had been obtained, especially that theologians 
were far from reaching the conclusive statement 
on whom, or what, the visionaries saw. According 
to some theologians, those who had experienced 
the apparitions had not seen Mary herself, 
but merely her image, created “in their inner 
powers”, under the influence of a super-sensual 
event. Other scholars admitted the possibility 
of an actual apparition of the Blessed Virgin in 
her Adorable Body, but there were some who at 
the same time claimed that she took on different 
shape and age, and different attires, to adapt to 
the mentality and imagination of the visionaries.12 
The simple believers, pilgrimaging to the places of 
apparitions, obviously did not doubt that Mary 
had appeared in her “own”, most true shape, 
yet some better-educated priests were able to 
find theological grounds to correct the revealed 
images, in most cases according to the conventions 
established through ages. 

Another problem which made it difficult 
to renew Marian iconography comprehensively 
was posed by the fact that the Blessed Virgin did 
not reveal herself to any artists, as she used to 
in the ancient times, e.g. modelling to St. Luke, 
or personally pointing out particular technical 
solutions she had chosen to the designer of 
the basilica in Ephesus.13 The witnesses of her 
apparitions were first of all children and young 
people with little education, who frequently 
lacked words to describe their visions in a way 
detailed enough and comprehensible to a sculptor 
or a painter.14 The lack of mutual understanding 
could, in turn, cause that the created images would 
not be accepted by the visionaries as the “true 
portraits” of Mary, and would remain nothing 
more than artistic visions, not much different 
from the presentations of Mary based on artists’ 
fantasy and the study of earthly models. 

Presenting the revealed images of Mary 
was not, as l’abbé Blanc emphasized, an easy 
task,15 and an artist who undertook it had to be 
concerned about the visionaries’ dissatisfaction, 
conflicts with the church authorities, the believers’ 
annoyance, or even God’s wrath. On the other 

12 J. Bolewski, “Teologiczne aspekty objawień 
maryjnych”, in: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, 
K. Pek ed., Warszawa, 1994, p. 60.

13 F. Trenner, “Lucasbild”, in: Marienlexicon, R. Bäumer, 
L. Scheffczyk eds., vol. 4, St. Ottilien, 1992, pp. 183–186; 
L. Gambero, “Objawienia maryjne w tradycji patrystycznej 
łacińskiej”, in: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, K. Pek 
ed., Warszawa, 1994, pp. 80–81.

14 Cf. Telesko (ft. 7), p. 269.
15 Cf. Rey (ft. 10).
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nowicjuszkę: „Trzeba dać wybić medalik według tego 
wzoru, a ci, którzy go będą nosić w stanie łaski, i którzy 
pobożnie odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć się będą 
szczególną opieką Matki Bożej”16. 

Wizja Katarzyny wzbudziła początkowo nieufność 
u władz kościelnych, ale w roku 1832 arcybiskup Paryża 
uznał, że w ikonografii medalika nie ma nic niezgodnego 
z wiarą i pobożnością, toteż zezwolił na jego tłoczenie 
[il. 1]. Ks. Aladel, przygotowując szczegółowe wytyczne 
dla jubilera, przestrzegał skrzętnie, aby na medaliku zo-
stały wyobrażone wszystkie symbole i inskrypcje ukazane  
w trakcie objawienia. O dziwo, jednak ze znacznie więk-
szą swobodą podszedł do przedstawienia Najświętszej 
Panny, polecając po prostu skopiować statuę Niepokala-
nej dłuta Edme Bouchardona, znajdującą się w paryskim 
kościele Saint-Sulpice [il. 2]17.

Można by wprawdzie przyjąć, że u podstaw takiej 
decyzji legła zdawkowość opisu wyglądu Marii w rela-
cji Katarzyny. Nic nie stało jednak wówczas na prze-
szkodzie, aby wypytać ją o wszelkie istotne szczegóły. 
Ks. Aladel bał się wszakże wyraźnie jakiegokolwiek eks-

16 Cyt. wg: R. Laurentin, Prawdziwe życie Katarzyny Labouré, 
przeł. E. Jogałła, J. Dukała, Kraków 1995, s. 85.

17 Laurentin 1995, jak przyp. 16, s. 94–98.

hand, though, he could hope that if his “true 
portrait of the Blessed Virgin” were accepted, his 
popularity would flourish from the fame of the 
miracle, which he had tried to show as truthfully 
as possible. 

The first appeal to undertake such an action 
was issued during the first apparition, experienced 
by the novice Catherine Labouré on the 27th of 
November 1830 in the chapel of the Grey Sisters’ 
convent in Rue du Bac in Paris. Her spiritual 
guide, priest Aladel, reported that Catherine had 
seen as if a ready design for a medal, i.e. “a picture 
of the Blessed Virgin as she is usually presented 
under the name of ‘Immaculately Conceived’, 
standing with her arms reaching out. She was 
dressed in a white dress and a silver-blue coat, 
with a veil in the colour of aurora. Beams of light 
of unusual radiance were coming from her hands 
[…]. Around the picture, she read the following 
invocation, inscribed in golden letters: ‘O Mary, 
conceived without sin, pray for us who have 
recourse to thee’[…]. A moment later the picture 
turned around and on the reverse, Catherine saw 
the letter M with a small cross above, and below 
the Sacred and Immaculate hearts of Jesus and 
Mary”. The sense of that vision was revealed by 
the voice that the novice heard say: “Have a medal 
struck upon this model. Those who wear it and 
who say this short prayer will receive great graces 
from the Mother of God”.16

Catherine’s vision was at first received with 
distrust by the church authorities, but in 1832 the 
archbishop of Paris decided that there is nothing 
against the faith and piety in the iconography of 
the medal, and allowed it to be struck [Fig. 1]. 
Preparing detailed instructions for the jeweller, 
priest Aladel saw to it that the medal should 
present all the symbols and inscriptions visible 
in the revelation. But, surprisingly enough, he 
approached with much less care the presentation 
of the Holy Virgin, and simply ordered to copy 
the statue of the Immaculately Conceived by 
Edme Bouchardon, placed in the church of 
Saint-Sulpice in Paris [Fig. 2].17 It could be 
assumed that the ground for this decision was 
the laconic description of Holy Mary’s appearance 
in Catherine’s recount. But then, there were no 
obstacles that should prevent the priest from 
questioning her about the important details. Priest 
Aladel was apprehensive of any experiments in 

16 After: R. Laurentin, Prawdziwe życie Katarzyny 
Labouré, transl. E. Jogałła, J. Dukała, Kraków, 1995, 
p. 85. (The English version after: http://catholicism.
suite101.com/article.cfm/our_lady_of_the_miraculous_
medal#ixzz0VVd8ZkRd).

17 Cf. Laurentin (ft. 16), pp. 94–98.

4. Barréme d’Angers, Objawienia Matki Boskiej Melanii Calvat 
i Maksyminowi Giraud, odlew z żeliwa, Sanktuarium La Salette, fot.  
J. Wolańska
4. Barréme d’Angers, Apparition of the Mother of God to Melanie 
Calvat and Maximin Giraud, cast iron, Sanctuary of La Salette, 
photograph by J. Wolańska



22

perymentowania na polu ikonografii chrześcijańskiej 
i wolał pozostać wierny schematowi znanemu wszystkim 
paryżanom.

Takie „ocenzurowanie” wizji zostało zaakceptowa-
ne przez Katarzynę w duchu zakonnego posłuszeństwa, 
choć wobec najbliższych towarzyszek w zakonie wyraziła 
ona żal, że ks. Aladel nie pozwolił odtworzyć wiernie 
wyglądu Najświętszej Panny. Faktem pozostaje jednak, 
że na medaliku, tłoczonym początkowo w znanej firmie 
Vachette’a18, miliony wiernych nie nosiły bynajmniej 
odbicia cudownie objawionego „prawdziwego” wize-
runku Marii, ale bardzo schematyczne powtórzenie jej 
wyobrażenia stworzonego około roku 1735 przez ro-
kokowego rzeźbiarza19, który, skądinąd, zasłynął przede 
wszystkim frywolną figurą Kupidyna wyciosującego łuk 
z maczugi Herkulesa20. W roku 1839 figura z Saint-
Sulpice została zresztą przywołana w ikonograficznej 
rozprawie Charlesa de Montalemberta jako przykład 
„okropnego” zeświecczenia ikonografii maryjnej21, co 
nie przeszkodziło bynajmniej intensywnemu rozwojowi 
kultu Cudownego Medalika22.

Wielki „sukces” medalika pokazał, że wielu wier-
nych akceptuje w pełni skostnienie dziewiętnastowiecz-
nej ikonografii religijnej, przyjmującej niemal za dogmat 
rozwiązania wypracowane w epoce potrydenckiej. Taka 
postawa nie pozwalała wszakże dostrzec zasadniczego no-
watorstwa objawionego wizerunku Marii, który – jak za-
świadczyła Katarzyna – przewyższał wszystkie malarskie 
i rzeźbiarskiej wyobrażenia Matki Boskiej niezrównanym 
pięknem i blaskiem23. Trudno orzec, czy jakikolwiek ar-
tysta mógłby uchwycić coś z owych walorów, ale wydaje 
się, że odważna próba zmierzenia się z tym wyzwaniem 
mogłaby wpłynąć ożywczo na sztukę religijną wieku 
XIX, a tym samym wzmóc jej oddziaływanie na od-
biorców o większym wyrobieniu artystycznym.

Taką szansę postanowiono wykorzystać po obja-
wianiach w La Salette, dążąc do jak najwierniejszego 
odtworzenia wizerunku Marii według opisów Melanii 
Calvat i Maksymina Giraud, którzy 19 września 1846 
roku mieli dostąpić oglądania Matki Boskiej Bolesnej24. 

18 Laurentin 1995, jak przyp. 16, s. 99.
19 O figurze Matki Boskiej Niepokalanej w paryskim kościele 

Saint-Sulpice zob. zwłaszcza: G. Weber, Der Statuenzyklus von Edme 
Bouchardon in Saint-Sulpice, „Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte” 
22, 1969, s. 120–147.

20 M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700–1789, New 
Haven–London 1993, s. 93–101; G. Scherf, Madame de Pompa-
dour und die Skulptur, w: Madame de Pompadour und die Künste, 
red. X. Salmon, J.G. von Hohenzollern, München 2002, s. 223, 
240–242.

21 Driskel 1992, jak przyp. 1, s. 61, il. 26.
22 Laurentin 1995, jak przyp. 16, s. 101–105.
23 Laurentin 1995, jak przyp. 16, s. 84.
24 Bardzo szczegółowy opis tych objawień podaje E. Ritz, 

Orędzie Maryi z La Salette, przeł. P. Szweda, Kraków 2001, 
s. 17–166.

the field of Christian iconography, and preferred 
to remain faithful to the pattern known to all 
Parisians. 

This “censorship” of her vision was accepted 
by Catherine in the spirit of monastic obedience, 
although she confined to her closest companions 
the regret that priest Aladel had not allowed the 
appearance of the Holy Virgin to be truthfully 
reproduced. The fact is that the medal, initially 
struck by the famous firm Vachette,18 and 
worn by millions of believers, did not show the 
miraculously revealed “true” portrait of Mary, but 
a very schematic copy of her image created around 
1753 by a Rococo sculptor,19 who, incidentally, 
had been famous for his frivolous figure of Cupid, 
cutting his bow out of Hercules’s club.20 In 1839 
the sculpture from Saint-Sulpice was recalled in an 
iconographic treatise by Charles de Montalembert 
as an example of a “horrible” laicization of the 
Marian iconography,21 which, nevertheless, did 
not prevent the intensive development of the cult 
of the Miraculous Medal.22

The great “success” of the medal showed that 
many believers fully accepted the fossilization of 
the 19th century religious iconography, which 
almost dogmatically adopted the solutions 
developed in the post-Trident era. This attitude 
did not, however, allow noticing the considerable 
novelty in the revealed picture of Mary, which, 
as Catherine confirmed, superseded all existing 
sculptures and paintings of Mary with its 
unparalleled beauty and radiation.23 It is hard to 
decide whether any artist could have grasped some 
of its excellence, but it seems that a brave attempt 
to take up this challenge could have revitalized the 
religious art of the 19th century, and thus could 
have increased its influence on the recipients 
characterized by greater familiarity with art. 

After the apparition in La Salette, another 
chance occurred to present the image of the Blessed 
Virgin as faithfully as possible, according to the 
descriptions by Melanie Calvat and Maximin 

18 Cf. Laurentin (ft. 16), p. 99.
19 About the statute of Mother of God Immaculately 

Conceived, placed in the church of Saint-Sulpice cf. especially: 
G. Weber, “Der Statuenzyklus von Edme Bouchardon in 
Saint-Sulpice”, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 22, 
1969, pp. 120–147.

20 M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700–
1789, New Haven–London, 1993, pp. 93–101; G. Scherf, 
“Madame de Pompadour und die Skulptur”, in: Madame de 
Pompadour und die Künste, X. Salmon, J.G. von Hohenzollern 
eds., München, 2002, pp. 223, 240–242.

21 Cf. Driskel (ft. 1), p. 61, fig. 26.
22 Cf. Laurentin (ft. 16), pp. 101–105.
23 Cf. Laurentin (ft. 16), p. 84.
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Wydaje się jednak, że relacja małych, egzaltowanych 
dzieci z zapadłej alpejskiej wioski była – jak zauważył 
Michael P. Caroll – w dużym stopniu naznaczona ich 
codziennymi wyobrażeniami25, wskutek czego ukazany 
w niej ubiór Pięknej Pani wyglądał niczym połączenie 
chłopskiego stroju z kostiumem bajkowej księżniczki26. 
Melania i Maksymin zeznali bowiem przed komisarzami 
ordynariusza Grenoble, iż „nakrycie głowy miała białe, 
kończące się u góry diademem błyszczącym, otoczone 
u spodu girlandą róż, jaśniejących różnymi barwami. 
Szata jej również biała, miejscami lśniąca, pokryta była 
z przodu fartuchem złocistym. Z szyi zwieszał się łańcu-
szek z błyszczącym wizerunkiem Zbawiciela. Na nogach 
miała trzewiki białe, naszywane perłami, ze sprzączkami 
złotymi, otoczone drugą girlandą róż. Odziana była białą 
chustką, skrzyżowaną na piersiach, obramowaną trze-
cią girlandą róż i rodzajem galonu w kształcie grubego 
łańcucha”27. Saletyńskie dzieci nie umiały opisać równie 
drobiazgowo wyglądu twarzy Marii jaśniejącej nadprzy-
rodzonym blaskiem i jej postaci, która „wydawała się 
cała ze światła”, choć właśnie te elementy intrygowały 
szczególnie teologów, dopatrujących się w nich charak-
terystyki ciała uwielbionego28.

Do wykonania trzech wizerunków Najświętszej 
Panny, upamiętniających trzy kolejne etapy jej zjawienia 
na górze koło La Salette [il. 3, 4], został zaangażowa-
ny rzeźbiarz Barréme d’Angers, prowadzący warsztat  
w Nantes, wyspecjalizowany w wystroju prowincjonal-
nych kościołów29. Artysta ten podzielał zdecydowanie 
wrażliwość dzieci, a nie teologów, i włożył cały swój 
wysiłek w wierne oddanie różanych girland, sprzączek  
i galonów zdobiących ubiór Marii. Zapewne był świa-
domy swoich skromnych umiejętności i dlatego nie 
należy się dziwić, że nie próbował nawet szukać wła-
ściwych środków artystycznych pozwalających ukazać 
świetlistość postaci. Trudno wszakże zrozumieć, dlacze-
go kościelni inwestorzy wybrali tak lichego artystę do 
utrwalenia tego wydarzenia, nie są też znane powody, 
dlaczego Bogurodzicę jaśniejącą nadprzyrodzonym bla-
skiem zdecydowano się ukazać w rzeźbach wykonanych 
z żeliwa, materiału wyjątkowo matowego. Figury zostały 
odlane w wytwórni maszyn parowych Baud & Lanfrey 
w Le Creusot30, toteż nie sposób dziwić się, że masywne 
wizerunki Marii bardziej przypominały podstawowe 
produkty tej fabryki niż postać, która – według Maksy-

25 Caroll 1994, jak przyp. 8, s. 70–74.
26 M. Scheler, H. Sublet, R. Castel, La Salette. Opis obja-

wienia i sens orędzia, przeł. A. Hamielec, Kraków 2000, s. 8–9. 
Autorzy reprodukują fotografię Melanii Calvat ubranej w fartuch 
i chustę bardzo podobne do elementów stroju Pięknej Pani z La 
Salette.

27 Cyt. wg: Skrudlik 1930, jak przyp. 7, s. 332.
28 Skrudlik 1930, jak przyp. 7, s. 332, 336.
29 P. Ward-Jackson, Reinvesting the Idol: J.-K. Huysmans and 

Sculpture, „The Burlington Magazine” 138, 1996, nr 1125, s. 807.
30 Tamże, s. 807.

Giraud, who were believed to have had the honour 
of meeting the Mother of Sorrows on the 19th of 
September 1846.24 Yet it seems that the report of 
very young, easily exalted children of a remote 
Alpen village was, as Michael P. Caroll observes, 
marked with their everyday observations25 to 
a great extent, therefore the attire of the Beautiful 
Lady resembled a peasant’s dress combined with 
a costume of a fairy-tale princess.26 Melanie and 
Maximin disclosed to the commissioners of the 
Grenoble ordinary that “her head-cover was white, 
finished at the top with a shiny tiara, decorated at 
the rim with a garland of roses, shining in many 
colours. Her dress was also white, glimmering in 
some places, in the front covered with a golden 
apron. From her neck hung a chain with a shiny 
figure of Our Saviour. She wore white shoes, sawn 
with pearls, with golden clasps, surrounded by 
another garland of roses. She was enveloped in a 
white shawl, crossed on her breast, rimmed with 
the third garland of roses and a kind of a cloth 
border, resembling a thick chain”.27 The children 
of La Salette could not equally precisely describe 
Mary’s face, which had shone with supernatural 
radiation, and her body, which “all seemed to be 
made of light”, although these were the details 
that theologians were especially curious about, 
as they expected to hear the characteristics of the 
adorable body.28

The artist engaged to create three images of 
the Blessed Virgin, which commemorated the 
three stages of her manifestation on a mountain 
near La Salette [Fig. 3, 4], was a sculptor, Barréme 
d’Angers, who ran a workshop in Nantes and 
specialized in decorating provincial churches.29 
The artist definitely shared the sensitivity with the 
children, not the theologians, and did his best to 
present faithfully the garlands of roses, clasps, and 
borders that adorned Mary’s clothes. Certainly he 
was aware of his modest abilities and therefore 
it is no wonder that he did not even attempt to 
search for the adequate artistic means to show 

24 A very detailed description of the events is provided 
by E. Ritz, Orędzie Maryi z La Salette, transl. P. Szweda, 
Kraków, 2001, pp. 17–166.

25 Cf. Caroll (ft. 8), pp. 70–74.
26 M. Scheler, H. Sublet, R. Castel, La Salette. Opis 

objawienia i sens orędzia, transl. A. Hamielec, Kraków, 2000, 
pp. 8–9. The authors reproduce a photograph of Melanie 
Calvat dressed in an apron and a shawl resembling the ele-
ments of the attire of the Beautiful Lady of La Salette.

27 After: Skrudlik (ft. 7), p. 332.
28 Cf. Skrudlik (ft. 7), pp. 332, 336.
29 P. Ward-Jackson, “Reinvesting the Idol: J.-K. Huysmans 

and Sculpture”, in: The Burlington Magazine 138, 1996, no. 
1125, p. 807.
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mina – „unosiła się ponad ziemią, przesuwała się ponad 
trawami”31.

Można zatem stwierdzić, że rzeźby na saletyńskiej 
górze nie tylko prezentowały wątpliwą wartość artystycz-
ną, ale były także raczej karykaturą niż prawdziwym 
wizerunkiem postaci z wizji dzieci. Taki wygląd figur 
nie przeszkadzał wielkim rzeszom prostych pielgrzymów 
przeżywać przy nich autentycznych religijnych uniesień, 
ale osobom o nieco większej wrażliwości artystycznej 
uzmysławiał dość brutalnie gwałtowny upadek sztuki 
religijnej w XIX wieku. Joris-Karl Huysmans, gorliwy 
katolik i wielki admirator średniowiecznych katedr32, 
podczas wizyty w La Salette nie mógł powstrzymać się 
od szyderstw, opisując „dziwaczne odzienie”, „fryzurę 
w kształcie formy do babek” i „indiański pióropusz”, 
nadające przedstawieniu Marii mocno osobliwy wygląd 
[il. 5]33. Charakterystykę figur zakończył zdecydowa-

31 Cyt. wg: Skrudlik 1930, jak przyp. 7, s. 332.
32 Zob.: W Bałus, „La Cathédrale” Joris-Karla Huysmansa a mit 

katedry gotyckiej, „Przegląd Humanistyczny” 4, 2007, s. 89–107.
33 J.K. Huysmans, La Cathédrale, w: tenże, Le Roman de Durtal, 

Paris 2003, s. 662. Fragmenty owego dzieła cytuję wg nieopubli-
kowanego tłumaczenia Pani Joanny Wolańskiej, której dziękuję za 
udostępnienie maszynopisu tego tekstu.

the radiation of the figure. Yet it is difficult to 
understand why the church investors had chosen 
such a mediocre artist to eternalize this event; 
neither do we know the reasons for which the 
Mother of God, radiant with the supernatural 
light, was to be presented in sculptures of cast iron, 
an extremely dim material. The figures were cast 
in the steam-engine workshop Baud & Lanfrey 
in Le Creusot,30 therefore it is not surprising that 
the massive presentations resembled more the 
standard products of the factory than a person 
who, according to Maximin, “lifted above the 
ground, and hovered above the grass.31

It may be concluded, then, that the sculptures 
on the mountain near La Salette not only presented 
doubtful artistic value, but were also a caricature 
rather than an actual presentation of the figure 
from the children’s vision. This shape of the statues 
did not prevent the masses of simple pilgrims 
from experiencing authentic religious passion 
in their presence, but they made the persons of 
greater artistic sensitivity realize, quite brutally, 
the collapse of the 19th century religious art. Joris-
Karl Huysmans, an eager Catholic believer and 
a great admirer of the mediaeval cathedrals32, 
when visiting La Salette, could not restrain himself 
from mockery, and described “awkward clothes”, 
“the hairdo like a baking form” and “the feathery 
Indian headdress”, which all gave the presentation 
of Mary a truly peculiar appearance [Fig. 5].33 He 
concluded his characteristics of the sculptures by 
stating that “nowadays the church is disgraced by 
a horrible hunger for ugliness, which has never 
been more evident than in this place”.34 Thus, 
this experienced art critic decided that producing 
such an inept presentation of Mary did not spoil 
her image in the eyes of the believers, but could 
seriously damage the image of the church as an 
institution of high culture. 

Despite the evident artistic failure to show 
the “true portrait” of Our Lady of La Salette, 
a similar method of eternalizing her vision was 
applied after the manifestations in Lourdes. 
Certainly there were sufficient arguments to hope 
for a much better result of such “experiment”. 

30 Cf. Ward-Jackson (ft. 29), p. 807.
31 After: Skrudlik (ft. 7), p. 332.
32 W. Bałus, “ ‘La Cathédrale’ Joris-Karla Huysmansa 

a mit katedry gotyckiej”, Przegląd Humanistyczny 4, 2007, 
pp. 89–107.

33 J.K. Huysmans, La Cathédrale, in: idem, Le Roman 
de Durtal, Paris, 2003, p. 662. Fragments of the novel are 
quoted after an unpublished Polish translation by Joanna 
Wolańska, to whom I am grateful for allowing me to use 
the typescript of the text.

34 Ibidem, p. 7.

5. Barréme d’Angers, popiersie Matki Boskiej (fragment figury uka-
zanej na il. 4), odlew z żeliwa, Sanktuarium La Salette, fot. J. Wo-
lańska
5. Barréme d’Angers, the bust of the Virgin Mary (a fragment of 
the statue in fig. 4), cast iron, Sanctuary of La Salette, photograph 
by J. Wolańska
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nym stwierdzeniem, że „jeszcze nigdy ten przerażający 
apetyt na brzydotę, który uwłacza obecnie Kościołowi, 
nie objawiał się wyraźniej niż tutaj”34. Wytrawny krytyk 
sztuki stwierdził więc, że wytworzenie tak nieudolnego 
przedstawienia Marii nie szkodzi wprawdzie jej wizerun-
kowi w oczach wiernych, ale może poważnie zaszkodzić 
wizerunkowi Kościoła jako ośrodka wysokiej kultury.

Mimo ewidentnego artystycznego niepowodzenia 
w ukazaniu „prawdziwego portretu” Pani z la Salette, 
podobną metodę utrwalenia wizji Marii podjęto także 
po jej objawieniach w Lourdes. Nie brakowało z pew-
nością przesłanek, które pozwalały żywić nadzieję na 
znacznie lepszy rezultat takiego „eksperymentu”. Od 
11 lutego do 16 lipca 1858 roku Niepokalanie Poczęta 
miała bowiem objawić się w grocie Massabielle koło 
Lourdes aż osiemnaście razy Bernadetcie Soubirous35, 
która była osobą wolną od przesadnej egzaltacji, a przede 
wszystkim bardzo konkretną i obdarzoną precyzyjną 
pamięcią36.

Panny Lacour z Lyonu przeznaczyły na stworzenie 
lourdskiego wizerunku olbrzymią sumę 7000 franków 
w złocie, toteż zadanie to można było powierzyć znacz-
nie bieglejszemu artyście niż Barréme d’Angers i wyko-
nać posąg w materiale subtelniejszym niż żeliwo. Wybór 
zleceniodawczyń padł na profesora szkoły artystycznej 
w Lyonie Josepha-Huguesa Fabischa, znanego z realizacji 
wielu prestiżowych zleceń kościelnych i uważanego za 
„najbardziej klerykalnego artystę II Cesarstwa”. Miał on 
utrwalić wizję Bernadetty w śnieżnobiałym marmurze 
karraryjskim37.

Rzeźbiarz zagwarantował w kontrakcie, że podpo-
rządkuje się ściśle opisom wizjonerki, toteż udając się na 
pierwsze spotkanie z Soubirous, sporządził drobiazgowy 
kwestionariusz, zmierzający ewidentnie do stworzenia 
swoistego portretu pamięciowego Marii. Odnotował 
skrzętnie, że Niepokalana zjawiała się ubrana „w bia-
łą suknię z niebieskim paskiem, w białym welonie na 
głowie i różą na każdej stopie”. Prosił Bernadettę, aby 
„odegrała” przed nim postawę i gesty Matki Boskiej,  
i próbował szukać w jej twarzy i oczach jakiegoś odbi-
cia cudownej wizji. Pokazywał też Soubirous „teczkę  
z rycinami, na których Matka Boża przedstawiona jest 
na wszelkie możliwe sposoby” i cieszył się, gdy dziew-

34 Huysmans 2003, jak przyp. 33, s. 7.
35 R. Laurentin, Życie Bernadetty, przeł. B. Durbajło, Warszawa 

1986, s. 34–95.
36 Caroll 1994, jak przyp. 8, s. 77–80; Rey 2005, jak przyp. 10.
37 Laurentin 1986, jak przyp. 35, s. 121; Rey 2005, jak przyp. 

10. Najobszerniejsze informacje o dorobku Fabischa na polu sztuki 
sakralnej podają: Fabisch Joseph Huges, w: Allgemeines Lexikon der 
Bildenden Künstler, t. 11, red. U. Thieme, Leipzig 1915, s. 162–163; 
E. Stolpe, Fabisch Joseph Huges, w: Allgemeines Lexikon der bilden-
den Künstler aller Zeiten und Völker, t. 36, München–Leipzig 2003,  
s. 76–77. Zob. też: B. Kubicka-Czekaj, Zapomniany twórca figury 
Matki Bożej z Lourdes, „Niedziela”, 2004, nr 6 (wydanie interne-
towe).

Between the 11th of February and the 16th of July 
in 1858, the Immaculate Virgin was said to appear 
in the grotto called Massabielle, near Lourdes, 
as many as 18 times, to Bernadetta Soubirous,35 
a person free from exaggerate exaltation, and, 
most of all, endowed with a very exact and precise 
memory.36

Sisters Lacour from Lyon allocated a respectable 
sum of 7000 franks in gold for the creation of the 
Lourdes image of Mary, therefore it was possible 
to entrust the task to an artist more skilled than 
Barréme d’Angers, and to make the sculpture 
of a material more subtle than cast iron. The 
donators chose the professor of an artistic school 
in Lyon, Joseph-Hugues Fabisch, who had been 
known for realizations of many prestigious church 
commissions and was considered to be “the most 
clerical artist of the Second Empire”. He was to 
eternalize Bernadetta’s vision in the snow-white 
Carrara marble.37

In the contract, the sculptor guaranteed 
that he would precisely follow the description 
of the visionary, therefore, before going to the 
first meeting with Miss Soubirous, he prepared 
a detailed questionnaire, obviously designed with 
the intention to create an “identification portrait” 
of the Blessed Virgin. He diligently noted down 
that the Immaculate Virgin appeared “wearing 
a white dress, a blue girdle and a yellow rose on each 
foot”. He asked Bernadetta to “act” out Mary’s 
posture and gestures, and tried to find in her face 
and eyes a kind of reflection of the miraculous 
vision. He also showed Soubirous a file with 
sketches in which the Blessed Virgin was presented 
in all possible ways and he was glad when the girl 
“put her hand on a sketch or a lithograph of Holy 
Mary by St.Luke, saying that there was something 
there. He also went to the grotto with Bernadetta, 
to establish the appropriate size of the sculpture, 
by means of cardboard silhouettes.38

35 R. Laurentin, Życie Bernadetty, Warszawa, 1986, pp. 
34–95.

36 Cf. Caroll (ft. 8), pp. 77–80; Rey (ft. 10).
37 Cf. Laurentin (ft. 35), p. 121; cf. Rey (ft. 10). 

Fabisch’s achievements in the field of sacred art are most 
comprehensively described in: “Fabisch Joseph Huges”, in: 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, vol. 11, U. Thieme 
ed., Leipzig, 1915, pp. 162–163; E. Stolpe, “Fabisch Joseph 
Huges”, in: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler aller 
Zeiten und Völker, vol. 36, München–Leipzig, 2003, pp. 
76–77; also cf.: B. Kubicka-Czekaj, “Zapomniany twórca 
figury Matki Bożej z Lourdes”, in: Niedziela, 2004, no. 6 
(internet edition).

38 Cf. Laurentin (ft. 35), pp. 121–123; cf. Rey (ft. 10). 
The picture that Bernadetta got interested in was a Byzantine 
icon, stored in the cathedral of Cambrai since 1451; cf. e.g.: 
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czynka „położyła rękę na rycinie lub litografii Matki 
Bożej [według obrazu] św. Łukasza, mówiąc, tu coś jest”. 
Chodził też z Bernadettą do groty, aby za pomocą sylwe-
tek z kartonu określić właściwą wielkość rzeźby38.

Próby odtworzenia wyglądu Pięknej Pani z Lourdes 
poprzez skonfrontowanie wizji Bernadetty z reprodukcja-
mi dzieł ukazujących Matkę Boską zafascynowały André 
Malroux oraz samego Pabla Picassa jako przykład „magii 
sztuki”, odkrywającej w niepojęty sposób rzeczywistość 
nadprzyrodzoną39. Trzeba jednak pamiętać, że rezultat 
wysiłków Fabischa rozczarował Bernadettę już w chwili 
oglądania modelu figury. Dziewczynka wskazała liczne 
rozbieżności pomiędzy widzianą przez nią Piękną Panią 
a jej wizerunkiem, wykonanym przez rzeźbiarza z Lyonu 
i zakończyła swoją wypowiedź dramatycznym okrzykiem 
„ale to nie to, nie to, nie to!”, dyskredytującym kom-
pletnie wysiłki artysty zmierzające do stworzenia „por-
tretu Najświętszej Panny”. Reakcja wizjonerki na widok 
gotowej rzeźby [il. 6] była jeszcze bardziej wymowna. 
Bernadetta rozpłakała się, stwierdzając, że rzeźbie brak 
„niezwykłej prostoty” Pięknej Pani40.

Nie bacząc na te zastrzeżenia 4 kwietnia 1864 roku 
ustawiono uroczyście Fabischowską figurę w miejscu ob-
jawień. Bernadetta nie uczestniczyła jednak w tej ceremo-
nii, a jej opinie o rzeźbie zostały skrzętnie przemilczane.  
W relacjach z uroczystości chwalono za to zgodnie Fabi-
scha, „wspaniałego rzeźbiarza z Lyonu”, podkreślając, iż 
w jego dziele „Najświętsza Panna jest przedstawiona do-
kładnie tak, jak została opisana przez wizjonerkę, ze skru-
pulatnym oddaniem nawet najdrobniejszych detali i wy-
konana w sposób zdradzający wielki talent artysty”41. 

Sam Fabisch nie cieszył się wszakże tym triumfem. 
W dniu intronizacji figury doświadczył bowiem „jednego  
z największych smutków w życiu”, stwierdziwszy, że wła-
śnie po umieszczeniu w grocie Massabielle „rzeźba zupeł-
nie zmieniła swój wyraz”. W miejscu objawienia wyglą-
dała obco, ukrywając pod wykwintną akademicką formą 
brak głębszego religijnego przekazu42. Nie przeszkadzało 

38 Laurentin 1986, jak przyp. 35, s. 121–123; Rey 2005, jak 
przyp. 10. Obrazem, którego reprodukcja wzbudziła zainteresowanie 
Bernadetty, była bizantyńska ikona przechowywana od roku 1451  
w katedrze w Cambrai. Zob. np.: W. Hahn, Cambrai, w: Marien-
lexicon, t. 1, red. R. Bäumer, L. Scheffczyk, t. 1, St. Ottilien 1988, 
s. 225 oraz artykuł De Cambrai à Lourdes na stronie internetowej 
katedry w Cambrai (cathedrale.cathocambrai.com). 

39 A. Malraux, Głowa z obsydianu, przeł. A. Tatarkiewicz, War-
szawa 1978, s. 72–73. Opowieść Malraux o okolicznościach poszu-
kiwania przez Bernadettę prawdziwego portretu Marii w dziełach 
sztuki jest bardzo nieprecyzyjna, co wykazał René Laurentin w liście 
do tego pisarza, ogłoszonym w „Le Figaro Littérraire”. Zob.: Lau-
rentin 1986, jak przyp. 35, s. 123.

40 Laurentin 1986, jak przyp. 35, s. 121–125. Rey 2005, jak 
przyp. 10.

41 H. Lasser, Notre-Dame de Lourdes, Paris–Bruxelles–Genéve 
1880, s. 444–445.

42 Laurentin 1986, jak przyp. 35, s. 125.

The attempts to reconstruct the appearance 
of the Beautiful Lady of Lourdes by confronting 
Bernadetta’s vision with reproductions of works 
of art that showed Holy Mary fascinated André 
Malroux and Pablo Picasso himself, as an example 
of “the magic of art”, which in an incomprehensible 
way reveals the supernatural reality.39 It must be 
remembered, however, that the result of Fabisch’s 
efforts disappointed Bernadetta already the 
moment she saw the model of the sculpture. The 
girl pointed out numerous discrepancies between 
the image of the Beautiful Lady she had seen and 
her image created by the sculptor from Lyon; 
she concluded with a dramatic outcry: “But it’s 
not right, not right, not right!” which ultimately 
depreciated the artist’s efforts aiming at creating 
“the portrait of the Blessed Virgin”. The visionary’s 
reaction to the completed sculpture [Fig. 6] was 
even more telling: Bernadetta burst in tears, saying 
that the sculpture lacks the “unusual simplicity” 
of the Beautiful Lady.40

Regardless of these reservations, the official 
placement of Fabisch’s sculpture in the place of 
the manifestation was scheduled for the 4th of 
April, 1864. Bernadetta did not participate in 
the ceremony, and her opinion on the sculpture 
was carefully withheld from the public. Instead, 
in the reports of the celebrations, Fabisch was 
unanimously praised as “the excellent sculptor 
from Lyon” and it was emphasized that in his 
work “the Blessed Virgin was presented exactly 
as she had been described by the visionary, with 
even the smallest details thoroughly executed, and 
shaped in a way revealing the great talent of the 
artist”.41

Yet Fabisch himself did not celebrate the 
triumph. On the day of the enthronement of 
the sculpture he experienced one of the “deepest 
sorrows in his life”, as he concluded that after 
being placed in the grotto of Massabielle, “the 
sculpture has completely changed its expressive 
force”. It looked a stranger in the place of the 
apparition, hiding the lack of any profound 
religious message under its sophisticated academic 

W. Hahn, “Cambrai”, in: Marienlexicon, vol. 1, R. Bäumer, 
L. Scheffczyk eds., St. Ottilien, 1988, p. 225, and the article 
De Cambrai à Lourdes at cathedrale.cathocambrai.com. 

39 A. Malraux, Głowa z obsydianu, transl. into Polish 
A. Tatarkiewicz, Warszawa, 1978, pp. 72–73. Malraux’s story 
of Bernadetta’s searching for the true portrait of Mary among 
works of art is very imprecise, which was pointed out by René 
Laurentin in a letter to the writer, published in: Le Figaro 
Littérraire; cf. Laurentin (ft. 35), p. 123.

40 Cf. Laurentin (ft. 35), pp. 121–125; Rey (ft. 10).
41 H. Lasser, Notre-Dame de Lourdes, Paris–Bruxelles–

Genéve, 1880, pp. 444–445.
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to raczej przeżyciom religijnym większości pielgrzymów, 
bardziej skupionym – jak zaświadczył Emil Zola – na 
samym świętym miejscu niż na jego artystycznej opra-
wie43. Obserwator lourdskich objawień, dr Dozus, uważał 
wszakże statuę Fabischa wręcz za karykaturę inspirowaną 
przez Szatana, a inni nieco mniej krytyczni widzowie su-
gerowali, że jest ona podobna do sztywnego pogańskiego 
idola44. Warto odnotować, iż ostatnio poszedł (chyba nie-
co mimowolnie) w ich ślady Paulo Coelho, czyniąc lourd-
ski posąg głównym przedmiotem kultu czcicieli Bogini 
Matki, opisanych w powieści Na brzegu rzeki Piedry45. 

Okoliczności powstania dzieł utrwalających „praw-
dziwy portret Marii” objawiony przy paryskiej Rue du 
Bac oraz w La Salette i w Lourdes ukazują nie tylko zro-
zumiałe trudności z przedstawianiem nadprzyrodzonej 
wizji, ale zdają się także odbijać słabości sztuki religijnej 
XIX stulecia, opisane już szeroko w literaturze histo-
ryczno-artystycznej46. Mamy tu bowiem do czynienia 

43 E. Zola, The Three Cities Trilogy: Lourdes, przeł. E.A. Vizely 
(The Project Gutemberg E-Book, 2005), s. 186–191.

44 Ward-Jackson 1996, jak przyp. 29, s. 808.
45 P. Coelho, Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam..., 

przeł. B. Stępień, A. Kowalski, Warszawa 1996, s. 120–135. 
46 Zob. np.: Buser 2002, jak przyp. 4, s. 24–30.

form.42 It did not significantly affect the religious 
experience of the majority of pilgrims, who were 
more focused – as Emile Zola confirmed – on 
the holy place itself than on its artistic framing.43 
Still, the observer of the Lourdes manifestation, 
dr Dozus, considered Fabisch’s statue to be 
a caricature inspired by Satan; other, less critical 
viewers, suggested that it resembled a stiff pagan 
idol.44 It is worth noticing that recently Paulo 
Coelho retraced (perhaps rather unintentionally) 
this way of thinking, making the Lourdes statue 
the most prominent artefact of the worshippers 
of the Mother Goddess in his book By the River 
Piedra I sat Down and Wept.45 

The circumstances of the creation of the 
artworks which eternalized “the true portrait 
of Mary”, revealed in Parisian Rue du Bac and 
in La Salette or Lourdes, not only show the 
understandable difficulties in presenting the 
supernatural vision, but also seem to reflect the 
weaknesses of the 19th century religious art, which 
have been widely described in the literature on 
the history of art.46 We deal here with a strong 
dependence of the artistic solutions on the 
traditional models accepted by the academic 
circles, as well as with an infelicitous choice of 
artists, who compensated for their average skills 
with extended contacts in the circles of church-
related patrons. Those “decision-makers” were from 
“among the simple folk”, therefore they did not 
demand sophisticated artistic solutions; moreover, 
they could not precisely verbalize their demands. 
Those clergymen, as well as the masses of the 
believers, liked simple, traditional solutions, marked 
with superficial realism softened with oversweet 
idealization. Their tastes were thus satisfied by rather 
tawdry works, described by Maurice Denis as “genre 
sacristie”,47 which could please neither experienced 
art critics nor the visionaries claiming that they 
had been blessed with the view of supernatural 
ideal beauty. All these circumstanced definitely 
caused that the attempts to grasp the visions of 

42 Cf. Laurentin (ft. 35), p. 125.
43 E. Zola, The Three Cities Trilogy: Lourdes, The Project 

Gutenberg E-Book, 2005, pp. 186–191.
44 Cf. Ward-Jackson (ft. 29), p. 808.
45  P. Coelho, Na brzegu rzeki Piedry usiadłam 

i płakałam..., Warszawa, 1996, pp. 120–135.
46 Cf. e.g.: Buser (ft. 4), pp. 24–30.
47 The definitely critical attitude of Maurice Denis to 

the superficial realism in the sacred art of the second half 
of the 19th century and the beginning of the 20th century 
is comprehensively presented in: M. Treter, “Kazimierz 
Sichulski (z powodu wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie)”, in: Sztuki Piękne 2, 1926–1927, 
pp. 69–70. 

6. Joseph-Huges Fabisch, Matka Boska Niepokalana, rzeźba w mar-
murze, 1864, grota Massabielle w Lourdes, fot. J. Wolańska
6. Joseph-Hugues Fabisch, Mother of God Immaculately Conce-
ived, marble, 1864, Grotto of Masabielle in Lourdes, photograph by  
J. Wolańska
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zarówno z potężną zależnością rozwiązań artystycznych 
od tradycyjnych wzorców zaakceptowanych przez śro-
dowisko akademickie, jak i z niezbyt szczęśliwym do-
borem artystów rekompensujących nienadzwyczajny 
talent rozbudowanymi kontaktami w kręgu kościelnych 
zleceniodawców. Owi dysponenci byli „wzięci spośród 
prostego ludu”, toteż nie wymagali wyszukanych roz-
wiązań artystycznych lub ikonograficznych, a nadto nie 
umieli zbyt dobrze wyartykułować swoich życzeń. Du-
chownym tym – tak jak szerokim rzeszom wiernych – 
podobały się proste, tradycyjne rozwiązania naznaczone 
powierzchownym realizmem łagodzonym przesłodzoną 
idealizacją. Ich gusta zaspokajały więc dość tandetne 
dzieła określone przez Maurice’a Denisa epitetem genre 
sacristie47, które nie mogły podobać się ani wytrawnym 
krytykom artystycznym, ani wizjonerom, głoszącym, iż 
było im dane oglądać nadprzyrodzone, idealne piękno. 
Wszystkie te okoliczności sprawiły z pewnością, że pró-
by utrwalenia wizji Katarzyny Labouré, Melanii Calvat  
i Maksymina Giraud oraz Bernadetty Soubirous nie tyl-
ko nie odnowiły sztuki religijnej wieku XIX, ale obnaży-
ły w dramatyczny sposób jej marazm i nieporadność. 

Zasadniczej przyczyny tego niepowodzenia trzeba 
jednak – jak sądzę – szukać gdzie indziej. Nie ulega wąt-
pliwości, że od wystawienia przez Théodore’a Géricault 
Tratwy Meduzy zaczęto coraz częściej wymagać od sztuki, 
aby była przede wszystkim prawdziwa, odrzucając coraz 
bardziej zdecydowanie postulat poszukiwania przez nią 
idealnego piękna48. Przeniesienie takiej postawy na obszar 
sztuki religijnej musiało wywołać tam potężne zamiesza-
nie. Twórcy potrydenckiej „doktryny artystycznej” pod-
kreślali wyraźnie, iż święte obrazy nie przedstawiają Boga  
i osób świętych w dosłowny sposób, ale – jak stwierdził św. 
Robert Bellarmin – „robią to na kształt jakby alegorycz-
ny”, pozostawiając miłości widza dopełnienie tego, czego 
brakuje dziełu malarza czy rzeźbiarza49. Taka rozważna 
koncepcja, pozwalająca tworzyć święte obrazy bez ryzy-
ka bluźnierstwa, została jednak nieopatrznie podkopana 
przez pomysł sporządzenia „prawdziwego portretu Matki 
Boskiej” na postawie relacji wizjonerów, podsycany – jak 
się wydaje – przez pozytywistyczne koncepcje nauki, kła-
dące nacisk na obiektywny zapis doświadczenia50. Rychło 

47 Zdecydowanie krytyczny stosunek Maurice’a Denisa do po-
wierzchownego realizmu sztuki sakralnej drugiej połowy XIX i po-
czątku XX wieku przedstawia obszernie Mieczysław Treter, Kazimierz 
Sichulski (z powodu wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie), „Sztuki Piękne” 2, 1926–1927, s. 69–70. 

48 Zob. zwłaszcza: L. Nochlin, Realizm, przeł. W. Juszczak,  
T. Przestępski, Warszawa 1974, passim.

49 P. Krasny, „Res quibus superna Hierusalem ab Ecclesia in terris 
peregrinante collitur”. Nauka św. Roberta Bellarmina o roli dzieł sztuki  
w życiu Kościoła, „Folia Historiae Artium”. Seria Nowa, 11, 2007, 
s. 50.

50 O próbach „obiektywizacji” ikonografii maryjnej pod wpły-
wem dziewiętnastowiecznych objawień pisze Telesko 2005, jak przyp. 
7, s. 269. 

Catherine Labouré, Melanie Calvat and Maximin 
Giraud, and Bernadetta Soubirous not only did 
not refresh the religious art of the 19th century, 
but also in a dramatic way revealed its stagnation 
and clumsiness.

However, the main cause of this failure 
must be sought – I believe – somewhere else. 
Undoubtedly, after the presentation of Théodore 
Géricault’s Raft of the Medusa, it was more often 
expected that art, in the first place, should be 
true, and the postulate of searching for the ideal 
beauty was more and more strongly rejected.48 
Transferring this attitude into the field of 
religious art must have caused great commotion 
there. The authors of the post-Trident “artistic 
doctrine” clearly emphasized that holy pictures 
do not present God and the saints literally, but – 
as St. Robert Bellarmin claimed – they do it “as 
if allegorically”, leaving the completion of what 
the artworks lack to the viewer’s passion.49 This 
reasonable concept, which allowed creating holy 
pictures without the slightest risk of blasphemy, 
was, however, inadvertently undermined by the 
idea of creating “the true portrait of Mother of 
God” on the basis of the visionaries’ reports, the 
idea fed, as it seems, by the positivist science 
concepts, which highlighted the necessity of 
an objective record of experience.50 Yet it soon 
turned out that no method could be pointed to 
that would enable first to obtain a precise and 
complete description of the Revealed from the 
visionaries, and then to eternalize it in a work of 
art with “geometric fidelity”.

It is difficult to expect other results, if we 
remember the biblical teaching that God reveals 
to his faithful what “eye hath not seen, nor ear 
heard” (1 Corinthians), thus artist’s studies of 
reality, even the most insightful ones, cannot 
fully prepare him to present the supernatural 
reality. This truth was evident to the superior of 
Catherine Labouré, sister Dufés, who dismissed 
the sculptor’s unfortunate attempts to present the 
vision of her subordinate with these words, not 
entirely rid of sympathy: “We must not expect too 
much; earthly artists cannot recreate what they 
have not seen”.51

48 Cf. especially: L. Nochlin, Realizm, transl. into Polish 
W. Juszczak, T. Przestępski, Warszawa, 1974, passim.

49 P. Krasny, “ ‘Res quibus superna Hierusalem ab 
Ecclesia in terris peregrinante collitur’. Nauka św. Roberta 
Bellarmina o roli dzieł sztuki w życiu Kościoła”, in: Folia 
Historiae Artium, Seria Nowa 11, 2007, p. 50.

50 On the attempts to “objectivize” Marian iconography 
under the influence of the 19th century apparitions, cf. 
Telesko (ft. 7), p. 269. 

51 Cf. Laurentin (ft. 16), p. 244.
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jednak okazało się, że nie sposób wskazać żadnej metody 
pozwalającej najpierw uzyskać od wizjonerów precyzyjny 
i kompletny opis Objawionej, a następnie utrwalić go  
z „geometryczną wiernością” w dziele sztuki.

Trudno było spodziewać się innych rezultatów, je-
śli pamiętało się biblijną naukę, że Bóg objawia swoim 
wiernym to, „czego oko nie widziało i czego ucho nie 
słyszało” (1 Kor 2, 9), a zatem nawet najwnikliwsze stu-
dia artysty nad rzeczywistością przyrodzoną nie zdołają 
usposobić go w pełni do ukazywania rzeczywistości nad-
przyrodzonej. Prawda ta była oczywista dla przełożonej 
Katarzyny Labouré siostry Dufés, która skwitowała nie-
zbyt udane próby rzeźbiarskiego utrwalenia wizji swo-
jej podwładnej niepozbawionymi politowania słowami: 
„Nie należy zbyt wiele wymagać. Artyści ziemscy nie są 
w stanie stworzyć tego, czego nie zobaczyli”51.

Pycha „artystów ziemskich”, którzy zapomnieli o tej 
zasadzie, angażując się w „wierne” utrwalanie dziewięt-
nastowiecznych wizji Marii, nie zaszkodziła zbytnio 
duszpasterstwu i pobożności wiernych. Rzeźbiarskie 
wizerunki Pięknej Pani z Rue du Bac, La Salette i Lo-
urdes wpłynęły bardzo mocno na popularną ikonografię 
maryjną XIX i XX wieku za pomocą setek tysięcy „kopii” 
i naśladownictw, rozbudzając w wielkich rzeszach ludzi 
autentyczne i głębokie nabożeństwo do Matki Boskiej52. 
Metoda tworzenia owych dzieł pchnęła jednak nowo-
czesną sztukę religijną na bardzo trudną drogę, stawiając 
przed nią wymóg autentyczności, a zarazem pokazując, 
że nie sposób temu wymogowi sprostać.

Większość artystów, którzy nabrali się na ów po-
stulat, tworzyła w najlepszym razie – tak jak Fabisch 
– dzieła autentyczne w bardzo powierzchowny sposób, 
pozbawione przejawów „religijnego uniesienia”, które 
właśnie w tym czasie zaczęło odgrywać coraz większą 
rolę w refleksji nad istotą doświadczenia religijnego53. 
Nie należy się więc dziwić, że w ikonografii maryjnej 
wieku XIX obok prób stworzenia „prawdziwego por-
tretu Najświętszej Panny” pojawiła się zupełnie inna 
tendencja, zmierzająca do wyobrażania Matki Boskiej 
za pomocą umownych znaków czerpanych z dzieł sztuki 
średniowiecznej, nacechowanych – jak wówczas wie-
rzono – schematycznym hieratyzmem wykluczającym 
jakiekolwiek dosłowne ukazywanie rzeczywistości54. 

Najdobitniejszym wyrazem owej postawy był gwał-
towny rozwój kultu wizerunku Matki Boskiej Nieusta-

51 Laurentin 1995, jak przyp. 16, s. 244.
52 Skrudlik 1930, jak przyp. 7, s. 336–337; Telesko 2005, jak 

przyp. 7, s. 268.
53 Zob.: Buser 2002, jak przyp. 4, s. 33–34; Bałus 2007, jak 

przyp. 32, s. 95–97.
54 Zderzenie historyzującej „tendencji hieratycznej” z nowator-

ską „tendencją naturalistyczną” było, wg Driskela (1992, jak przyp. 
1, s. 99–226), najistotniejszym zjawiskiem kształtującym sztukę 
religijną we Francji w drugiej połowie wieku XIX. Buser (2002, jak 
przyp. 4, s. 31–32) uważa zaś, że ujawniło się ono równie mocno  
w całej Europie i w Ameryce Północnej.

The pride of the “earthly artists”, who had 
forgotten this rule and engaged in the “true” 
presentation of the 19th century visions of Mary, 
did not do much harm to the clergy nor to 
believers’ devotion. The sculptures of the Beautiful 
Lady of Rue du Bac, La Salette and Lourdes 
strongly influenced the 19th and 20th century 
popular Marian iconography, and through the 
hundred thousands of “copies” and imitations 
evoked an authentic, profound worship of the 
Blessed Virgin in the masses of believers.52 Yet 
the method of producing these works launched 
religious art on a difficult path, placing the 
requirement of authenticity and at the same time 
showing that this requirement cannot be met.

Most of those artists who were taken in by 
the postulate created at best – like Fabisch – 
superficially authentic works, deprived of the 
signs of “religious passion”, which at that time 
began to play a more significant role in the 
reflection on religious experience.53 It should 
not come as a surprise, then, that in the 19th 
century Marian iconography, apart from the 
attempts to create the “true” portrait, there 
appeared a completely different tendency, aiming 
to present Mary by means of conventionalized 
signs, borrowed from mediaeval artworks, 
and marked with – as it was then believed – 
schematic hieraticism, which excluded any literal 
presentation of reality.54 

The most emphatic proof of this tendency 
was the rapidly developing cult of the image of 
Our Mother of Perpetual Help, worshipped in the 
church of St. Alphonsus Liguori in Rome. Since 
1866, the Redemptorist fathers, who managed 
the church, were taking its exact copies all over 
the world; the copies were identical with the 
original also in size, painting surface and artistic 
techniques.55 This nearly perfect similarity, 
confirmed by a specially numbered certificate on 
the back of each painting and by an inscription in 

52 After: Skrudlik (ft. 7), pp. 336–337; cf. Telesko (ft. 
7), p. 268.

53 Cf. Buser (ft. 4), pp. 33–34; Bałus (ft. 32), pp. 
95–97.

54 The clash between the historicizing “hieratic 
tendency” and the novel “naturalistic tendency” was, 
according to Driskel (ft. 1), pp. 99–226, the most important 
factor shaping the religious art in France in the second half 
of the 19th century. In turn, Buser (ft. 4), pp. 31–32, believes 
that it was equally strongly visible in all of Europe and North 
America.

55 B. Łubieński, Historia cudownego obrazu Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy, Kraków, 1916, passim; C.M. Henze, 
Mater de Perpetuo Succursu. Prodigiosae Iconis Marialis ita 
nuncupatae monographia, Bonnae, 1926, passim.
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jącej Pomocy, czczonego w kościele S. Alfonso Liguori 
w Rzymie. Od roku 1866 Redemptoryści, zarządzający 
tą świątynią rozwozili po całym świecie wierne kopie 
obrazu naśladujące go ściśle także pod względem roz-
miarów, podobrazia i technik artystycznych55. Takie nie-
mal absolutne podobieństwo, potwierdzane specjalnym 
numerowanym certyfikatem na odwrocie malowidła  
i wpisem do księgi kopii przechowywanej przy rzymskim 
kościele56, sprawiało, że w oczach wiernych multiplikacje 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy posiadały cudowną 
moc oryginału, stając się niemal od początku przed-
miotem żywego kultu uwieńczonego tylko na ziemiach 
polskich kilkoma uroczystymi koronacjami57.

Ów sukces duszpasterski łączył się jednak z ostentacyj-
ną demonstracją nieufności Kościoła wobec współczesnych 
artystów, których rolę ograniczono wyłącznie do wierne-
go kopiowania średniowiecznego wzorca, obejmując ten 
proces ścisłą kontrolą wykluczającą jakiekolwiek przejawy 
inwencji. Podobną praktykę zastosowano także z czasem 
przy multiplikowaniu innych cudownych obrazów maryj-
nych58 oraz bizantyjskich ikon ukazujących Bogurodzicę. 
Owe działania były wyrazem całkowitej kapitulacji wobec 
wyzwania stworzenia artystycznego wizerunku Marii na 
miarę czasów rozwijających intensywnie naukę teologiczną 
o Matce Boskiej i tworzących nowe formy jej czci.

Próby wzbogacenia i rozwinięcia ikonografii ma-
ryjnej w XIX wieku można – jak sądzę – uznać za bar-
dzo wyrazistą ilustrację narastania braku zrozumienia 
pomiędzy kościelnymi dysponentami i artystami an-
gażującymi się w tworzenie sztuki religijnej. Procesy, 
którym poświęciłem ten artykuł, sugerują także, że nie 
sposób wskazać głównego sprawcy kryzysu owej gałęzi 
sztuki, albo też konkretnego wydarzenia prowadzącego 
do tak smutnego skutku. Wydaje się, że kryzys ten był 
raczej wynikiem nieszczęśliwego zderzenia koncepcji  
i postaw, których pełne rozeznanie wymaga wnikliwych 
badań nad wieloma zjawiskami w dziewiętnastowiecznej 
sztuce sakralnej.

 

55 B. Łubieński, Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy, Kraków 1916, passim; C.M. Henze, Mater de Perpe-
tuo Succursu. Prodigiosae Iconis Marialis ita nuncupatae monographia, 
Bonnae 1926, passim.

56 Łubieński 1916, jak przyp. 55, s. 226–228; Henze 1926, 
jak przyp. 55, s. 78–82.

57 E. Nocuń, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w drugiej 
połowie XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach 
polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, C. Krakowiak, Lublin 1988, 
s. 607–620. 

58 Np. „najprawdziwsza kopia” obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej, przeznaczona na wzór dla litograficznych reprodukcji, 
została wykonana przez Józefa Chełmońskiego w roku 1903. Zob.: 
H.T. Kupiszewska, Podobizny i kopie obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej, w: Jasnogórski Ołtarz Ojczyzny, red. J. Majdecki, Warszawa 
1988, s. 43.

the book of copies, stored in the Roman church,56 
had the effect that, in the eyes of the believers, 
the multiple copies of Our Mother of Perpetual 
Help possessed the miraculous powers of the 
original, and almost since the very beginning 
became objects of intensive worship, which, just 
in Poland, resulted in several cases of ceremonious 
crowning.57

This pastoral success was, however, connected 
with ostensive demonstration of distrust of the 
church towards the contemporary artists, whose 
role was limited solely to faithful copying of the 
mediaeval model under strict church control, 
which excluded any signs of invention. With 
time, similar practices were applied to multiply 
other miraculous paintings of Mary58 and the 
Byzantian icons showing the Mother of God. 
These practices signified a complete surrender 
and giving up the challenge of creating an artistic 
image of Mary that would match the epoch in 
which the theological knowledge of the Blessed 
Virgin developed intensely and new forms of her 
worship emerged. 

I believe that the attempts to enrich and 
develop Marian iconography in the 19th century 
may be regarded as an obvious illustration of the 
growing lack of understanding between the church 
patrons and the artists engaged in the creation of 
religious art. The processes to which I dedicated 
this article also imply that it is impossible to 
identify the main agent responsible for the crisis in 
this field of art, or a particular event which had led 
to this sad effect. It seems that the crisis was rather 
a result of an infelicitous clash between concepts 
and attitudes, comprehensive recognition of 
which requires an insightful examination of many 
phenomena in the 19th century sacred art.

56 Cf. Łubieński (ft. 55), pp. 226–228; Henze (ft. 55), 
pp. 78–82.

57 E. Nocuń, “Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w drugiej połowie XIX wieku”, in: Niepokalana. Kult 
Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, B. Pylak, 
C. Krakowiak eds., Lublin, 1988, pp. 607–620. 

58 For example, the “most true” copy of the painting 
of Our Lady of Częstochowa, intended as a model for 
lithographic reproductions, was created by Józef Chełmoński 
in 1903, cf. H.T. Kupiszewska, “Podobizny i kopie obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej”, in: Jasnogórski Ołtarz 
Ojczyzny, J. Majdecki ed., Warszawa, 1988, p. 43.
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W baśni Hansa Christiana Andersena Ogrodnik i jego 
chlebodawcy tytułowy bohater pewnego dnia umiesz-
cza na pokojach pańskiej rezydencji błękitny kwiat  
w kryształowej wazie. Kwiat wywołuje zachwyt, a pań-
stwo zastanawiają się, z jakiego egzotycznego kraju po-
chodzi ten niezwykłej urody okaz, który uznają za „lotos 
hindostański”. Kwiat budzi podziw całego towarzystwa 
odwiedzającego pałac, a państwo ofiarowują go księż-
niczce, która zachwyca się nim bez reszty. Aby zastąpić 
ofiarowany księżniczce okaz nowym, państwo wyruszają 
na poszukiwania – nie znajdują kwiatu jednak ani w cie-
plarni, ani w ogrodzie. Pytają więc ogrodnika, który 
wyjaśnia, że niezwykłej urody kwiat to zwykły karczoch. 
Państwu natychmiast przestaje się on podobać; mało 
tego – śpieszą przeprosić księżniczkę, że ośmielili się 
ofiarować jej coś tak pospolitego. Księżniczka jednak 
nadal jest kwiatem zachwycona i nie przeszkadza jej 
świadomość, że pochodzi on z warzywnika. Karczoch 
zostaje więc zrehabilitowany także w oczach chlebodaw-
ców ogrodnika.

Przytoczyłam fragment tej dobrze znanej baśni, po-
nieważ jej przesłanie zawiera dwa bardzo ważne elementy 
wielkiej nowoczesnej narracji sztuki, elementy, które 
sprawiają, że teoria i praktyka tejże sztuki w kontekście 
religijnym pozostają ze sobą w mniej lub bardziej rażącej 
sprzeczności. Chodzi o działanie sądu smaku jako klasy-
fikatora społecznego (pospolite pochodzenie karczocha 
degraduje go w oczach państwa) oraz o przekonanie  
o jego uniwersalnych podstawach, czyli istnieniu jakie-
goś rodzaju piękna absolutnego czy też uniwersalnego, 
które jest cechą przedmiotu (tutaj: kwiatu) niezależnie 
od tego, kto i kiedy na niego patrzy oraz jaki robi z niego 
użytek. (Terminu „sąd smaku” używam tutaj za Pier-
rem Bourdieu w jego znaczeniu technicznym1; oznacza 
on sąd wypowiadany w stosunku do przedmiotu czy 
działania odnoszonych do skali wartości artystycznych 
i estetycznych).

Tymczasem antropologia społeczna od dawna prze-
konuje, że z uniwersalnością piękna jest jeszcze gorzej 
niż z uniwersalnością praw człowieka, a przedmioty czy 
działania określane przez nas mianem sztuki bywają usy-
tuowane w systemach kulturowych tak odmiennych od 
naszego, że często nie potrafimy nawet dostrzec skali 
wartości służącej do ich oceny, nie mówiąc o rozumieniu 

1 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądze-
nia, tłum. P. Biłos, Warszawa 2005.
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In a fairy-tale by Hans Christian Andersen The 
Gardener and the Manor one day the eponymous 
character puts in the room of his master’s residence 
a blue flower in a crystal vase. The flower is 
generally admired, and the family wonder which 
exotic country this unusually beautiful flower, 
taken by them for “the lotos of Hindostan”, 
comes from. The flower gives delight to all the 
visitors to the manor and the family offer it to 
a princess who is enraptured by it. The gardener’s 
employers set out in search of a new flower to 
replace the specimen offered to the princess, but 
they cannot find it either in the conservatory or 
in the flower-garden. They ask the gardener, who 
explains that the incredibly beautiful flower is 
an ordinary flower of the artichoke. His master 
and mistress stop liking it immediately, and even 
hasten to apologize to the princess for giving her 
something so common. The princess, however, is 
still enchanted with the flower and she does not 
mind knowing that it is a kitchen-herb. In this 
way the artichoke was rehabilitated also in the 
eyes of the gardener’s employers.

I have quoted a fragment of this well-
known tale, because its message contains two 
very important elements of the great modern art 
narrative, the elements which cause the theory and 
practice of art in the religious context to be more 
or less at odds. The point of this quote is to show 
the function of the judgement of taste as a social 
classifier (the common origins of the artichoke 
degrade it in the eyes of the master and mistress) 
and the belief about its universal foundations, or 
the belief in the existence of some kind of absolute 
or universal beauty, which is the feature of an 
object (here a flower) regardless of who and when 
is looking at it and what use they make of it. (The 
idea of “the judgement of taste” is used here after 
Pierre Bourdieu in its technical sense;1 it means 
a judgement of an object or action based on their 
artistic and aesthetic values.)

However, social anthropology has been 
positing for a long time that the universality of 
beauty is even more doubtful than the universality 

1 P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judge-
ment of Taste, transl. R. Nice, Cambridge Mass., 1984. 
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związanych z nimi znaczeń i ich miejsca w uniwersum 
ludzi, którzy są ich autorami; antropologii sekundu-
je zresztą już od dość dawna historia kultury2. Mimo 
to współcześni „praktycy sztuki”, a także znaczna część 
jej teoretyków, zachowują się tak, jakby uniwersum 
sztuki rzeczywiście miało postać muzeum wyobraźni, 
gdzie kryterium doboru jest wartość artystyczna obiek-
tu. Oczywiście wartościowanie takie jest uprawnione 
w odniesieniu do nowoczesności i jej własnych dzieł; 
natomiast używanie wartości artystycznych do oceny 
wszelkich innych przedmiotów i działań wymaga z per-
spektywy antropologicznej głębokiego uzasadnienia –  
w przeciwnym razie mamy do czynienia z zawłaszcze-
niem, które zresztą cały czas jest ulubioną praktyką póź-
nonowoczesnego Zachodu3. 

„Dzieło sztuki przez zawłaszczenie” to określenie 
brytyjskiego antropologa sztuki Alfreda Gella, który 
zaproponował procesualne spojrzenie na dzieło sztuki4. 
Procesualność oznacza przyjęcie poglądu, że żaden przed-
miot ani działanie nie mają immanentnych znaczeń ani 
uniwersalnie postrzegalnych cech. Każdy przedmiot czy 
działanie podatne są praktycznie na nieskończoną wie-
lość interpretacji wynikających z uznania ich za nośniki 
pewnych cech lub znaczeń. Część tych znaczeń (cech) 
przypisywana jest im („nadawana”) podczas wytwarza-
nia, pozostałe zaś pojawiają się w trakcie użytkowania 
bądź odbioru. Zatem – jak mówi Gell – mielibyśmy do 
czynienia z dziełem sztuki dzięki intencji oraz dziełem 
sztuki poprzez zawłaszczenie: za dzieło sztuki uznaje się 
bowiem przedmiot czy działanie, którym przypisuje się 
pewne wartości określane w języku nowoczesności mia-
nem „wartości artystycznych.”

Natomiast jeśli chodzi o drugi element historii 
kwiatu karczocha, czyli sąd smaku jako klasyfikator 
społeczny, to jest on mechanizmem pozostającym poza 
świadomością niemal wszystkich obywateli nowocze-
sności, którzy go z upodobaniem stosują. Wedle celnego 
stwierdzenia Pierre’a Bourdieu, smak klasyfikuje rzeczy, 
lecz także klasyfikuje klasyfikującego. Znaczy to, że wy-
powiadając się na temat tego, co jest przedmiotem sądu 
smaku, umieszczamy się automatycznie w określonym 
miejscu skomplikowanej struktury nowoczesnego społe-
czeństwa. Zatem pytanie „Czy lubisz Matisse’a?” nie jest 
wcale niewinne. Zastanówmy się bowiem, co oznaczała-
by dla nas odpowiedź „Matisse’a? To ten jazzman?” Czy 
człowiek, który by jej udzielił, byłby „jednym z nas”?

Potężne dzieło Bourdieu Dystynkcja. Społeczna 
krytyka władzy sądzenia przedstawia ten mechanizm  
w bardzo szczegółowy i przenikliwy sposób5. Oczywi-

2 Por.: C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, w: tenże, 
Interpretacja kultur, tłum. M. Piechaczek, Kraków 2005.

3 Por. np.: N. Dias, Cultural Difference and Cultural Diversity: 
the case of Musée du Quai Branly, w: Museums and Difference, red. 
D. Sherman, Bloomington–Indianapolis 2006.

4 A. Gell, Art and Agency, Londyn 1998.
5 Bourdieu 2005, jak przyp. 1.

of human rights, and objects or actions called 
by us art are sometimes situated in the cultural 
systems so different from ours that often we are 
even unable to perceive the set of values used for 
their evaluation, not to mention understanding 
their meaning and place in the universe of people 
who are their authors; social anthropology has 
been seconded here for some time by the history 
of culture.2 Nevertheless, the contemporary art 
practitioners and also a significant number of art 
theorists behave as if the art universe really had 
the shape of an imaginary museum, where the 
criterion of selection is the object’s artistic value. 
Obviously, such judgements are valid when applied 
to modernity and its creations; however, using the 
artistic set of values for the evaluation of all the 
other objects and activities requires a thorough 
justification from the anthropological standpoint – 
or we have to deal with appropriation, still the most 
favourite practice of the late modern West.3

“The work of art through appropriation” is an 
expression coined by a British art anthropologist 
Alfred Gell, who suggested a processual approach 
to the work of art.4 It means assuming that no 
object or activity has any inherent meaning or 
universally perceived features. Every object or 
activity is open to a practically limitless number 
of interpretations resulting from considering them 
to be the carriers of some features or meanings. 
Some of these meanings (features) are ascribed 
to them (“given”) during the production process, 
while other appear during the process of their use 
or reception. Therefore, as Gell says, we can have 
a work of art through intention and a work of art 
through appropriation, since what is considered 
a work of art is an object or an activity to which 
certain values are ascribed, called in the language 
of modernity “artistic values”.

When it comes to the other part of the story 
about the artichoke flower, namely the judgement 
of taste as a social classifier, it is a mechanism 
used with relish, though unconsciously by 
all the citizens of modernity. As Bourdieu’s 
influential observation goes, taste classifies, 
but it also classifies the classifier. It means that 
by pronouncing a judgement of taste, we place 
ourselves automatically in a particular place of the 
complicated structure of modern society. So the 
question “Do you like Matisse?” is not innocent at 

2 Cf.: C. Geertz, “Art as a Cultural System”, in: idem, 
Local Knowledge, London 1993.

3 Cf. eg.: N. Dias, “Cultural Difference and Cultural 
Diversity: The Case of Musée du Quai Branly”, in: Museums 
and Difference, ed. D. Sherman, Bloomington–Indianapolis, 
2006.

