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Andy Warhol miał kościół w rodzinnym Pittsburgu, Jacek Łydżba
ma Jasną Górę w Częstochowie. Czyżby pop-art wyrósł z sacrum?
Kilka miesięcy temu watykański „L’Osservatore Romano” podał
wiadomość, że Warhol był artystą religijnym. Pisano o jego pobożnym dzieciństwie, o upodobaniu do obrazów sakralnych,
którymi lubił się otaczać. Ba, autor artykułu stwierdził nawet, że
źródło seryjnej powtarzalności Warhola tkwi w sztuce religijnej.
Jacek Łydżba traktuje religijne symbole bez buntu czy osobistej niezgody, ale też bez zbytniego reżimu. Jak na rasowego
artystę przystało, ma swoją wizję, swoją ekspresję. Bierze te gotowe gipsowe figurki i ubiera je w szaty o mocnych, wyrazistych
kolorach, podkreśla ich piękno i kicz. Pop-art? Z pewnością. Ale
też szacunek do tradycji, do przydrożnych kapliczek, wpisanych
w krajobraz kulturowy, w którym wyrósł. Proszę nas źle nie zrozumieć: Warhol, choć wierzący, nie był artystą religijnym, tak jak
wystawa Jacka Łydżby nie jest wystawą z kościelnej kruchty. To
nostalgia w wydaniu kreatywnym.

Andy Warhol had a church in his native Pittsburg, while Jacek
Łydżba has the Jasna Góra Monastery in Częstochowa. Has pop art
perhaps grown out of the sacrum? A few months ago the Vatican’s
‘L’Osservatore Romano’ described Warhol as a religious artists —
his pious childhood, his liking for sacred paintings that he liked
to surround himself with. The author of the article even claimed
that Warhol’s mass repeatability stemmed from religious art.
Jacek Łydżba treats religious symbols without any rebellion,
personal disagreement or excessive rigour. As befits a pure-blood
artist, he has his own vision and his own expression. He takes
those gypsum figurines and dresses them up with garments in
strong and expressive colours, emphasising their beauty and
kitsch. Pop art? Definitely. But also a respect for tradition, for
roadside shrines inscribed in the cultural landscape that he grew
up in. Please, do not get us wrong — Warhol as a believer still
wasn’t a religious artist, the same way the exhibition of Jacek
Łydżba is not a religiose exhibition. It’s nostalgia in a more creative manner.
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Malarz spod Jasnej Góry
Pozwólcie, że zabiorę Was na spacer po Częstochowie. Proponuję przechadzkę ulicami:
7 Kamienic, św. Barbary, Wieluńską. Jesteśmy w okolicach Jasnej Góry, w samym sercu
pielgrzymkowego centrum. Nad wszystkim góruje bryła klasztoru ze strzelistą wieżą, wokół parki i uliczki, przy których usytuowane są sklepiki i kramy z dewocjonaliami. Różańce,
krzyże, medaliki, obrazki, kadzidła, kropielniczki… Wśród tych pamiątek religijnych są również figury: Niepokalanka, Matka Boska Różańcowa, Serce Jezusa, św. Franciszek. Większość tych rzeźb odznacza się niskimi walorami artystycznymi, są produkowane masowo.
Zapotrzebowanie na tego typu wyroby pamiątkarskie było i jest w tym rejonie bardzo duże,
więc wytwórczość w ośrodku podjasnogórskim kwitnie.
W przeszłości częstochowscy artyści czynili próby podniesienia wartości artystycznej
dewocjonaliów. W roku 1898 znana miejscowa rzeźbiarka Natalia Andriolli założyła pracownię rzeźby kościelnej i przemysłu artystycznego. Od 1902 roku W. Salamon wytwarzał
z kolei interesujące pod względem formy i zdobień porcelanowe figurki różnych świętych,
„jako przeciwwagę tandetnej zwykle produkcji figur gipsowych”1. W latach międzywojennych w Częstochowie działało kilka wytwórni produkujących rzeźby, figury ceramiczne i gipsowe. „W 1945 roku niewielka grupa plastyków ze znaną ceramiczką Wandą Szrajberówną
na czele, z siostrą Anielą Józefowicz, graficzką, która ukończyła warszawską Akademię
Sztuk Pięknych, Ireną Lechowicz […] postanowiła zająć się produkcją dewocjonaliów, aby
podnieść ich poziom artystyczny. Udało się im uzyskać nieczynną fabrykę figur porcelanowych i gipsowych”2. W efekcie tych działań, pod koniec 1945 roku, rozpoczęła działalność
fabryka wyrobów ceramicznych „Czyn”, korzystająca zarówno z wzorów tradycyjnych, jak
i z nowych modeli opracowywanych przez artystów.
Warto jeszcze przytoczyć interesującą relację Janiny Orynżyny z jej wizyty w Częstochowie: „W 1944 znalazłam się w Częstochowie i miałam sposobność zwiedzenia licznych podówczas sklepów dewocyjnych […]. Do najobficiej zaopatrzonych i najstarszych
należały sklepy Jędrzejczykowej […] oraz Bieleckiego […], oba należące do wzbogaconych
«bogorobów», jak nazywano malarzy częstochowskich. W sklepie Jędrzejczykowej znalazłam bogaty materiał, dający przegląd wytwórczości w tej dziedzinie. Najwięcej oczywiście
było gipsowych Madonn różnych wymiarów — od dziesięciocentymetrowych do dwumetrowych. Pomalowane olejno na biało, w błękitnych płaszczach, miały twarze słodkich,
konwencjonalnych piękności. Po wężu na globie, różańcu czy rozstawieniu rąk fachowcy
odróżniali «Lurdki», «Łaskawe», «Różańcowe» itp. Do wnętrza tych figur chałupnicy gipsiarze pakowali kamienie, aby nadać im pozór solidnych”3.
W atelier Jacka Łydżby zobaczyłam kilkanaście figur utrzymanych w tej odwiecznej konwencji. Artysta od jakiegoś czasu ozdabia „święte” posążki. Powtarza znane typy ikonograficzne — Najświętsze Serce Maryi, Matka Boska z Dzieciątkiem, Najświętsze Serce Jezusa, św. Antoni Padewski, Niepokalanka, Matka Boska Różańcowa. Jacek wykonuje figurki
starannie, przydaje im artyzmu. Wybiera modele nie żywiczne, lecz gipsowe. Pracuje na
kruchym materiale, bardziej wymagającym, wnikliwie i z namysłem pokrywa formy barwną
emalią. Używa wyłącznie czystych barw. Święte figury zdają się być skąpane w intensywnych

