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Marzen na Guzowska 

En train de chercher 
Józef Czapski est mort le 12 janvier 1993 à Paris. Cette 

nouvelle était douloureuse pour les milions de ses compat-
riotes en Pologne. Il était un intellectuel éminent, un 
écrivain excellent, un homme merveilleux. L'aristocrate de 
la naissance, par la persévérance, fidélité, honnêteté et son 
travail a atteint le niveau de son talent. Il nous a indiqué 
le chemin menant sur les hautes rayons de l'esprit. Ce qu'il 
considérait comme le devoir quotidien d'un soldat, d'un 
Polonais, d'un artiste s'est avéré être un exploit héroique, 
le modèle de l'humanité et du patriotisme, une leçon d'être 
soi-même en face de toutes les circonstances, le moyen de 
retrouver l'ordre transcedantal des choses et l'harmonie 
dans son propre intérieur. Il est caractéristique que pour 
chacun qui l'a connue, l'oeuvre de cet artiste était comme 
une rencontre individuelle avec Józef Czapski lui même — 
une rencontre toujours très importante, et qui faisait agiter 
tout le monde intérieur. 

Le personnage de Józef Czapski a été constitué par 
deux éléments-l'attitude chrétienne et la liaison immanente 
de l'art et de la personne. La Chrétienité était la source, le 
contenu et le fondement de chaque moment dans la longue 
vie de l'artiste. C'est de la foi qu'il puisait le fondement 
intellectuel et le support pour ses impératif morales. L'a-
scèze, la science, l'effort intérieur lui servaient pour acqu-
érir la liberté dans sa plus large dimension et pour arriver 
à la qualité de ses achèvements. Il transmettait l'expérience 
spirituelle en une epreuve artistique et il l'exprimait dans 
une oeuvre d'art qui contient la Vérité et n'est pas seule-
ment le souvenir esthétique de l'expérience personnelle. Il 

avait le sens éthique aigu. La morale était dans son attitude 
envers l'art et envers l'histoire et la politique. Dans ses 
tableaux nous retrouvons la trace de sa manière de penser 
et de réagir à la réalité. Czapski un intelectuel n'était jamais 
quelqu'un d'autre que Czapski — un peintre, un artiste 
mystique, un homme chrétien. La métaphisique a détermi-
né l'attitude artistique de Jôzef Czapski et le menait à la 
plus grande mystère — à l'Être qui existe en dehors de la 
connaissance humaine. La peinture était sa vocation. Il 
disait qu'elle était „la conscience de la vie". Dans les 
dernières années, quand il perdait déjà la vue et devait 
renoncer aux paysages il découvrait la profondeur des 
pommes sur le bord d'une table, il affirmait l'observation 
qu'il a fait au commencement de son chemin: la vision du 
peintre dépend de la relation avec le monde. L'attitude 
envers le monde qui n'a rien à voir avec la peinture. La 
métaphisique et la liaison de l'oeuvre de Jôzef Czapski avec 
la personne de lui-même contiennent pour toujours le 
pouvoir merveilleux des natures mortes, des paysages, des 
vues du métro, des salles d'attente, des cafés. Solitaire, il 
écrivait avec la couleur et la forme sa connaissance, en 
approchant lentement de la Vérité. Grâce à sa fidélité à la 
peinture pure, grâce à son effort pour atteindre la qualité 
supérieure et à sa pureté éthique il pouvait sauver ses 
tableaux métaphisiques des cataclysmes, au delà des plus 
grands courants de l'art du XXème siècle. On l'a appelé Le 
Témoin du Siècle. Et dans se nom il y a le contenu que 
nous n'avons pas encore pénétré. 
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Bożena Steinbom 