4 A. Gell, Art and Agency, Oxford 1998.
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ście przedmiotem sądu smaku jest nie tylko sztuka; ba-
dania Bourdieu pokazują jednak, że w nowoczesnym 
społeczeństwie preferencje artystyczne łączą się wyraźnie 
z preferencjami w odniesieniu do innych elementów 
stylu życia, a wszystkie one razem wyraźnie określają 
pozycję społeczną sądzącego. Nie próbując nawet stresz-
czać tutaj całego wywodu Bourdieu, przypomnę tylko 
te wątki Dystynkcji, które poza samą koncepcją sądu 
smaku jako klasyfikatora społecznego, będą istotne dla 
moich dalszych rozważań. Po pierwsze, sąd smaku jest 
– jak mówi Bourdieu – głęboko ucieleśniony, czyli iden-
tyfikacja z własnym gustem jest bardzo silna. Innymi 
słowy, bardzo trudno jest kogoś zmusić, by zaczęło mu 
się podobać coś, co uważa za bezwartościową szmirę. 
Dodajmy, że dzieje się tak dlatego, że nowoczesność 
stworzyła odpowiednie mechanizmy internalizacji sma-
ku, na poziomie ideologicznym kojarząc wybory smaku 
z indywidualną wolnością ekspresji (metanarracja sztuki 
i artysty), wyboru (metanarracja liberalna) i „nieracjo-
nalną” stroną ludzkiego ja (metanarracja psychoanali-
tyczna i pochodne). 

Po drugie, sąd smaku działający w opisany przez 
Bourdieu sposób jest mechanizmem służącym tworzeniu 
podziałów społecznych i wykluczeń w demokratycznym 
społeczeństwie „ludzi równych”. Bourdieu posługuje się 
pojęciem kapitału kulturowego i pokazuje, że konkretny 
sąd smaku wydawany jest w oparciu o taki a nie inny 
potencjał kapitałowy. Kapitał kulturowy działa w polu 
sztuki (które jest częścią pola kultury) – Bourdieu tworzy 
model rzeczywistości jako wielu zachodzących na siebie 
i bezustannie walczących o władzę pól – na podobnej 
zasadzie, jak kapitał gospodarczy w polu ekonomii: czy-
li określa pozycję społeczną i prestiż posiadacza, może 
być inwestowany, pożyczany (przeważnie na procent) 
i dziedziczony6. W ten sposób sąd smaku – jako uza-
leżniony od kapitału kulturowego – okazuje się silnie 
związany z prestiżem społecznym i pozycją. Oczywiście 
kapitał kulturowy nie ma bezpośredniego przełożenia 
na ekonomiczny; związki tych dwóch rodzajów kapitału 
Bourdieu omawia zresztą gdzie indziej.

Reasumując: według Bourdieu sąd smaku określa 
pozycję społeczną klasyfikującego i związany z nią prestiż 
oraz wprowadza dość wyraźne podziały grupowe mię-
dzy różnie wyposażonymi w kapitał kulturowy grupami. 
Sytuacja ta nie jest jednak według Bourdieu uniwersal-
na, lecz lokalna zarówno w sensie czasu, jak i miejsca. 
Bourdieu łączy ją z nowoczesnością, ukazując w innych 
pracach historyczną genezę nowoczesnego pola sztuki 
i rządzących nim mechanizmów; wskazuje między in-
nymi na proces uniezależniania się tego właśnie pola od 
pola religii7. Jeszcze jednym ważnym aspektem w kon-
tekście sądu smaku jest jego habitualność: oznacza to, że 
potencjalnie jest on obecny jako dynamiczna dyspozycja; 
że człowiek wykazuje „skłonność” do pewnego rodzaju 

6 Tamże.
7 Tamże.

all. What if the answer were “Matisse? You mean 
the jazzman?” Would the person who has given 
it be “one of us”?

 Bourdieu’s impressive work Distinction: 
A Social Critique of the Judgement of Taste shows 
this mechanism in a very detailed and perceptive 
way.5 Obviously, it is not only art that is subject to 
the judgement of taste; Bourdieu’s research shows 
that in contemporary society artistic preferences 
are clearly linked to other lifestyle preferences, and 
all of them clearly define the social position of the 
person making judgements. Without attempting 
to summarize the whole argument of Bourdieu 
here, I would like to sum up only these points 
of Distinction which, apart from the very idea 
of the judgement of taste as a social classifier, 
will be important for the further argument of 
this essay. Firstly, the judgement of taste is, as 
Bourdieu says, deeply internalized, meaning that 
the identification with one’s own taste is very 
strong. In other words, it is very difficult to force 
somebody to start liking something they consider 
to be worthless rubbish. We could add that it is 
so because the Modernity has created appropriate 
mechanisms of the internalization of taste, 
associating the taste choices on the ideological 
level with the individual freedom of expression 
(the metanarrative of art and artist), freedom 
of choice (the liberal metanarrative) and the 
“irrational” part of human ego (the psychoanalytic 
metanarrative and its derivatives).

Secondly, the judgement of taste working in 
the way described by Bourdieu is a mechanism 
producing social divisions and exclusions in 
democratic society of “equal people”. Bourdieu 
uses the idea of the cultural capital and shows 
that a particular judgement of taste is made on the 
basis of a particular capital potential. The cultural 
capital works in the art field, which is a part of the 
cultural field (Bourdieu creates a model of reality 
consisting of many overlapping fields constantly 
struggling for power) in a way similar to the 
economic capital, that is, it defines the social 
position and prestige of its owner, can be invested, 
loaned (usually at an interest) and inherited.6 In 
this way the judgement of taste, being dependent 
on the cultural capital, is strongly connected with 
the social prestige and position. However, there is 
no direct correlation between the cultural capital 
and the economic one; the relations between 
these two kinds of capital are actually discussed 
by Bourdieu elsewhere.

To sum up: according to Bourdieu, the 
judgement of taste defines the social position of 

5 Bourdieu (ft. 1).
6 Ibidem.
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sądów smaku. Tę skłonność czy dyspozycję nabywa się 
w procesie socjalizacji8.

Spróbujmy więc z tej właśnie perspektywy spojrzeć 
na teorię i praktykę sztuki w kontekście religijnym, pa-
miętając cały czas, że z perspektywy społecznej „teorię 
sztuki” także się praktykuje: praktyką społeczną jest 
zarówno malowanie obrazów czy wznoszenie budowli, 
jak i konferencje poświęcone tego rodzaju działalności 
i jej skutkom, a także wszystkie inne praktyki odbioru 
rzeczonych skutków: zwiedzanie i nawiedzanie, przeżycia 
estetyczne i modlitwy, reprodukowanie i kopiowanie, 
etc., etc. 

Jakie więc konsekwencje dla praktykowania teorii, 
odbioru i uprawiania sztuki w kontekście religijnym 
implikuje przekonanie o uniwersalności sądu smaku? 
Przekonanie to prowadzi do wniosku, że każdy przed-
miot czy działanie uznane za sztukę powinno się oceniać 
z perspektywy wartości artystycznych. Problem pojawia 
się nie wówczas, gdy zdyscyplinowane myślenie filozo-
fów stara się te wartości określić i opisać, lecz wówczas, 
gdy stwierdzenie obecności tych wartości wystarcza, by 
przedmiot czy działanie uznać za dzieło sztuki. Przy-
pomnijmy, że w ujęciu procesualnym przedmiot czy 
działanie nie mają cech ani znaczeń – te bowiem są 
im przypisywane na różnych etapach kontaktu z czło-
wiekiem: podczas wytwarzania oraz kolejnych etapów 
egzystencji określanych w odniesieniu do dzieła sztuki 
jako odbiór. 

Jak już wspominałam, za Alfredem Gellem można 
powiedzieć, że przedmioty czy działania stają się sztuką 
bądź przez intencję twórcy, bądź przez zawłaszczenie. 
Przeważająca większość eksponatów w galeriach sztu-
ki dawnej i egzotycznej to sztuka przez zawłaszczenie; 
natomiast w galeriach sztuki nowoczesnej nie znalazło 
się miejsce dla wielu intencjonalnych dzieł sztuki, które 
uznano za nieinteresujące artystycznie. Dzieje się tak 
dlatego, że z perspektywy nowoczesnego sądu smaku de-
cydują wartości artystyczne, które mają wymiar uniwer-
salny i są immanentną cechą przedmiotu bądź działania. 
W nowoczesnej koncepcji sztuki wartości artystyczne 
należą do właściwości dzieła sztuki, a to, że kanon arcy-
dzieł zdążył wielokrotnie ulec zmianie, jest konsekwencją 
odkrywania coraz to nowych wymiarów tychże wartości. 
Jeżeli jednak spojrzeć na nowoczesną koncepcję dzieła 
sztuki z zewnątrz i uznać ją tylko za jedną z możliwych 
strategii nadawania znaczeń i wartościowania przedmio-
tów i działań, sytuacja ulegnie zmianie. 

Próbowano już pisać o przedmiocie historii czy 
teorii sztuki w oparciu o inne systemy wartościowania 
– na przykład David Freedberg w książce Potęga wize-
runków za najistotniejszą cechę badanych przez siebie 
artefaktów, w większości uważanych zresztą za dzieła 
sztuki, uznał ich przedstawieniowość, czy może raczej 
potencjał przedstawiania i podatność na opisywane 
w Prawdzie i metodzie zjawisko gadamerowskiej nieroz-

8 Tamże.

the classifier and the prestige connected with it 
as well as it produces fairly clear social divisions 
between groups possessing various amounts of 
cultural capital. However, in Bourdieu’s opinion, 
this situation is not universal but local, both 
temporally and geographically. Bourdieu connects 
it to the Modernity, showing us in his other works 
the historical genesis of the modern field of art 
and its rules, pointing, among others, to the fact 
that this very field has successfully struggled for 
independence from the religious field.7 Another 
important aspect of the judgement of taste is its 
habituality, meaning that it is potentially present 
as a dynamic disposition, that people are prone 
to make certain kinds of judgements of taste. This 
proclivity, or disposition is acquired in the process 
of socialization.8

Let us look, then, from this particular 
viewpoint at the theory and practice of art in the 
religious context, being aware all the time that 
from the social perspective “art theory” is also 
practiced; the social practices include painting 
pictures, building houses, conferences dedicated 
to these activities and their results, as well as all 
the reception practices of these results: visits and 
pilgrimages, aesthetic experiences and prayers, 
reproducing and copying, etc.

What are then the consequences implied by 
the belief in the universality of the judgement 
of taste for practicing theory, reception and art 
production in the religious context? Such a belief 
leads to the conclusion that every object or activity 
considered to be art should be evaluated according 
to artistic values. A problem appears not when 
the disciplined philosophical thought attempts 
to define and describe these values, but when 
the alleged presence of these values is enough 
to consider an object or activity to be a work of 
art. It is worth reminding that in the processual 
approach an object or activity do not have any 
features or meanings, since these are ascribed 
to them at various stages of their contact with 
humans: during their production and consequent 
stages of their existence, which in regard to a work 
of art is called reception.

According to Alfred Gell, we can say that 
objects or activities become art either through 
their maker’s intent or through appropriation. 
The overwhelming majority of exhibits in the 
galleries of ancient and exotic art are art through 
appropriation; on the other hand, there is no room 
in the galleries of modern art for many intentional 
art objects which have been considered devoid 
of any artistic interest. It is so, because from the 

7 Ibidem.
8 Ibidem.
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różnialności9. Wydaje się więc, że w odniesieniu do tzw. 
sztuki religijnej, która w przeważającej większości jest 
sztuką przez zawłaszczenie, skala wartości nieodwołują-
ca się do oceny walorów artystycznych w oparciu o sąd 
smaku byłaby w pełni usprawiedliwiona. Jednak taka 
zmiana pociągnęłaby za sobą też najprawdopodobniej 
konsekwencję w postaci legitymizacji dzieł wartościowa-
nych bardzo nisko w oparciu o nowoczesny sąd smaku, 
a w tym tak zwanego kiczu religijnego. I tu powraca 
klasyfikacyjna funkcja sądu smaku. 

Zanim jednak do niej przejdziemy, chciałabym 
przypomnieć jeszcze, że to właśnie w pracy poświęconej 
kiczowi Tomas Kulka starał się obronić tezę – z dużym 
zresztą, jak mi się wydaje, powodzeniem – że kiczu nie 
można oceniać według tej samej skali wartości, co sztuki, 
gdyż z definicji nie chodzi w nim o artystyczne walory 
dzieła. Kicz, według Kulki, nie jest ani złą sztuką, ani 
antysztuką10. Moglibyśmy dodać: kicz staje się sztuką 
przez zawłaszczenie. 

Wróćmy jednak do sądu smaku jako klasyfikatora 
społecznego w odniesieniu do kiczu religijnego i do ki-
czu w ogóle. Przy bliższej analizie zjawisk określanych 
mianem kiczu okazuje się, że trudno jest wyodrębnić 
jakąś spójną charakterystykę stylistyczną artefaktów  
i zjawisk określanych tym terminem; zawsze natomiast 
kicz jest określeniem despektywnym. To, co nazywane 
jest kiczem, uzależnione jest od tego, kto wypowiada 
sąd. Podczas badań, które prowadziłam w Częstochowie 
ze studentami antropologii, słyszeliśmy określenie kicz 
we wszystkich miejscach, gdzie handlowano dewocjo-
naliami i innego rodzaju galanterią plastyczną; zawsze 
jednak odnosiło się ono do produktów, które oferowali 
lub kupowali „inni”. Ciekawe, że wobec wyraźnej hierar-
chizacji sprzedających (sklepik w klasztorze i duży sklep 
„Claromontana” nieopodal głównej bramy, „Veritas”  
i inne sklepy z dewocjonaliami w pobliżu bramy i par-
ku, bazar przy ul. Św. Barbary) widać było, że kiczem 
handlują ci, którzy stoją w hierarchii społecznej niżej od 
konkretnego rozmówcy; w wypadku handlujących na 
ul. Św. Barbary, którzy w ocenie sprzedawców z „Claro-
montany” i „Veritasu” handlowali kiczem, przekładało 
się to na wypowiedzi, że kicz jest „wiejski” i „jaskrawy” 
– czyli odmienny od ich własnej oferty; oczywiście trze-
ba pamiętać, że w kontekście polskiego współczesnego 
dyskursu potocznego określenie „wiejski” jest społecznie 
degradujące. 

Analiza tego rodzaju wypowiedzi nasuwa dość 
oczywisty wniosek, że za pomocą kiczu nasi rozmówcy 
wyrażają różnicę społeczną – bouredieu’owską dystynk-
cję. Kicz jest – jak powiedzieliśmy, przez zawłaszcze-
nie – częścią nowoczesnego pola sztuki i uczestniczy 

9 D. Freedberg, Potęga wizerunków, tłum. E. Klekot, Kraków 
2005.

10 T. Kulka, The Artistic and the Aesthetic Value of Art, „British 
Journal of Aesthetics” 21, nr 4, s. 336–350; tenże: Kitsch, „British 
Journal of Aesthetics” 28, nr 1, s. 18–27.

perspective of the modern judgement of taste it 
is the artistic values that are decisive, the values 
which are supposed to be an inherent part of an 
object or activity. In the modern concept of art 
the artistic values are part and parcel of a work of 
art, its inherent properties, and the fact that the 
masterpiece canon has changed many times is said 
to be the consequence of discovering ever new 
dimensions of these values. However, if we look 
at the modern concept of the work of art from 
outside and consider it to be just one of possible 
strategies of giving meanings and evaluating 
objects and activities, the situation will change.

Several writers have attempted to write about 
the objects traditionally investigated or reflected 
on by art history or art theory employing different 
value systems – for instance, David Freedberg 
in his book The Power of Images claims that the 
most important feature of the artefacts under his 
scrutiny (mostly considered works of art) is their 
power of representation, and susceptibility to the 
Gadamerian phenomenon of non-differentiation 
described in Truth and Method.9 Therefore, since 
religious art in a vast majority of cases is art 
through appropriation, the value system not based 
on the artistic evaluation seems to be justified. 
However, such a change would possibly result in 
legitimizing works not appreciated by the modern 
judgement of taste, including so-called religious 
kitsch. And here we return to the classifying 
function of the judgement of taste.

Before we move on to this issue, I would 
like to point out that it was in a work on kitsch 
where Tomas Kulka tried – very successfully, 
in my opinion – to defend a thesis that kitsch 
cannot be evaluated according to the same set 
of values as art because by definition it is not 
about the artistic merits of the work. Kitsch, 
according to Kulka, is neither bad art nor anti-
art.10 We could add: kitsch becomes art through 
appropriation.

Let us return to the judgement of taste 
as a social classifier in the context of religious 
kitsch and kitsch in general. The closer study of 
phenomena called kitsch reveals that it is difficult 
to single out any kind of consistent characteristic 
style of artefacts and phenomena called by this 
name; however, kitsch is always a derogatory 
word. What is called kitsch depends on who 
makes this judgement. During the fieldwork 
I  carried out in Częstochowa with several 

9 D. Freedberg, The Power of Images, Chicago, 1989. 
10 T. Kulka, “The Artistic and the Aesthetic Value of 

Art”, in: British Journal of Aesthetics 21, no. 4, pp. 336–350; 
T. Kulka, “Kitsch”, in: British Journal of Aesthetics 28, no. 
1, pp. 18–27.
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w toczących się w jego obrębie transakcjach kapitałem 
kulturowym, który stanowi wyznacznik społecznego 
prestiżu i różnicy społecznej. Świadomość tego, że kicz 
podoba się ludziom o niskim kapitale kulturowym, miał 
już Teodor Adorno, który w karmieniu klasy robotni-
czej radiową papką muzyczną widział celowe działanie 
cynicznego kapitalizmu11. Inni, jak Gilo Dorfles, ciskali 
na kicz gromy, widząc w nim moralne zagrożenie nie 
tylko dla estetyki, lecz i dla etyki, której prawda opar-
ta jest na autentyczności – czyli etyki nowoczesnej12. 
Natomiast sentymentalni obrońcy kiczu spod znaku 
Andrzeja Banacha w wyraźny sposób solidaryzowali się 
z użytkownikami kiczu i bronili ich, wskazując właśnie 
na autentyczność i szczerość odbioru13. Zarówno więc 
oskarżyciele, jak i obrońcy kiczu sięgali w ostatecznym 
rozrachunku po argumenty odwołujące się wcale nie do 
wartości formalnych czy artystycznych, lecz brak tych 
wartości brali za punkt wyjścia do waloryzacji opartych 
na tak fundamentalnej wartości nowoczesnego Zachodu, 
jaką jest autentyczność. Autentyczność stanowi jedną  
z silnych podstaw nowoczesnej podmiotowości, a zatem 
i etyki14, a w formie przymiotnikowej stała się synoni-
mem prawdy, którą niekiedy – w tym w odniesieniu do 
sztuki – zastąpiła. 

To ostatnie zjawisko jest zresztą symptomatyczne dla 
sytuacji, która jest tematem niniejszego artykułu: „obraz 
prawdziwy” to nienowoczesne wartościowanie przedsta-
wienia, które odnosi się do jego wartości reprezentacji  
i uczestnictwa w sacrum (prawdziwy wizerunek to obraz, 
który działa – nie „na widza”, ale na rzeczywistość, czyli 
czyni cuda); „obraz autentyczny” to wartościowanie od-
noszące się do artystycznych wartości dzieła sztuki („au-
tentyczny”, bo „z epoki”, „autentyczny”, bo określonego 
autorstwa, etc.). Z perspektywy religijnej ważne jest, by 
wizerunek był „prawdziwy”, a to, czy jest autentyczną 
średniowieczną rzeźbą czy XIX-wieczną figurką z masy 
drzewnej, ma znaczenie zupełnie drugorzędne; ważne 
jest tylko obycie z konwencją przedstawieniową, która 
nie może być postrzegana jako „obca” i musi być dla 
odbiorcy czytelna.

Kicz jest więc, jak sądzę, dla zdecydowanej więk-
szości tak zwanych wyrobionych odbiorców zjawiskiem 
obcym społecznie i dlatego tak radykalnie odrzucanym 
za pomocą dyskryminującego sądu smaku. Natomiast 
jeżeli spojrzeć z proponowanej przeze mnie perspek-
tywy, nie jest on złem ani brakiem wartości, lecz zja-
wiskiem zawłaszczonym przez nowoczesne pole sztuki 
i wciągniętym w jego wewnętrzną walkę. Pole sztuki za 

11 T. Adorno, Sztuka i sztuki, tłum. K. Krzemień-Ojak, War-
szawa 1990.

12 G. Dorfles, El kitsch. Antología del mal gusto, Barcelona 
1973.

13 A. Banach, O kiczu, Kraków 1968.
14 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości no-

woczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., Warszawa 2001; tenże, Etyka 
autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 2002.

students of anthropology we heard the word 
“kitsch” used in all places which sold devotional 
objects and other artistic accessories; still, it was 
always used in regard to the products offered or 
bought by other people. The interesting thing 
is that taking into account the clear hierarchy 
of sellers (a small shop in the monastery and 
a big shop “Claromontana” near the main gate, 
“Veritas” and other shops with devotional objects 
near the gate and the park, the market place at 
Św. Barbary street), apparently kitsch was sold 
by the people who were below the interviewed 
person in social hierarchy; and so, the vendors 
working at Św. Barbary in the opinion of the 
shop-assistants from “Claromontana” and 
“Veritas” sold kitsch. The exact words used to 
describe their wares were “rustic” and “gaudy” – 
that is, different from their own offer; of course 
we have to remember that in the context of 
Polish contemporary colloquial discourse the 
word “rustic” is socially derogative.

The analysis of such pronouncements leads to 
a rather obvious conclusion that through kitsch 
our interlocutors express a social difference – the 
Bourdieusque distinction. Kitsch is – as we said, 
through appropriation – a part of the modern 
art field and participates in the cultural capital 
transactions which take place within this field. 
The cultural capital is the determinant of the 
social prestige and social distinction. Already 
Theodor Adorno was aware of the fact that kitsch 
appeals to people possessing little cultural capital 
and he perceived feeding the working class with 
music pulp on the radio as the purposeful work 
of cynical capitalism.11 Others, such as Gilo 
Dorfles, inveighed against kitsch, seeing it as 
a moral danger not only to aesthetics but also to 
ethics whose truth has been based on authenticity 
– that is, modern ethics.12 On the other hand, 
sentimental defenders of kitsch, following Andrzej 
Banach, would clearly express their solidarity with 
the consumers of kitsch, pointing out, in fact, 
the authenticity and honesty of its reception.13 
Subsequently, both the accusers and the defenders 
of kitsch in the long run seem to have drawn 
their arguments not from formal or artistic values; 
on the contrary, the lack of such values was for 
them the starting point for making qualitative 
judgements based on such a fundamental value 
of the modern West as authenticity. Authenticity 
is one of strong foundations of contemporary 

11 T. Adorno, Sztuka i sztuki, transl. into Polish K. Krze-
mień-Ojak, Warszawa, 1990.

12 G. Dorfles, El kitsch. Antología del mal gusto, Bar-
celona, 1973.

13 A. Banach, O kiczu, Kraków, 1968.
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pomocą sądu smaku określa dystans społeczny w demo-
kratycznym społeczeństwie równych. Służy temu między 
innymi kicz, w tym także kicz religijny. Dlatego też, 
jeżeli miałabym zakończyć ten artykuł w duchu postu-
latywnym, to chyba tylko namawiając współczesnych 
twórców sztuki religijnej do wyciągnięcia wniosków  
z ponowoczesnych przewartościowań i uświadomienia 
sobie, że niechęć do kiczu ma podłoże społeczne, a jego 
brak wartości artystycznych dostrzegalny jest wyłącznie 
z określonej w czasie i przestrzeni pozycji zachodniego 
sawanta epoki nowoczesnej.

identity, including also ethics,14 and in its 
adjectival form it has become synonymous with 
truth, sometimes even replacing it, also in art.

The latter phenomenon is in fact a symptom 
of the situation which is the subject of this article: 
“the real image” is a non-modern judgement of 
the representation regarding its ability to represent 
and participate in sacrum (the real image is the 
image which works – not “on the viewer” but on 
reality, that is, it works miracles); “the authentic 
image” is the judgement made regarding the 
artistic values of a work of art (“authentic” means 
here “of the particular period”, by a particular 
author, etc.). From the religious standpoint what 
matters is that the image should be “real”, and 
whether it is an authentic medieval sculpture or 
a 19th century plaster figurine is irrelevant; what 
matters is being acquainted with the convention 
of the representation which must not be perceived 
as “foreign” and should be clear to the audience.

Kitsch is, then, I think, for the vast majority 
of so-called sophisticated audiences, an alien social 
phenomenon and for this reason so radically 
rejected through the discriminating judgement of 
taste. On the other hand, if we look at it from the 
perspective suggested in this article, it is neither 
wrong, nor worthless, but simply appropriated by 
the modern art field and dragged into its internal 
struggle. The field of art through the judgement of 
taste defines the social distance in the democratic 
society of equals. One of the means of achieving 
it is kitsch, including religious kitsch. For this 
reason, I would like to end this article with an 
appeal to the contemporary creators of religious 
art, asking them to draw conclusions from the 
postmodern re-evaluations and to realize that the 
aversion to kitsch has social origins, and its lack 
of artistic values is visible only from a particular 
viewpoint in time and space – the position of 
a modern Western savant.

Translated by Monika Mazurek

14 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości 
nowoczesnej, transl. into Polish M. Gruszczyński et al., Warsza-
wa, 2001; Ch. Taylor, Etyka autentyczności, transl. into Polish 
A. Pawelec, Kraków, 2002.
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Tryptyk rzymski jest jednym z najbardziej osobistych 
utworów Jana Pawła II. Wprawdzie Ojciec Święty, choć-
by przez przywołanie wspomnień, wielokrotnie nada-
wał swoim publicznym wystąpieniom ton osobistego 
wyznania, to jednak liryczny charakter tej medytacji 
sprawia, że szczególnie tu dane nam jest doświadczenie 
uczestniczenia w prywatnym dialogu-modlitwie autora 
ze Stwórcą. 

 Dla osób interesujących się sztuką na pewno naj-
ciekawsza będzie środkowa część Tryptyku rzymskiego. 
Czytając ją, trzeba pamiętać, że Jan Paweł II jeszcze  
w młodości miał doświadczenia aktorskie, tworzył 
utwory poetyckie i pisał grywane dotąd drama-
ty. Jako poecie i dramaturgowi przez całe życie to-
warzyszyły mu wątpliwości i pytania o sens twór-
czości artystycznej, o jej rolę i miejsce w ludzkiej 
egzystencji, w relacjach społecznych i jej funkcje  
w Kościele. Pojawiały się one jako dylematy moral-
ne Adama Chmielowskiego, zarysowane w dramacie 
Brat naszego Boga (być malarzem czy bezgranicznie 
poświęcić się najuboższym?). Wielokrotnie, choćby 
przy okazji licznych spotkań z ludźmi sztuki, papież 
wyrażał świadomość i zrozumienie wewnętrznych 
napięć płynących z doświadczenia bycia artystą. 
Jednak najobszerniej problematyka ta, poszerzona  
o aspekt relacji artystów z Kościołem, ujęta została 
przez Jana Pawła II w słynnym Liście do artystów, 
ukazującym przede wszystkim istotę sensu twórczo-
ści artystycznej niezależną od czasu i zmieniających 
się trendów. Przyjęta przez papieża perspektywa jakże 
dobitnie uświadamia nam, że sztuka ma „swoje źródło 
w głębi ludzkiej duszy tam, gdzie pragnienie nadania 
sensu własnemu życiu łączy się z nieuchwytnym do-
znaniem piękna i tajemniczej jedności rzeczy”1.

Będąc osobą wrażliwą na sztukę, Jan Paweł II wie-
lokrotnie ujawniał swe fascynacje artystyczne. Jedną  
z największych była twórczość Michała Anioła Buonar-
rotiego. Papież daje wyraz owej fascynacji także w dru-
giej, a zarazem centralnej części Tryptyku rzymskiego, 

1 Jan Paweł II, List do artystów, „Tygodnik Powszechny”, 1999, 
nr 22, s. 8.

Tadeusz Boruta

Sens twórczości artystycznej  
w kontekście Medytacji  
nad Księgą Rodzaju  
z Tryptyku rzymskiego  
Jana Pawła II

The Roman Triptych is one of the most intimate 
works of John Paul II. Although Holy Father 
used to colour his public speeches with the tones 
of personal confession, e.g. through recalling his 
memories, the lyrical character of the Meditations 
allows us especially to participate in the private 
prayer – dialogue of the author with the Creator.

Those interested in art will certainly enjoy 
most the middle part of the Triptych. While 
reading it, we must bear in mind that John 
Paul II had stage experience as an actor in his 
youth, and wrote poems and plays that have 
been staged until nowadays. As a poet and 
playwright, throughout his life he was haunted 
by doubts and questions concerning the sense of 
artistic creation, its role and position in human 
existence and in social relations, or its functions 
in the Church. They appeared as moral dilemmas 
of Adam Chmielowski in the play Our God’s 
Brother (to be a painter or to devote oneself 
entirely to the poor?). Many times, for example 
at numerous meetings with the people of art, the 
Pope expressed his awareness and understanding 
of the internal tension that originates from the 
experience of being an artist. This issue, enriched 
with the aspect of the relation between artists and 
the Church, is most extensively presented in the 
Pope’s Letter to artists, which first of all shows the 
essential meaning of artistic creation, independent 
of time and changing trends. The perspective 
adopted by John Paul II emphatically makes us 
realize that art “springs from the depths of the 
human soul, where the desire to give meaning to 
one’s own life is joined by the fleeting vision of 
beauty and of the mysterious unity of things”.1

Being sensitive to art, John Paul II many times 
revealed his artistic fascinations. One of the greatest 

1 Letter of His Holiness Pope John Paul II to Artists, 1999, 
on: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/
documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_en.html, retrieved 
on the 20th Nov. 2009.

Tadeusz Boruta

Sense of artistic creation  
in the context of John Paul II’s 
Meditations on the Book  
of Genesis of The Roman  
Triptych
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opatrzonej tytułem Medytacje nad Księgą Rodzaju na 
progu Kaplicy Sykstyńskiej. Jest to niezwykły utwór po-
etycki, w którym autor, zainspirowany malarską wizją 
Michała Anioła, snuje refleksję nad fenomenem aktu 
stworzenia, dziejami świata i człowieka, jego początkiem 
i kresem. Można powiedzieć, że w utworze tym cały 
namysł papieża nad biblijną Genesis, nad ludzkim lo-
sem i wymiarem Sądu Ostatecznego zbudowany jest na 
osnowie z fresków Buonarrotiego w kaplicy Sykstyńskiej 
[il. 1, 2]. Równocześnie, pomiędzy wersami możemy 
wyczytać odpowiedzi na dręczące artystów pytania o sens 
twórczości artystycznej, rolę obrazów i ich siłę, miejsce 
i rolę sztuki w Kościele. 

Spróbujmy dokładnie przyjrzeć się tej medytacji 
i analizując poszczególne wersy, postarajmy się wydobyć 
myśli, które otwierają na sens sztuki. 

*

W części Pierwszy Widzący papież szuka odpowiedniego 
słowa pozwalającego określić Stwórcę w akcie stworzenia 
świata. Znajduje je w Księdze Rodzaju, w powtarzającej 
się po kolejnych etapach stworzenia świata frazie „A Bóg 
widział, że było dobre”. Tym pojęciem jest zatem słowo: 
„widział”: 

On – pierwszy Widzący – 
Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej Istoty,
  swej pełni –2

Tryptyk rzymski ukazuje paralelę Boga w akcie stwo-
rzenia świata i artysty tworzącego dzieło sztuki malar-
skiej lub rzeźbiarskiej. Papież widzi w dziełach sztuki 
„jakby cień owego misterium stworzenia”3, do którego 
człowiek obdarzony talentem – artysta, został w pewnym 
stopniu dopuszczony. Przeniknięty tym darem twórca 
próbuje ująć w artystyczną, zmysłową formę tajemnicę 
Ducha, przenosząc w dziele to, co widzialne, jednost-
kowe i ludzkie, w wymiar wieczności. Tę paralelę, jak 
również istotne różnice zachodzące pomiędzy Stwórcą  
a artystą Jan Paweł II wyjaśnia szerzej w Liście do artystów. 
Pozostając przy tej analogii należy jednak zaznaczyć, że 
zarówno w Tryptyku rzymskim, jak i w Biblii Stworzyciel 
Świata jest twórcą sztuk wizualnych, a nie muzyki czy 
poezji. Ziemskie zaistnienie nieodłącznie związane jest 
z formą widzialną, reszta zaś jest jego konsekwencją. 
Stwórca potrzebował obrazu, by odnaleźć część swego 
jestestwa, gdyż twórczość bez widzialnej egzemplifika-
cji nie istnieje – „Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę  
i niewiastę” (Rdz 1, 27). W Tryptyku rzymskim wyrażona 
jest idea emanacji Boga w stworzone dzieło, lecz również 
– analogicznie i z zachowaniem odpowiednich proporcji 
– emanacja osobowości twórcy w dzieło sztuki. Co wię-

2 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 15.
3 Jan Paweł II 1999, jak przyp. 1, s. 8. 

was the work of Michelangelo Buonarotti. This 
fascination is expressed in the second – central – 
part of the Triptych, entitled Meditations on the Book 
of Genesis at the Threshold of the Sistine Chapel. It is 
an unusual poem, in which the author, inspired 
by Michelangelo’s painting vision, reflects on the 
phenomenon of the act of creation, the history of 
the world and the man, his beginning and end. 
In this poem, the Pope’s entire meditation of the 
biblical Genesis, the human fate and the dimension 
of the Final Judgment is built on the canvas of 
Michelangelo’s Sistine Chapel frescos. At the same 
time, reading between the lines we can find answers 
to the questions that torment artists, about the sense 
of artistic creation, the role of paintings and their 
power, the position and role of art in the Church.

Let us try to look closely at the meditation 
and, by analysing particular lines, try to discover 
the thoughts that open up to the sense of art.

*

In the first part, The first beholder, the Pope seeks 
the right word to describe the Creator in the act 
of creation of the world. He finds it in the Book 
of Genesis, in the phrase that is repeated after 
each stage of creation: “And God saw that it was 
good”. Thus the right word is “saw”.

He — the first Beholder — 
saw, finding in everything some trace 
of his Being, his own fullness —2

The Roman Triptych shows the parallel of God 
in the act of creation of the world, and an artist in 
creation of a painting or a sculpture. In the works 
of art, the Pope notices “some echo of the mystery 
of creation”,3 into which a man endowed with 
a talent – an artist – is to some extent admitted. 
Permeated with this gift, a creator tries to capture 
the mystery of the Spirit in the artistic, sensual 
form, and he transfers what is visible, individual 
and human in his work of art into the eternal 
dimension. This parallel, as well as the crucial 
differences between the Creator and an artist, are 
more broadly explained in The Letter to Artists. 
Remaining with this analogy, we must nevertheless 
point out that both in The Roman Triptych and 
the Bible, the Creator of the world is an artist of 
visual arts, not of music or poetry. The emergence 
of earthly existence is inseparably associated with 
the visual form, while the rest is its consequence. 

2 John Paul II, The Roman Triptych, on: http://ewtn.
com/library/PAPALDOC/JP2POET.HTM, retrieved on 
20th Nov. 2009.

3 John Paul II (ft. 1).
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cej, papież podkreśla rolę zobaczenia nie tylko przy akcie 
stworzenia, ale także w nierozłącznym tu aksjologicznym 
osądzie rzeczy. „Ten, który stwarzał, widział — widział, 
«że było dobre»”4. Dlatego tak mocno akcentuje autor 
nazwanie Boga „Pierwszym Widzącym”. 

W kolejnych wersach Tryptyku rzymskiego analogia 
Stwórcy – Pierwszego Widzącego z widzącym artystą jest 
jednoznacznie zarysowana.

Stoję przy wejściu do Sykstyny – 
Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem
    «Księgi Rodzaju» – 
Ale Księga czeka na obraz. – I słusznie. Czekała na swego

Michała Anioła.
Przecież ten, który stwarzał, «widział» – widział, że «było

dobre».
«Widział», a więc Księga czekała na owoc «widzenia».
O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź – 
Przyzywam was wszystkich «widzących» wszechczasów.
Przyzywam ciebie, Michale Aniele!
Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego 

widzenia!
Widzenie czekało na obraz.
Odkąd Słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka5.

Te niezwykle istotne słowa dla malarzy są jedno-
znacznie krytyczne wobec tendencji ikonoklastycznych, 
które co jakiś czas pojawiają się w dziejach chrześci-
jaństwa i dochodzą wyraźnie do głosu również w dzi-
siejszym Kościele. Wprawdzie, jak zauważa Jan Paweł 
II, historię stworzenia i zbawienia łatwiej było zapisać  
w Biblii, ale przecież Bóg-Stwórca – widział. Papież pro-
wadzi tu przedziwne stopniowanie połączone z wezwa-
niem. Widzącym jest właściwie każdy człowiek, byleby 
tylko chciał przyjść i zobaczyć. Widzącymi są twórcy,  
a w szczególności geniusze tacy jak Michał Anioł. Co 
mają zobaczyć? To samo, co Pierwszy Widzący – że to, co 
uczynił, „było dobre”; cały świat, całe dzieło stworzenia 
jest dobre. By ujrzeć, potrzebny jest obraz – dzieło sztu-
ki, będące owocem widzenia. Spisane w Księdze dzieje 
stworzenia i zbawienia „czekają na obraz” i „widzenie 
czeka na obraz”. Wezwanie skierowane w Tryptyku 
rzymskim do Michała Anioła, by podjął się namalowania  
w kaplicy Sykstyńskiej historii Zbawienia, jest właści-
wie adresowane do każdego artysty i ukazuje zarazem 
rolę sztuki w Kościele. Co takiego jest w dziele ma-
larskim, że widzenie domaga się obrazu? To mianowi-
cie, że obraz unaocznia i uobecnia – w prosty sposób 
uzmysławia realność każdej, nawet transcendentnej 
rzeczywistości. 

Mamy tu do czynienia z jeszcze jedną, jakże istotną 
rolą obrazu. Bóg – Pierwszy Widzący w dziele stwo-
rzenia

4 Jan Paweł II 2003, jak przyp. 2, s. 15.
5 Tamże, s. 16–17.

The Creator needed a picture to find a part of His 
Being, as creation without visual exemplification 
does not exist – “so God created man in his own 
image, in the image of God he created him; male 
and female he created them”. The Roman Triptych 
expresses the idea of God’s emanation into His 
creation, but also – analogically, and with the right 
proportions kept – the emanation of the personality 
of a creator into a work of art. Moreover, the Pope 
emphasizes the role of “seeing” not only in the act 
of creation, but also in the – here indispensable 
– axiological judgment of things. “He, who was 
creating, saw — saw that it was good”.4 That is why 
the author so strongly emphasizes calling God “the 
first beholder”. 

In the next verses of the Triptych, the analogy 
between the Creator – the first Beholder – and 
a seeing artist is clearly drawn.

I stand at the entrance to the Sistine — 
Perhaps all this could be said more simply 
in the language of the “Book of Genesis”.

But the Book awaits the image — 
And rightly so. It was waiting for its Michelangelo. 
The One who created “saw” — saw that “it was 
good”. 
“He saw”, and so the Book awaited the fruit of 
“vision”. 
O all you who see, come — 
I am calling you, all “beholders” in every age. 
I am calling you, Michelangelo!

There is in the Vatican a chapel that awaits 
the harvest of your vision! 
The vision awaited the image. 
From when the Word became flesh, the vision is 
waiting5

These words, extremely important for painters, 
are unequivocally critical towards the iconoclastic 
tendencies that occasionally reappear in the history 
of Christianity and are also clearly audible in today’s 
Church. As John Paul II remarks, the history 
of Creation and Salvation could be more easily 
written in the Bible, and yet God the Creator – 
saw. The Pope conducts here an amazing gradation 
combined with a summoning. The beholder is in 
fact every man, if only he wished to come and see. 
The beholders are artists, especially the outstanding 
ones, like Michelangelo. What are they supposed 
to see? The same as the first Beholder – that what 
He has created “is good”. The whole world, the 
whole Creation is good. In order to “see”, a picture 
is needed – a work of art, the “fruit of vision”. 
The history of Creation and Salvation, written 

4 John Paul II (ft. 2).
5 Ibidem.
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1. Michał Anioł, Genesis, 1508–1512, Watykan, Cappella Sistina, fot. Tadeusz Boruta
1. Michelangelo, Genesis, 1508–1512, fresco, Sistine Chapel, Vatican, photograph by T. Boruta

in the Book of Genesis, “awaits the image”, and 
“the vision awaits the image”. The summoning 
in the Triptych, directed at Michelangelo to take 
up the task of painting the history of Salvation in 
the Sistine chapel, is actually addressed at every 
artist and, at the same time, shows the role of art 
in the Church. What is there in a painting that 
“vision” demands an image? It is the fact that an 
image makes visible and existent – in a simple way 
it makes us aware of – the actuality of every, even 
transcendental, reality.

We also deal here with another, very important 
role of the image. God, the first Beholder in his 
act of creation

[...] saw – He found a trace of his Being,
His reflection in everything that was visible6

For the author of the Triptych, the image is 
necessary to see God, to see traces of his presence 
in the history and in the reality of our “here 
and now”. A painter’s work reveals the truth of 
existence, expressed in the idea of emanation of 
the Creator into the Creation. It allows us to 
realize more profoundly that we have been created 
“in His image”, that “in Him we live, and move, 
and have our being”. 

6  Translator’s version, based on: Jan Paweł II, Tryptyk 
rzymski, Kraków, 2003.

Widział, odnajdywał ślad swojej Istoty – 
Znajdował swój odblask we wszystkim co widzialne6.

Dla autora Tryptyku rzymskiego obraz potrzebny jest, 
by zobaczyć Boga – ślady jego obecności w dziejach i w 
realności naszego „tu i teraz”. Dzieło malarskie odsłania 
nam prawdę istnienia, która wyraża się w idei emana-
cji Stwórcy w stworzenie. Pozwala głębiej uświadomić 
sobie, że jesteśmy stworzeni na „obraz i podobieństwo” 
i „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

*

W Tryptyku rzymskim widzenie zostaje ujęte w kontek-
ście pojęcia „Słowo” wziętego z Prologu Ewangelii według 
św. Jana: 

Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Wszystko przez Nie się stało (J. 1, 1–3)

 
W Ewangelii „Słowo” rozumiane jest przede 

wszystkim jako forma istnienia Syna Bożego – drugiej 
Osoby Trójcy Świętej – przed inkarnacją. W swoich 
medytacjach Jan Paweł II uwypukla szersze rozumie-
nie tego pojęcia jako pierwotnej formy istnienia Boga  
i mocno akcentuje jego stwórczą rolę. Zgodnie z teo-

6 Tamże, s. 19.
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logią Kościoła w stworzeniu uczestniczą wszystkie Trzy 
Osoby Boskie. Papież czyni ze Słowa próg niewidzial-
ności: 

Jakby Słowo było progiem.
Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób 

niewidzialny,
odwieczny i boski — za tym progiem zaczynają się 

dzieje! 7 

Dzieje to doświadczenie czasoprzestrzeni, to 
zmienność, przemijanie, różnorakie relacje, zależ-
ności, następstwa, wyglądy. W średniowiecznej iko-
nografii wizji Sądu Ostatecznego pojawia się motyw 
aniołów zwijających niebo. Niekiedy scena ta bywa 
przedstawiana jako zwijanie karty papieru lub obra-
zu. Motyw ten jest symbolicznym ukazaniem owe-
go granicznego momentu przejścia dziejów świata 
w Boską wieczność, który papież nazywa progiem 
niewidzialności. Taką scenę możemy zobaczyć na 
fresku Giotta w padewskiej kaplicy Scrovegnich,  
w którym po dwóch stronach górnej części przed-
stawienia Sądu Ostatecznego dwaj aniołowie zwija-
ją firmament nieba z widniejącymi na nim słońcem  
i księżycem. Te ciała niebieskie symbolizują następujące 
po sobie dni i noce, pory roku, upływający czas. Zro-
lowanie nieba oznacza koniec czasoprzestrzeni, koniec 
doczesnego świata – po nim następuje wieczność sym-
bolizowana odsłaniającą się zza zwiniętego nieba wizją 
złotych bram Nowego Jeruzalem – Królestwa Bożego. 
Na marginesie dodam, że ten motyw znakomicie ilu-
struje, czym jest malarstwo. Tradycyjnie, mimetycznie 
rozumiany obraz jest płaszczyzną, na którą za pomocą 
farb artysta transponuje fragment rzeczywistości wi-
dzialnej. Istniejąca w czasoprzestrzeni trójwymiarowa 
realność jest w dziele malarskim zatrzymana i mniej lub 
bardziej syntetycznie sprowadzona na dwuwymiarową 
płaszczyznę. 

 Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych sztuk, 
gdzie utwór poetycki, muzyczny czy filmowy poznajemy 
w czasie jego trwania (w trakcie czytania, słuchania), 
a całość kompozycji jest nam dana po jego zakończeniu, 
jedynie obraz w całej jego złożoności jesteśmy w stanie 
objąć jednym „rzutem oka”. Oczywiście później, dowol-
nie długo, możemy go kontemplować i analizować, ale 
nie zmienia to faktu, że paradoksalnie, właśnie malar-
stwo, grafika, rysunek i fotografia – te jedne z najbardziej 
mimetycznych sztuk – są radykalnie różne w stosunku 
do egzystencjalnego doświadczenia przeżywania czaso-
przestrzeni. Choć byłyby one, nie wiem jak realistyczne, 
to i tak ontyczno-przedmiotowa forma ich istnienia jest 
abstrakcyjna i właściwie bliższa naszej idei boskości niż 
temu, co ludzkie.

Podobnie status obrazu widzi Ojciec Święty. W wier-
szach części Obraz i podobieństwo czytamy:

7 Tamże, s. 16.

*

In The Roman Triptych, the vision is presented 
in the context of the notion of “the Word”, 
originating from the Prologue to the Gospel 
according to Saint John (1:1, 1:3):

In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, 
and the Word was God. 
All things were made by him; 

In the Gospel, “the Word” is understood 
primarily as a form of being of God’s Son – the 
Second Person of the Holy Trinity – before His 
incarnation. In his meditations, John Paul II 
highlights the broader reading of this notion, as 
the primary form of God’s being, and strongly 
emphasizes his creative role. According to the 
theology of the Church, all three Persons of the 
Trinity participate in the Creation. The Pope 
makes the Word the threshold of invisibility:

As if the Word were the threshold.
The threshold of the Word, containing the invisible 
form of everything, 
divine and eternal — beyond this threshold 
everything begins to happen!7

“Everything” that “begins to happen” is the history 
– the experience of time and space, changing, 
transience, various relations, dependences, 
consequences, appearances. In the mediaeval 
iconography of the Final Judgment, there is 
a motive of angels rolling up the sky. Sometimes 
the scene is shown as rolling up a piece of paper, 
or a painting. The motive symbolically shows the 
moment of transition of the earthly history into 
God’s eternity, the moment that the Pope calls 
the threshold of invisibility. Such a scene can 
be admired in Giotto’s fresco in the Scrovegni 
Chapel in Padua: on both sides at the top, two 
angels roll up a fragment of the sky with the sun 
and the moon. The celestial bodies symbolize 
the alternating days and night, the seasons, and 
the elapse of time. Rolling up the sky denotes the 
end of time and space, the end of the world, after 
which eternity begins, symbolized by the vision of 
the golden gates of the New Jerusalem – revealed 
from behind the sky – the Kingdom of God. 
Incidentally, this motive perfectly illustrates what 
painting is. Traditionally, a painting – understood 
mimetically – is a flat surface, onto which the 
artist, by means of paints, transfers a fragment of 
the visible reality. The three-dimensional reality, 

7 John Paul II (ft. 2).
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Początek jest niewidzialny. Tu wszystko na to wskazuje.
Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz 

wyzwolił.
I kres także jest niewidzialny. 
Choć tu spada na twój wzrok wędrowcze
wizja ostatecznego Sądu.
Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice
  dobra i zła?
Początek i kres, niewidzialne, przenikają do nas 

 z tych ścian! 8

Zafascynowany sykstyńską wizją Michała Anioła 
papież zauważa: „Początek i kres, niewidzialne, przeni-
kają do nas z tych ścian!” A więc nie tylko zilustrowane 
dzieje, przedstawione treści, przedmioty i postacie, ale 
to, co poza „progiem”, to, co niewidzialne, Boskie, 
nieskończone kontemplujemy w dziele sztuki. I tu 
papież zauważa paradoks malarstwa: do Niewidzial-
nego prowadzi „Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki 
geniusz wyzwolił” w obrazie. Poprzez zobrazowanie 
ziemskiej rzeczywistości, posługując się zmysłowymi 
formami, artysta odsłania tajemnicę Boga. Dzieło 
sztuki objawia Słowo będące na początku, i do któ-
rego świat powróci u swego kresu. Co więcej, artysta  
w swym malarskim przedstawieniu pozwala przenik-
nąć „poza granice dobra i zła”. Nawet ukazując wi-
zję Sądu Ostatecznego, która jest przecież obrazem 
osądzenia całego świata, rozdzielenia zbawionych od 
potępionych, malarz przekracza w dziele ziemskie ak-
sjologie, gdyż swą twórczością odsłania przede wszyst-
kim Niewidzialnego. Podobną myśl zawarł Jan Paweł 
II w Liście do artystów, zauważając, że „sztuka jest ze 
swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na 
Tajemnicę. Nawet wówczas, gdy artysta zanurza się 
w najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje 
najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pe-
wien sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania 
na odkupienie”9.

*

W Medytacji nad Księgą Rodzaju z Tryptyku rzymskiego 
papież w skondensowany sposób ujął istotę twórczości 
artystycznej. Co więcej, ukazał jej niezbywalną rolę jako 
komponentu tożsamości chrześcijan. Wymowne wezwa-
nie wszystkich artystów, by dali owoc swego widzenia, 
by stworzyli obraz, ma głębokie umocowanie w podsta-
wowym dogmatycznym fundamencie chrześcijaństwa –  
w fakcie inkarnacji Boga.

Oglądając w kościołach, galeriach i muzeach niezli-
czoną ilość obrazów powstałych na przestrzeni wieków,  
z których zdecydowana większość ma charakter religij-
ny, trudno jest uświadomić sobie, że wiele okoliczności 
dziejowych nie sprzyjało w naszej kulturze sztuce przed-

8 Tamże, s. 18.
9 Jan Paweł II 1999, jak przyp. 1, s. 9.

existing in time and space, is frozen in a painting 
and more or less synthetically transferred to a two-
dimensional surface. Curiously, unlike in the case 
of other arts, where a poem, a piece of music or 
a film is acquired while it lasts (in reading or 
listening), and the whole of it is known to the 
recipient only after it is finished, only painting can 
be received in one glimpse, in all of its complexity. 
Naturally, it can be contemplated and analysed 
for an unlimited period of time later on, but 
this does not affect the fact that, paradoxically, 
painting, graphic arts, drawing and photography, 
the most mimetic arts, are radically different from 
the existential experience of living in time and 
space. Highly realistic as they may be, their ontic-
objective form of existence is abstract, and in fact 
closer to what we believe is divine than to what 
is human.

John Paul II sees the states of the image in a 
similar way. As we read in the section Image and 
likeness: 

The beginning is invisible. Everything here 
points to it. 
All this abundant visibility, released by human 
genius. 
And the End too is invisible, 
though here, traveller, your eyes are caught 
by the vision of the Last Judgment. 
How make the invisible visible, 
how penetrate beyond the bounds of good and evil?

The Beginning and the End, invisible, pierce 
us from these walls.8

Fascinated with the Sistine vision of 
Michelangelo, the Pope notices: “The Beginning 
and the End, invisible, pierce us from these 
walls!” So it is not only the illustrated history, 
the presented contents, objects and persons, but 
also what is beyond “the threshold”, the invisible, 
the Divine, the eternal, that we contemplate in 
a work of art. Here the Pope notices a paradox 
of painting: we are led to the invisible by “all this 
abundant visibility, released by human genius” in 
the painting. Through visualizing the earthly reality, 
by using sensual forms, an artist reveals God’s 
mystery. A work of art reveals the Word that was 
in the beginning, to which the world will return at 
its end. What is more, in his presentation an artist 
allows us to travel “beyond the bounds of good and 
evil”. Even when showing the vision of the Final 
Judgment, which, after all, is an image of judging 
the whole world, separating the saved ones from the 
damned, a painter transcends the earthly axiology, 
as his creation first of all reveals the Invisible One. 

8 John Paul II (ft. 2).
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stawiającej. Łatwiej było bowiem budować tożsamość 
religijno-kulturową bez wizerunków niż z nimi. 

Chrześcijaństwo wyrastało na łonie niechętnej ob-
razowaniu religii mojżeszowej. Pełen zakazów czynienia 
wizerunków Stary Testament jest fundamentem Nowego 
Przymierza. Otoczenie, w którym w pierwszych wiekach 
rozwijało się chrześcijaństwo, było obrazoburcze. Takim 
był nie tylko judaizm, ale też niezwykle dynamiczny islam. 
Obie te religie traktowały wizerunki jako prymitywne, po-
gańskie bałwany, odbierające część niewyrażalnemu Bogu, 
wobec którego człowiek jest zbyt mały, by Go ogarnąć, 
pojąć i nazwać, a tym bardziej przedstawić w przedmiocie, 
jakim jest obraz czy rzeźba. Nic więc dziwnego, że w sa-
mym chrześcijaństwie, budującym wówczas swą odrębną 

A similar thought is contained in John Paul II’s 
Letter to Artists, where he remarks that “art is by its 
nature a kind of appeal to the mystery. Even when 
they explore the darkest depths of the soul or the 
most unsettling aspects of evil, artists give voice in 
a way to the universal desire for redemption”.9

*

In the Meditations on the Book of Genesis at the 
Threshold of the Sistine Chapel, the Pope concisely 
presents the essence of artistic creation. What is 

9 John Paul II (ft. 1).

2. Michał Anioł, Sąd Ostateczny, 1536–1541 Watykan, Cappella Sistina, fot. Tadeusz Boruta
2. Michelangelo, The Last Judgement, 1536–1541, fresco, Sistine Chapel, Vatican, photograph by T. Boruta
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tożsamość, pojawiały się również mocne tendencje iko-
noklastyczne. Doprowadziły one nie tylko do teologicz-
nych dyskusji, ale także do wieloletnich, krwawych walk 
zakończonych postanowieniami Soboru Powszechnego 
w Nicei (w roku 787), które dały dogmatyczną wykładnię 
umożliwiającą tworzenie wizerunków w Kościele. 

W 13. artykule Dekretu Wiary Soboru Nicejskiego 
II czytamy: „Jednym z elementów tej tradycji (Kościo-
ła) jest malowanie wizerunków na obrazach w ten spo-
sób, by obraz był zgodny z przekazem podanym przez 
Ewangelie, aby te wizerunki potwierdzały, że Słowo Boże 
naprawdę było człowiekiem, a nie wytworem fantazji,  
i abyśmy mieli z tego korzyść, utwierdzając się w wierze. 
Albowiem wizerunek i rzecz, którą wyobraża, wskazują 
na siebie nawzajem i stanowią niedwuznacznie swoje 
odzwierciedlenie”10. W Anatematyzmach znajdujemy 
jeszcze mocniejsze słowa: „Jeżeli ktoś nie wyznaje, że 
Chrystusa, naszego Boga, można opisać pod względem 
Jego człowieczeństwa – niech będzie przeklęty. Jeżeli ktoś 
nie dopuszcza, aby opowieści ewangeliczne były przed-
stawiane na obrazach – niech będzie wyłączony”11. 

Obecność sztuki przedstawiającej w chrześcijań-
stwie przypieczętowały dopiero postanowienia Soboru 
Nicejskiego II, które uwarunkowały na wieki obecność 
wizerunków Boga pod ludzką postacią, zamykając jed-
nocześnie proces konstytuowania się tożsamości Ko-
ścioła. Przerzuciły one także pomost pomiędzy chrze-
ścijaństwem a pełną sztuki figuratywnej kulturą antyku. 
Przedstawiona w nich argumentacja za malowaniem ob-
razów poparta była dogmatem Wcielenia Boga w realne 
ludzkie ciało żyjącego w konkretnym czasie i miejscu 
Jezusa z Nazaretu. 

Niemniej przez kolejnych 1200 lat, aż do dnia dzi-
siejszego, co jakiś czas pojawiają się w Kościele nowi 
ikonoklaści przytaczający wzięty z Dekalogu argument 
przeciw wizerunkom: „Nie będziesz miał cudzych bo-
gów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 
żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 
ziemią!” Na ten argument powoływano się, wyrzucając 
z przejmowanych świątyń oraz niszcząc obrazy i rzeźby 
religijne w czasach reformacji. Do niego sięgają i dzi-
siaj niektórzy kapłani, traktując kult wizerunków jako 
przejaw nieświadomej religijności tradycyjnej, niebez-
piecznie zbliżającej się do bałwochwalstwa. Paradoksal-
nie, w obecnych czasach, opanowanych przez „kulturę 
obrazkową”, preferuje się w nowoczesnych katolickich 
kościołach „puste ściany” i sam znak krzyża zamiast 
wizerunku Ukrzyżowanego. W tym kontekście mocne 
wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, by 
dali w Kościele „owoc widzenia”, gdyż „Księga czeka na 
obraz”, jest tyleż niezwykłe, co ważkie. Przytaczanym 
biblijnym zakazom obrazowania Boga papież przeciw-

10 Dokumenty Soboru Nicejskiego II, Dekret wiary, Kraków 2002, 
s. 337.

11 Tamże, s. 341.

more, he shows its undisputed role as a component 
of Christian identity. The meaningful appeal to 
all artists to bring fruit of their vision, to create 
an image, is deeply rooted in the elementary 
dogmatic foundation of Christianity – the fact 
of God’s incarnation.

Seeing so many paintings in churches, 
galleries and museums, created across centuries, of 
which majority is of religious nature, it is hard to 
realize that in our culture, historical circumstances 
mostly did not favour the representational art: it 
was easier to build religious and cultural identity 
without images than with images. Christianity 
grew on the background of Judaism, which 
disfavoured images. The Old Testament, full 
of laws forbidding the creation of images, is 
the foundation of the New Testament. The 
surroundings in which Christianity evolved in 
the first ages were iconoclastic. This refers not 
only to Judaism, but also to – extremely dynamic 
– Islam. Both these religions treated images as 
primitive, pagan idols, which took worship away 
from the inexpressible God: in His face, man was 
too small to grasp, understand and name Him, 
let alone represent Him in an object like a picture 
or a sculpture. No wonder, then, that also in 
Christianity, building its independent identity, 
there appeared strong iconoclastic tendencies. 
They led not only to theological disputes, but also 
to years-long bloody fights, which were ended by 
the decisions of the Second Council of Nicaea 
(787 A.D.), providing a dogmatic interpretation 
which allowed for image-making in the Church.

In the 13th article of the decree of the 
Second Council of Nicaea we read: “One of 
these (unwritten ecclesiastical traditions) is the 
production of representational art; this is quite 
in harmony with the history of the spread of the 
gospel, as it provides confirmation that becoming 
man of the Word of God was real and not just 
imaginary, and as it brings us a similar benefit. 
For, things that mutually illustrate one another 
undoubtedly possess one another’s message.”10 In 
the Anathemas, even stronger words are found: “If 
anyone does not confess that Christ our God can be 
represented in his humanity, let him be anathema. 
If anyone does not accept representation in art of 
evangelical scenes, let him be anathema”.11 

 The presence of representational art in 
Christianity was finally settled by the decision of the 
Second Council of Nicaea, which conditioned the 
presence of God’s presentations in human shape for 

10 Decrees of the Ecumenical Councils, N.P. Tanner ed., 
on: http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/nicaea2.htm, 
retrieved on 20th Nov. 2009.

11 Ibidem.
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stawia dogmat o Wcieleniu, który będąc fundamentem 
chrześcijaństwa, był już przywoływany na synodach i so-
borach na długo przed Soborem Nicejskim II:

Widzenie czekało na obraz.
Odkąd Słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka12.

*
W Tryptyku rzymskim Jan Paweł II znajduje uspra-
wiedliwienie nawet dla przedstawień Pierwszej Osoby 
Boskiej – Boga Ojca jako starca, które jakże często 
wzbudzały sprzeciw teologów. Usprawiedliwienie to 
znalazł w słowach Boga wypowiedzianych, gdy stwarzał 
człowieka: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, po-
dobnego Nam” (Rdz 1, 26). To wzięte z Księgi Rodza-
ju nasze podobieństwo do Stwórcy jest drugim obok 
dogmatu o Wcieleniu uzasadnieniem tworzenia świę-
tych wizerunków, jak i obecności sztuki figuratywnej 
w chrześcijaństwie:

Kimże jest On? Niewypowiedziany. Samoistne Istnienie. 
Jedyny. Stwórca wszystkiego.

(…) A przecież powiedział nam o Sobie.
Powiedział także, stwarzając człowieka na swój obraz 

i podobieństwo.
W polichromii sykstyńskiej Stwórca ma ludzką postać.
Jest Wszechmocnym Starcem — Człowiekiem podobnym
   do stwarzanego Adama.13

Obraz i podobieństwo stworzonego człowieka do 
Stwórcy są kluczem do zrozumienia sykstyńskich fre-
sków Michała Anioła, ale także kluczem do całej sztuki 
chrześcijańskiej.

Co więcej, dzieło malarskie przedstawiając widzialną 
rzeczywistość ludzką odsłania realność Boską. Transcen-
duje ono ziemskie, czasoprzestrzenne uwarunkowania 
i wyraża odwieczne Słowo. Tym samym obraz staje się 
prasakramentem, gdyż w jego widzialnej formie wyraża 
się niewidzialne. 

Kiedyś Michał Anioł wychodząc z Watykanu
pozostawił polichromię, której kluczem jest «obraz
 i podobieństwo».
Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się 

w widzialnym.
Prasakrament.14

Tak istotną funkcję obrazu znajdziemy w prawo-
sławiu, dla którego ikona jest właściwie sakramentem 
– źródłem łaski. 

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał sakramental-
ny wymiar ciała ludzkiego, a pełną nagich ciał Kaplicę 
Sykstyńską odważył się nazwać – w homilii wygłoszo-

12 Jan Paweł II 2003, jak przyp. 2, s. 17.
13 Tamże, s. 21–22.
14 Tamże, s. 21.

ever, and completed the formation of the identity 
of the Church. These decisions also built a bridge 
between Christianity and the antique culture, rich 
in figurative art. The presented arguments that 
favoured image-making were supported by the 
dogma of God’s Incarnation in a real human body, 
alive at a particular time and place, the body of Jesus 
of Nazareth. Nevertheless, for the next 1200 years 
until today, there have occasionally appeared new 
iconoclasts in the Church, quoting the fragment of 
the Commandments as an argument against image-
making: “You shall have no other gods before me. 
You shall not make for yourself an idol, whether in 
the form of anything that is in heaven above, or that 
is on the earth beneath, or that is in the water under 
the earth.” This argument was raised to justify the 
destruction of religious paintings and sculptures, 
thrown out of the captured temples in the times of 
the Reformation. This argument is also brought up 
today by certain priests, who treat the worship of 
images as a sign of traditional devotion, deprived of 
religious awareness, dangerously close to idolatry. 
Paradoxically, in our times, dominated by “picture 
culture”, modern churches preferably display bare 
walls, and a simple sign of the Cross instead of 
the image of the Crucified. In this context, the 
powerful appeal of John Paul II to artists, to give 
the Church “the fruit of vision”, because “the Book 
awaits the image”, is both unusual and significant. 
Opposing the quoted biblical prohibition to paint 
God, the Pope recalls the dogma of Incarnation, 
which, as a foundation of Christianity, was recalled 
at synods and councils long before the Second 
Council of Nicaea. 

The vision awaited the image.
From when the Word became flesh, the vision is 
waiting.12

*

In The Roman Triptych, John Paul II finds justification 
even for the representations of the First Person of the 
Trinity – God the Father – as an old man, which has 
so frequently raised objections of the theologians. Its 
justification is found in the words of God, spoken 
at the creation of man: “Let us make man in our 
image, after our likeness”. This likeness of people 
to God, originating in the Book of Genesis, is, next 
to the dogma of Incarnation, another argument in 
favour of making holy images, and of the presence 
of figurative art in Christianity.

Who is He? 
He is like an ineffable space which embraces all. 

12 John Paul II (ft. 2).
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nej z okazji odsłonięcia odrestaurowanego fresku Sąd 
Ostateczny Michała Anioła – „sanktuarium teologii 
ludzkiego ciała” i to, pomimo że już u współczesnych 
wszechobecna tam nagość budziła zgorszenie. Także  
w Tryptyku rzymskim wiele jest o nagości. Szczególnie 
ciekawy, zwłaszcza w kontekście roli obrazów, jest na-
mysł papieża nad fenomenem wstydu:

oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu.
Czy to możliwe?
Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła,
(a może także współczesnych!?).
Pytaj Sykstyny.
Jak wiele tu powiedziane na tych ścianach!15

Sztuka w ujęciu Jana Pawła II ma swe źródło w „ogro-
dzie Eden” – w pierwotnej, nieskażonej grzechem, har-
monijnej rzeczywistości, w której umieścił Bóg stwo-
rzonych mężczyznę i niewiastę, i widział, że Jego dzieło 
„było bardzo dobre”. Wstyd z powodu nagości pojawił 
się u pierwszych rodziców dopiero po zjedzeniu zakaza-
nego owocu. U papieża zaś przedstawienie nagich ciał 
w obrazach Sykstyny nie budzi zgorszenia, gdyż każde 
wybitne dzieło jest w pewnym stopniu przywróceniem 
owej pierwotnej rajskiej bezgrzeszności – stwarza komu-
nię człowieka z Bogiem. 

*

Medytacje nad Księgą Rodzaju kończą się refleksją zwią-
zaną ze znajdującą się w kaplicy Sykstyńskiej wizją Sądu 
Ostatecznego, również autorstwa Michała Anioła. Wła-
śnie w tym wnętrzu zbierają się na kolejnych konkla-
we kardynałowie, by wybrać nowego papieża. Ta część 
Tryptyku jest więc refleksem osobistych przeżyć papieża, 
a wezwanie, by prowadzący Kościół dali się ogarnąć wizji 
Michała Anioła, ma charakter testamentu: 

Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej
   polichromii,
wizji, którą Michał Anioł pozostawił — 
Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiętnego 
roku dwóch konklawe,
i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej śmierci.
Trzeba, by przemawiała do nich wizja 

Michała Anioła16.

Malarska wizja Michała Anioła, wypełniona olbrzy-
mią ilością nagich ciał, ma uświadomić wybierającym 
nowego papieża rzeczywisty wymiar powierzonego im 
dziedzictwa. Jest nim Kościół Chrystusowy, w którego 
centrum znajduje się człowiek widziany „pomiędzy Po-

15 Tamże, s. 18.
16 Tamże, s. 26.

He, the Creator.13

 (…) And yet He told us about Himself
He did so, creating man in His image and likeness
In the Sistine polychromy the Creator appears in 
the human shape
He is an Almighty Patriarch – a man, like Adam 
whom He created14

The image and likeness of the created man to 
the Creator is the key to understanding the Sistine 
frescoes of Michelangelo, but also the key to the 
whole Christian art. A painting, while showing 
the visible reality, reveals the reality of the Divine. 
It transcends the earthly circumstances of time 
and space and expresses the eternal Word. Thus 
the painting becomes a protosacrament, as in its 
visible form the invisible is expressed. 

Once Michelangelo left in Vatican
His polychromy, whose key is “image and likeness”.
With this key, the invisible is expressed in the 
visible.

A Protosacrament.15

Such a significant function of an image is 
found in the Orthodox Church, in which an icon 
is in fact a sacrament – a source of grace. 

John Paul II many times emphasized the 
sacramental dimension of the human body, and 
he did dare to call16 the Sistine Chapel, full of 
naked bodies, “a sanctuary of the theology of the 
human body”, although already Michelangelo’s 
contemporaries felt offended by the omnipresent 
nudity of his painting. Also the Roman Triptych 
says a lot about nakedness. It is particularly 
interesting, especially in the context of the 
role of paintings, how the Pope considers the 
phenomenon of shame.

“Naked they were and did not feel shame”.
Was it possible? 
Do not ask those who are contemporary, but ask 
Michelangelo 
(and perhaps the contemporaries as well!?). 
Ask the Sistine. 
How much is said here, on these walls!17

Art, in John Paul II’s view, stems from the 
garden of Eden, the primeval, harmonious reality, 
unstained by sin, in which God placed the created 

13 Ibidem.
14 Jan Paweł II (ft. 6).
15 Ibidem.
16 In his sermon on the day of presenting the renovated 

fresco of the Final Judgment.
17 John Paul II (ft. 2).



48

czątkiem i Kresem”, z całym bagażem egzystencjalnych 
doświadczeń. Ten ludzki wymiar religii obecny jest w ca-
łej myśli Jana Pawła II, także w refleksji dotyczącej roli 
sztuki. Nie dziwią więc jego słowa, które wygłosił do 
artystów w Wiedniu w roku 1983: „Kościół potrzebuje 
sztuki, nie tyle po to, ażeby zlecać jej zadania i w ten 
sposób zapewnić sobie jej służbę, ale przede wszystkim 
po to, aby osiągnąć głębsze poznanie conditio humana, 
wspaniałość i nędzę człowieka. Kościół potrzebuje sztu-
ki, aby lepiej wiedzieć, co kryje się w człowieku: tym 
człowieku, któremu ma głosić Ewangelię”.

man and woman, and saw that His Creation 
“was very good”. Shame because of nakedness 
did not appear until after the first parents had 
eaten the forbidden fruit. In the Pope’s poem, the 
presentation of the naked bodies in the Sistine 
painting does not raise abomination, because 
every masterpiece is to some extent a restoration 
of that primeval paradise sinlessness – it creates 
a communion of man with God. 