błękitach, czerwieniach, żółcieniach. Płaszcze, suknie, habity zostają ustrojone różnorodnymi wzorkami i elementami ornamentalnymi. Pojawiają się kropki, mniejsze i większe, nie
zawsze regularne, motywy serduszek, kwiatów, płomieni rozrzucone na powierzchni szat.
Całość jest fantastycznie zharmonizowana. Zwróciłam uwagę na pewne niekonwencjonalne
niuanse i detale, np. czerwone serduszko na piersiach błękitnego „Aniołka — Bóg zapłać”
i jego niebieskie włosy. Dostrzegłam radosnego św. Antoniego z Padwy w nietypowym, wielobarwnym nakryciu głowy. W innej wersji habit tego samego świętego został ozdobiony gałązkami białych lilii, a pod jego nogami rozkwitły polne kwiaty. Jedna z figur na swoich plecach
ma wypisane słowa modlitwy. Poruszyło mnie wyobrażenie Matki Boskiej z krwawiącym sercem — plama barwna niepokojąco spływa w dół, zabarwiając suknię Maryi na czerwono.
Jacek tworzy nową jakość. Jego święci to w pełni samodzielne, twórcze kreacje. Dla artysty
biały, gipsowy korpus — owa neutralna forma — jest wyłącznie punktem wyjścia do dalszych
działań. Trójwymiarowy model jest niczym nowe, czyste płótno naciągnięte na blejtram.
W 2010 roku w Muzeum Pergamońskim w Berlinie udostępniono ekspozycję Kolorowi
bogowie. Barwy antycznej rzeźby. Pokazano kilkanaście rekonstrukcji polichromii na posągach i płaskorzeźbach greckich. Jakie reakcje wywoływała wystawa? Zdziwienie, oszołomienie. „Polichromie położone na gipsowych kopiach oryginalnych figur biją w oczy mocnymi kolorami. Barwy często kontrastują ze sobą: silny błękit lazurytu sąsiaduje z ochrą,
malachitowa zieleń błyszczy obok cynobru. Wszystko wykonane zgodnie z grecką zasadą
mimesis, a więc rzeźby pomalowane są tak, aby jak najbardziej przypominały odwzorowywaną rzeczywistość”4.
Rzeźby i elementy architektoniczne malowano od najdawniejszych czasów. Na paleolitycznych figurkach Wenus odkryto ślady czerwonej ochry, polichromowano płaskorzeźby
zdobiące ściany grobowców egipskich i posągi faraonów, archaiczne kory i rzeźby bogów
greckich, barwnie dekorowano domy w starożytnym Rzymie. Epoką świetlistych kolorów
i blasku było też średniowiecze. W pismach filozoficznych tego czasu ważne miejsce zajmuje zagadnienie barwy, lśnienia i ciemności. „Popatrz na świat i wszystko, co w nim
jest, a znajdziesz wiele rzeczy pięknych i powabnych… Złoto i drogocenne kamienie mają
swój blask, wdzięk ciała ma doskonałość, malowidła i szaty swoje barwy” — pisał Hugon
ze szkoły świętego Wiktora. Zmysłową wręcz rozkosz dawały wnętrza kościołów bizantyjskich, pokryte migocącymi złotem mozaikami. W Polsce polichromowane były np. kolumny kościoła w Strzelnie, a fasadę kościoła zamkowego w Malborku zdobiła do 1945
roku wyjątkowa, kolosalnych rozmiarów figura Matki Boskiej. Wykonano ją w XIV wieku,
początkowo pokryto polichromią, a następnie mozaiką. Stanowiła silny akcent plastyczny
głównej elewacji Zamku Wysokiego. Przypominała drogocenny klejnot. Postać Matki Bożej
otulała złota szata i narzucony na nią czerwony płaszcz, bardzo wzorzysty, „haftowany”
w złote ptaki, niebiesko podbity. Biały szal okrywał Jej głowę. Dzieciątko miało czerwoną
sukienkę ozdobioną złotymi kwiatami.
Śmiała kolorystyka, niebanalne ozdobniki na figurach Jacka Łydżby cieszą oko. Ten
rodzaj ekspresji jest silnie zakorzeniony w tradycji sztuki — starożytnej, pogańskiej,

