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Byty, 
buty, 
atrybuty
  W rozmowie o malarstwie niemożli-
we chyba jest odnalezienie wniosków, 
z którymi każdy móg³by się zgodzić. 
Ta oczywista prawda dotyczy zarów-
no tematu malarstwa rozumianego 
ogólnie – i ca³ej dysputy filozoficznej, 
która toczy się wokó³ malarstwa, czy 
sztuki w ogóle – jak i analizy poszcze-
gólnych dzie³, czy wreszcie zjawisk 
widocznych w sztuce malarskiej. Ana-
lizuj¹c tylko jeden atrybut b¹dź przed-
miot w kontekście tej sztuki, jesteśmy 
w stanie odnaleźć nieprzebrane bogact-
wo treści, jakie może za sob¹ nieść. 
Wymowa opiera się przede wszyst-
kim na kontekście – istotna jest skala 
(przeskalowanie, miniatura, skala 1:1), 
kontekst powstaj¹cy przez s¹siedztwo, 
czy ilość danego czynnika (przedmio-
tu / atrybutu) w obrazie. Próbę odnale-
zienia znaczeń naj³atwiej rozpocz¹ć 
w odniesieniu do malarstwa nam naj-
bliższego, czyli – w moim przypadku –
moich w³asnych obrazów. Jedyn¹ lo-
giczn¹ drog¹ wydaje się rozbicie zja-
wiska na czynniki pierwsze, i próba 
wy³uskania zależności zachodz¹cymi 
między nimi, ponieważ analogicznie 
do praktyki malarskiej, w dyspucie 
oscyluj¹cej wokó³ malarstwa często 
najistotniejsze zjawiska zachodz¹ na 
peryferiach. 
  Martwa natura, to bardzo popular-
ny temat malarski, który przedstawia 
g³ównie przedmioty (rzeczy codzien-
nego użytku, kwiaty lub owoce), two- 
rz¹ce kompozycje umożliwiaj¹ce wy-
dobycie interesuj¹cych barw, świat³a, 
linii. Mo¿e być demonstracj¹ wirtuo-
zerii artystycznej, operuj¹c wysmako-

wan¹ kompozycj¹ i wystudiowanym 
oświetleniem. Ten zatrzymany na p³ót-
nie wycinek rzeczywistości ma być 
przede wszystkim przyjemny dla oka. 
W takim rozumieniu martwa natura,
traktowana jako obiekt czysto malar-
ski, jest też niejako „pocz¹tkiem ma-
larstwa” w rozumieniu edukacyjnym; 
wszakże pierwsze ćwiczenia w nauce 
rysunku czy malarstwa zazwyczaj ba-
zuj¹ w³aśnie na martwej naturze. Fakt 
ten zdaje się być ciekawy o tyle, że
w zasadzie tak zwani m³odzi adepci 
sztuki rzadko zadaj¹ sobie pytanie, 
o czym mówi dana kompozycja – a 
mówić może bardzo wiele, bowiem 
martwa natura jest „lasem symboli”. 
Barwy i rzeczy odwo³uj¹ się do siebie 
wzajemnie, objawiaj¹c nam swoje po-
krewieństwa i wspó³brzmienia. Sym-
boliczne znaczenie przedmiotów jest 
różne; oczywiście, maj¹ tu również 
miejsce zależności, o których pisa³am 
we wstępie. Najczęściej nawi¹zuj¹ one 
do  Ewangelii: chleb to cia³o Chrystu-
sa, wino to jego krew, oliwki to mod-
litwa na górze Oliwnej, sól to żarliwa 
wiara. W XVII–wiecznej Holandii wy-
kszta³ci³y się określone typy martwych 
natur, takie jak śniadania, nakryte sto-
³y, desery, zastawy, kraby i ryby, a tak-
że kwiaty, które nawi¹zywa³y do dóbr 
doczesnych. Z kolei martwa natura ty-
pu „vanitas” kierowa³a myśli ku spra-
wom ostatecznym. Przedstawiała o-
biekty świadcz¹ce o krótkotrwa³ości 
życia: czaszki, klepsydry, zgaszone, 
świece, tl¹ce się fajki, symbole bez-
pośrednio, wręcz ilustracyjnie (a może 
intuicyjnie) odwo³uj¹ce się do prze-