*

Meditations on the Book of Genesis at the Threshold 
of the Sistine Chapel end with a reflection on the 
Sistine vision of the Final Judgment, also by 
Michelangelo. This is the place where the cardinals 
gather for each conclave, to choose the next pope. 
This part of the Triptych is thus a reflection of the 
Pope’s personal experience, and the appeal to those 
gathered there, to let themselves be immersed in 
Michelangelo’s vision, is a kind of testament.

Those to whom the care of the legacy of the keys has 
been entrusted 
gather here, allowing themselves to be enfolded by 
the Sistine’s colours, 
by the vision left to us by Michelangelo — 
so it was in August, and then in October of the 
memorable year of the two Conclaves, 
and so it will be again, when the need arises 
after my death. 
Michelangelo’s vision must then speak to them.18

The painter’s vision, teaming with naked 
bodies, is supposed to make the cardinals realize 
the actual dimension of the legacy that they have 
been entrusted. This legacy is Christ’s Church, 
the centre of which is the man, seen “between the 
Beginning and the End”, with the whole burden of 
his existential experience. This human dimension 
of religion is present in all thinking of John Paul II, 
also in the reflection on the role of art. Thus it comes 
as no surprise that he said to artists in Vienna in 
1983: “Church needs art, not only to entrust it with 
tasks and thus ensure its services, but first of all, to 
achieve a deeper understanding of conditio humana, 
the excellence and misery of man. Church needs art, 
to know better what is concealed in man – the man 
to whom she is supposed to preach the Gospel”.19

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

18 Ibidem.
19 Translator’s version, based on: http://www.vatican.

va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/september/
documents/hf_jp-ii_spe_19830912_scienza-arte_ge.html, 
retrieved on 20th Nov. 2009.
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Jak namalować niewidzialne? W dziejach chrześci-
jaństwa na ziemiach Rzeczypospolitej doszło do spo-
tkania dwóch wielkich tradycji religijno-kulturowych: 
wschodniej (bizantyjsko-ruskiej) i zachodniej (łaciń-
skiej). Prawosławie było stałym elementem struktury 
wyznaniowej kraju, w niektórych jego regionach wręcz 
wyznaniem dominującym. Dla wielu narodów daw-
nej Rzeczypospolitej stanowiło ono fundamentalny 
element świadomości, kształtujący rodzimą kulturę 
i tożsamość. Kościół prawosławny nie jest więc w Po-
lce pierwiastkiem obcym, ale wiąże się integralnie 
z jej dziejami; jego tradycja wniosła ogromny wkład 
w kształtowanie tak dawnego, jak i współczesnego ob-
licza Rzeczypospolitej. Poprzez Kościół prawosław-
ny upowszechniły się na ziemiach ruskich, leżących 
historycznie w granicach państwa polskiego, kultura 
i sztuka bizantyjska. Wpływał on w istotny sposób 
również na religijność i obyczaje mieszkańców całej 
Rzeczypospolitej, czego najlepszym wyrazem jest kult 
cudownych ikon, na czele z ikoną Matki Boskiej Czę-
stochowskiej1.

Ikona nadal jest w Polsce obecna – w zbiorach 
muzealnych, sklepach z antykami, galeriach sztuki, na 
pchlich targach, w kościołach, mieszkaniach. Czynne 
są trzy szkoły pisania ikon2. Organizuje się również, 

1 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, 
http://www.kik.waw.pl/ma/am3.htm.

2 Pierwsza szkoła pisania ikon, o największej renomie, istnie-
je oficjalnie od 1991 roku. Jest to czteroletnie policealne Studium 
Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, firmowane przez Cerkiew 
prawosławną. Wykształciło ono około 40 ikonografów. Dyrektor 
Studium o. Leoncjusz Tofiluk organizuje też co roku warsztaty ikono-
graficzne, cieszące się sporym powodzeniem, w których bierze udział 
nie tylko młodzież prawosławna. Dwie pozostałe szkoły powstały 
pod auspicjami strony katolickiej. Są to: Pracownia Ikonopisania 
św. Łukasza, działająca przy klasztorze Jezuitów w Krakowie, oraz 
utworzone w 2004 roku dwuletnie Studium Chrześcijańskiego 
Wschodu przy klasztorze Dominikanów na warszawskim Służewie. 
Uczestnicy kursów ikonopisania prowadzonych przez o. Zygfryda 
Kota w Krakowie oraz pleneru ikonicznego w Starej Wsi w 2003 
roku utworzyli ugrupowanie katolickich malarzy ikon „Agathos”, 
którego aktywność artystyczna koncentruje się na organizowaniu 
wystaw, plenerów, warsztatów.

Renata Rogozińska

Ex oriente lux. Recepcja ikony  
w sztuce polskiej.  
Wybrane zagadnienia 
(lata 1960–2007)

How to paint the invisible? An encounter of two 
great religious-cultural traditions took place in 
the history of Christianity in Poland: the Eastern, 
Byzantine-Russian tradition and the Western, 
Latin tradition. The Eastern Orthodox Church 
was a constant element of the religious picture 
of the country; in some parts of Poland it was in 
fact the primary denomination. For many nations 
of the old Polish Commonwealth it constituted 
the fundamental element of their consciousness, 
shaping their culture and national identity. Thus 
the Orthodox Church is not a foreign element 
in Poland, but is inherently connected with its 
history. The Eastern Church tradition contributed 
significantly to the formation of the historical and 
the modern image of Poland. In the Ruthenian 
territories, historically within the limits of the 
Polish kingdom, the Orthodox Church was the 
medium through which the Byzantine art and 
culture was popularized. It also considerably 
influenced the religiousness and customs of the 
inhabitants of the whole country, of which the 
best proof is the cult of miraculous icons, first of 
all the icon of Our Lady of Częstochowa.1

The icon is still present in Poland: in the 
museum collections, antiquity shops, art-galleries, 
flee markets, churches and private houses. There 
are three functioning schools of icon writing.2 

1 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej 
Rzeczypospolitej, http://www.kik.waw.pl/ma/am3.htm.

2 The first school of icon-writing, and of best reputation, 
has officially existed since 1991. It is a four-year tertiary-
level Iconographic School in Bielsko Podlaskie, authorized 
by the Orthodox church. About 40 iconographers have 
graduated from the school. The school headmaster, father 
Leoncjusz Tofiluk, organizes annual iconographic workshops, 
which enjoy considerable popularity, and attract not only 
Orthodox youth. Two other schools have been created under 
the auspices of the Catholic church. They are: St. Luke’s 
Icon-Writing Workshop, at the Jesuit monastery in Cracow, 
and, created in 2004, a two-year School of the Christian 
East, at the Dominican monastery in Służewiec in Warsaw. 
The participants of the courses in icon-writing conducted 

Renata Rogozińska

Ex oriente lux. 
Reception of the icon 
in Polish art 
(1960–2007)
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szczególnie przy okazji tak zwanych „spotkań kultur”, 
warsztaty i pokazy malowania ikon, firmowane często 
przez działających indywidualnie bądź grupowo ikono-
pisów. Trudno ustalić, ile osób zajmuje się dziś w Pol-
sce ikonopisarstwem. Obok adeptów wymienionych 
szkół i autentycznych ikonografów, łączących znajomość 
warsztatu malarskiego i wiekowej tradycji z głęboką wia-
rą własną, dziesiątki malarzy tworzy ikony, a są wśród 
nich zarówno wykształceni artyści-plastycy, jak i rzesze 
samouków zaspokajających potrzeby ciągle chłonne-
go rynku. „Ikony” maluje okazjonalnie również wielu 
studentów uczelni artystycznych, łatając w ten sposób 
swój budżet.

Wobec niesłabnącej popularności ikony jest natu-
ralne, że stanowi ona w sztuce polskiej ważkie źródło 
inspiracji, budząc szczery zachwyt licznych artystów. Dla 
niejednego z nich zetknięcie się z malarstwem ikono-
wym oznaczało wręcz swoistą iluminację i zaważyło na 
charakterze całej późniejszej twórczości. 

Początek artystycznych zainteresowań ikoną przypa-
da na lata dwudzieste ubiegłego stulecia. Dla niektórych 
twórców, tych zwłaszcza, którzy mieszkali na Kresach 
Wschodnich, sztuka Kościoła prawosławnego była wy-
razem tożsamości religijnej i narodowej. Jednakże daw-
ne ikony ceniono już wówczas przede wszystkim za ich 
walory artystyczne i działanie duchowe. Kontakt z iko-
ną, wobec jej powszechnej dostępności, nie był trudny. 
Szczególne znaczenie dla jej popularyzacji miało jednak 
Muzeum Narodowe we Lwowie. 

Nikomu nie przychodzi na myśl – pisał w roku 1933 Leon 
Chwistek, niejednokrotnie inspirujący się malarstwem ikonowym 
w różnych okresach swej twórczości – że we Lwowie można żyć wiel-
ką sztuką, można doznawać wzruszeń najwyższych, nie mniejszych 
od tych, jakich dostarcza Louvre i Florencja. Wystarczy wybrać się do 
muzeum ukraińskiego przy ul. Mochnackiego. [...] Otóż poszedłem 
tam i doznałem najwyższego zachwytu i upojenia artystycznego. Ikony 
czerwone, złote i czarne. Harmonie narkotyzujące jak opium. Kształty 
groteskowe mnożą się w nieskończoność. Wizja wzmaga się i potężnieje. 
Cały ten świat żyje i wypełnia atmosferę. Nie mogę opanować wzru-
szenia i ogarnia mnie niesamowita namiętność i tęsknota. Co prawda, 
nie ma ona nic wspólnego z kantowską bezinteresowną kontemplacją. 
Wiem jednak, że właśnie ta namiętność i ta tęsknota jest to kryterium 
najwyższych szczytów sztuki 3.

Kilka lat później, tuż po wybuchu drugiej wojny 
światowej, znajdzie się we Lwowie szesnastoletni Jerzy 
Nowosielski, który tak będzie wspominał swoją wizytę 
w muzeum:

Tam we Lwowie świadomość moja zaatakowana została przez 
kolosalną wręcz ilość ikon, które były pierwszorzędnymi dziełami sztuki. 
I dopiero to przeżycie tak naprawdę zdeterminowało moją drogę życio-
wą. Wszystko to, co później w ciągu życia realizowałem w malarstwie, 
było, choćby nawet pozornie stanowiło odejście, określone tym pierwszym 

3 L. Chwistek, Tragedia naturalizmu,„Droga”1933, nr 7–8, 
s. 649, przytaczam za: I. Luba, Dialog nowoczesności z tradycją, War-
szawa 2004, s. 106.

Workshops and presentations of icon writing, 
usually authorized by individual artists or groups 
of icon-writers, are organized, especially during 
the so-called “meetings of cultures”. It is difficult 
to establish how many persons in Poland deal with 
icon-writing nowadays. Apart from the disciples 
of the above-mentioned schools, and authentic 
icon-writers, who combine the knowledge 
of painting techniques and the centuries-old 
tradition with profound personal faith, dozens 
of other painters produce icons. Among them, 
there are both educated artists, and many self-
trained painters, who satisfy the needs of the ever-
demanding market. “Icons” are also occasionally 
produced by students of fine arts academies, to 
repair their budget. 

In view of the unrelenting popularity of 
icons, it is natural that they are an important 
source of inspiration in Polish art, and evoke 
sincere admiration of many artists. For many of 
them, acquaintance with iconic painting equalled 
to a kind of epiphany, and affected the character 
of their whole artistic creation. 

The beginning of the artistic interest in icons 
dates back to the 1920s. For some artists, especially 
those living in the Polish eastern frontiers, the 
art of the Eastern Church was an expression of 
national and religious identity. Yet even at that 
time, the old icons were appreciated mostly for 
their artistic value and spiritual effect. Contact 
with icons was not difficult, concerning their 
wide availability. Still, a particularly significant 
factor in their popularization was the activity of 
the National Museum in Lviv.

“It occurs to no one”, wrote in 1933 Leon 
Chwistek, who was inspired by the iconic painting 
in many of his works from various periods, “that 
in Lviv one can breath with high art, one can 
experience greatest emotions, not lesser than these 
experienced in Louvre or Florence. It is enough 
to betake oneself to the Ukrainian Museum in 
Mochnackiego street. […] Well, I went there 
myself, and I experienced greatest possible 
admiration and artistic ecstasy. Icons were red, 
gold and black; harmonies narcotizing like opium; 
Grotesque shapes multiplied eternally; the vision 
strengthening and growing more powerful; All this 
world is alive and fills the air. I cannot keep from 
being deeply touched, and I am overwhelmed by 
unusual passion and yearning. Though, actually, it 
has nothing to do with the Kantian disinterested 

by father Zygfryd Kot in Cracow, and of the iconic en plein 
air session in Stara Wieś in 2003 established a Catholic 
icon-writers’ group Agathos, whose artistic activity is 
concentrated on organizing exhibitions, en plein air sessions, 
and workshops. 
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zetknięciem się z ikonami w lwowskim muzeum. Ustawiło mnie ono, 
jak to się mówi, na całe życie.”4 

I dziś równie silne przeżycia nie należą do rzad-
kości: 

Niespełna dziesięć lat temu, będąc w Moskwie, stanąłem po raz 
pierwszy przed ikonami Andrieja Rublowa – pisał niedawno inny 
krakowski artysta, Andrzej Bednarczyk [il. 1]. Przez długi czas wpa-
trywałem się w nie jak zaczarowany. Pozbawiony zdolności racjonalnego 
myślenia, wchłaniałem ich doskonałość i prawdziwość. Było to uczucie 
tym dziwniejsze, że wcześniej wielokrotnie oglądałem reprodukcje tych 
dzieł, a w szkołach uczono mnie ich chłodnej analizy. Ochłonąwszy 
z pierwszego wrażenia, postawiłem dwa pytania: „Dlaczego niegdy-
siejszy obraz, namalowany kilkaset lat temu, stał się dla mnie źró-
dłem wstrząsającego przeżycia?” oraz drugie, które się tliło we mnie od 
dawna, a dopiero teraz doczekało się sformułowania: „Jak namalować 
niewidzialne?” 5 

Ostatnia fraza wypowiedzi Bednarczyka bezbłędnie 
oddaje istotę twórczych fascynacji malarstwem cerkiew-

4 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, 
Warszawa 1985, s. 9.

5 A. Bednarczyk, Spacerując pod złotym niebem, rozważania 
o poczuciu przestrzeni (pomiędzy św. Tomaszem z Akwinu a współ-
czesnością), Kraków 2001, wykład kwalifikacyjny do przewodu II 
stopnia, Wydział Malarstwa ASP w Krakowie, s. 4.

contemplation, I know that it is this passion and 
yearning that form the criteria of the greatest 
heights of art”.3

A few years later, right after the outbreak of the 
World War II, sixteen-year-old Jerzy Nowosielski 
finds himself in Lviv; he recalls his visit to the 
Museum: “In Lviv, my consciousness was attacked 
by a colossal number of icons, all first-rate works of 
art. Actually, it was only when I had experienced 
this that my way in life was outlined. Everything 
that I realized in painting later in my life was 
determined by the first contact encounter with the 
icons in the Lviv museum, even though it might 
have looked like departure. This encounter set me 
up for the rest of my life.”4 

Also today strong emotions are not infrequent. 
“Less than a decade ago, while in Moscow, 
I stood for the first time before the icons by 
Andrei Rublev”, wrote another Cracovian artist, 

3 L. Chwistek, “Tragedia naturalizmu”, in: Droga 7–8, 
1933, p. 649, quotation after: I. Luba, Dialog nowoczesności 
z tradycją, Warszawa, 2004, p. 106.

4 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowo-
sielskim, Warszawa, 1985, p. 9.

1. Wiesław Markowski, Monaster, 1974, olej z akrylem na płótnie, fot. z archiwum żony artysty
1. Wiesław Markowski, Monaster, 1974, acrylic and oil on canvas, photograph from the artist’s wife’s archives
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nym. U ich źródeł leży właśnie pragnienie wizualizacji 
„niewidzialnego”, a zatem także szczególna predyspozy-
cja ikony do ujawniania nadprzyrodzonego statusu czło-
wieka i otaczającej go rzeczywistości. Zaczerpnięte z niej 
motywy i środki obrazowania o charakterze symbolicz-
nym – złote tło, kolor, walor, rytm, rysunek, morfologia 
postaci i przedmiotów, stosunki przestrzenne, struktura 
kompozycji – są zwykle pozbawione autonomicznego 
znaczenia; stanowią rodzaj „pasa transmisyjnego” war-
tości nadprzyrodzonych.

Żywa recepcja ikony w Polsce nie jest jednak zjawi-
skiem wyłącznie lokalnym, lecz od dawna znajduje wyraz 
także w sztuce zachodniej. Przyglądając się dziełom, jakie 
stworzono u nas w ostatnich dekadach (1960–2007) 
warto mieć na uwadze, że: 

1. Korzenie współczesnych inspiracji ikoną sięgają 
dziewiętnastowiecznego neobizantynizmu, znaczonego 
nazwiskami takich twórców, jak: Gustave Moreau, Jean-
Léon Gérôme, Jean François Millet, Ernest Hébert, John 
Ruskin, William Morris, Louis Comfort Tiffany, Gu-
staw Klimt, Maurice Denis. Malarstwo i mozaika typu 
bizantyjskiego wykorzystywane były wówczas zarówno 
przez środowiska dążące do odnowy sztuki religijnej, jak 
i przez malarzy działających poza Kościołem. 

2. Niezmiernie znaczący, wręcz przełomowy dla pre-
zentowanego zagadnienia był czas rewolucji artystycznej 
początków XX wieku. Sztuka nowoczesna, dokonując 
głębokiej odnowy malarskiego widzenia i obrazowania, 
dała wreszcie klucz do zrozumienia ikony. Dzięki poja-
wieniu się kierunków odrzucających iluzjonizm możliwe 
stało się zaakceptowanie jej znakowego języka. Zmiany 
te implikowały weryfikację dotychczasowej, negatywnej 

Andrzej Bednarczyk [Fig. 1]. “For a long time, 
I just looked at them as if I was enchanted. 
Deprived of the capability of rational thinking, 
I absorbed their perfection and truthfulness. 
I had seen the copies of the icons many times 
before, and schools had taught me to analyse 
them unemotionally; it all made the feeling even 
more surprising. Having recovered from that first 
impression, I asked myself two questions: why 
has an old painting, created several centuries ago, 
become a source of an astounding experience for 
me? And the other, which had been lingering 
in my head for a long time, but obtained its 
verbalization only then: how to paint the 
invisible?”5 

This last phrase accurately renders the essence 
of the creative fascination with iconic painting. 
Its source is precisely the desire to visualize the 
“invisible”, and also the peculiar nature of icons 
that allows them to reveal the supernatural status 
of man and the surrounding reality. The symbolic 
motives and means of presentation of iconic 
origin, i.e. the golden background, colour, value, 
rhythm, drawing, the morphology of figures and 
objects, spatial relations and the composition 
structure are usually deprived of autonomic 

5 A. Bednarczyk, Spacerując pod złotym niebem, rozwa-
żania o poczuciu przestrzeni (pomiędzy św. Tomaszem z Akwinu 
a współczesnością), Kraków, 2001, qualification lecture for the 
II degree procedure, Faculty of Painting, Academy of Fine 
Arts in Cracow, p. 4.

2. Kazimierz Głaz, Istota rzeczy, 2002–2007, 
akryl na płótnie, fot. z archiwum żony ar-
tysty 
2. Kazimierz Głaz, Nature of Things, 2002–
2007, acrylic and oil on canvas, photograph 
from the artist’s wife’s archives
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oceny kształtu artystycznego ikony, która przestała być 
odtąd wyłącznie obiektem kultu religijnego, awansując 
do rangi dzieła sztuki, porównywalnego z najwybitniej-
szymi przykładami malarstwa światowego. Szczególne 
znaczenie miał bezprecedensowy, nowatorski stosunek 
do ikony artystów spod znaku rosyjskiej awangardy, 
przede wszystkim zaś twórczość Kazimierza Malewi-
cza. Otworzyli oni drogę do całkowicie odmiennej od 
praktykowanej w XIX wieku recepcji sztuki Kościołów 
prawosławnych. Od tamtej pory, wbrew nierzadkim opi-
niom o skostnieniu ikony, jakoby zastygłej w martwej 
figurze stylistycznej, odciętej od świata sztuki gorsetem 
konserwatywnych reguł krępujących artystę, stała się 
ona rezerwuarem form i środków obrazowania o dużym 
potencjale artystycznym i „energetycznym”, zdolnym za-
płodnić wyobraźnię twórców reprezentujących, co godne 
podkreślenia, różne postawy i konwencje w sztuce. Po-
jawiali się oni w całym XX stuleciu, zarówno w krajach 
tradycyjnie prawosławnych, jak i na Zachodzie. Wielu 
z nich jest znanych jedynie lokalnie, ale inni, jak: Ka-
zimierz Malewicz, Wasily Kandinsky, Alexej Jawlensky, 
Piet Mondrian, Constantin Brâncuşi, Paul Klee, Marc 
Chagall, Amadeo Modigliani, Mark Rothko, Yves Klein, 
Lucio Fontana, Andy Warhol, a w późniejszym okresie 
również: Dan Flavin, Arnulf Rainer, Willibald Kramm, 
Bill Viola – by poprzestać na najważniejszych – należą 
do czołówki sztuki światowej. Stosunek wszystkich tych 
twórców do ikony jest zróżnicowany i wynika z przy-
jętych w każdym poszczególnym przypadku założeń 
artystycznych. Jej recepcja nie ogranicza się do pustej 
stylizacji, w rezultacie której powstają artefakty nieade-
kwatne do aktualnego obrazu świata i sytuacji w sztu-
ce. Przeciwnie, przynosi ona wciąż nowe interpretacje 
w postaci dzieł zadziwiająco różnorodnych formalnie, 
często – na pierwszy rzut oka – nieprzypominających 
pierwowzoru. 

3. Nie tylko w latach 1960–2007, wyznaczających 
zakres chronologiczny niniejszego artykułu, pojawiali 
się w Polsce artyści, których twórczość jest w istotny 
sposób powiązana z malarstwem cerkiewnym. Niemało 
było ich także w pierwszej połowie XX wieku. Spośród 
nich należałoby wymienić: Michała Bojczuka, Antonie-
go Buszka, Wacława Borowskiego, Eugeniusza Zaka, 
Zofię Baudouin de Courtenay, Helenę Schrammównę, 
Karola Hillera, Andrzeja Pronaszkę czy Leona Chwistka. 
Inspiracje, przetransponowane na nowe środki wyrazu 
i niekiedy jedynie z trudem uchwytne, wchodzą w tam-
tych czasach w relacje z formami o innej proweniencji, 
zaczerpniętymi ze sztuki ludowej, naiwnej, cechowej. 
Wszystkie one prowadzą w efekcie do syntetycznego 
i płaskiego traktowania formy malarskiej, hieratyczności 
postaci, osiowości kompozycji, redukcji zbędnego szcze-
gółu, geometryzacji elementów pejzażowych. Dialog 
nowoczesności z tradycją, a właściwie z różnymi trady-
cjami, był bowiem w dwudziestoleciu międzywojennym 
prowadzony równolegle. W dialogu tym nierzadko ule-
gały zatarciu granice między poszczególnymi nurtami, 

significance; they form a kind of “conveyor belt” 
for the supernatural values.

The lively reception of icons in Poland is 
not merely a local phenomenon, but has been 
noticeable also in western art for a long time. 
When looking at the works of art created in 
Poland over the last decades (1960–2007), we 
should take into account that:

1. The roots of today’s iconic inspiration 
go back to the 19th century Byzantine Revival, 
marked with the names of such artists as Gustave 
Moreau, Jean-Léon Gérôme, Jean François Millet, 
Ernest Hébert, John Ruskin, William Morris, 
Louis Comfort Tiffany, Gustav Klimt, or Maurice 
Denis. Painting and mosaic of Byzantine style 
were used both by the artistic circles aiming at 
the revival of religious art, and by the artists from 
outside the church spheres. 

2. The artistic revolution of the beginning 
of the 20th century, as ever significant, was in fact 
a break-through in the field of iconic painting. 
The modern art, by stimulating a profound 
restoration of viewing and imagery in painting, 
provided the key to understanding the icon. 
Owing to the emerging options in painting that 
rejected illusionism, it became possible to accept 
the formal language of icons. Those changes 
implied a verification of the previous negative 
evaluation of the artistic form of the icon, which 
thus stopped being perceived exclusively as an 
object of religious cult, and was raised to the rank 
of a work of art, comparable with the masterpieces 
of world’s painting. Special significance must be 
ascribed to the unprecedented, original attitude of 
the Russian avant-garde artists towards the icon, 
especially to the works of Kazimir Malevich. They 
opened the way to the reception of Orthodox 
churches art which was diametrically different 
from the one practiced in the 19th century. Since 
then, contrary to the frequent opinions about the 
stagnation of the icon, presumably fossilized in 
a dead stylistic device, separated from the world 
of art by a stiff corset of conservative principles 
that bind the artist, it has become a reservoir 
of forms and means of presentation possessing 
a huge artistic and “energetic” potential, which can 
fertilize the imagination of artists representative of 
– which is worth emphasizing – diverse attitudes 
and conventions in art. They have appeared 
throughout the whole 20th century, both in the 
traditionally Orthodox countries and in the West. 
Many of them are known only locally, but others, 
like Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky, Alexej 
Jawlensky, Piet Mondrian, Constantin Brâncuşi, 
Paul Klee, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, 
Mark Rothko, Yves Klein, Lucio Fontana, Andy 
Warhol, and later also Dan Flavin, Arnulf Rainer, 
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a one same wzajemnie się przenikały, tworząc nowe, 
oryginalne wartości estetyczne6.

4. Inspiracje ikoną widoczne są nie tylko w sztuce 
funkcjonującej poza domeną kultu. Obecne są również 
w realizacjach sakralnych (kościelnych). Ze względu na 
ich specyfikę i problemy, jakie stwarza w Kościele ar-
tystyczna i teologiczna recepcja ikony, zagadnienia te 
– wymagające osobnego studium – znalazły się poza 
obszarem niniejszych rozważań. 

impresje moskiewskie. Po drugiej wojnie światowej 
pierwsze symptomy artystycznego zainteresowania ikoną 
dają się zaobserwować w latach sześćdziesiątych. Z jednej 
strony wiązało się ono z pewnym ożywieniem sztuki 
o inspiracjach religijnych jako rezultatem postępują-
cej liberalizacji w zakresie polityki kulturalnej państwa, 
z drugiej zaś – z bardziej ogólnym nurtem przemian 
zapoczątkowanych w wielu krajach Europy w tym sa-
mym czasie. Można wówczas obserwować zmierzch 
atrakcyjności postaw i tendencji artystycznych preferu-
jących zarówno kult nowości i postępu, jak i laicki oraz 
homocentryczny model kultury. 

Na lata sześćdziesiąte przypada najciekawszy okres 
w twórczości Wiesława Markowskiego, artysty uro-
dzonego we Lwowie w roku 1938. Malarz ten, zwią-
zany później z artystycznym środowiskiem Gdańska, 
podejmował różnorodne tematy, w tym również pej-
zaż, w którym często pojawia się motyw cerkwi [il. 1]. 
Najciekawsze są jednak jego wielofigurowe kompozycje 
narracyjno-symboliczne, niekiedy wręcz ezoteryczne, 
powstałe z inspiracji książką Doktor Faustus Tomasza 
Manna, odsłaniające świat lektury, a zarazem bogactwo 
wyobraźni autora. W nich właśnie najsilniej odbiło się 
zainteresowanie Markowskiego bizantyjską ikoną, ale 
także wpływy innych, współczesnych konwencji arty-
stycznych, zwłaszcza surrealizmu; figury są hieratyczne, 
potraktowane sylwetowo, umownie, zwykle malowane 
płasko, świecą niejako od wewnątrz.

U progu lat sześćdziesiątych powstaje również seria 
obrazów Impresje moskiewskie Kazimierza Głaza, inspiro-
wanych malarstwem staroruskim, z którym artysta zetknął 
się podczas wycieczki do Moskwy w roku 1962. Przy-
wiózł z niej fascynację sferą wartości sakralnych i odczuł 
potrzebę wyrażania ich w swej sztuce7. Częste od tej pory 
nawiązania do ikony – zawsze swobodne, pozbawione 
dosłowności – stają się w jego twórczości „znakiem wywo-
ławczym” treści nadprzyrodzonych, sugerują ontologiczną 
świętość rzeczywistości. Podobnie jak dla wielu twórców 
XX wieku ikona staje się dla Głaza lekcją swoistego esen-
cjalizmu metafizycznego – dochodzenia do duchowej 
istoty świata poprzez eliminację form uznanych za nadto 
zmysłowe. Za przykładem malarstwa cerkiewnego malarz 
odrzuca wszystko, co nie jest sednem rzeczy, co – w jego 

6 Luba 2004, jak przyp. 3, s. 7.
7 K. Głaz, Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia, Kraków 

1989, s. 183.

Willibald Kramm, Bill Viola – to mention only 
the most important ones – belong to the world 
leading artists. The attitude of all these artists to 
the icon is diverse and results from the artistic 
assumptions made. The reception of the icon is 
not limited to mere stylization, the result of which 
are artefacts inadequate to the present image of the 
world and the situation in art. On the contrary, 
it brings ever new interpretations in works which 
are, to a surprising extent, diversified formally, 
and often – at the first sight – do not resemble 
the original.

3. Not only in the years 1960–2007, which 
delimit the period of interest in this article, in 
Poland there appeared artists whose works are in 
a significant way linked to the Orthodox church 
art. There were many of them in the first half 
of the 20th century. Among them, we should 
mention Michał Bojczuk, Antoni Buszek, Wacław 
Borowski, Eugeniusz Zak, Zofia Baudouin de 
Courtenay, Helena Schramm, Karol Hiller, 
Andrzej Pronaszko, or Leon Chwistek. In those 
times, inspirations, translated to the new means of 
expression and sometimes only hardly noticeable, 
entered into relations with forms of other origin, 
taken from folk, naïve or guild art. All of them 
in effect lead to synthetic, shallow treatment 
of the painting form, the hieratic character of 
figures, axis-centred composition, reduction 
of redundant detail and geometrization of the 
landscape elements. For in the period between 
the world wars, the dialogue between modernity 
and tradition, or actually different traditions, was 
carried out paralelly. In this dialogue, frequently 
the borderlines between particular currents were 
blurred, and the currents permeated each other, 
creating new, original aesthetic values.6

4. Inspirations by the icon are visible not 
only in art outside the domain of religious 
worship. They are also present in sacred (churchly) 
realizations. Because of their peculiar character 
and the problems caused by the artistic and 
theological reception of the icon in the Church, 
these issues remain beyond the area of the present 
considerations, as they require a separate study.

Moscow impressions. After the World War 
II, the first symptoms of artistic interest in the 
icon were observable in the 1960s. On the one 
hand, the situation was connected with the revival 
of religiously inspired art, which was the result 
of progressing liberalization of the state’s cultural 
policy; on the other hand, it was linked to the 
more general trend of changes initiated in many 
European countries at the same time. There was 
an observable decline in the attractiveness of 

6 Cf. Luba (ft. 3), p. 7.
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mniemaniu – nie określa duchowej istoty problemu. Wie-
le obrazów Głaza z różnych okresów twórczości stanowi 
rodzaj wariacji na temat krzyża i kwadratu – elementów 
o znaczeniu mistycznym i kosmicznym, zróżnicowanych 
tak pod względem ich wzajemnego układu, jak i kolory-
styki [il. 2]. W „ikonowych” kompozycjach Głaza dokonał 
się proces scalenia i zarazem przetworzenia wielu bodźców 
naraz. Ducha dawnego malarstwa bizantyjskiego tłumaczy 
artysta na język współczesnej wypowiedzi artystycznej.

W rezultacie wycieczki na Wschód, tym razem do 
sofijskiej cerkwi Bojana, w latach 1961–1962 powstaje 
cykl hieratycznych, płaskich, nieledwie amorficznych 
Figur Józefa Hałasa, malowanych na papierze i płótnie. 
Nie jest to jedyny ślad urzeczenia artysty prostotą formy, 
logiką kompozycji i duchowym klimatem malarstwa 
cerkiewnego. Choć artysta przechodzi wkrótce na po-
zycje „ikonoklastyczne” i tworzy abstrakcyjne pejzaże, 
to spotkanie z malarstwem cerkiewnym zdaje się mieć 
istotny wpływ na ich medytacyjny charakter. W latach 
dziewięćdziesiątych malarz wykonuje serię abstrakcyj-
nych gwaszy o niewielkim formacie, które określa mia-
nem Małych ikon (Mi), jakby podpowiadając odbiorcy 
ich duchowy wymiar znaczeniowy. W ostatnim czasie, 
po niemal pięćdziesięciu latach, artysta znów wraca do 
figuracji. Jakkolwiek cykl Anioły, malowany na starych 
gwaszach, bliższy jest rzeczywistości profanum, to jednak 

artistic attitudes and tendencies that preferred 
both the cult of novelty and progress and the lay 
and homocentric model of culture. 

Wiesław Markowski, an artist born in Lviv 
in 1938, created the most interesting works in the 
1960s. The painter, later on associated with the 
artistic spheres of Gdańsk, turned to diversified 
topics, including landscape, in which a frequent 
motive was the image of an Orthodox church 
building [Fig. 2]. However, his most interesting 
works are large-figure narrative-symbolic 
compositions, sometimes even esoteric, inspired 
by Thomas Mann’s “Doctor Faustus”; they reveal 
the world of the novel, and at the same time 
the richness of their author’s imagination. It is 
in these works that Markowski’s interest in the 
Byzantine icon is reflected most vividly, but they 
also reflect the influence of other contemporary 
artistic conventions, especially of surrealism. The 
figures are hieratic, with the silhouettes only 
outlined, treated suggestively, usually painted flat, 
glimmering from inside.

In the first years of the 1960s, another series 
of paintings was created, that is Moscow impressions 
by Kazimierz Głaz. They were inspired by Old-
Ruthenian painting, which the artist encountered 
during his trip to Moscow in 1962. He returned 
fascinated with the sphere of sacred values and felt 
compelled to express them in his painting.7 In his 
later works, the frequent associations with the icon 
– always free, non-literal – became a “call sign” of 
supernatural meanings, implying the ontological 
sacredness of the reality. For Głaz, like for many 
artists of the 20th century, the icon became a lesson 
of a kind of metaphysical essentialism: reaching 
the spiritual nature of the world by elimination of 
the forms considered too sensual. Following the 
example of the Orthodox church painting, the artist 
rejects everything that is not the essence of things, 
all that does not – in his opinion – determine the 
spiritual nature of the problem. Many paintings 
by Głaz, from various periods, are only a sort of 
variation on the theme of a cross and a square, 
elements of mystical and cosmic significance; the 
variations are diversified with respect to the mutual 
location of the elements and the colours [Fig. 3]. 
In Głaz’s “iconic” compositions, a simultaneous 
process of uniting and transforming many stimuli 
occurs. The spirit of the old Byzantine painting 
is translated by the artist into the language of the 
modern artistic discourse.

As a result of a trip to the East, this time to 
the Boyana church in Sofia, in 1961–62 a paper 
and canvas cycle of hieratic, flat, nearly amorphic 

7 K. Głaz, Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia, 
Kraków, 1989, p. 183.

3. Jerzy Nowosielski, Rzeźnia, 1963, olej na płycie pilśniowej, fot. ar-
chiwum Galerii Sztuki Współczesnej Teresa Starmach w Krakowie
3. Jerzy Nowosielski, Slaughterhouse, 1963, oil on fibreboard, pho-
tograph from the archives of Starmach Gallery in Krakow
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w wielobarwnej, jakby mozaikowej kompozycji kładzio-
nych kontrastowo, świetlistych kolorów pobrzmiewa 
echo splendoru prawosławnych świątyń i wczesnych, 
inspirowanych nim obrazów Hałasa. 

Spośród omawianych tu artystów najbardziej głęboko 
i wielowymiarowo związana jest z ikoną twórczość Jerze-
go Nowosielskiego. Kontakt malarza ze sztuką prawosła-
wia, z inspirującą ją kosmologią biblijną i patrystyczną, 
chrystologią, teologią światłości czy wreszcie sofiologią, 
zaowocował traktowaniem twórczości plastycznej w ka-
tegoriach soterologicznych. Zaczerpnięte z ikony środ-
ki wyrazu stosowane – wprawdzie w różnym natężeniu 
i kontaminacji – tak w przedstawieniach religijnych, jak 
„świeckich”, służą teandrycznej, bosko-ludzkiej wizji czło-
wieka i uduchowiającej transformacji świata materialnego. 
Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że zarówno sam ka-
non ikony, jak i jej tradycyjne zaplecze teologiczne uległy 
w malarstwie i refleksji teoretycznej Nowosielskiego rein-
terpretacji, na którą wpływ miały nowe kierunki w sztuce 
XX wieku oraz współczesna myśl filozoficzna [il. 3].

Niechęć do narracji i formuły realistycznej, wią-
zanych tradycyjnie z przygodnością istnienia, skłoniła 
również Witolda Damasiewicza i Henryka Musiało-
wicza, reprezentantów starszej generacji artystów, do 
poszukiwania inspiracji w ikonie. Jednak gdy pierwszy 
z nich, zmierzając do ujawnienia sakralnych korzeni bytu 
i nadprzyrodzonego statusu człowieka, podążał drogą 
radykalnej redukcji i syntezy kształtów obserwowanych 

Figures was created by Józef Hałas. The cycle is 
not the only evidence of the artist’s fascination 
with the simplicity of form, logic of composition 
and the spiritual climate of the Orthodox 
church painting. Although he soon turned to 
the “iconoclastic” attitudes and created abstract 
landscapes, the encounter with Orthodox painting 
seems to have affected their meditative character. 
In the 1990s, the artist painted a series of abstract 
gouaches of small size, which he entitled Little 
icons (Małe ikony, Mi), as if providing the viewer 
with a clue as to the spiritual dimension of their 
meaning. Recently, after almost fifty years, Hałas 
has returned to figural painting. Although the 
cycle Angels, painted on old gouaches, is closer to 
the reality of profanum, in their multi-hue, as if 
mosaic composition of contrasting bright gleaming 
colours, one can notice the reverberations of the 
splendour of the Orthodox churches and Hałas’s 
early icon-inspired painting. 

Among the presented artists, the works by 
Jerzy Nowosielski are in the most profound and 
multidimensional relation to the icon. The artist’s 
contact with the art of the Orthodox church, with 
the biblical and patristic cosmology that inspired 
it, with Christology, theology of light, and 
sophiology, resulted in his treatment of artistic 
creation in soteriological terms. The means of 

4. Witold Damasiewicz, Twierdza I, 1972, 
olej na płótnie, fot. z archiwum J. Dama-
siewicza
4. Witold Damasiewicz, Citadel I, 1972, oil 
on canvas, photograph from the archives of 
J. Damasiewicz
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w naturze [il. 4], to drugi – przeciwnie, związał je z iście 
bizantyjskim splendorem „drogocennej” materii malar-
skiej o zróżnicowanych efektach barwnych, świetlnych 
i fakturalnych, tworzących magiczno-fantastyczny kli-
mat, tak charakterystyczny dla obrazowych cykli i rzeź-
biarskich „ikonostasów” [il. 5]. 

Facies. Na antypodach „rozbuchanej” formalnie sztuki 
Musiałowicza, obfitującej w efekty ornamentalno-świetl-
ne, leży twórczość Jana Berdyszaka – również „aniko-
niczna”, z właściwą jej apoteozą miejsca pustego („pustej 
głębi”) jako obiektu medytacji i najważniejszego nośnika 
sensów metafizycznych. Zaczerpnięte z ikony motywy: 
romb płomienny (cykl Miejsca rezerwowane) i święte 
oblicze (cykl Facies), sprowadzone do funkcji ramy dla 
wolnej przestrzeni – bezgranicznej i transcendentnej, 
są zarazem prowokacją odbiorcy, który musi wypełnić 
obraz siłą własnej imaginacji [il. 6].

Motyw nie-ręką-ludzką-stworzonego oblicza Chry-
stusa był też wielokrotnie źródłem inspiracji dla Euge-
niusza Muchy [il. 7]. Jego „weroniki” uderzają właściwą 
temu twórcy prostotą i nieledwie ludową bezpośrednio-
ścią wyrazu. Obok przedstawień utrzymanych w duchu 
bardziej tradycyjnym, niemal kanonicznym, spotkać też 
można ujęcia niekonwencjonalne, wzbogacone o nowe, 
aktualne treści. 

Podobnie dla Wojciecha Sadleya owa „ikona nad 
ikonami”, jaką jest nie-ręką-ludzką-stworzony wizeru-

expression borrowed from the icon, though used 
in various intensity and blends, in both religious 
and lay presentations, serve the theandric, human-
divine vision of man and the spiritualizing 
transformation of the material world. It must be 
emphasized here that both the canon of the icon 
itself and its traditional theological background 
undergo reinterpretation in Nowosielski’s painting 
and theoretical reflection. This reinterpretation 
was influenced by the new directions in the art of 
the 20th century and by the modern philosophical 
ideas [Fig. 4].

Dislike for narration and realistic formula, 
traditionally associated with the accidentality 
of existence, caused also Witold Damasiewicz 
and Henryk Musiałowicz, the representatives 
of the earlier generation of artists, to search 
for inspiration in the icon. While the former, 
aiming to reveal the sacred roots of being and 
the supernatural status of man, followed the 
path of radical reduction and synthesis of the 
forms observed in nature [Fig. 5], the latter, on 
the contrary, linked them to the truly Byzantine 
splendour of the “precious” matter of the 
painting, the matter of diversified colour, light 
and texture effects, which create the magical-
fantastic atmosphere, so typical of the painting 
cycles and sculptured “iconostases” [Fig. 6].

5. Henryk Musiałowicz, Reminiscencje, 1979, 
technika własna, fot. z archiwum artysty
5. Henryk Musiałowicz, Reminiscences, 1979, 
the artist’s own technique, photograph from 
the artist’s archives
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6. Jan Berdyszak, Miejsce rezerwowane, 1973–1974, akryl na desce, fot. z archiwum artysty
6. Jan Berdyszak, Booked Place, 1973–1974, acrylic on board, photograph from the artist’s archives

nek twarzy Chrystusa, stała się zaczynem przedstawień 
zmierzających do wyrażenia tajemniczej jedności ducha 
i materii, śmierci i życia, tego, co zniszczalne i podlega-
jące przemijaniu. Usytuowany centralnie kształt głowy, 
widoczny jedynie w postaci mrocznego zarysu lub mgli-
stej plamy o rozmazanych konturach, jest wyklejany, 
rysowany, malowany, ugnieciony na papierze, jedwabiu, 
płótnie, filcu czy skórze. Emocjonalne i symboliczne 
działanie tworzywa, faktury, koloru, światła zawiera su-
gestię męczeństwa, ale zarazem i misterium przemiany, 
tajemniczej jedności śmierci i życia [il. 8].

 Dzieła Muchy, Berdyszaka i Sadleya nie są jedynymi 
przykładami inspiracji ową praikoną, stanowiącą pod-
stawę ideową wszystkich innych ikon. Na osobną uwagę 
w tym kontekście zasługiwałyby prace Zbigniewa Bajka 
(Sceny z Drogi Krzyżowej, 1983; Mandyliony, od 1985 
oraz Żywioły, znane z trzech różnych wersji), woale Ewy 
Kuryluk, szczególnie zaś twórczość Zbigniewa Treppy 
– teologa, autora książek na temat całunu turyńskiego 
i ikony Matki Boskiej z Guadelupe, a równocześnie ar-
tysty-fotografika8. Nie bez znaczenia dla wyboru fotogra-
fii jako środka wypowiedzi artystycznej była dla Treppy 

8 Z. Treppa, Całun turyński. Fotografia Niewidzialnego, Warsza-
wa 2004; tenże, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadelupe, Warszawa 
2006. 

Facies. In the antipodes of the formally 
bountiful and exuberant art of Musiałowicz, 
teeming with ornamental and light effects, lies 
the art of Jan Berdyszak, also “aniconic”, with its 
typical apotheosis of the empty place (the void) as 
the object of meditation and the most important 
carrier of the metaphysical senses. Iconic motives 
of the fiery rhombus (cycle Reserved places) and 
the holy face (cycle Facies), reduced to function 
as a frame for the empty space, unbounded and 
transcendental, are at the same time a provocation 
of the viewer, who must complete the painting 
with the power of his imagination [Fig. 7].

The motive of Christ’s image “not-made-by-
hand” has been a frequent source of inspiration 
for Eugeniusz Mucha [Fig. 8]. His “veronicas” 
strike the viewer with the typical simplicity 
and nearly folk-like straightforwardness of the 
presentation. Apart from the presentations in the 
more traditional, almost canonical spirit, one can 
find unconventional ones, enriched with new, up-
to-date contents.

Similarly, for Wojciech Sadley the “icon of 
icons”, the image of Christ’s face not-made-by-
hand, has become the leaven of presentations that 
aim to express the mysterious unity of spirit and 
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7. Eugeniusz Mucha, Dzię-
kuję ci Weroniko, 1974, olej 
na płótnie, fot. z archiwum 
artysty
7. Eugeniusz Mucha, Thank 
You Veronica, 1974, oil on 
canvas, photograph from 
the artist’s archives

bliska ikonie, kreacyjna rola światła – w fotografii czysto 
fizykalnego, w ikonie zaś nabierającego znaczeń metafi-
zycznych. Wielką wagę przywiązuje też Treppa do faktu, 
iż powstanie obrazu fotograficznego może się dokonać 
bez ingerencji człowieka. Praca wykonana w tej technice 
jest więc w szczególnym sensie acheiropoietos – nie-ludzką-
ręką-stworzona. Nic zatem dziwnego, że twórca uznał ją 
za szczególnie predestynowaną do prezentacji treści mi-
sterium męki i zmartwychwstania Pańskiego. Rozliczne 
nawiązania artysty do acheiropity Chrystusa – zarówno 
do wizerunku całej postaci uwiecznionej na całunie tu-
ryńskim, jak i Świętego Oblicza – służą refleksji nad nad-
przyrodzonym statusem człowieka, ukazaniu przemiany 
człowieka cielesnego w istotę metafizyczną [il. 9].

Motyw Świętego Oblicza podejmowali, niekiedy 
wielokrotnie, także inni artyści. W tym kontekście wy-
mieńmy: Tadeusza Brzozowskiego, Mariana Czaplę, 
Janusza Marciniaka, Aldonę Mickiewicz, Jerzego No-
wosielskiego, Stanisława Rodzińskiego, Jacka Sempo-
lińskiego, Irenę Marię Palkę, Teresę Rudowicz, Danutę 
Waberską. W niektórych realizacjach wspomnianych 
artystów uderza bogactwo odniesień eschatologicznych 
[il. 10], w innych znów – górę bierze perspektywa eg-
zystencjalna, związana z dramatem istnienia człowieka. 
Obok wizji zobiektywizowanych, wiernych tradycji, 
pojawiają się przedstawienia przesycone widzeniem su-
biektywnym, w których Chrystus jest przede wszystkim 
figurą ludzkiego losu. 

Istnieje jeszcze jedna ikona darzona w Polsce szcze-
gólną czcią i otoczona kultem, która już niejednokrotnie 
w dziejach naszej sztuki stawała się źródłem przedstawień 
łączących w sobie treści duchowe, egzystencjalne i na-

matter, life and death, the destructible and the 
transient. The centrally placed shape of a head, 
visible only as a dark outline or a vague spot with 
blurred contour, is papered, drawn, painted, or 
pressed on paper, silk, cloth, felt, or leather. The 
emotional and symbolic effects of the material, 
texture, colour and light contains the implication 
of martyrdom, but at the same time of the mystery 
of transformation, the impenetrable unity of life 
and death [Fig. 9].

The works by Mucha, Berdyszak or Sadley 
are not the only examples of the inspiration by 
the proto-icon, which forms the basic idea of all 
other icons. In this context, attention should also 
be drawn to the works by Zbigniew Bajek (Scenes 
from the Way of the Cross, 1983; Mandylions, 
since 1985, and Elements, known in three 
different versions), the veils by Ewa Kuryluk, 
and especially to the works by Zbigniew Treppa, 
a theologian, the author of books on the Shroud 
of Turin and the icon of Our Lady of Guadalupe, 
at the same time an artist-photographer.8 In 
Treppa’s choice of photography as a means of 
artistic expression, an important factor was – 
related to the icon – the creative role of light; it 
is purely physical in photography, and becomes 
metaphysical in the icon. Treppa also attaches 
great importance to the fact that a photographic 

8 Z. Treppa, Całun turyński. Fotografia Niewidzialnego, 
Warszawa, 2004; idem, Meksykańska symfonia. Ikona z Gu-
adelupe, Warszawa, 2006.
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rodowe9. Mowa tu, rzecz jasna, o obrazie Matki Boskiej 
z klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Dzieje tego wize-
runku – od momentu pojawienia się na Jasnej Górze aż 
do czasów współczesnych – nierozerwalnie splatają się 
z historią naszego kraju. W przekonaniu wielu pokoleń 
Polaków Bogurodzica z Jasnej Góry była i jest obroń-
czynią najwyższych wartości religijnych i narodowych, 
obyczajów chrześcijańskich, kultury narodowej i języka 
ojczystego. Nic zatem dziwnego, że szczególnie wiele 
przedstawień zawierających odniesienia do tej ikony po-
jawiło się w latach stanu wojennego, o czym świadczą 
prace: Ireny Snarskiej, Eugeniusza Get-Stankiewicza, 
Zofii Broniek, Macieja Bieniasza, Jacka Frączaka, Leszka 
Sobockiego, Zbyluta Grzywacza, Ewy Walawskiej, Mar-
ka Sapetty, Andrzeja Żarnowieckiego czy Władysława 
Ratusińskiego.

9 W odniesieniu do XIX wieku zagadnienie omawia K.S. Mo-
isan, Ikonografia Maryjna w polskiej sztuce XIX wieku, w: Niepokalana 
– kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, 
C. Krakowiak, Lublin 1988. Znaczenie, jakim w toku dziejów ob-
rósł wizerunek jasnogórskiej Bogurodzicy, jest przedmiotem książki 
A. Niedźwiedzia, Obraz i postać. Znaczenie wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Kraków 2005. Przykłady inspiracji ikoną Matki 
Boskiej Częstochowskiej w stanie wojennym podaje D.K. Łuszczek, 
Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981–1999, Gdańsk 
1998.

image may be created without the touch of 
a human hand. Thus, a work produced with 
this technique is in particular acheiropoietos: not-
made-by-human-hand. It is not surprising, then, 
that the artist has considered this technique to 
be especially suitable for the presentation of 
the mystery of the Passion and Resurrection 
of Christ. The artist’s numerous references to 
Christ’s acheiropoieta – both the image of the 
whole figure eternalized in the Shroud of Turin, 
and the Holy Face – serve the reflection on the 
supernatural status of man, and showing the 
transformation of a bodily human being into 
a metaphysical being [Fig. 10].

The motive of the Holy Face has also been 
employed, sometimes repeatedly, by other artists. 
In this context we should mention Tadeusz 
Brzozowski, Marian Czapla, Janusz Marciniak, 
Aldona Mickiewicz, Jerzy Nowosielski, Stanisław 
Rodziński, Jacek Sempoliński, Irena Maria Palka, 
Teresa Rudowicz, and Danuta Wawerska. In some 
realizations by the mentioned artists the striking 
feature is the richness of eschatological references 
[Fig. 11], while in others, the dominating feature 
is the existential perspective, connected with the 
drama of human existence. Beside objectivized 
visions, faithful to tradition, there are presentations 

8. Wojciech Sadley, Wizerunek, 2000, malowidło na filcu, fot. z archiwum artysty
8. Wojciech Sadley, Picture, 2000, painting on felt, photograph from the artist’s archives
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związki niemożliwe. Pamiętne lata osiemdziesią-
te przynoszą bezprecedensowe w sztuce polskiej XX 
wieku nasilenie zainteresowania tematyką i symboliką 
religijną. Ikonografia chrześcijańska zaczęła wówczas 
towarzyszyć problematyce historiozoficznej, społeczno-
politycznej i związanej z dramatem istnienia człowieka, 
wzbogaconej o perspektywę eschatologiczną i wymiar 
duchowy. Jakkolwiek malarstwo cerkiewne, eksponujące 
treści nieprzemijające, skoncentrowane na misterium 
Chwały Bożej, która triumfuje nad życiem „tu i teraz”, 
nie sprzyjało w podobnym stopniu jak sztuka Kościoła 
zachodniego aktualizacji treści religijnych, nie dawało 
odpowiedniego instrumentarium do komentowania wy-
darzeń związanych z walką o suwerenność kraju oraz do 
alegoryzowania ludzkiego losu, to jednak cieszyło się 
pewną popularnością. Świadczy o tym, między innymi, 
twórczość: Christosa Mandziosa, Michała Hrisulidisa 
i Romualda Oramusa, także w późniejszych latach kul-
tywujących więź ze sztuką Kościoła prawosławnego.

 Seria instalacji Zjawiska świetlne Mandziosa powsta-
ła nie bez wpływu mistyki światła, którego roli w ikonie 
nie sposób przecenić. Światło z projektora, zarazem real-
ne i symboliczne, rzutuje w przestrzeń sylwetę człowieka 
– zwielokrotnianą, odbijającą się na ścianach, taflach 
szklanych i warstwach tiulu [il. 11]. Nasycona światłem/
świętością postać pojawia się jako fantom nieutwierdzo-
ny w żadnej materii. Rosnąca bądź niknąca z pola wi-

permeated with a subjective vision, in which 
Christ is first of all a figure of human fate.

There is one more icon that receives 
special worship in Poland, which many times 
in the history of our art has become the source 
of presentations that combine the spiritual, 
existential and national meanings.9 The icon is, 
naturally, Our Lady of Częstochowa, from the 
Pauline monastery in Jasna Góra. The history of 
this painting, since its arrival at Jasna Góra until 
nowadays, is inseparably intertwined with the 
history of our country. In the opinion of many 
Poles, Our Lady of Jasna Góra has been, and still is, 
the defender of the highest religious and national 
values, our Christian customs, the Polish national 
culture and mother tongue. It is not surprising, 
then, that there appeared so many presentations 
referring to this icon during the Martial Law, the 
evidence of which are the works by: Irena Snarska, 
Eugeniusz Get-Stankiewicz, Zofia Broniek, Maciej 
Bieniasz, Jacek Frączak, Leszek Sobocki, Zbylut 
Grzywacz, Ewa Walawska, Marek Sapetto, Andrzej 
Żarnowiecki, or Władysław Ratusiński.

impossible relations. The memorable 1980s 
brought intensification of the interest in religious 
topics and symbols, unprecedented in the Polish 
art of the 20th century. Christian iconography 
started to be combined with the historiosophical 
or social-political issues, as well as with the issues 
of the existential drama of man, enriched with the 
eschatological perspective and spiritual dimension. 
The Orthodox church painting, which exposed 
the intransient, and concentrated on the mystery 
of God’s glory, triumphing over the “here and 
now” existence, did not facilitate the actualization 
of religious content as much as the western church 
art, and did not provide instruments adequate to 
commenting on the events associated with the 
fight for independence and to allegorizing the 
human fate, however, it was popular to some 
extent. It is evidenced by the works of: Christos 
Mandzios, Michał Hrisulidis and Romuald 
Oramus, who cultivated the associations with the 
Orthodox church art also in later years.

9 In reference to the 19th century, the issue is discus-
sed by: K.S. Moisan, Ikonografia Maryjna w polskiej sztuce 
XIX wieku, in: Niepokalana – kult Matki Bożej na ziemiach 
polskich w XIX wieku, B. Pylak, Cz. Krakowiak eds., Lublin, 
1988. The meanings acquired by the image of Our Lady 
of Jasna Góra over the ages are the topic of the book by 
A. Niedźwiedź, Obraz i postać. Znaczenie wizerunku Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Kraków, 2005. Examples of inspira-
tions by the icon of Mother of God of Częstochowa during 
the Martial Law are provided in: D.K. Łuszczek, Inspiracje 
religijne w polskim malarstwie i grafice 1981–1999, Gdańsk, 
1998.

9. Zbigniew Treppa, Znak ocalający I, 2004, fotografia, fot. z ar-
chiwum artysty
9. Zbigniew Treppa, Salvaging Sign I, 2004, photography, photo-
graph from the artist’s archives
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dzenia, zarazem realna i zjawiskowa, przywodzi na myśl 
ciało duchowe „odkupione i uwolnione od cierpienia 
rozkładu”, „odzyskujące swój nieprzemijający blask”, 
o jakim piszą prawosławni teologowie10. W znamiennym 
dla artysty sposobie prezentowania rzeczywistości, który 
zmierza do ujawnienia jej duchowej esencji, odnaleźć 
można powinowactwo ideowe z widzeniem ikonografa, 
z dokonywanym przezeń gestem „przemienienia” ciała 
w blask wizerunku, przypominającym o przemienie-
niu, które obejmie całą stworzoną rzeczywistość. W obu 
przypadkach światło jest nie tylko regułą kompozycyjną, 
ale równocześnie zasadą wartościującą i sensotwórczą.

W przypadku sztuki innego polskiego Greka – Mi-
chała Hrisulidisa czynnikiem dramatotwórczym jest 
zwarcie, konflikt elementów zaczerpniętych z tradycji 
prawosławnej z wpływami sztuki zachodniej, z właściwą 
jej skłonnością do koncentracji na problematyce krucho-
ści i przygodności istnienia. Przy wszystkich próbach 
„ikonografizacji” przedstawień poprzez liczne nawiązania 
do malarstwa bizantyjskiego – do złotych teł, centrycznej 

10 S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o literaturze 
i kulturze wczesnobizantyjskiej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1988, 
s. 323.

The series of installations Light Phenomena by 
Mandzios was created under certain influence of 
the mysticism of light, the role of which cannot be 
overestimated in the icon [Fig. 12]. The light from 
a projector, both real and symbolic, projects into 
the space a silhouette of man, multiplied, reflecting 
on the walls, glass panes and layers of tulle. The 
figure, saturated with light/sacredness, appears as 
a phantom, unattached to any matter. Growing, 
or disappearing, both real and ephemeral, it 
brings to mind the spiritual body, “redeemed 
and freed from the suffering of decomposition”, 
“retrieving its intransient brightness”, described 
by the Orthodox theologians.10 In the way of 
presenting the reality, peculiar of this artist, which 
aims to reveal the spiritual essence of reality, we 
find an ideological kinship with the vision of an 
iconographer, and with his act of “transfiguration” 
of a body into the shine of an image, which 
reminds us of the transfiguration that will enclose 

10 S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. Szkice o 
literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej, transl. into Polish 
D. Ulicka, Warszawa, 1988, p. 323.

10. Karolina Aszyk, Stelle, 2003, obiekty, fot. z archiwum artystki
10. Karolina Aszyk, Stelle, 2003, objects, photograph from the artist’s archives
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kompozycji, świetlistych kolorów, podziału płaszczy-
zny malarskiej na środkowy kowczeg i wypukłą łuzgę 
z serią mniejszych scen (Portret okienny, 1994; Obraz I, 
1995; Epitafium, 1997), hybrydyczne dzieła Hrisulidi-
sa, próbujące scalić elementy należące do dwóch róż-
nych porządków i tym samym nadać egzystencji sens 
nadprzyrodzony, pozostają przede wszystkim obrazami 
ludzkich dramatów, śmierci i cierpienia, utraty miary, 
ładu, piękna. 

W obrazach i grafikach Romualda Oramusa swoisty 
„bizantynizm” skonfrontowany jest ze współczesną upa-
dłą rzeczywistością i służy, a contrario, wyjaskrawieniu 
jej przypadłości. Powstałe w latach osiemdziesiątych cy-
kle Uczta, Rytuały, Funeralia oraz późniejsze prace z serii 
Homo ludens i Fitness Club zawdzięczają ikonie niejedno 
ujęcie kompozycyjne i wartości wyrazowe. Wyrwane z tra-
dycyjnie religijnego kontekstu, zostały skonfrontowane 
z obyczajowością wcale nie świętą, ujawniając grotesko-
wość różnych mód i absurdalność stadnych zachowań. 

Pod sam koniec lat siedemdziesiątych – kiedy jesz-
cze nic, w każdym razie w ówczesnym świecie sztuki nie 
zapowiadało dalekosiężnych przemian, jakie dokonać się 
w nim miały pod wpływem stanu wojennego – „wobec 
ikony”, a dokładniej pod wpływem dokonanego dzięki 
niej odkrycia wagi i siły sztuki obarczonej ogromnym 
bagażem treści, zdolnej nie tylko wejść w relację podmio-
tową z odbiorcą, ale jeszcze przemienić go wewnętrznie, 
rodziła się twórczość Jarosława Modzelewskiego. Jego 
pracy dyplomowej Wobec człowieka (1980) towarzyszył 
tekst – zwyczajowa część dyplomu na uczelni artystycz-

the whole created reality. In both cases, the light 
is not only a compositional rule, but also an 
evaluative and sense-creating principle.

In the case of the works by another Polish 
Greek, Michał Hrisulidis, the drama-creating 
factor is the clash, the conflict between elements 
originating in the Orthodox tradition and the 
influence of Western art, with its characteristic 
tendency to concentrate on the problem of 
fragility and accidentality of existence. Despite 
all his attempts to “iconographicize” the 
presentation through numerous references to 
Byzantine painting, such as golden backgrounds, 
centralized composition, bright-shining colours, 
division of the panels into the central kovcheg 
(“the ark”) and protruding luzga (lit. “husk”), 
with a series of smaller scenes (Window portrait, 
1994; Picture I, 1995; Epitaph, 1997), the hybrid 
works by Hrisulidis, trying to blend elements of 
two different orders and thus to give existence 
a supernatural sense, still basically remain images 
of human dramas, death and suffering, of the loss 
of measure, order, and beauty.

In the paintings and graphics by Romuald 
Oramus, a peculiar “byzantinism” is confronted 
with the modern fallen reality, and serves, 
a contrario, highlighting its condition. Created 
in the 1980s, the cycles Feast, Rituals, Funeralia, 
and later works from the series Homo ludens and 
Fitness Club owe to the icon many compositional 

11. Christos Mandzios, Zjawiska 
świetlne – X – „Przenikanie IV”, 
z cyklu Realizacje Paschalne, 1997, 
realizacja świetlna/tiul, światło z rzut-
nika, Galeria Miejska – Mosina, fot. 
z archiwum artysty
11. Christos Mandzios, Light Pheno-
mena – X – “Infiltration IV”, from 
the cycle Paschal Realizations, 1997, 
light realization/tulle, projector light, 
Urban Gallery in Mosina, photo-
graph from the artist’s archives
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12. Marek Sobczyk, Polny-
je Kawaliry Ordiena Sławy, 
1979, olej na płótnie, fot. 
z archiwum artysty
12. Marek Sobczyk, Polny-
je Kawaliry Ordiena Sławy, 
1979, oil on canvas, pho-
tograph from the artist’s 
archives

solutions and expressive values. Uprooted from 
their traditionally religious context, they have been 
confronted with entirely non-sacred customs, thus 
revealing the grotesque character of various fashions 
and the absurd of herd behaviour [Fig. 13].

Towards the end of the 1970s – when nothing, 
at least not in the world of art of that time, foretold 
the coming of the far-reaching changes that were 
to take effect under the influence of the Martial 
Law – Jarosław Modzelewski’s artistic creation 
evolved, “regarding the icon”, and more precisely, 
owing to the icon the discovery of the importance 
and power of art burdened with an enormous load 
of content, which has the capacity not only to 
enter a subjective relation with the recipient, but 
also to transform him internally. His graduation 
work Regarding man (1980) was supplemented 
with a paper, which is a usual form of diploma 
examination in a fine-art academy. The paper was 
entitled – significantly – Regarding the icon. It is 
also meaningful that Modzelewski’s discovery 
of the icon, together with the realization of the 
importance of tasks that a work of art and its 
creator face, happened to come in the times when 
a new kind of activities and media dominated 
the visual arts: happenings, performances, 
interventions, or video films. This point in the 

nej. Nosił on nomen omen tytuł Wobec ikony. Rzecz zna-
mienna, odkrycie ikony przez Modzelewskiego, a wraz 
z nią powagi zadań, jakie stoją przed dziełem sztuki 
i jego twórcą, przypadło na czasy dominacji w sztukach 
plastycznych nowego rodzaju działań i mediów – happe-
ningu, performance, interwencji, wideo. Celnie diagno-
zuje ów moment w dziejach sztuki polskiej Marta Ta-
rabuła: „Polska zazdrosnym okiem patrzyła na Zachód, 
a kamera video, obiekt marzeń absolwentów krajowych 
Akademii, wydawała się obowiązującym atrybutem no-
woczesnego artysty. Wobec deficytu kamer, do doku-
mentowania różnego typu działań powszechnie używano 
aparatów fotograficznych; narzędzia te służyły artystom 
do badania rzeczywistości. Wspomnianą rzeczywistość 
ujmowano na ogół w dawkach niewielkich, ale za to 
sprowadzonych do konkretu. Sztuka zredukowała swoje 
ambicje. Przestała zajmować się romantycznymi mrzon-
kami w rodzaju natchnienia, transcendencji, sięgania po 
to, co Niewidzialne. Wydawało się, że skromny status 
czystego zapisu wystarcza jej w zupełności, podobnie jak 
artyście wystarcza rola tego, kto wybiera wart zapisania 
fragment świata”11. Na tak rozumiany impas tradycyjne-
go obrazowania nałożył się jeszcze poważny kryzys języka 

11 M. Tarabuł, Świat z różnych stron. O malarstwie Jarosława 
Modzelewskiego, w: Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006, red. 
M. Kurzac, J. Michalski, Kraków 2007. 
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13. Magdalena Daniec, 25 widoków ziemi 
i nieba – noc, z cyklu „Atlantyda”, 2005, olej, 
akryl na płótnie, fot. z archiwum artystki.
13.  Magdalena Daniec, 25 views of Earth and 
Sky – night, from the cycle „Atlantis”, 2005, 
acrylic and oil on canvas, photograph from 
the artist’s archives

Polish art history is rightly diagnosed by Marta 
Tarabuła: “Poland looked enviously towards the 
West, and a video camera, an object of yearning of 
all graduates from the Polish Academies, seemed 
to be an indispensable attribute of a modern artist. 
In view of the shortage of camcorders, all kinds 
of activities were documented with photographic 
cameras; they served the artists to examine the 
reality. This reality was normally presented in 
small doses, though very particularized. The art 
cut down on its ambitions. It stopped dealing with 
romantic fancies like inspiration, transcendence, 
or reaching the Invisible. It seemed that the 
humble status of pure recording was absolutely 
sufficient for art, as the sufficient role for an 
artist was to select the fragment of the world 
worth recording.”11 The impasse in traditional 
presentation, understood in this way, overlapped 
with another serious crisis, of the language of the 
sacrum-inspired art, which originated in the art of 
the Renaissance; the latter affected Modzelewski 
with equal strength. “Only recently, owing to the 
discovery of the icon”, he wrote in his diploma 
paper, “did I realize why, while watching the works 
of the Western sacred art, I could never experience 
their sacredness, although I had been prepared 
for it. […] I could not come to terms with the 
language which cleaved to the commonness 

11 M. Tarabuła, “Świat z różnych stron. O malarstwie 
Jarosława Modzelewskiego”, in: Jarosław Modzelewski. Obrazy 
1977–2006, M. Kurzac, J. Michalski eds., Kraków, 2007.

sztuki inspirowanej sacrum, mający swe źródło w sztuce 
renesansu, odczuwany wówczas przez Modzelewskiego 
niemniej dotkliwie. „Dopiero niedawno, dzięki odkryciu 
ikony – pisał w swej pracy dyplomowej – uświadomiłem 
sobie, dlaczego kiedykolwiek oglądając dzieła zachodniej 
sztuki sakralnej nie mogłem przeżyć jej sakralności choć 
byłem na nią nastawiony. [...] Nie mogłem pogodzić się 
z językiem, który tak kurczowo trzymał się pospolitości, 
że przesłaniał całkowicie to, o czym miał mówić”12. Dla 
młodego twórcy hołdującego przekonaniu, że „sztuka 
to jest wielka rzecz. Coś, co wykracza poza zwyczajność 
świata”, spotkanie z malarstwem cerkiewnym w Bułgarii, 
Moskwie i Kijowie stało się swego rodzaju objawieniem 
(„Ikony spotkałem i odkryłem dla siebie w czasie, kiedy 
podobnego odkrycia najbardziej potrzebowałem” – napi-
sze potem). Nie sięgnął jednak do języka ich form. Ma-
larz również obecnie wyklucza możliwość stylistycznych 
zapożyczeń z ikony. Jej inspirująca rola leży natomiast 
w sferze wartości duchowych oraz uwarunkowań etycz-
nych, jakim do dziś daje wyraz w swej twórczości.

W perspektywie sztuki Jarosława Modzelewskiego 
oraz czasów stanu wojennego warto przywołać obrazy 
Marka Sobczyka, stanowiące przykład szczególnie swo-
bodnego i zarazem niekonwencjonalnego posługiwania 
się motywami symbolicznymi i środkami obrazowania 
wywiedzionymi z ikony13. Artystę fascynuje wieloznacz-
ność wszystkiego, co nas otacza, każdy rodzaj poznania 

12 J. Modzelewski, Wobec ikony, maszynopis dostępny w bi-
bliotece warszawskiej ASP.

13 Obu malarzy łączy wieloletnia przyjaźń i wiele wspólnych 
realizacji artystycznych. 
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wydaje się mu niekompletny, cząstkowy, nierzadko fał-
szywy, a przez to dający możliwość weryfikacji, demito-
logizacji, odideologizowania, którą nieustannie wykorzy-
stuje w swej sztuce. Zaiste trudno o konwencję bardziej 
przydatną do demistyfikacji utartych znaczeń i demasko-
wania uznanych świętości aniżeli poddana kanonicznym 
regułom forma ikony. Traktuje się ją powszechnie jako 
synonim/symbol tryumfu ortodoksji stanowiącej swe-
go rodzaju apogeum dogmatycznej twórczości świętych 
ojców. Jest więc zrozumiałe, że stała się ona ulubioną 
pożywką artysty, którego dzieło wyrasta z nieustannej 
potrzeby konfrontacji z przyjętymi normami. Stereotyp 
przeciwstawia więc stereotypom w myśl zasady, że prze-
ciwnika trzeba rozbroić jego własną bronią.