50

51

A painter from the foothills
of the Jasna Góra Monastery
a także chrześcijańskiej, zachodnioeuropejskiej. Upływ czasu, wojny, kataklizmy, ale też
celowe działania ludzi oraz błędy konserwatorów spowodowały nieodwracalne szkody
i zniszczenie wielu zabytków, dekoracji, polichromii, mozaik. Ugruntowane zostało przekonanie, że dzieła dawnej architektury i rzeźby były surowe. Cenimy ich konstrukcję, kształt
i piękno tworzywa — materiału, zapominając o walorach malarskich. Wnętrza kościołów
średniowiecznych były kolorowe, a białe marmurowe rzeźby greckie pomalowane. Kolor
upiększa, wzmacnia siłę wyrazu. Ma też znaczenie symboliczne. W dziełach o tematyce
religijnej warstwa symboliczna zawsze odnosiła się do Boga. Błękit oznaczał przestrzenie
niebieskie, powietrze, był znakiem mądrości Bożej. To barwa „duchowa”, kontemplacyjna.
Z nią kontrastuje „ziemska” czerwień, oznaczająca siły życiowe, ogień, krew, ale także władzę. Zieleń — to odnowa życia, biel — czystość i niewinność. Czerń kojarzono z niewiarą
i grzechem.
Jacek posługuje się barwą w sposób intuicyjny, ale nie odrzuca kanonicznych zasad
i symbolicznej nadbudowy, a swobodna wielobarwność pozwala mu ukryć konwencjonalność typów.
Wątki religijne od dawna są obecne w sztuce Jacka Łydżby. Myślę o jego płótnach z delikatnymi, bardzo sensualnymi wyobrażeniami postaci anielskich i z walczącymi, znacznie
groźniejszymi archaniołami. Artysta kontynuuje również cykl obrazów na papierze, w którym motywy są odwzorowywane za pomocą szablonu. Prace te cechuje pewna powściągliwość i oszczędność. Widzimy pojedyncze konturowe ujęcia (muzykujący anioł, twarz
Matki Boskiej, wąż — symbol grzechu, Serce Gorejące) oczyszczone ze zbędnych detali
oraz śmiało kładzione plamy barwne z charakterystycznymi „przetarciami” w tle.
Figury świętych są bardziej naiwne, a jednak nawet w tej narzuconej formie i konwencji
artysta znajduje miejsce na rys indywidualizmu i malarski gest.
Katarzyna Sucharkiewicz
1	A. Jaśkiewicz, R. Rok, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, Muzeum Częstochowskie,
Częstochowa 2002, s. 22.
2	J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 30, 1976, nr 2, s. 119.
3	Tamże, s. 115.
4	P. Kieżun, Czerwone usta kore, „Kultura Liberalna”, 2010, nr 84, przedruk [w:] http://kulturaliberalna.pl/
2010/08/17/kiezun-czerwone-usta-kore/ [dostęp 21.11.2011]
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Let me take you for a walk around Częstochowa. My itinerary includes a stroll down the
streets of 7 Kamienic, Św. Barbary and Wieluńska. We are in the vicinity of the Jasna Góra
Monastery, in the very heart of the pilgrimage centre. The outline of the monastery, with
its soaring steeple, towers over the surrounding area, the parks and the little alleys full
of shops and stalls with devotional articles. Rosaries, crosses, medallions, holy pictures,
incenses, little stoups… Among these souvenirs one may also find figures — Mary Immaculate, Our Lady of the Rosary, the Sacred Heart of Jesus, Saint Francis. Most of these
figures are of little artistic value as they are mass-produced. Such souvenirs have always
been very much in demand in this area, so production in the Jasna Góra neighbourhood
is thriving.
In the past the artists of Częstochowa made numerous attempts to raise the artistic value of devotional articles. In 1898 the famous local sculptor, Natalia Andriolli, established a studio of church sculpture and artistic industry. And since 1902 W. Salamon
manufactured interesting (with respect to form and decorations) porcelain figurines of
various saints as ‘a counterweight to the usually tacky gypsum figurines’1. In the interwar
period in Częstochowa there were several manufacturers producing sculptures and ceramic and gypsum figures. ‘In 1945 a small group of artists led by the renowned ceramic
artist Wanda Szrajberówna, Sister Aniela Józefowicz, and a graphic artist that graduated
the Warsaw Academy of Fine Arts, Irena Lechowicz […] decided to start manufacturing
devotional articles in order to raise their artistic value. They managed to retrieve a closed
factory of porcelain and gypsum figures2.’ As a result, in late 1945, the Czyn earthenware
Factory, which used both traditional patterns and new models designed by artists, commenced operations.
It’s also worth quoting Janina Orynżyna’s interesting account of her visit to Częstochowa:
‘In 1944 I found myself in Częstochowa and I had an opportunity to visit their numerous
stores with devotional articles […]. The oldest and the best-stocked ones were the shops
of Jędrzejczykowa […] and Bielecki […], both belonging to the new rich “god-makers”, as
Czestochowa painters used to be called. In the store of Jędrzejczykowa I found a really rich
material that gave me a wide review of production in that field. Obviously, the majority
there were gypsum Madonnas of various sizes — from 10 cm to 2 metres in height —
oil-painted white and in blue robes, with sweet faces and of conventional beauty. By the
serpent, rosary or the arrangement of hands, the experts could differentiate between Our
Lady of Lourdes, Mary the Gracious, Our Lady of the Rosary, etc. Amateur figure-making
artists would put stones inside the figures in order to make them look more solid3.’
In Jacek Łydżba’s atelier I saw over a dozen figures following the rules of the longlasting convention. For some time now the artist has been decorating ‘holy’ figurines. He
copies well-known iconographic models — the Sacred Heart of Mary, the Madonna and
Child, the Most Sacred Heart of Jesus, Saint Anthony of Padua, Mary Immaculate, Our
Lady of the Rosary. Jacek makes his figurines very carefully and with a real artistic touch.
He chooses gypsum models instead of resinous ones and works with a really breakable
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material, which is far more demanding. He acutely and thoughtfully covers the forms with
colourful enamel, using pure hues exclusively. The holy figures seem to be bathed in intense blues, reds and yellows. Robes, gowns and habits are decorated with miscellaneous
patterns and ornamental elements. There are dots, smaller and bigger, and sometimes irregular motifs of hearts, flowers or flames that are scattered on the garments. And all this
is fantastically harmonised. I noticed some unconventional nuances and details, e.g. a red
heart on the chest of a light blue ‘God-bless-you angel’ and his blue hair. A cheerful Saint
Anthony of Padua wearing some strange multicoloured headgear also drew my attention.
In another version the habit of the same saint was decorated with branches of white lilies
and with wild flowers blossoming at his feet. One of the figures had the words of a prayer
written on its back. I felt touched by the representation of the Mother of God with a bleeding heart — a coloured stain disturbingly runs down, dyeing Mary’s dress red. Jacek creates a new quality as his saints are fully independent, creative productions. For the artist,
a white gypsum trunk — that unnatural form — is merely a starting point for further artistic activities. A three-dimensional model is like a new blank canvas on the easel.
In 2010 in the Permagon Museum in Berlin an exhibition called Colourful Gods. The
Colours of Ancient Sculpture was held. A dozen or so reconstructions of polychromes on
Greek figures and bas-reliefs were shown. What were the audiences’ reactions? Surprise,
stupefaction. ‘The polychromes put on the gypsum copies of the original figures strike
with strong colours. The hues often contrast one another — the intense light blue of the
lazurite next to ochre, malachite green shines against cinnabar. And all this according to
the Greek term of mimesis, so the sculptures are painted to perfectly imitate reality4.’
Sculptures and architectural components have been painted since the earliest times.
Traces of red ochre were discovered on the Palaeolithic figurines of Venus, decorative basreliefs on the walls of Egyptian tombs and figures of pharaohs, archaic Kore statues and
the sculptures of Greek gods. Even the houses of ancient Rome were colourfully decorated.
The Middle Ages was also an era of bright colours and shine. In philosophical writings of
that time the issue of hue, shine and darkness is of great significance. ‘Look at the world
and everything that there is and you will find a great number of beautiful and attractive
things... Gold and jewels have their own glitter, the grace of a body is of its own perfection,
and paintings and garments have their own hues,’ wrote Hugh of Saint Victor. The interiors of Byzantine churches, covered in mosaics glittering with pure gold, gave visitors an
almost sensual ecstasy. In Poland polychromes could be found, for example, in the church
in Strzelno, while the façade of the castle church in Malbork was decorated, until 1945, with
an exceptional, gigantic fourteenth-century statue of the Mother of God that was firstly
covered by polychrome and then mosaic. Resembling a jewel, the statue was a distinctive
decorative element of the façade of the Upper Castle. The figure of the Mother of God was
wrapped in a golden robe with a red overcoat thrown on top of it. The coat was richly patterned, had a blue lining and was ‘laced’ with golden birds. A white shawl was wrapped
around Her head and the Baby Jesus had a red dress decorated with golden flowers.
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The bold colours and original decorative elements in the figures of Jacek Łydżba please
the eye. This kind of expression is deeply rooted in the tradition of art — ancient, pagan, but also Christian and West European. The passage of time, wars, disasters, but also
purposeful actions of people and mistakes of heritage conservationists have resulted in
irreversible damage and the destruction of numerous historical objects, buildings, decorations, polychromes and mosaics. Nowadays it is widely believed that the works of ancient architecture and sculpture were severe and austere. We do admire their structure,
shape and the beauty of the material, but we never remember about their painting virtues.
The interiors of medieval churches were colourful, and white Greek marble sculptures
were painted. Colour beautifies, strengthens the power of expression and has a symbolic
meaning. In religious works the symbolic layer has always referred to God. Azure blue has
always meant the heaves, the air, and was the sign of God’s wisdom. It’s a ‘spiritual’, contemplative hue contrasted by ‘earthly’ redness that symbolises vital powers, fire, blood,
but also power. Green is the restoration of life, white — purity and innocence. Black was
associated with unbelief and sin. Jacek uses hues in an intuitive manner, but he never
rejects the canonical rules and the symbolism, while this unimpeded colourfulness allows
him to hide the conventionality of the forms.
The religious motifs have been present in the art of Jacek Łydżba for years now. I am
thinking of his paintings with the delicate, very sensual representations of angelic figures
and with battling and, thus, more menacing archangels. The artist also continues the
series of paper paintings where the motifs are projected by means of a template. These
works are characterised by restraint and frugality. We can only see single outlines (an angel
playing an instrument, the face of the Mother of God, the serpent — the symbol of sin,
the Sacred Heart of Jesus) that are free of redundant details, and boldly used colourful
patches with typical ‘smudges’ in the background. The figures of the saint are more naïve,
but even in this imposed form and convention the artist manages to find place for some
individualism and artistic gesture.
Katarzyna Sucharkiewicz
1	A. Jaśkiewicz, R. Rok, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, Muzeum Częstochowskie,
Częstochowa 2002, p. 22.
2	J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, „Polska Sztuka Ludowa”, Issue 30, 1976, No 2, p. 119.
3	Ibidem, p. 115.
4	P. Kieżun, Czerwone usta kore, „Kultura Liberalna”, 2010, No 84, reprint [in:] http://kulturaliberalna.pl/2010/
08/17/kiezun-czerwone-usta-kore/ [accessed 21 November 2011]
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Matki
1

