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1. Ci¹gle do niego wracam – do obra-
zu, otoczenia, wnêtrza.  Kwadratowy, 
z pod³u¿nymi oknami, tarasikiem, we-
randami pe³nymi s³ońca i winogron. 
Czujê zapach œniegu, który wdziera 
siê przez uchylone okno, a przecież 
jest lato! Wróble chrapi¹ na bzach, a¿ 
stara kuku³ka usnê³a i tylko wspom-
nienie miarowego tykania pozosta³o 
w uszach. Mogê przykryæ g³owê po-
œciel¹ i pozostaæ tam jeszcze na chwi-
lê. Bêdê siê baæ starych duchów ciotki 
Melanki i skrzypienia pod³óg. Dom 
żyje! Zaraz wejdzie mama i powiesi 
sukienkê komunijn¹ na lampie, jak 
zjawê.
          
2. Pamiêci¹ (memoria) nazywali 
Rzymianie w³adzê umys³u, która spo-
strze¿enia zmys³ów gromadzi w swej
sk³adnicy, a kiedy wydobywa je stam-
t¹d, nazywa siê zdolnoœci¹ przypomi-
nania (reminiscentia). Ale oznacza ona 
te¿ w³adzê, za pomoc¹ której tworzy-
my obrazy, i w tym znaczeniu mia³a u 
Greków nazwê „fantazji”, u Rzymian 
„imaginacji”.       
  W dok³adnym tego s³owa znaczeniu 
„sztuka pamiêci” oznacza mnemo-
technikê. Jej kolebk¹ by³a Grecja, sk¹d, 
podobnie jak inne sztuki, zosta³a prze-
niesiona do Rzymu, a nastêpnie prze-
dosta³a siê do tradycji europejskiej.
Sztuka ta – pisze Frances A. Yates –
polega³a na zapamiętywaniu – za po-
moc¹ techniki odciskania w pamiêci
– „miejsc” i „wyobra¿eñ”. Legenda 
g³osi, że przepisy tej sztuki sformuło-
wa³ Simonides. Kiedy podczas jednej 
z uczt zawali³a siê sala biesiadna i nie 
mo¿na by³o rozpoznaæ cia³, filozof 
podaje imiona i miejsca, w których 
siedzieli ucztuj¹cy.  
  Mnemotechnikê w³¹czono także w  
zakres nauczania retoryki. Szczególne 
znaczenie przypisywali jej, wed³ug tra- 
dycji, mistrzowie rodyjscy. Od nich za-
czerpnêli sw¹ wiedzê Cyceron i Kwin-
tylian.
  W œredniowieczu ars memorativa 
przenika bardzo silnie wszelkie dzie-
dziny ¿ycia cz³owieka. Jej œlady od-
najdujemy w teologii, retoryce, kaz-
nodziejstwie, poezji, modlitwach, ma-
larstwie i rzeŸbie, muzyce czy sposo-
bie mierzenia czasu. O pamiêci pisali 
zarówno œw. Augustyn, œw. Albert jak 
i œw. Tomasz z Akwinu. Oto Toma-
szowe regu³y:
  S¹ cztery rzeczy, które pomagaj¹ cz³o-
wiekowi w dobrym zapamiêtywaniu. 
  Po pierwsze, powinien uk³adać on 
w okreœlonym porz¹dku rzeczy, które 
pragnie zapamiętać.
  Po drugie, powinien ustosunkować 
siê do nich emocjonalnie.
  Po trzecie, powinien sprowadziæ je 
do podobieñstw niezwyk³ych.
  Po czwarte, powinien powtarzaæ je 
sobie podczas czêstych rozmyœlañ. 

3. Có¿ takiego nale¿a³o w pobo¿nym 
œredniowieczu pamiêtaæ?
  Wchodzê do Koœcio³a Mariackiego. 
Uderzaj¹ mnie cichoœæ i ch³ód. Koœ-
ció³ tworzy swój wewnêtrzny mik-
roklimat, oddziela od szumu Gdańska. 
Przyt³acza, miażdży swym ogromem,   
ka¿e upaœæ na kolana.
  Klêkam razem ze œwiêtymi, adorujê 
z adoruj¹cymi – koœció³ jest pusty. 
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Piêkne twarze œwiêtych i cnót. Gro-
teskowe, przera¿aj¹ce oblicza wystêp-
ków. Rzesze zbawionych i potêpio-
nych. Bramy nieba i piek³a. Nagroda i 
kara... Niemi³osiernie wygiêty Chrys-
tus na krzyżu, mi³osierna Matka i ka-
rz¹cy Bóg.
  Przez zamkniête oczy widzê mrocz-
ne nawy, blade ogniki œwiec i blask 
z³ota. Odurzaj¹cy dym kadzid³a gry-
zie w p³ucach. Œredniowieczne t³umy 
korz¹ siê, ża³uj¹ za winy. 