Charakterystyczne dla ikony zaburzenia proporcji 
i perspektywy oraz geometryczną ornamentykę szat za-
stosował malarz w skandalizującym obrazie Mleko Maryi 
i krew Chrystusa (1989), w którym zbawcze treści związa-
ne z macierzyństwem Maryi i odkupieńczą rolą jej Syna 
zostały sprowadzone do sporu o supremację boskiego 
nad ludzkim, duchowego nad zmysłowym, męskiego 
nad kobiecym. Co ważniejsze, krew czy mleko? – zapytuje 
retorycznie artysta, czyniąc aluzję zarówno do dycho-
tomicznej wizji świata i wynikającego z niej sztywnego 
podziału ról społecznych, jak i do najzupełniej współ-
czesnych problemów feminizmu. Z kolei w Bożym Na-
rodzeniu (1986–1990) malarz wprawdzie nie podważa 
dogmatu, lecz całkowicie rozmija się z usankcjonowaną 
tradycją ikonografią i desakralizuje święte wydarzenie, 
ukazując zwyczajny poród, przy czym przewrotnie na-
daje dzieciątku Jezus „kanoniczne” rysy greckie. 

Jak widać, idee, mity i dogmaty wiary, które mają 
swoją utrwaloną wizualną reprezentację, zostają przez 
Sobczyka przedstawione w sposób zupełnie nowy. 
Bywa również, że tradycyjna ikonografia religijna 
urzeczywistnia się w całkowicie innym kontekście sy-

so strongly that it entirely obscured what it 
was supposed to express.”12 For a young artist, 
believing that “art is something great, something 
that goes beyond the commonness of the world”, 
the encounter with Orthodox church painting 
in Bulgary, Moscow and Kiev became a sort of 
epiphany (“I encountered and discovered icons in 
the time when I most needed such a discovery”, 
he later wrote). Yet the painter did not adopt the 
language of the iconic form. Even today, he denies 
the possibility of stylistic borrowings from the 
icon. Its inspiring role consists in the sphere of 
spiritual values and ethical conditions, which the 
artist has always expressed in his works. 

In the context of Jarosław Modzelewski’s 
work, and the period of the Martial Law, it is 
worth mentioning the paintings by Marek 
Sobczyk, which constitute an example of an 
especially unconstrained and at the same time 
unconventional use of the symbolic motives and 
means of expression originating from the iconic 
painting.13 The artist is fascinated with the multi-
meaningfulness of everything that surrounds us; 
every kind of cognition seems to him incomplete, 
partial, sometimes fake, and owing to this, it 
offers the possibility to verify, demythologize, 
deideologize, which he constantly uses in his 
works. Indeed, it is hard to find a convention more 
useful in demystification of clichés and unmasking 
of the accepted sanctities than the form of the 
icon, subject to canonical rules. It is commonly 

12 J. Modzelewski, Wobec ikony, the copy available in 
the library of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

13 Both painters have been friends for many years, and 
have executed many artistic realizations together.

14. Małgorzata Dmitruk, Dziękować, 2004, litografia, fot. z archiwum artystki
14. Małgorzata Dmitruk, Rendering Thanks, 2004, lithograph, photograph from the artist’s archives
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tuacyjnym. I tak znany z licznych ikon prawosławny 
prestoł – okryty specjalną szatą stół w kształcie sze-
ścianu, najważniejsze miejsce w cerkiewnym ołtarzu 
– znalazł się w centrum obrazu Kury i koguty (1988), 
w którym w sposób tyleż zabawny, co prowokacyjny, 
treści religijne świąt Zmartwychwstania Pańskiego zdo-
minowane zostały przez praktyki seksualne związane 
z pogańskim kultem płodności [il. 14]. Zapożyczony 
z ikony Rublowa prestoł, wraz z towarzyszącymi mu 
utensyliami odgrywa też kluczową rolę w obrazie BHP 
(1991). Tym razem treści związane z ekonomią zbawie-
nia, a w szczególny sposób z oczyszczeniem z grzechów 
i w efekcie przebóstwieniem, których rolę w kształcie 
i teologii ikony trudno przecenić, zostały skonfron-
towane z planszą promującą bezpieczeństwo i higie-
nę pracy, jaką można było spotkać w czasach PRL-u 
w zakładach produkcyjnych. Aby sprowokować czy 
też wzmocnić grę skojarzeń, kształt szablonowych liter 
przypomina alfabet grecki. Niezwykle symptomatyczna 
dla interesujących nas inspiracji jest też praca 3:5:8 
Lewosławie (1998). Zagadkowy tytuł nawiązuje do 
proporcji stosowanych przez K. Kobro i W. Strzemiń-
skiego, powtórzonych w niniejszym obrazie. Ikonowy 
wizerunek serafina naniesiony na architekton Strze-
mińskiego doskonale oddaje żarliwość obu artystów, 
którzy nie tyle eliminują wiarę na rzecz racjonalnego 
poznania, co raczej zmieniają jej przedmiot, zaś jeden 
wariant zbawienia zastępują innym14.

Demistyfikacja kanonów i szablonowego my-
ślenia, z którą spotykamy się w jeszcze wielu innych 
pracach Sobczyka, wśród których liczne nawiązują do 
ikony i tradycji samego prawosławia (Polnyje Kawali-
ry Ordiena Sławy, 1979 [il. 12]; Jaki piękny świat Pan 
Bóg nam stworzył, 1995; Dziki pies, 1995; Evdokimov, 
1991; Mauzoleum Galii Placydii, 1990; Dionizos, 
1992) w gruncie rzeczy nie służy ani szarganiu święto-
ści, ani też dezawuowaniu tradycji i obalaniu dogma-
tów. Przeciwnie, poprzez powtórzenie znaków silnie 
zakorzenionych w zbiorowej świadomości i całkowitej 
zmianie ich kontekstów bądź desygnatów artysta usiłuje 
tchnąć w nie nowe życie, przywrócić współczesnemu 
światu. Do samego prawosławia oraz ikony odnosi się 
z dużą estymą. Jest wszakże współautorem polichro-
mii cerkwi neounickiej w Kostomłotach na Podlasiu 
(wraz z Ryszardem Woźniakiem). Dekoracja powstała 
w latach 1985–1989. Jak wspomina sam autor: „Było 
to podstawowe doświadczenie dla mojego malarstwa: 
technologia, odnajdywanie reguły i poziomu języka. 
Lekcja abstrakcji”15. 

14 M. Krajewski, Co? Sztuka. Czym? Malarstwem, w: Marek 
Sobczyk. Dokładność i doskonałość obrazu, katalog wystawy, Galeria 
Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, październik–listopad 
2001, s. 43.

15 M. Sobczyk, odpowiedź na ankietę Barbarzyńcy w kościele, 
„Parafia w Tygodniku”, dodatek do „Tygodnika Powszechnego”, 
2004, nr 17 (25 IV).

treated as a synonym/symbol of the triumph of the 
orthodoxy, an apogee of the dogmatic creativity 
of the holy Fathers. It is thus understood that it 
has become the favourite nurture for the artist 
whose creativity stems from the incessant need to 
confront the accepted norms. He puts stereotypes 
against stereotypes, according to the rule that the 
enemy must be defeated with his own weapon.

The distortion of perspective and proportion, 
typical of the icon, and the geometrical 
ornamentation of the attires was employed by the 
artist in the scandalizing painting Mary’s milk and 
Christ’s blood (1989), in which the Redemption 
issues connected with the maternity of Mary and 
the redeeming role of her Son have been condensed 
in an argument about the supremacy of the divine 
over the human, the spiritual over the sensual, the 
male over the female. Which is the more important, 
blood or milk? – is the author’s rhetorical question, 
as he alludes both to the dichotomous vision of the 
world and the resulting stiff division of social roles, 
and to the entirely modern problems of feminism. 
In turn, in Nativity (1986–90), the painter does not 
undermine the dogma, but completely evades the 
sanctioned iconographic tradition and desacralizes 
the sacred event, presenting a normal scene of birth, 

15. Anna Myca, Vegeta, z cyklu „Związki niemożliwe”, 2006, 
tempera jajowa na płótnie, fot. z archiwum artystki
15. Anna Myca, Vegeta, from the cycle „Impossible Rela-
tionships”, 2006, egg tempera on canvas, photograph from 
the artist’s archives
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but gives the face of the Infant Jesus “canonical” 
Greek features.

Evidently, the ideas, myths and dogmas of 
faith, which have their fixed visual representations, 
are presented by Sobczyk in a completely novel 
way. It also happens that the traditional religious 
iconography is visualized in a completely different 
situational context, for instance, the Orthodox 
prestol (throne), a cubic table covered with a special 
cloth, the central place in the Orthodox church 
altar area, which is presented in many icons, is 
placed in the centre of the painting Hens and 
roosters (1988), in which – both in a jocular and 
provocative way – the issues connected with the 
Easter celebrations have been dominated by the 
sexual rites associated with the pagan fertility cult 
[Fig. 14]. The throne, borrowed from Rublev’s 
icon, and the accompanying utensils play the 
key role in the painting entitled BHP [Polish 
abbreviation for Safety and Hygiene of Work] 
(1991). This time, the contents connected with 
the economy of salvation, especially purification 
from sins and, in effect, deification, whose role 
in the form and theology of the icon cannot be 
overrated, have been confronted with a view of 
a board promoting the work safety and hygiene, 
common in the factories of the Polish People’s 
Republic. To provoke, or to reinforce the play of 
associations, the form of the stencil letters on the 
board resembles the Greek alphabet. A work which 
is especially symptomatic for the inspirations of 
our interest is 3:5:8 Lewosławie14 1998). The 
puzzling title refers to the proportions used by 
K. Kobro and W. Strzemiński, repeated in the 
painting in question. The iconic image of a seraph, 
laid over Strzemiński’s architecton, perfectly 
renders the passion of both artists, who do not 
eliminate faith for the sake of rational cognition, 
but rather change the object of faith, and replace 
one variant of salvation with another.15

Demystification of canons and stereotypical 
thinking, present in numerous works by Sobczyk, 
many of which contain references to the icon 
and the Orthodox church tradition itself (Polnyje 
Kawaliry Ordiena Sławy, 1979; What a beautiful 
world God has made us,, 1995; A wild dog, 1995; 

14 A possible English translation of the title could be 
Heterodoxy; the Polish title is a pun, based on the antonyms 
prawo (right) – lewo (left); prawo- is the equivalent of ortho- 
in Polish prawosławie (Orthodoxy); yet, Heterodoxy (hetero- 
being the antonym of ortho-) does not have exactly the same 
connotations as Lewosławie.

15 M. Krajewski, “Co? Sztuka. Czym? Malarstwem”, 
in: Marek Sobczyk. Dokładność i doskonałość obrazu, Exhibi-
tion catalogue, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 
Kraków, October–November 2001, p. 43.

Pomimo przemian, jakie dokonały się w życiu ar-
tystycznym po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą pełnej 
suwerenności, kiedy z polskim tradycjonalizmem, zanu-
rzonym w sferze wierzeń i mitów zbiorowych, zderzyła 
się fala liberalizmu niosąca ze sobą zdezintegrowany 
system estetyczny i traktowanie sztuki w kategoriach 
marketingowych, zainteresowanie ikoną jako źródłem 
przeżyć religijno-estetycznych i artystycznych inspira-
cji nadal ma wielu rzeczników. Obserwować je można 
nie tylko w twórczości „weteranów” wojny z reżimem 
komunistycznym, toczonej także za pomocą przedsta-
wień plastycznych, ale również u artystów młodszego 
pokolenia, dla którego owe czasy stanowią już tylko sza-
cowną historię. Spośród nich wymieńmy, dla przykładu: 
Małgorzatę Dmitruk, Magdalenę Daniec i Annę Mycę. 
Ich twórczość, inspirowana prawosławnym malarstwem 
ściennym (Myca), świetlistością i segmentowaną struk-
turą ikon (Daniec), a także ludową kulturą rdzennych 
mieszkańców Podlasia, dla których wizerunki świętych 
stanowiły zawsze nieodzowny „rekwizyt” codziennego 
życia i religijnych obrzędów (Dmitruk), daje przykład 
szczęśliwego mariażu prawosławnej tradycji z językiem 
sztuki współczesnej. W malarstwie Daniec subtelne od-
wołania do ikony służą uświęceniu codziennego życia 
poprzez wpisanie go w ramy wyższego porządku i zato-
pienie w świetle/światłości [il. 13]. Z kolei w obrazach 

16. Tadeusz Gustaw Wiktor, Ikona dla Stanisława. Modlitwa za Ojca, 
1993, olej na płótnie, fot. z archiwum artysty
16. Tadeusz Gustaw Wiktor, Icon for Stanislaus. Prayer for the Father, 
1993, oil on canvas, photograph from the artist’s archives
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Evdokimov, 1991; Mausoleum of Galla Placidia, 
1990; Dionysos, 1992) in fact serves neither sacrilege 
nor deprecating tradition and denying dogmas [Fig. 
15]. On the contrary, through repeating the signs 
so deeply rooted in the shared consciousness, and 
through a complete change of their contexts and 
denotation, the artist tries to breathe a new life into 
them and to restore them to the modern world. 
He refers to the Orthodox tradition and the icon 
with great esteem. He is also a co-author (with 
Ryszard Woźniak) of a polychrome, created in 
1985–89, in the neo-unitary church in Kostomłoty 
in Podlasie. As the author himself recalls, “It was 
an elementary experience for my painting: the 
technique, discovering the rules and the level of 
language. A lesson on abstraction.”16 

16 M. Sobczyk, the answer in the survey Barbarzyńcy 
w kościele (Barbarians n the church), in: Parafia w Tygodniku, 
a supplement of Tygodnik Powszechny, 2004, no. 17 (25th 
April).

i rysunkowych seriach Dmitruk artystyczna penetracja 
życia i obyczajów społeczności zamieszkującej Kresy 
Wschodnie ma charakter nieledwie etnograficzny, z tą 
wszakże różnicą, że jest nacechowana nieskrywanym sen-
tymentem i zabarwiona nostalgią [il. 14]. Anna Myca 
znana jest nie tylko jako autorka nostalgicznego cyklu 
Ucieczka do Bizancjum (1993–1996), który stanowi 
świadectwo nierzadkiej w malarstwie XX wieku fascy-
nacji urodą starych murów, łuszczących się tynków. Jej 
dziełem jest również prowokacyjna i kontrowersyjna 
seria Związki niemożliwe (2006), stanowiąca połączenie 
motywów malarstwa prawosławnego z „ikonami” po-
pkultury, co służyć ma obnażeniu i zdemitologizowaniu 
tych ostatnich. Same znaki sacrum zostały tu jednak 
równocześnie skazane na degradację [il. 15].

w duchu bezprzedmiotowego odczucia. Zainicjowana 
z początkiem XX wieku przez K. Malewicza i W. Kan-
dinsky’ego abstrakcyjna interpretacja ikony – zwłaszcza 
jej podstaw dogmatycznych wywiedzionych z teologii 
apofatycznej i metafizyki światła, ma swych rzeczników 

17. Marian Waldemar Kuczma, Wnętrze cerkwi II, 2001, technika mieszana na płótnie, fot. z archiwum artysty
17. Marian Waldemar Kuczma, Interior of an Orthodox church II, 2001, mixed technique on canvas, photograph from the artist’s 
archives
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i kontynuatorów także w Polsce. Obok wzmiankowa-
nych już wcześniej twórców starszego pokolenia – Jana 
Berdyszaka, Józefa Hałasa, Jerzego Nowosielskiego czy 
Witolda Damasiewicza – zaliczyć do nich można: Karo-
linę Aszyk, Andrzeja Bednarczyka, Ignacego Czwartosa, 
Hannę Dąbrowską, Andrzeja Desperaka, Jacka Dłużew-
skiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Jacka Kornackiego, 
Krzysztofa Klimka, Tadeusza G. Wiktora, Waldemara 
Kuczmę, Adama Molendę, Waldemara Pawlaka, Włady-
sława Podrazika, Ernesta Zawadę, choć większość z nich 
nie ogranicza swej twórczości do realizacji czysto abs-
trakcyjnych. Rekrutują się oni spośród niemałej w XX 
wieku grupy artystów traktujących prace o charakterze 
nieprzedstawieniowym jako wyraz rozmyślań nad nad-
przyrodzoną tajemnicą bytu przełożonych na strukturę 
plastyczną. Jest to sztuka znajdująca swój fundament 
w przekonaniu o ponadracjonalnym i ponadnatural-
nym podłożu działań twórczych, wyrastających jako-
by z tego samego pnia naszej duchowej egzystencji co 
wiara religijna i zanurzonych w strumieniu tej samej 
duchowej energii. Źródłem owego przeświadczenia jest 
nie tylko religia chrześcijańska, ale w nie mniejszym 
stopniu także New Age. Swoisty „dialog religijny”, jaki 
wiodą niektórzy artyści, zasadza się więc na zacieraniu 
różnicy między religiami pogańskimi i objawionymi, 
które wydają się w efekcie wyrazem ponawiających się 
na przestrzeni dziejów aktów hierofanii. Stąd możliwe 
staje się równoczesne czerpanie inspiracji z duchowości 
Wschodu i religii chrześcijańskiej (Berdyszak, Gliszczyń-
ski, Wiktor), myśli mitycznej i magicznej (Kornacki), 
współczesnej psychoanalizy i technik medytacyjnych 
(Molenda, Podrazik, Wiktor), a nawet astrofizyki, 

Despite the changes that have taken place in 
artistic life since gaining complete independence 
by Poland, when the Polish traditionalism, 
immersed in the sphere of belief and common 
myths, clashed with the wave of liberalism, which 
brought a disintegrated aesthetic system and the 
treatment of art in marketing terms, there are still 
many advocates of the icon as a source of religious-
aesthetic emotions and artistic inspirations. It can 
be observed not only in the works of the “veterans” 
of the war against the Communist regime, 
fought also by means of visual art presentations, 
but also in the works of the younger generation 
artists, for whom those times are merely revered 
history. Among them are Małgorzata Dmitruk, 
Magdalena Daniec and Anna Myca. Their artistic 
creation is inspired by the Orthodox church 
mural painting (Myca), the brightness and the 
segmental structure of the icon (Daniec), and the 
folk culture of the native inhabitants of Podlasie, 
for whom the images of saints have always been 
an indispensable “prop” of their everyday life and 
the religious ceremonies (Dmitruk). The artists’ 
works are examples of a happy marriage between 
the Orthodox tradition and the language of 
modern art. In Daniec’s painting, the subtle iconic 
implications serve sacralization of everyday life, 
through inscribing it into the framework of the 
higher order and immersing it in light/brightness 
[Fig. 16]. In turn, in Dymitruk’s paintings and 
her cycles of drawings, the artistic penetration of 
life and customs of the community inhabiting 

18. Andrzej Bednarczyk, Bra-
mopancerz, z cyklu „Pancerze 
świetlistego Boga”, 1992–1994, 
bawełna na desce, gwasz, emul-
sja, pastele, złoto, pulment, fot. 
z archiwum artysty
18. Andrzej Bednarczyk, Bra-
mopancerz [Gate-Armour], 
from the cycle „Armours of 
the Luminous God”, 1992–
1994, cotton on board, gou-
ache, emulsion, pastel, gold, 
photograph from the artist’s 
archives 
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w której Bóg utożsamiony zostaje z tajemniczą ener-
gią kosmiczną (Bednarczyk). W wyjałowionym świecie 
technologiczno-materialistycznym ich dzieła pozostają 
rezerwuarem „niezorganizowanego sacrum”, wyrazem 
„nowej duchowości”, niemieszczącej się w tradycji ska-
nalizowanej w ustalonych instytucjach życia duchowego, 
jak tradycyjne Kościoły. Nasycona światłem plama, linia, 
różnice napięć chromatycznych, podobnie jak niektóre 
figury geometryczne i ich układy stanowią dla licznej 
grupy abstrakcjonistów plastyczny ekwiwalent zagadki 
istnienia, stają się symbolem, który zarazem odkrywa 
i przesłania sfery niedostępne potocznemu widzeniu. 
Parafrazując znane stwierdzenie André Bretona, moż-
na powiedzieć, że dla wielu z nich ikona to nie tyle 
styl malowania, co stan ducha. Fascynacja malarstwem 
cerkiewnym nie zawsze przecież pociąga za sobą korzy-
stanie z bogactwa jej kształtów. Bywają dzieła będące 
rezultatem inspiracji wschodnią teologią piękna, których 
na wskroś nowoczesna forma staje się miejscem teofa-
nicznym, świadectwem przezwyciężenia materialnych 
ograniczeń. Inne prace tworzy się jedynie w poczuciu 
trudnej do sprecyzowania więzi z ikoną, w przeświad-
czeniu pokrewieństwa duchowego; są one nakierowane 
na wartości bliskie tym, które leżą także u jej źródeł. 
Ewentualne analogie, filiacje, odbicia sytuują się wów-
czas głównie w płaszczyźnie sensu, choć zarazem w jakiś 
nieokreślony sposób „prześwitują” przez materię malar-

the eastern frontiers is almost ethnographic in 
character, only marked with an overt sentiment 
and coloured with nostalgia [Fig. 17]. Anna Myca 
is known not only as the author of the nostalgic 
cycle Escape to Byzantium (1993–96), which is an 
illustration of the – common in the 20th century 
painting – fascination with the beauty of old 
walls and flaking plasters. One of her works is 
the provocative and controversial series Impossible 
relations (2006); it features a combination of the 
Orthodox painting motives and the “icons” of 
popular culture, which is supposed to disclose and 
demythologize the latter. However, at the same 
time, the signs of sacrum themselves are doomed 
for degradation [Fig. 18].

in the spirit of objectless sensation. Initiated 
in the beginning of the 20th century by Malevich 
and Kandinsky, the abstract interpretation of 
the icon, especially of its dogmatic bases rooted 
in the apophatic theology and the metaphysics 
of light, has its advocates and followers also in 
Poland. Apart from the already mentioned artists 
of the older generation – Jan Berdyszak, Józef 
Hałas, Jerzy Nowosielski, or Witold Damasiewicz 
– we could include here: Karolina Aszyk, 
Andrzej Bednarczyk, Ignacy Czwartos, Hanna 
Dąbrowska, Andrzej Desperak, Jacek Dłużewski, 
Krzysztof Gliszczyński, Jacek Kornacki, Krzysztof 
Klimek, Tadeusz G. Wiktor, Waldemar Kuczma, 
Adam Molenda, Waldemar Pawlak, Władysław 
Podrazik, and Ernest Zawada, although most 
of them do not limit their work to purely 
abstract realizations. They originate from a quite 
numerous group of 20th century artists who treat 
non-representational works as an expression of 
reflections on the supernatural mystery of being, 
translated into a visual structure. This kind of art 
is based on the presumption of the super-rational 
and supernatural foundation of artistic activities, 
which is thought to spring from the same stem of 
our spiritual existence as religious belief, and to 
be immersed in the stream of the same spiritual 
energy. The source of such a conviction is not 
only Christian religion, but also, and not in lesser 
degree, New Age. The peculiar “religious dialogue”, 
led by some artists, thus consists in blurring the 
differences between the pagan and the revealed 
religions, which in effect seem to be expressions 
of hierophanies, reoccurring throughout the ages. 
Hence, it becomes possible to draw inspiration 
simultaneously from the spirituality of the East and 
Christianity (Berdyszak, Gliszczyński, Wiktor), 
the mythical and magical thought (Kornacki), 
modern psychoanalysis and meditation techniques 
(Molenda, Podrazik, Wiktor), or even astrophysics, 
in which God is identified with the mysterious 
cosmic energy (Bednarczyk). In the sterilized 

19. Ignacy Czwartos, Zofia z Maciejowskich Czeska, 2005, olej na 
płótnie, fot. z archiwum artysty
19. Ignacy Czwartos, Zofia Czeska, 2005, oil on canvas, photograph 
from the artist’s archives
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ską, „dźwięczą” ledwie słyszalnym echem w orkiestracji 
jej barw, są „niewidzialnie” obecne w strukturze obrazu, 
jednym słowem – ujawniają się nie wprost.

Z plejady wymienionych przed chwilą artystów 
omówmy bliżej czterech, różniących się między sobą 
charakterem swego malarstwa oraz rodzajem i stopniem 
zależności od ikony. 

Mianem ikon określa swe abstrakcyjne obrazy 
Tadeusz Gustaw Wiktor, choć tradycyjne malarstwo 
cerkiewne – wraz z właściwym mu blaskiem i klimatem 
medytacji – stanowi dla malarza tylko jedno z wielu 
źródeł inspiracji. Duchowa wspólnota ikon bizantyj-
skich i „ikon” Wiktora wyrasta z przeświadczenia, że 
jedne i drugie powstają jako rezultat „podróży mistycz-
nej” – znalezienia się w obliczu tego, co całkowicie 
niepojęte i niepoznawalne, a zarazem partycypacji 
w twórczej Mocy. W obu też przypadkach powstanie 
i istnienie obrazów jest nierozerwalnie związane ze 
Światłem, którego światło naturalne jest jedynie od-
biciem, widzialnym znakiem. Światło, identyfikowane 
ze światłością, jest więc pierwszorzędną zasadą kompo-
zycyjną i źródłem znaczeń [il. 16].

W opozycji do lustrzanie gładkich płócien Wiktora, 
bogato ustrukturyzowane obrazy Mariana Waldemara 
Kuczmy zaliczyć można do malarstwa materii. W przeci-
wieństwie też do filozoficznej i zarazem erudycyjnej pod-
stawy, na jakiej opierają się obrazy Wiktora, abstrakcyjne 
malarstwo Kuczmy wyrasta z kontemplacji sensualnej 
urody świata, postrzeganej wszak również w kategoriach 
epifanicznych. Z ikoną łączy je kompozycja kolorystycz-
na bogata w treści duchowe i symboliczne, zwłaszcza zaś 
rola czerwieni, żółtej ochry, kobaltowego błękitu, szma-
ragdowej zieleni, bieli i czerni, a okazjonalnie maderowe-
go werniksu. Wielkie znaczenie przywiązuje też Kuczma 
do działania światła, które pulsując na powierzchni zróż-
nicowanej, wielobarwnej faktury malarskiej, powoduje 
subtelne efekty luministyczne. Budzą one skojarzenia 
z mozaiką bizantyjską bądź z tajemniczą migotliwością 
prawosławnych świątyń. W rezultacie malarstwo Kucz-
my daje się związać z estetyką prawosławną, upatrującą 
istotę piękna nie w ogołoceniu formalnym, a przeciwnie 
– w bogactwie i różnorodności elementów zmysłowych, 
wszak pod warunkiem ich nasycenia metafizycznym bla-
skiem [il. 17].

Więź Andrzeja Bednarczyka z malarstwem prawo-
sławnym daje się rozpatrywać na kilku płaszczyznach. 

We wczesnych seriach prac malarskich z lat dziewięćdzie-
siątych, wynikłych ze spotkania z ikoną ruską, w szcze-
gólności zaś ze słynną Trójcą Świętą Andrieja Rublowa, 
pojawia się złote tło i zaczerpnięte z ikony motywy 
symboliczne [il. 18]. W realizacjach z późniejszego 
okresu na ślad malarstwa cerkiewnego naprowadzają 
już tylko podziały i figury geometryczne. W omawia-
nym kontekście godna uwagi jest zwłaszcza interakcja 
koła i kwadratu (Kwadratura koła, Kolistość kwadratu, 
2000), mająca wielkie znaczenie także dla bizantyjskiej 
kosmologii i treści symbolicznych wielu ikon, na czele 

technological-materialistic world, their works are 
a reservoir of “unorganized sacrum”, an expression 
of “the new spirituality”, reaching beyond the 
tradition channelled in the established institutions 
of spiritual life, such as traditional churches. For 
the large group of abstractionists, a spot saturated 
with light, or a line, the differences in chromatic 
tension, similarly to some geometrical figures and 
their arrangements, are the visual equivalent of the 
mystery of existence, and become a symbol that 
both reveals and obscures the spheres inaccessible 
to everyday vision. Paraphrasing André Breton’s 
well-known statement, we could say that for many 
of them, the icon is not a style of painting, but 
a state of their spirit. Yet, the fascination with 
the Orthodox church painting does not always 
entail using the abundance of its forms. There are 
works inspired by the Eastern theology of beauty 
whose entirely modern form becomes a theophanic 
place, a testimony of the victory over the material 
limitations. Other works are only created in the 
sense of a hardly definable relation with the icon, 
with the conviction of spiritual kinship; they are 
oriented towards the values that are close to the 
ones at the source of the icon. Potential analogies, 
filiations, and reflections are then situated mainly 
at the level of sense, although at the same time, in 
an unspecified way, they are perceptible through 
the matter of the painting, “resonate” with 
a scarcely audible echo in the orchestration of its 
colours, are “invisibly” present in the structure of 
the painting, in other words, they are manifested 
only indirectly. 

Four of the above-mentioned great artists, 
who differ as to the character of their art and the 
kind and degree of dependence on the icon, will 
be described in more detail.

Tadeusz Gustaw Wiktor calls his abstract 
paintings icons, although traditional Orthodox 
painting, with its characteristic brightness and 
meditative atmosphere, is only one of many sources 
of inspiration for this artist. The spiritual community 
of the Byzantine icons and Wiktor’s “icons” stems 
from the conviction that both are created as a result 
of “a mystical journey”, of finding oneself facing 
the incomprehensible, the unrecognizable, and 
simultaneously, participating in the Power of 
creation. In both cases the creation and existence 
of the paintings is inseparably connected with the 
Light, of which visual light is only a reflection, 
a visible sign. Visual light, identified with the Light, 
is thus the primary compositional principle and the 
source of senses [Fig. 19].

 In opposition to the looking glass-smooth 
paintings by Wiktor, the richly structured paintings 
by Marian Waldemar Kuczma can be included 
under the term “painting of matter”. Also contrary 
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20. Jacek Dłużewski, Siostry, Cykl kolejowy, 2005, olej na płótnie, fot. z archiwum artysty
20. Jacek Dłużewski, Sisters, from the Railway Cycle, 2005, oil on canvas, photograph from the artist’s archives

to the philosophical and at the same time erudite 
attitude on which Wiktor’s paintings are based, 
the abstract painting by Kuczma stems from the 
contemplation of the sensual beauty of the world, 
though also perceived in terms of epiphany. What 
they share with the icon is the colour composition 
rich in spiritual and symbolic meanings, and 
especially the role of the colours: red, yellow ochre, 
cobalt blue, emerald green, white and black, and 
occasionally the madder varnish. Kuczma also 
attaches great importance to the operation of light, 
which, pulsating on the diversified, multi-colour 
painting texture, produces subtle luminous effects. 
They evoke associations with a Byzantine mosaic 
or the mysterious glow of the Orthodox shrines. 
As a result, Kuczma’s painting can be related to 
the Orthodox aesthetics, which looks for the 
essence of beauty not in the formal deprivation, 
but, on the contrary, in the richness and diversity 
of sensual elements, but only under the condition 
that they are saturated with the metaphysical light 
[Fig. 20].

Andrzej Bednarczyk’s links with the 
Orthodox painting can be analysed at several 

z Trójcą Świętą Rublowa. Jeszcze istotniejsze są filiacje 
ideowe, silnie odczuwane przez artystę, związane z du-
chowym sposobem postrzegania rzeczywistości. Nawet 
w najbardziej wyabstrahowanych i bezosobowych kom-
pozycjach Bednarczyka (Kosmogon, 2003; Dom światła, 
2004) współbrzmią ze sobą sfery ducha i materii, a na 
porządek plastyczny nakłada się harmonia mistyczna, 
zawarta w geometrii i liczbach. W szczególny jednak 
sposób związek z malarstwem cerkiewnym manifestuje 
się poprzez zwrot artysty ku nieledwie kanonicznym re-
gułom, ku stałym, rygorystycznie przestrzeganym nor-
mom pracy twórczej, których znaczenie eksponuje on 
także w podejmowanej refleksji teoretycznej.

Ignacy Czwartos w konterfektach osób świeckich 
(Malewicz, 2004; Malewicz Strzemiński, 2005) i świę-
tych (Błogosławiona Maria Karłowska w manierze ba-
rokowo-abstrakcyjnej, 2003; Św. Faustyna Kowalska, 
2005), traktowanych zazwyczaj jako metafora krańco-
wych doświadczeń egzystencji, ale także w licznych ob-
razach abstrakcyjnych posłużył się puryfikacją formuły 
plastycznej – solennej, pełnej skupienia i ciszy [il. 19]. 
O inspiracjach ikoną świadczyć może zarówno statycz-
ność, frontalność i hieratyzm syntetycznie traktowanych 
postaci, rygoryzm i powaga zwykle centrycznej kom-
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pozycji, brak modelunku, płytkie tło (obecne również 
w bliskich artyście staropolskich portretach szlacheckich 
i późnych figuracjach Malewicza), jak i typowy już tyl-
ko dla niej motyw klejmów. Przetworzony, traktowany 
abstrakcyjnie, zdaje się pełnić rolę jakiejś archetypicznej 
figury sensu i wektora naprowadzającego na trop sacrum. 
Abstrakcje i archaizujące figuracje Czwartosa pozostają ze 
sobą w ścisłym związku, stanowią dwie strony tego same-
go, wanitatywno-eschatologicznego „medalu”. Towarzyszą 
sobie często w jednym i tym samym obrazie, jakby na 
przekór tradycyjnym podziałom. „Niewymowna” abstrak-
cja staje się co najmniej równie ważna jak figura ludzka. 

nowosielski i jego „szkoła”. Ignacy Czwartos jest 
współtwórcą galerii „Otwarta pracownia”, działającej 
w Krakowie od 1995 roku16. Patronuje jej, nieformalnie, 
Jerzy Nowosielski, co też nie bez satysfakcji podkreślają 
związani z nią artyści. Stary malarz ujrzał w młodych 
wówczas abstrakcjonistach spadkobierców własnych ide-
ałów artystycznych, a w ich pracach być może nawet 
rezonans własnej twórczości17. Jej wpływ jest do dziś wi-

16 Członkami stowarzyszenia założycielskiego są: Ignacy Czwar-
tos, Bettina Bereś, Olgierd Chmielewski, Jerzy Hanusek, Jadwiga 
Rawicka, Stanisław Koba, Maria Pyrlik, Marcin Pawłowski, Jacek 
Dłużewski, Dariusz Mlącki, Grzegorz Sztwiertnia, Wojciech Gło-
gowski, Robert Maciejuk i Krzysztof Klimek.

17 W katalogu do wystawy obrazów Czwartosa, Dłużewskiego 
i Głogowskiego artysta napisał: „są to obrazy szalenie tradycyjne. 

levels. In his early series from the 1990s, which 
resulted from the encounter with the Russian 
icon, in particular with Rublev’s famous Trinity, 
there appear the golden background and iconic 
symbolic motives [Fig. 21]. In realizations from 
later periods, traces of Orthodox church painting 
are only implied in the divisions and geometrical 
shapes. In this context, the interaction of the circle 
and the square is worth attention (Squareness of 
the circle, Circularity of the square, 2000), as it is 
also important in the Byzantine cosmology and 
the symbolic content of many icons, first of all, 
Rublev’s Trinity. Ideological filiations are even 
more important, as they are strongly sensed by 
the artist, and connected with the spiritual way 
of perceiving the reality. Even in Bednarczyk’s 
most abstracted and impersonal compositions 
(Cosmogon, 2003; House of light, 2004), the 
spheres of the spirit and the matter harmonize, 
and the visual order is superimposed by the mystic 
harmony comprised in geometry and numbers. Yet, 
the connection with the Orthodox church painting 
is especially manifested in the artist’s turn to nearly 
canonical rules, to fixed, rigorously obeyed norms 
of the creative work, the meaning of which is also 
highlighted in his theoretical reflections. 

Ignacy Czwartos, in the portraits of lay 
persons (Malevich, 2004; Malevich Strzemiński, 
2005) and the saints (Blessed Maria Karłowska 
in a Baroque-abstract manner, 2003; St. Faustina 
Kowalska, 2005), usually treated as a metaphor 
of the ultimate experience of existence, but 
also in the numerous abstract paintings, uses 
a purification of the visual formula, solemn, 
filled with concentration and silence [Fig. 22]. 
Iconic inspirations may be evidenced by the static, 
frontal and hieratic character of the synthetically 
treated figures, the severeness and solemnity of the 
usually central composition, lack of modelling, or 
shallow background (also present in the portraits 
of traditional Polish nobility, so close to the 
artist, and in late figurations by Malevich,) but 
also by the typically iconic motive of “side scenes” 
(“klejmy”). Transformed, treated abstractively, it 
seems to fulfil the role of an archetypical figure 
of the sense and the vector showing the direction 
of sacrum. Czwartos’s abstractions and archaizing 
figurations are in strict relation, as they form 
two sides of the same vanitative-eschatological 
“coin”. They frequently come together in the 
same painting, as if in defiance of the traditional 
divisions. The “unspeakable” abstraction becomes 
at least as important as a human figure.

nowosielski and his “school”. Ignacy 
Czwartos is a co-founder of the Otwarta 
pracownia (Open workshop) art gallery, which 

21. Krzysztof Klimek, Zanikający w oranżu, 1998, olej na płótnie, 
fot. z archiwum artysty
21. Krzysztof Klimek, The Disappearing in Orange, 1998, oil on 
canvas, photograph from the artist’s archives
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doczny w obrazach Jacka Dłużewskiego. Jego abstrakcje 
są nie tyle rezultatem kombinacji czysto formalnych, ile 
pochodną doświadczania świata, owocem przeżyć i no-
śnikiem intymnych emocji. Zawierają również niemały 
ładunek treści symbolicznych z pogranicza egzystencji 
i (metafizycznej) esencji. Podobnie późniejsze pejzaże 
i przedstawienia figuratywne (serie: Pustynia syryjska, 
2000; Cykl kolejowy, 2005) dają interesujące świadec-
two dążenia do uchwycenia metafizyki codzienności, do 
nasycenia jej sensem nieledwie hierofanicznym [il. 20]. 
Użyte w tym celu środki wyrazu: syntetyczne kształty, 
arbitralne kolory, umowny modelunek sprowadzony 
do cienkich blików symbolicznego światła i szerokich 
smug jaśniejszego barwnika, świecące kontury postaci 
i przedmiotów, płytka przestrzeń, spiętrzone plany, mini- 
obrazy łączone w większe kompozycje – choć uległy 
transpozycji – to jednak często przywodzą na myśl sztu-
kę Nowosielskiego. Znamienne, że widoczne analogie do 
obrazów cerkiewnych jawią się tutaj nie jako rezultat ich 
bezpośredniej percepcji, lecz są w sztuce krakowskiego 
myśliciela i artysty najwyraźniej zapośredniczone.

Z nauk, jakie przez lata głosił swym studentom 
Jerzy Nowosielski, wiele istotnych treści, pomocnych 
w podejmowaniu artystycznych decyzji, zaczerpnął 
Krzysztof Klimek. W ostatnim czasie znalazł w nich 
uzasadnienie dla dość nieoczekiwanego odwrotu od abs-
trakcji na rzecz „małego realizmu” – widoków podwór-
ka, leśnych pejzaży, martwych natur. „Proszę Państwa 
– cytuje Klimek jedną z nauk Profesora – jeśli chcecie się 
odświeżyć i chcecie, żeby wam się przyjemnie malowało, 
to proszę, malujcie przez jakiś czas to, co widzicie, wtedy 
będziecie mieli przyjemność malowania”18. Odzyskana 
dzięki „miękkiemu lądowaniu” na własnym podwórku 
radość malowania i świeżość spojrzenia nie zwalnia prze-
cież artysty od świętego obowiązku formowania bardzo 
skupionej i bardzo pogłębionej wizji artystycznej. „To 
jest fascynująca sprawa – głosił przecież stary malarz 
– jeżeli kształty i wyobrażenia znane z rzeczywistości 
zewnętrznej nagle nabierają jakiegoś bytu – przenoszą 
się do innej sfery bytu. [...] To tak, jakbyśmy się nagle 
przekonali, że potrafimy latać”19. „Nabieranie bytu” po-
przez wyzbywanie się balastu nadmiernej materialności, 
ekonomię środków, redukcję motywów, a niekiedy na-
wet wielkości blejtramów stało się także dla Krzysztofa 

Same wywodzą się z inspiracji najszlachetniej rozumianej abstrakcji, 
są w jakimś sensie jej kontynuacją, podjęciem jej wezwania, prowa-
dzą w krainę ciszy, spokojnej kontemplacji i głębi. [...] Dla mnie 
osobiście ta »Otwarta pracownia« jest wielką niespodzianką. Bo ja 
myślałem już, że malarstwo tradycyjne się kończy”, za: Kilku mala-
rzy. Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Katalog 
wystawy, Galeria Pryzmat, Kraków 1996. 

18 Pokój z widokiem. Z Krzysztofem Klimkiem rozmawia Leszek 
Danilczyk, w: Krzysztof Klimek. Opus minor, katalog wystawy, Otwar-
ta Pracownia, Kraków, 10–30 XII 2004, Kraków 2006, s. 16.

19 Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego, red. R. Mazur-
kiewicz, W. Podrazik, Kraków 2007, s. 34.

has been operating in Cracow since 1995.17 Its 
unofficial patron is Jerzy Nowosielski, which the 
artists associated with the gallery emphasize with 
satisfaction. The old painter perceived the young 
abstractionists as the heirs of his own artistic ideals, 
and perhaps saw in their works a reverberation of 
his own art.18 Its influence is still visible in the 
paintings by Jacek Dłużewski. His abstractions are 
not merely a result of purely formal combinations, 
but rather a derivative of experiencing the world, 
a fruit of experiences and a carrier of intimate 
emotions. They also include quite a load of 
symbolic content from the border areas of 
existence and (metaphysical) essence. Similarly, 
his later landscapes and figurative paintings (the 
series: Syrian desert, 2000; Railway cycle, 2005) are 
an interesting testimony of attempts to grasp the 
metaphysics of everyday life, and to fill it with an 
almost hierophanic sense [Fig. 23]. The means of 
expression serving the purpose: synthetic shapes, 
arbitrary colours, rough modelling limited to 
thin sparks of symbolic light and wide smudges 
of lighter colour, shining silhouette and object 
contours, shallow space, accumulated planes, 
mini-paintings combined into larger compositions 
– although they undergo transposition – still bring 
to mind Nowosielski’s works. It is meaningful 
that the noticeable analogies to Orthodox church 
paintings do not appear as a result of their direct 
perception, but are evidently vicarious elements in 
the art of the Cracovian artist and thinker. 

A lot of significant content from the years of 
Jerzy Nowosielski’s teaching to his students was 
absorbed by Krzysztof Klimek. He has recently 
found in them a justification for his quite 
unexpected turn from abstraction towards “small 
realism”: views of a yard, forest landscapes, or still 
lifes. Klimek quotes one of Professor’s lessons: 
“Ladies and gentlemen, if you wish to have some 
refreshment and you want to enjoy painting, 

17 The founding members are: Ignacy Czwartos, Bettina 
Bereś, Olgierd Chmielewski, Jerzy Hanusek, Jadwiga Rawic-
ka, Stanisław Koba, Maria Pyrlik, Marcin Pawłowski, Jacek 
Dłużewski, Dariusz Mlącki, Grzegorz Sztwiertnia, Wojciech 
Głogowski, Robert Maciejuk, and Krzysztof Klimek.

18 In the exhibition catalogue of the exhibition of 
Czwartos, Dłużewski and Głogowski, the artist writes: „these 
are quite traditional paintings. They stem from the inspira-
tion by the most nobly understood abstraction, they are, in 
a way, its continuation, reply to the challenge; they lead us 
into the land of silence, serene contemplation and depth. 
[...] For me, personally, »Otwarta pracownia« [The Open 
Workshop Gallery] is a great surprise. For I have believed 
that the traditional painting is extinct”. After: Kilku malarzy. 
Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Galeria 
Pryzmat, Kraków, 1996.
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Klimka metodą sprzyjającą przekroczeniu ram realno-
ści. Proces ten wzmacnia też twórcza recepcja ikony, 
widoczna zwłaszcza w obrazach abstrakcyjnych [il. 21]. 
Kilka z nich nawiązuje do wieloobrazkowej struktury 
niektórych ikon. Delikatne barwne niuanse, a przede 
wszystkim wrażenie wibrowania i świecenia powierzchni 
malarskiej uzyskuje artysta posługując się kanoniczną 
paletą barw, nieobcą również malarzom ikon – złota-
wą żółcią, bielą, błękitem – kolorami o powszechnie 
znanych konotacjach metafizycznych, a także bardziej 
zmysłową czerwienią, różem, zielenią i czernią. 

Wpływu Jerzego Nowosielskiego na popularyzację 
problematyki formalnej i ideowej, jaką niesie ze sobą 
malarstwo bizantyjskie, a także na jej rezonans w twór-
czości wielu polskich twórców, nie sposób przecenić. 
Wynika on zarówno z wysokiej rangi artystycznej, głę-
bi duchowej, wyrazistości i popularności jego sztuki, 
łączącej w sobie harmonijnie tradycję i nowoczesność, 
herezję i ortodoksję, zmysłowość i świętość, jak i z cha-
ryzmatycznej, choć niepozbawionej kontrowersji osobo-
wości, z wielkiej aktywności teoretycznej, w tym także 
na niwie myśli prawosławnej, teologii i stylistyki ikony, 
którym poświęcił wiele wystąpień i publikacji. Szczegól-
nie żywo były one odbierane w latach osiemdziesiątych, 
kiedy zainteresowanie sztuką religijną i sakralną stało 
się istotnym źródłem i czynnikiem sprawczym wielu 
przedsięwzięć artystycznych. Rezonans był tym więk-
szy, że Nowosielski był nieledwie przez cztery dekady 
profesorem malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie pracował nieprzerwanie od 1962 roku. 
Z jego pracowni wyszło więc już kilka pokoleń artystów. 
Edukacja nie ograniczała się przy tym do nauki malar-
skiego rzemiosła. „Jerzy Nowosielski nie tyle uczył, ile 
nauczał malarstwa i nie tylko – budował również po-
gląd na świat. Jeżeli o niektórych pedagogach można 
by powiedzieć, że kształtowali uczniów jak mistrzowie 
życia duchowego, to określenie odnosi się wybitnie do 
Nowosielskiego, bo nauczał on także niejako »obok« 
malarstwa; niezależnie od korekt wykładał studentom 
w pracowni fundamentalne sprawy sztuki, omawiał 
szczególnie mu bliskie kierunki artystyczne – znany jest 
jego wykład o kubizmie. Poruszał zagadnienia teologicz-
ne. Otwierał świadomość studentów w dziedzinach in-
nych niż malarstwo, ale zawsze z malarstwem związanych 
i mających na nie głęboki wpływ”20. Szczególnie ważne, 
a dla wielu artystów urodzonych i dojrzewających w cza-
sach komunistycznych zupełnie nowe, wręcz rewelacyjne 
(łac. revelo znaczy wszakże odkrywać, odsłaniać, objawiać) 
stało się postrzeganie sztuki w kategoriach nadprzyro-
dzonych. Przeświadczenie o sakralnych korzeniach, du-
chowym sensie i eschatologicznych zadaniach, jakie ma 
do spełnienia sztuka, leżało wszak u podstaw jego twór-

20 P. Taranczewski, Akademia. 175 lat nauczania malarstwa 
i rysunku na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, w: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 1994, s. 68–69. 

please, for some time just paint what you see; then 
painting will give you pleasure.”19 Yet, the joy of 
painting, recovered owing to the “soft landing” in 
one’s own yard, does not release the artist from his 
sacred duty to form a focused, profound artistic 
vision. “It is fascinating”, the old painter used 
to say, “when shapes and presentations known 
from the outer reality suddenly acquire being, 
are transferred to a different sphere of being. 
[…] It is as if we suddenly discovered that we 
can fly.”20 “Acquiring being”, through discarding 
the overload of superfluous materiality, economy 
of means, reduction of motives and sometimes 
even the size of canvases, has become for Klimek 
a method of fostering transcending the frames 
of reality. This process is also reinforced by the 
creative reception of the icon, visible especially in 
abstract paintings [Fig. 24]. Some of them refer 
to the multi-picture structure of certain icons. 
Delicate hue nuances, but mostly the impression 
of vibrating and shining of the surface is achieved 
by using the canonical range of colours, also 
familiar to the icon-writers: golden yellow, white, 
blue – colours of widely known metaphysical 
connotation – and also the more sensual red, 
pink, green and black. 

It is impossible to overestimate the influence 
of Jerzy Nowosielski on the popularization of the 
formal and ideological issues associated with the 
Byzantine painting, as well as on its reverberation 
in the works of many Polish artists. This influence 
results not only from the high artistic rank, 
spiritual depth, expressiveness and popularity of 
his works, which harmoniously combine tradition 
and modernity, heresy and orthodoxy, sensuality 
and sanctity, but also from his charismatic, 
though not uncontroversial personality, and his 
great theoretical activity, including the field of 
Orthodox ideas, theology, and stylistics of the 
icon, to which he devoted many lectures and 
publications. They were especially eagerly received 
in the 1980s, when the interest in religious and 
sacred art became an important source and causing 
factor of many artistic projects. The reverberation 
was even greater due to the fact that for nearly 
four decades Nowosielski had been a professor of 
the Cracow Academy of Fine Arts, where he had 
worked continuously since 1962. His workshop 
had already produced several generations of 
artists, and the education was not limited to 

19 “Pokój z widokiem. Z Krzysztofem Klimkiem roz-
mawia Leszek Danilczyk”, in: Krzysztof Klimek. Opus minor, 
Exhibition catalogue, Otwarta Pracownia, Kraków, 10th – 
30th Dec. 2004, Kraków, 2006, p. 16.

20 Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego, R. Ma-
zurkiewicz, W. Podrazik eds., Kraków, 2007, p. 34.
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teaching painting skills. “Jerzy Nowosielski did 
not just teach painting, but preached painting, 
and more than that: he also formed the worldview. 
If some teachers could be said to shape their 
students as masters of spiritual life, Nowosielski 
definitely could, as he also taught his students 
‘beside’ painting. Apart from the corrections, in 
his workshop he explained to the students the 
fundamentals of art, discussed the directions in 
art which he favoured: his lecture on cubism is 
well-known. He touched upon the theological 
issues. He raised his students’ awareness of fields 
other than painting, but always related to it and 
influencing it deeply.”21 A particularly important 
issue, and for many artists born and growing 
up in the Communist era – a novelty, or even 
a revelation (Latin revelo means disclose, unveil) – 
was perception of art in terms of the supernatural. 
The belief in the sacred roots, spiritual sense and 
eschatological tasks of art was at the basis of his 
artistic creation, although there were also other 
motives and sources of inspiration. and captivation 
by the content of faith. “Painting is truly my 
homeland”, the artist said in one of his interviews. 
“Not a nationality, not any Christian Orthodoxy, 
but painting is my homeland, a homeland of 
which I grow out and in which I am set. […] 
For my true homeland is the heavenly one, which 
mysteriously leaks into our minds through art. 
It is in art that a kind of anticipation occurs, of 
some realities of that true homeland, that New 
Jerusalem.”22

A striking proof of Nowosielski’s influence 
in the sphere of spiritual, or even mystical 
treatment of art, is included in works by 
Władysław Podrazik, who is also an author 
of exalted poems and critical texts, of which 
many present the issue of the icon, especially its 
dogmatic base. Like Tadeusz Wiktor, Podrazik 
treats his paintings in epiphanic terms, as a sort of 
revealed “icons” (visions), a sign of transcendence 
at work, which he has personally experienced 
and of the existence of which he is strongly 
convinced. Noticeable in his texts, closeness to 
the iconic tradition and the corresponding deep 
reflection on the effects of Incarnation, which 
sacralizes the everyday reality, but first of all 
deifies the human body, paradoxically inclines 
him towards the iconoclastic art, stemming from 
the tradition of metaphysical abstraction, and 

21 P. Taranczewski, “Akademia. 175 lat nauczania malar-
stwa i rysunku na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych”, in: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby 
i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kraków, 
1994, pp. 68–69.

22 Cf. Prorok na skale... (ft. 20), p. 29.

czości, choć były przecież jeszcze inne motywy i źródła 
inspiracji. Oddanie się malowaniu, które wypełniało 
jego życie, łączył z urzeczeniem treścią wiary w jedną, 
niepodzielną całość. „Malarstwo jest rzeczywiście moją 
ojczyzną – mówił artysta w jednym z wywiadów. – Nie 
żadna narodowość, nie jakaś tam ortodoksja chrześci-
jańska, lecz malarstwo jest moją ojczyzną. Ojczyzną, 
z której wyrastam i w której jestem osadzony. [...] Bo 
ojczyzna prawdziwa to ojczyzna niebiańska, która sączy 
się w jakiś tajemniczy sposób do naszej świadomości 
właśnie przez sztukę. Właśnie w sztuce następuje jakaś 
antycypacja pewnych realności z tamtej prawdziwej na-
szej ojczyzny, owej Nowej Jerozolimy”21.

Dobitne świadectwo oddziaływania Nowosielskiego 
w zakresie duchowego, ba, nawet mistycznego trakto-
wania sztuki, przynosi malarstwo Władysława Podrazi-
ka – będącego również autorem natchnionych wierszy 
i ekstów krytycznych, z których niejeden przybliża pro-

21 Prorok na skale…, jak przyp. 19, s. 29.

22. Władysław Podrazik, Epifania, 2007, olej na płótnie, fot. z ar-
chiwum artysty
22. Władysław Podrazik, Epiphamy, 2007, oil on canvas, photograph 
from the artist’s archives
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blematykę ikony, zwłaszcza jej podstaw dogmatycznych. 
Podobnie jak Tadeusz Wiktor, Podrazik traktuje swe ma-
larstwo w kategoriach epifanicznych, jako swego rodzaju 
„ikony” (wizje) objawione, wyraz działania transcendencji, 
którego się osobiście doświadczyło i o której istnieniu jest 
się głęboko przekonanym. Bliskość tradycji ikonicznej 
i związany z nią głęboki namysł nad skutkami Wcielenia – 
uświęcającego rzeczywistość doczesną, a przede wszystkim 
przebóstwiającego ciało człowieka, jaki znaleźć można 
w tekstach Podrazika, skłania go, paradoksalnie, ku sztuce 
ikonoklastycznej, wyrosłej z tradycji abstrakcji metafi-
zycznej, do – by posłużyć się metaforą P. Evdokimova 
– „fantasmagorycznej gry cieni pozbawionych ciała”22. 
Oświecony wiarą akt twórczy materializuje się więc 

22 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przekład M. Żu-
rowska, Warszawa 1999, s. 71.

towards the “phantasmagoric play of shadows 
without a body”,23 according to Evdokimov’s 
metaphor. Faith-illuminated, a creative act is thus 
materialized in the form of non-representational 
paintings with highly saturated colours, vibrating 
with light. They are an extreme example of the 
“painting of Light”, which recalls Plato’s and 
John’s philosophy of light (Christ-God as the 
Logos, the Light of Lights, “eternal Light”, “the 
Light of all creation”, “Light without end”). Also 
significant is the role of Euclidean geometry, 
owing to which associations with the Byzantine 
painting are manifested in many paintings even 
more explicitly.

23 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, transl. 
M. Żurowska, Warszawa, 1999, p. 71.

23. Adam Molenda, Statki kosmiczne, wersja III, 2005, akryl na płótnie, fot. z archiwum artysty
23. Adam Molenda, Spaceships, the third version, 2005, acrylic on canvas, photograph from the artist’s archives
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w postaci obrazów nieprzedstawiających, o silnie nasy-
conych, wibrujących światłem barwach. Są one skrajnym 
przykładem „malarstwa Światła”, pamiętającym platoń-
ską i janową filozofię światła (Chrystusa-Boga jako Lo-
gosu – Światła Światłości, „wiecznej światłości”, „blasku 
wszelkiego stworzenia”, „Światła bez końca”) [il. 22]. Nie 
bez znaczenia jest też rola geometrii euklidesowej, dzięki 
której więź z malarstwem bizantyjskim manifestuje się 
w licznych obrazach jeszcze bardziej bezpośrednio. 

„Nowosielski ogromnie przyspieszył moje dojrzewa-
nie w świadomości rzeczy świętych” – zwierza się malarka 
Krystyna Zwolińska i pod tym stwierdzeniem podpisać 
by się mogło wielu artystów, przy tym nie tylko i nie 
wyłącznie jego uczniów23. Malarz stworzył swój własny 
ląd, własną ikonosferę o dużej sile przyciągania i oddzia-
ływania, ustanowił jedyną w swym rodzaju szkołę ma-
lowania i myślenia. Śmiało więc można powiedzieć, że 
bez Nowosielskiego sztuka polska nie byłaby dziś taka 
sama. Prawda, że Nowosielski bywał, zwłaszcza we wcze-
śniejszych okresach pracy pedagogicznej, apodyktyczny; 
nieraz narzucał studentom własne wizje i styl wypowiedzi 
artystycznej. Nic więc dziwnego, że niektórym trudno 
było się później wybić na samodzielność. Nie dotyczy 
to jednak wszystkich, a nawet większości z nich. Rozpo-
wszechnionej opinii, że z akademickiej pracowni Jerzego 
Nowosielskiego wychodzili sami jego epigoni (zwani nie 
bez złośliwości „małymi nowosielskimi”) zaprzeczyła wy-

23 Cyt. za: K. Czerni, Nowosielski, Kraków 2006, s. 25.

“Nowosielski visibly accelerated my maturing 
in the awareness of holy matters”, confesses the 
painter Krystyna Zwolińska, and this statement 
could be authorized by many artists, not only and 
not exclusively his students.24 Nowosielski created 
his own land, his own iconosphere of a great 
attracting and affecting power; he established 
a unique school of painting and thinking – one 
of a kind. Therefore we may venture to claim 
that without Nowosielski, Polish art would not 
be what it is nowadays. It is true that – especially 
in the beginnings of his pedagogical work – he 
used to be authoritarian; he frequently imposed 
on his students his own vision and style of artistic 
expression. It is not surprising, then, that some 
of them found it difficult to grow independent 
later on. It does not, however, concern all of his 
students, not even the majority. The widespread 
opinion that his academic workshop produced 
solely his epigones (ironically called “Nowosielski-
juniors”) was denied by the exhibition Nowosielski 
and his disciples, organized in Cracow in 1999. 
Works of eleven of his students were presented; 
all of them, with a few exceptions (M. Nizio, 
R. Zakrzewski) followed their own paths, perhaps 
not always achieving an artistically satisfying 
result, but at least expressing themselves in various 
artistic conventions.25 For many of his students, 
the icon still remains an important point of 
reference and a source of inspiration, although 
these bonds are multilayered, ambiguous, and 
often completely evanescent. The icon often 
pulsates in their paintings only with an internal, 
hardly noticeable rhythm; it is concealed in the 
structure of the paintings, in their geometrical 
order, in the “energizing” effect of the shining 
colours, representing the unrepresentable, the 
unachievable for the senses. In view of devaluation, 
and sometimes even discrediting of the category 
of spirituality of art, which has nowadays become 
a commercial value, an attractive “additive” to the 
material uniqueness of an artwork, young painters 
prefer to avoid unequivocal declarations. Also, they 
do not also always aim at “great metaphysics”, the 
world of Platonic ideas, or God of the monotheist 
religions. In their understanding, an elevated work 
of art is merely “an opening through which we 
can see the other side of reality [...] without grand 

24 After: K. Czerni, Nowosielski, Kraków, 2006, p. 25.
25 The participants of the exhibition: Jerzy Nowosielski 

– laureat Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza – i jego uczniowie 
in ZPAP art gallery in Sukiennice, Kraków, Rynek Główny, 
were: Roman Zakrzewski, Witold Pazera, Marlena Nizio, 
Alina Raczkiewicz-Bęc, Tadeusz Grzegorczyk, Mariusz 
Cichoń, Wacław Gawlik, Ireneusz Bęc, Władysław Podrazik, 
Jadwiga Sawicka, and Stanisław Koba.

24. Jerzy Nowosielski, Pływaczka, 1980, akryl na płótnie, fot. z ar-
chiwum Galerii Sztuki Współczesnej Teresa Starmach w Krakowie
24. Jerzy Nowosielski, The Swimmer, 1980, acrylic on canvas, pho-
tograph from the archives of Starmach Gallery in Krakow
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words and metaphysics with capital M”.26 This is 
evidenced also in the works by Adam Molenda, 
whose search for the logos, or ratio of this world, 
is translated into paintings of very economical 
visual form. It is simplified to elementary, usually 
centripetal arrangements of monochromatic four-
sided figures, outlined with coloured border (Stars, 
2003; Spaceships, 2000–2006) [Fig. 25]. They 
resonate with the far echo of the colourful borders 
and micro-images, which Nowosielski used to 
weave into his compositions, thus – the echo of 
the multi-pictorial structure of the icon. Titles of 
Molenda’s works are referred to the mysterious 
and unrecognizable sphere – the interstellar, 
cosmic space. In fact, many of these paintings 
are inspired by a completely earthly landscape, as 
if the artist, following the advice of his teacher, 
had decided to “extract the elements of abstraction 
from the external reality”. The dominating colours 
are shades of red, orange, and blue of outstanding 
clarity and glow, at the same time deprived of 
texture and modelling. 

Brightening in the centre of the composition 
create a sort of look-through abrasion or breaches 
to the other reality beyond the picture. The 
artist’s latest works include Iconostases, in the 
form of upright rectangles divided into “fields”, 
as if composed of a number of smaller canvases 
of golden-orange colour, which show that the 
ultimate sense of any composition is contained 
beyond it, beyond its object and theme. 

Nowosielski’s influence on the reception of 
the icon can certainly be compared to the influence 
of Kazimir Malevich, the only difference being 
the fact that the former has local, national range, 
and is not limited to non-representational art. In 
his abstractions and theoretical considerations, 
Nowosielski himself entered into a dialogue 
with the suprematist art, with its dream of pure 
spirituality, the tradition of apophatic reasoning 
and mystical experience, and he popularized all 
these values among his students. In his paintings, 
as in the works of the author of Black Square, 
abstraction was treated in metaphysical terms, as 
a kind of some primary structures, a primal order. 
“Nowosielski saw it clearly”, writes Krystyna 
Czerni, “that, beyond details, the world is an 
abstract structure, and the framework of the world 
may become a figure of sense. Since abstraction is 
angelization, the geometrical network projected 
onto and inscribed into the reality is like the 
breath of the Spirit. The reality repeats the 

26 Jarosław Suchan talking to Krzysztof Klimek, in: 
Krzysztof Klimek. Opus minor, Exhibition catalogue, Otwarta 
Pracownia, Kraków, 10th – 30th Dec. 2004, Kraków, 2006, 
p. 27.

stawa Nowosielski i jego uczniowie, którą zorganizowano 
w Krakowie w 1999 roku. Zaprezentowano na niej prace 
jedenastu byłych uczniów, którzy, z nielicznymi wyjątkami 
(M. Nizio, R. Zakrzewski), podążyli własną drogą, wypo-
wiadając się wprawdzie nie zawsze z artystycznie dobrym 
skutkiem, za to w różnych konwencjach artystycznych24. 
Dla niejednego spośród studentów Nowosielskiego ikona 
pozostaje do dzisiaj ważnym punktem odniesienia i źró-
dłem inspiracji, choć więzy te są wielopłaszczyznowe, 
niejednoznaczne, często zupełnie ulotne. Ikona pulsuje 
często w ich obrazach jedynie jakimś wewnętrznym, pra-
wie niedostrzegalnym rytmem; ukrywa się w strukturze 
płócien, w ich geometrycznym porządku, „energetyzu-
jącym” działaniu świetlistych kolorów, reprezentujących 
to, co nieprzedstawialne, co znajduje się poza zasięgiem 
naszych zmysłów. Wobec dewaluacji, a niekiedy nawet 
kompromitacji kategorii duchowości sztuki, która sta-
ła się współcześnie wartością komercyjną, atrakcyjnym 
„dodatkiem” do materialnej wyjątkowości dzieła, młodzi 
malarze wolą zresztą unikać jednoznacznych deklaracji. 
Nie zawsze też chodzi im „o jakąś wielką metafizykę”, 
świat platońskich idei czy Boga religii monoteistycznych. 
W ich pojęciu wzniosłe dzieło sztuki „jest tylko szczeliną, 
dzięki której można zobaczyć inną stronę rzeczywistości 
[…] bez żadnych wielkich słów i metafizyki przez duże 
»m«”25. Daje temu świadectwo również malarstwo Adama 
Molendy, którego poszukiwanie logosu, czyli ratio tego 
świata, przekłada się na obrazy niezwykle oszczędne w for-
mie plastycznej. Sprowadza się ona do elementarnych, 
zwykle dośrodkowych układów jednobarwnych czwo-
rokątów obwiedzionych kolorową bordiurą (Gwiazdy, 
2003; Statki kosmiczne, 2000–2006) [il. 23]. Dźwięczy 
w nich dalekie echo barwnych obramień oraz mikroobra-
zów, jakie zwykł wplatać Nowosielski w swe kompozycje 
malarskie, a więc – tym samym – wieloobrazkowej struk-
tury ikon. Tytuły prac Molendy odnoszą się do przestrzeni 
tajemniczej i nierozpoznawalnej – międzygwiezdnej i ko-
smicznej. W gruncie rzeczy niejeden z tych obrazów jest 
inspirowany pejzażem najzupełniej ziemskim, tak jakby 
artysta za radą swego nauczyciela postanowił „wyłuskać 
z rzeczywistości zewnętrznej elementy abstrakcji”. Domi-
nują czerwienie, oranże i błękity o niezwykłej czystości 
i świetlistości, pozbawione przy tym faktury i modelunku. 
Rozjaśnienia w centrum kompozycji tworzą jakby prze-
świty/przetarcia na inną, pozaobrazową rzeczywistość. 
Do ostatnich prac artysty należą Ikonostasy – w formie 
stojących prostokątów podzielonych na „kwatery”, jakby 
złożonych z kilku mniejszych płócien o złocisto-oranżowej 

24 W wystawie Jerzy Nowosielski – laureat Nagrody im. Witolda 
Wojtkiewicza – i jego uczniowie w Galerii ZPAP Sukiennice, Kraków, 
Rynek Główny, wzięli udział: Roman Zakrzewski, Witold Pazera, 
Marlena Nizio, Alina Raczkiewicz-Bęc, Tadeusz Grzegorczyk, Ma-
riusz Cichoń, Wacław Gawlik, Ireneusz Bęc, Władysław Podrazik, 
Jadwiga Sawicka, Stanisław Koba.

25 Jarosław Suchan w rozmowie z Krzysztofem Klimkiem, w: 
Krzysztof Klimek…, jak przyp. 18, s. 27.
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heavenly pattern: ‘on earth as it is in Heaven’. 
[…] ‘Ladies and gentlemen’, he used to say to his 
students, ‘clay must exist to breathe spirit into it. 
Or else, how could you breathe clay into spirit?’”27 
Although he frequently emphasized the role of the 
abstract order and apophatic cognition, valuing 
them very much, also in Orthodox painting, 
he did not escape the world of the senses in 
his works [Fig. 26]. On the contrary, led by his 
liking for purely sensual delights of this world, 
and by his belief into the redeeming capabilities 
of art, he reached into all, even the darkest, most 
traumatic regions of existence. “Perhaps we are 
frequently delegated to infernal places in order 
to destroy them, and art is frequently delegated 
into the dark regions of the being, in order to 
scatter the darkness...”28 It is thus understandable 
that Nowosielski’s painting has resonated, and 
still does, in works of artists of varied artistic 
temperament and aesthetic preferences, both in 
abstractionist and figurative painters’ works, in lay 
and churchly art, in portraits, landscapes, and still 
lifes. With all the differences – in themes, style, 
presentational conventions – these artists share 
the belief in the sacred foundation and status of 
art, and this belief is seen as probably the most 
important, or at least the most primary artistic 
value of the Master’s legacy. “My only credo is 
that art must exist in the sphere of sacrum, and 
that outside the sphere of sacrum, art is no longer 
art” – he often argued. “I do not have any other 
artistic creed.”29

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

27 Cf. Czerni (ft. 24), p. 17.
28 Cf. Podgórzec (ft. 4), p. 85.
29 Ibidem, p. 194.

barwie, wskazujących, że ostateczny sens każdej kompozy-
cji mieści się poza nią, poza jej przedmiotem i tematem. 