Modlić się nie jest łatwo, stąd liczne wynalazki, owe bębenki, różańce, dywany, pozwalające na modlitwę cielesną, mechaniczną, nie angażującą zbytnio ani umysłu, ani
serca. W naszej kulturze jednak zwykliśmy się modlić raczej do kogoś, mieć tę iluzję
kontaktu z Osobą, która słucha i w jakiś tam sposób reaguje. Najtrudniej modlić się do
Boga, wolimy zatem uciekać się do pomocy świętych i błogosławionych, których zdolność
pośredniczenia zatwierdzona została przez Watykan, państwo kościelne mające 44 hektary powierzchni. Na ich czele stoi Matka Boska, jedyna osoba ludzka cieleśnie przebywająca w Niebiesiech, przez urzędników państwowych niższego szczebla określana
często skrótem NMP (gdyż pełna tytulatura nie mieści się na tabliczce z nazwą ulicy),
poza tym zaś będąca patronką toruńskiej rozgłośni radiowej, wskutek czego stosunek
do Niej jest ostatnio w naszym kraju co najmniej ambiwalentny, ale nie zawsze tak było.
Witold Wirpsza w swojej, pisanej u schyłku lat sześćdziesiątych książce Polaku, kim jesteś?
stwierdza, iż jako naród pozostajemy we władzy dwóch żeńskich, w pewnym sensie konkurujących ze sobą bóstw, Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej Ostrobramskiej,
o czym świadczy chociażby początek naszej narodowej epopei, będący inwokacją do nich
obu. Autentyczny wizerunek Maryi co prawda nie zachował się (chyba wręcz nigdy nie
powstał), jednakże w kontaktach z Nią chętnie uciekamy się do symbolicznych przedstawień (niekiedy potwierdzanych przez wizje mistyczne). Są to obrazy oraz figury, te
pierwsze często zyskujące status cudownych i masowo kopiowane (kopia obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej z podpisem jednego z prymasów wędruje po Polsce, a towarzyszą jej przepisywane na zasadzie chinese whispers zeszyty coraz dziwniejszych modlitw),
te drugie, ustawiane na domowych ołtarzykach i w przydomowych kapliczkach, stanowią
poręczny artykuł użytku codziennego, z reguły przedstawiający szczupłą kobietę o ponadczasowej urodzie, w błękitnym płaszczu, depczącą bosą stopą węża (pod którą to
postacią ukrywa się upadły anioł Lucyfer), można je nabyć na przykościelnych bazarach
i w sklepach z dewocjonaliami. Niekiedy przybierają też formę plastikowych buteleczek,
z których po odkręceniu korony (Maryja jest bowiem również Królową Polski, obok Anny
Jagiellonki i bł. Jadwigi) można się napić święconej wody, albowiem Matka Boska chętnie objawia się w pobliżu leczniczych źródełek, przejmując w ten sposób plenipotencje
antycznych najad, które skądinąd nie pozostają Jej dłużne — istnieje co najmniej jeden
potwierdzony przypadek cudownego uzdrowienia wskutek wysłuchania utworu Karola
Szymanowskiego Źródło Aretuzy. Wspominam o tym, gdyż domowe figurki maryjne będą
nas tu szczególnie interesowały.

za synonim twórczości wyrobniczej, nieoryginalnej, „taśmowej”, wspomagającej typowo
polską bezmyślną dewocję i upodobanie do kiczu.
Ów synowski gest przypomniał mi się, gdy zobaczyłem kilka nowych dzieł Jacka
Łydżby, artysty częstochowskiego, żyjącego „w cieniu bazyliki”, traktującego to jednak
najzupełniej poważnie, i nie jako Zmorę, lecz jako Zadanie. Łydżba, znany jako autor delikatnie nacechowanych religijnie obrazów sztalugowych, najpierw stworzył cykl malowideł
odtwarzających motywy architektoniczne sanktuarium Czarnej Madonny, następnie zaś
postanowił zejść jeszcze głębiej do źródeł prymitywnej religijności, wykorzystując w tym
celu właśnie produkowane masowo, gipsowe odlewy postaci Madonny (używam tego
słowa ze świadomością, jak dwuznacznie ono dzisiaj brzmi, będąc jednocześnie pseudonimem artystycznym znanej piosenkarki). Tworząc swoje niepowtarzalne (nie powtarzające się) polichromie na powtarzalnym materiale malarz zadaje dość istotne pytanie:
w jakiej atmosferze estetycznej dojrzewamy (i często pozostajemy do końca) jako polscy
katolicy? Czy są to arcydzieła Cimabuego, Giotta i Donatella? Otóż raczej nie. Co prawda
nad moim dziecinnym łóżeczkiem wisiała urocza, dziewczęca Madonna Leonarda, jednak należę do wyjątków (mój ojciec, podobnie jak ojciec Kuczoka, jest lokalnym artystą).
Z reguły pamiętamy aniołka-skarbonkę, któremu wrzucało się grosik przed lekcją religii,
jak również przydrożną, niegustowną kapliczkę Matki Boskiej, przed którą w maju śpiewało się o tym, jak to „Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las” (by spotkać Maryję
przy wiadomym źródełku). Polichromie Łydżby nie mają charakteru transgresyjnego, nie
ma w nich chęci pogwałcenia tradycji ani nawet dyskusji z nią, wnoszą natomiast walor sentymentalny, nie mają wyśmiewać, lecz wzruszać, ich refleksyjność jest łagodna
i przywraca godność figurce co prawda produkowanej maszynowo i dla kasy, lecz jednak
przedstawiającej Maryję, matkę Jezusa.