W ZWIĄZKU Z GALERIĄ NOWOŻYTNEJ SZTUKI NA ŚLĄSKU 
WE WROCŁAWIU 

Muzeum wrocławskie czuło się zawsze mocno 
związane z regionem artystycznym, w którego stolicy 
działało, dlatego np. bez entuzjazmu przyjęło narzu-
coną w 1970 r. zmianę nazwy ze „śląskiego" na 
„narodowe" — czym uczczono 25-lecie „powrotu 
Ziem Piastowskich do Macierzy". Nie był to związek 
łatwy, bo rozgrywający się nierzadko w obszarze 
napięć pomiędzy nauką i polityką. U zarania istnie-
nia muzeum względy techniczne i polityczne, a rów-
nież niewiedza „Galicjan", którym przyszło tworzyć 
muzeum na obcej ziemi, sprawiły, że uczestnicy 
Światowego Kongresu Intelektualistów w 1948 r. 
mogli obejrzeć tylko galerię „darowanych" przez rząd 
Ukraińskiej Republiki polskich obrazów ze Lwowa 
oraz wystawy śląskich zabytków prehistorycznych 
i śląskiej sztuki średniowiecznej. Upewniło to intelek-
tualnych gości o odwiecznej polskości Śląska. 

I tak zostało: muzealne poczynania wystawienni-
cze i wydawnicze związane z czasami a.Ch.n. i śred-
niowiecznymi nie były kwestionowane przez władze, 
które zakładały ich słuszność, płynącą ze słowiańs-
kości przedmiotu. Inaczej z nowożytnością. Dla prze-
ciętnego mieszkańca Dolnego Śląska, nowożytna 
i nowoczesna sztuka tego terenu była długo „sztuką 
poniemiecką" (czyli dziełem wroga); ideologom zaś, 
traktującym wytwory nadbudowy instrumentalnie, 
była co najmniej nieprzydatna, choćby dlatego, że 
roiła się od niemieckich nazwisk, niedobrze świad-
czących o... itd. Wrocławscy historycy sztuki nato-
miast, pracujący w bezpośrednim kontakcie z urodą 
śląskiej spuścizny artystycznej (odkrywanej i często 
bronionej przed „patriotycznymi" wandalami), szyb-
ko zatracili poczucie jej obcości. 

Dla historyków sztuki więc badanie i wystawowe 
udostępnianie dzieł nowożytnej sztuki Śląska stało 
się, już niedługo po wojnie, zadaniem oczywistym. 
Jego urzeczywistnianie wszakże nie zawsze toczyło 
się gładko, towarzyszyły mu z zewnątrz pytania w ro-
dzaju „czemu to służy". Muzeum wrocławskie posia-
da bogate konto osiągnięć śląskoznawczych (dowo-
dzą tego bibliografie), zwłaszcza od czasu, kiedy 
Maria Starzewska wywalczyła w 1957 r. zezwolenie 
na muzealne „Roczniki Sztuki Śląskiej". Z wystaw 
czasowych chyba najgłośniejszymi były malarstwa 
XVI w. (1966) i rzeźby barokowej (1968). Pokazywa-
no również okresowo (w latach 1963-1981) obrazy 
i rzeźby XVI-XVIII wieku. Jednakże konieczność ak-
ceptowania takich programów przez władze skłania-
ła do pokrętnych zabiegów interpretacyjnych. A to 
eksponowanie polsko brzmiących nazwisk (kariery 
w mass-mediach robili: Niemiec Posadowski i Czech 
Urbański, mistrz Gauszke niemal został Gąską), a to 

ostentacyjne wskazywanie na koneksje z Krakowem, 
a to nadużywanie argumentu, że jeśli my nie zrobimy 
wystawy Willmanna to zrobią ją Niemcy z RFN. Albo 
i tak: profesor Stanisław Herbst, proszony o referat, 
który by objaśniał pokrewieństwo artystyczne Pomo-
rza i Śląska tym samym, to jest niemiecko-protestan-
ckim podłożem powiedział, żeby cenzurze podać 
jakiś ogólnikowy tytuł referatu, a on i tak, będzie 
mówił, co sądzi na ten temat. 