Wpływ Nowosielskiego na recepcję ikony można 
śmiało porównać z oddziaływaniem Kazimierza Ma-
lewicza, z tą wszakże różnicą, że ma on jedynie zasięg 
krajowy i nie ogranicza się do sztuki nieprzedstawiają-
cej. Sam Nowosielski podejmował w swych abstrakcjach 
i rozważaniach teoretycznych dialog ze sztuką suprema-
tystyczną, z jej marzeniem o czystej duchowości – trady-
cją myślenia apofatycznego i doświadczeń mistycznych, 
popularyzując wszystkie te wartości także wśród swoich 
uczniów. W jego obrazach, podobnie jak u twórcy Czar-
nego kwadratu, abstrakcja była traktowana w kategoriach 
metafizycznych jako rodzaj jakichś prymarnych struktur, 
pierwotnego porządku. „Nowosielski zobaczył wyraźnie 
– pisze Krystyna Czerni – że – ponad detalami – świat 
jest strukturą abstrakcyjną, a szkielet świata może być 
figurą sensu. Skoro abstrakcja to przeanielenie – geome-
tryczna sieć narzucona, wpisana w rzeczywistość, jest jak 
tchnienie Ducha. Realność powtarza niebiański wzór: 
»Jako w niebie tak i na ziemi«. [...] »Proszę Państwa – 
mówił swoim studentom – musi być glina, żeby można 
było w nią tchnąć ducha. No, bo jak w ducha tchnąć 
glinę?«”26 Choć więc wielokrotnie podkreślał rolę abs-
trakcyjnego porządku i poznania apofatycznego, ceniąc 
je niepomiernie także w obrazach prawosławnych, to 
jednak nie uciekł w swym malarstwie od świata zmysłów 
[il. 24]. Przeciwnie, kierowany upodobaniem do czysto 
sensualnych uroków tego świata, a także przekonaniem 
o zbawczych możliwościach sztuki, sięgał do najróżniej-
szych, nawet najbardziej mrocznych, traumatycznych 
rejonów egzystencji. „Często prawdopodobnie zosta-
jemy delegowani w miejsca piekielne, ażeby te miejsca 
piekielne zniszczyć. I sztuka często jest posyłana właśnie 
w bardzo ciemne rejony bytu, ażeby te ciemne rejony 
rozproszyć...”27 Jest więc zrozumiałe, że malarstwo No-
wosielskiego do dziś rezonuje u twórców o rozmaitym 
temperamencie artystycznym i preferencjach estetycz-
nych zarówno w obrazach abstrakcjonistów, jak i mala-
rzy figuratywnych, w sztuce o przeznaczeniu świeckim 
i kościelnym, studiach portretowych, pejzażowych, mar-
twych naturach. Przy wszystkich różnicach – tematyki, 
stylu, konwencji obrazowania – łączy tych twórców 
przeświadczenie o sakralnym podłożu i statusie sztu-
ki, które jest traktowane jako bodaj najważniejsza, a w 
każdym razie najbardziej prymarna wartość artystycznej 
spuścizny Mistrza. „Jedynym moim wyznaniem wiary 
jest to, że sztuka musi istnieć w obszarze sacrum, że poza 
obszarem sacrum sztuka przestaje być sztuką – przeko-
nywał wielokrotnie. – Innego credo artystycznego nie 
mam”28.

26 Czerni 2006, jak przyp. 23, s. 17.
27 Podgórzec 1985, jak przyp. 4, s. 85.
28 Tamże, s. 194.



82

Michael Brötje, twórca nowej, egzystencjalno-herme-
neutycznej perspektywy badawczej w historii sztuki1, 
ma w swoim dorobku wiele analiz dzieł sztuki daw-
nej o tradycyjnej ikonografii religijnej2. Publikowana 
w niniejszym numerze analiza dzieła Ottona Pienego 
należy natomiast do nielicznej grupy Brötjowskich ana-
liz dzieł sztuki abstrakcyjnej3. Pierwotnym kontekstem 
jej publikacji była praca zbiorowa poświęcona kolekcji 
sztuki nowoczesnej, zgromadzonej przez Maxa Imdahla 
w uniwersyteckim muzeum w Bochum. Kontekst cza-
sopisma poświęconego sztuce sakralnej, w jakim obec-
nie ukazuje się polski przekład, ukierunkowuje lekturę 
tekstu Brötjego, sugerując czytelnikowi religijny wy-
miar analizowanego dzieła. I rzeczywiście – w jednym 
z kluczowych momentów analizy pojawiają się znane 
pojęcia Tremendum i Fascinosum, za pomocą których 

1 Zob. zwłaszcza: M. Brötje, Der Spiegel der Kunst. Zur Grund-
legung einer existential-hermeneutischen Kunstwissen schaft, Stuttgart 
1990; tenże, Bildsprache und intuitives Verstehen. Exemplarisch: Dürer, 
„Das Schweißtuch von zwei Engeln gehalten”, „Melencolia I”, Magrit-
te, „Die Suche nach dem Absoluten”, Hildesheim–Zürich–New York 
2001. Na temat teorii Brötjego w kontekście innych współczesnych 
teorii historii sztuki zob.: M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna 
historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008.

2 Obok dwóch wyżej wskazanych prac (w których znalazły się 
m.in. analizy fresków Giotta, Wieczerzy w Emaus Rembrandta i wy-
mienionej w tytule drugiej pozycji grafiki Dürera) warto przywołać w 
tym kontekście następujące publikacje: M. Brötje, Zur künstlerischen 
Aussage der Werke des Januarius Zick, w: Januarius Zick. Gemälde und 
Zeichnungen, katalog wystawy, Städtische Galerie in der Reithalle 
Schloß Neuhaus, Paderborn 2001, s. 31–52; Die Entdeckung der 
inneren und äußeren Welt. Zur niederländischen Malerei des 17. Jahr-
hunderts, w: Die Entdeckung der inneren und äußeren Welt. Meister 
der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts aus dem Staatlichen 
Museum Schwerin, katalog wystawy, Städtische Galerie in der Reit-
halle, Paderborn 2008, s. 17–66.

3 Zob.: M. Brötje, Otto Piene: „Bronze und Gold III”, 1959, 
w: Erläuterungen zur Modernen Kunst. 60 Texte von Max Imdahl, 
seinen Freunden und Schülern, Bochum 1990, s. 185–190; tenże, 
Bram van Velde: „Ohne Titel”, 1962, w: tamże, s. 289–293; tenże, 
Bild-Begegnungen, w: Fragen an vier Bildern, katalog wystawy, West-
fälischer Kunstverein Münster, Münster 1993, s. 38–65 (tekst ten 
zawiera m.in. analizy abstrakcyjnych dzieł Agnes Martin i Ada Rein-
hardta).

Mariusz Bryl

Sztuka – przeżycie – analiza.  
O pewnym aspekcie teorii 
Michaela Brötjego

Michael Brötje, the creator of a new, existential-
hermeneutic research perspective in art history,1 
is the author of many analyses of works of old art, 
of the traditional religious iconography.2 However, 
the analysis of a work by Otto Piene, published 
in the present volume, belongs to the small set 
of Brötje’s analyses of abstract art.3 The original 
context of its publication was a collaborative work 
devoted to a collection of modern art, gathered 
in the University Museum in Bochum by Max 
Imdahl. The context of a religious art magazine, 
in which now the Polish translation is being 

1 Cf. especially: M. Brötje, Der Spiegel der Kunst. Zur 
Grundlegung einer existential-hermeneutischen Kunstwissen-
schaft, Stuttgart, 1990; idem, Bildsprache und intuitives 
Verstehen. Exemplarisch: Dürer, „Das Schweißtuch von zwei 
Engeln gehalten”; „Melencolia I”; Magritte, „Die Suche nach 
dem Absoluten”, Hildesheim–Zürich–New York, 2001. On 
Brötje, in the context of other modern art-history theories, 
cf. M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii 
sztuki od 1970 roku, Poznań, 2008.

2 Besides the two above-mentioned works (which contain, 
among others, analyses of Giotto’s frescoes, Rembrandt’s 
Supper at Emmaus, and the second graphic by Durer, 
mentioned in the title) it is worth recalling in this context 
the following publications: M. Brötje, „Zur künstlerischen 
Aussage der Werke des Januarius Zick”, in: Januarius Zick. 
Gemälde und Zeichnungen, Exhibition catalogue, Städtische 
Galerie in der Reithalle Schloß Neuhaus, Paderborn, 2001, 
pp. 31–52; „Die Entdeckung der inneren und äußeren 
Welt. Zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts”, 
in: Die Entdeckung der inneren und äußeren Welt. Meister 
der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts aus dem 
Staatlichen Museum Schwerin, Exhibition catalogue, Städtische 
Galerie in der Reithalle, Paderborn, 2008, pp. 17–66.

3 Cf. M. Brötje, „Otto Piene: ‘Bronze und Gold III’, 
1959”, in: Erläuterungen zur Modernen Kunst. 60 Texte von Max 
Imdahl und seinen Freunden und Schülern, Kunstsammlungen 
der Ruhr-Universität Bochum, 1990, pp. 185–190; idem, 
„Bram van Velde: ‘Ohne Titel’, 1962”, ibidem, pp. 289–
293; idem, „Bild-Begegnungen”, in: Fragen an vier Bildern, 
Exhibition catalogue, Westfälischer Kunstverein Münster, 
Münster, 1993, pp. 38–65 (this text includes e.g. analyses of 
abstractions by Agnes Martin and Ad Reinhardt).

Mariusz Bryl

Art – experience – analysis.  
On certain aspects  
of Michael Brötje’s theory
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przed niemal stu laty Rudolf Otto4 ujął dwoistą naturę 
ludzkiego doświadczenia sacrum: jako czegoś groźnego 
i pociągającego zarazem.

Do czytelnika tekstu Brötjego można by zatem 
skierować ostrzeżenie podobne do tego, jakie sam autor 
skierował do potencjalnego, nieuważnego widza dzieła 
Pienego. Trawestując: lekturze pobieżnej, nastawionej 
li tylko na ogólne zaznajomienie się z tekstem, może 
prezentować się on jako kolejna woluntarystyczna inter-
pretacja sztuki abstrakcyjnej, w której za pomocą spraw-
nego retorycznie dyskursu narzuca się dziełu dowolne, 
pożądane akurat przez danego autora treści (to, że w tym 
przypadku są to treści religijne, może – w obliczu tej, 
najwyraźniej przecież „nic-nie-znaczącej” kompozycji – 
szczególnie irytować). A gdy takiej pobieżnej lekturze 
towarzyszy jeszcze równie powierzchowna znajomość 
teorii Brötjego (z jej kategoriami absolutu, duszy, trans-
cendencji), to w czytelniku dodatkowo utrwala się proste 
wyjaśnienie natury owej „nadinterpretacji”: jako zako-
rzenionej w metafizycznej myśli skłonności autora tek-
stu do imputowania niewinnym semantycznie dziełom 
religijnych znaczeń.

Pobieżnej lekturze przeciwstawić należy lekturę 
uważną (można by ją także określić – w świetle tego, co 
zostanie powiedziane niżej – jako lekturę zaangażowaną, 
tj. angażującą Ja), w trakcie której czytelnik dokonuje 
weryfikacji konstatowanych przez Brötjego obrazowych 
stanów rzeczy za pomocą co raz to ponawianego oglądu 
dzieła. Jednak nie każdy ogląd będzie umożliwiał czytel-
nikowi-widzowi dokonanie takiej weryfikacji, podobnie 
jak nie każdy ogląd mógł stać się podstawą analizy eg-
zystencjalno-hermeneutycznej dzieła Pienego (i każdego 
innego). Między oglądem autora analizy i oglądem wery-
fikującego jej trafność czytelnika musi zatem zachodzić 
istotowa zgodność, polegająca na przyjęciu podstawowych 
przesłanek, jakie „każdy widz (przed każdym obrazem) 
ustanawia – w sposób nieświadomy i wiążący zarazem – 
w procesie rozumienia dzieła: płaszczyzna, powoływana 
przez widza jako wszechobejmująca, ostatecznie ważna 
instancja, funkcjonująca zarazem jako całościowy hory-
zont wszelkich możliwych aktów poznawczych, innymi 
słowy – jako Absolut; oraz własne, teraźniejsze umiej-
scowienie widza przed centrum obrazu, dzięki któremu 
powstaje zgodność między wertykalną osią ciała widza 
(kierunkową współrzędną cielesnej tożsamości człowie-
ka) i wertykalną osią obrazu. Dzieło sztuki ukazuje się 
widzowi jako znaczące tylko wtedy, gdy ‘rzeczywistość’ 
w obrazie przyjmuje te dwie przesłanki, doprowadzając 
na swoim gruncie do negocjacji między nimi”5.

Swoje postępowanie analityczne wywodzi zatem 
Brötje z przesłanek ustanawianych, jak twierdzi, w spo-

4 Zob. R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des 
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Berlin 1917; tłum. 
pol.: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa a ich stosunek do 
elementów racjonalnych, przełożył B. Kupis, Warszawa 1968.

5 Brötje, Bram van Velde…, jak przyp. 3, s. 289.

published, directs the reader, shifting the reading 
of Brötje’s text towards the religious dimension. 
And indeed, in one of the crucial points of the 
analysis, the author uses the well-known terms of 
Tremendum and Fascinosum, with which nearly 
a century ago Rudolf Otto4 described the dual 
nature of human experience of the sacrum: as 
something both terrifying and fascinating.

Therefore, a warning could be issued to the 
readers of Brötje’s text, similar to that issued 
by the author himself to the potential careless 
viewer of Piene’s work. Paraphrasing his words, 
a cursory reading, aimed merely at general 
skimming of the text, may yield an impression 
that it presents another liberal interpretation of 
abstract art, which, by means of a rhetorically-
proficient discourse, imposes on the artwork 
any possible meaning that is convenient to the 
interpreter (it may be especially irritating that in 
this case the imposed meaning is religious one, 
while the abstract composition is evidently “non-
meaningful”). Moreover, when such superficial 
reading is accompanied by equally superficial 
knowledge of Brötje’s theory (with his categories 
of the absolute, the soul, and transcendence), 
a simple explanation of the nature of this over-
interpretation is reinforced in the reader: it 
must be the author’s inclination, rooted in the 
metaphysical thought, to imply religious meanings 
in the semantically innocent artworks. 

Cursory reading is juxtaposed by cautious 
reading (in the light of what will be said below, 
it might also be described as engaged reading, 
i.e. engaging the Self ). In cautious reading, the 
reader verifies the pictorial state of affairs, stated 
by Brötje, by repeated viewings of the piece of 
art. Yet, not every viewing will allow the reader/
viewer a possibility of such verification, just as 
not every viewing could have become the basis 
for an existential-hermeneutic analysis of Piene’s 
work (and any other). Between a viewing by the 
author of the analysis and by the verifying reader 
an essential agreement must occur, consisting in 
the acceptance of the basic assumptions that in the 
process of understanding an artwork, “every viewer 
(before every picture) establishes – unconsciously 
but conclusively – the plane, created by the viewer 
as all-containing, ultimately significant authority, 
functioning both as a comprehensive horizon of 
all possible cognitive acts, in other words, as the 
Absolute, and as the present, own location of the 

4 Cf. R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der 
Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Berlin, 
1917; Polish translation by B. Kupis: Świętość. Elementy 
irracjonalne w pojęciu bóstwa a ich stosunek do elementów 
racjonalnych, Warszawa, 1968.
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sób nieświadomy i wiążący przez każdego widza przed 
każdym obrazem. Idźmy dalej i zapytajmy: skąd z kolei 
wywodzą się owe przesłanki, dlaczego widz ustanawia je 
– w sposób, jak należy rozumieć, nieodparty – w procesie 
percepcji dzieła? Dlaczego właściwie uznaje płaszczyznę 
obrazu za ostateczną instancję (w powyższym sensie)? 
Otóż, odpowiada Brötje, dzieje się tak, gdyż do istotowe-
go ustrojenia [Wesensverfassung] człowieka należy dążenie 
do transcendowania naszej ograniczoności, dążenie do 
tego, co ostatecznie warunkujące, do – transcendentnego 
Absolutu. To dążenie, dopowiedzmy, swój najważniej-
szy wyraz znajduje w przeżyciu religijnym, którego apo-
geum wyznacza stan iluminacji. Drugim, obok religii, 
obszarem, na którym człowiek może realizować swoją 
dyspozycję istotową, jest – zgodnie z teorią Brötjego – wła-
śnie obszar sztuki. Każde dzieło sztuki istnieje bowiem 
dzięki swojemu medium – w przypadku obrazu malar-
skiego medium tym jest płaszczyzna (nie – dotykalna, 
materialna powierzchnia, ale – niewidzialna podstawa, 
uobecniana w procesie percepcji „rzeczywistości obrazo-
wej”). Relacja między tak rozumianym medium obrazu 
i „rzeczywistością obrazową” jest analogiczna do relacji 
między Absolutem i rzeczywistością, w jakiej żyjemy: jest 
to relacja tego, co niewidzialne i warunkujące, do tego, 
co widzialne i warunkowane; relacja tego, co transcen-
dentne, do tego, co wewnątrzświatowe. Widz w obliczu 
dzieła sztuki intuicyjnie rozpoznaje tę relację, nadając 
płaszczyźnie wartość synonimiczną względem Absolutu, 
tj. uznając ją, jak powiedziano wyżej, za ostateczny ho-
ryzont „wszelkich możliwych aktów poznawczych”.

Teoria Brötjego zakorzenia zatem ludzkie obcowa-
nie ze sztuką w duszy [Seele] człowieka: tylko bowiem 
w tym wymiarze – duchowym [seelisch], a nie psychicz-
nym czy intelektualnym – możliwa jest realizacja naszej 
dyspozycji istotowej, możliwe jest transcendowanie ku 
temu, co warunkujące, możliwa jest projekcja Absolutu 
w płaszczyznę-medium dzieła. Kto wie, czy to właśnie 
nie naukowa rewaloryzacja pojęcia duszy (i, rzecz jasna, 
stojącej za tym pojęciem rzeczywistości duchowej), jest 
największym wyzwaniem – skandalem, jak chcieliby nie-
którzy – stawianym przez teorię Brötjego współczesnej 
historii sztuki i – szerzej – współczesnej naukowej reflek-
sji nad sztuką. Sam autor podziela chyba tę opinię, gdy 
pisze w kontekście współczesnej humanistyki: „Wyparcie 
pojęcia ‘dusza’ przez ‘psyche’ jest zatem równoznaczne 
z odwołaniem człowieka jako animal metaphysicum”6, 
bowiem to dusza „przerzuca most między pewnością-
Ja i ‘tamtym światem’ [Jenseits]. W tej wędrówce mię-
dzy ziemską egzystencją i transcendencją dusza wiedzie 
własne życie, dlatego ‘mieszka’ ona w człowieku i po 
jego śmierci wraca przed oblicze Boga”7. Antropologia 
implikowana przez teorię Brötjego zasługuje na miano 
chrześcijańskiej, w której człowiek istnieje na trzech po-
ziomach: cielesnym (soma), psychicznym (psyche) i du-

6 Brötje, Bildsprache…, jak przyp. 1, s. 107.
7 Tamże, s. 108.

viewer before the centre of the picture, owing 
to which the vertical axis of the viewer’s body 
(directional coordinate of man’s bodily identity) 
and the vertical axis of the picture are aligned. The 
artwork is revealed to the viewer as meaningful 
only if the “reality” of the picture accepts these 
two premises, thus leading to negotiation between 
them.5

Thus, Brötje sees his analytic actions as 
stemming from the premises established, as he 
claims, unconsciously and conclusively by every 
viewer, before every picture. Moving even further, 
we should ask: where do the premises originate, and 
why does the viewer establish them – supposedly, in 
an irresistible way – in the process of perception of 
an artwork? Why does he actually regard the plane 
of the picture as the ultimate authority (in the above 
sense)? Brötje replies that it happens so because the 
essential constitution [Wesensverfassung] of man 
includes aiming at transcending our limitations, 
yearning for what is ultimately conditioning us: 
the transcendental Absolute. This yearning, we 
should add, finds its crucial expression in religious 
experience, whose apogee is marked by the state of 
illumination. The other sphere – beside religion – 
in which man can realize his essential disposition is, 
according to Brötje’s theory, the sphere of art. For 
each work of art exists owing to its medium; in 
the case of painting it is a plane (not the tangible, 
physical surface, but the invisible base, coming 
into presence in the process of perception of the 
“pictorial reality”). The relation between the picture 
medium, understood in this way, and the “pictorial 
reality” is analogous with the relation between the 
Absolute and the reality we live in: it is a relation 
of what is invisible and conditioning to what is 
visible and conditioned; the relation between what 
is transcendental and what is world-internal. In 
the face of a work of art, the viewer intuitively 
recognizes the relation, giving the plane a value 
synonymous with the Absolute, i.e. regarding it, 
as mentioned above, as the ultimate horizon of “all 
possible cognitive acts”. 

Brötje’s theory thus roots human commune 
with art in the soul [Seele] of man: for only in 
this dimension – spiritual [seelisch], not psychical 
or intellectual – is it possible to realize our 
essential disposition, to transcend towards what is 
conditioning, and to project the Absolute in the 
plane-medium of an artwork. Perhaps it is just 
the scientific revalorization of the notion of soul 
(and, obviously, its underlying spiritual reality) 
that is the greatest challenge – a scandal, as some 
would like to call it – posed by Brötje’s theory to 

5 Cf. Brötje, “Bram van Velde: ‘Ohne Titel’, 1962” 
(ft. 3), p. 289.
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chowym (pneuma). Jeśli jednak owo prawdziwie istotne 
przeżycie sztuki wydarza się, według Brötjego, właśnie 
na tym ostatnim, duchowym [seelisch] poziomie, a po-
ziom ten jest – zgodnie z powyższą antropologią – ex 
definitione całkowicie niedostępny poznaniu naukowe-
mu, to czy nie jest uroszczeniem ze strony Brötjego, 
że podejmuje próbę nie tylko wkomponowania relacji 
między Ja (duszą) i medium (dziełem sztuki) w swoją 
egzystencjalno-hermeneutyczną – bądź co bądź właśnie 
– naukę o sztuce, ale wręcz uczynienia z niej fundamentu 
tej ostatniej?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta, 
choć niepozbawiona paradoksu. Otóż Brötje wcale nie 
rości sobie pretensji do naukowego (czyt. dyskursywno-
analitycznego) dotarcia do duchowego [seelisch] przeży-
cia sztuki, nie twierdzi, że jego analizy ujmują w dyskurs 
to, co rozgrywa się w duszy przeżywającego dzieło sztuki 
człowieka. Przeciwnie: cała jego teoria i praktyka ana-
lityczna nakierowane są na obronę niedostępności dla 
nauki tego, co wydarza się w trakcie owego przeżywa-
jącego rozumienia dzieła sztuki. „Sztuka jest projektem 
przeciwstawnym wobec wszelkich kontrolowalnych 
myślowo autoprojektów człowieka, ona reprezentu-
je jego inną, niedostępną mu stronę istotową, stronę 
zdolności duszy. [...] [zatem] musimy zawierzyć siebie 
tej innej, niedostępnej stronie istotowej Ja [...]. A to 
oznacza – w spotkaniu z dziełem – rezygnację [z siebie] 
i zachowanie milczenia; albo to, co decydujące następuje 
samo z siebie – albo nie zachodzi zupełnie nic. Istnieje 
wielu miłośników sztuki, którzy ze spokojem, w sposób 
oczywisty praktykują ten rodzaj spotkania [z dziełem], 
trzymając się z dala od interpretacyjnego zgiełku nauk. 
W intuicyjnej umowie z dziełem (obrazem, muzyką, 
wierszem) [...] są pewni tego, że ono spełnia się w nich, 
tak jak oni spełniają się w nim”8. Jeśli zatem Brötje po-
czuwa się do solidarności z zachowaniem „miłośników 
sztuki” i ich ochrony przed „interpretacyjnym zgiełkiem 
nauk”, bo tylko pod warunkiem „wyciszenia” aktywności 
psychosomatycznej (czyli wszelkiej aktywności życiowej, 
intelektualnej i emocjonalnej) można się przeżyciowo-
duchowo [seelisch] spełnić w dziele – to dlaczego w takim 
razie nie milczy, w jakim celu tworzy swoje rozbudowane 
i gęste analizy?

Paradoks ten ma swoje źródło w paradoksalnej na-
turze relacji między człowiekiem i dziełem sztuki: z jed-
nej bowiem strony, owo przeżyciowo-duchowe [seelisch] 

8 Tamże, s. 143–144. Brötje kontynuuje: „Intensywność spotka-
nia z dziełem mierzy się stopniem tego intuicyjnego zawierzenia, do 
którego upoważnia nas dzieło na mocy złożoności swojego ukształ-
towania. [...] każde dzieło sztuki jest jedynie zwrotnie promieniują-
cym przekładem-na-zewnątrz przeczucia [mojego] wnętrza, że jestem 
czymś więcej, aniżeli tym, co mogę realizować sam z siebie. Dlatego 
także wielkie dzieła dawnych epok uznajemy za owe oferty spełnienia, 
które zawsze już na nas czekały i które są dla nas niezbywalne. Jak 
[inaczej] byłoby to możliwe, gdyby dzieła nie były kondensacjami 
antropologicznej stałej istotowej, która w nas niezmiennie działa?”

the modern art history and, more broadly, to the 
modern scientific reflection on art. The author 
himself must share this opinion when he says, in 
the context of modern humanities: “Replacement 
of the term “soul” by “psyche” is thus equivalent 
with revoking man as animal metaphysicum”.6 For 
it is the soul that “bridges the certainty-Self and 
‘the other world’ [Jenseits]. In this journey between 
the earthly existence and the transcendence, the 
soul leads its own life, therefore it ‘abides’ in 
man and after his death returns before the altars 
of God”.7 The anthropology implied by Brötje’s 
theory deserves to be called a Christian one, in 
which man exists on three levels: bodily (soma), 
psychic (psyche) and spiritual (pneuma). Still, if the 
truly actual experience of art occurs, according to 
Brötje, on the last, spiritual [seelisch] level, and 
this level – according to the above anthropology 
– is ex definitione entirely inaccessible to scientific 
cognition, is it not Brötje’s simplification, to attempt 
not only to incorporate the relation between Self 
(soul) and the medium (artwork) in his existential-
hermeneutic science (after all) of art, but also to 
make it its foundation? 

The answer to this question is relatively simple, 
though it is not without a paradox. Brötje does 
not claim a right to a scientific (i.e. discourse-
analytical) road to the spiritual [seelisch] experience 
of art, and does not claim that his analyses put into 
discourse what is happening in the soul of a man 
experiencing a work of art. Quite the contrary: all 
of his analytical theory and practice is intended 
to defend the inaccessibility to science of all that 
happens in the course of such “experiencing” 
understanding of artwork. “Art is a project 
opposite to all thought-controlled auto-projects 
of man; it represents the other, inaccessible side 
of human essence, the side of the ability of soul. 
(…) [therefore] we must commend ourselves to 
this other, inaccessible essential side of the Self (...) 
And this means, in an encounter with an artwork, 
forsaking oneself and maintaining silence; the 
decisive event either occurs of its own account, or 
does not occur at all. There are many art lovers who 
practice this type of contact [with art] in a relaxed, 
obvious way, and keep away from the interpretive 
clamour of sciences. In an intuitive deal with the 
artwork (a painting, a piece of music or a poem) 
(...) they are confident that it is fulfilled in them, as 
they are fulfilled in it”.8 Thus, if Brötje feels obliged 

6 Cf. Brötje, Bildsprache... (ft. 1), p. 107.
7 Ibidem, p. 108.
8 Ibidem, pp. 143–144. Brötje continues: ”The intensity 

of the meeting with an artwork is measured with the degree 
of this intuitive entrustment to which we are entitled by the 
artwork, on the grounds of the complexity of its form. (…) 
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spełnienie w dziele zachodzi po krótszej lub dłuższej 
kontemplacji bez udziału refleksyjno-analitycznej aktyw-
ności rozumu; z drugiej jednak strony, by owo spełnienie 
mogło nastąpić, nie wystarczy projekcja Ja (czyli uzna-
nie medium za ostateczną instancję), ale odpowiadać jej 
musi odpowiednio ukształtowana i wystarczająco zło-
żona „rzeczywistość obrazowa” (to, co się z płaszczyzny 
wyróżnicowuje), która będzie w stanie uruchomić proces 
nieustannego nawiązywania i zrywania kontaktu Ja z Ab-
solutem (medium). Proces ten w duchowym [seelisch] 
przeżyciu Ja jest co prawda nieuświadamiany, tym nie-
mniej ma całkiem realną podstawę w logice oglądowej 
dzieła. I to właśnie tę logikę mają za zadanie uchwycić 
analizy Brötjego. Uświadamiają one czytelnikowi stopień 
złożoności ujmowanej dyskursywnie struktury wizualnej 
nie po to, by żądać od niego świadomej aktualizacji tej 
złożoności w obliczu dzieła sztuki, ale przeciwnie, by 
go raz na zawsze uodpornić na to żądanie, które teraz, 
w kontekście przeprowadzonej analizy (wymagającej 
przecież sporo czasu i wysiłku intelektu), jawi się jako 
absurdalne: jak bowiem można by narzucić „miłośni-
kowi sztuki” tego rodzaju wzmożoną aktywność dys-
kursywną jako konieczną dla duchowo-przeżyciowego 
rozumienia dzieła?!

Powtórzmy: dyskursywne analizy Brötjego ukazują 
nadzwyczajnie wysoki stopień komplikacji relacji dla 
odbioru zdystansowanego, refleksyjnego (bo w przeżyciu 
duchowym [seelisch] relacje te są realizowane oglądowo 
w sposób intuicyjny) między płaszczyzną a tym, co się 
z niej wyróżnicowuje (czyli „rzeczywistością obrazową” 
pośredniczącą między Ja a Absolutem). Nie chodzi tu 
o powtórzenie przebiegu czy zasugerowanie treści du-
chowego [seelisch] przeżywania dzieła, ale o wykazanie 
braku ciągłości między tym procesem a naukowym 
ujmowaniem logiki oglądowej dzieła. Tym niemniej 
nauka (ściślej: hermeneutyczno-egzystencjalna nauka 
o sztuce) jest konieczna również po to, by – na drodze 
ściśle naukowej analizy – oddać sprawiedliwość tym 
artefaktom wizualnym kwalifikowanym artystycznie, 
które „na mocy złożoności swojego ukształtowania” 
umożliwiają realizację naszej dyspozycji istotowej. Tylko 
takie artefakty zasługują – w świetle teorii Brötjego – na 
miano prawdziwych dzieł sztuki (Sztuki). Poza obszarem 
tak rozumianej Sztuki znajduje się większość artefak-
tów funkcjonujących powszechnie jako „dzieła sztuki”, 
wszystko jedno czy dawnej, czy współczesnej, religijnej 
czy świeckiej, przedstawiającej czy abstrakcyjnej. Teoria 
Brötjego ma zatem charakter uniwersalistyczno-elitary-
styczny: postuluje taką ogólnie obowiązującą definicję 
dzieła Sztuki, że sprostać jej mogą jedynie nieliczne 
„dzieła sztuki”.

Dotyczy to również, powtórzmy, sztuki religijnej, 
która – jak każda Sztuka – musi mieć zjawiskowe (a za-
tem wykazywalne analitycznie) cechy, pozytywnie od-
powiadające na wychodzącą od Ja projekcję horyzontu 
metafizycznego (Absolutu). Zakorzenienie w fenomenie 
oznacza przy tym, że owa pozytywna odpowiedź nie 

to solidarise with the behaviour of “art lovers” and 
to protect them from “the interpretive clamour of 
sciences” (as only if the psycho-somatic activity, 
i.e. all activity of life, intellect and emotion, is 
“becalmed”, can one be fulfilled experientially-
spiritually [seelisch] in an artwork), why does he 
not remain silent, for what purpose does he create 
his elaborate, dense analyses? 

This paradox stems from the paradoxical nature 
of the relation between a man and a work of art: 
on the one hand, the experiential-spiritual [seelisch] 
fulfilment in the artwork occurs after a shorter or 
longer contemplation deprived of the reflexive-
analytical activity of reason; on the other hand, 
for this fulfilment to take place, the projection of 
Self (i.e. recognizing the medium as the ultimate 
authority) is not sufficient, but it must correspond 
to an adequately shaped and sufficiently complex 
“pictorial reality” (what is distinguished in the 
plane), which can trigger the process of incessant 
making and breaking of contact between the Self 
and the Absolute (the medium). This process is 
unconscious in the spiritual [seelisch] experience of 
Self, nevertheless it is quite realistically grounded in 
the viewing-logic of the artwork. It is this logic that 
Brötje’s analyses are supposed to grasp. They make 
the reader realize how complex the visual structure 
is when described by discourse, not in order to 
demand of him a conscious actualization of this 
complexity in viewing the artwork, but, on the 
contrary, to immunize him to such demands once 
and forever; now such demands, in the context of 
the conducted analysis (which, after all, requires 
plenty of time and intellectual effort), appear to be 
absurd: how can such an increased discursive activity 
be ever imposed on an “art-lover”, as necessary for 
spiritual-experiential understanding of an artwork?! 
Once again: Brötje’s discursive analyses display an 
unusually high degree of complication of relation 
for a distanced, reflexive reception (for in the 
spiritual experience [seelisch] the relations are visually 
realized in an intuitive manner), between the plane 
and what is distinguished from the plane (i.e. the 
pictorial reality, mediating between the Self and the 
Absolute). It is not about repeating or suggesting 
spiritual contents [seelisch] of experiencing the 
artwork, but it is about proving lack of continuity 
between this process and the scientific approach 

Every work of art is merely a feedback-radiating translation-
to-the-outside of the premonition in [my] inside, saying that 
I am more than just what I can realize on my own account. 
Therefore also masterpieces of the passed epochs are regarded 
as such offers of fulfilment, which have always waited for us 
and which are indispensable. How [else] could it be possible, 
if the artworks were not condensation of the anthropological 
essence-constant, which continuously operates inside us?”
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abstrahuje od konkretnej, swoistej dla danego dzieła 
„rzeczywistości obrazowej”, przeciwnie: tylko poprzez 
nią następuje proces „podejmowania i zrywania” kon-
taktu Ja z Absolutem (medium). Jakkolwiek zatem sam 
aktualizowany w dziele temat, np. Zwiastowanie – by 
pozostać przy przykładzie sztuki religijnej – nie wystar-
cza, by dane dzieło zaliczyć do obszaru Sztuki religijnej 
(bo może nie spełniać wyżej wskazanego kryterium „po-
zytywnej odpowiedzi” z uwagi na nieadekwatny sposób 
swojego ukształtowania), to jednak wtedy, gdy w grę 
wchodzi dzieło Sztuki (tj. artefakt spełniający to kry-
terium), właśnie temat, poprzez który następuje proces 
mediatyzacji między Ja i Absolutem, określa specyfikę 
tego procesu. Jednym z (jak dotąd niezrealizowanych) 
projektów Brötjego miała być praca, w której poddałby 
analizie obrazy Zwiastowania w malarstwie europejskim. 
Przy całym oczywistym zróżnicowaniu rozwiązań – bo 
przecież w tej teorii, jak chyba w żadnej innej, każdemu 
dziełu sztuki przysługuje cecha istotowej niepowtarzal-
ności (jej pochodną jest nieprzewidywalność każdora-
zowej analizy) – jeden niezbywalny warunek, zdaniem 
Brötjego, musiałyby owe dzieła spełniać: ponieważ wy-
darzenie Zwiastowania radykalnie zmieniło świat (nic po 
nim nie było już takie samo jak przed nim), fakt ten po-
winien znaleźć specyficznie obrazowe odzwierciedlenie. 
W tym przypadku zadaniem analizy byłoby uchwycenie 
owego zwrotu – każdorazowo odmiennie zaznaczonego, 
zgodnie z właściwą dla danego dzieła (i tylko dla niego) 
„logiką oglądową”.

Przykład ten nie tylko przybliża sposób myślenia 
Brötjego, ale unaocznia zarazem potencjał poznawczy 
hermeneutyki egzystencjalnej w odniesieniu do – w tym 
przypadku – tradycyjnej Sztuki religijnej, ale – przez 
analogię – do każdego innego rodzaju Sztuki, także abs-
trakcyjnej. W takim kontekście należy widzieć analizę 
dzieła Ottona Pienego, w której toku stopniowa, ale 
konsekwentna rekonstrukcja „logiki oglądowej” do-
prowadziła w sposób niejako naturalny, bo wynikający 
z takiego a nie innego ukształtowania postaci zjawisko-
wej „rzeczywistości obrazowej”, do pojawienia się na 
powierzchni dyskursu wspomnianych kategorii Rudol-
fa Otto. Ich pojawienie się nie było jednak konieczne 
w tym sensie, by bez nich nie można było zrozumieć 
znaczenia odnoszących się do nich obrazowych stanów 
rzeczy; te ostatnie – jako wydobyte na drodze immanent-
nego opisu odtwarzającego sposób, w jaki „rzeczywistość 
obrazowa” wyróżnicowuje się z medium-płaszczyzny – są 
bowiem pierwotne wobec kategorii pochodzących z ze-
wnętrznego wobec obrazu dyskursu (w tym przypadku 
teorii Rudolfa Otto).

„W powyższej analizie zostało pokazane – przywo-
łajmy autokomentarz Brötjego towarzyszący co prawda 
analizie innego dzieła, ale zachowujący swą ważność dla 
wszystkich innych – z jaką dobitną konsekwencją każdy 
zespół motywów i jego zjawiskowa konstytucja są wy-
wodzone z obrazowej płaszczyzny, jak każde stadium 
powiązane jest z poprzedzającym i następującym po nim. 

to the viewing logic of an artwork. Nevertheless, 
science (more precisely, the hermeneutic-existential 
science about art) is necessary also in order to give 
justice – by means of a strictly scientific analysis – 
to those artistically-qualified visual artefacts which 
“on the grounds of the complexity of their form” 
enable us to realize our essential disposition. Only 
such artefacts deserve, in the light of Brötje’s theory, 
to be called true works of art (Art). Beyond the 
limits of Art understood in this way, most artefacts 
are situated, which commonly function as “works 
of art”, whether it is old or modern, religious or 
lay, presentational or abstract art. Brötje’s theory is 
thus of universalist-elitist nature: it postulates such 
a generally binding definition of a work of Art that 
it can be met only by few “works of art”. 

Once again, this also concerns religious 
art, which, as any Art, must possess features 
of a phenomenon (i.e. analytically provable), 
which respond positively to the Self-originating 
projection of the metaphysical horizon (the 
Absolute). Being rooted in a phenomenon means 
that this positive response does not depart from 
the particular, artwork-peculiar “pictorial reality”. 
On the contrary: only through this reality can the 
process of “making and breaking” contact occur 
between the Self and the Absolute (the medium). 
Thus, although the mere theme realized in an 
artwork, e.g. Annunciation (to give an example of 
religious art), is not sufficient for the artwork to 
be included in the sphere of religious Art (as it 
may not meet the above-mentioned criterion of 
“positive response”, due to its inadequate form), 
when it comes to a work of Art (i.e. an artefact that 
fulfils that criterion), it is the theme itself (through 
which mediation between the Self and the Absolute 
occurs) that determines the peculiarity of this 
process. One of the (so far unrealized) projects of 
Brötje was intended to be an analysis of the pictures 
of Annunciation in European painting. With the 
whole obvious diversity of solutions – for in this 
theory, as in no other, every work of art is attributed 
the feature of essential uniqueness, its derivative 
being the unpredictability of every analysis – one 
indispensable condition, according to Brötje, must 
be fulfilled by these artworks: since the event of 
Annunciation radically changed the world (nothing 
remained the same after the event), this fact should 
be specifically reflected in the image. In this case, 
the aim of the analysis would be to grasp that 
breakthrough, shown differently in every work, in 
accord with the viewing logic appropriate for the 
particular work analysed (and only for this one).

This example not only brings closer Brötje’s way 
of thinking, but also shows the cognitive potential 
of existential hermeneutics in reference to – in this 
case – traditional religious Art, and analogically, in 
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[…] Opisanie związanego z tym wszystkim oglądowego 
rozpoznania zawiera już implicite interpretację. Jednak 
ze względu na […] problem prawdziwościowego rosz-
czenia dzieła sztuki powinno się podejmować próbę jak 
najdokładniejszego przedstawienia (w języku) tego, na 
czym polega wypowiedź obrazu. Trzeba przy tym pamię-
tać, że chodzi tu zaledwie o intelektualne, równoległe 
ustalenia, które zawsze są dla zrozumienia niewłaściwe 
– nie stanowią samej zawartości oglądowej. Oglądowe 
rozpoznanie obrazu nie wymaga ideowego uzupełnie-
nia, wyraża się samo w sposób w pełni ważny”9. Jeśli 
zatem pojawiają się w analizie dzieła Pienego kategorie 
Tremendum i Fascinosum, to jako pojęcia-wskazówki, 
które – poprzez odwołanie się do wspólnej autorowi 
analizy i jej czytelnikom erudycji – wyznaczają obszar 
refleksji, równoległy wobec uprzedniego „w pełni waż-
nego oglądowego rozpoznania” sensu dzieła.

9 „Jego niepodważalność – kontynuuje Brötje – wynika już 
choćby z tego, że rozstrzygające, uprzednie poświadczenie – przyjęcie 
płaszczyzny jako instancji absolutnego – jest wyłącznie duchowym 
aktem projektowania przez Ja, którego zasadność może być wpraw-
dzie akceptowana w świadomości, ale ona sama nie ma możliwości 
jego dokonania. Powiedzenie przed obrazem ‘to jest absolut’ będzie 
zawsze brzmiało śmiesznie. Dlatego nazwanie płaszczyzny ‘absolutem’ 
nigdy nie prowadzi do zrozumienia, czym jest owo projektowanie 
Ja”. M. Brötje, Obraz – spotkanie, tłum. M. Haake, „Quart” 3 (9), 
2008, s. 77–78. Tekst jest fragmentem rozprawy Brötjego Bild-Be-
gegnungen (jak przyp. 3). 

reference to any other kind, including abstract Art. 
The analysis of Otto Piene’s work must be seen in 
this context. In the course of the analysis, a gradual 
yet consistent reconstruction of the “viewing logic” 
leads, as if in a natural way, resulting from the 
specific shaping of the phenomenon of the “pictorial 
reality”, to surfacing of Rudolf Otto’s categories in 
the discourse. Their appearance, yet, is not necessary, 
in the sense that without them, the meaning of the 
corresponding pictorial states of affairs still can 
be understood. For the latter – uncovered in the 
course of immanent description, reconstructing the 
way in which the “pictorial reality” is distinguished 
from the medium (the plane) – are primary to 
the categories originating in the picture-external 
discourse (in this case, Rudolf Otto’s theory). Let 
us recall Brötje’s auto-commentary, accompanying 
a different analysis, yet preserving its validity for all 
analyses: “In the above analysis it has been shown 
how emphatic the consistency is, with which every 
set of motives and its phenomenal constitution 
are derived from the pictorial plane, how every 
stage is linked to the preceding and the following 
one. (…) A description of the connected viewing 
recognition implicitly contains an interpretation. 
Still, for the sake of (…) the problem of truth-
claiming by an artwork, we must attempt to present 
(in language) as precisely as possible what the 
expression of the picture consists in. We must also 
remember that it is merely about intellectual parallel 
arrangements, which are always inappropriate for the 
understanding: they do not constitute the viewing 
content itself. The viewing recognition of a picture 
does not require an ideological complement, as 
it expresses itself in a fully valid manner.”9 Thus, 
even if the categories of Tremendum and Fascinosum 
appear in the analysis of Piene’s work, they do so 
only as hint-notions, which, through reference to 
erudition shared by the author of the analysis and 
the readers, set up the area for reflection, parallel 
with the previous, “fully valid viewing recognition” 
of the sense of the artwork. 

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

9 “Its unquestionable validity”, Brötje continues, “results 
from the fact that the conclusive, previous confirmation – 
accepting the plane as an instance of the absolute – is solely 
a spiritual act of projection by the Self, validity of which 
may be accepted by the consciousness, but the consciousness 
is not capable of performing the act. Saying in front of 
a painting “this is the absolute” always sounds ridiculous. 
Therefore calling the plane “the absolute” never leads to 
an understanding of what this projection of the Self really 
is.” – M. Brötje, ”Obraz – spotkanie”, Polish translation by 
M. Haake, Quart, 2008, no. 3 (9), pp. 77–78. The text is 
a fragment of Brötje’s treatise “Bild-Begegnungen” (ft. 3).
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Oglądowi1pobieżnemu, nastawionemu li tylko na ogól-
ne zaznajomienie się z dziełem sztuki, Brąz i złoto III 
Ottona Piene może prezentować się jako harmonijnie 
zrównoważona, ożywiona, piękna i przez to całkiem 
niewinna praca materiałowa: proste geometryczne for-
my, pełne uroku struktury powierzchniowe, przyjaźnie 
ciepła złota barwa. Wydaje się, jakby dzieło chciało ewo-
kować dobre samopoczucie, nasycić oczy, uwrażliwić 
zmysł dotyku, krótko mówiąc, jakby jego celem było 
zapośredniczenie spotęgowanego przeżycia estetycznego. 
Będzie się ono jednak prezentować zupełnie inaczej, 
skoro tylko wejdziemy z nim w rzeczywisty, podmioto-
wy dialog wzrokowy – odsłoni wtedy z całą siłą regula-
tywny względem bytu program wskazań. Irytujące są już 
oba „puste” wertykalne pasma z lewej i prawej strony. 
Z uwagi na „treść” dzieła – ziarniście zróżnicowane po-
wierzchnie – pasma te są zbyteczne. O ile jednak dzieło 
obejmuje także i je, o tyle podaje samo siebie w wątpli-
wość jako identyczne z ową „treścią” – i właśnie dzięki 
temu spełnia wobec widza (przy czym widz ani nie jest 
w stanie, ani też nie potrzebuje tego faktu uprawo-
mocniać intelektualnie) swoje przeznaczenie jako dzieło 
sztuki. Jakiego rodzaju jest to przeznaczenie? Wertykal-
ne pasma artykułują wysokość płaszczyzny obrazu, pod-
czas gdy przylegające do krawędzi (puncowane) pasma 
horyzontalne na dole i na górze ujmują jej szerokość. 
Wertykalne i horyzontalne pasma nie dają się jednak 
ująć w jakiś porządek, zespolić ze sobą, ale realizują się 
wyłącznie alternatywnie: pasma horyzontalne – w prze-
prowadzaniu ku wewnętrznemu prostokątnemu polu 
o spotęgowanej strukturze ziarnistej; pasma wertykalne 
zaś – w porzuceniu wszelkich stref ziarnistych. Płaszczy-
zna zatem, w swoich prostokątnych granicach, nigdy 
nie jest osiągalna poprzez dane wewnątrzobrazowe jako 
jedność (jednocześnie w swojej wysokości i szerokości). 
Chociaż płaszczyzna odzwierciedlona jest we wszystkich 
tych danych, to utrzymuje się wobec nich jako niedo-
stępna totalność – wprawdzie jest ona wszędzie założona 
z góry w identyczności homogenicznego, rozpiętego 
podłoża, to jednak w tej swojej tożsamości uchyla się 
„zarekwirowaniu” przez jakiś samodzielny porządek. 
A to oznacza: płaszczyzna obrazu w procesie oglądu 
reprezentuje instancję, która prze-wyższa, transcenduje 
wszelkie kroki poznawcze odniesione do treści. Płasz-

1 Przekład za: M. Brötje, Otto Piene: „Bronze und Gold III”, 
1959, w: Erläuterungen zur Modernen Kunst. 60 Texte von Max 
Imdahl, seinen Freunden und Schülern, Bochum 1990, s. 185–190.

Michael Brötje

Otto Piene, Brąz i złoto III, 19591

To a quick glance, aiming only at a superficial 
knowledge of the work of art, Otto Piene’s Bronze 
and Gold III can present itself as a harmoniously 
balanced, live, beautiful, and therefore quite 
common matter work: simple geometrical forms, 
charming surface structures, warmly golden hue. 
It seems as if the work wanted to evoke good 
feelings, satiate the eye, and add to the sensitivity 
of touch – in short, as if it aimed at mediating an 
enhanced aesthetic experience. However, as soon 
as we start a real, subjective visual dialog with it, it 
will present itself quite differently, revealing with 
all its power a program of rules to order being. 
Already both “empty” vertical stripes on the left 
and right hand sides are irritating. In the context 
of the work’s “content” – granulated surfaces – 
they are redundant. If, however, the work includes 
also the stripes, then it puts itself in doubt as 
identical with that “content”, thus fulfilling for 
the spectator (who cannot and does not need to 
legitimize that fact intellectually) its destiny as 
a work of art. What kind of destiny is it? The 
vertical stripes articulate the height of the work’s 
surface, while the side (punctured) horizontal 
stripes at the top and the bottom indicate its width. 
Still, the vertical and the horizontal stripes cannot 
be arranged into any order or brought together, 
since they realize themselves only alternatively: 
the latter lead toward the inner square area whose 
surface is intensely granulated, while the former 
point to no granulation at all. Hence, within 
its square limits, the surface is never available 
through the visual data as a unity (simultaneously 
in its height and width). Although the surface 
has been reflected in all those data, it remains in 
respect to them an unavailable totality – having 
been assumed in advance by the identity of the 
homogeneous, outstretched background, still it 
defies “appropriation” by any independent order. 
This means that in the process of seeing the surface 
represents an instance that trans-gresses, transcends 
all the steps toward knowing the content. In this 
way, the surface becomes a visual synonym of the 
transcendent Absolute.

In the structure of the work both horizontal 
stripes have been recognized in functional terms 
as the introductory-primary realization hints – 
introductory because they represent the genetic 

Michael Brötje

Otto Piene, Bronze and Gold III, 
1959
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czyzna staje się w ten sposób synonimem oglądowym 
transcendentnego Absolutu. 

W strukturalnej budowie dzieła oba pasma hory-
zontalne zostają uznane pod względem funkcjonalnym 
za wprowadzająco-pierwotne wskazówki realizacyjne, 
w-prowadzające dlatego, że reprezentują genetyczne fazy 
przejściowe między granicami obrazu i wypełniającym 
centrum, dominującym polem wewnętrznego prosto-
kąta. Wyznacznikiem tego, co genetycznie przejściowe, 
jest dla oka pojawienie się plastycznych wypukłości, 
punc, które występują początkowo uszeregowane dość 
luźno, następnie zaś – w polu wewnętrznym – w gę-
stym stłoczeniu. Jakie „znaczenie” mają te punce dla 
widza? Konkretnie, w ujęciu rozumowym, nie mają 
żadnego, ale właśnie dlatego – paradoksalnie – tym 
bardziej kompleksowe znaczenie posiadają w procesie 
oglądu. Związane jest to ze specyficznymi warunkami 
percepcji: przez nieustanne przesunięcia, nieregularności 
w dystrybucji, przez zmienne, przejściowe zaplamienia 
(równe „zacieniowaniom” w świetlnym medium złotej 
barwy), powstaje dla oka całościowe – mimo bardzo 

1. Otto Piene, Brąz i złoto III, 1959, złocony brąz i farba olejna na płótnie, Ruhr-Universität Bochum, Sammlung Albert Schulze Vel-
linghausen, fot. za: Erläuterungen zur Modernen Kunst. 60 Texte von Max Imdahl seinen Freunden und Schülern, Düsseldorf 1990
1. Otto Piene, Bronze and gold III, 1959, golden bronze and oil on canvas, Ruhr-Universität Bochum, Sammlung Albert Schulze 
Vellinghausen, photograph after: Erläuterungen zur Modernen Kunst. 60 Texte von Max Imdahl seinen Freunden und Schülern, 
Düsseldorf 1990

passages between the limits of the work and its 
filling center, the dominant area of the inner 
square. The eye recognizes those genetic passages 
in the plastic protuberances, the punctures 
which first appear to be ordered rather freely, 
then to condense in the inner area. What is the 
meaning of those “punctures” for the spectator? 
In concrete terms of the reasonable there is none, 
but that is why – paradoxically – their meaning 
acquired in the process of seeing is even more 
complex. That is related to the specific conditions 
of perception: by incessant displacement, by the 
irregularity of distribution, by the changing, 
transitory blotting (equal to “shadowing” in the 
luminous medium of the golden hue), the eye 
receives an overall – despite the distinctness of 
each puncture – impression of “ungraspably” 
fluid, emerging and dissolving weaved structures 
which, as such, evade any realistic definition 
of their character. Consequently, those weaved 
structures can be approached in their unrestricted 
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dobrze realizowalnej jednostkowości punc – wrażenie 
„nieuchwytnie”-zmiennych, tworzących się i ponownie 
rozpływających tkanych struktur, które jako takie wymy-
kają się wszelkiemu realistycznemu określeniu swojego 
wymiaru. Wskutek tego owe tkane struktury mogą zo-
stać ujęte w dowolnej i niesprzecznej naprzemienności: 
a) wychodząc od obiektywnej wielkości płaszczyzny 
obrazu jako oglądane z bliska tekstury z potencjalnie 
namacalnych i samych w sobie nic niemówiących wypu-
kłych tworów; b) jako oglądane z góry z dużej wysokości 
nagromadzenia jednakowych „wzniesień”, rozdystrybu-
owane na płaszczyźnie tła; c) jako odsunięte na wielką 
odległość, oglądane z daleka skupiska quasi-gwiezdnych 
punktów materii. Tkane struktury otwierają zatem wi-
dzowi przestrzeń wyobraźni, która wirtualnie zawiera 
wszelką możliwą formę bytu (od namacalnego tu oto 
faktu, poprzez twory, które – niczym drzewa plantacji, 
chaty, kamienie, ludzie – są rozdystrybuowane na dźwi-
gającej płaszczyźnie, podobnej przez to do Ziemi, aż 
do swobodnie unoszących się, nieskończenie odległych 
„światów” w przestrzeni kosmicznej). Jeśli takie treścio-
we wymierzenie i uszczegółowienie tej przestrzeni wy-
obraźni jest dla świadomości czymś śmiesznym, absur-
dalnym – ponieważ dla niej „istniejącą rzeczywistością” 
są wyłącznie owe plastyczne wypukłości – to w przeżyciu 
wzrokowym Ja, wyzwolenie ku temu, co imaginacyjne, 
ku „wszystkiemu, co tylko możliwe”, a przez to obojęt-
ne wobec nazywania – jest właśnie tym, co istotowe; 
to w nim bowiem potwierdza się intuicyjno-wzrokowe 
uznanie płaszczyzny przez podmiot za transcendentny 
Absolut; Absolut zaś obejmuje właśnie całą wielość bytu. 
(Również ta zmiana w nazywaniu płaszczyzny jest dla 
świadomości nie-do-pojęcia, absurdalna!). 

Istnieje tylko jedno kryterium zapewniające wi-
dzowi odniesienie tego, co wyobraźniowe tam oto, do 
własnej egzystencji: każda pojedyncza dana reprezentuje 
bytową indywiduację, podobnie jak Ja odczuwa samo 
siebie jako taką właśnie indywiduację. W obu pasmach 
horyzontalnych te indywiduacje występują w szeregach 
(niczym w następstwie pokoleń). Szeregi te przebiegają 
równolegle do krawędzi obrazu i prezentują się z uwagi 
na swoje formalno-genetyczne pochodzenie jako produk-
ty rozpadu krawędzi: czasowo niezróżnicowana, linearna 
rozciągłość krawędzi doznaje tutaj prze-kładu w ukie-
runkowane następstwo punktów-teraz. Co znaczy: 
w horyzontalnych pasmach po raz pierwszy różnicuje 
się i artykułuje ów – sam w sobie „niemy” – Absolut 
w czasowych szeregach indywiduacji, w których widz 
może widzieć samego siebie nazwanego w swojej on-
tycznej pre-kondycji („jednostka niczym ziarnko piasku 
wobec ogromu całości – zupełnie jak ja”).

Wobec równomiernego, falowego następstwa szere-
gów punktów pole prostokąta przedstawia się jako nagła 
zmiana stanu i przez to jako wynik kolejnej transpozy-
cji płaszczyzny: jej rozciągłość jawi się tutaj jako skom-
presowana pro forma, a kompresja ta znajduje swoje 
ujście w zwielokrotnionym wydobywaniu się istnień 

and non-contradictory alternation: a) in terms of 
the objective size of the work’s surface as textures 
made of potentially tangible and meaningless 
protuberances, seen at a close distance, b) as groups 
of identical “eminences” distributed on the surface 
of the background, when seen from high above, and 
c) as enormously distant groups of quasi-stellar 
points of matter, seen from afar. Thus, the weaved 
structures open for the spectator an imaginary 
space which virtually contains any possible form 
of being (from the tangible facts of here and 
now through the objects which – like trees at 
the plantation, cabins, rocks, people – have been 
distributed on the supporting surface similar to 
the Earth, and the free-floating, infinitely remote 
“worlds” in the outer space). If such detailed 
characterization of that space of imagination is for 
the consciousness ridiculous or absurd – because 
for consciousness the only “actual reality” are those 
plastic protuberances – in the visual experience 
of the I, the liberation toward the imaginary, 
toward “all that can be” which remains indifferent 
to any names, is what is essential, since only in 
such experience the intuitive-sensory subjective 
recognition of the surface as the transcendent 
Absolute becomes possible, and the Absolute is 
what encompasses all the plurality of being. (Also 
this change in calling the surface is absurd, not-
to-be-grasped by consciousness!)

There is only one criterion which allows the 
spectator to refer the imaginary over there to his 
or her own existence: each single datum represents 
individuation in being, just as the I comprehends 
itself as such an individuation. In both horizontal 
stripes those individuations appear in rows (as in 
the succession of generations). Those rows run 
parallel to the edges of the work and because of 
their formal-genetic origin they present themselves 
as the products of the edges’ decomposition: there, 
the temporally uniform, linear scope of the edges 
is translated into the directed succession of the 
now-points. This means that in the horizontal 
stripes the Absolute, as such “mute”, for the first 
time differentiates and articulates itself in the 
temporal rows of individuation, in which the 
spectator can see him- or herself, called in its ontic 
pre-condition (“an individual is like a grain of 
sand in comparison to the enormousness of the 
whole, just like me”).

As a result of the uniform, undulating 
succession of the rows of points, the square 
presents itself as a rapid change of the state 
of affairs, and by the same token as an effect of 
another transposition of the surface: its spread 
emerges here as a compressed pro forma and 
that compression expresses itself by the multiple 
emergence of individual beings. Thus, this area is 
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poszczególnych. Także to pole stanowi zatem rezultat 
transformacji Absolutu – jego lustrzaną in-wersję w ową 
faktycznie „niemożliwą do ogarnięcia wzrokiem” wielość 
bytu. Chodzi tu o najwyższy i zarazem końcowy stan 
stwórczej genezy, jako że jeszcze silniejsza kompresja 
spowodowałaby stopienie indywiduów – zamiast prze-
zroczystego (wobec płaszczyzny) „Stworzenia” naszym 
oczom jawiłaby się wówczas masa martwej materii. Ten 
stan ostateczny nie zawiera żadnych możliwości po-
wrotnego ruchu ku Absolutowi jako takiemu, żadnego 
historycznego impulsu do znalezienia drogi powrotnej 
do niego. Jednak wyłania się w nim całkiem nieprze-
widziany fenomen, umożliwiający Ja znalezienie drogi 
powrotnej mocą własnej decyzji Ja: centralne Krążenie 
[Kreisung].

Należy tutaj mówić o rzeczywistym wyłanianiu się, 
procesie zjawiania się, ponieważ ukazuje się nie obiek-
tywna figura koła, ale jedynie kolisty ruch, który obej-
muje znaczną część indywiduów, ujawniając się w nich, 
poprzez nie. Tego, co się tam odsłania, nie można zatem 
poznać w jego obiektywnym, własnym bycie, ale jedynie 
w jego woli objawienia siebie w wielości bytu. Chodzi 
o epifanię: ukazuje się istotowa Jednia – będąca gigan-
tycznym powiększeniem każdej jednostkowej konkret-
nej indywiduacji – nie we właściwy sobie sposób, a w 
medium Stworzenia, które je poprzedza. Te konkretne 
indywidua, przez których „służebne” zaangażowanie owa 
Jednia się ukazuje, zostają przez to wydobyte z wielości 
pozostałych indywiduów. Zatem Stworzenie, w którym 
Ja jako istnienie poszczególne było przywołane w sposób 
nieskończenie zwielokrotniony, zwraca się – w ukazy-
waniu się Jedni – na powrót ku niej. W Krążeniu obraz 
przełamuje swoją dotychczasową postawę nakierowania 
na siebie (stopniowe zagęszczanie) i rozpoczyna frontal-
nie „przemawiać” do widza: Jednia ma na myśli mnie 
jako jednostkę. To, co się ukazuje, jest zatem zarazem 
dla Ja, w tożsamości: tym, w czym Absolut poprzez swo-
je Stworzenie zwraca się ku niemu [Ja] jako pojedyn-
czości; – wobec „konkretnych” istnień poszczególnych 
jest tym, co wszechmocne, co posługuje się nimi dla 
zamanifestowania siebie; – w swojej nieujmowalności 
jest rozbłyskującym przeczuciem indywiduacji najdo-
skonalszej z wszystkich (figura koła!); – jako odciśnięcie 
w Stworzeniu jest wcieleniem tego, co żywotnie-poru-
szone i poruszające, wiecznie odnawiającej się energii, 
nieskończenie krążącego czasu. To, co się ukazuje, jest 
w takim samym stopniu nieprzystępne, niesamowite, 
zniewalające przerażającą obojętnością, istniejące bez 
poznawalnej  przyczyny [Warum] – Tremendum; w jakim 
jest „bliskie”, potwierdzające niczym w lustrze własne 
tu-bycie Ja, ewokujące wyzwalającą harmonię, przyku-
wające wzrok – Fascinosum.

Stosownie do tego rodzaju ambiwalentnego od-
działywania Krążenia istnieją wobec niego dwa alterna-
tywne nastawienia widzenia. Widz może się, patrząc, 
„zagubić” w nim, to znaczy oddać koncentrycznemu 
zawężaniu kręgów, aż do przypuszczalnego centrum. 

a result of the Absolute’s transformation as well 
– it is its mirror in-version into that “visually 
ungraspable” plurality of being. What is reached 
here is the supreme and ultimate state of the 
creative genesis, since tighter compression would 
result in the dissolution of the individuals – 
instead of the transparent (against the surface) 
“Creation”, we would then see only the mass of 
inanimate matter. That ultimate state does not 
allow for any return to the Absolute as such, 
any historical impulse to find a way back to it. 
Still, in that state there emerges an unpredicted 
phenomenon which lets the I to find such a way 
back thanks to the I’s own decision: the central 
Circling [Kreisung].

We must speak here of real emergence, the 
process of appearing, since what comes up is not 
the objective figure of a circle but only a circular 
motion which encompasses a large number of 
the individuals, becoming visible in them and 
through them. Thus, whatever reveals itself there 
cannot be known in its objective, own being, but 
only in its will to reveal itself in the plurality of 
being. This is an epiphany: what reveals itself is 
an essential Unity which is a gigantic enlargement 
of each concrete individuation – not in its own 
way, but in the medium of Creation which comes 
before it. Those concrete individuals, thanks to 
whose “ancillary” engagement the Unity can be 
seen, are therefore extracted from the multitude 
of the remaining ones. Hence, Creation, in which 
I as an individual being was called in an infinitely 
multiplied way, turns – in the revelation of the 
Unity – back to it. In the Circling, the work 
overcomes its original attitude of directing upon 
itself (gradual condensation) and starts frontally 
“addressing” the spectator: the Unity means me 
as an individual. What it reveals is, then, for the 
I which is identical; it is how the Absolute by its 
Creation turns toward it [the I] as an individual; 
in respect to the “concrete” individuals it is 
omnipotent and uses them to manifest itself; in 
its ungraspability it is a nascent premonition of an 
individuation that is the most perfect of all (the 
figure of the circle!); as an impression in Creation, 
it is an incarnation of what is moved-to-living 
and moving – the eternally self-renewing energy 
and the infinitely circling time. What reveals itself 
is as much inaccessible, uncanny, captivating by 
its horrible indifference, and existing without 
a knowable cause [Warum] – the Tremendum, as it 
is “close”, confirming as if in the mirror the being-
here of the I, evoking the liberating harmony, and 
attracting the eye – the Fascinosum.

According to such an ambivalent influence 
of the Circling, there are two alternative visual 
approaches to it. While watching, the spectator 
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Należy przy tym założyć identyczność centrum z jedną 
(nieznacznie powiększoną) puncą. W tym bytowo-„do-
czesnym”, to znaczy zafałszowanym punkcie zero Krą-
żenie ustaje – spojrzenie „ześlizguje się” w lekko skośny 
tor, przecinający pole na lewo od centrum. Ten zazna-
czony schematycznie, coraz wyraźniejszy ku dołowi tor 
potwierdza teraz, niejako wstecznie, rozłam Krążenia 
na dwie nierówne części, z których każda wraz z od-
powiadającym jej zewnętrznym obszarem złączona jest 
z jednym z kompartymentów pola. Przeciążenie prawego 
kompartymentu domaga się zaistnienia małej ciemnej 
formacji po prawej u dołu, która wnika w ów kompar-
tyment, pozornie go podpierając, od której jednak spoj-
rzenie jest wyprowadzane poprzez horyzontalne pasmo 
na zewnątrz. Tak więc zaburzenie równowagi Stworze-
nia prowadzi – wyłamując się z zapominającego o sobie 
samym, „ślepego” poszukiwania absolutnego wnętrza 
Krążenia [das Innerste der Kreisung] – do zwyrodnienia, 
wy-naturzenia [Per-vertierung] (stopniowej) emanacji 
Stworzenia z Absolutu.

W przypadku tego pierwszego nastawienia widze-
nia, „dociekającego przesłanek” i dlatego wstecznie pro-
jektowanego na ów dwupodział, widz traci wymagane 
przez swoją pozycję frontalne zestrojenie, traci „uspra-
wiedliwienie swojego położenia” wobec Jedni-Krążenia 
[das Eine der Kreisung]. Jeżeli chciałby ponownie od-
naleźć owo zestrojenie i utrzymać je odtąd jako wiążą-
ce, musi zdecydować się na alternatywne nastawienie 
widzenia: musi „po-brać” [„ent-nehmen”] od Krążenia 
zachętę do umocowania swojego konkretnego tu-oto-
stania przed obrazem, do ustanowienia tożsamości 
w swojej wewnętrznej osi wertykalnej. Ta zachęta dla 
widza zawarta jest potencjalnie w całościowym układzie 
Krążenia, bowiem daje się ono wizualnie uchwycić tylko 
w ten sposób, że średnica – jako linia idealna – poru-
sza się obrotowo wokół centrum (pozostającego teraz 
w sferze imaginacji!) przez wszystkie możliwe pozycje, 
a więc również wertykalną. Jeśli w tej obracającej się 
średnicy zawarta jest w sposób zredukowany dominująca 
rozciągłość horyzontalna danego uprzednio pola „Stwo-
rzenia”, to – zgodnie z pankierunkowością Krążenia – 
widz w procesie uprawnionej kompensacji wobec tamtej 
(osi horyzontalnej) może pobrać z Krążenia – również na 
zasadzie przedłużenia – dominującą wertykalną wartość 
(oś postawy) własnego ciała, którą następnie przeciw-
stawia polu obrazowemu. To wyrównujące umocowanie 
osi – które może być jedynie postulowane w zawierzeniu 
absolutnej sprawiedliwości Krążenia między Stworze-
niem i Ja – doświadcza natychmiastowego potwierdzenia 
swojej logiczno-obrazowej „stosowności” przez to, że 
teraz, z perspektywy owego wyrównania, właściwego 
znaczenia nabierają oba pasma wertykalne. „Równowa-
ga Stworzenia” pozostaje zachowana, narusza ją jednak 
ustanowienie równowagi wobec Absolutu. (Jest jasne, że 
symetryczny balans między Krążeniem i pasmami wer-
tykalnymi zapewniony zostaje jedynie przez wprowadze-
nie osi ciała jako statycznej koordynaty pośredniczącej). 

may “get lost” in it, that is, follow the concentric 
narrowing of the circles till he or she reaches the 
probable center. One should assume that the 
center is identical with one (slightly enlarged) 
puncture. At that “here-and-now”-being, that is, 
false point zero the Circling comes to an end – the 
spectator’s gaze “glides down” in a slightly diagonal 
direction, crossing the area left of the center. That 
schematically marked and going more and more 
downward route confirms now, retrospectively, 
as it were, the breaking of the Circling into 
two uneven parts, each of which, together 
with its corresponding outer area, is connected 
with one of the compartments of the area. 
Overemphasizing the right hand compartment 
calls for the emergence of a small dark formation 
in the right bottom part, which penetrates into the 
compartment, seemingly supporting it, but the 
spectator’s gaze is brought from it to the outside 
by the horizontal stripe. Thus, the violation of 
the equipoise of Creation leads – breaking away 
from the self-forgetting “blind” search for the 
innermost interior of the Circling [das Innerste 
der Kreisung] – to its degeneration and per-version 
[Per-vertierung] of the (gradual) emanation from 
the Absolute.

In the case of the former bias of seeing, 
“searching for the premises” and therefore 
retrospectively projected on that dual division, 
the spectator loses the frontal attuning which is 
otherwise required by his/her position, and the 
“justification of his/her location” in respect to 
the Unity of Circling [das Eine der Kreisung]. If 
the spectator wants to find that attuning again 
and keep it as binding, s/he must decide to adopt 
an alternative bias of seeing: s/he must “in-take” 
[ent-nemhen] from the Circling an encouragement 
to fix his/her concrete Here-and-Now-Standing 
in front of the work, to establish identity in his/
her inner vertical axis. That encouragement is 
potentially inherent in the holistic order of the 
Circling, since it can be grasped visually only as 
the diameter – as an ideal line – revolving around 
the center (only an imaginary one!) around all the 
possible locations, including also a vertical one. 
If that revolving diameter includes in a reduced 
variant the dominant horizontal spread of the afore-
given area of “Creation”, then, according to the 
all-directionality of the Circling – the spectator, in 
the process of legitimate compensation in respect 
to that (horizontal axis), may in-take from the 
Circling – also as a sort of extrapolation – the 
dominant vertical value (the axis of the basis) 
of his/her own body, which is then opposed to 
the visual area. That balancing fixing of the axis 
– which can only be postulated as long as one 
trusts the absolute justice of the Circling between 
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Wertykalne pasma wyrażają unicestwienie Stworzenia. 
Posiadają przez to dla widza wartość nieubłaganego prze-
cięcia: jeśli przyjmuje on je jako otwierające wskazania 
dla swojego własnego, konkretnego wejścia-w-czas (od 
lewej lub od prawej naprzód), to musi uznać ich nicującą 
pustkę za moment dla siebie wiążący. Temu zaś twardo 
przeciwstawia się owa zamykająca się do wewnątrz płasz-
czyzna; nieubłaganość Absolutu umożliwia uświadomie-
nie sobie radykalnej nieuzgadnialności własnej, prze-
mijającej egzystencji w wymiarze czasowym („z nicości 
przychodzę – do nicości zmierzam”) z ciągłym trwaniem 
całości Stworzenia. Jedynym, co niewzruszenie obowią-
zuje w stosunku do obu, jest misterium Krążenia.