3

Andrzej Kuczok jest malarzem, blogerem i twórcą monumentalnych mozaik zdobiących jego rodzinne miasto Chorzów. Jego syn Wojciech w scenariuszu do filmu Pręgi, by
go ośmieszyć i odreagować swoje dziecięce traumy, każe mu (a ściślej mówiąc, postaci
Ojca granej przez Jana Frycza) pokrywać farbą gipsowe figurki Matki Boskiej. Nie ulega wątpliwości, że pomalowanie takiej rzeźby wymaga pewnych uzdolnień artystycznych,
jednocześnie zaś czynność ta nie ma nic wspólnego z artyzmem, można ją zatem uznać

Szatę Maryi zdobią kwiaty, gwiazdy bądź też serca (te ostatnie niekiedy krwawią),
Łydżba nie pozwala sobie na wprowadzenie nowych motywów, jedynie multiplikuje te
stare z pewną barokową przesadą. Jego Matka Boska nie nawiązuje nawet do tradycji
Pięknych Madonn, jest „śliczna” na zasadzie, o jakiej pisał Czesław Miłosz w swoim Traktacie teologicznym.
Tutaj możemy postawić sobie kolejne pytanie: czy wysokiej klasy przeżycie estetyczne
może (powinno?) iść w parze z głębokim przeżyciem religijnym? Otóż (znowu) nie. Pomimo że patronat Kościoła doprowadził do powstania licznych arcydzieł, nasza wyobraźnia religijna bazuje na przedstawieniach nędznych, tanich oleodrukach, spoza których
(skutkiem zatarcia jakichkolwiek indywidualnych rysów) prześwieca Prawda. Nie sztuka
nas ocala, lecz wiara. Kicz ma w sobie większą siłę rażenia niż doskonałe płótna i freski
ateistycznych mistrzów renesansu, piękno i śliczność wchodzą z sobą w konflikt, podobnie jak doskonałość pornograficznej choreografii i czułe przytulenie. Można by rzec, że
w pracach Łydżby Matka Boska przegląda się lepiej niż w obrazach, do których pozowały
jakieś włoskie prostytutki, gdyby nie fakt, że użytek z tych prac będzie głównie kampowy,
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Mothers

będą skłaniać nie tyle do modlitwy, ile do uśmiechu, czy wręcz chichotu, zdobiąc mieszkania amatorów sztuki współczesnej. Szkoda mi ich i jednocześnie jestem im wdzięczny
za to, że nie ma w nich pośpiesznej, powierzchownej przeraźliwości, jakiej się spodziewałem. Są dobre i budzą ufność, nie są dziełami sztuki.

PS

Pytań oczywiście nasuwa się więcej. Czy termin „kultura masowa” stosuje się wyłącznie do piosenek wspomnianej Madonny? Czy papież Jan Paweł II (JP2) rzeczywiście
promował kulturę wysoką, popisując się znajomością głupiutkich góralskich piosenek?
Twórcy kampowi, zwłaszcza Ronald Firbank, dawno już odkryli rozdźwięk estetyki „kościelnej” z regułami dobrego smaku. Jakąś chyba wadą prac Łydżby jest to, iż są one gustowne, dobrze się prezentują, ich naturalność przywodzi na myśl wdzięk egzotycznych
rybek umieszczonych w akwarium z niedorzecznymi welonkami, będącymi rezultatem
manipulacji genetycznych. Człowieczeństwo wiedzie nas ku sztuczności, religijność zawiera w sobie potrzebę rytuału i ornatu, które zasłaniają grozę śmierci, w tym sensie są
naturalne. Figura Matki Boskiej nie ośmiesza tego, kto ją wielbi; jest synonimem sztuki
„upadłej”, umożliwiającej obejście Kantowskiej wzniosłości, podobnie jak prostytucja pozwala wyminąć Sokratejską miłość przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb. Życie bez
uczuć wyższych jest możliwe i wręcz powszechne, i jeśli wyobrażamy sobie Madonnę
w płaszczu upstrzonym czarnymi swastykami, to tylko dlatego, że wydostaliśmy się z Jej
opiekuńczych objęć i jest nam zimno, potrzebujemy czegoś dla rozgrzewki.
Adam Wiedemann

1

It’s not easy to pray and, therefore, people have those prayer wheels, rosaries and
carpets that facilitate the praying act in a physical, mechanical way, without engaging the
mind and the heart too much. In our culture we are, however, used to praying to someone, to have an illusion of contact with the Person that is ‘listening’ and reacting in some
way. It’s most difficult to pray to God, so we prefer to resort to praying to the saint and
the blessed whose mediation abilities have been confirmed by the Vatican, a 44-hectare
church state (a fact I recently learnt from Manuela Gretkowska). They are led by Mary, the
Mother of Jesus, the only person physically present in the Heavens, who — by Polish civil
servants of lower ranks — is often abbreviated to the BVM (the Blessed Virgin Mary) since
street signs are not wide enough to house the full name. Apart from that She is the patron
saint of a Toruń radio station, which recently has made the attitudes towards Her in our
country at least ambivalent. It has not always been like that, however, as Witold Wirpsza
in his book from the late 1960’s entitled Pole, Who Are You? writes that as a nation we are
governed by two female and, to a certain extent, competing deities — the Black Madonna
of Częstochowa and Our Lady of the Gate of Dawn. Being an invocation to them both,
the beginning of our national epic (translator’s note: Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian
Foray) is evidence of this. The authentic picture of Mary has never been preserved (or it
has never even been created), but when contacting Her, we gladly resort to symbolic representations (sometimes confirmed by mystic visions). These are paintings and sculptures,
the former often gaining the status of ‘miraculous’ and are mass-copied (a copy of the
Black Madonna of Częstochowa signed by one of the primates is travelling around Poland,
accompanied by notebooks full of more and more bizarre prayers added in the Chinesewhispers-like manner). The latter — put in domestic altars and shrines — are handy ‘daily
necessities’, usually showing a slim woman of timeless beauty, wearing a blue robe and
bare-footedly trampling on the serpent (Lucifer, the fallen angel). One can buy them in
church bazaars and devotional articles stores. Sometimes they also take the form of small
plastic bottles with removable crowns (Mary is also the Queen of Poland, beside Anna
Jagiellon and St. Jadwiga). Having unscrewed the crown, one may drink some holy water
since Mary, the Mother of Jesus, willingly reveals herself in the vicinity of healing springs,
thus taking the plenipotentiary powers of the ancient Naiads, who — on the other hand —
give Her as good as they get, as there is at least one confirmed case of miraculous healing
after listening to the Source of Arethusa by Karol Szymanowski. The reason I am mentioning this is that the home sculptures will be of special interest to us here.