4. Forma pomnika, która tak bardzo 
rozwinê³a siê w XX wieku. Lata po-
wojenne przynios³y zmiany w jego ro-
zumieniu. Pomnik przekroczy³ grani-
ce bry³y, zacz¹³ wch³aniaæ przestrzeñ 
i obserwatora. Realizacje: Franciszka 
Duszenki Pomnik pomordowanych 
w Treblince, czy Zdzis³awa Pidka Pol-
skie Cmentarze Wojenne w Katyniu, 
Miednoje i Charkowie,  Pomnik Holo-
caustu w Be³żcu. 
 To, co dla artystów czasu Holokaustu 
wynika³o z ich w³asnego, ca³kowicie
determinuj¹cego ¿yciorysy doœwiad-
czenia, dla twórcy urodzonego po woj-
nie jest już lekcj¹ cmentarza. Uczest-
nictwem w zbiorowej pamiêci, sk³a-
danej samodzielnie ze szcz¹tków his-
torii. 
   Nowoczesne „pomniki-œwi¹tynie” 
– minimalistyczne, milcz¹ce -– buduj¹ 
kult pamiêci. To berliñskie pole po-
kryte szarymi, betonowymi blokami 
Petera Eisenmana, poœwiêcone zamor-
dowanym ¯ydom europejskim. Nie 
s¹ one tak ekspresyjne i pe³ne krzyku, 
jak prace artystów holokaustu. Pisze 
Agnieszka Sabor: Min¹³ czas œwiad-
ków, których coraz liczniej zastêpuj¹ 
wyznawcy. Trudno więc mówić o 
„sztuce po Holokauœcie”. Dramatycz-
na bezpoœrednioœæ zastêpowana jest 
przemyœlan¹, estetyzuj¹c¹ liturgi¹. Tak 
rodzi siê parareligijna dziœ „sztuka pa-
miêci zbiorowej”, wpisana w doœwiad-
czenie jak najbardziej wspó³czesne.
  Artyœci pozbawieni biograficznych 
doœwiadczeñ mog¹ spojrzeæ bardziej 
krytycznie zarówno na ofiary, jak i na 
oprawców. Mog¹ odpowiedzieæ na py-
tania, których wczeœniej nie zadawano. 
Rekonstruuj¹ i przywo³uj¹ przesz³oœæ 
dla potrzeb teraŸniejszoœci.
   RzeŸbiarz Miros³aw Ba³ka stara siê 
oddaæ to, co nie by³o traum¹ jego 
¿ycia. Dlatego na Biennale Sztuki 
w 1993 roku, miêdzy œcianami pawi-
lonu polskiego, rozpina zardzewia³¹, 
stalow¹ linê na wysokoœci 190 cm – 
odpowiadaj¹cej jego w³asnemu wzro-
stowi. Podobne liny, tyle ¿e ni¿ej, roz-
pinano niekiedy w obozach koncentra-
cyjnych. Dla dzieci, które mog³y swo-
bodnie pod nimi przejœæ, drut ozna-
cza³ wyrok œmierci. Dziœ lina zawie-
szona w galerii jest symboliczn¹ pró-
b¹ uczestnictwa. 
  Ba³ka ³¹czy przesz³oœæ z teraŸniej-
szoœci¹. Filmuj¹c od ty³u literê „B”
ze s³ynnego napisu na bramie Ausch-
witz, tak póŸniej o tym mówi: Ten 
œnieg nawet sugeruje jakiœ bezczas, 
poczucie niebezpieczeñstwa, opuszcze-
nia - œnieg siê nie zmienia, jest taki 
sam jak wtedy. Film nakrêcony jest 
z rêki, obraz jest niestabilny. Nakrê-
cony niedawno, ale w ten sposób, ¿e 
nie da siê go umieœciæ w czasie – ten 

napis wygl¹da przecie¿ tak samo od 
lat. Film jest kolorowy, ale dziwnym 
trafem tu w naturze wystêpuj¹ tylko 
dwie barwy – bia³y œnieg i czarna lite-
ra, jakby kolory zosta³y wymazane 
z przyrody. Nie bez przyczyny w pa-
miêci odzywaj¹ siê klisze z doku-
mentalnymi, czarno-bia³ymi filmami 
z przesz³oœci. To tak, jakby historia 
tamtego czasu by³a czarno-bia³a.