Kłopoty muzeów z nie-polskością renesansu i ba-
roku pomogła przezwyciężać stworzona kategoria 
„śląskości", kategoria zjawisk kultury wprawdzie nie 
polskich, ale i jakby niezupełnie niemieckich, której 
górną granicę chronologiczną stanowiło przejście 
Śląska do Prus. Służyła ona za szyld-tarczę dla wielu 
muzealnych, a zwłaszcza konserwatorskich akcji, 
ułatwiała praktykę przetargów z władzą np. o pienią-
dze na zakup obrazu Willmanna (którego dzieł dy-
plomatycznie nie ujął warszawski Katalog Malarstwa 
Niemieckiego z 1964 r., uwzględnił dopiero Katalog 
Malarstwa Europejskiego z 1967 r.). Niechaj przyszli 
historycy nauki orzekną czy owa umowna konstruk-
cja myślowa była uzasadniona. „Śląskiej etykiety" nie 
dawało się stosować do sztuki XIX i XX wieku. Może 
dlatego penetracje badawcze i publikacje z tych ob-
szarów sztuki na Śląsku są późniejsze, od końca lat 
siedemdziesiątych. Należały one do innego przed-
miotu: do sztuki obcej, niemieckiej, sztucznie oddzie-
lanej od tego, co wcześniej w tych samych śląskich 
miastach tworzono. 

Powyższe wspomnienia i refleksje towarzyszyły 
mi w czasie uroczystości otwarcia (27 I 1993 r.) stałej 
galerii „Sztuka na Śląsku od XVI do początku XX 
wieku", urządzonej w obecnym, rozbudowanym 
treściowo i objętościowo kształcie, z inicjatywy dy-
rektora Mariusza Hermansdorfera, wrocławskim mu-
zeum. Oglądając wystawę myślałam, że musiało mi-
nąć niemal pół wieku — i musiał zmienić się system 
polityczny — by historycy sztuki w muzeum mogli, 
bez żadnych wymyślnych interpretacji, pokazać całą 
nowożytną sztukę na Śląsku, aż po próg nowoczes-
ności. Pokazać w złożonej krasie jej indywidualności 
i przynależności do kultury tego regionu, raz bardziej 
czeskiej lub austriackiej, raz niemieckiej. Sądzę, że to 
zniesienie podziału na okresy „śląski" i „niemiecki" 
będzie miało znaczenie dla perspektywy badawczej. 

Ambicją autorów wystawy — Piotra Łukaszewicza, 
Romualda Nowaka i Marka Pierzchały — była pre-
zentacja zabytków w zespołach objaśniających całoś-
ciowe widzenie kolejnych formacji kultury i sztuki. 
Ze względów technicznych nie zawsze udało się 
postulat ten konsekwentnie realizować, ale np. sale 
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„renesansowy humanizm" — tu okazałe epitafia ob-
razowe — i „sztuka klasztorna" — m.in. dzieła M.Wil-
lmanna, M. Steinla, A. Dorazila — ukazują pokrew-
ność założeń artystycznych w dziełach różnych 
dyscyplin i, co ciekawsze, różnych wyznaniem me-
cenasów. Pokazanie w obszernym wyborze wytwo-
rów rzemiosł artystycznych, w tym ozdobnej broni, 
powiększa możliwości myślowej rekonstrukcji kultu-
ry wizualnej nowożytnego Śląska. Ostatnie trzy sale 
wypełnia malarstwo powstałe na Śląsku od końca 
XVIII do początków XX w., wystawione pierwszy raz 
jako autonomiczny zespół (niektóre z dzieł ekspono-
wano wcześniej okazjonalnie, inne — jak obrazy 
Maxa Wisliceniusa i Eugena Spiro — w Galerii Malar-
stwa Obcego tegoż muzeum). Imponujący to zbiór, 
szczęśliwie pomnożony o obrazy przekazane z Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, jako pochodzące 
z byłego Museum der bildenden Künste we Wrocła-
wiu. W zespole uderza przewaga krajobrazów i por-
tretów; czy tylko przypadkiem te właśnie motywy 
były najlepszymi elementami malowideł epitafijnych 
XVI wieku? 