2

Andrzej Kuczok is a painter, a blogger and the creator of the monumental mosaics
in his hometown of Chorzów. His son, Wojciech, in the screenplay to Pręgi — in order to
ridicule him and to release his own childhood traumas — orders him (or, to be more precise, orders the father played by Jan Frycz) to cover gypsum figurines of Mary, the Mother
of Jesus, with paint. Undoubtedly, painting such figurines requires some artistic skills.
Yet, such an activity has nothing to do with artistry, and, thus, it may be recognised as
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pseudo-artistic hackwork — unoriginal, ‘mass-produced’ and supporting thoughtless and
typically Polish bigotry and inclination for kitsch. I remembered that son’s gesture when
I saw a few new works by Jacek Łydżba, a Czestochowa-based artist that lives in ‘the shadow of the basilica’ and treats it pretty seriously, not like a Nightmare, but as a Challenge.
Łydżba, who is famous for his slightly religiously-marked easel paintings, had created a series of paintings portraying the architectural motifs of the sanctuary of the Black Madonna
and then decided to reach even deeper, to the source of ‘primitive’ religiousness, using
for that purpose mass-produced, gypsum figurines of Madonna (I am using this word
fully aware of its ambiguity nowadays, since it’s also a stage name of a famous singer). By
creating his one-off (one of a kind) polychromes with such repeatable material, the painter
seems to be asking quite an important question: in what aesthetic atmosphere do we grow
up (and often remain till the very end) as Polish Catholics? Are these the masterpieces of
Cimabue, Giotto and Donatello? Well, rather not. Frankly speaking, I had a copy of a lovely,
girly-Madonna by Leonardo — hanging over my cot, but it was exceptional (my dad, like
Kurczok’s father, is a local artist). Usually we remember an angel-shaped money-box where
you were supposed to put change just before your religion class, or a rather tasteless roadside shrine of Mary, the Mother of Jesus, in front of which, in May, people used to sing
about a girl called Bernadka who went to the woods to collect timber (only to come across
Mary at the famous spring). Łydżba’s polychromes are not of a transgressive character.
There is no desire to violate tradition or even to engage in polemics with it. They do, however, introduce a sentimental quality — they are not meant to mock, but to move, and their
reflexivity is gentle and restores dignity to the figurine that is actually mass-produced and
made only for money, but it is still a representation of Mary, the Mother of Jesus.

them in the houses of ‘modern art’ enthusiasts. I am sorry for these paintings and, at the
same time, I feel grateful to them for being free of any hasty, superficial dreadfulness that
I expected. They are good and arouse trust — they are not works of art.

PS Naturally there are more questions. Does the term ‘mass culture’ refer only to the
songs of the above-mentioned singer, Madonna? Did Pope John Paul II really promote
high culture when he showed his knowledge of silly highlander songs? It’s been a long
time since camp artists, and especially Ronald Firbank, discovered a discrepancy between
‘church’ aesthetics and the principles of good taste. It seems to be a flaw of Łydżba’s works
that they are tasteful, look so good and their naturalness brings to mind the grace of exotic
fishes placed in the same tank with preposterous veiltails that are a weird result of some
genetic manipulations. Humanity leads us to artificiality, religiousness involves the need
for a ritual and chasuble, which help conceal the horror of death and are natural in that
sense. A figurine of Mary, the Mother of Jesus, does not ridicule those who worship Her.
It’s just a synonym of ‘fallen’ art that helps to get around Kant’s sublime the same way as
prostitution allows us to circumvent the Socratic idea of ‘love’ and, at the same time, to
satisfy wants. A life without ‘higher’ feelings is possible and actually quite common, so
if we are imagining Madonna in a robe dotted with Black swastikas, it’s only because we
have already got out of Her caring embrace and we are getting cold, so we need something
to warm us up.
Adam Wiedemann

3 Mary’s garment may be flowery, starry or decorated with hearts (which sometimes
bleed). Łydżba does not introduce new motifs — he merely multiplies the old ones with
some ‘baroque’ exaggeration. His Mother of God does not even refer to the tradition of the
Beautiful Madonnas. Instead she is ‘pretty’ the same way Czesław Miłosz described her
in his Theological Tract. At this point we can ask another question: can (or should) a first
grade aesthetic experience be accompanied by a deep religious experience? Well, not really
(again). Despite the fact that the patronage of the Church led to the creation of numerous masterpieces, our religious imagination is based on paltry representations and cheap
chromolithographs through which (due to the complete erasure of individual features)
shines the Truth. It’ not art that redeems us, but faith. And kitsch has a wider influence
than the masterpiece paintings and the frescos of atheistic Renaissance masters — beauty
and prettiness clash and contradict the same way as perfectness of pornographic choreography and tender cuddling up do. It could be said that in the works of Jacek Łydżba, the
Mother of God can see Herself better than in the paintings for which some Italian prostitutes posed. We cannot, however, forget the fact that such works are mainly of camp use,
because they will not result in prayer, but laughter or even chuckle, and one would find
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Wszyscy święci z Bollywood
Grzecznie potraktowałeś figury świętych. Łagodnie. Nie założyłeś Chrystusowi pirackiej
przepaski ani bikini Matce Boskiej. Nie kusił cię gwałt na świętościach?
Gwałt to za dużo powiedziane. Miałem lekką pokusę dekonstrukcji, przełamania konwencji. Tylko że zanim się rozpędziłem, już się zatrzymałem. Nie tego teraz szukam,
nie tego potrzebuję. Więc nie domaluję Chrystusowi ani pirackiej przepaski, ani karabinu, ani wąsika Hitlera czy okularów Harry’ego Pottera, nie pomieszam z chrześcijańską ikonografią innych religii. Czasami widuję figurki, które mają jakąś dekompozycję,
zmianę znaczenia, ale ja nie mogę tego zrobić, bo to się kłóci z moim światopoglądem,
z sumieniem. Jeżeli coś zmieniam, to zgodnie ze swoim charakterem i temperamentem. Nie działam na pokaz.

Masz sposób na te figury — przerabiasz je po swojemu, działasz kolorem, ornamentem.
Chwilami są jak święci z Bollywood.
Odlewy to gotowce — Matka Boska z różańcem, z sercem itp. Ale u mnie płaszcz
Maryi musi być piękny — nie jakiś majtkowy błękit jak na straganie, tylko ultramaryna,
lapis lazuli. Ważna jest i symbolika, mistyka barw, i to, jak dają po oczach. Podkręcam
kolory, wzmacniam kontrasty, dodaję ornamenty, ale znowu w ramach ustalonej konwencji — nie zamienię lilii ani gołębia na swastykę, pacyfę czy pentagram.
Chciałbym z dewocjonaliów wymyślić coś nowego, coś takiego, co by kupował cały
świat. Coś taniego w produkcji, umownego, a jednocześnie szlachetnego. Coś jak
figurka Matki Boskiej. Tani gipsowy odlew — prosta rzecz, a ile niesie emocji.