Przełożył Mariusz Bryl

Creation and I – immediately experiences its 
logico-visual “appropriateness”, since now, in the 
perspective of that balancing, both vertical stripes 
acquire their proper meaning. The “Equipoise 
of Creation” remains intact, but it has been 
violated by the balance in respect to the Absolute. 
(Clearly, the symmetrical balance of the Circling 
and the vertical stripes has been ensured only 
by introducing the axis of the body as a static 
mediating coordinate.) The vertical stripes express 
the annihilation of Creation. Hence, their value 
for the spectator is that of the cutting Insistence: 
if s/he accepts it as an opening instruction how 
to achieve his/her own entrance-into-time (from 
the left or from the right ahead), then s/he must 
acknowledge their annihilating emptiness as an 
individual binding moment. This is, however, 
adamantly opposed by the surface which closes 
from the inside; the implacability of the Absolute 
makes it possible to realize the radical impossibility 
to adjust one’s transitory existence in time (“from 
nothingness I come – to nothingness I go”) with 
the continuous duration of Creation as a whole. It 
is only the mystery of Circling which binds both 
as a hard-and-fast rule.

Translated by Marek Wilczyński
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Punktem1wyjścia do rozważań relacji między sztuką 
abstrakcyjną a sztuką sakralną czynię namysł nad rela-
cją między sztuką abstrakcyjną a treścią religijną. Przyj-
muję przy tym wąski zakres pojęcia „treść religijna”, ro-
zumianego jako dyskurs religijny (dyskurs-wypowiedź 
logiczna). Nie zastanawiam się zatem, czy sztuka 
abstrakcyjna zdolna jest uzmysławiać nadzmysłowe 
bądź „nadrzeczywiste”. Nawet przekonani do takiej 
zdolności moglibyśmy mówić jedynie o wywoływaniu 
w widzu doświadczenia porównywalnego z doświadcze-
niem religijnym. Poza tym, jeśli – jak czynią to Leszek 
Kołakowski albo Michael Brötje – przypisać możność 
uzmysławiania nadzmysłowego każdemu dziełu sztuki2, 
namysł musiałby zapewne szybko wykroczyć poza ob-
szar sztuki abstrakcyjnej. Nie pytam także o zdolność 
sztuki abstrakcyjnej do dawania wglądu – tyleż przez 
unaocznienie, co intuicyjnego – w istotę absolutu utoż-
samianego z sacrum, która to zdolność bywa przyczyną 
umiejscawiania dzieł abstrakcyjnych w przestrzeni sa-
kralnej. Nie będzie zatem w niniejszym artykule mowy 
(by do malarstwa się ograniczyć) ani o obrazach Ada 
Reinharda i Marka Rothko3, ani Stefana Gierowskie-
go4 i Jerzego Nowosielskiego5. Nie uwzględniam także 

1 Tekst niniejszy został w stosunku do swojej pierwotnej wer-
sji uzupełniony o spostrzeżenia dra hab. Piotra Krasnego, za które 
dziękuję. Za uwagi wdzięczny jestem także prof. dr hab. Renacie 
Rogozińskiej, pozwoliły mi one bowiem na ponowne przemyślenie 
koncepcji tego artykułu.

2 Zob.: L. Kołakowski, Horror metaphisicus, przeł. M. Panuf-
nik, Warszawa 1990, s. 108–109; M. Brötje, Der Spiegel der Kunst. 
Zur Grundlegung einer existential-hermeneutischen Kunstwissenschaft, 
Stuttgart 1990, s. 52–54.

3 Mark Rothko nie godził się na religijną interpretację jego 
obrazów, ale sam fakt takich prób uzasadnia wymienienie go w kon-
tekście sztuki sakralnej. Częste jest interpretowanie dzieł tego artysty 
w kontekście nauk Talmudu i mistycyzmu żydowskiego. Jego prace 
można też oglądać w ufundowanej przez Johna i Dominique de 
Menil kaplicy w Houston (zw. Rothko Chapel).

4 Por.: W. Suchocki, Czy sztuka sakralna jest dziś możliwa?, 
„W drodze”, 1989, nr 7, s. 43. 

5 W przypadku dzieł tego artysty, zakorzenionych w tradycji 
ikonowej, być może należałoby mówić nie tyle o uobecnianiu sa-
crum, co odniesieniu do sanctum. Byłoby to odniesienie szczególne, 
gdyż polegające na partycypowaniu w sanctum rozumianym me-
tafizycznie. Rozróżnienie takie proponuje Władysław Stróżewski. 
Sanctum, to co święte, „stoi na samym szczycie całej hierarchii roz-
maitych znaczeń dotyczących sacrum”. Sanctus „to jest ten, który […] 
uświęca, ewentualnie, któremu jest poświęcone coś, co może stać 

Michał Haake

I would1like the reflections on the relation 
between abstract art and religious content to be 
the starting point for considering the relations 
between abstract art and sacred art. I also adopt 
the narrow meaning of the term “religious 
contents”, understood as religious discourse 
(“discourse” being a logical expression). I do not 
deliberate, then, whether abstract art has the 
capability of making us realize the supersensual 
or the “surreal”. Even if we were certain of such 
a capability, we could only speak of evoking 
in the viewer an experience comparable with 
a religious one. Besides, if – as Leszek Kołakowski 
or Michael Brötje do – the capability of realizing 
the supersensual should be attributed to every 
work of art,2 the reflections would soon need to 
reach beyond the area of abstract art. Neither 
do I inquire about the ability of abstract art to 
provide insights – through both visualization 
and intuition – into the nature of the absolute, 
identifiable with the sacrum, the ability which 
often causes abstract works of art to be placed in 
sacred space. Thus, in the present article I shall 
not deal with paintings (to speak of painting 
only) by Ad Reinhard and Mark Rothko,3 nor 
those by Stefan Gierowski4 or Jerzy Nowosielski.5 

1 In comparison with its original text, the present article 
has been supplemented with remarks submitted by Dr. hab. 
Piotr Krasny, for which I am grateful. I would also like to 
thank Professor Renata Rogozińska for her remarks, which 
helped me to reconsider the concept of this article. 

2 Cf. L. Kołakowski, Horror metaphisicus, Warszawa, 
1990, pp. 108–109; M. Brötje, Der Spiegel der Kunst. Zur 
Grundlegung einer existential-hermeneutischen Kunstwissenschaft, 
Stuttgart, 1990, pp. 52–54.

3 Mark Rothko did not approve of religious 
interpretation of his paintings, but the very fact of such 
attempts justifies mentioning the artist in the context of 
sacred art. His works are often interpreted in the context 
of the Talmud and the Jewish mysticism. His works can be 
admired in a chapel in Houston (the Rothko Chapel), funded 
by John and Dominique de Menil.

4 Cf. W. Suchocki, “Czy sztuka sakralna jest dziś 
możliwa?”, in: W drodze (1989), no. 7, p. 43. 

5 In the case of this artist’s works, rooted in the iconic 
tradition, we should perhaps speak not of actualizing the 
sacrum, but rather of referring to the sacrum. It would be a 
special reference, since it would consist in participating in 

Michał Haake

Abstract art and sacred art1 Sztuka abstrakcyjna i sztuka sakralna1
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1. Julian Raczko, Droga, 1993, własność artysty, fot. za: R. Rogozińska, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999, Poznań 
2002
1. Julian Raczko, The Way, 1993, private collection, photograph after: R. Rogozińska, Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 
1970–1999, Poznań 2002
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abstrakcyjnych realizacji witrażowych, które – umiesz-
czone w przestrzeni kościelnej – winny być zapewne 
interpretowane jako współtworzące czy dopełniające 
symbolikę światła. 

Interesują mnie takie realizacje sztuki abstrakcyj-
nej, których stosunek do treści religijnej można okre-
ślić jako stosunek ilustracji do tekstu zawierającego 
narrację. Za dzieła tego rodzaju uważam realizowane 
w języku sztuki abstrakcyjnej przedstawienia Drogi 
Krzyżowej. Przykładem najbardziej bodaj znanym są 
Stacje Drogi Krzyżowej (The Stations of the Cross: Lema 
Sabachthani) Barnetta Newmana, dzieło powstałe 
w latach 1958–1966. Za warte przywołania w tym 
kontekście uważam także realizacje polskich autorów, 
takie jak np. Droga Krzyżowa Juliana Raczko [il. 1] 
(kilka wersji wykonanych w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku w technice ołówkowej, malarskiej i kom-
puterowej) oraz Via Crucis Marka Chlandy [il. 2]6. 
Prace te nie stanowią, rzecz jasna, ilustracji dosłownej 
tekstu, tzn. nie ukazują miejsc niegdysiejszych wyda-
rzeń i uczestniczących w nich postaci. Odnoszą się 
jednak do zapisu tych wydarzeń. Jak o swojej pracy 
pisze Chlanda, wynika ona wprost z dążenia do ak-
tualizacji sposobu wyobrażania tamtych wydarzeń7. 
Ściślej rzecz ujmując, ani praca Raczki, ani Chlandy nie 
są dziełami abstrakcyjnymi, lecz użyto w nich języka 
czerpiącego z dwudziestowiecznej sztuki abstrakcyj-
nej. Chociaż występują w nich elementy przywołują-
ce rzeczywistość pozaobrazową: przedstawienie krzyża 
w pracy Raczki oraz przedstawienia korony cierniowej 
w pracy Chlandy, to jednocześnie motyw pionowych 

się sacrum w przymiotnikowym sensie tego słowa”. To poświęcone, 
np. obraz, „zawiera w sobie moment sacrum, jako odpowiadający 
owemu sacrum w sensie rzeczownikowym. Moment sacrum ujęty 
rzeczownikowo uświęca pewien przedmiot, który staje się sacrum 
przymiotnikowo, a więc staje się jakoś poświęcony czy uświęcony, 
ale wszystko to zależy od bezpośrednio albo pośrednio od jakie-
goś uzależnienia czy odniesienia do sanctus”. Por.: W. Stróżewski, 
O możliwości sacrum, w: Sacrum i sztuka, opr. N. Cieślińska, Kraków 
1989, s. 24–25, 36–37. 

6 Via Crucis, 1979 (praca odtworzona w roku 2000), grafit, 
akryl na papierze, 65,2 x 50,2 cm (każdy rysunek), własność artysty. 
Jako punkt wyjścia dla realizacji tej pracy Marek Chlanda przyjął 
wersję Drogi Krzyżowej autorstwa Piotra Skargi. 

7 M. Chlanda, Uwagi na temat Drogi Krzyżowej, w: Trzy te-
maty biblijne, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 
Katowice 2001, s. 62–74. Postulat Marka Chlandy można uznać za 
zbieżny z proponowanym niegdyś przez Tadeusza Chrzanowskiego: 
„modlimy się tymi samymi słowami, co nasi przodkowie w kata-
kumbach, gotyckich katedrach, barokowych świątyniach i modlitwy 
kierujemy do tego samego Boga, ale to już nie są te same modlitwy, 
bowiem przedzierają się przez inną, może nie lepszą, ale chyba bogat-
szą świadomość. Tymczasem zaś sztuka na »służbie« Kościoła modli 
się dziś niemal tak samo jak wczoraj, retuszując tylko najbardziej 
zewnętrzny kształt tych modlitw”. T. Chrzanowski, W poszukiwaniu 
nowej ikonografii, w: Sacrum i sztuka, jak przyp. 5, s. 21.

I will not take into consideration stained-glass 
realizations, which – located in the church space 
– should perhaps be interpreted as co-creating or 
completing the symbolism of light. 

I am interested in such realizations of 
abstract art whose relation to religious contents 
may be described as a relation of illustration to 
the narrative text. Among works of this kind,  
I will count abstract realizations of the Way of 
the Cross. Perhaps the best known example is The 
Stations of the Cross: Lema Sabachthani by Barnett 
Newman, created between 1958 and 1966. There 
are also Polish authors’ realizations which I find 
worth mentioning in this context, e.g. The Way 
of the Cross by Julian Raczko [Fig. 1] (several 
versions were created in the 1990s, in pencil, 
painting, and computer-assisted techniques) or 
Via Crucis by Marek Chlanda [Fig. 2].6 These 
works obviously do not literally illustrate the 
text, i.e. they do not show the location of the 
past events nor their participants, yet they refer to 
the records of those events. Chlanda, commenting 
on his work, says that it is the result of attempts 
to actualize the way of presentation of those 
events.7 In more precise words, neither Raczko’s 

the sanctum, understood metaphysically. Such differentiation 
is proposed by Władysław Stróżewski. Sanctum, the sanctity, 
“is at the top of the hierarchy of varied meanings referring 
to the sacrum.” Sanctus “is the one who […] sanctifies, or 
to whom something is devoted that may become sacrum 
in the adjectival sense of the word.” The sanctified, e.g. 
a painting, “contains the moment of sacrum, corresponding 
to the sacrum in the nominal sense of the word. The moment 
of sacrum, understood nominally, sanctifies a given object, 
which becomes sacrum in the adjectival meaning, i.e. it 
becomes sacralized, or sanctified, but it depends, directly or 
indirectly, on some relation or reference to the sanctus”; cf. 
W. Stróżewski, “O możliwości sacrum”, in: Sacrum i sztuka, 
N. Cieślińska ed., Kraków, 1989, pp. 24–25, 36–37.

6 Via Crucis, 1979 (reconstructed in 2000), graphite, 
acrylic on paper, 65,2 x 50,2 cm (each drawing), property 
of the artist. As the starting point for the realization of this 
work Marek Chlanda adopted the version of the Way of the 
Cross by Piotr Skarga. 

7 M. Chlanda, “Uwagi na temat Drogi Krzyżowej”, in: 
Trzy tematy biblijne, Exhibition catalogue, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Katowice, 2001, pp. 62–74. Marek 
Chlanda’s postulate may be seen as consorting with the one 
made by Tadeusz Chrzanowski: “we pray with the same words 
as our predecessors in the catacombs, Gothic cathedrals, 
Baroque churches, and we direct our prayers to the same God, 
but they are not the same prayers, for they plough through 
a different, perhaps not better, but richer consciousness, while 
the art “in the service” of the church prays today almost in 
the same way as yesterday, retouching only the most external 
shape of these prayers” – T. Chrzanowski, “W poszukiwaniu 
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2. Marek Chlanda, Via Crucis, 1979–2000, własność prywatna, fot. za: Trzy tematy biblijne, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współ-
czesnej BWA, Katowice 2001
2. Marek Chlanda, Via Crucis, 1979–2000, private collection, photograph after: Trzy tematy biblijne, exhibition catalogue, Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2001
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i poziomych pasów w pracy Raczki oraz czarnego kwa-
dratu w pracy Chlandy zostały przejęte wprost z języka 
sztuki abstrakcyjnej o malewiczowskiej proweniencji, 
do czego jeszcze nawiążę. Nie są więc prace te przykła-
dem poetyki, w której przedstawienie rzeczywistości 
pozaobrazowej dokonane zostało w języku jedynie do 
abstrakcji zbliżonym (takim byłyby natomiast cho-
ciażby freski sklepienne kościoła Świętych Apostołów 
w Kolonii przedstawiające sceny z Apokalipsy, wyko-
nane przez Hermanna Gottfrieda w latach 1988–1993 
i – jak sądzę – czerpiące z malarstwa Pabla Picassa [il. 
3]. Praca Raczki, a w szczególności Via Crucis Chlandy, 
nie będąc dziełami abstrakcyjnymi, stawiają wszelako 
problem relacji między sztuką abstrakcyjną a sztuką 
sakralną.

Nie chcę zakładać, że element abstrakcyjny na ob-
razie jest adekwatnym środkiem aktualizacji tematu 
Drogi Krzyżowej tylko dlatego, że sztuka dzisiejsza ma 
za sobą, czy też nadal przechodzi doświadczenie języka 
abstrakcji. Zależy mi raczej na zastanowieniu się – na 
przykładzie pracy Chlandy – w jaki sposób element abs-
trakcyjny może uczestniczyć w obrazowaniu wydarzeń, 
być nośnikiem przedstawionej w Piśmie narracji. Nie 
dociekam przy tym, czy jest to możliwe na płaszczyźnie 
teoretycznej, czy zależność taką dopuściłaby analiza 
pojęć. Nie śledzę także przejawów recepcji takich dzieł, 
co dałoby zapewne jakieś rozeznanie na temat szans ich 
funkcjonowania w przestrzeni świątynnej. Nie uchylam 
tych dróg zapytywania, jednak odpowiedzi szukam na 
drodze analizy samego dzieła.

Może się wydawać, że doszukiwanie się ade-
kwatności między nazwą stacji a strukturą dzieła 
w przedstawieniach Drogi Krzyżowej, w których zre-
zygnowano z postaci ludzkiej, jest bezzasadne. Jaki 
bowiem związek miałaby mieć stacja Pomoc Szymo-
na (V) z przedstawieniem korony cierniowej obok 
czarnego prostokąta? Można by przypuszczać, że 
kompozycja ta równie dobrze nadawałaby się do zi-
lustrowania innej stacji. Spróbujmy jednak pójść za 
sugestią artysty, który twierdzi, że „strukturę obrazów 
Drogi Krzyżowej można odnieść do struktury filmu”8. 
Poszczególne kwatery powinny zatem dać się pojąć 
jako kadry tworzące logicznie ustrukturyzowaną se-
kwencję. Jeśli jednak w ujęciu „realistycznym” stacja 
np. Ukrzyżowanie rzeczywiście nie może poprzedzić 
stacji Pomoc Szymona, to pozostaje pytanie o sposób 
takiego logicznego ustrukturyzowania w obrazowa-
niu abstrakcyjnym. Aby na nie odpowiedzieć, należy 
zwrócić się ku dziełu. 

Elementem, który w pracy Chlandy występuje na 
wszystkich kwaterach cyklu, jest realistycznie rysowana 
korona cierniowa, będąca synekdochą postaci Chrystu-
sa. Sama jej obecność nie świadczy jednak o jakimś lo-
gicznym ustrukturyzowaniu. Zatem można założyć, że 
nośnikiem narracji są zróżnicowane relacje, w jakie ko-

8 Chlanda 2001, jak przyp. 7, s. 74.

nor Chlanda’s works are abstract works, but the 
language they employ draws on the 20th century 
abstract art. Although they contain elements that 
recall extrapictorial reality (Raczko’s presentation 
of the cross, and Chlanda’s presentation of the 
thorncrown), they also employ motives – such as 
vertical and horizontal stripes in Raczko’s work 
and a black square in Chlanda’s work – taken 
directly from the language of abstract art of 
Malevichian provenience, to which I shall refer 
further in the text. Therefore these works are not 
examples of such poetics in which representing the 
extrapictorial reality is performed in a language 
only similar to abstraction (such an example would 
be the frescoes in the Church of Holy Apostles in 
Cologne, showing scenes from the Apocalypse, 
which were created by Hermann Gottfried in 
1988–1993, and which draw, I believe, on Pablo 
Picasso’s style [Fig. 3]). Raczko’s work, or even 
more so Chlanda’s Via Crucis, though not abstract, 
do pose a problem in the relation between abstract 
art and sacred art. 

I do not intend to assume that an abstract 
element in a painting is the appropriate means of 
actualization of the Way of the Cross only because 
modern art has gone, or is still going through the 
experience of the language of abstraction. Rather, 
I find it more important to consider – on the 
example of Chlanda’s work – how an abstract 
element can participate in illustrating events, how 
it can become a carrier of the narration presented 
in the Gospel. I do not inquire, though, whether 
it is possible on the theoretical plane, whether 
such a relation would be allowed by the analysis 
of concepts. Neither do I trace the symptoms of 
reception of such works, which might provide 
some knowledge concerning their chances of 
functioning in the church space. I do not reject 
these ways of inquiry, but I search for the answer 
through the analysis of the work itself.

It may seem that it is pointless to look for 
adequacy between the title of the Station and 
the structure of the artwork in representations 
of the Way of the Cross which do not feature 
human figures. For what connection should there 
be between the Station “Simon of Cyrene helps 
Jesus carry his cross” (V) and the representation 
of a thorncrown next to a black rectangle? It may 
be supposed that the composition might as well 
be used to illustrate another Station. Still, let us 
try to follow the artist’s suggestion, saying that 
“the structure of the pictures of the Way of the 
Cross may be related to the structure of a film”.8 

nowej ikonografii”, in: Sacrum i sztuka, N. Cieślińska ed., 
Kraków, 1989, p. 21.

8 Chlanda (ft. 7), p. 74.
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rona wchodzi z  towarzyszącymi jej elementami, oraz że 
porządek cyklu jest współokreślany także przez powta-
rzalność niektórych rozwiązań. Istnieje analogia między 
kwaterą Przyjęcie krzyża (II) i Zwycięzca śmierci (XV). 
Na kwaterach tych korona sąsiaduje z ciemnym owa-
lem. W stacji Przyjęcie Krzyża ciemny owal dominuje 
przez swoją wielkość nad koroną cierniową znajdującą 
się poniżej i po stronie prawej. Oba elementy, wpisa-
ne w przebieg przekątnej opadającej (zgodnie z nauką 
o psychologii percepcji Rudolfa Arnheima)9, tworzą 
relację wizualną, w której mniejszy jest dociskany i kie-
rowany w dolny narożnik pola. Rozmyte nieco pasma 
szarości, znajdujące się przy koronie cierniowej mogą 
wywoływać skojarzenie z gnącą się pod ciężarem sylwe-
tą ludzką. Jest to przesłanka, aby czarne koło uznać za 
figurę opresji. Zastanawia zatem, dlaczego ciemny owal 
znajduje się jeszcze akurat w stacji Zwycięzca śmierci. 
Rodzi się też pytanie, czy w interpretacji należy wziąć 
pod uwagę fakt, że widoczna w tej stacji relacja korony 
cierniowej i czarnego koła może się kojarzyć z zaćmie-
niem słońca przez czarny księżyc.

 Powtórzenie formy dotyczy także stacji czwartej 
i ósmej. Ukazują one koronę cierniową poniżej i po 
lewej stronie wielkiego kwadratu, nieco przechylone-
go i skierowanego w jej stronę narożnikiem. Pierwsza 
z nich to stacja Spotkanie z Matką (IV), druga Rozmowa 
z niewiastami (VIII). Podobnie skomponowana jest 
stacja Pomoc Szymona (V), ukazująca koronę cierniową 
po lewej stronie czarnego prostokąta. Do stacji piątej 
nie sposób nie odnieść, ze względu na podobieństwo 
struktury, kolejnej stacji – Miłosierdzie Weroniki (VI). 
Czarny prostokąt ze stacji piątej ulega w stacji szóstej 
niejako powiększeniu, aż do wypełnienia przezeń nie-
mal całej płaszczyzny. Zarysowujący się w jego obrębie 

9 Por.: R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia 
twórczego oka, Warszawa 1978. 

Particular stations should thus be understood 
as film frames, forming a logically structured 
sequence. However, when in the “realistic” 
approach “Crucifixion” cannot precede “Simon 
of Cyrene helps Jesus carry his cross”, the question 
remains how such logical structuring is rendered in 
the abstract presentation. To answer the question, 
we need to turn towards the work itself. 

The element present in all parts of Chlanda’s 
cycle is a realistically drawn thorncrown, which is 
the synecdoche of Christ. Its presence alone does 
not, however, entail logical structuring. Therefore, 
it can be assumed that the carriers of narration 
are the various relations into which the crown 
enters with the accompanying elements, and that 
the order of the cycle is co-determined by the 
repetition of certain solutions. There is an analogy 
between Station II, “Jesus receives the cross”, and 
Station XV, “The Conqueror of death”. In these 
sections, the crown is visible next to a dark oval. 
In the Station “Jesus receives the cross”, the oval, 
due to its size, dominates the crown, which is 
placed below it, on the right. Both elements are 
inscribed in the path of a descending diagonal (in 
accordance with Rudolph Arnheim’s psychology 
of perception),9 and thus create a visual relation, 
in which the smaller one is forced and directed 
into the lower corner of the field. Slightly blurred 
stripes of grey, located near the thorncrown, may 
evoke associations with a human silhouette, bent 
under a pressure. It is an argument for identifying 
the black circle as the oppressive figure. It is 
curious, then, why the dark oval is also present 
in the Station “The Conqueror of death”. Another 

9 Cf. R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia 
twórczego oka, Warszawa, 1978. 

3. Hermann Gottfried, Apokalipsa, 1988–1993, fresk, kościół Świętych Apostołów w Kolonii, fot. M. Haake
3. Hermann Gottfried, Apocalypse, 1988–1993, fresco, Holy Apostles Church in Cologne, photograph by M. Haake
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4. Od lewej: Marek Chlanda, Via Crucis, stacja IV, fot. za: Trzy tematy biblijne, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 
Katowice 2001; Kazimierz Malewicz, Czarny czworokąt na białym tle, 1915, Państwowe Muzeum Rosyjskie, St. Petersburg, fot. za: 
www.wikimedia.org
4. From left: Marek Chlanda, Via Crucis, Station IV, photograph after: Trzy tematy biblijne, exhibition catalogue, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Katowice 2001; Kazimir Malevich, Black Square, 1915, State Russian Museum, St. Petersburg, photograph after: 
www.wikimedia.org

5. Od lewej: Marek Chlanda, Via Crucis, stacja IV i V, fot. za: Trzy tematy biblijne, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 
Katowice 2001; Kazimierz Malewicz, Czarny kwadrat i czerwony kwadrat, 1915, Muzeum of Modern Art, Nowy Jork, fot. za: www.
wikimedia.org
5. From left: Marek Chlanda, Via Crucis, Station IV and V, photograph after: Trzy tematy biblijne, exhibition catalogue, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Katowice 2001; Kazimir Malevich, Black Square and Red Square, 1915, Museum of Modern Art, New York, 
photograph after: www.wikimedia.org
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pionowy podział upodabnia z kolei stację Miłosierdzie 
Weroniki (VI) do następującej po niej stacji Upadek 
powtórny (VII). Na obrazie tym widzimy prostokąt 
z wyraźnie już zróżnicowanymi połówkami, na tyle 
samodzielnymi, że jawią się jakby zestawione ze sobą. 
Relacja tych połówek znajduje dookreślenie w kom-
pozycji Trzeciego upadku (IX). Jedna z połówek – ta 
szara – niejako obsuwa się względem drugiej, powo-
dując odtrącenie korony na bok. Do opisywanej relacji 
między elementami, w której korona cierniowa znaj-
duje się poniżej figury zbliżonej do czarnego kwadra-
tu, nawiązuje także stacja trzynasta – Zdjęcia z krzyża 
(XIII). Rozwiązanie to przywołuje ponowną obecność 
napotkanych uprzednio postaci, jak i – przez ukazanie 
centralnej czarnej figury jako otwierających się wrót 
– zawiera odniesienie do następnej stacji Złożenie do 
grobu (XIV). 

W doświadczeniu oglądowym – spotkaniu wi-
dza z dziełem Chlandy – istotna staje się relacja po-
dobieństw między stacjami „spotkań” i „upadków”. 
Z uporządkowaniem tym wiąże się szereg wymagają-
cych zapytywania ambiwalencji. Pierwsze pytanie: dla-
czego z formuły wizualnej, polegającej na zestawieniu 
korony cierniowej z prostokątną, czarno-szarą figurą, 
wyłączona jest stacja trzecia Jezus upada (III)? Drugie: 
dlaczego w stacji Miłosierdzie Weroniki (VI) korona 
jest dociskana od góry przez wielki i ciemny prostokąt, 
stając się przy tym o wiele słabiej widoczna ze względu 
na otoczenie jej i wypełnienie szarością, silniejszą niż 
w pozostałych kwaterach? Trzecie pytanie: dlaczego 
w kolejnej stacji, Upadek powtórny (VII), szare pasma 
rozciągające się na boki od korony niczym rozłożone, 
wątłe ramiona, zdają się tyleż chylić pod ciężarem, co 
– w relacji z kwaterą poprzedzającą – unosić i przez to 
redukować prostokątną figurę?

Rozpoczęcie omawianej sekwencji wizualnej nie 
od stacji Jezus upada (III), a od stacji Spotkanie z Mat-
ką (IV) stanowi wskazanie na rangę spotkania, tyleż 
z Marią, co – z figurą czarnego kwadratu. Ponieważ 
czarny kwadrat ma białe obwiedzenie, nad koroną 
cierniową unosi się niejako sam obraz Malewicza [il. 
4]. Nie tylko kwadrat, ale również kompozycja stacji 
„spotkań” w cyklu Chlandy kojarzy się z niektórymi 
obrazami suprematystycznymi rosyjskiego malarza 
[il. 5]. Podobieństwo do dzieł Malewicza kształtuje 
także redukcja cienia rzucanego niekiedy przez koro-
nę cierniową i powstająca w ten sposób sugestia jej 
większej przyległości do płaszczyzny. Przekaz religijny 
pracy Chlandy pozostaje mi uznać za nieodłączny od 
dziedzictwa autora suprematyzmu.

Marek Chlanda, komentując pracę Lema Sabach-
thani Barnetta Newmana, wspomniał „trójcę »ojców« 
abstrakcji XX-wiecznej formy”, reprezentujących jego 
zdaniem inny niż Newman sposób myślenia o formie. 
Zaryzykujmy stwierdzenie, że to dobitne przywołanie 
twórczości Malewicza w stacji Spotkanie z Matką (IV) 
jest przyrównaniem jej do „matki”, w odniesieniu do 

question to pose is whether in the interpretation 
we can take into account the fact that the relation 
of the thorncrown and the dark circle, visible in 
this Station, may be associated with the eclipse of 
the sun by the black moon. 

Repetition of form also concerns Stations 
IV and VIII. They present the thorncrown below 
and on the right side of a big square, which is 
slightly tilted, with its corner directed towards 
the crown. Station IV is entitled “Jesus meets 
His Mother”, and Station VIII – “Jesus meets the 
daughters of Jerusalem”. Station V – “Simon of 
Cyrene helps Jesus carry his cross” – is arranged 
in a similar way, showing the thorncrown on the 
left of a black rectangle. In turn, Station V must 
be related – due to the similarity of structure 
– to another Station, “Veronica wipes the face 
of Jesus” (VI). The black rectangle from Station 
V is, in a way, enlarged in Station VI, until it 
fills nearly the whole field. The vertical division, 
visible in the rectangle, makes this Station similar 
to the next one, “Jesus falls the second time” 
(VII). In this picture, we can see a rectangle with 
clearly distinguishable halves, independent to 
such an extent that they appear to be put next to 
each other. The relation of these halves becomes 
more explicit in the composition of Station IX, 
“Jesus falls the third time”. One of the halves – 
the grey one – as if slides down along the other, 
thus causing the crown to be cast to the side. 
Also Station XIII, “Jesus is taken down from the 
cross”, refers to the relation between the elements 
in which the thorncrown is placed below a figure 
resembling a black square. This solution brings 
again the presence of the figures encountered 
before, and – by showing the central black figure 
as the opening door – includes a reference to the 
next Station, “Jesus is laid in the tomb” (XIV). 

In the viewing experience – an encounter of 
a viewer with Chlanda’s work – the relation of 
similarity between the Stations of “meetings” and 
“falls” becomes important. This arrangement is 
connected with a number of ambivalences that 
need inquiring about. The first question is: why 
this visual formula, which consists in putting 
together a thorncrown with a rectangular, black-
grey figure, does not include the Station “Jesus 
falls the first time” (III)? The second question is: 
why in the Station “Veronica wipes the face of 
Jesus” (VI) the crown is pressed from above by 
the big, dark rectangle, which makes it much less 
visible, because of the grey – much stronger a hue 
than in other Stations – that fills and surrounds it? 
And thirdly: why in the next Station, “Jesus falls 
the second time” (VII), the grey stripes, spreading 
out from the crown like weak, outstretched arms, 
seem as much to bend under the burden as to – in 
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której rozwija się dwudziestowieczna twórczość pla-
styczna. Wskażmy przy tym, że kwadraty w stacjach 
IV i VIII mają lewy bok nieznacznie, ale zauważalnie 
krótszy od prawego, bok dolny zaś lekko uniesiony do 
góry. Korona staje się przez to – w spojrzeniu widza 
– elementem, którego obecność odkształca kwadrat 
(tym bardziej że malewiczowski kwadrat na obrazie 
z roku 1915 ma lewy bok dłuższy od prawego). Z dru-
giej strony, relacja między koroną a czarną figurą jest 
współkształtowana przez dokonujące się w oglądzie – 
zgodnie ze skłonnością spojrzenia do odnoszenia form 
do kształtów regularnych – przekształcanie czworokąta 
w kwadrat10. Korona jest zatem jednocześnie pod naci-
skiem owej figury „obniżana”, a we wzajemnej relacji 
kwater IV i VIII – pomniejszana, marginalizowana. 
W stacji Spotkanie z Matką (IV) korona cierniowa po-
zostaje wobec kwadratu Malewicza w relacji dynamicz-
nej, której przypisałbym cechy zmagania się, a obec-
ności kwadratu – znamiona uzurpacji, podtrzymanej 
w kolejnych spotkaniach – z Szymonem, Weroniką, 
niewiastami, prowadzącej do przekształcenia kwadratu 
w wejście do grobu.

 Motyw czarnego kwadratu zawiera jeszcze kwa-
tera pierwsza. Skazanie na śmierć (I) jest ukazane jako 
podwieszenie korony na cienkiej linii do czarnego kwa-
dratu znajdującego się przy górnym brzegu obrazu. 
Spotkanie z nim jest tożsame z wyrokiem skazującym. 
Zauważmy, że w spotkaniu tym kwadrat traci swoją 
spójność. Odzyskuje ją „w trakcie” drogi, ale w pierw-
szej kwaterze zaznacza się możność naruszenia jego do-
minacji. Dodajmy, że czarny kwadrat w stacji pierwszej 
znajduje się w podobnym miejscu i ma zbliżoną wiel-
kość jak koło w ostatniej stacji Zwycięzca śmierci (XV). 
W kwaterze tej korona cierniowa zajmuje natomiast 
miejsce przeciwległe w stosunku do położenia korony 
w kwaterze pierwszej i jawi się – we wzajemnej relacji 
początku i końca cyklu – jako najsilniej wyniesiona 
z największego poniżenia. Do sceny Zmartwychwstania 
(XV) odnosi się bezpośrednio poprzedzająca ją kwatera 
Złożenie do grobu (XIV). W ciemnym wnętrzu grobu 
korona cierniowa widnieje bowiem u szczytu niczym 
okulus, a światło, inaczej niż np. w rzymskim Pante-
onie, nie tworzy snopu wpadającego do środka i zdaje 
się przez koronę uchodzić z wnętrza.

Do twórczości Malewicza odnosi się także uży-
ty w dziele Chlandy motyw krzyża. Miejsce i funkcję 
krzyża w cyklu problematyzuje relacja stacji jedenastej 
i dwunastej – dopiero w nich krzyż jest rozpoznawal-
ny. Odmienność tych kwater od pozostałych wynika 
także ze zwielokrotnienia korony cierniowej. W sta-
cji jedenastej krzyż jest tworzony przez układ dwóch 
bardzo cienkich, czarnych i prostopadłych linii, rów-
noległych do granic obrazu. W odniesieniu do tytułu 
– Przybijanie do krzyża, przedstawienie jawi się jako 
dematerializacja i odebranie krzyżowi jego okrutnej 

10 Tamże.

relation with the previous Station – rise and thus 
reduce the rectangular figure? 

Beginning the discussed sequence not with 
the Station “Jesus falls the first time” (III), but 
with “Jesus meets His Mother” (IV) points to 
the significance of the meeting with Mary, and 
with the black square figure. As the black square 
is outlined in white, it seems as if Malevich’s 
painting itself [Fig. 4] was drifting above the 
thorncrown. It is not only the square, but also 
the composition of the Stations of “meetings” 
in Chlanda’s cycle that triggers associations with 
some of the suprematist paintings of the Russian 
artist [Fig. 5]. Similarity to Malevich’s works is 
also reinforced by the reduction of the shadow cast 
sometimes by the thorncrown, and by the thus-
emerging suggestion of its closer attachment to 
the surface. I must recognize the religious message 
of Chlanda’s work as inseparable from the legacy 
of the author of suprematism. 

Marek Chlanda, commenting on Lema 
Sabachthani, the work by Barnett Newman, 
mentions the “trinity of the ‘fathers’ of the 
abstraction of the 20th century form”, who, in 
his opinion, represented a different perception 
of form than Newman does. I should venture to 
claim that this explicit invocation of Malevich’s 
work in the Station “Jesus meets His Mother” (IV) 
is making it parallel to the mother, in reference 
to which to whom the 20th century visual arts 
developed. We should also mention here that the 
squares in Stations IV and VIII have their left 
sides slightly, but visibly shorter than their right 
sides, and the bottom side slightly raised. Thus, 
in the eyes of the viewer, the crown is an element 
whose presence deforms the square (especially 
that Malevich’s square from 1915 has its left side 
longer than the right side). On the other hand, 
the relation between the crown and the black 
figure is co-determined by the perceptive process 
in which a four-sided figure is transformed into 
a square, according to the tendency of our sight to 
relate forms to regular shapes.10 The thorncrown is 
simultaneously “lowered” under the pressure of the 
figure, and in the mutual relation of Stations IV 
and VIII, it is diminished and marginalized. In the 
Station “Jesus meets His Mother”, the thorncrown 
is in a dynamic relation to the Malevichian square, 
a relation to which I can attribute characteristics 
of a struggle, and in the presence of the square – 
characteristics of usurpation, maintained in the 
following meetings: with Simon, Veronica, and 
the women of Jerusalem, which eventually makes 
the square be transformed into the entrance to 
the sepulchre.

10 Ibidem.
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użyteczności. Zdwojenie i rozsunięcie na boki ko-
ron oddala zasadność projektowania na krzyż układu 
postaci. Następna kwatera zawiera wizerunek krzyża 
całkowicie odmienny, gdyż złożony z grubych, ciem-
nych belek, otoczonych szarością mogącą kojarzyć się 
z ciemnościami, jakie spowiły niebo w chwili śmierci 
Chrystusa. Również w tej formie krzyża nie ma jed-
nak nic użytecznego. Krzyż ujęty jest w cztery korony 
cierniowe, które rozpraszają ciemność swym tak we-
wnętrznym, jak i otaczającym je światłem.

Specyficzną formę krzyża można również rozpa-
trywać jako element dialogu z Malewiczem. Krzyż 
w dziele Chlandy zasadniczo różni się od tego, jaki 
wraz z czarnym kwadratem i czarnym kołem w białym 
polu formuje Malewicz na podstawowym etapie wizu-
alizacji teorii suprematystycznej. Malewiczowski krzyż, 
o równych, szerokich ramionach, pojawia się na wysta-
wie 0,10 w Piotrogrodzie w 1915 roku. Czarny kwa-
drat na białym tle umieszczony został wówczas wysoko 
w narożniku sali i określony jako „symbol panowania 
zgodnie ze źródłosłowem terminu suprematyzm, pod-
porządkowujący sobie wcześniejsze i późniejsze kon-

The motive of a black square is also present 
in Station I. “Jesus condemned to death” is 
shown as the thorncrown hanging on a thin line 
attached to the black square, which is placed near 
the top of the picture. Meeting it is equivalent 
with a condemning sentence. It is noticeable 
that in this meeting the square loses its integrity. 
It recovers it during the “Way”, but in this first 
Station the possibility of lessening its domination 
is evident. It must be added that the black square 
in Station I is placed in a similar position and 
is of similar size as the circle in the last Station, 
“The Conqueror of Death” (XV). In this Station 
the thorncrown is placed opposite to its position 
in the first Station and appears – in the mutual 
relation of the beginning and the end of the cycle – 
as the one that is most powerfully raised from the 
greatest humiliation. The scene of “Resurrection” 
(XV) is referred to by the immediately preceding 
Station, “Jesus is laid in the tomb”. In the dark 
interior of the sepulchre, the thorncrown is visible 
at the top, like an oculus, but the light, unlike 
in the Roman Pantheon, does not form a beam 

6. Ekspozycja prac Malewicza na wystawie „0,10” w Witebsku, 1915, fotograf nieznany, Muzeum Stedelijk, Amsterdam, fot. za: A. Tu-
rowski, Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002
6. Exposition of Malevich’s works at the exhibition “0.10” in Vitebsk, 1915, photographer unknown, Stedelijk Museum, Amsterdam, 
photograph after: A. Turowski, Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002
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strukcje”11 [il. 6]. Czarny kwadrat, Czarne koło i Czarny 
krzyż otwierały numerację katalogową, według której 
uporządkowano prace Malewicza na wystawie Waleta 
Karowego w roku 191612. Wyłączenie w cyklu Chlandy 
z gry podobieństw do twórczości Malewicza właśnie 
figury krzyża uzmysławia, że w relacji do tej spuścizny 
i zapytywaniu o możność obrazowania chodzi o inny 
krzyż. 

Uważam, że sens opisywanych zależności między 
dziełem Chlandy a twórczością Malewicza trudno by-
łoby uchwycić odwołując się do jakiegoś ustalonego 
znaczenia suprematyzmu. Obrazowi Czarny kwadrat 
na białym tle Malewicza można przypisywać różne zna-
czenia. Sam malarz określał go jako największą kon-
densację energii, której rozładowanie prowadziło do 
stanu „Zero”, jaki oznaczała czysta biel, oraz do kultury 
zbudowanej w oparciu o maksymalnie ekonomicznie 
wykorzystaną energię13. Jakkolwiek Malewicz deklaro-
wał, że „element suprematyzmu zarówno w malarstwie, 
jak architekturze wolny jest od wszelkich tendencji 
społecznych czy jakiejkolwiek tendencji”14, to począ-
tek owej ekonomii w kulturze stanowiła absurdalna, 
zbrodnicza ekonomia wojennego komunizmu15. Przy-
pomnijmy, że Czarny kwadrat na białym tle powstał 
w roku 1913 (pierwsza wersja), a Biały kwadrat na 
białym tle Malewicza w roku 1918. Warto pamiętać, że 
między nimi artysta namalował Czerwony kwadrat na 
białym tle. Malewicz pisał, że „suprematystyczne ‘trzy 
kwadraty’ ustalają określoną wizję i budowę świata”. 
W wizji tej czarny kwadrat oznaczał „piąty wymiar”, 
czerwony – „sygnał rewolucji” (Malewicz: „Nawet jeśli 
robotnik miałby krew niebieską albo zieloną, rewolucja 
i tak dokonywałaby się pod flagą czerwoną”16), zaś biały 
– „czyste działanie”17. Po roku 1918 nastąpiła realizacja 
utopii w rzeczywistości komunizmu wojennego – we-
dług reguł obrazowania suprematystycznego powstawa-
ły kartki na żywność, druki Zjazdu Komitetów Biedoty 
Wiejskiej, Witebskiego Komitetu do Walki z Bezrobo-
ciem i projekty mównic. W roku 1924 materializacja 
utopii stanowiła także kontekst dla przewidzianego 

11 A. Turowski, Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symula-
cje, Kraków 2002, s. 157. 

12 Tamże.
13 K. Malewicz, Suprematyzm, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha 

do Picassa. Wybrały i opracowały: Elżbieta Grabska i Hanna Morawska, 
Warszawa 1969, s. 378 i n.

14 Tamże, s. 361.
15 Por.: P. Piotrowski, Metafizyka obrazu, Poznań 1985, s. 60 i n.
16 Rękopis Malewicza 1/42 bezprzedmiotowści, 1923–1925, cyt. 

za: T.J. Clark, Bóg nie został strącony, tłum. S. Czekalski, „Artium 
Quaestiones” XII, 2001, s. 376. Jest to fragment książki Clarka 
Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, New Ha-
ven–London 1999.

17 K. Malewicz, Supriematizm. 34 risunka, Witebsk 1920, s. 3, 
za: A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne 
utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, Warszawa 1990, s. 94.

inside, but appears to escape from the interior to 
the outside, through the crown. 

The motive of the cross, used by Chlanda, 
also refers to the works by Malevich. The position 
and function of the cross in the cycle are made 
problematic by the relation between Stations 
XI and XII, the first ones in which the cross is 
recognizable. The fact that these Stations differ 
from the others results from the multiplication 
of the thorncrown. In Station XI, the cross 
is constructed of two very thin, black lines, 
parallel to the borders of the picture. In relation 
to its title, “Jesus is nailed to the cross”, this 
representation appears to be a dematerialization, 
ridding the cross of its cruel usefulness. Doubling 
and putting the thorncrowns to the sides makes 
it unsubstantiated to project the pattern of 
silhouette on the cross. The next Station presents 
a completely different image of the cross; it is 
composed of thick, dark beams, surrounded by 
grey, which can be associated with the darkness 
that fell upon the earth at the moment of Christ’s 
death. But also in this form, the cross is not at all 
useful. It is framed with four thorncrowns, which 
scatter the darkness with their inner light, and the 
light surrounding them.

The peculiar form of the cross can also be seen 
as an element of the dialogue with Malevich. In 
Chlanda’s work, the cross basically differs from the 
one that was formed by Malevich, together with 
the black square and the black circle on the white 
background, in the elementary stage of visualizing 
the suprematist theory. Malevich’s cross, with equal, 
wide arms, appeared in the exhibition 0.10 in Saint 
Petersburg, in 1915. Black square against white 
background was then placed high in the corner of the 
room and described as “the symbol of supremacy, 
according to the etymology of suprematism, which 
subdues all previous and later constructions” [Fig. 
6].11 Black square, Black circle and Black cross were 
the opening items in the catalogue which listed 
Malevich’s works at the exhibition of the “Jack of 
Diamonds” group in 1916.12 In Chlanda’s cycle, 
excluding just the figure of the cross from the game 
of similarities with Malevich’s work makes us realize 
that, in relation to this legacy, and in inquiring 
about the possibility of presentation, a different 
cross is meant.

I believe that it would be difficult to grasp 
the meaning of the described dependences 
between Chlanda’s work and Malevich’s works 
by referring to a fixed sense of suprematism. 
Malevich’s painting Black square against white 

11 A. Turowski, Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje 
i symulacje, Kraków, 2002, p. 157. 

12 Ibidem.
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przez Malewicza zestawienia czarnego kwadratu, koła 
i krzyża w formie tryptyku18.

Dzieło Chlandy rozumiem jako źródło pytania 
o sposób obrazowania sacrum po sztuce abstrakcyjnej, 
a w szczególności po wkroczeniu przez nią na pole 
metafizyki, czego jednym z najwcześniejszych prze-
jawów jest twórczość Kazimierza Malewicza. Pytania 
tego wprost dotyczy współtworząca opisaną ciągłość 
wizualną w środkowej części cyklu kwatera Miłosier-
dzie Weroniki, wskazująca na problematykę pierwowzo-
ru i początków obrazu religijnego w sztuce europejskiej. 
Pokrewieństwo wizualne stacji „spotkań” i „upadków”, 
ukształtowane na „bazie” czarnego, Malewiczowskie-
go kwadratu, rozumiem jako sugestię, że spotkanie 
w dziejach sztuki religijnej, czy szerzej – metafizycznej, 
z twórczością Malewicza nosi znamiona upadku, że 
dzisiejsze próby obrazowania sacrum w jakimś związku 
z upadkiem pozostają. 

Relacja cyklu Chlandy do spuścizny Malewicza 
wydaje mi się frapująca jednak nie dlatego, by miała 
względem niej wyłącznie deprecjonujący charakter. Po 
pierwsze, zgadzam się z opinią, że Malewicz nie doko-
nywał wyłącznie „ekstremistycznych gestów”, lecz rze-
czywiście malował obrazy. Jak pisze T.J. Clark, „każdy 
cal kwadratowy jego płócien, nawet albo zwłaszcza taki, 
na którym nic albo prawie nic nie ma, jest straszliwie 
drobiazgowo opracowany i osobliwy, jak gdyby nieod-
parcie potwierdzając swoją pozycję czy egzorcyzmując 
jakieś przerażenie szczegółem za pomocą apotropaicz-
nej magii. I to jest magia, która czyni malarza”19. Po 
drugie, rosyjski artysta bynajmniej nie wieścił śmierci 
Boga. Przyjmował dlań jedynie odmienną postać, wy-
pierającą jego dotychczasowe rozumienie. W tekście 
Bóg nie został strącony Malewicz wkładał w usta Fa-
bryki następujące słowa: „Przerobię świat i jego ciało, 
przekształcę ludzką świadomość, uczynię człowieka 
wszechobecnym przez poznanie tych doskonałości, 
które mam w sobie, a świat wcieli się we mnie... Stanę 
się Tym, który wie wszystko, będę Bogiem, ponieważ 
sam jeden Bóg zna wszystkie sprawy świata [...] cały 
świat, który jest po prostu nieudanym eksperymentem 
Boga, zostanie przebudowany przeze mnie i będzie do-
bry”. I dodawał Malewicz: „Któż to zatem jest ten, kto 
przemawia tak zuchwale poprzez wargi Fabryki? To 
sam Bóg, wykrzykujący przez jej usta”20. Jak wnioskuje 
omawiający ten fragment T.J. Clark „Bóg jest Niczym, 
co zbudowaliby ludzie, co znaczy dokładnie tyle, że jest 
niezniszczalny”21. 

Rosyjski artysta, poruszając problem bezprzed-
miotowości i możliwości wykroczenia poza materię 

18 Por.: A. Turowski, Supremus Kazimierza Malewicza, War-
szawa 2004, s. 32–33. 

19 Clark 2001, jak przyp. 16, s. 400. 
20 K. Malewicz, Bóg nie został strącony, Witebsk 1922, teza 30, 

cyt. za: tamże, s. 351. 
21 Clark 2001, jak przyp. 16, s. 352.

background may be attributed various meanings. 
The painter himself described it as the greatest 
condensation of energy, unloading of which leads 
to degree “zero”, signified by the absolute white, 
and to a culture built on maximally economically 
used energy.13 Although Malevich declared that 
the suprematist element, both in painting and in 
architecture, is free from any social tendencies, 
or any tendencies at all,14 the beginning of this 
economy in culture was the absurd, murderous 
economy of the war-time Communism.15 Let us 
remember that Black square was created in 1913 
(the first version), and White on white in 1918. 
It is worth remembering that between the two, 
the artist painted Red square on white. Malevich 
wrote that the suprematist ‘three squares’ establish 
a particular vision and construction of the world. 
In this vision, the black square signifies the “fifth 
dimension”, the red square – “the signal of 
revolution” (Malevich said that “if the worker’s 
blood were blue or green, the revolution would 
still have taken place under the red flag”16), and 
the white square – “pure action”.17 After 1918, 
the utopia started to be actualized in the reality of 
the war-time Communism: food ration stamps, 
documents of the Convention of the Committees 
of the Village Poor and the Vitebsk Committee 
against Unemployment, and lecterns were all 
designed according to the rules of suprematism. 
In 1942, materialization of the utopia provided 
the context for putting together the triptych of 
the black square, circle and cross, which Malevich 
had been planning.18

I understand Chlanda’s work as a source of 
inquiry about the way of presenting the sacrum 
after abstract art, especially after it entered the 
metaphysical regions, of which one of the earliest 
signs was the work of Malevich. This inquiry is 
directly referred to by the Station “Veronica wipes 

13 K. Malewicz, “Suprematyzm”, in: Artyści o sztuce. 
Od van Gogha do Picassa, E. Grabska, H. Morawska eds., 
Warszawa, 1969, p. 378ff.

14 Ibidem, p. 361.
15 Cf. P. Piotrowski, Metafizyka obrazu, Poznań, 1985, 

p. 60ff.
16 Malevich’s manuscript 1/42 bezprzedmiotowści, 1923–

1925, quotation after: T.J. Clark, Bóg nie został strącony, in: 
Artium Quaestiones 12, 2001, p. 376, a fragment of T.J. Clark, 
Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, 
New Haven–London, 1999.

17 K. Malewicz, Supriematizm. 34 risunka, Witebsk, 
1920, p. 3, after: A. Turowski, Wielka utopia awangardy. 
Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, 
Warszawa, 1990, p. 94.

18 Cf. A. Turowski, Supremus Kazimierza Malewicza, 
Warszawa, 2004, pp. 32–33. 
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rzeczy, poza byt, pytał o metafizykę. Dążył przy tym 
do uczynienia malarstwa sferą czegoś głęboko niezna-
nego, do stworzenia obrazów, „których treść nie jest 
znana artyście” (jak wyraził się w roku 1915)22. Podjął 
zatem zadanie zobrazowania niewidzialnego, a więc 
tego, ku czemu prowadzi także Droga Krzyżowa. Zmar-
twychwstanie jest tym, czego nikt nie widział, a jego 
materialną oznaką jest pusty grób. (Jerzy Nowosiel-
ski, na przykład, uważa ten temat za niemożliwy do 
zobrazowania w malarstwie, nawet przez przedstawie-
nie symboliczne23). Zasadność interpretowania cyklu 
Chlandy jako pytania o możność obrazowania niezna-
nego w perspektywie dziedzictwa sztuki nowoczesnej, 
a w szczególności abstrakcyjnej, wynika, po pierwsze, 
z włączenia przez artystę do cyklu kwatery XV, Zwycięz-
ca śmierci; po drugie, z uwidocznienia także w tej sta-

22 Tamże, s. 378. Tymi słowami Malewicz zatytułował grupę 
pięciu obrazów na wystawie Tramwaj 5 w Piotrogrodzie. 

23 Podaję za: Chlanda 2001, jak przyp. 7, s. 64, 66.

the face of Jesus”, which co-creates the described 
visual continuity in the middle of the cycle, and 
which points to the problems of the primary 
model and the beginning of religious painting 
in European art. I also understand the visual 
affinity of the Stations of “meetings” and “falls”, 
shaped on the basis of Malevich’s black square, 
as a suggestion that the meeting with Malevich’s 
work in the history of religious, or, more broadly, 
metaphysical art, bears resemblance to a fall, and 
that our contemporary attempts to present the 
sacrum are in a way related to falling. 

I find the relation between Chlanda’s cycle 
and Malevich’s legacy puzzling and fascinating 
not because of its deprecating character towards 
the latter. First of all, I agree with the opinion 
that Malevich did not only perform “extremist 
gestures”, but actually painted pictures. As T.J. 
Clark says, “Every square inch of his canvases, even 
or especially those with little or nothing in them, 
is hideously detailed and particular, as if proving 
a point irrefutable, or exorcizing a kind of horror 
at particularity by apotropaic magic. And this is 
the magic that makes him a painter”.19 Secondly, 
the Russian artist by no means proclaimed the 
death of God. He only gave Him a different form, 
which replaced His previous understanding. In 
the text “God has not been deposed”, Malevich 
speaks through the Factory: “I shall remake 
the world and its body, I shall modify man’s 
consciousness, I shall make man omnipresent by 
the knowledge of those perfections that are in 
me […], and the world shall become incarnate in 
me; I shall be He who knows everything, I shall 
be God, for God alone knows all the doings of 
the universe. […] the whole of this world, which 
is simply an unsuccessful technical experiment 
on the part of God, shall be rebuilt by me, and 
I shall make it good. So who is it that speaks 
thus so audaciously through the Factory’s lips? 
It is God Himself, shouting brusquely through 
the Factory’s mouth.”20 As T.J. Clark concludes, 
discussing this excerpt, “God is a Nothing that 
men have built, which exactly means that He is 
indestructible.”21

The Russian artist, by touching upon the 
problem of immateriality and possibility of going 
beyond the matter of objects, beyond the being, 
was in fact asking about the metaphysics. He also 
aimed to make painting a sphere of something 
deeply unknown, to create paintings “the contents 
of which are not known to the artist” (as he said 

19 Clark (ft. 16), p. 400. 
20  K. Malewicz, Bóg nie został strącony, Witebsk 1922, 

thesis 30, after: Clark (ft. 16), p. 351. 
21 Clark (ft. 16), p. 352.

7. Wystawa sprawozdawcza naukowych oddziałów Ginchuku w Le-
ningradzie w roku 1926, fotografia archiwalna, fot. za: A. Turowski, 
Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002
7. Report-exhibition of the scientific departments of Ginchuk 
in Leningrad in 1926, archival photography, after: A. Turowski, 
Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002
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cji odniesienia do twórczości Malewicza, o czym była 
już częściowo mowa. Dodajmy, że w stacji Zwycięzca 
śmierci położenie czarnego koła przypomina miejsce 
Czarnego koła Malewicza, jakie obraz ten zajął na wy-
stawie Ginchuku w Leningradzie w roku 1926, tym 
razem – w układzie z Czarnym kwadratem i Czarnym 
krzyżem – wyniesiony najwyżej jako „jakby absolutne 
zero”24 [il. 7]. Oba koła są przy tym przesunięte w lewo 
od osi pionowej obrazu.

U Malewicza skutkiem próby zobrazowania tego, 
co nieznane, jest utożsamienie bezprzedmiotowości 
z komunizmem. Celem zaś stało się dążenie, „by świa-
domość stała się bezprzedmiotowa, by wyzwolić świat 
od wysiłków ludzi chcących posiąść go jako swoją wła-
sność. To byłoby osiągnięcie najwyższego celu. Tutaj 
nowa religia znalazłaby swój międzynarodowy zakres, 
którego oznaką jest leninizm, nie Lenin”25. Jeśli jednak 
cykl Chlandy uważam nie tyle za polemiczny wobec 
spuścizny Malewicza, co ją problematyzujący, to dlate-
go, że w kwaterze XV korona cierniowa toczy zmaganie 
z czarnym kołem, tyleż wyłaniając się zza niego, co 
będąc przez nie przesłanianą26. 

Zmaganie się korony cierniowej z czarnym ko-
łem interpretuję jako zmaganie o postać Boga. (Ze 
zmaganiem tym mamy do czynienia w całym cyklu. 
Konfrontacja w scenach spotkań korony cierniowej, 
rzucającej cień zredukowany, ale wciąż ją uprzestrzen-
niający, z płaskim, czarnym kwadratem jawi się jako 
szczególnie dramatyczna w kontekście dążeń Malewi-
cza, by – stawiając w malarstwie problem płaskości 
– „odebrać światu wymiar i wejść przez to na drogę 
pozbawienia go innych pozorów: Świat jest jak dziura, 
a sama dziura nie jest próżnią. Mogę wykonać przekrój 
przez pustkę [...]. Nie istnieje pusta przestrzeń. Nie jest 
także możliwe narysowanie linii czy jakiejkolwiek innej 
figury, ponieważ wszystko jest już wypełnione, zajęte; 
i sam punkt, czy linia, jest już wielością; punkt i linia są 
nieskończone w wymiarze szerokości, głębokości, wy-
sokości, a także przestrzeni i czasu. W nieskończoności 
wszystko będzie niczym”27). Zmartwychwstający Bóg 
w cyklu Chlandy zmaga się z Bogiem, który, przypo-
mnijmy, jest Nicością, a także absolutnym Zerem: „Jeśli 
ktokolwiek poznawał absolut, poznawał zero. Nie ma 
istnienia ani we mnie, ani poza mną, nic nie może nic 
zmienić, gdyż nie ma nic, co mogłoby zmienić, i nie 

24 Turowski 2002, jak przyp. 11, s. 160.
25 K. Malewicz, Dodatek do książki o bezprzedmiotowości, 1924, 

cyt. za: Clark 2001, jak przyp. 16, s. 423.
26 Nie podzielam konstatacji Tadeusza Chrzanowskiego, uwa-

żającego że aby tworzyć dziś sztukę sakralną, należy (wystarczy?) po-
rzucić wszelkie -izmy, utrwalające „przewagę formy nad przekazem”, 
w tym także „naiwną wiarę suprematystów”, rozproszoną dlatego, 
że „ich wykoncypowana sztuka nie potrafiła przemówić do mas”. 
Chrzanowski 1989, jak przyp. 7, s. 18–19. 

27 Malewicz 1922, jak przyp. 20, cyt. za: Clark 2001, jak przyp. 
16, s. 422.

in 1915).22 Therefore he undertook the task of 
presenting the invisible, the same to which the 
Way of the Cross leads. Resurrection is what no 
one has seen, and its material sign is the empty 
tomb. (Jerzy Nowosielski, for instance, believes 
that this topic is impossible to present, not even 
in symbolic presentation.23) The interpretation of 
Chlanda’s cycle as a question about the possibility 
of presenting the unknown in the perspective of 
the legacy of modern art, and especially of abstract 
art, is justified, firstly because of Station XV, “The 
Conqueror of Death”, being included by the artist 
in the cycle; secondly, because also in this Station 
reference to Malevich’s work is visible, of which 
I have already spoken to some extent. I should 
be added that in the Station “the Conqueror of 
Death” the position of the black circle resembles 
the position of Malevich’s Black circle in the 
exhibition of Ginchuk in Leningrad in 1926: 
it appeared together with the Black square and 
the Black cross, and was raised highest, as if “the 
absolute zero”24 [Fig. 7]. Both circles are moved to 
the left of the vertical axis of the painting. 

For Malevich, the effect of attempting to 
present the unknown is identifying immateriality 
with Communism. The aim was “to make 
consciousness non-objective, to free the world 
from the attempts of men to grasp it as their 
own possession. In this lies the attainment of the 
highest end. Here the new religion has found its 
own international limit, the signs of which lie in 
Leninism, not Lenin”.25 Still, if I find Chlanda’s 
cycle not as much polemical with Malevich’s 
legacy as problematizing it, it is because in Station 
XV the thorncrown struggles with the black circle, 
and at the same time emerges from behind it, and 
remains covered by it.26 

I interpret the struggle of the thorncrown 
with the black circle as the struggle about the 
form of God. We deal with struggling in the 
whole cycle. In the scenes of “meetings”, the 
confrontation of the thorncrown, with its shadow 
reduced but still giving it the third dimension, 

22 Ibidem, p. 378. With these words Malevich entitled 
the group of five paintings in the exhibition Tramway 5 in 
Petersburg. 

23 After: Chlanda (ft. 7), pp. 64, 66.
24 Turowski (ft. 11), p. 160.
25 K. Malewicz, Dodatek do książki o bezprzedmiotowości, 

1924, after: Clark (ft. 16), p. 423.
26 I do not share Tadeusz Chrzanowski’s opinion that, 

in order to create sacred art today, it is necessary (enough?) to 
abandon all “Isms”, which reinforce the “advantage of form 
over the message”, including the “naïve suprematist belief ”, 
which dispersed because “their over-sophisticated art could 
not speak to the masses” – Chrzanowski (ft. 7), pp. 18–19. 
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ma nic, co mogłoby zostać zmienione”28. Rozważyć 
by można przy tym jeszcze jeden polemiczny wymiar 
pracy Chlandy: kierując ku absolutowi, sztuka abs-
trakcyjna nie daje pojęcia o Bogu wcielonym, którego 
dobitnym symbolem jest korona cierniowa. W per-
spektywie nauk św. Pawła, jeśli nie może być mowy 
o Bogu wcielonym, to nie może być mowy o żadnym 
Bogu. Być może zatem czarne koło w stacji Zwycięzca 
śmierci, zwłaszcza w porównaniu ze stacją Podjęcie krzy-
ża, pełni raczej funkcję atrybutu, który pozbawiony 
swej pierwotnej, okrutnej funkcji staje się symbolem 
zwycięstwa nad śmiercią. 

Niezależnie od negatywnej czy pozytywnej ko-
notacji tę współistotność elementu odsyłającego do 
spuścizny Malewicza w stacji Zwycięzca śmierci można 
traktować jako źródło pytania o to, czy możliwe jest 
dziś przedstawienie absolutu jako sacrum, czy absolut 
jako sacrum (wzgl. sanctum – patrz przyp. 5) jest dziś 
dostępny. Interpretacja pracy Chlandy w tej perspekty-
wie zapytywania wydaje mi się najciekawsza, a zatem – 
proponuję dojrzeć w niej dzieło poety „czasu marnego”. 
Czas dzisiejszy jest trwającym nadal zmaganiem się 
z diagnozą Fryderyka Nietzschego, wyrażoną słowami 
„Gott ist tot – Bóg umarł”, sformułowanymi zresztą 
już przed nim29; słowami, które nie oznajmiają śmier-
ci Boga, ale każą dogłębnie zapytać o nasz do Niego 
stosunek. (W jednym z nowszych odczytań Nietzsche 
został nawet uznany za myśliciela istotnie religijnego30). 
Dla historyków sztuki, choć brak im kompetencji do 
definiowania pojęcia sacrum, ta perspektywa jest jed-
nak ważna o tyle, że każe ponawiać pytanie – „Czy 
sztuka sakralna jest dziś możliwa?” i próbować na nie 
odpowiadać – choćby drogą już przetartą, np. przez 
Martina Heideggera31 czy Karla Jaspersa. 

Sumując – trudno przypuszczać, aby związek 
z twórczością Malewicza mógł stanowić zachętę dla 
umieszczenia Via Crucis Chlandy w przestrzeni sakral-
nej. Zapytajmy jednak, czy nie otwiera się przez to 
możliwość rozpatrywania przedstawienia Drogi Krzy-
żowej nie wyłącznie jako ilustracji tekstu, lecz jako 
dzieła sztuki, czyli dzieła, którego przekaz nie daje się 

28 K. Malewicz, Suprematystyczne zwierciadło, w: A. Turowski, 
Między sztuką a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910–1930, 
Kraków 1998, s. 178.

29 Na ten temat zob.: M. Heidegger, Słowa Nietzschego „Bóg 
umarł”, przeł. J. Mizera, w: tegoż, Drogi lasu, Warszawa 1997. 

30 K. Michalski, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka 
Nietzschego, Kraków 2007. Zob. także dyskusję na temat tej książki: 
Co po śmierci Boga?, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 V 2007, s. 21–22; 
Czy Nietzsche był religijny? oraz A. Bielik-Robson, Ogień i popiół. 
Nietzsche według Krzysztofa Michalskiego – oba teksty w: Tygodnik 
idei „Europa” (dodatek do dziennika „Dziennik”), 2007, nr 23 (166), 
s. 9–13. 

31 Zadał je jakiś czas temu Wojciech Suchocki i w perspektywie 
nietzscheańskiej, a także myśli Martina Heideggera uzasadniał. Zob.: 
Suchocki 1989, jak przyp. 4, s. 38–44. 

and of the flat, black square appears especially 
dramatic in the context of Malevich’s aspirations 
– by posing the problem of flatness in painting 
– “to rob the world of dimension and to be on 
the way to robbing it of other false appearances. 
The world is like a hole and the hole itself is not 
hollow. I cut a section through the emptiness […]. 
There is no empty space. Nor is it possible to 
draw a line or any other figure, because everything 
is already filled, occupied; and the point itself, 
or the line, is already a multitude; the point 
and the line are infinite in width, in depth, in 
height, and also in space and time. In infinity, 
everything will be nothing”.27 The Resurrecting 
God in Chlanda’s cycle struggles with God, 
who, let us remember, is Nothingness and the 
absolute Zero: “If anyone learned the absolute, 
he learned zero. There is no existence either in 
me, or outside me, nothing can change anything, 
for there is nothing that can make changes, and 
there is nothing to be changed”.28 We could 
consider one more polemical aspect of Chlanda’s 
work: directing us towards the absolute, abstract 
art does not enlighten us on the God Incarnate, 
whose explicit symbol is the thorncrown. In the 
perspective of St. Paul’s teaching, if we cannot 
speak of God Incarnate, we cannot speak of any 
God at all. Perhaps, then, the black circle in the 
Station “The Conqueror of Death”, especially in 
comparison with the Station “Jesus receives his 
cross”, just plays the role of an attribute, which, 
deprived of its original, cruel function, becomes 
the symbol of victory over death. 

Regardless of the negative or positive 
connotation, this coessentiality of the element 
referring to Malevich’s legacy in the Station “The 
Conqueror of death” may be treated as the source 
of the question whether it is possible today to 
present the absolute as the sacrum, and whether 
the absolute as the sacrum (or. sanctum – cf. ft. 5) 
is today available. Interpretation of Chlanda’s work 
in this perspective of an inquiry seems the most 
interesting, therefore I propose to see in it a work 
of a poet of the “hollow time”. Today is still a time 
of continuing struggle with Nietzsche’s words 
“Gott ist tot”, which in fact had been formulated 
before him;29 these words do not declare God 
dead, but make us deeply examine our attitude 
towards Him (in one of the recent interpretations 
of Nietzsche, he has even been considered a truly 

27 Malewicz (ft. 20), after: Clark (ft. 16), p. 422.
28 K. Malewicz, Suprematystyczne zwierciadło, after: 

A. Turowski, Między sztuką a komuną. Teksty awangardy 
rosyjskiej 1910–1930, Kraków, 1998, p. 178.

29 Cf. M. Heidegger, “Słowa Nietzschego ‘Bóg umarł’”, 
in: idem, Drogi lasu, Warszawa, 1997. 
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sprowadzić do języka innego niż wizualny. Uznając 
ponadto za dzieła sztuki artefakty, które nie są jedynie 
pośrednikiem między treścią a widzem, ale źródłem tre-
ści, pytanie o wymiar użytkowy staje się drugorzędne. 
Tym bardziej, że kiedy dzieła sztuki sakralnej dobrze się 
w takim użytkowaniu odnajdują, przeważnie wyłącznie 
zdobią i popadają we władzę estetyki.

religious thinker30). For art historians, although 
they lack the competence to define sacrum, this 
perspective is still significant, in that it makes us 
repeat the question: Is sacred art possible today? 
And it makes us try to answer this question, even 
if the answer is arrived at via a well-known path, 
the path of Martin Heidegger31 or Karl Jaspers.

Summing up, it is hard to expect that the 
connection with Malevich may encourage 
someone to place Chlanda’s Via Crucis in a church 
space. We should ask, however, whether it can 
perhaps open a possibility to view the presentation 
of the Way of the Cross not only as an illustration 
to a text, but as a work of art, that is a work 
whose message cannot be reduced to any language 
except the visual one. Moreover, if we include 
among the works of art those artefacts which do 
not merely mediate between the contents and the 
viewer, but which are the source of the contents, 
the question about the utilitarian dimension 
becomes secondary. Especially that, when works 
of sacred art fit well in this utilitarian dimension, 
they become mere decorations, and are subject to 
the power of aesthetics.

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

30 K. Michalski, Płomień wieczności. Eseje o myślach 
Fryderyka Nietzschego, Kraków, 2007. See also the discussion 
of the book: “Co po śmierci Boga?”, in: Gazeta Wyborcza, 
12th–13th May 2007, pp. 21–22; “Czy Nietzsche był 
religijny?” and A. Bielik-Robson, “Ogień i popiół. Nietzsche 
według Krzysztofa Michalskiego” – both in Tygodnik idei 
„Europa” (a supplement of Dziennik), 2007, no. 23 (166), 
pp. 9–13. 