W koncepcji całej wystawy podoba mi się swo-
bodne przenikanie układów chronologicznych, styli-
stycznych, tematycznych; jakby kompozycją sal i ze-
społów sterowały właściwości formalne dzieł sztuki, 
a nie klerkowska przemądrzałość. 

Wystawa odzwierciedla prawdziwie dzieje prze-
mian sztuki tworzonej na Śląsku również dlatego, że 
gromadzi, obok dzieł sztuki najwyższej klasy, też 
dzieła zdradzające gust i możliwości wykonawcze 
prowincjonalnego mieszczaństwa. Był bowiem Śląsk 
pustynią kulturalną po katakliźmie wojny trzydziesto-
letniej, był również polem działań potężnego i świat-
łego mecenatu kontrreformacyjnych cystersów, prze-
żywał stagnację pierwszych lat pod berłem pruskim 

i (1903 r.) owoce reform Akademii Sztuk Pięknych 
Hansa Poelziga. Galeria we wrocławskim muzeum 
spełnia zatem obie funkcje wystawowe — delectare 
i prodesse. Mogli tego dokonać przedstawiciele drugie-
go powojennego pokolenia, wykształconego we Wroc-
ławiu, wolni od zniewoleń emocjonalnych lat pierw-
szych i niepodlegający ingerencjom ideologicznym. 

Powyższe nie oznacza, że wystawa nie mogłaby 
być lepsza. Przede wszystkim winna być w innych 
salach, małe wymiary obecnych pomieszczeń defor-
mują często zamiar-rozmach artystyczny twórców 
wielkich epitafiów mieszczańskich, czy monumental-
nych rzeźb Weissfelda. Ekspozycja pomyślana jest 
w „stylu laboratoryjnym", czy jednak na pewno rygo-
rystyczna biel ścian nie tłumi niektórych walorów 
prezentowanych muzealiów? Zdecydowany sprzeciw 
budzi kilka wypadków „kawałkowania" epitafiów, to 
jest oddzielnego eksponowania, czy to predelli, czy 
elementów obramień; muzealnicy w kraju, w którym 
tak wiele dzieł sztuki „parcelowano" siłą przypadku 
wojennego (lub powojennego...) np. ołtarze gotyc-
kie, winni być bardziej uwrażliwieni na integralność 
zabytku. Wątpliwej jakości wydają mi się ponadto 
zabiegi rodem z magazynu handlowego — układania 
z zabytków nowych kompozycji. Tak postąpiono 
z fragmentami stall z Lubiąża (które prócz ilustracji 
stanu pierwotnego należałoby może opatrzeć foto-
grafią konfesjonałów w łowickiej Stężycy, zrobio-
nych z innych fragmentów tego arcydzieła) i z zespo-
łem strzelb. I uwaga terminologiczna: galeria winna 
nazywać się „Sztuka na Śląsku" (w materiałach pra-
sowych podawano różnie), bo obrazuje, co na Śląsku 
tworzyli i jego mieszkańcy, i przybysze. Usterki nie 
pomniejszają wrocławskiego osiągnięcia, a blasku 
dodaje mu, najlepszej próby, pieczołowitość konser-
watorska zespołu pod kieninkiem Marii Regulińskiej. 

Bożena Steiborn 
A propos de la Galerie de L'Art Moderne en Silésie à Wrocław 

Ces remarques on été écrites à cause de l'ouverture le 
27 janvier 1993 de l'exposition „L'Art moderne en Silésie". 
L'Auteur qui travaillait pendant 30 ans dans ce musée nous 
rappelle que, directement après la guerre les émotions 
negatives envers l'art allemand rendait la protection des 
monuments du XVI-XXème siècle difficile. De l'autre côté, 
les organisateurs de la culture de l'époque du socialisme 

réel préféraient, pour des raisons politiques, l'art des 
époques précédentes, celles de .Piast". L'Exposition per-
manente actuelle qui comprend la peinture, la sculpaire et 
l'artisanat dès XVIème jusqu'au commencement du XXèrne 
siècle est la présentation la plus large de l'art moderne de 
cette région artistique. 

65 