Może przywykliśmy do tego, że kiedy współczesny artysta bierze na warsztat figury świętych, to widz oczekuje skandalu, obrazoburczych działań. A u ciebie słodycz kiczu, landrynkowe piękno, pop-art.
Stylistyka kiczu jest mi bliska od lat, a takie figury to kwintesencja ludowości, amatorszczyzny, chałupnictwa. Wychowałem się w Częstochowie, mieszkam tutaj, na co dzień
oglądam odpustowe stragany, z sentymentem i ciekawością patrzę na dewocjonalia.
Jeśli coś mnie razi, to nie kicz, tylko zły smak, byle jakie wykonanie, kiepskie materiały.

z Jackiem Łydżbą rozmawiała Małgorzata Czyńska

Nie wyzwoliłeś się z dziecięcego zachwytu nad kolorową szopką, aniołem-skarbonką kiwającym głową.
To była magia. Przecież małe dziecko patrzy i wierzy, że jak wrzuci aniołkowi pieniążek,
to ten mu dziękuje i kiwa główką. Jak to jest, jak to działa? Dziesięć lat temu kupiłem
gotowy gipsowy odlew takiego anioła i pomalowałem go po swojemu — to był prezent
dla mojej chrześnicy. Przy okazji rozpracowałem aniołka — zobaczyłem, jaki to prosty
mechanizm, zagięty drucik i blaszka.
Moje obcowanie z aniołami ma dłuższą historię: w dzieciństwie najbardziej lubiłem
bawić się porcelanowym aniołkiem grającym na trąbie. To była stara figurka mojej
mamy. Sostała ją od niemieckiego żołnierza, który w czasie wojny został dokwaterowany w domu dziadków.
Dewocjonalia — figurki, ołtarzyki, kapliczki, święte obrazki — mam wpisane w geny.
Mój dziadek, jak szedł na wojnę w 1939 roku, dostał od swojej mamy obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten obrazek towarzyszył potem dziadkowi
przez całe życie. I mnie do pewnego momentu też, bo w dzieciństwie co wieczór, po
modlitwie, dziadek wyjmował go z portfela i dawał mi do ucałowania. Mam zakodowany ten szacunek, którego nie chcę i nie potrafię przełamać.
A figurki? Zawierają pozytywną energię, pozytywne myślenie o Bogu, o Matce Boskiej,
o świętych. Nie chcę tego burzyć w swoich pracach.
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All saints of Bollywood
You have treated holy statues rather gently. You have never given Christ a pirate eye-patch.
You haven’t dressed Mary in a bikini either. Haven’t you ever been tempted to violate their
sanctity?
Violation — that’s saying a lot. I had a slight temptation to deconstruct and abandon
conventions. The problem is that I gave up before I really started. This is not what
I have been looking for these days — that’s not what I need now. Therefore, I won’t
paint Christ with a pirate eye-patch, a rifle, a Hitler moustache or Harry Potter’s spectacles. I am not going to blend other religions with Christian iconography. I sometimes
see figurines that have a kind of decomposition, a change of meaning, but for the time
being I cannot do that, because it’s against my outlook on life, against my conscience.
If I ever change anything, I do it in accordance with my character and nature. I never
show off.
Perhaps we have got used to the fact that whenever a contemporary artist deals with holy
figures, we expect another scandal, some iconoclastic actions. And in your works there is
only the sweetness of kitsch, sugary beauty, pop art.
For years the stylistics of kitsch has been close to my heart and such figures are the essence of folksiness, amateurishness, domestic work. I grew up in Częstochowa, where
I still live, and can see church fair stalls every day. I look at devotional articles with
sentiment and interest. If something puts me off, it’s not kitsch, but bad taste, shoddiness, bad quality materials.

And the figurines? They have some positive energy, positive thinking about God, the
Mother of God, about the saint. I do not want to destroy it in my works.
You have got your own method to deal with these figures — you process them in your own
way, you work upon them with colour and decoration. At times they are like the saint, but
from Bollywood.
Casts are a ready-made deal — the Mother of God with a rosary, a heart, etc. But in my
works, Her robe must be gorgeous — not some kind of washed-out blue that you find
on the church fair stalls, but ultramarine, lapis lazuli. What matters is the symbolism,
and the mysticism of hues and how expressive and blatant they are. I pimp colours up,
strengthen the contrasts, add ornaments — but all that within the framework of an
established convention — so I won’t replace a lily or a pigeon for a swastika, a peace
symbol or a pentagram.
I would like to invent a devotional article that the whole world would start buying.
Something that would be cheap to manufacture, something conventional and yet noble. Something like a figurine of the Mother of God. A cheap gypsum cast — a simple
thing that, at the same time, is capable of conveying such intense emotions.
Małgorzata Czyńska talked to Jacek Łydżba

You haven’t freed yourself from the childlike delight over the colourful Christmas crib, the
money-box angel that nods its head.
It was magic. And as a small child you observe and you believe that if you give the angel
a coin, it will thank you and really nod its head. You wonder what it is like and how it
works. Ten years ago I bought a ready-made gypsum cast of such an angel and painted
it my way — it was a gift for my goddaughter. I also used that opportunity to find out
how the angel works — I saw a simple mechanism with a curved wire and a small metal
plate.
My relationship with angels has a longer history. As a child, what I liked best was to
play with a china trumpeter angel. It was my mum’s old figurine — she had got it from
a German soldier stationed in my grandparents’ house during the war.
I have devotional articles such as figurines, little altars, shrines and holy pictures inscribed in my genes. When my grandpa was going to war in 1939, he got from his
mother a picture showing the Black Madonna of Częstochowa. This picture accompanied him for the rest of his life and it was also a big part of my childhood, because
every evening grandpa would finish his prayers and take it out of his wallet and give it
to me to kiss. This respect that I do not want and cannot overcome — I have it coded
in my system.

64

65

Jacek Łydżba urodził się 2 V 1966 we Włoszczowie. Rodzice, Władysław i Barbara
— z domu Albrycht. Ochrzcili syna w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie. Nadano mu imiona Jacek Dariusz. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpił w kościele parafialnym św. Kazimierza w Częstochowie
w 1974. Sakrament bierzmowania przyjął w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha w Częstochowie w 1981. Na bierzmowaniu przyjął imię Piotr. W czasie studiów
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie należał do parafii kościóła akademickiego św.
Anny. Związek małżeński zawarł w kościele pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie w 1995. Karolina, starsza córka Elżbiety i Jacka, została ochrzczona w kościele
pod wezwaniem Pierwszych Pięciu Męczenników Polski w Częstochowie w 1995. Młodsza
córka Kaja została ochrzczona w tym samym kościele w 2007.
W 2010 Jacek Łydżba zaprojektował kapliczkę przy kościele pod wezwaniem św. Idziego
w Zrębicach.
Studia w częstochowskiej Wyższej Szkole Plastycznej i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca w 1989. Od
1995 pracuje w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Nominowany do Paszportu
Polityki w 1999.