5. Dzieciñstwo – czasoprzestrzeń. 
w której wszystko się zaczyna.
  Mieszkam w dolinie u podnó¿a góry. 
Za domem rozci¹gaj¹ siê poletka u-
prawne poprzecinane miedzami, ³¹ka-
mi rumianków i krzakami dzikich ró¿. 
Najwa¿niejsze jest wzniesienie z ty³u 
domu. Trzeba tylko przeskoczyæ przez 
p³ot i ju¿ wiem, co siê doko³a dzieje. 
   Przede mn¹ kolorowe pola, ludzie jak 
mrówki, konie to zabawki. Po prawej 
Babia przymierza siê do snu. Po lewej 
Tatry – ju¿ œpi¹. Kolory s¹ intensywne, 
zapachy mocne, kszta³ty wyraziste…
  W³aœnie przywieziono zbo¿e i wy-
pe³nione nim wory susz¹ siê na s³ońcu. 
Palcami dotykam nagrzanej powierz-
chni. Dziwne uczucie – im g³êbiej, tym 
ziarna s¹ bardziej ch³odne. Zimno 
przenika a¿ do koœci, przesypuje siê 
przez palce. To moje ulubione zajê-
cie.
  Te pejza¿e powracaj¹ w moich pra-
cach rzeŸbiarskich. S¹ w nich wieczory
– i smakowanie zmierzchów; s¹ œwiat-
³a, cienie, szelesty, dotyki, zapachy,
œpiewy. Zatrzymane, znieruchomia³e 
w kadrze pamiêci miejsca, przeżycia i 
ludzie, ci¹gle na nowo powracaj¹ we 
wspomnieniach.

6. Leszek M¹dzik: Sztuka daje mi tê 
cudownoœæ znalezienia ujœcia dla tego 
wszystkiego, co w nas wzbiera. Spra-
wi³a, ¿e to, co tkwi wewn¹trz mnie, 
od razu znaleŸæ siê mog³o w drugiej 
osobie.
  Wierzê w sferê emocjonaln¹ cz³o-
wieka, gdzie tak wiele dzieje siê bez 
s³ów. Obrazy s¹ najwierniejszym œwia-
dectwem rzeczywistoœci i jakakolwiek 
próba werbalnego ich opisania nie mo-
¿e byæ wystarczaj¹ca.
  Teatr Leszka M¹dzika, to „pejza¿e 
pamiêci” z lat m³odoœci, sceny widzia-
ne z okna pokoju dzieciêcego. Mi³oœæ, 
wiara, œwiêtoœæ, przera¿enie, œmieræ –

to wci¹¿ jedno i to samo przedstawie-
nie. Pewne stany i sytuacje s¹ w ¿yciu 
wieczne, by³y i bêd¹. Perspektywa cza-
su i doœwiadczenia ka¿e mi inaczej 
w ka¿dym spektaklu o tym mówić – pi-
sze M¹dzik. 
  Pamiêæ jest chyba najwa¿niejszym 
problemem w pracach innego artysty 
- Andrzeja P. Batora. Swoich foto-
grafii nie czyni stra¿niczkami pamiê-
ci. W cyklach Miejsca bez pamiêci, 
Martwe natury pamięci, Anamnesis 
– [re]konstrukcja obrazu, stara siê ra-
czej penetrowaæ swoj¹ w³asn¹ pamiêæ. 
Pamiêtam, wiêc jestem. Pamiêtam, 
wiêc mam to¿samoœæ. Artysty nie 
interesuje przy tym opowiadanie o za-
pamiêtanych konkretnych miejscach, 
osobach, sytuacjach, czy doznaniach. 
Bator uwa¿a ¿e obraz fotograficzny, 
sam w sobie, nie jest realnym obrazem 
rzeczy, ale jedynie zapisem wizualnym 
ciemnych i jasnych plam. Obraz two-
rzy dopiero pamiêæ, poprzez subiekty-
wne odczytywanie fotografii. Istnieje 
on tylko w naszej œwiadomoœci.     
 Nawet najbardziej nieuchwytna chwi-
la jest trwaniem, a z takich „trwañ”
sk³ada siê ca³e ¿ycie. Fale na morzu, 
liœcie bluszczu oplataj¹ce synagogê, 
od³amki starych naczyń, to obrazy i 
materie, które z niepamiêci wydoby-
wa Tomasz Struk jako Ÿród³a pamiêci 
form. Obraz fal zamkniêty w kszta³cie 
sarmackiego, trumiennego portretu, to 
ulotna chwila przyrównana do wiecz-
noœci, któr¹ symbolizuje szeœciok¹tna 
forma. Pamiêæ u samych jej Ÿróde³ – 
w obrazach i w materii. 
      