31 The question was asked by Wojciech Suchocki some 
time ago, and justified in the perspective of Nitzche’s and 
Heidegger’s ideas; cf. Suchocki (ft. 4), pp. 38–44. 
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Istotnym zagadnieniem pojawiającym się wówczas, gdy 
sztuce przypisywane są funkcje duchowe, jest relacja 
między sferą estetyczną i odniesieniami transcendentny-
mi. Sfera estetyczna związana jest z tym, co postrzegane 
zmysłami. Uwzględnienie funkcji duchowych w sztuce 
wymaga przekroczenia obszaru doznań zmysłowych 
i zwrócenia się ku niewidzialnemu – związanemu z sa-
crum, odnoszącemu się do ukrytej uniwersalnej zasady 
bytu albo wyłącznie do wysublimowanej formy życia 
psychicznego człowieka1. Kwestie te od starożytności 
były przedmiotem refleksji. Grecy łączyli piękno z do-
brem (kalós kagathós). Uważali, że stanowią one jedną 
wartość. Nie rozróżniali też zwykle rodzajów i postaci 
piękna. Wyjątkiem był Platon, który wprowadzał po-
dział na piękno zmysłowe oraz idealne, uchwytne tylko 
dzięki duszy. Natomiast w średniowieczu piękno i dobro 
zostały oddzielone pojęciowo, kwestia zaś ich relacji stała 
się przedmiotem zainteresowania wielu myślicieli. 

Rozważania te wywierały istotny wpływ na sztu-
kę. W starożytności wartość dzieł artystycznych od-
noszono przede wszystkim do przyrody, sądząc, że ją 
naśladują. W związku z tym źródeł piękna poszuki-
wano w naturze. W myśli chrześcijańskiej natomiast 
przyrodę zaczęto rozważać jako objawienie rozumu 
tego, kto ją stworzył. Uznano, że świat jest piękny 
nie sam z siebie, a jako dzieło Boga. Celowość, ład, 
harmonia, które w nim odkrywamy, odsyłają do stwór-
cy, będącego – wedle słów Klemensa z Aleksandrii – 
„przyczyną wszystkiego, co piękne”2. Wkrótce potem 
pojawił się pogląd, że Bóg jest pięknem najwyższym, 
a rzeczy widzialne, którym ta wartość przysługuje, dają 
wyobrażenie o nim. 

Uwzględnienie oprócz piękna materialnego rów-
nież piękna duchowego prowadziło do pytania o ich 
hierarchię. Piękno ciał i rzeczy uważano za przemija-
jące. Natomiast za prawdziwie cenne uznano piękno 
duchowe, które zdaniem wspomnianego wyżej autora 

1 Można w związku z tym wyróżnić rozumienie religijne, 
filozoficzne i psychologiczne pojęcia „duchowość”. Por.: R. Grze-
gorczykowa, Co o fenomenie duchowości mówi język?, w: Fenomen 
duchowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań 
2006, s. 22–24.

2 Cyt. wg: W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna, Wrocław 
1962, s. 24.

Grzegorz Sztabiński

Poza estetyzacją.
Problem duchowości  
w sztuce współczesnej

Grzegorz Sztabiński

An important question which appears when art 
becomes associated with spiritual functions is the 
relation between the aesthetic and the transcendental. 
The domain of the aesthetic is related to what is 
perceived by senses. Acknowledging spiritual 
functions in art requires transcending the domain 
of the senses and turning to the invisible, which is 
connected with the sacrum and refers to the hidden, 
universal rule of existence or exclusively to the sublime 
form of the human psyche.1 These questions have 
been reflected upon since the antiquity. The ancient 
Greeks associated beauty with good (kalós kagathós). 
They believed that these two constitute one value. 
They also did not distinguish between different kinds 
and shapes of beauty. The only exception was Plato, 
who introduced a division into two kinds of beauty: 
sensual and ideal, grasped only by the soul. In the 
Middle Ages beauty and good became conceptually 
separated and the question of their relation became 
of interest to numerous thinkers.

These ideas have exerted a significant influence 
on art. In the antiquity, people referred the value 
of works of art mainly to nature and thought that 
they imitated it. That is why the sources of beauty 
were sought in nature. Christianity began to regard 
nature as a revelation of the reason of the one who 
had created it. It was believed that the world was 
not beautiful in its own sake but as a work of God. 
Purposefulness, order, harmony which we discover 
in it point to its creator, being “the cause of all that 
is beautiful”,2 according to Clement of Alexandria. 
Soon afterwards there appeared a view that God is 
the highest beauty and that the visible things which 
are ascribed this value give us an idea of him.

Taking into consideration, apart from material 
beauty, also spiritual beauty led to the question of 

1 In this regard, one can distinguish between the religious, 
the philosophical and the psychological understanding 
of the concept of “spirituality”; cf. R. Grzegorczykowa, 
“Co o fenomenie duchowości mówi język?”, in: Fenomen 
duchowości, A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany eds., 
Poznań, 2006, pp. 22–24.

2 Quoted in: W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna, 
Wrocław, 1962, p. 24.

Beyond aesthetization.  
The question of spirituality  
in modern art
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pojawia się, gdy „dusza jest ozdobiona przez Ducha 
Świętego i natchniona jego blaskiem, sprawiedliwością, 
rozsądkiem, męstwem, umiarkowaniem, umiłowaniem 
dobra i wstydliwością, od której nie ma powabniejszej 
barwy”3. Rolę czynników umożliwiających uchwycenie 
piękna duchowego pełniły więc cnoty moralne. 

 Przyjęcie tej hierarchii nie zamykało proble-
mu, lecz właściwie otwierało go, prowokując do py-
tań o charakter relacji między pięknem duchowym 
i pięknem fizycznym. Zagadnienie znajdowało wyraz 
zarówno w rozważaniach filozoficznych, jak w praktyce 
artystycznej owych czasów. Wybitny historyk sztuki 
Max Dvořák pisał, że w sztuce wczesnochrześcijańskiej 
i średniowiecznej odkryć można dwa rodzaje ujmowa-
nia stosunku pomiędzy materią i duchem. W bazyli-
kach starochrześcijańskich „materialny rdzeń budowli 
miał być dla widza artystycznie nieodczuwalny i dla-
tego zniknąć musiał w antymaterialnej grze takich ele-
mentów, jak: ruch, efekty przestrzenne, światło i cień, 
zmiana barwy”4. Architektura gotycka natomiast „nie 
dążyła wcale do wyeliminowania materii”5. Miało na-
stąpić w niej „przesycenie wszelkich realnych substan-
cji i powiązań nowym pojęciem duchowych, godnych 
uwiecznienia ogólnoludzkich wartości”6. Jeśli więc im-
pulsy dotyczące piękna w starożytności szły od materii 
do idei, we wczesnym chrześcijaństwie skoncentrowane 
były na spirytualizacji, to w średniowieczu zmierza-
ły, jak pisał Dvořák, „od idei, i nadziemskiej idei, do 
materii”7. Powodowało to „zwiększenie rangi świata 
materialnego, poprzez formalne piękno i artystyczną 
abstrakcję podniesienie przemijającej, ograniczonej 
materii do królestwa dóbr idealnych ludzkości”8.

 Również w myśli filozoficznej poszukiwano roz-
wiązań dotyczących relacji między tym, co zmysłowe, 
i tym, co duchowe. Radykalne stanowisko prezentował 
Pseudo-Dionizy Areopagita. Boga pojmował on jako 
piękno nadbytowe, które nie powstaje i nie ginie, nie 
wzrasta i nie zmniejsza się, jest niezależne od punktu 
widzenia i sposobu patrzenia, zawsze to samo, istnie-
jące w sobie, dla siebie, identyczne z dobrem. Droga 
ku niemu wiedzie przez „wyższą niż wszelkie światło 
ciemność, i przez nasz brak widzenia, i przez naszą nie-
wiedzę”9. Głoszona przez Pseudo-Dionizego koncepcja 
teologii negatywnej zakładała, że Bóg jest niewidzialny 
i niepoznawalny, znajduje się poza wszelkim oglądem 
i wiedzą, a zatem zbliżyć się do niego możemy tylko 

3 Tamże, s. 32.
4 M. Dvořák, Idealizm i naturalizm w rzeźbie i malarstwie 

gotyckim, przeł. A. Sąpoliński, w: Max Dvořák i jego teoria dziejów 
sztuki, red. L. Kalinowski, Warszawa 1974, s. 57.

5 Tamże.
6 Tamże, s. 61
7 Tamże.
8 Tamże, s. 61–62.
9 Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, w: tegoż, Pi-

sma teologiczne, przeł. M. Dzielska, Kraków 1997, s. 166.

their hierarchy. The beauty of bodies and objects was 
regarded as transient. What was considered to be 
truly valuable was spiritual beauty, which according 
to the above-mentioned author appears when “the 
soul is adorned by the Holy Spirit and inspired by 
its lustre, justness, reason, courage, moderation, love 
of good and shyness, which is matched by nothing 
in pleasant colour”.3 It is the moral factors then that 
allowed for grasping spiritual beauty.

The adoption of this hierarchy did not conclude 
the issue but, to the contrary, it actually initiated the 
debate by provoking questions about the character 
of the relation between spiritual and physical beauty. 
The issue was expressed both in philosophical tracts 
and in artistic practice of the times. Max Dvořák, 
a prominent art historian, writes that in early 
Christian and medieval art one can discover two 
ways of expressing the relation between matter and 
spirit. In early Christian basilicas “the material core 
of the building was to be invisible for the viewer in its 
artistic aspect and that is why it had to disappear in 
the antimaterial play of such elements as: movement, 
spatial effects, light and shadow, colour change”.4 
On the other hand, Gothic architecture “did not 
aim at all at eliminating matter”.5 It was to produce 
the “saturation of all real substances and connections 
with a new concept of spiritual, universal values that 
would be worthy of immortalizing”.6 Therefore, 
while in antiquity impulses concerning beauty 
went from matter to ideas and in early Christianity 
focused on spiritualization, in the Middle Ages 
they were directed “from ideas, and the heavenly 
idea, to matter”.7 This resulted in “magnifying the 
importance of the material world, and – through 
formal beauty and artistic abstraction – elevating 
transient, limited matter to the kingdom of ideal 
goods of the mankind”.8

Also in philosophical thought solutions were 
sought for relations between the sensual and 
the spiritual. A radical stand was represented by 
Pseudo-Dionysius the Areopagite. He conceived 
God as beauty beyond being, which does not arise 
and does not perish, does not increase and does 
not decrease, is independent of a point of view and 
way of looking, always the same, existing in itself, 
for itself, identical with good. The way towards it 
leads through “the dark beyond light, […] through 

3 Ibidem, p. 32.
4 M. Dvořák, “Idealizm i naturalizm w rzeźbie i malarstwie 

gotyckim”, transl. into Polish A. Sąpoliński, in: Max Dvořák 
i jego teoria dziejów sztuki, L. Kalinowski ed., Warszawa, 1974, 
p. 57. Translation of all quotations from Polish by A.G.

5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 61
7 Ibidem.
8 Ibidem, pp. 61–62.
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w zaprzeczeniu. Opisując tę drogę, powoływał się na 
przykład rzeźbiarzy, którzy „wytwarzając material-
ny posąg, usuwają to wszystko, co przeszkadza albo 
zasłania czystość oglądu tego, co zakryte, i ukazują 
w samym tylko jednym odrzuceniu, i przez akt od-
rzucenia, piękno samo, które było ukryte”10. Piękno to 
ma charakter duchowy. Nie jest więc tu istotny punkt 
wyjścia, gdyż w drodze ku owemu pięknu jego cechy 
zostaną odrzucone i zanegowane. Można zatem, twier-
dził Pseudo-Dionizy, tworzyć kształty stosowne dla rze-
czy niebiańskich nawet z najlichszych cząstek materii. 
Ponadto, uzasadniając dodatkowo ten pogląd, głosił, 
że materia, biorąc swe istnienie z prawdziwej, boskiej 
doskonałości, zachowuje w swym układzie pewne ślady 
właściwego jej, umysłowego piękna.

 Bardziej kompromisowe stanowisko wobec tego, 
co zmysłowe, prezentował św. Augustyn. Uważał, że 
Bóg jest samym pięknem, całkowicie nadzmysłowym, 
które może być oglądane tylko przez czystą duszę. 
Piękno fizyczne natomiast, doczesne, przemijające 
i względne, nie jest samo w sobie ani dobre, ani złe. 
Jego wartość zależy od użytku, jaki z niego zrobimy. 
Staje się ono złe, gdy przesłania to, co duchowe, nato-
miast dobry użytek polega na sławieniu tajemnic wiary. 
Wartość ta jest więc względna. 

10 Tamże.

not seeing and not knowing”.9 Pseudo-Dionysius’ 
concept of negative theology assumed that God is 
invisible and unknowable, beyond all comprehension 
and knowledge; therefore we can approach him 
only by means of negation. When describing this 
way, Dionysius gave an example of sculptors, who 
“produce a natural statue by removing every obstacle 
which hinders or hides the pure spectacle of what 
is hidden, and by manifesting in a single denial and 
by itself the beauty itself which had been hidden”.10 
This beauty is of spiritual character. The starting 
point is not significant here as on the way towards 
this beauty its features are rejected and negated. 
According to Pseudo-Dionysius, one can create 
forms appropriate for celestial things even out of 
the least valuable elements of matter. Moreover, 
when justifying this view, he claimed that matter, 
which derives its being from true, divine perfection, 
preserves in its arrangement certain traces of mental 
beauty, intrinsic in the divine.

A more uncompromising stand with respect 

9 Pseudo-Dionysius Areopagite, The Divine Names 
and Mystical Theology, trans. John D. Jones, Milwaukee– 
Wisconsin, 1980 (= Medieval Philosophical Texts in 
Translation, No. 21), J.H. Robb ed., p. 215.

10 Ibidem.

1. Maciej Szańkowski, Przestrzeń wewnętrzna Pomnika Ofiar Terroru Władzy 1944–1956, 1993, Warszawa (Służew), fot. M. Szań-
kowski
1. Maciej Szańkowski, The Inner Space of the Monument to the Victims of Terror Power 1944–1956, 1993, Warsaw (Służew), pho-
tograph by M. Szańkowski
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 Zdaniem Augustyna, między obiema odmianami 
piękna należy poszukiwać harmonii. W przypadku pięk-
na duchowego jest ona jednak wyższa, doskonalsza. Wy-
stępuje wówczas prawdziwa jedność. Natomiast biorąc 
pod uwagę byty fizyczne, zmierzać możemy ku harmonii 
poprzez odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne lub 
czasowe składników. Osiągamy wtedy harmonię tylko 
częściowo. Filozof nawiązywał do tradycji pitagorejsko-
platońskiej. Podkreślał, że w dążeniu do jedności nie 
należy przypisywać szczególnej roli elementom, a starać 
się dostrzec i ocenić całość dzieła. Zmierzając do har-
monii estetycznej, trzeba uwzględniać proporcje i zestrój 
składników. Wymaga to oderwania się od pojedynczych 
konkretów i wzniesienia na poziom wyższy, całościo-
wy. W traktacie O muzyce Augustyn pisał, że „żołnierz 
w szeregu nie może dostrzec szyku całego wojska”11. Per-
spektywa uogólniająca zbliża zaś do tego, co duchowe. 
Zasady piękna duchowego i materialnego można więc, 
zdaniem filozofa, sprowadzić do wspólnych reguł, choć 
zakresy, w jakich się one pojawiają, nie są równe pod 
względem hierarchii. Występują tu bowiem, według Au-
gustyna, wartości wyższego i niższego rzędu, a w obiekcie 
materialnym, choćby najbardziej doskonałym, nieosią-
galny jest najwyższy stopień jedności.

 Rozważania Pseudo-Dionizego i św. Augustyna 
na temat stosunku piękna duchowego i material-

11 Święty Augustyn, O muzyce, przeł. D. Turkowska, w: tegoż, 
Pisma filozoficzne, t. IV, Warszawa 1954, s. 49.

to the sensual was represented by St. Augustine. He 
believed that God is beauty itself, entirely beyond 
the senses; beauty which can be seen only by a pure 
soul. Physical beauty, on the other hand, which is 
temporal, transient and relative, is neither good or 
bad in itself. Its value depends on the use that we 
make of it. It becomes bad if it hides the spiritual 
while its good use lies in proclaiming the mysteries 
of the faith. Its value is therefore relative.

According to St. Augustine, one should seek 
harmony between the two kinds of beauty. However, 
in the case of spiritual beauty, this value is higher, 
more perfect; it produces true unity. With respect 
to physical beings, we can aim towards harmony 
by appropriate spatial or temporal arrangement of 
components. The harmony we achieve then is only 
partial. This philosopher referred to the Pythagorean-
Platonic tradition. He emphasized that, when 
striving for unity, one should not ascribe any special 
role to elements but try to perceive and assess a work 
of art as a whole. Aiming at aesthetic harmony, one 
must consider the proportions and composition of 
components. This requires detaching oneself from 
concrete details and ascending to a higher, holistic 
level. In his treatise On music, St. Augustine wrote 
that “a soldier in a row cannot see the formation 
of the whole army”.11 The generalising perspective 

11 Święty Augustyn, O muzyce, transl. into Polish D. Tur-

2. Maciej Szańkowski, Fontanna Pamięci z elementem Węzełka, 2004, brąz, Wrocław, fot. M. Szańkowski
2. Maciej Szańkowski, The Fountain of Memory with an element of a Knot, 2004, bronze, Wrocław, photograph by M. Szańkowski
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nego zawierają elementy podobne. Należy do nich 
uznanie Boga za prapiękno albo piękno prawdziwe, 
a także uwzględnienie roli pośredniej przedmiotów 
fizycznych jako kierujących uwagę ku temu, co wyż-
sze, nadzmysłowe. Różnica między obu myślicielami 
dotyczy natomiast pojmowania drogi, jaką można 
wznosić się od tego, co zmysłowe, ku niewidzialnemu. 
Pierwszy sugerował, że ważną rolę pełni odrzucanie 
tego wszystkiego, co sferę duchową przesłania. Istotne 
znaczenie przypisywał więc działaniom opartym na 
zaprzeczaniu, eliminowaniu. Drugi natomiast przyj-
mował, że to, co materialne, i to, co duchowe, łączy 
się na zasadzie analogii, a w obu przypadkach wystę-
puje harmonia oparta na właściwym stosunku części, 
choć w sferze duchowej jest ona nieskończenie dosko-
nalsza. Myśl tę podjął w IX wieku Jan Szkot Eriugena. 
W jego poglądach jednak piękno materialne uzyskało 
jeszcze wyższą rangę. Uznał, iż zarówno duszę, jak 
i dzieło sztuki powinien cechować odpowiedni ład. 
Pisał: „Owo przysłowie filozoficzne: »niech niczego 
nie będzie zbyt wiele« jest konieczne nie tylko w oby-
czajach, ale i w słowach. Jest zaprawdę we wszyst-
kim niezbędne, bo cokolwiek przekracza miarę, jest 

approximates the spiritual. Therefore the rules of 
spiritual and material beauty may, according to 
the philosopher, be reduced to common principles 
although their scopes are not equal in hierarchy. 
This is because, according to St Augustine, there are 
values of a higher and a lower order, and in a material 
object, even the most perfect one, the highest degree 
of unity is unattainable.

Pseudo-Dionysius’ and St Augustine’s views on 
the relation between spiritual and material beauty 
have similar elements. Among them is regarding 
God as proto-beauty, or the true beauty, and 
accepting the intermediary role of physical objects 
as ones which direct our attention towards what is 
higher and transcendental. The difference between 
the two thinkers concerns the conception of the 
way via which one can rise from the sensual to the 
invisible. The former suggested that it is important 
to reject all that hides the spiritual domain from our 
view. He ascribed significance to actions consisting 
in denying and eliminating. The latter assumed that 

kowska, in: idem, Pisma filozoficzne, vol. 4, Warszawa, 1954, 
p. 49. Translation of this quotation from Polish by A.G.

3. Zbigniew Warpechowski, Modlitwa, 2007, zdjęcie z performance w kościele Dominikanów w Sandomierzu, fot. B. Cebula
3. Zbigniew Warpechowski, Prayer, 2007, photograph taken at the performance in Dominican Church in Sandomierz, photograph 
by B. Cebula
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skażone”12. Sfera duchowa (moralna) i zmysłowa 
(artystyczna) podlegają więc temu samemu prawu 
harmonii. Dlatego piękno wszechświata, rozumiane 
jako „symfonia” różnorodnych rzeczy zespolonych 
w jedność, staje się dla filozofa objawieniem Boga. 
Formy widzialne uznane zostają za wyobrażenie nie-
widzialnego piękna, stają się teofanią. 

 Zarysowane tu wątki przewijały się w myśli śre-
dniowiecznej, owocując bądź koncepcjami akcentu-
jącymi głównie rolę piękna duchowego, bądź takimi, 
w których poszukiwano daleko idących odpowiedniości 
między nim a cechami bytów materialnych. Na przy-
kład cystersi podkreślali, że naprawdę piękny jest tylko 
duch, zaś ozdobę duszy stanowią pokora i niewinność. 
Piękno cielesne budzić może wyłącznie grzechy zmysło-
wości i pychy, czyli przyczyniać się do brzydoty moral-
nej. Natomiast wiktorianie sądzili, że piękno widzialne 
i niewidzialne są podobne, a jednocześnie, że pierwsze 
może wskazywać na drugie. Myśl scholastyczna wniosła 
wiele cennych uściśleń tej problematyki. Św. Tomasz 
z Akwinu przyjmował, że piękno cielesne (niedosko-
nałe) jest odblaskiem doskonałego (duchowego). Pisał, 
że piękno różni się pojęciowo od dobra, ale nie różni 
się in re. 

 Dostrzeżenie odpowiedniości między tym, co es-
tetyczne, i tym, co duchowe, prowadziło do koncepcji 
wykorzystania obrazów zmysłowych w celu zbliżania 
ich odbiorców ku wartościom ponadmaterialnym. 
Dzieła sztuki miały wznosić ku sferze boskiej, będąc jej 
zmysłowym objawieniem. Aspekt ten podkreślali teolo-
gowie bizantyńscy. Jan z Damaszku pisał: „I oglądając 
jego kształt cielesny docieramy myślą, jak tylko to jest 
możliwe, również do chwały jego boskości. Ponieważ 
mamy podwójną naturę, będąc złożeni z duszy i ciała, 
nie możemy dotrzeć do rzeczy duchowych w oderwa-
niu od cielesnych. W ten sposób przez kontemplację 
cielesną dochodzimy do kontemplacji duchowej”13. 
Stanowisko to rozwijane było w ciągu następnych wie-
ków przez myślicieli prawosławnych w ramach „teo-
logii ikony”. Znacznie bardziej powściągliwe poglądy 
formułowali natomiast myśliciele zachodni. Już św. 
Augustyn zauważał, że czym innym jest oglądanie ob-
razu, a czymś innym czytanie. Gdy oglądamy kształty 
liter, chwalimy nie tyle pisarza, który je pięknie wyko-
nał, a zwracamy uwagę na treść, która jest poprzez nie 
wyrażana. Strona zmysłowa pełni więc tylko rolę prze-
kaźnika. Nie można w zbyt dużym stopniu łączyć jej 
z tym, co duchowe. Dzięki obrazom zdobywać możemy 
wiedzę o Bogu. Sztuka powinna więc pouczać. Rola 
ta okazywała się bardzo istotna w związku z analfabe-
tyzmem powszechnym w czasach karolińskich, a tak-
że później w okresie średniowiecza. Szerzenie wiedzy 
poprzez zrozumienie treści niewidzialnych, możliwych 
do wyrażenia za pomocą środków wizualnych, zale-

12 Cyt. wg: Tatarkiewicz 1962, jak przyp. 2, s. 119.
13 Tamże, s. 57.

the material and the spiritual are united by analogy, 
and that in both cases there appears harmony based 
on an appropriate relation of parts although it is 
infinitely more perfect in the domain of the spirit. 
This line of thought was undertaken by John the 
Scot Eriugena. In his views, however, material beauty 
acquired an even higher rank. He believed that both 
the soul and a work of art must be characterized by 
an appropriate order. He therefore agreed with the 
view of Alcuin, who wrote: “I understand that the 
philosophical proverb: nothing in excess, is necessary 
not only in morals, but also in words. It is necessary 
in everything because whatever exceeds measure, is 
corrupt”.12 The spiritual (moral) domain and the 
sensual (artistic) one are both subject to the same 
law of harmony. That is why, to a philosopher, the 
beauty of the universe, understood as a “symphony” 
of different things joined to form unity, becomes  
a revelation of God. The visible forms are regarded as 
an image of invisible beauty, become a theophany. 

The ideas mentioned above kept returning in the 
medieval thought, resulting in concepts which either 
stressed the role of spiritual beauty or sought far-
reaching correspondences between spiritual beauty 
and properties of material entities. For instance, 
the Cistercians emphasized that only the spirit is 
beautiful and that humility and innocence are the 
soul’s adornments. Physical beauty can only awaken 
the sins of concupiscence and vanity, i.e. create 
moral ugliness. The Victorines, however, believed 
that visible and invisible beauty are similar and that 
the former can point to the latter. The scholastic 
thought introduced many valuable specifications of 
this issue. St Thomas Aquinas assumed that physical 
(imperfect) beauty is a reflection of spiritual (perfect) 
beauty. He wrote that beauty differs from good 
conceptually but does not differ from it in re.

Perceiving correspondences between the 
aesthetic and the spiritual lead to the conceptions 
of using sensual images for the purpose of bringing 
their receivers closer towards transcendental values. 
Works of art were to elevate a person towards the 
divine by being its revelation through the senses. This 
aspect was emphasized by Byzantine theologians. 
John of Damascus wrote: “And by looking at his 
physical form we reach with our thought, as much 
as possible, also to the glory of his divinity. Because 
we have double nature, consisting of soul and 
body, we cannot reach spiritual things detached 
from physical ones. Hence, by using bodily sight, 
we reach spiritual contemplation”.13 This stand was 
developed in the following centuries by Orthodox 
thinkers representing “theology of the icon”. Much 

12 Quoted in: Tatarkiewicz (ft. 2), p. 119.
13 Quoted from: Tatarkiewicz (ft. 2), p. 57. Translation 

of this quotation from Polish by A.G.
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cał między innymi Grzegorz Wielki. „Obraz jest bo-
wiem tym dla prostych ludzi – pisał – czym pismo 
dla umiejących czytać, ponieważ ci, którzy pisma nie 
znają, w obrazie widzą i odczytują wzór, jaki powin-
ni naśladować”14. Dlatego trzeba unikać oddawania 
czci obrazom, a należy posługiwać się nimi dla celów 
duchowych. Dotyczy to także właściwego im piękna 
zmysłowego, które nie jest sprawą najistotniejszą. Liczy 
się głównie ich treść, nie doskonałość formalna. Ważna 
jest funkcja i skuteczność w jej realizacji, a jak pisał 
Wilhelm Durandus, malowidło „silniej, jak się zdaje, 
porusza umysł niż pismo”15.

 Przypomniane tu krótko stanowiska wyznaczyły 
główne kierunki refleksji nad stosunkiem strony este-
tycznej i duchowej w myśli europejskiej. Przy wielu 
przesunięciach akcentów, zwykle przyjmowano istnie-
nie związku między nimi. Umysł nasz, jak zakładano, 
wznosi się do prawd dotyczących rzeczy niewidzialnych 
poprzez rozważanie rzeczy widzialnych. W związku 
z tym zmysłowo dane dzieła sztuki stać się mogą wy-
obrażeniami niewidzialnego piękna. Nie są one jednak 
w stanie objawić tego, co duchowe, a ukazują je jedynie 
w przebłyskach. Dzięki nim jednak umysł nasz, właści-
wie pobudzony, może wznosić się od piękna widzial-
nego ku niewidzialnemu. Tam zaś, jak pisał Hugon od 
św. Wiktora, „postacią jest cnota, kształtem sprawie-
dliwość, słodyczą miłość, wonią pragnienie, pieśnią 
radość i uniesienie”16.

 Wiek XIX, a zwłaszcza XX przyniosły istotne 
modyfikacje w ramach tych istniejących przez stule-
cia przekonań. Skoncentruję się tylko na kilku różni-
cach istotnych dla prowadzonych tu rozważań. Przede 
wszystkim zaznaczył się upadek idei piękna. Przez wieki 
było ono główną wartością estetyczną i dlatego proble-
matyka duchowości była odnoszona do niego. Upadek 
idei piękna estetycznego często rozważano w związku 
z pojawieniem się innych wartości w sztuce. Włady-
sław Tatarkiewicz pisał, iż dla ludzi nowoczesnych waż-
niejsza od niego okazała się siła ekspresji, wyrazistość, 
oddziaływanie na zasadzie wstrząsu17. Jean-François 
Lyotard zwracał z kolei uwagę, że wartość właściwą dla 
sztuki współczesnej stanowi wzniosłość18. Propozycji 
takich było więcej. Można więc zapytać, czy i w jakim 
stopniu kwestia relacji między estetyką a duchowością 
powinna w związku z powyższym ulec modyfikacji? 

14 Tamże, s. 125.
15 Tamże, s. 127.
16 Tamże, s. 229.
17 Por.: W. Tatarkiewicz, Wielkość i upadek pojęcia piękna, w: 

tegoż, Droga przez estetykę, Warszawa 1972, s. 99–100.
18 Por.: J.-F. Lyotard, The Sublime and the Avant-Garde, w: The 

Lyotard Reader, wyd. A. Benjamin, Oxford–Cambridge 1989. Warto 
zauważyć, że punkt wyjścia tych rozważań o koncepcji wzniosłości 
właściwej dla nowej sztuki, która wywodzi się z idei Kanta, ale nie 
jest już Kantowska, stanowi obraz Barnetta Newmana Vir Heroicus 
Sublimis.

more restrained views were formulated by Western 
thinkers. Already St Augustine noted that looking 
at an image is something else than reading. When 
we look at the shapes of letters, we do not praise 
the writer who made them beautifully but rather 
concentrate on the content which they express. The 
visual side merely fulfils the role of a medium. It 
cannot be excessively associated with the spiritual. 
Thanks to images we can obtain knowledge of God. 
Therefore, the role of art is to teach. This role turned 
out to be very significant due to illiteracy, which 
was common in the Carolinian times as well as later 
in the Middle Ages. Spreading knowledge through 
understanding the essence of the invisible possible 
to be expressed via visual means was recommended 
by, among others, Gregory the Great, who wrote 
that “the picture is for simple men what writing is 
for those who can read, because those who cannot 
read see and learn from the picture the model which 
they should follow”.14 For this reason one must avoid 
worshipping images but rather use them for spiritual 
purposes. This also concerns their intrinsic sensual 
beauty, which is not the most important matter. 
What counts is mainly their content, and not formal 
perfection. What is important is the function and the 
effectiveness of its implementation; and – to quote 
William Durandus – a painting “seems to move the 
mind more powerfully than writing”.15

The standpoints shortly described above set the 
main directions of reflection on the relation between 
the aesthetic and the spiritual in European thought. 
Despite many shifts of emphasis, the existence of a 
relation between them was usually acknowledged. 
It was assumed that our mind is elevated to truths 
concerning the invisible through contemplation of 
the visible. With this regard, works of art available 
to our senses may become the images of invisible 
beauty. However, they are incapable of revealing the 
spiritual; they show but reflections of it. Still, thanks 
to them our mind is properly stimulated and can 
rise from visible beauty to the invisible. And there, 
according to Hugo of St Victor, “virtue is the form, 
justice is the shape, love is the sweetness, desire is the 
scent, joy and exultation are the song”.16

The 19th century, and – to an even larger extent 
– the 20th century brought significant modifications 
within these centuries-old beliefs. I will concentrate 
only on a few differences significant for the present 
study. What was the most noticeable was the decline 
of the idea of beauty. For centuries it had been the 
main aesthetic value and for this reason the issue of 
spirituality had been referred to it. The decline of 
the idea of aesthetic beauty has often been discussed 

14 Ibidem, p. 125.
15 Ibidem, p. 127.
16 Ibidem, p. 229.
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Czy zamiast pytać o relacje między pięknem zmysło-
wym i pięknem duchowym, nie powinniśmy teraz roz-
ważać odniesienia sacrum do wzniosłości lub, być może, 
tragizmu, a nawet ekspresyjnej brzydoty?

 Ważną przyczyną upadku idei piękna w pierwszej 
połowie XX wieku były przemiany zachodzące w sztu-
ce awangardowej. Rozważać je można, o czym przed 
chwilą wspomniałem, jako porzucenie naczelnej dotąd 
wartości estetycznej na rzecz wartości innych, wcześniej 
traktowanych jako mniej istotne, właściwe tylko dla 
niektórych okresów lub artystów. Zmiany te mogą być 
jednak rozpatrywane również jako przełom bardziej 
radykalny, polegający na próbie wyjścia poza estety-
kę. W takiej sytuacji działania artystyczne awangardy 
byłyby związane z próbą nowego określenia miejsca 
sztuki w kulturze19. Jeśli przyjąć tę perspektywę, trze-
ba sformułować inaczej pytanie o relacje między tym, 
co zmysłowo dane, i tym, co duchowe. Zamiast więc 
rozważać, jak czyniono wcześniej, stosunek piękna ma-
terialnego i duchowego, należałoby podjąć problem roli 
sztuki przy rozpoznawaniu sfery duchowości. Sugestie 

19 W Polsce najszerzej pisał o takiej możliwości Stefan Morawski. 
Por.: Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, cz. III, Kraków 1985.

in relation to the appearance of other values in art. 
Władysław Tatarkiewicz wrote that what turned 
out to be more important than that for modern 
people was the power of expression, expressiveness, 
acting by means of shock.17 Jean-François Lyotard 
pointed to the fact that it is sublimity that constitutes 
a value characteristic of modern art.18 Such proposals 
have been numerous. In relation to the above, one 
may therefore ask whether and to what extent 
the question of a relation between aesthetics and 
spirituality ought to be modified. Instead of asking 
questions about relations between sensual beauty 
and spiritual beauty, should we not analyse a relation 

17 Cf. W. Tatarkiewicz, “Wielkość i upadek pojęcia 
piękna”, in: idem, Droga przez estetykę, Warszawa, 1972, 
pp. 99–100.

18 Cf. J.-F. Lyotard, “The Sublime and the Avant-
Garde”, in: The Lyotard Reader, published by A. Benjamin, 
Oxford–Cambridge, 1989. Note that the starting point of 
this analysis of the conception of sublimity characteristic of 
modern art, which derives from Kant, but is not Kantian 
any more, is the painting by Barnett Newman Vir Heroicus 
Sublimis.

4. Zbigniew Warpechowski, Modlitwa, 2007, zdjęcie z performance w kościele Dominikanów w Sandomierzu, fot. B. Cebula
4. Zbigniew Warpechowski, Prayer, 2007, photograph taken at the performance in Dominican Church in Sandomierz, photograph 
by B. Cebula
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dotyczące takiej zmiany można odnaleźć w wielu tek-
stach pisanych przez artystów awangardowych. Nie 
traktowali oni wiedzy na temat rzeczywistości trans-
cendentnej jako danej, opracowanej przez teologów 
i filozofów. Nie chcieli włączać się w przekazywanie 
za pomocą dzieł sztuki treści religijnych bądź metafi-
zycznych w celu ich upowszechniania. Pragnęli nato-
miast poszukiwać własnych dróg ku sferze duchowej 
i poznawać ją w odrębny sposób. Wierzyli, że jest to 
sposób bardziej autentyczny, wolny od doktrynalnych 
i instytucjonalnych ograniczeń.

 Nie mogę tu przedstawiać różnych kierunków, 
w jakich prowadzone były te poszukiwania. Ograniczę 
się do omówienia jednego przykładu, aby pokazać nie-
które cechy nowego określenia relacji między tym, co 
zmysłowe, i tym, co duchowe. Wassily Kandinsky swą 
książkę O duchowości w sztuce, wydaną po raz pierwszy 
w 1912 roku, rozpoczyna od znamiennego twierdzenia: 
„Nasza dusza, po długich doświadczeniach materiali-
zmu, dopiero budzi się i dotąd nosi w sobie zarodki 
zwątpienia, niewiary, dezorientacji oraz poczucie zagu-
bienia sensu”20. Dalej pisze, że sytuacja współczesnego 
człowieka różni się zasadniczo od tej, jaka właściwa 
była dla wieków wcześniejszych. Dusza „prymitywa”, 
jak ją określa, traktowała rzeczywistość transcendentną 

20 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, 
Łódź 1996, s. 23–24.

of the sacrum to sublimity or, perhaps, to tragedy and 
even expressive ugliness?

An important reason why the idea of beauty 
declined in the first half of the 20th century were 
changes occurring in avant-garde art. As I have said 
above, they may be analysed as a departure from the 
aesthetic value which had been supreme by then for 
the sake of other values, previously treated as less 
significant and characteristic only of certain periods 
or artists. These changes may also be perceived as a 
more radical breakthrough, consisting in an attempt 
to transcend aesthetics. In that situation, the artistic 
activity of the avant-garde would be connected with 
an attempt at a new definition of the place of art 
in culture.19 Assuming this perspective, one must 
differently formulate the question about relations 
between what is available to the senses and what is 
spiritual. Instead of discussing, as had been done 
before, the relation between material and spiritual 
beauty, one should consider the issue of the role of 
art in the recognition of the spiritual. Suggestions 
concerning such a change may be found in many 
texts written by avant-garde artists. They did not 
treat knowledge of the transcendental reality as given, 

19 In Poland, it is Stefan Morawski who wrote the most 
extensively about such possibility; cf. Na zakręcie: od sztuki 
do po-sztuki, Kraków, 1985, part III.

5. Zbigniew Warpechowski, Vade mecum…, 2009, instalacja, fot. Z. Warpechowski
5. Zbigniew Warpechowski, Vade mecum…, 2009, installation, photograph by Z. Warpechowski
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w sposób bezpośredni, jako coś, z czym należy liczyć 
się w życiu, co należy brać pod uwagę w podejmowa-
nych działaniach. Tymczasem dla ludzi nowoczesnych, 
cywilizowanych, jest ona ledwie wyczuwalna, rozja-
śnia się jako „słabiuteńki brzask”, świeci jako „jeden 
malutki punkcik”. W związku z tym nie może ona 
stanowić podstawy przy określaniu zagadnienia ducho-
wości w sztuce. Inaczej niż w średniowieczu, nie można 
przyjmować jako punktu wyjścia piękna duchowego 
i pytać w tej perspektywie o rolę zjawisk estetycznych 
i o miejsce sztuki. Przeciwnie, uznając, że nawet w zma-
terializowanym świecie działalność artystyczna kojarzo-
na jest z wznoszeniem życia psychicznego człowieka na 
wyższy poziom, należy postawić problem, czy nie może 
ona rozjaśnić „światełka duchowego”? Artyści spełnią 
więc rolę proroków. Nie mogą jednak kierować się filo-
zoficznymi ustaleniami czy doktrynalnymi zaleceniami. 
Powinni rozpocząć od siebie, od własnych doświadczeń 
duchowych. Nie należy oczekiwać pomocy od „zawo-
dowych uczonych”, jak ich określa Kandinsky, gdyż 
„ich księgi usuwają z drogi przeszkody, które sztuka już 
dawno przeskoczyła i ustawiają nowe, mające na niej 
pozostać po wsze czasy”. Dlatego, jak twierdzi, „nie ma 
żadnej teorii, na której można by oprzeć się w dalszej 
drodze ku krainie niematerialnego”21. Sztuka musi się 
stać wobec tego nie narzędziem szerzenia wiedzy umoż-
liwiającej rozwój duchowy człowieka, co zakładano 
wcześniej, a sposobem eksploracji sfery duchowości. 
Punktem wyjścia nie będzie wiedza i poczucie pewno-
ści, a potrzeba poszukiwania drogi. W związku z tym 
sfera duchowa ujęta zostaje jako nieokreślona.

 W działalności artystów awangardowych istotna 
staje się forma. Twórcy końca XIX i początków XX 
wieku dokonali w jej zakresie wielu odkryć. Zdaniem 
Kandinsky’ego nadchodzi jednak czas, aby problem 
„jak” uzupełnić pytaniem „co”. Przejście to stwarza 
szansę głębszego, autentyczniejszego ujęcia intuicji 
duchowych. Wynalazki formalne w sztuce potrakto-
wane jako nowy język otwierają możliwość objawie-
nia nieznanych obszarów w „krainie niematerialne-
go”. „W momencie gdy owo »jak« obejmuje emocje 
artysty i jest również w stanie wyrażać subtelniejsze 
przeżycia, jego sztuka staje u początku drogi, na której 
niechybnie odnajdzie z czasem zagubione »co« – to 
»co«, które będzie duchowym pokarmem świtającego 
wewnętrznego przebudzenia. Owo »co« nie będzie już 
materialne i przedmiotowe, jak w epoce pozostawionej 
za nami, lecz stanie się treścią artystyczną, duszą sztuki, 
bez której jej ciało (»jak«) nigdy nie będzie mogło żyć 
pełnym i zdrowym życiem – podobnie jak ani jednost-
ka, ani żaden naród”22. Droga rozwoju duchowości 
prowadzi więc tutaj nie od wiedzy na temat tego, co 
transcendentne, ku poszukiwaniu ekwiwalentów wi-
zualnych, a od nowych rozwiązań formalnych w sztu-

21 Tamże, s. 39.
22 Tamże, s. 35.

elaborated by theologians and philosophers. Neither 
did they want to participate in communicating, by 
means of works of art, any religious or metaphysical 
content in order to spread it. What they wanted was 
to seek their own paths towards the spiritual and get 
to know it in a different way. They believed that this 
was a more authentic way, free from doctrinal and 
institutional limitations.

I cannot present here the various directions in 
which this search was conducted. I will therefore 
limit my study to discussing one example in order 
to show some of the characteristics of this new 
definition of relations between the sensual and 
the spiritual. Wassily Kandinsky begins his book 
Concerning the Spiritual in Art, first published in 
1912, with a famous statement: “Our minds, 
which are even now only just awakening after years 
of materialism, are infected with the despair of 
unbelief, of lack of purpose and ideal”.20 He further 
writes that the situation of modern man essentially 
differs from that characteristic of past centuries. 
The souls of “the Primitives”, as he describes them, 
treated transcendental reality in a direct manner, as 
something that one must respect in life and take into 
consideration in one’s actions. However, for modern, 
civilized man it is scarcely noticeable, it “glimmers 
like a feeble light” and “a tiny star”. That is why 
it cannot serve as a basis for defining the issue of 
the spiritual in art. Unlike in the Middle Ages, one 
cannot assume spiritual beauty to be the starting 
point and from this perspective ask about the role 
of aesthetic phenomena and the place of art. On the 
contrary, considering that – even in the materialized 
world – artistic activity is associated with elevating a 
person’s psychological life to a higher level, one must 
ask whether it can make that “feeble light” brighter. 
Artists fulfil the role of prophets then. They cannot, 
however, be directed by philosophical stances or 
doctrinal advice. They should start from themselves 
and their own spiritual experiences. Help must not 
be sought from “professional men of learning”, as 
Kandinsky describes them, because their books 
“remove the barriers over which art has most recently 
stepped and set up new ones which are to remain 
for ever in the places they have chosen”. That is why, 
he claims, “No such theory of principle can be laid 
down for those things which lie beyond, in the realm 
of the immaterial”.21 Therefore art must become not 
a tool for spreading the knowledge facilitating man’s 
spiritual development, as had been assumed before, 
but a way to explore the spiritual. The starting point 
will be constituted not by knowledge and confidence 

20 W. Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, on: 
http://books.google.pl, pp. 1, 2; retrieved on 15th Nov. 
2009.

21 Ibidem, p. 19.
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ce, które potraktowane jako języki umożliwić mają 
wyrażenie „jeszcze nienazwanych uczuć” różnych od 
„prymitywnych emocji, strachu, radości, smutku itp.”23 
towarzyszących nam w życiu codziennym. Następuje 
więc nie schodzenie od sfery transcendentnej ku temu, 
co zmysłowe, a wznoszenie się od danych wzrokowo 
cech dzieł sztuki ku treściom dotyczącym „dziedziny 
niematerialnego”. Dziedzina ta staje się w ten sposób 
szerzej dostępna. 

 Nie wszyscy jednak chcą podążać taką drogą. 
Kandinsky przeciwstawia obozy „zwolenników ze-
wnętrznego i stronników wewnętrznego »piękna«”. 
„Piękno wewnętrzne – pisał – rodzi się jako nieodpar-
ta duchowa konieczność i jest rezygnacją z piękności, 
do której już przywykliśmy. Tym, którzy jeszcze tkwią 
przy starym, owo wewnętrzne piękno wydaje się na-
turalnie szpetne, ponieważ człowiek na ogół skłania 
się ku temu, co zewnętrzne, i niełatwo godzi się z ko-
niecznością wewnętrzną (a już szczególnie dzisiaj!)”24. 
Piękno wewnętrzne, które ma na myśli artysta, różni 
się więc od jego dawnej idei tym, że nie odwołuje się do 
obrazowania w sztuce rzeczywistości zewnętrznej, wi-
dzialnej. Nie chodzi już o odnalezienie analogii między 
artystycznymi wyobrażeniami ludzi, rzeczy lub sytuacji 
a znaczeniami duchowymi. Proces abstrakcji prowa-
dzić ma do stworzenia malarskiego języka kształtów 
i barw, za pomocą którego rozpoznawać i komuni-
kować można treści niematerialne bez pośrednictwa 
przedstawianego piękna fizycznego świata. Dlatego 
zwolennikom tego, co „naturalne” (piękne w świecie 
widzialnym), nowa sztuka wydaje się szpetna. Celem 
jej jest jednak bezpośrednie uzewnętrznienie piękna 
duchowego w dziele. Odkrycie tej możliwości w dzia-
łalności artystycznej wydaje się Kandinsky’emu na tyle 
istotne, że przewiduje on w rezultacie nadejście epoki 
wielkiej duchowości.

 Traktowanie sztuki jako języka kształtów i barw, 
za pomocą którego można rozpoznawać treści du-
chowe i komunikować je w postaci abstrakcyjnych 
obrazów lub rzeźb, wkrótce przestało wystarczać ar-
tystom awangardowym. Podjęli oni próby przebudo-
wania otaczającego, realnego świata w taki sposób, aby 
uwidocznić w nim odkrywane zasady niematerialne. 
Człowiek mógłby wówczas, zgodnie z ich założeniami, 
zacząć żyć w lepszej rzeczywistości – prześwietlonej 
tym, co duchowe. Prowadziło to do idei zastosowania 
form traktowanych wcześniej jako język malarskiego 
lub rzeźbiarskiego wyrażania doświadczeń związanych 
z „dziedziną niematerialnego” do projektowania archi-
tektonicznego, a także wzornictwa obejmującego wiele 
sprzętów codziennego użytku. Działania takie okazały 
się na tyle skuteczne, że zmieniły wygląd miast, miesz-
kań, kształty wielu przedmiotów, z którymi mamy na 
co dzień do czynienia. Problem polegał jednak na tym, 

23 Tamże, s. 24.
24 Tamże, s. 48.

but by the need to look for the way. With this regard 
the spiritual remains undefined.

In the activity of avant-garde artists, it is form 
that becomes significant. Artists from the late 19th 
century and early 20th century made many discoveries 
concerning it. However, according to Kandinsky, the 
time is coming when the question “how” should be 
complemented by the question “what”. This change 
creates a chance of a deeper, more authentic grasp of 
spiritual intuitions. Formal inventions in art, treated 
as a new language, open up a possibility to reveal 
unknown areas in “the realm of the immaterial”. “If 
the emotional power of the artist can overwhelm the 
‘how?’ and can give free scope to his finer feelings, 
then art is on the crest of the road by which she will 
not fail later on to find the ‘what’ she has lost, the 
‘what’ which will show the way to the spiritual food 
of the newly awakened spiritual life. This ‘what?’ 
will no longer be the material, objective ‘what’ of 
the former period, but the internal truth of art, the 
soul without which the body (i.e. the ‘how’) can 
never be healthy, whether in an individual or in 
a whole people.”22 Hence the way of development 
of spirituality does not lead from knowledge of the 
transcendental towards seeking visual equivalents; it 
leads from new formal solutions in art which, when 
treated as languages, are to facilitate the expression of 
“yet unnamed” emotions, different from “shapeless 
emotions, such as fear, joy, grief, etc.”23 present in 
our daily lives. What happens is then not descending 
from the transcendental to the sensual but ascending 
from works of art accessible via our sense of sight 
towards the substance of “the realm of the non-
material”. In this way, this realm is becoming more 
widely accessible.

Not everybody, however, wants to follow this 
path. Kandinsky opposes the “two parties of the 
outer and the inner beauty”. He writes that inner 
beauty is born as a spiritual necessity and means 
abandoning the beauty we have got used to. “To 
those who are not accustomed to it the inner beauty 
appears as ugliness because humanity in general 
inclines to the outer and knows nothing of the 
inner”.24 The inner beauty, which the artist has in 
mind, differs from the former idea in that it is not 
about reflecting the outer, visible reality in art. It 
is no longer important to find analogies between 
artistic images of people, things and situations and 
their spiritual meanings. The process of abstraction 
is to lead to the creation of a painter’s language of 
shapes and colours by means of which one can 
communicate non-material content without the 
medium of the represented beauty of the material 

22 Ibidem, p. 12.
23 Ibidem, p. 12.
24 Ibidem, p. 22.
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że zmiana formy nie doprowadziła do zakładanych re-
zultatów. Efektem jej stało się nie uduchowienie życia 
ludzi nowoczesnych, a tylko estetyzacja środowiska, 
w jakim żyją.

 Zagadnienia związane ze współczesnym rozpędem 
estetyzacji życia codziennego są przedmiotem zainte-
resowania wielu badaczy. Zwykle podkreślają oni, że 
procesy te stanowią niepełną i niezadowalającą reali-
zację programów awangardowych. Cząstkowość ich 
spełnienia polega na uwzględnieniu środków przy po-
minięciu celów. Z punktu widzenia prowadzonych tu 
rozważań znamienne jest albo całkowite wyeliminowa-
nie z aktualnego sposobu życia celów duchowych, albo 
powiązanie ich ze sferą praktyczną. Mike Featherstone, 
podkreślając znaczenie wielkich centrów handlowych 
i rozrywkowych we współczesnych procesach estetyzacji 
otoczenia, uważa, że ich rola prowadzi do „karnawaliza-
cji” egzystencji człowieka. Efekt psychiczny, jaki zostaje 
w ten sposób osiągnięty, sprowadza się do przezwycię-
żenia binarnego podziału na sztywną purytańską etykę 
i niebezpieczne wyzwolenie uczuć. W rezultacie, pisze 
ów autor, lepiej wiemy, „na czym polega kontrolowa-
ne rozluźnienie emocji, a także – czym są wrażliwość 
i smak, które pozwalają lepiej zrozumieć estetyzację 
życia codziennego”25.

 Wolfgang Welsch szerzej rozważa wpływ przemian 
zachodzących we współczesnym otoczeniu na psychi-
kę ludzi. Rozróżnia on estetyzację powierzchowną 
i sięgającą głębszych warstw psychiki ludzkiej. Pierw-
sza odmiana polega na upiększaniu rzeczywistości. 
W przestrzeni miejskiej, podkreśla niemiecki autor, 
w ostatnich latach praktycznie wszystko poddano 
kosmetyce. W związku z tym świat, w jakim żyjemy, 
staje się przestrzenią przeżyć. „Każdego dnia – pisze 
Welsch – z biur, gdzie przeżywamy, idziemy do sklepu, 
gdzie przeżywamy; odpoczywamy w restauracji, gdzie 
przeżywamy, w końcu lądujemy w mieszkaniu, gdzie 
przeżywamy. Pojawiają się już propozycje, by nawet 
miejscom pamięci – na przykład ofiar nazistowskiej 
przemocy – nadać formę miejsca, gdzie się przeżywa”26. 
Kształtuje się w ten sposób nowa matryca kultury – 
płytki hedonizm oparty na przyjemności, rozrywce, 
używaniu bez konsekwencji.

 Druga odmiana procesów estetyzacji w szerszym 
zakresie dotyczy życia psychicznego człowieka. Dąże-
nie do upiększania obejmuje bowiem nie tylko ciało 
(udoskonalane w salonach piękności, klubach fitness 
czy przez operacje plastyczne), a również procesy psy-
chiczne i duchowe. Dążenie do wewnętrznej harmonii, 
dla którego dawniej poszukiwano transcendentnych 

25 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codzien-
nego, przeł. P. Czapliński i J. Lang, w: Postmodernizm. Antologia 
przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 331.

26 W. Welsch, Procesy esteyzacji zjawiska, rozróżnienia, perspek-
tywy, w: tegoż, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. 
K. Guczalska, Kraków, 2005, s. 33.

world. For this reason the followers of “the natural” 
(i.e. beautiful in the visible world) regard new art 
as ugly. Its aim is, however, to represent spiritual 
beauty directly in a work of art. The discovery of this 
possibility in artistic activity seems to Kandinsky so 
important that as a result he predicts the coming of 
an epoch of great spirituality.

Treating art as a language of shapes and colours 
by means of which one can recognize the spiritual 
and communicate it in the form of abstract paintings 
or sculptures was soon not enough for avant-garde 
artists. They attempted to rebuild the surrounding 
reality in a way which would reveal the non-material 
rules present in it and discovered by them. According 
to their assumptions, man would then be able to 
live in a better reality – permeated by the spiritual. 
This led to the use of forms which had previously 
been treated as the language of painters’ or sculptors’ 
expression of experiences of the non-material for 
the purpose of architectural design as well as the 
design of everyday objects. These actions turned out 
to be successful in that they changed the look of 
cities, apartments and numerous everyday objects. 
The problem was that the change of form did not 
lead to the planned results. The effect was not the 
spiritualization of modern people’s lives but only the 
aestheticization of their environment.

Issues related to the modern speed of 
aestheticization of everyday life are of interest to 
many researchers. They usually emphasize that 
these processes are an incomplete and unsatisfactory 
implementation of the avant-garde programmes. 
Their partial fulfillment consists in considering the 
means and disregarding the aims. From the viewpoint 
of the present study, the characteristic thing is either 
total elimination of spiritual aims from the modern 
way of life or relating them to the practical domain 
of life. Stressing the importance of large shopping 
and entertainment centres in modern processes of 
environment aestheticization, Mike Featherstone 
states that their role leads to “carnivalisation” of 
human life. The psychological effect achieved 
in this way is reduced to the overcoming of the 
division into rigid puritan ethics and a dangerous 
liberation of feelings. According to this author, the 
result is our better understanding of the “controlled 
de-control of the emotions” as well as “sensibilities 
and tastes” which allow us to better understand the 
“aesteticization of everyday life”.25

Wolfgang Welsch offers a broader study of 
the effect ofchanges occurring in the modern 
environment on the human psyche. He differentiates 
between superficial aestheticization and one that 

25 M. Featherstone, Consumer Culture and Postmod-
ernism, on: http://books.google.pl, p. 80; retrieved on 15th 
Nov. 2009.
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odniesień i któremu służyć miała sztuka, osiągane jest 
teraz łatwo, choć w formie niezwykle uproszczonej na 
kursach medytacji lub na seminariach New Age ofe-
rujących możliwość spirytualizacji psychiki. Zamiast 
trudnej drogi rozwoju duchowego proponuje się, za 
stosowną opłatą, serię ćwiczeń. Zmianie ulega też cel. 
Nie chodzi już o doskonalenie się motywowane warto-
ściami wyższymi. Podkreśla się natomiast, że zrówno-
ważenie psychiczne ułatwia kontakty z ludźmi, stanowi 
więc pożądaną cechę, np. przy ubieganiu się o pracę 
lub w życiu towarzyskim. Ideałem, czy raczej, jak pi-
sze Welsch, „nową figurą przewodnią”, staje się homo 
aestheticus. „Ów człowiek estetyczny jest zmysłowy, 
hedonistyczny, wykształcony, przede wszystkim zaś ma 
wyborny smak. I wie: o gustach się nie dyskutuje. Daje 
mu to poczucie pewności na oceanie wszechobecnej 
niepewności. Wolny od fundamentalistycznych iluzji, 
do wszelkich możliwości odnosi się z ironicznym dy-
stansem. Publikacji nawiązujących do Kierkegaarda 
znów zaczyna przybywać”27. 

 Dystans, stanowiący tu istotną cechę, dotyczy za-
równo wartości estetycznych i duchowych. Kierkegaard 
swobodną zabawę możliwościami, przekształcanie życia 
w kalejdoskop wrażeń, wiązał z estetycznym typem 
egzystencji, przeciwstawiając mu etyczny i religijny. 
Homo aestheticus w wersji opisywanej przez Welscha 
przenosi tę postawę także do sfery moralności i obszaru 
zagadnień duchowych. Również te zakresy sprowadza 
do wciąż nowych kombinacji doznań. Nie popada przy 
tym w skrajność, nie jest jednostronnie rygorystyczny 
ani w sprawach piękna, ani moralności. Oba rodzaje 
wartości rozważa z punktu widzenia, jak to ujmuje 
niemiecki autor, „trafności sytuacyjnej”. Przypisuje im 
więc charakter relatywny, zależny od miejsca i czasu. 
Poza tym, w sytuacji rozchwiania norm moralnych 
znajduje oparcie w formach towarzyskich określają-
cych zarówno wybór odpowiedniego kieliszka, jak od-
powiedniej osoby na daną okazję czy odpowiedniego 
zachowania. „Kompetencja estetyczna – propagowana 
przez czasopisma zajmujące się problematyką lifestyle’u 
i uzyskiwana na kursach savoir vivre – ma rekompenso-
wać utratę standardów moralnych”28 – pisze Welsch.

 Znaczna część sztuki współczesnej dostosowuje się 
do tej sytuacji, a proces ten obejmuje artystów i odbior-
ców. Funkcjonuje wówczas, jak to określa niemiecki au-
tor, „maszyneria przeżyciowa”. Brak dążeń do pogłębia-
nia przeżyć wywołuje w tym przypadku rozczarowanie, 
ale „rozczarowanie przeżyciami, które w rzeczywistości 
nie są żadnymi przeżyciami, w coraz wyższym tempie 
popycha ludzi od przeżycia do następnego przeżycia”29. 
Jako przykład podaje Welsch wystawę Documenta 9 
(Kassel, 1992), która choć uznana została za gorszą 
od wszystkich wcześniejszych, przyciągnęła nienoto-

27 Tamże, s. 39.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 33.

reaches deeper levels of the human psyche. The 
former consists in beautifying the reality. In the urban 
space, according to the German author, practically 
everything has undergone embellishment. As a 
result, the world we live in is becoming “a domain 
of experience”. Welsch writes: “Every day we go 
from the experience-office to experience-shopping, 
relax with experience-gastronomy and finally end 
up at home for some experience-living. Suggestions 
have been made that even memorials – for example 
those to Nazi atrocities – should be staged as 
‘experience-domains’ ”.26 What is created in this way 
is a new matrix of culture: shallow hedonism based 
on pleasure, entertainment, enjoyment without 
consequences. 

The latter kind of the processes of 
aestheticization in a broader scope concerns the 
human psyche, as the drive towards embellishment 
concerns not only the body (perfected in beauty 
parlours, fitness clubs or through plastic surgery) 
but also the psychological and spiritual processes. An 
aspiration for inner harmony, for which in the past 
people sought transcendental reference and which 
was served by art, is now achieved easily although 
in an extremely simplified form at meditation 
courses or New Age seminars offering a possibility of 
spiritualization of the psyche. Instead of the difficult 
path of spiritual development one is offered a series 
of exercises for an appropriate fee. The aim has also 
been changed. It is not self perfection motivated by 
higher values. The emphasis is now on the fact that 
psychological balance facilitates contact with other 
people so it is a desirable trait, e.g. when applying 
for a job or in social life. The ideal or, as Welsch puts 
it, “a new role model” is now constituted by homo 
aestheticus. “He is sensitive, hedonistic, educated 
and, above all, of discerning taste – and he knows 
that you can’t argue about taste. This affords new 
security amidst insecurity which exists all around. 
Free of fundamentalist illusions, casually distanced, 
he enjoys all life’s opportunities. The Kierkegaard 
literature waxes once again”.27 

Distance, which constitutes a significant feature 
in this respect, concerns both aesthetic and spirituals 
values. Kierkegaard associated a free play with 
possibilities, transforming life into a kaleidoscope 
of experiences with the aesthetic type of existence, 
which he viewed as opposed to the ethical and 
religious one. Homo aestheticus in the version 
described by Welsch carries this attitude over to the 
domain of morality and spiritual issues. Also these 

26 W. Welsch, “Procesy estetyzacji zjawiska, rozróżnie-
nia, perspektywy”, in: idem, Estetyka poza estetyką. O nową 
postać estetyki, transl. into Polish K. Guczalska, Kraków, 
2005, s. 33.

27 Ibidem, p. 6.
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waną dotychczas liczbę zwiedzających. „Im gorzej, tym 
większy sukces – to prawo przemysłu rozrywkowego 
zdaje się obowiązywać również w owej podbranży, jaką 
stanowi sztuka”30 – podsumowuje problem.

 Tendencja do estetyzacji różnych obszarów życia, 
w tym także życia duchowego, prowokuje do pytania 
o jej granice. Ograniczeń przedmiotowych nie da się 
chyba znaleźć31. Barierą jest natomiast wrażliwość. Gdy 
wszystko podlega jakiejś odmianie estetyzacji, a jed-
nocześnie dopuszczalne są różne formy, przestajemy 
odczuwać estetyczny charakter zjawisk. Sytuację taką 
Welsch określa jako anestetyzację. Charakteryzuje ją 
znieczulenie, utrata „zdolności doznawania” tego, co 
estetyczne, „i to na wszystkich poziomach: od fizycz-
nego otępienia po duchowa ślepotę”32. Anestetyka nie 
jest według niego anty-estetyką, czyli negacją tego, 
co estetyczne. Stanowisko takie występowało, o czym 
wspominałem, w ramach awangardy XX wieku i po-
legało na negacji wartości estetycznych w imię innych, 
uważanych za istotniejsze. Nie zajmuje się też tym, co 
nie-estetyczne, czyli zdyskwalifikowane w świetle kry-
teriów estetycznych. W takiej sytuacji – a zaistniała ona 
już wielokrotnie w dziejach kultury – można bowiem 
liczyć na rewaloryzację, czyli zmianę upodobań i włą-
czenie tego, co odrzucane, do zakresu dziedziny. Z tych 
samych powodów anestetyka nie dotyczy tego, co poza-
estetyczne. Jest więc „kręcącym się w strefie przygra-
nicznej bratem bliźniakiem samej estetyki”33. Jednak 
bratem, który jakkolwiek w pewnych sytuacjach może 
okazać się niebezpieczny, dysponuje także potencjałami 
ratowania tego, co estetyczne. Okazuje się korzystna 
wówczas, gdy rozpęd estetyzacji staje się w jakimś za-
kresie nadmierny. Jako przykład wskażmy przełom 
XVIII i XIX wieku, gdy głoszono koncepcję „państwa 
estetycznego”, a Fryderyk Schiller twierdził, że najwyż-
szy akt rozumu jest aktem estetycznym. Współczesna 
hiperestetyzacja ma raczej charakter praktyczny i jej 
tłem, zdaniem Welscha, są strategie ekonomiczne34. 
Dlatego anestetyzację łączy on z „kulturą ślepej plam-
ki”. „Widzieć coś – pisze – to znaczy: nie widzieć cze-
goś innego. Nie ma widzenia bez plamki ślepej. Rozwi-
nięta wrażliwość wyciąga z tego wnioski”35. Niemiecki 
autor dostrzega w tym szansę dla sztuki, która ulega 
zagubieniu i rozmyciu w zestetyzowanej rzeczywistości. 
Funkcjonując na zasadzie „ślepej plamki”, nie włącza 
się ona w strumień komunikacji, odwołuje do tego, 
co nieprzekazane lub nieprzekazywalne, stwarza lukę, 

30 Tamże.
31 W przywoływanym tu artykule Welsch dowodzi, że tendencja 

do estetyzacji ujawnia się również w kwestiach filozoficznych, ściślej 
– epistemologicznych.

32 W. Welsch, Estetyka i anestetyka, przeł. M. Łukasiewicz, w: 
Postmodernizm, jak przyp. 25, s. 522.

33 Tamże.
34 Por.: Welsch 2005, jak przyp. 26, s. 34–35.
35 Tamże, s. 71.

scopes are reduced by him to ever new combinations 
of experiences. Yet he does not go to extremes; 
neither is he one-sidedly rigorous as concerns either 
beauty or morality. According to Welsch, both kinds 
of values are considered by him from the perspective 
of “situational suitability”. Thus Homo aestheticus 
ascribes to them a relative character, dependent on 
place and time. Moreover, in the situation of the 
instability of moral standards, he finds support in 
social behaviours which determine both the choice 
of an appropriate glass and of an appropriate person 
for a given occasion, or of appropriate behaviour. 
According to Welsch, “Aesthetic competence – 
propagated by lifestyle magazines and acquired 
in etiquette courses – offsets the loss of moral 
standards”.28

A large part of modern art adapts to this 
situation and this process involves artists and 
receivers. What functions then is, as the German 
author puts it, “machinery of experience”. A lack 
of striving to make experiences more profound 
results in disappointment in this case, but “the 
disappointment with those experiences, which in 
truth are nothing of the sort, drives people from one 
experience to the next”.29 Welsh gives an example of 
the Documenta 9 exhibition (Kassel, 1992), which 
– despite being regarded as worse than all previous 
ones – nevertheless attracted the largest number of 
visitors. “The worse it is, the more successful it is – 
this law of the entertainment industry also seems to 
apply to its sub-sphere of art”,30 he sums up.

The tendency towards the anaesthetization 
of various areas of life, including spiritual life, 
provokes questions about its limits. Objective 
limitations probably cannot be found.31 The barrier 
is constituted by sensitivity. When everything 
undergoes some kind of anesthetization while at the 
same time different forms are acceptable, we cease to 
feel the aesthetic character of the experiences. Welsh 
describes this as anaesthetization. It is characterized 
by “aesthetic indifference” which occurs “on 
every level from physical numbness to intellectual 
blindness”.32 According to him, anaesthetics is not 
anti-aesthetics, i.e. negation of the aesthetics. As I 
have mentioned above, this viewpoint functioned 
in the avant-garde of the 20th century and consisted 
in the negation of aesthetic values in the name of 

28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 2.
30 Ibidem.
31 In the paper quoted here, Welsh argues that the ten-

dency towards aesthetization is also visible in philosophical 
issues, particularly in epistemological ones.

32 W. Welsch, “Estetyka i anestetyka”, transl. into Polish 
M. Łukasiewicz, in: Postmodernizm. Antologia przekładów, R. 
Nycz ed., Kraków, 1997, p. 522.
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przerwanie kontaktu, fazę zaciemnienia, pauzę36. Być 
może stanowi też szansę na odrodzenie duchowości? 

 Podejmując ten wątek, powołam się na dwa przy-
kłady dokonań artystów polskich, których twórczość 
stanowi przeciwwagę pięknej konsumpcji. W ciekawy 
sposób komentując swą działalność, odwołują się oni 
do wartości duchowych.

 Maciej Szańkowski w tekście Wyznanie wiary 
pisze: „Często, dążąc do duchowości, trywializuje się 
sztukę i w sposób bezpośredni oczekuje się pojawie-
nia sacrum! Bardzo często też domniemaną sztukę nie 
posiadającą śladu ducha i myśli kwalifikuje się jako 
sakralną z uwagi na podniosły sakralny temat. Sztuka 
jednak to nie tylko prosty komunikat, stwierdzenie, 
zauważenie, ale zawsze wypowiedź zamknięta w do-
skonałej w miarę formie”37. Słowo „forma” w tekście 
Szańkowskiego występuje niekiedy bez cudzysłowu, 
a czasami w cudzysłowie. Ta niekonsekwencja wydaje 
mi się znamienna. Świadczy o tym, że autor, odwołując 
się do tradycyjnego wyróżnika dzieł artystycznych, do 
tego, co stanowić może także podstawę wartościowania, 
jednocześnie wyczuwa, że kryterium takie nie w pełni 
odnosi się już do twórczości współczesnej, także jego 
własnej. Zauważałem wcześniej, że hasło formy wysu-
wali artyści awangardy pierwszej połowy XX wieku, 
wierząc, że wynalezienie nowego języka artystycznego 
pozwoli rozwiązać nie tylko, czy nie tyle problemy este-
tyczne, co związane z kryzysem kultury, społeczeństwa 
czy duchowości. W procesach estetyzacji, charakte-
rystycznych dla drugiej połowy stulecia, wszystkie te 
odkrycia zostały wykorzystane przez przemysł kultu-
ralny i poddane procesom konsumpcji. Dlatego już 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych niektórzy 
artyści wykazywali nieufność wobec formy, starali się 
ją kwestionować w swych pracach albo odwoływali 
się bezpośrednio do natury. Także Szańkowski pisze: 
„Największe sacrum – natura, może objawiać swą moc 
współtwórczą. Kiedy podmuchy wiatru przewracały 
niespodziewanie karty ewangeliarza na Papieskiej 
trumnie, zagrażając też mitrom na głowach kardyna-
łów w czasie żałobnej pontyfikalnej mszy. Wszyscy też 
długo nie zapomną majestatycznej tęczy »złowionej« 
przez realizatorów transmisji wizyty papieża Benedykta 
XVI w obozie w Auschwitz. Czy artysta zdolny jest 
samodzielnie tworzyć takie przeżycia, równie wielkie 
w swojej doskonałości artefakty? A może to przykład, 
jak zespala się sztuka z naturą, budując wspólnie prze-
strzeń duchową”38.