Jacek Łydżba was born on 2nd May 1966 in Włoszczowa to Władysław and
Barbara (nee Albrycht), who baptised their son in the Parish of the Assumption of the
Virgin Mary in their hometown. He was given the names of Jacek and Dariusz. In 1974 he
received his First Communion in Saint Casimir Parish in Częstochowa and in 1981 he had
his Confirmation in Saint Adalbert Parish in Częstochowa, when he took the name of Piotr.
While studying at the Warsaw Acadamy of Fine Arts, he belonged to the Parish of Saint
Hanna. His wedding took place in Częstochowa in 1995, in the Church of Saint Elizabeth
of Hungary. Karolina, the elder daughter of Elżbieta and Jacek, was baptised in the Five
Holy Martyrs Church in Częstochowa in 1995, and their younger daughter, Kaja, in 2007
in the same church.
In 2010 Jacek Łydżba designed the chapel of Saint Giles Church in Zrębice.
He studied at the College of Visual Arts in Częstochowa and the Academy of Fine Arts
in Warsaw. In 1989 he received a first class degree in poster art under the tutorage of
Professor Maciej Urbaniec. Since 1995 he has been working at Jan Długosz University in
Częstochowa. In 1999 he was nominated for ‘Passport Award’ granted by the magazine
‘Polityka’.
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Okładka: Róża Duchowna (Matka Boska Fatimska), 2011, gips, emalia, wys. 42 cm

Cover: Rosa Mystica (Our Lady of Fátima), 2011, gypsum, enamel, height 42 cm

Strona 19: Niepokalanka (Matka Boska Niepokalanie Poczęta z Lourdes), 2010, gips, emalia,
wys. 50 cm
Strona 21: Róża Duchowna (Matka Boska Fatimska), 2011, gips, emalia, wys. 42 cm
Strona 23: N
 iepokalanka (Matka Boska Niepokalanie Poczęta z Lourdes), 2010, gips, emalia,
wys. 50 cm
Strona 25: Serce Maryi (Niepokalane Serce Maryi), 2009, gips, emalia, wys. 50 cm
Strona 27: Serce Maryi (Niepokalane Serce Maryi), 2010, gips, emalia, wys. 50 cm
Strona 29: N
 iepokalanka (Matka Boska Niepokalanie Poczęta z Lourdes), 2011, gips, emalia,
wys. 50 cm
Strona 31: Serce Maryi (Niepokalane Serce Maryi), 2010, gips, emalia, wys. 42 cm
Strona 33: Różańcowa (Matka Boska Fatimska), 2011, gips, emalia, wys. 50 cm
Strona 35: Matka Boska z Dzieciątkiem, 2011, gips, emalia, wys. 50 cm
Strona 37: Różańcowa (Matka Boska Fatimska), 2009, gips, emalia, wys. 42 cm
Strona 39: Niepokalanka (Matka Boska Niepokalanie Poczęta z Lourdes), 2010, gips, emalia,
wys. 35 cm
Strona 42: Święty Antoni, 2011, gips, emalia, wys. 35 cm
Strona 43: Aniołek — Bóg zapłać, 2011, gips, emalia, wys. 35 cm
Strona 44: Aniołek — Bóg zapłać, 2011, gips, emalia, wys. 35 cm
Strona 45: Święty Antoni, 2011, gips, emalia, wys. 35 cm
Strona 46: Aniołek — Bóg zapłać, 2010, gips, emalia, wys. 35 cm
Strona 47: Chrystus (Najświętsze Serce Jezusowe), 2010, gips, emalia, wys. 50 cm

Page 19: The Immaculate Mary (Our Lady of Lourdes), 2010, gypsum, enamel, height 50 cm
Page 21: Rosa Mystica (Our Lady of Fátima), 2011, gypsum, enamel, height 42 cm
Page 23: The Immaculate Mary (Our Lady of Lourdes), 2010, gypsum, enamel, height 50 cm
Page 25: T
 he Sacred Heart of Mary (the Immaculate Heart of Mary), 2009, gypsum,
enamel, height 50 cm
Page 27: T
 he Sacred Heart of Mary (the Immaculate Heart of Mary), 2010, gypsum,
enamel, height 50 cm
Page 29: The Immaculate Mary (Our Lady of Lourdes), 2011, gypsum, enamel, height 50 cm
Page 31: T
 he Sacred Heart of Mary (the Immaculate Heart of Mary), 2010, gypsum, enamel,
height 42 cm
Page 33: Our Lady of the Rosary (Our Lady of Fátima), 2011, gypsum, enamel, height 50 cm
Page 35: Madonna with Child, 2011, gypsum, enamel, height 50 cm
Page 37: Our Lady of the Rosary (Our Lady of Fátima), 2009, gypsum, enamel, height 42 cm
Page 39: The Immaculate Mary (Our Lady of Lourdes), 2010, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 42: Saint Anthony, 2011, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 43: A God-bless-you Angel, 2011, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 44: A God-bless-you Angel, 2011, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 45: Saint Anthony, 2011, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 46: A God-bless-you Angel, 2010, gypsum, enamel, height 35 cm
Page 47: Christ (the Most Sacred Heart of Jesus), 2010, gypsum, enamel, height 50 cm

Strona 66: D
 wie postacie Matki Boskiej Fatimskiej, 2008, szablon, papier, emalia,
100 × 70 cm
Strona 67: Anioł i lilie, 2002, szablon, papier, emalia, 100 × 70 cm
Strona 68: A
 nioł z Bramy Lubomirskich na Jasnej Górze, 2002, szablon, papier, emalia,
100 × 70 cm
Archanioł Michał (według Ridolfo Guariento), 2002, szablon, papier, emalia,
100 × 70 cm
Anioł ze Zwiastowania (według Fra Angelico), 2002, szablon, papier, emalia,
100 × 70 cm
Anioł grający na lutni (według Hansa Brüggemanna), 2002, szablon, papier,
emalia, 100 × 70 cm
Strona 69: A
 nioł, diabeł, człowiek (według ryciny z Biblioteki Narodowej w Paryżu), 2002,
szablon, papier, emalia, 100 × 70 cm
Strony 70–71: Anioł i samolot, 2001, szablon, papier, emalia, 30 × 42 cm
Strony 72–73: Cztery Oblicza Matki Boskiej, 2011, szablon, papier, emalia, 30 × 42 cm
Strona 74: Genezis, 2008, szablon, papier, emalia, 100 × 70 cm
Strony 76–77: Wąż, 2010, szablon, papier, emalia, 30 × 42 cm
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Page 66: Two Figures of Our Lady of Fátima, 2008, pattern, paper, enamel, 100 × 70 cm
Page 67: Angel and Lilies, 2002, pattern, paper, enamel, 100 × 70 cm
Page 68: A
 ngel from the Lubomirski Gate in Jasna Góra, 2002, pattern, paper, enamel,
100 × 70 cm
Saint Michael the Archangel (after Ridolfo Guariento), 2002, pattern, paper,
enamel, 100 × 70 cm
Gabriel the Archangel (after Fra Angelico), 2002, pattern, paper, enamel,
100 × 70 cm
An Angel Playing the Lute (after Hans Brüggemann), 2002, pattern, paper, enamel,
100 × 70 cm
Page 69: An Angel, a Devil, a Man (after a print from the National Library of France in Paris),
2002, pattern, paper, enamel, 100 × 70 cm
Pages 70–71: An Angel and a Plane, 2001, pattern, paper, enamel, 30 × 42 cm
Pages 72–73: Four Faces of the Mother of God, 2011, pattern, paper, enamel, 30 × 42 cm
Page 74: Genesis, 2008, pattern, paper, enamel, 100 × 70 cm
Pages 76–77: Serpent, 2010, pattern, paper, enamel, 30 × 42 cm
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