7. Wszystko buduje œwiat³o: tworzy 
obrazy, bry³y; przenika i ods³ania prze-
strzeń, jest z ni¹ powi¹zane. Ze œwiat³a 
wy³aniaj¹ siê cienie. Dla mnie właśnie
obraz cienia stanowi najbardziej nama-
calne uchwycenie pojedynczej chwili.
Zawiera w sobie te dwa składniki –
œwiat³o i przestrzeñ. To moja „materia 
pamiêci”. 
  Wed³ug Pliniusza cieñ jest pocz¹t-
kiem wszystkich sztuk plastycznych. 
Malarstwo powsta³o przez obwiedze-
nie lini¹ cienia ludzkiego. Wed³ug le-
gendy, metoda lepienia portretów z gli-
ny zosta³a wynaleziona przez sikioń-
skiego garncarza z Koryntu. Pliniusz 
pisze: Swój wynalazek Butades za-
wdziêcza córce, zakochanej w pew-
nym m³odym mê¿czyŸnie. Kiedy jej u-
kochany musia³ wyjechaæ do obcych 
krajów, dziewczyna narysowa³a na 
œcianie kontur jego cienia. Butades 
oblepi³ ów kontur glin¹ tworz¹c relief, 
który następnie zosta³ poddany utwar-
dzeniu przez wypalenie go w piecu.

  Cieñ w historii przyjmuje ró¿ne for-
my. W jaskini, któr¹ opisuje Platon,
jest najwczeœniejszym rodzajem wy-
obra¿enia. Dante cieniami okreœla wi-
dzialne dusze, zjawy. Na fresku Ma-
saccia cieñ œwiêtego Piotra ma moc 
uzdrawiania. Sztuka Zachodu demo-
nizuje obraz cienia. Jest on mroczn¹ 
stron¹ duszy cz³owieka, siedliskiem 
z³ych mocy. Piêknie ukazuj¹ to filmy: 
Gabinet doktora Caligari (Robert 
Wiene i Willy Hameister), oraz Nos-
feratu (Friedrich Murnau). Lavater, 
oœwieceniowy fizjonomista uwa¿a³, 
¿e cieñ twarzy stanowi odzwiercied-
lenie duszy. Opowieœæ o Peterze Schle-
mihlu, który sprzeda³ diab³u w³asny 
cieñ, to mit o symbolicznej utracie to¿-
samoœci, utracie duszy.

8. Dla mnie cienie podobne s¹ w swo-
im charakterze do pamiêci. Tak samo 
nietrwa³e – jak wspomnienia, poja-
wiaj¹ siê w okreœlonych warunkach. 
Ulegaj¹ zniekszta³ceniom, ogromnie-
j¹ i zanikaj¹. Choæ pokazuj¹ up³yw 
czasu (zegary s³oneczne), to ich u-
chwycenie, choæby za pomoc¹ zdjê-
cia, czas wstrzymuje. Wspomnienia 
same w sobie s¹ takim nieruchomym 
czasem.
 Moje cienie nie opowiadaj¹ history-
jek. S¹ kadrami pamiêci, za pomoc¹ 
których nadajê to¿samoœæ powsta³ej 
postaci – osobie. Zwielokrotniona fi-
gura, z przyporz¹dkowanymi kolejno
cieniami, jest takim noœnikiem wspom-
nieñ. S¹ to obrazy mentalne, z³o¿one
z wra¿eñ zmys³owych, emocji i reflek-
sji. Ich rekonstrukcja jest zawsze meta-
for¹. 
 Cienie s¹ odbiciami osób, które bu-
duj¹ formê rzeŸby – hybrydy. Zawie-
ra ona mieszankê wspomnieñ ukryt¹ 
w kszta³tach. To moja forma pamiêci.
 Efemerycznoœæ tworzy charakter pa-
miêci. Nied³ugo cienie wyschn¹. Po-
zostanie tylko bia³a, gipsowa rzeŸba.

9. Walter Benjamin: Nigdy nie zdoła-
my ca³kowicie odzyskać tego, co zapo-
mniane. I mo¿e to dobrze. Szok towa-
rzysz¹cy przywracaniu zapomnianego
by³by tak niszczycielski, ¿e w mgnie-
niu oka nieuchronnie przestalibyœmy 
rozumieæ nasz¹ têsknotê. A tak rozu-
miemy j¹, i to tym lepiej, im g³êbiej po-
gr¹¿y³o siê w nas to, co zapomniane. 
Jak utracone s³owo, które dopiero co 
mieliœmy na wargach, mog³oby daæ 
jêzykowi demostenesowskie skrzyd³a, 
tak to, co zapomniane lœni ciê¿kim ba-
lastem ca³ego prze¿ytego ¿ycia, które-
go jest obietnic¹.

 

Sztuka pamięci