 „Moc formotwórcza” świadczyć miała w daw-
nych koncepcjach estetycznych o wielkości człowieka. 
W czasach nowożytnych podkreślano wielokrotnie, że 
w dziełach sztuki ludzie są w stanie osiągnąć wyższy 

36 Por.: Welsch 1997, jak przyp. 25, s. 546.
37 M. Szańkowski, Wyznanie wiary, „Rzeźba Polska”, t. XII: 

Sztuka w przestrzeni duchowej, Orońsko 2006, s. 19.
38 Tamże, s. 20.

other values, regarded as more significant. Welsh 
does not deal with the unaesthetic, i.e. what is 
disqualified in the light of the aesthetic criteria, as 
in such a situation, which occurred many times in 
the history of culture, there may occur revaluation, 
i.e. a change of tastes and the incorporating of 
what was rejected back into the domain of the 
aesthetic. For the same reasons anaesthetics does 
not concern what is beyond aesthetics. It is the 
twin brother of aesthetics; and although it may 
turn out to be dangerous, it also has the potential 
to rescue the aesthetic. Anaesthetics turns out to be 
beneficial when the impact of aesthetics becomes 
in some aspect excessive, as at the turn of the 19th 
century, when the concept of “an aesthetic state” 
was propagated and Friedrich Schiller stated that the 
highest act of reason is an aesthetic act.33 Modern 
hyperaesthetization has quite a practical character 
and has economic strategies as its background.34 
That is why he associates anaesthetization with “the 
culture of the blind spot” – because seeing one thing 
means not seeing something else. Welsh states that 
“the blind spot” is necessary and concludes that 
this constitutes a chance for art which is becoming 
lost and fuzzy in the aestheticized reality.35 Acting 
like the “blind spot”, it does not join the flow of 
communication; it points to the unnamed, creates 
a gap or a pause, interrupts contact – and perhaps 
creates a chance for the rebirth of spirituality?36

To continue this thought, I will give two 
examples of achievements of Polish artists whose art 
counterbalances the beautiful consumption. When 
commenting upon their activity in an interesting 
way, they refer to spiritual values.

In his text Wyznanie wiary [The Creed], Maciej 
Szańkowski writes: “Often, striving for spirituality, 
one trivializes art and expects the appearance of the 
sacrum in a direct way! Also very often the supposed 
art without a trace of spirit and thought is qualified 
as sacred due to its elevated, sacred theme. However, 
art is not just a simple communication, statement, 
noticing of something but it is always a message 
enclosed in a fairly perfect form”.37 The word “form” 
in Szańkowski’s text is sometimes used without 
quotation marks, and sometimes with them. This 
lack of consequence seems significant to me. It shows 
that, when referring to the traditional distinguishing 
mark of works of art, to what may constitute the 

33 Ibidem.
34 Cf. Welsch (ft. 26), pp. 34–35.
35 Ibidem, p. 71. 
36 Cf. Welsch (ft. 32), p. 546. 
37 M. Szańkowski, “Wyznanie wiary”, in: Rzeźba polska, 

vol. 12, Sztuka w przestrzeni duchowej, Orońsko, 2006, p. 
19. All quotations from Szańkowski in the present study are 
translated by A.G.
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stopień doskonałości niż natura, która jest „artystą nie-
dbałym” i miejsca wspaniałe łączy z niedoskonałymi. 
Szańkowski reprezentuje inne stanowisko. Wobec nie-
bezpieczeństw formalizacji religijnego sacrum i groźby 
jego trywializacji we współczesnych procesach estetyza-
cji, na zasadzie „ślepej plamki” proponuje spojrzenie na 
szczególne zjawiska w przyrodzie. „Z wielu kontekstów, 
stworzonych sytuacji i przypadkowych skojarzeń, na-
tura i wrażliwość twórcy potrafią czynić czasem »prze-
strzeń« zamieszkałą przez ducha”39 – pisze. 

 W monografii poświęconej sztuce Szańkowskiego 
Bożena Kowalska zwracała uwagę, że szczególnym wy-
różnikiem jego twórczości jest stosunek do natury[il. 
1, 2]. „Zawsze był jej uważnym obserwatorem i mą-
drym uczniem. Od liści uczył się operować elementami 
płaskimi, by konstruować trójwymiarowe twory. Sięgał 
po tworzywa z przyrody, by ciesząc się nimi, wykorzy-
stywać je zgodnie z ich przyrodzonymi właściwościami. 
By wciąż współdziałać z naturą, ujawniać i podkreślać 
jej doskonałość, otwierał na jej perspektywy swoje rzeź-
biarskie okna i bramy. Zajął się kamieniem, by czynić 
użytek z jego naturalnych, ale również symboliczno-
kulturowych walorów i aby włączyć w jego egzystencję 
pejzaż przestrzeni i światła, a także wszystkie kontrasty 
i niuanse przemian, jakie niosą klimat, pory roku, dni 
i nocy. Miejsca naturalnie ukształtowane, które go za-
frapowały pięknem czy niezwykłością, nauczyły go, jak 
tworzyć miejsca sztucznie powołane do życia. Nauczył 
się wreszcie od lasu i samotnych drzew czy kamieni na 
polach kształtować i obejmować w posiadanie powie-
trze”40. Wymienione przykłady wskazują na szczególnie 
złożone relacje między obiektami w przyrodzie a ele-
mentami działań twórczych w pracach Szańkowskie-
go. Artysta nie prezentuje obiektów naturalnych, jak 
czynili niektórzy artyści w latach sześćdziesiątych. On 
od przyrody uczy się kształtować, a często także wyko-
rzystuje same przynależne do niej obiekty lub miejsca. 
Nie czyni tego jednak na zasadzie biernej konstatacji, 
a zawsze dążąc do podkreślenia cech uważanych za 
szczególnie ciekawe lub ważne. Jego stosunek do natury 
jest więc aktywny. Być może te czynniki ma na my-
śli, gdy używa słowa „forma” ujmując je w cudzysłów. 
Nie jest to kształtowanie podporządkowujące artyście 
materię, a raczej ujawniające możliwy sens tego, co 
natura stworzyła. Droga ta prowadzi Szańkowskiego 
do treści duchowych. Występuje w takim przypadku 
niepewne rozpoznawanie śladów tego, co ponadzmy-
słowe. Zaletę zaś stanowi fakt, że rezultaty nie dają się 
zawłaszczyć przez procesy estetyzacji i wykorzystać dla 
celów komercyjnych.

 Podejście do sfery duchowości jako zakresu tego, 
co przekracza naszą racjonalność, planowanie, syste-
matyczne dążenie, cechuje także działalność twórczą 
Zbigniewa Warpechowskiego [il. 1, 2, 3]. Uważa on, 

39 Tamże, s. 21.
40 B. Kowalska, Szańkowski, Warszawa 1996, s. 125.

basis of valuation, the author feels that this criterion 
does not fully apply to modern art, including his 
own. I have noted above that the slogan of form 
was proposed by avant-garde artists in the first half 
of the 20th century; they believed that the invention 
of a new artistic language would allow for solving 
not only aesthetic problems but also ones related 
to the crisis of culture, society or spirituality. In 
the processes of aesthetization, characteristic of the 
latter part of that century, all of these discoveries 
were used by the culture industry and underwent 
the processes of consumption. For this reason already 
in the 1960s and 70s some artists showed distrust 
concerning form, tried to question it in their works 
or related directly to nature. Szańkowski also writes: 
“The greatest sacrum, i.e. nature, can reveal its joint 
creative power, for example, when the blows of wind 
unexpectedly turned the leaves of the Gospel lying 
on Pope John Paul II’s coffin, also threatening the 
mitres on the cardinals’ heads during the pontifical 
funeral Mass. Everybody will long remember the 
majestic rainbow ‘caught’ by cameras broadcasting 
Pope Benedict’s visit to the death camp museum 
in Auschwitz. Is an artist capable of independent 
creation of such experiences, artifacts equally grand 
in their perfection? Perhaps this was an example of 
art integrating with nature to build a spiritual space 
together?”38

In the aesthetic concepts in the past, “the form-
creating power” was to prove man’s greatness. In 
modern times, it has been stressed many times that in 
works of art people are capable of attaining a higher 
degree of perfection than nature, which is a “careless 
artist” and juxtaposes grand places with imperfect 
ones. Szańkowski represents a different outlook. 
In view of the dangers of the formalization of the 
religious sacrum and the threat of its trivialization in 
the course of modern processes of anaesthetization, 
he proposes a look at special natural phenomena 
according to the “blind spot” principle. In his 
words, “out of many contexts, created situations 
and accidental associations, nature and an artist’s 
sensitivity can sometimes create a ‘space’ inhabited 
by the spirit”.39

In a monograph on Szańkowski’s art, Bożena 
Kowalska points out that what distinguishes his art 
is his attitude to nature. “He has always been its 
careful observer and a wise disciple. From leaves 
he has learnt how to operate flat forms in order to 
create three-dimensional designs. He has reached for 
natural materials in order to, apart from enjoying 
them, use them in accordance with their inherent 
properties. To keep cooperating with nature, reveal 
and stress its perfection, he has opened his sculptor’s 

38 Ibidem, p. 20.
39 Ibidem, p. 21.
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że sztuka XX wieku z prawdziwą sferą duchowości nie-
wiele miała wspólnego. „Wiodącym nurtem moderni-
zmu – pisze – był racjonalizm, logiczność, przytom-
ność, trzeźwość w ocenie świata i rzeczywistości [...]. 
Naukowość, jako tęsknota za nieomylnością wiedzy 
i rozstrzygnięć poznawczych używana była jako argu-
ment nawet w sytuacjach wymykających się definicjo-
m”41. Z tego punktu widzenia wspomniane wcześniej 
w związku z koncepcją Kandinsky’ego, a dotyczące 
w jeszcze większym stopniu Mondriana i Malewicza 
próby zbliżenia się do duchowości ocenić można jako 
nadmiernie metodyczne i zorientowane pragmatycznie. 
Koncepcja, że do sfery duchowej zbliżymy się wynajdu-
jąc nowe formy wyrazu artystycznego, wydaje się próbą 
zastąpienia niepewnej, pełnej ryzyka drogi poszuki-
wań racjonalnie weryfikowaną metodą. Powstaje wów-
czas nadzieja, że można ocenić, jaki język plastyczny 
otworzy przed nami obszar wartości transcendentnych. 
Dyskusja o duchowości przeniesiona zostaje wtedy do 
zakresu pytań o środki i sposoby działania, pozwala-
jące poznać ową sferę. Zagadnienie duchowości ulega 
swoistej instrumentalizacji. 

 Także w sztuce aktualnej, postmodernistycznej, 
Warpechowski duchowości nie dostrzega. „Widzę ją 
za to wyraziściej – pisze – w przestrzeni ideologicznej 
i politycznej. Artyści zrzekli się niezawisłości twórczej 
na rzecz kuratorów i innych organizatorów życia arty-
stycznego, i to ich należałoby zapytać, w jakiej prze-
strzeni się poruszają”42. Ironiczny charakter ostatniej 
uwagi jest bardzo znamienny. Jeśli mamy pytać kurato-
rów wystaw, czy twórczość danego artysty ma wymiar 
duchowy, to sam problem duchowości zostaje sprowa-
dzony do zespołu zewnętrznych wyznaczników. Ulega 
estetyzacji. Warpechowski zdecydowanie przeciwstawia 
się tego rodzaju tendencjom: „Duch działa, lecz nie 
przemawia naszym językiem i nie ręczy za siebie. Kie-
dy mówi dusza to nie mówi dusza, napisałem kiedyś 
w Podręczniku”43. Uważam, że sformułowania te są bar-
dzo ważne. Przede wszystkim, odnosząc się do sfery 
duchowej musimy wyrzec się pewności. Nie wiemy, 
jakim językiem przemawia duch, a więc bezużyteczne 
są dyskusje o formie dzieła. Aspekt duchowy pojawia 
się nagle, w sposób nieprzewidziany i niezaplanowany. 
Nie możemy też nigdy mieć pewności, że uchwyciliśmy 
wyższy sens utworu. Przede wszystkim nigdy nie wia-
domo do końca, czy jakaś realizacja artystyczna odsyła 
do niego, czy też jej rola ogranicza się do sfery czysto 
materialnej, zmysłowo danej. Duch, jak pisze Warpe-
chowski, nie dostarcza poręczeń. Skazani jesteśmy więc 
na niepewność i ryzyko, gdyż to, ku czemu kierujemy 
się wkraczając w przestrzeń duchową, przekracza nasze 
„ja”. W tej sytuacji błędem jest ograniczenie przesłania 

41 Z. Warpechowski, Duch, „Rzeźba Polska”, jak przyp. 37, 
s. 23.

42 Tamże, s. 25.
43 Tamże, s. 24.

windows and doors to its perspectives. He has worked 
in stone in order to use its natural but also symbolic-
cultural values and to involve in its existence the 
landscape of space and light as well as all contrasts 
and nuances of changes due to climate, seasons, days 
and nights. Places formed by nature, ones which 
fascinated him with their beauty of uniqueness, 
have taught him how to create places brought into 
being artificially. Finally, from forest and lonely trees 
or stones in fields he has learnt to form and own 
the air.”40 The above examples point to particularly 
complex relations between objects in nature and the 
elements of acts of creation in Szańkowski’s works. 
The artist does not present natural objects, unlike 
certain artists in the 1960s. He learns from nature 
how to form objects or places, and often also uses 
ones that belong to nature. However, he does not 
do it as passive ascertainment but always aims at 
emphasizing features that he regards as particularly 
interesting or important. His attitude to nature is 
therefore active. Perhaps it is these factors that he has 
in mind when he uses the word “form” in quotation 
marks. This is not formation which subordinates 
matter to the artist but one that reveals a possible 
sense of what nature has created. This path leads 
Szańkowski to the spiritual. What happens here is 
uncertain recognition of traces of the transcendental. 
The advantage is that the results do not yield to the 
processes of aestheticization or to use for commercial 
purposes.

An approach to the domain of the spirit as 
a scope of what transcends our rationality, planning, 
systematic aspiration are also characteristic of the 
artistic activity of Zbigniew Warpechowski. He 
claims that the 20th century art did not have much 
in common with the true spiritual domain. “What 
was a leading trend in modernism was rationalism, 
logic, consciousness, reasonable assessment of the 
world and reality […] Scientificality as a yearning for 
infallibility of knowledge and cognitive decisions was 
used as an argument even in situations which escaped 
definitions.”41 From this point of view, attempts to 
approach the spiritual, mentioned above in relation 
to Kandinsky and true for Mondrian and Malewicz 
to an even larger degree, may be regarded as too 
methodical and pragmatically oriented. The concept 
of approaching the spiritual by finding new forms of 
artistic expression seems to be an attempt to replace 
the uncertain, risky path of a search with a rationally 
verified method. This creates a hope that it can be 
judged what artistic language will open up before 
us the domain of transcendental values. Discussion 
on spirituality is then transferred to the scope of 

40 B. Kowalska, Szańkowski, Warszawa, 1996, p. 125.
41 Z. Warpechowski, Duch, in: Rzeźba Polska (ft. 37), 

p. 23.
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do naszej jednostkowej duszy nawet wtedy, gdy wydaje 
się, że to ona mówi. 

 Przykładem, na jaki chcę się teraz powołać w celu 
ukonkretnienia powyższych uwag, jest performance 
Warpechowskiego zrealizowany w łódzkiej Galerii 
Manhattan w listopadzie 1995 roku. Artysta rozpo-
czął go od otwierania okrągłej puszki z rybami w oleju. 
Działanie to wykonywał zwyczajnie. Zachowywał się 
jak każdy z nas podczas przygotowywania posiłku. Gdy 
wyciął całe wieczko, podniósł blaszkę do góry. Olej 
spływał z niej widocznymi kroplami. I w tym mo-
mencie normalna, praktyczna czynność w świadomości 
widzów, a zapewne także samego performera zaczęła 
uzyskiwać dodatkowe znaczenie. Okrągła blaszka skoja-
rzyła się z hostią. Trzymający ją w dwóch rękach artysta 
wykonywał czynność przypominającą działania kapłana 
w czasie mszy świętej tuż przed podniesieniem. 

 Hostia w symbolice chrześcijańskiej to ciało 
Chrystusa. Wieczko puszki z rybami wykonane jest 
z metalu, ale przypomina ją kształtem. Olej w No-
wym Testamencie to znak błogosławieństwa. Wczesnym 
chrześcijanom służył on nie tylko jako artykuł spożyw-
czy, środek do oświetlania, namaszczania twarzy, lecz 
przyjmowano również, że rozwesela serce i umacnia 
duchowo chorych. Do dziś namaszczenie olejem jest 
w chrześcijaństwie czynnością sakramentalną. Oglą-
dając ten performance, odniosłem wrażenie, że War-
pechowski, jakby uświadamiając sobie te symboliczne 
odniesienia, zatrzymał w opisywanym momencie akcję. 
Przedłużył czas wykonywania działań44. 

 Gdy rozmawiałem później z artystą, powiedział 
mi, że nie planował performance’u odwołującego się 
do symboliki chrześcijańskiej. Puszkę z rybami kupił 
spacerując po Łodzi, bez wyraźnego zamiaru wykorzy-
stania jej jako elementu akcji artystycznej. Perspektywa 
odniesień symbolicznych, duchowych dla działań wy-
konanych przy jej użyciu pojawiła się nagle, w pewnym 
stopniu zaskakując samego twórcę. Dlatego uważam, 
że przykład ten (a podobnych można znaleźć więcej 
w dorobku Warpechowskiego) potwierdza dobitnie 
jego cytowane wcześniej przekonanie, że racjonalizm, 
logiczność, przytomność, trzeźwość nie stanowią dro-
gi otwierającej sferę duchową. Pojawić się może ona 
nagle w czasie działania artystycznego, a także w życiu 
codziennym, gdy z uwagą i otwartą świadomością od-
nosimy się do otaczających nas przedmiotów i wyko-
nywanych czynności.

 Duchowość w sztuce współczesnej opuszcza czę-
sto główne drogi. Być może przyczyną tego jest fakt, 
że formy, w jakich wyrażane były w ramach tradycji 
odniesienia transcendentne, są często przywłaszcza-
ne przez przemysł kulturalny. Oczywiście dochodzi 
wówczas do wielu uproszczeń czy nawet prymity-

44 Szerzej o tym performance Warpechowskiego pisałem w ar-
tykule Działanie i sens twórczości Zbigniewa Warpechowskiego, „Exit. 
Nowa Sztuka w Polsce” 1996, nr 1, s. 1148–1150.

questions about the means and ways of acting which 
allow one to get to know this domain. In a way, the 
issue of spirituality becomes instrumentalized. 

Neither does Warpechowski see art in actual, 
post-modernist art. “I can see it more clearly in 
the sphere of ideology and politics. Artists have 
renounced their creative independence for the sake 
of curator and other organizers of artistic life, and 
it is they that should be asked what sphere they 
function in”.42 The ironic character of the above 
remark written by Warpechowski is significant. 
If we are to ask exhibition curators whether the 
works of a given artist have a spiritual dimension, 
the issue of spirituality becomes reduced to a set of 
external determinants. It undergoes aestheticization. 
Warpechowski strongly opposes such tendencies: 
“The spirit acts but does not speak our language and 
does not vouch for itself. When the soul speaks, it is 
not the soul that speaks, as I once wrote in Podręcznik 
[Handbook]”.43 I think that these statements are very 
important. First of all, with regard to the spiritual, 
we must renounce certainty. We do not know 
what language the spirit speaks so all discussion of 
the form of a work of art is useless. The spiritual 
aspect appears suddenly, in an unpredictable and 
unplanned manner. Neither can we ever have the 
certainty that we have grasped the sublime sense of 
a work of art. Above all, we never know to the end 
whether a work of art points to it or whether it is 
limited to the purely material sphere, accessible to 
our senses. According to Warpechowski, the spirit 
guarantees nothing. We are therefore doomed to 
uncertainty and risk, as what we aim for when 
entering the spiritual domain transcends our ego. 
In this situation it is a mistake to narrow down the 
message to our individual soul even when it seems 
that it is our soul that is speaking.

In order to exemplify the above remarks, I 
would like to refer to Warpechowski’s performance 
in Galeria Manhattan in Łódź in November 1995. 
The artist began from opening a round tin with fish 
in oil. He did it in a natural way. He behaved like 
each of us when preparing a meal. When he cut 
out the whole cover, he raised the round tin circle 
up. Oil flowed down in heavy drops. And at that 
very moment, that ordinary practical action began 
assuming an additional meaning in the consciousness 
of the viewers and probably also of the performer 
himself. The round tin cover became associated 
with the Holy Host. Holding it in both hands, the 
artist performed an action resembling that of a priest 
during the Holy Mass just before the Elevation.

In Christian symbolism, the Host represents 
Christ’s body. The tin cover is made of metal but 

42 Ibidem, p. 25.
43 Ibidem, p. 24.
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wizacji. To, co szczególne, swoiste, włączone zostaje 
w ogólny system „aktywnego przeżywania”, by użyć 
określenia Welscha. Dlatego trudno jest potem odna-
leźć w kontakcie z takimi formami ślady autentycznej 
duchowości. W tej sytuacji niektórzy artyści zaczy-
nają poszukiwać dróg własnych, zwykle ubocznych 
i niepewnych. Na własne ryzyko, bez asekuracji me-
tafizycznej, śledzą pojawiające się zjawiska, w których 
doszukują się objawów porządku ponadzmysłowego. 
Zwykle nie dążą do układania ich w całości. Jeśli treści 
transcendentne pojawiają się, zwykle pozostają nie-
pełne, niejednoznaczne. Nie ma już wiary, cechującej 
choćby Kandinsky’ego, Malewicza czy Mondriana, że 
możliwe jest wynalezienie nowego języka artystyczne-
go, który zbiorowo otworzy drogę ku autentycznemu 
uduchowieniu. Dlatego wizja duchowości w sztuce 
współczesnej nieustannie kształtuje się i rozpada. Jed-
nocześnie następuje jej upodmiotowienie. 

 Terminem subjectivation Charles Taylor określa 
fakt, że „coraz więcej spraw – i to wielorako – zale-
ży od podmiotu”45. To, o czym niegdyś rozstrzygały 
odwołania do rzeczywistości, prawa lub autorytetu, 
dziś musimy przemyśleć sami. „Współczesna wolność 
i autonomia odsyłają nas do nas samych, a ideał au-
tentyczności wymaga, byśmy odkryli i wyartykułowa-
li własną tożsamość”46 – pisze Taylor. Nie oznacza to 
jednak samozwrotności. Fakt, że cele muszą wyrażać 
czy spełniać moje pragnienia, nie oznacza, iż zamykają 
się w kręgu tego, co czysto subiektywne. Przeciwnie, 
upodmiotowienie związane jest z dążeniem do wyjścia 
poza własną jaźń. 

 Analizując ten problem, Taylor podkreśla, że za-
mknięta jest przed nami droga, która prowadzi wstecz 
ku całościowym systemom. Nie wierzymy już, że daw-
ne teorie są w stanie rozwiązać nasze problemy, rozbu-
dzić pewne uśpione obszary naszej wrażliwości. Taylor 
pisze, że „ani historia boska, ani świecka nie mają dziś 
powszechnie akceptowanego znaczenia”, dlatego nie 
można oczekiwać „prostej akceptacji niegdyś publicz-
nych doktryn”47. Obecnie chodzi bowiem o jakąś oso-
bistą wizję, która byłaby autentycznie akceptowana. 
W tej perspektywie historyczne odnośniki okazują się 
przydatne, ale nie jako całościowe systemy, które da 
się tylko przyjąć lub odrzucić, a jako „las symboli”, 
które rozważamy biorąc pod uwagę, jak jego składniki 
oddziałują na naszą wrażliwość. W podobny sposób 
można podchodzić do natury, biorąc pod uwagę nie 
publicznie dostępne sfery jej znaczenia, a poszukując 
ugruntowania wybranych zjawisk w indywidualnej 
artykulacji ich sensu. 

 W ramach przedstawionej tu koncepcji, przy 
zaakcentowaniu rozdrobnienia, nie chodzi jednak 

45 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 
2002, s. 80.

46 Tamże.
47 Tamże, s. 82.

resembles it in shape. In the New Testament oil 
is a sign of blessing. Early Christians used oil not 
only as food, for lighting or anointing the face; they 
also believed that it brought joy to the heart and 
spiritual strength to the sick. Until today anointing 
with oil is a sacramental act in Christianity. 
Watching this performance, I had an impression 
that Warpechowski – as if realizing this symbolism 
– paused at that very moment; prolonged the time 
of performing this act.44 

When I talked to the artist later, he told me that 
he had not planned a performance using Christian 
symbols. He had bought the tin with fish while 
walking around Łódź without intending to use it as 
an element of artistic action. The symbolic, spiritual 
perspective of the performance with the use of the 
tin appeared suddenly, surprising the artist himself. 
This is why I think that this example (one of many 
in Warpechowski’s works) definitely confirms his 
conviction, quoted above, that rationalism, logic, 
consciousness and reasonable assessment do not 
constitute a path towards the spiritual. The spiritual 
may appear suddenly when we assume an attitude 
of attention and open consciousness towards 
surrounding objects and performed actions.

In modern art, spirituality often abandons 
the mainstream. Perhaps the reason is that the 
forms through which the transcendent used to be 
expressed traditionally are often appropriated by the 
cultural industry. Obviously they frequently become 
simplified or even primitivized. What is unique and 
individual becomes incorporated into the general 
system of “active experience”, in the words of 
Welsh. That is why it is later difficult to find traces 
of authentic spirituality in contact with such forms. 
In this situation, some artists begin to seek their own 
paths, usually insecure side roads. At their own risk, 
without metaphysical safety measures, they follow 
subsequent phenomena in which they try to find 
some symptoms of the transcendent order. They 
usually do not aim at arranging them into wholes. 
If the transcendent appears, it usually is incomplete 
and ambiguous. There is no longer any faith, like 
that of Kandinsky, Malewicz or Mondrian, that it 
is possible to invent a new artistic language which 
will collectively open the path towards authentic 
spirituality. That is why the vision of spirituality in 
modern art keeps assuming some form and then 
disintegrating. At the same time there occurs its 
subjectivation.

The term “subjectivation” is used by Charles 
Taylor to describe the fact that “things centre more 

44 I wrote more about this performance by Warpechow-
ski in my article “Działanie i sens twórczości Zbigniewa War-
pechowskiego”, in: Exit. Nowa sztuka w Polsce, 1996, no. 1, 
p. 1148–1150.
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o subiektywizację duchowości artystycznej. Taylor 
podkreśla, że zakwestionowanie „idei powszechnego 
opowiedzenia się za jednym »porządkiem rzeczy«” pro-
wadzi tylko do „upodmiotowienia sposobu. Dotyczy 
ono tego, jak poeta dociera do zjawisk, na które zwraca 
nam uwagę. W żadnym razie nie wypływa z niego ko-
nieczność upodmiotowienia materii”48. Przy wielości 
dróg przedmiot odniesienia nie staje się subiektywną 
iluzją. Celem nie jest egocentryczne spełnienie w prze-
życiu. Charakterystyczne jest, że Warpechowski pisze: 
„Nie wyobrażam sobie rozmowy o duchowości w ogó-
le, a w sztuce szczególnie, z ludźmi, którzy odrzucają 
Boga”49.

48 Tamże, s. 85–86.
49 Warpechowski 2006, jak przyp. 41, s. 24.

and more on the subject – and in a host of ways”.45 
What used to be decided upon by reference to 
reality, law or authority, now we must think over 
ourselves. According to Taylor, “Modern freedom 
and autonomy centres us on ourselves, and the 
ideal of authenticity requires that we discover and 
articulate our own identity”.46 This, however, does 
not mean self-referentiality. The fact that aims must 
fulfil my desires does not mean that they remain 
in the sphere of pure subjectivity. On the contrary, 
subjectivation is connected with striving to transcend 
one’s own ego.

Analysing this problem, Taylor emphasizes that 
the path leading back to holistic systems is closed 
for us. We no longer believe that former theories 
are able to solve our problems and awaken certain 
dormant areas of our sensitivity. Taylor says that 
“neither divine nor secular history has a generally 
accepted significance” and that is why one cannot 
expect “the simple acceptance of the formerly public 
doctrines”.47 What is necessary now is a personal 
vision which would be authentically acceptable. In 
this perspective, historical references turn out to be 
useful but not as holistic systems which can only 
be either accepted or rejected, but as the “forest 
of symbols” which we take into consideration in 
relation to how its constituents affect our sensitivity. 
Similarly, one can approach nature, considering not 
the commonly accessible aspects of its meaning but 
seeking a stable presence of selected phenomena in 
their individual expression.

However, in the concept described here, 
considering the disintegration, it is not the 
subjectivation of artistic spirituality that is meant. 
Taylor emphasizes that questioning the idea of 
universal acceptance of one “order of things” only 
leads to “subjectivation of manner. It concerns 
how the poet has access to whatever he or she is 
pointing to us. It by no means follows that there has 
to be a subjectivation of matter”.48 Considering the 
multiplicity of paths to take, the object of reference 
does not become a subjective illusion. Egocentric 
fulfillment in an experience is not the aim. It is 
notable what Warpechowski writes: “I cannot 
imagine talking about spirituality in general, and 
spirituality in art in particular, with people who 
reject God”.49

Translated by Agnieszka Gicala

45 Ch. Taylor, The Ethics of Authenticity, on: http://
books.google.pl, p. 81; retrieved on 15th November 2009.

46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 83.
48 Ibidem, p. 88.
49 Warpechowski (ft. 41), p. 24.
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Współczesna sztuka sakralna, poza bardzo nielicznymi 
wyjątkami, przez wiele lat nie budziła zainteresowania 
polskich historyków sztuki i architektury. Dotyczyło 
to zarówno wieku XIX, jak i XX. Dopiero ostatnie 30-
lecie przyniosło kilka opracowań o charakterze szerszych 
przeglądów rodzimej architektury sakralnej w zakresie 
szczególnie nas interesującego wieku XX. Wystarczy tu 
wymienić: K. Kuczyńskiego i A. Mroczka, Nowe kościoły 
polskie (1991); ks. H. Nadrowskiego, Kościoły naszych 
czasów, dziedzictwo i perspektywy (2000); M.E. Rosier-
Siedleckiej, Posoborowa architektura sakralna. Aktualne 
problemy projektowania architektury kościelnej (1979); 
R. Wróbla, Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945–1989 
(2005); J. Sowińskiej, Forma i sacrum. Współczesne ko-
ścioły Górnego Śląska (2006)1. Niektóre prace obejmo-
wały wiek XIX i pierwszą połowę XX. Dla przykładu 
wymieniam K. Jabłońskiego Budownictwo kościelne 
1795–1939 na terenie Archidiecezji Białostockiej (2002)2. 
Oprócz publikacji książkowych powstawały również ar-
tykuły, rozprawy itp.

Badania nad najnowszą sztuką sakralną prowadzone 
w Akademii Teologii Katolickiej (od 1999 Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) były ukierunkowa-
ne na sztukę XIX i XX wieku, ze szczególnym jednak 
uwzględnieniem sztuki najnowszej. Liczba wznoszonych 
kościołów, dokonujący się przełom w poszukiwaniu ich 
nowych form, świetny rozwój sztuki witrażowniczej  
a jednocześnie brak obszerniejszych informacji i opra-

1 K. Kucza-Kuczyński, A. Mroczek, Nowe kościoły polskie, War-
szawa 1991; H. Nadrowski, Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo 
i perspektywy, Kraków 2000;  M. E. Rosier-Siedlecka, Posoborowa 
architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury 
kościelnej, Lublin 1979; R. Wróbel, Nowe kościoły w Diecezji łódzkiej 
1945–1989. Uwarunkowania i klasyfikacja rzymskokatolickiej archi-
tektury sakralnej, Łódź 2005; J. Sowińska, Forma i sacrum. Współcze-
sne kościoły Górnego Śląska, Warszawa 2006.

2 K.A. Jabłoński, Budownictwo kościelne 1795–1939 na terenie 
Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2002.

Andrzej K. Olszewski

Prace nad współczesną sztuką  
sakralną prowadzone w Akademii 
Teologii Katolickiej (obecnie  
Uniwersytet Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego) w latach 
1974–2007. Wnioski praktyczne  
i metodyczne

The contemporary sacred art, apart from very few 
exceptions, for many years did not interest Polish his-
torians of art and architecture either in the 19th or in 
the 20th century. It was not until the last thirty years 
when several books appeared, containing a general 
review of the native sacred architecture of the 20th 
century, which is the particular focus of this article. 
Suffice to mention: K. Kuczyński and A. Mroczek, 
Nowe kościoły polskie [New Polish Churches] (1991); 
Rev. H. Nadrowski, Kościoły naszych czasów, dzied-
zictwo i perspektywy [The Churches of Our Times: Her-
itage and Perspectives] (2000); M.E. Rosier-Siedlecka, 
Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy 
projektowania architektury kościelnej [The Sacred Ar-
chitecture after Vatican II: The Current Problems in De-
signing Church Architecture] (1979); R. Wróbel, Nowe 
kościoły w diecezji łódzkiej 1945–1989 [New Churches 
in the Łódź Diocese] (2005); J. Sowińska, Forma i sac-
rum. Współczesne kościoły Górnego Śląska [The Form 
and the Sacrum: The Contemporary Churches of Upper 
Silesia] (2006).1 Some works covered the 19th century 
and the first half of the 20th century, for instance 
K. Jabłoński Budownictwo kościelne 1795–1939 na 
terenie Archidiecezji Białostockiej [Church Buildings in 
the Białystok Diocese 1795–1939] (2002).2 Apart from 
books, a number of articles and dissertations on this 
topic were also written.

1 K. Kucza-Kuczyński, A. Mroczek, Nowe kościoły pol-
skie, Warszawa, 1991; H. Nadrowski, Kościoły naszych czasów. 
Dziedzictwo i perspektywy, Kraków, 2000; M.E. Rosier-Sie-
dlecka, Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy 
projektowania architektury kościelnej, Lublin, 1979; R. Wró-
bel, Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945–1989. Uwarunko-
wania i klasyfikacja rzymskokatolickiej architektury sakralnej, 
Łódź, 2005; J. Sowińska, Forma i sacrum. Współczesne kościoły 
Górnego Śląska, Warszawa, 2006.

2 K.A. Jabłoński, Budownictwo kościelne 1795–1939 na 
terenie Archidiecezji Białostockiej, Białystok, 2002.
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cowań, wszystko to wymagało bardziej systematyczne-
go zajęcia się tym problemem. Fakt, że historia sztuki 
afiliowana była wówczas przy Wydziale Teologicznym, 
a prace o tematyce sakralnej były wręcz wymagane sta-
tutowo, jednak obecnie takich ograniczeń nie ma. Od 
momentu utworzenia z dniem 1 października 1977 roku 
Katedry Historii Sztuki Współczesnej na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstały na temat 
współczesnej sztuki sakralnej 102 prace magisterskie 
i 3 doktorskie.

W roku 1980 zrodziła się idea założenia na uczelni 
Archiwum Współczesnej Sztuki Sakralnej. Archiwum 
miałoby gromadzić wiadomości na temat współcze-
snych kościołów i ich wyposażenia, efektem zaś miało 
być wydanie obszernego katalogu wzorowanego na 
francuskim wydawnictwie Les Eglises Modernes en 
France. Pracę rozpoczęto od zbierania podstawowych 
informacji. Została opracowana ankieta (pierwsze 
próby były podjęte z końcem lat sześćdziesiątych), 
którą wraz z patronującym całemu przedsięwzięciu 
kierownikiem Sekcji Historii Sztuki ks. prof. Janu-
szem S. Pasierbem zawieźliśmy do Kurii na Miodową. 
Odzew nie był wprawdzie duży, lecz mimo to udało 
się zgromadzić część wiadomości o nowych kościołach 
w różnych diecezjach. Następnie należało przejść do 
opracowania katalogu według wzorowych, obowiązu-
jących w całym kraju kart dla obiektów nieruchomych 
(architektura) i ruchomych (wyposażenie). Wymagało 
to funduszów i fachowych wykonawców. Dzięki pro-
gramowi zwanemu „Problem węzłowy” grupa histo-
ryków sztuki opracowała 175 kościołów w różnych 
diecezjach i dwa zespoły witrażowe. Brak pieniędzy 
i – niestety – jakiegokolwiek zainteresowania spowo-
dowały zaniechanie tej akcji.

Ostatnio (wydawnictwo nie podaje daty) Zarząd 
Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wydał w kil-
ku tomach-albumach Kościoły Archidiecezji Warszaw-
skiej. Efektowna pod względem edytorskim publikacja 
nie spełnia jednak wymagań rzetelnego dokumentu 
w odniesieniu do architektury i sztuki. Np. w tomie I 
Dekanaty pozawarszawskie w bardzo wielu przypadkach 
nie podano autora projektu architektonicznego czy 
witraży, chociaż liczne z opracowanych obiektów to 
prace nowe, a zgromadzenie podstawowych informa-
cji o nich nie powinno nastręczać wielkich trudności. 
W przypadku Niepokalanowa zostały podane wiado-
mości wręcz błędne, które, niestety, będą służyć jako 
autorytatywne źródło. Z tekstu nie dowiadujemy się, że 
kościół w Niepokalanowie projektował architekt Zyg-
munt Gawlik (autor katedry w Katowicach). Obszerna 
praca na temat Niepokalanowa autorstwa Jarosława 
Zawadzkiego była czterokrotnie publikowana drukiem, 
w tym w periodyku poświęconym dziejom kościoła 
„Nasza Przeszłość”. Ponadto sam architekt doczekał się 
monografii3. Nie podano też nazwisk autorów pomnika 

3 J. Zawadzki, Kościół oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, 

The research on the contemporary sacred art 
conducted at Akademia Teologii Katolickiej (Uni-
wersytet Kardynała Wyszyńskiego since 1999) fo-
cused on the art of the 19th and 20th century, with 
the particular emphasis on contemporary art. The 
number of churches built in this period, the ongoing 
breakthrough in the search of new forms, the won-
derful developments in the craft of making stained 
glass combined with the general lack of information 
and texts, all these issues called for a more systematic 
approach to this problem. Admittedly, the institute 
of art history was then affiliated with the Faculty of 
Theology, and research on the sacred art was then 
required by the statute of the Faculty; however, there 
are no such limitations today. Since 1st October 1977, 
when the Department of the History of Contempo-
rary Art was created, 102 M.A. theses and 3 doctoral 
dissertations on the contemporary sacred art were 
written at Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego.

In 1980 the idea of creating at the university the 
Archive for Contemporary Sacred Art emerged. The 
purpose of the Archive was to gather information on 
the contemporary churches and their interior decora-
tions resulting in publishing an in-depth catalogue 
based on the French book Les Eglises Modernes en 
France. The work started with collecting the basic 
information. A survey form was drawn up (the first 
attempts were made in the late 1960s), which was 
brought to the Warsaw Curia by me and the Rev. 
Janusz S. Pasierb, the then Head of the Section of 
Art History and the patron of the whole undertak-
ing. The response was not particularly enthusiastic; 
nevertheless, we managed to compile some informa-
tion on new churches in various dioceses. The next 
stage was the preparation of the catalogue consisting 
of cards following the unified pattern for the whole 
country and including both immobile (architecture) 
and mobile objects (fittings). It required funding and 
qualified staff. Thanks to the programme called “The 
Key Problem”, a group of art historians prepared de-
scriptions of 175 churches in various dioceses and 2 
groups of stained glass windows. Due to the lack of 
money and – unfortunately – lack of any interest in 
this programme the work was stopped.

Recently (no date given by the publisher) 
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
[The Board of Directors of the Friends of Warsaw 
Association] published a work consisting of several 
album-type volumes and titled Kościoły Archidiecezji 
Warszawskiej [The Churches of Warsaw Archdiocese]. 
This publication, very impressive from the editorial 
point of view, does not meet the requirements of 
thorough documentation for architecture and arts. 
For instance, vol. 1 Dekanaty pozawarszawskie [Dean-
eries Outside Warsaw] in a great number of cases does 
not include the name of the designers of the architec-
tural projects or stained glass windows, even though 
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św. Maksymiliana Kolbego i Jana Pawła II4. Tego ro-
dzaju praktyki są nagminne i nie służą przekazywaniu 
prawdy o dziedzictwie narodowym.

Wnioski nasuwają się same. Należy zorganizować 
komórkę badawczą, która zajmowałaby się współcze-
sną sztuką sakralną, prowadziła rzetelną dokumentację 
obiektów (na tych samych kartach), sukcesywnie publi-
kowaną bibliografię itp.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich 
w Polsce brak było pisma poświęconego sztuce sakralnej. 
Dzięki staraniom ks. prof. Janusza S.  Pasierba udało się 
uzyskać pewne fundusze ze strony Kościoła. Pismo pod 
zaproponowanym przez ks. Pasierba tytułem „Lumen 
Artis” miało podejmować problematykę sztuki sakralnej 
tak współczesnej, jak i dawnej. Planowano je początko-
wo jako półrocznik. Redaktorem miał być niżej podpi-
sany, do współpracy zaproszono też gości z zagranicy. 
Pismo miało być wydawane przez wydawnictwo uczelni. 
W roku 1990 był już gotowy pierwszy numer. Niestety, 
z nieznanych nam przyczyn sprawa została utrącona. List 
w tej sprawie skierowany przez niżej podpisanego do 
biskupa Władysława Ziółka pozostał bez odpowiedzi5.

W roku 2002 środowisko krakowskich architektów 
i historyków sztuki podjęło inicjatywę wydawania pisma 
„Sztuka Sakralna”. Ukazało się sześć numerów i pismo 
zostało zawieszone. 

W świetle powyższych faktów inicjatywę powołania 
przy Uniwersytecie Rzeszowskim poważnego ośrodka 
badania współczesnej sztuki sakralnej oraz pisma pro-
blemom tym poświęconego należy przyjąć z najwyższym 
uznaniem. Ośrodek winien kontynuować już kiedyś 
rozpoczęte badania, gromadzić informacje, publikować 
wyniki. Jest to sprawa nader istotna dla historii Kościoła 
i kultury narodowej.

„Nasza Przeszłość”, 1994, t. 82, s. 229–280; F. Burno, Zygmunt Gaw-
lik (1895–1961) Architekt Katedry Katowickiej, Katowice 2003.

4 Kościoły Archidiecezji Warszawskiej. Nasze dziedzictwo. Deka-
naty pozawarszawskie, t. 1, Warszawa, s. 26–31.

5 List z dn. 26 XI 1990 w posiadaniu autora.

many of the objects listed are new and finding this 
information should not be difficult. In the case of 
Niepokalanów the listed information is downright 
erroneous and unfortunately it is going to be quoted 
as coming from an authoritative source. We cannot 
learn from the text that the church in Niepokalanów 
was designed by an architect Zygmunt Gawlik (the 
author of the Katowice Cathedral), even though there 
exists an extensive text on Niepokalanów written 
by Jarosław Zawadzki and published in print four 
times, including in a church history periodical Nasza 
Przeszłość [Our Past]. Apart from that, the architect 
himself was the subject of a monographic work.3 The 
names of the authors of the statues of St. Maximilian 
Kolbe and John Paul II were not listed either.4 Such 
practices are widespread and do not contribute to 
spreading knowledge about our national heritage.

The conclusions are obvious. A research insti-
tution for the contemporary sacred art should be 
established, and its aim would be documenting the 
objects (using the same cards), publishing successively 
reliable bibliography, etc.

In contrast to other European countries, Po-
land lacked a journal devoted to the sacred art. 
Thanks to the attempts of Rev. Janusz S. Pasierb, 
the Church granted some funds to this purpose. 
The journal under the title suggested by Rev. Pa-
sierb Lumen Artis was going to discuss the issues 
of sacred art, both the contemporary and the older 
one. The present author was going to be the editor-
in-chief, and foreign contributors were invited to 
collaborate. The journal was to be published by the 
University’s publishing house. In 1990 the first issue 
was already prepared. Unfortunately, for unknown 
reasons, the whole plan was torpedoed. A letter on 
this subject, written by the present author to bishop 
Władysław Ziółek remained unanswered.5

In 2002 a group of Krakow architects and art 
historians started publishing a journal Sztuka Sakral-
na [Sacred Art]. Six issues were published, after which 
the publication was suspended.

In the light of the above, the initiative of es-
tablishing a serious centre of research for sacred art 
at Uniwersytet Rzeszowski and publishing a journal 
devoted to this topic deserves the highest praise. The 
centre should continue the work done by the previ-
ous researchers, gather information and publish the 
results of its work. It is an issue of utmost importance 
both for the Church history and national culture.

Translated by Monika Mazurek

3 J. Zawadzki, “Kościół oo. Franciszkanów w Niepoka-
lanowie”, in: Nasza Przeszłość (1994), vol. 82, pp. 229–280; 
F. Burno, Zygmunt Gawlik (1895–1961) Architekt Katedry 
Katowickiej, Katowice, 2003.

4 Kościoły Archidiecezji Warszawskiej. Nasze dziedzictwo. 
Dekanaty pozawarszawskie, vol. 1, Warszawa, pp. 26–31.

5 Letter of 26 Nov. 1990 (in the author’s possession).
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Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 
lutego 2009 roku utworzono Centrum Dokumentacji 
Współczesnej Sztuki Sakralnej, usytuowane w strukturze 
organizacyjnej uczelni przy Wydziale Sztuki i związane 
z Pracownią Historii Sztuki działającą w ramach tegoż 
wydziału. 

Powołanie Centrum było spełnieniem postulatu 
skierowanego do władz uczelni przez uczestników ogól-
nopolskiego sympozjum poświęconego rozwojowi badań 
nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat, które odbyło 
się w roku 2007 pod patronatem Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Inicjatywa uczonych spotkała się z aprobatą prof. 
dra hab. Włodzimierza Bonusiaka, ówczesnego rektora 
uczelni, który przystąpił do utworzenia ośrodka, po-
wierzając całokształt prac organizacyjnych dr Grażynie 
Rybie, pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Wy-
działu Sztuki UR. 

Działania na rzecz utworzenia jednostki sfinali-
zował prof. dr hab. Stanisław Uliasz, obecny rektor 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. W prace konieczne do 
powołania Centrum włączyli się z dużą życzliwością 
i zaangażowaniem: prof. dr hab. Aleksander Bobko, 
prorektor ds. badań naukowych i współpracy z za-
granicą UR, oraz prof. dr hab. Jerzy Kierski, dziekan 
Wydziału Sztuki UR. Nieocenioną pomocą i radą 
służyli także pracownicy poszczególnych pionów ad-
ministracji uczelni, przede wszystkim mgr Janina Kut, 
kwestor UR.         

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sa-
kralnej jest jednostką o charakterze archiwalno-informa-
cyjnym i naukowo-badawczym, a zakresem swoich prac 
obejmuje sztukę sakralną XIX i XX w. Cele i zadania 
jednostki zostały określone szczegółowo w Regulaminie 
zatwierdzonym przez rektora UR. Należy do nich mię-
dzy innymi: pozyskiwanie, archiwizacja i digitalizacja 
dokumentacji sztuki sakralnej XIX i XX w. dotyczącej 
twórców, poszczególnych obiektów i ich zespołów, mece-
nasów i inwestorów (§ 5.1), sporządzanie dokumentacji 
fotograficznej i kart inwentarzowych (§ 5.2), gromadze-
nie informacji na temat prac naukowych i artykułów 
prasowych odnoszących się do współczesnej sztuki sa-
kralnej (§ 5.3), podejmowanie prac badawczych (§ 6) 
oraz udostępnianie posiadanych zbiorów osobom pro-
wadzącym badania z dziedziny związanej z działalnością 
ośrodka (§ 5.4, § 5.5).

Grażyna Ryba

Inauguracja Centrum Dokumentacji 
Współczesnej Sztuki Sakralnej  
w Rzeszowie

The Centre for Documentation of Modern 
Sacred Art was established in the structure of 
the University of Rzeszów by the resolution of 
the Senate on the 26th of February 2009; it was 
established in the Faculty of Art and linked to the 
Research Laboratory for the History of Art.

The Centre was created in response to the 
postulate directed at the University authorities 
by the participants of the national symposium 
devoted to the development of research into 
the 19th and 20th century sacred art, which was 
organized in 2007 under the auspices of the 
Rector of the University of Rzeszów.

The scientists’ initiative was received with 
approval by Professor Włodzimierz Bonusiak, 
the Rector of the University at that time, who 
initiated the creation of the Centre, entrusting 
all of the organizational tasks to Doctor Grażyna 
Ryba, a researcher and a teacher at the Faculty 
of Art. 

The efforts towards the creation of the 
institution were finalized by Professor Stanisław 
Uliasz, the present Rector of the University. 
Contributors who joined in the tasks necessary 
for the creation of the Centre with great 
sympathy and commitment were also Professor 
Aleksander Bobko, the Vice-Rector for Research 
and International Relations, and Professor Jerzy 
Kierski, the Dean of the Faculty of Art. Invaluable 
assistance and advice was also provided by 
workers of particular sections of the university 
administration, most of all by Ms. Janina Kut 
M.A., the Bursar of the University.

The Centre for Documentation of Modern 
Sacred Art is a unit of archival-informational 
and scientific-research character; the range of its 
interest includes the 19th and 20th century sacred 
art. The aims and tasks of the unit are listed 
in detail in the Regulations, approved by the 
Rector. They include, among others: obtaining, 
archiving and digitalizing documentation of the 
19th and 20th century sacred art related to authors, 
particular objects and object complexes, patrons 
and investors (Reg. 5.1), creating photographic 
documentation and inventory cards (Reg. 5.2), 
gathering information on scientific works and 

Grażyna Ryba

Inauguration of the Centre  
for Documentation of Modern 
Sacred Art
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Centrum planuje także organizację konferencji na-
ukowych poświęconych różnym aspektom badań nad 
sztuką sakralną ostatniego dwuwiecza (§ 7.3). Wyniki 
prac badawczych prowadzonych w ramach jednostki 
bądź we współpracy z nią będą upowszechniane w for-
mie monografii i wydawnictw cyklicznych objętych jej 
działalnością edytorską we współpracy z Wydawnictwem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (§ 7.4).

Należy nadmienić, że Centrum wydaje już rocz-
nik „Sacrum et Decorum” – pismo o charakterze ogól-
nopolskim, ukazujące się w dwu wersjach językowych 
i zawierające publikacje z zakresu problematyki sztuki 
sakralnej i religijnej wieków XIX i XX. Drugi numer 
tego periodyku Redakcja oddaje właśnie w ręce Czy-
telników.

Niedostateczna ochrona prawna dzieł współczesnej 
sztuki sakralnej w Polsce pozwala na częstokroć bez-
myślne niszczenie najwybitniejszych nawet realizacji. 
Wobec niedostatków dokumentacji często ginie nawet 
pamięć o tych dziełach. Jednocześnie liczne problemy 
badawcze są efektem braku systematycznej archiwizacji 
materiałów źródłowych oraz sukcesywnie gromadzo-
nych informacji o powstawaniu kolejnych realizacji 
sakralnych, wprowadzanych chociażby do wystroju 
świątyń, niejednokrotnie prowincjonalnych i oddalo-
nych od ośrodków naukowych. Wiele interesujących 
dzieł nie jest znanych uczonym, a brak ich krytycznej 
analizy skazuje je na nieistnienie w obiegu naukowym, 
uniemożliwiając stworzenie syntetycznego i możliwie 
obiektywnego obrazu sztuki minionego stulecia. Prace 
sukcesywnie podejmowane i rozwijane w rzeszowskim 
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej 
mają zachować dla historii sztuki i wprowadzić na szerszą 
skalę do świadomości zbiorowej współczesne realizacje 
sakralne oraz dopomóc wszystkim tym uczonym, któ-
rzy przedmiotem swoich badań czynią właśnie sztukę 
religijną.

Patronem, rzecznikiem i wielkim promotorem 
rzeszowskiego Centrum jest prof. dr hab. Andrzej 
K. Olszewski, historyk sztuki o wielkich zasługach dla 
badań nad współczesną sztuką sakralną. Profesor od 
kilkudziesięciu lat postulował konieczność powołania 
tego typu ośrodka, a po utworzeniu go w Rzeszowie 
przekazał na rzecz jednostki dorobek ponad trzydziestu 
lat swojej pracy w zakresie dokumentacji współczesnej 
sztuki sakralnej.

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sa-
kralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, będąc jedyną tego 
typu placówką w Polsce, posiada swoje odpowiedniki 
działające od dawna przy ośrodkach uniwersyteckich 
w Niemczech, Francji czy Włoszech. Nawiązanie współ-
pracy z tymi instytucjami oraz z pokrewnymi placów-
kami w Polsce pomoże w zdobyciu doświadczeń uła-
twiających realizację zadań stojących przed rzeszowskim 
Centrum.

Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego przeznaczyły 
na siedzibę instytucji jeden z najpiękniejszych budyn-

press articles concerning modern sacred art (Reg. 
5.3), undertaking research work (Reg. 6), and 
allowing access to its collection to researchers 
conducting studies in the fields related to the 
Centre’s activity (Reg. 5.4; 5.5).

The Centre intends to organize scientific 
conferences devoted to various aspects of the 
research into the sacred art of the last two 
centuries (Reg. 7.3). Research results of the studies 
conducted within the unit, or in collaboration 
with the unit, will be published in the form of 
monographs and cyclic publications included in 
its editorial activities, in cooperation with the 
University of Reszów Publishing Office (Reg. 
7.4).

It must be mentioned here that the Centre 
has already started issuing a yearly magazine 
“Sacrum et Decorum”, a periodical of national 
range, published in two language versions, which 
includes publications on issues in the 19th and 
20th century sacred and religious art. The second 
volume of the periodical is now being delivered 
to the readers. 

An inadequate legal protection of modern 
works of sacred art in Poland frequently enables 
thoughtless destruction even of most excellent 
realizations. With scarce documentation existing, 
these works often become forgotten. At the same 
time, numerous research problems occur, resulting 
from the lack of systematic archiving of source 
materials and of gradually collected information on 
the creation of new sacred realizations, introduced 
as decorations in churches, often provincial ones, 
situated far from academic centres.

Many interesting works are not known to the 
researchers, and the lack of their critical analysis 
condemns them to inexistence in the scientific 
world, thus making it impossible to create a 
synthetic and possibly objective picture of the 
art of the passed century. The works consistently 
undertaken and developed in the Rzeszów Centre 
for Documentation of Modern Sacred Art are 
intended to keep for the history of art, and to 
introduce, on a larger scale, to the social awareness 
modern sacred realizations, as well as to assist all 
those researchers who choose religious art as the 
topic of their studies. 

The patron, great supporter and advocate of 
the Centre is Professor Andrzej K. Olwszewski, 
an art-historian who largely contributed to the 
research into the modern sacred art. For the last 
couple of decades, Professor has been postulating 
the necessity of creating a centre of that kind, and 
when it had been established, he donated to the 
institution the results of over thirty years of his 
work on documentation of the modern sacred 
art. 



136

ków w mieście – pozostający w gestii uczelni tzw. Letni 
Pałacyk Lubomirskich, wzniesiony na przełomie XVII 
i XVIII wieku według planów Tylmana z Gameren 
i kilkadziesiąt lat później przebudowany jako maison de 
plaisance, który jeszcze teraz zachował nieco z atmosfery 
i blasku czasów swej świetności.

W gmachu znajduje się biuro i czytelnia Centrum 
oraz sala konferencyjna z zapleczem. Usytuowanie bu-
dowli w zabytkowym śródmieściu Rzeszowa, piękno 
architektury, nastrojowe wnętrza oraz możliwość od-
poczynku w ogrodzie otaczającym pałacyk stwarzają 
dogodne warunki pracy dla osób korzystających z usług 
tej instytucji i przybywających na konferencje. Nato-
miast na zbiory gromadzone w Centrum przeznaczono 
powierzchnię magazynową obejmującą jedno piętro 
Biblioteki Uniwersyteckiej, spełniającej wszelkie wy-
mogi dotyczące warunków przechowywania cennych 
archiwaliów.

Uroczysta inauguracja działalności Centrum Doku-
mentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce 18 
lutego 2009 roku w siedzibie placówki. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz uczelni i środowiska 
uniwersyteckiego, lokalnego Kościoła, władz miejskich 
oraz zaproszeni goście, jak również osoby zainteresowa-
ne rozwojem badań nad współczesną sztuką sakralną. 
Gościem honorowym był prof. Andrzej K. Olszewski 
– niestrudzony orędownik utworzenia Centrum.

Uroczystość zainaugurowało wystąpienie prof. dra 
hab. Stanisława Uliasza, który wypowiedział się na temat 
celów i zadań nowej jednostki oraz wręczył nominację 
na jej kierownika dr Grażynie Rybie, z poruczenia władz 
uczelni zajmującej się organizacją jednostki. Przemówie-
nie biskupa Edwarda Białogłowskiego koncentrowało się 
wokół zagadnień związanych ze znaczeniem sztuki dla 
misji Kościoła w społeczeństwie współczesnym. Prof. dr 
hab. Jerzy Kierski, dziekan Wydziału Sztuki UR, doko-
nał charakterystyki działalności kierowanej przez siebie 
jednostki, w której strukturę włączono także Centrum 
Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej.

W ramach inauguracji Centrum zorganizowano 
konferencję naukową „Dokumentacja sztuki sakralnej 
XIX i XX wieku. Cele, metody, realizacja”. Zaproszeni 
prelegenci wygłosili referaty podsumowujące doświad-
czenia własne i reprezentowanych przez siebie insty-
tucji w zakresie archiwizacji dokumentów związanych 
z różnymi dziedzinami sztuki. Ks. prof. dr hab. Józef 
B. Wanat, zasłużony historyk sztuki i archiwista, omówił 
w swojej wypowiedzi znaczenie archiwów zakonnych 
w pracy naukowca zajmującego się obiektami będący-
mi przedmiotem kultu religijnego. Ks. dr Waldemar 
Żurek przedstawił wkład Instytutu Archiwów, Biblio-
tek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w badania nad kulturą polską, natomiast 
mgr Izabela Sosnowska-Kozieł zapoznała zebranych 
z działalnością dokumentacyjną prowadzoną w Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

The Centre is the only unit of this type in 
Poland, and its counterparts have been operating 
in university centres in Germany, France, or Italy 
for a long time. Launching cooperation with such 
institutions, and similar units in Poland, will help 
to gain experience that facilitates the realization 
of the tasks set for the Rzeszów Centre. 

The authorities of the Unviersity of Rzeszów 
have allocated one of the most beautiful buildings 
in the city for the seat of the new Centre; it is the 
so-called Summer Palace of the Lubomirski family, 
built at the turn of the 18th century according to 
the project by Tielman van Gameren, and rebuilt 
a few decades later as maison de plaisance, which 
has still retained some of the atmosphere and 
glimmer of its prime.

The building holds the office and the reading 
room of the Centre, as well as a conference room 
with conference backup facilities. The location 
in the historic centre of Rzeszów, the beauty of 
its architecture, the pleasant aura of the rooms 
and the possibility of taking a rest in the garden 
provide advantageous working conditions to the 
guests using the services of the Centre and arriving 
to conferences. The collections gathered by the 
Centre occupy the storage room that takes up 
one floor of the University Library, which meets 
all the requirements for conditions of storing of 
valuable archivalia. 

The ceremony of inaugurating the activity 
of the Centre for Documentation of Modern 
Sacred Art at the Faculty of Art of the University 
of Rzeszów took place on the 18th of February, 
2009, in the seat of the Centre. The participants 
of the ceremony were the representatives of the 
University authorities and the university society, 
the representatives of the local church and of 
the municipality, and the invited guests, as well 
as all those interested in the development of 
research into the modern sacred art. The guest of 
honour was Professor Andrzej K. Olszewski, the 
indefatigable advocate of the Centre.

The inauguration began with the speech 
by His Majesty Rector Stanisław Uliasz, who 
presented the goals and tasks of the new unit and 
nominated as its Head Doctor Grażyna Ryba, who 
had dealt with the organization of the unit on 
behalf of the University authorities. The speech 
by His Eminence bishop Edward Białogłowski 
concentrated on the issues connected with the 
meaning of art in the mission of the Church in the 
modern society. Professor Jerzy Kierski, the Dean 
of the Faculty of Art, characterized the activities 
of his unit, into which the new Centre had been 
included. 

As a part of the inauguration of the Centre,  
a scientific conference was organized: Documentation 
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Kolejnym wydarzeniem uświetniającym uroczystość 
był wernisaż wystawy Wyrazić Niewyrażalne prezentują-
cej prace profesorów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego: Stanisława Białogłowicza, Tadeusza Boruty 
oraz Tadeusza Wiktora. Otwarciu wystawy towarzyszyła 
prelekcja dr Grażyny Ryby na temat poszukiwań for-
malnych w sztuce współczesnej ukierunkowanych na 
treści metafizyczne. Aranżacji wystawy dokonano dzięki 
zaangażowaniu Przemysława Tejkowskiego, dyrektora 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Uroczyste otwarcie Centrum Dokumentacji Współ-
czesnej Sztuki Sakralnej było również okazją do promo-
cji przedsięwzięcia inaugurującego działalność tej insty-
tucji – pierwszego numeru wspomnianego już rocznika 
„Sacrum et Decorum”, przygotowywanego równolegle 
z organizacją ośrodka.

Twórcy i współpracownicy nowej jednostki nauko-
wej mają nadzieję, że przy wsparciu władz Uniwersytetu, 
pokrewnych instytucji, Kościoła oraz uczonych i arty-
stów w niedługim czasie rzeszowskie Centrum prężnie 
rozwinie swoją działalność i będzie mogło służyć pomo-
cą wszystkim zainteresowanym sztuką sakralną naszych 
czasów.

of the 19th and 20th century sacred art: aims, 
methods, realization. The invited guests delivered 
speeches on their own experience and the 
experience of their institutions in the field of 
archiving documents connected with various art 
disciplines. The Rev. Professor Józef B. Wanat, a 
distinguished art-historian and archivist, spoke 
about the significance of the monastic archives in 
the work of a researcher dealing with objects of 
religious worship. Rev. Doctor Waldemar Żurek 
presented the contribution of the Institute of 
Church Archives, Libraries and Museums of the 
Lublin Catholic University to the research into 
Polish culture, and Ms. Izabela Sosnowska-Kozieł 
M.A., presented the documentary activities of the 
Centre of Polish Sculpture in Orońsk.

The next event to celebrate the inauguration 
was the vernissage of the exhibition Express 
the inexpressible, which presented the works of 
professors of the UR Faculty of Art: Stanisław 
Białogłowicz, Tadeusz Boruta and Tadeusz 
Wiktor. Opening of the exhibition was followed 
by a lecture by Doctor Grażyna Ryba on formal 
search in modern art, directed at metaphysical 
contents. The exhibition was arranged owing to 
the assistance of Przemysław Tejkowski, director 
of the Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów. 

The official opening of the Centre became an 
occasion to promote the inaugural achievement of 
the institution, i.e. the first volume of the above-
mentioned periodical “Sacrum et Decorum”, 
prepared simultaneously with the Centre. 

The creators and co-operators of the new 
academic unit express their hope that soon, with 
the support from the University authorities, 
associated institutions, the Church and the 
scholars and artists, the Rzeszów Centre will 
develop its activities and offer assistance to all 
those interested in the sacred art of our times. 

Translated by Anna Ścibior-Gajewska
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zasady publikowania

1. W „SACRUM ET DECORUM. Materiały i studia 
z historii sztuki sakralnej” zamieszczane są artykuły 
o objętości do 20 stron maszynopisu, w wyjątko-
wych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu 
z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwięk-
szenie objętości tekstu.

2. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza recenzje me-
rytoryczne oraz informacje o książkach bądź wyda-
rzeniach artystycznych (m.in. wystawy, konferencje) 
o objętości do 5 stron maszynopisu.

3. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o au-
torze, zawierającą jego imię, nazwisko, tytuł i sto-
pień naukowy, miejsce pracy.

4. Wymogi techniczne:
a) teksty prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu 

(wydruk komputerowy oraz w wersji elektro-
nicznej);

b) teksty artykułów winny zawierać streszczenie (ok. 
0,5 strony);

c) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 
30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 
1800 znaków na stronie).

5. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadza-
nia zmian bądź skrótów w tekstach artykułów, po 
uprzednim uzgodnieniu z autorami.

6. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

wszelką korespondencję proszę kierować na adres:

Redakcja „Sacrum et Decorum” 
Uniwersytet Rzeszowski 
Centrum Dokumentacji 
Współczesnej Sztuki Sakralnej 
35-030 Rzeszów 
ul. Dekerta 2/15
tel. 661 928 362

Publication guidelines

1. ‘SACRUM ET DOCORUM. Materials and 
Studies on the History of Sacred Art’ publishes 
articles of up to 20 pages of typescript that 
are concerned with the sacred art of the last 
two centuries. In exceptional cases (following 
agreements with the editors), some of these 
articles may exceed 20 pages. 

2. Besides articles, the magazine also publishes 
reviews of books on topics suitable to the pro-
file of the magazine, as well as short notices 
on current artistic and academic events such 
as exhibitions or conferences. These articles 
should not generally exceed 5 pages of type-
script.

3. All texts should be accompanied by a short 
note on the author, including their full name, 
academic credentials and place of work.

4. Technical requirements:
a) Texts should be sent in one copy (print-out 

and electronic version).
b) Texts of articles should include an abstract 

of around half a page.
c) One page of standardised typescript should 

consist of 30 lines of text with approximate-
ly 60 characters per line, and therefore an 
approximate total of 1800 characters per 
page.

5. The editors reserve the right to modify the text 
of articles, following permission given by the 
authors.

6. The editors do not return texts that are un-
commissioned.

correspondence should be sent to:

Redakcja “Sacrum et Decorum” 
Uniwersytet Rzeszowski 
Centrum Dokumentacji 
Współczesnej Sztuki Sakralnej
ul. Dekerta 2/15
35-030 Rzeszów
Poland
tel. +48 661 928 362

“Sacrum et Decorum” 
Materials and Studies on  
the History of Sacred Art

„Sacrum et Decorum”
Materiały i studia  
z historii sztuki sakralnej
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Asseco Poland SA od wielu lat aktywnie angażuje się 
w promocję sportu, wspomaga inicjatywy lokalne z re-
gionu Podkarpacia oraz inwestuje w kształcenie młodzieży 
poprzez współpracę z Politechniką Rzeszowską i wspiera-
nie Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej. 

Spółka jest głównym, tytularnym sponsorem dru-
żyny siatkarskiej AKS Asseco Resovia Rzeszów oraz dru-
żyny koszykarskiej Asseco Prokom Sopot. Z siatkówką 
Asseco Poland SA jest związane od wielu lat, konse-
kwentnie odbudowując rzeszowskie tradycje. Naszym 
celem jest powtórzenie sukcesów „złotej drużyny” Stani-
sława Gościniaka. Asseco Poland SA, jako sponsor tytu-
larny, stara się stworzyć zespołowi jak najlepsze warunki 
do pracy i osiągania sportowych sukcesów. Natomiast 
od dwóch lat Asseco Poland SA jest zaangażowane także 
w polską koszykówkę. Spółka wspiera jedną z najlep-
szych drużyn polskiej ligi koszykarskiej – pięciokrotnego 
mistrza Polski – Asseco Prokom Trefl. 

Zaangażowanie Asseco Poland SA w działalność 
pro publico bono nie ogranicza się jedynie do sportu. 
Spółka, jako jeden z inicjatorów Podkarpackiego Klubu 
Biznesu oraz Stowarzyszenia Podkarpackiego, włącza się 
w działania mające na celu przyspieszenie rozwoju tego 
regionu. Asseco Poland SA wspomaga także Filharmonię 
Rzeszowską, Zamek w Łańcucie oraz angażuje się w dzia-
łania mające na celu rozwój bankowości spółdzielczej. 

Asseco Poland SA zaangażowało się również 
w kształcenie kadr informatycznych. Kluczowi dyrek-
torzy działów produkcyjnych prowadzą na Politechnice 
Rzeszowskiej zajęcia „Organizacja projektów informa-
tycznych”. Studenci kierunków informatycznych mają 
szansę poznać praktyczną stronę prowadzenia i realizacji 
projektów. Asseco Poland SA jest ponadto współorga-
nizatorem Olimpiady Informatycznej, najważniejszej 
polskiej imprezy promującej informatykę, w której biorą 
udział uczniowie szkół średnich. Olimpiada Informa-
tyczna gromadzi ponad tysiąc uczestników, których 
wiedza informatyczna wykracza daleko poza standar-
dowe wymagania dydaktyczne szkół. Ta inicjatywa daje 
niepowtarzalną szansę wyłonienia prawdziwych talen-
tów w tej dziedzinie i zapewnienia im dalszego rozwoju 
umiejętności.

Asseco Poland SA

For many years Asseco Poland SA has actively 
promoted sports activities and supported the 
local initiatives in the Podkarpacie Region. 
The Company also invests in youth education 
by cooperating with the Rzeszów University of 
Technology and supporting the Polish Olympiad 
in Informatics. 

Our Company is the major sponsor for the 
volleyball team AKS Asseco Resovia Rzeszów as 
well as for the basketball team Asseco Prokom 
Sopot. Asseco Poland SA has supported volleyball 
for long time in a consistent effort to restore the 
volleyball tradition in the city of Rzeszów. Our 
objective is to replicate the success of the “golden 
team” trained by Stanisław Gościniak. Acting 
as the title sponsor, Asseco Poland SA strives to 
provide the team with the best possible conditions 
for work and achievement of success. Whereas for 
two years Asseco Poland SA has been also engaged 
in basketball. The Company provides support 
to Asseco Prokom Trefl – one of the best teams 
in the Polish basketball league and the fivetime 
champion of Poland.

Pro publico bono activities of Asseco Poland 
SA are not restricted to sports only. Being one 
of the initiators of the Podkarpacie Business 
Club and the Podkarpacie Association, the 
Company undertakes actions in order to create 
incentives for the regional economic development. 
Furthermore, Asseco Poland SA gives support to 
the Rzeszów Philharmonic and Łańcut Castle, and 
it participates in actions aiming at development 
of cooperative banking.

Asseco Poland SA is also engaged in education 
of information technology personnel. Executive 
directors of the production departments run 
the “Organization of IT projects” course at the 
University of Technology in Rzeszów. During those 
classes, students majoring in information technology 
have an opportunity to get familiar with the 
practical approach to management and execution of 
IT projects. Additionally, Asseco Poland SA is a co-
organizer of the Olympiad in Informatics, the most 
important Polish event promoting IT disciplines 
among the secondary school youth. The Olympiad 
is attended by over a thousand participants, whose 
knowledge of information technology goes far 
beyond the standard schooling requirements. This 
initiative gives a unique chance to select genuine 
talents and to provide them with opportunities of 
further development

Asseco Poland SA
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