mijania czy wygaszania. Malowano
kwiaty w pe³ni rozkwitu, jako napom-
nienie o krótkim żywocie cz³owieka. 
W bukietach dostrzec można by³o o-
wada, który nadgryza listki. To dys-
kretne przypomnienie, że wszystko co 
piękne przemija, i że nieuchronnie cze-
ka nas śmierć. Tak, więc przedmioty 
w martwych naturach typu „vanitas” 
pe³ni¹ podwójn¹ funkcję – estetyczn¹, 
bo przestawiaj¹ urodę świata; i mora-
lizatorsk¹, bo symbolizuj¹ nieuchron-
ne przemijanie czasu, oraz marność 
ziemskich przyjemności.
  We wszystkich martwych naturach 
pojawiaj¹ się także przedmioty o nie-

określonym, a w każdym razie wielo-
rakim znaczeniu, które można różnie 
interpretować. Czasami jedna potrawa 
lub jeden atrybut może skrywać w so-
bie wielość sensów. Tak jest np. z os-
trygami, które symbolizuj¹ kobietę, ale 
maj¹ też znaczenie religijne. Zamknię-
te ostrygi to cia³o, które stanowi wię-
zienie dla duszy s³abej, pe³nej niewie-
dzy. Na tym przyk³adzie możemy za-
obserwować też niemalże skrajnie dwu-
biegunow¹ możliwość odbioru, od 
symboliki waginalnej do metafizycz-
nej. Od kobiety do więzienia duszy 
znaczeniowość może być bardzo sze-
roka, ale interpretacja (przynajmniej 
w przypadku symboliki) nigdy nie po-
winna być dowolna. 
  Obuwie występuje jako symbol po-
żytku, poddania się, podleg³ości, hań-
by, niewoli, ale również jako ozna-
czenie mi³ości i seksu. W wielu zwy-
czajach weselnych i świętach urodza-
ju symbolizuje p³odność. Natomiast 
w starożytności by³ znakiem wolno-
ści, gdyż boso chodzili tylko niewol-
nicy. Fakt, że symbolika starożytna jest 
w zasadzie przeciwstawna nowożyt-
nej (niewola – wolność), jest niew¹t-
pliwie interesuj¹cy dla historyka kul-
tury.
  Każdy rodzaj obuwia ma również 
swoje indywidualne znaczenie – trze-
wiki kojarzone s¹ z ch³opami i biedą, 
sanda³ z szybkości¹ i ucieczk¹, panto-
fle to domowe zacisze. Przyk³ady te
można mnożyć, przy czym znaczenie
konkretnego buta w stosunku do zna-
czenia buta w ogóle może rodzić ko-
lejne znaczenia. Niezależnie jednak 
od tego, co jest przedstawione na ob-
razie i co symbolizuj¹ ukazane tam 
przedmioty, martwa natura wyraża 
zami³owanie do świata rzeczy. I cho-
ciaż zazwyczaj spe³nia funkcję deko-
racyjn¹, obrazuje też obyczaje, stosun-
ki spo³eczne i wartości ludzi danej 
epoki.
  Podobnie jest z portretami, które co
prawda przedstawiaj¹ konkretn¹ oso-
bę, ale często ta postać usytuowana 
jest w otoczeniu przedmiotów, które 
świadcz¹ o jej pochodzeniu, zawodzie, 

statusie spo³ecznym, a więc atrybu-
tów. Królowi zawsze towarzyszyć bę-
dzie ber³o i jab³ko, biskupowi pastora³, 
rycerzowi miecz. Portret ukazuje wiec 
nie tylko wygl¹d zewnętrzny, ale prze-
de wszystkim cechy wewnętrzne por-
tretowanej osoby, przy czym oczywi-
ście może odnosić się do wartości o-
gólnoludzkich.
 Atrybuty nadaje się również poszcze-
gólnym osobom po to, aby u³atwić ich
identyfikację. Przyk³ad w tym wzglę-
dzie mog¹ stanowić wszystkie bóstwa
starożytności, oraz święci w ikonogra-
fii chrześcijańskiej. To dobry pretekst 
do zaobserwowania przerostu znacze-
nia atrybutu nad przedstawieniem por-
tretowym. Konkretny święty, czy dany 
grecki bóg, na każdym przedstawie-
niu posiada zupe³nie odmienne oblicze 
– jest natomiast rozpoznawalny dzięki
atrybutom. Występuje tu zjawisko zu-
pe³nego zast¹pienia przedstawienia por-
tretowego przez przedmiot: trójz¹b, 
waga, czy Ewangelie mog¹ funkcjono-
wać bez pierwotnego w³aściciela; sa-
me w sobie przedstawiaj¹ osobę, z któ-
r¹ by³y portretowane. 
  Czy konieczne jest zatem przedsta-
wianie twarzy cz³owieka, żeby się cze-
goś o nim dowiedzieć? Teoretycznie 
ludzie s¹ w stanie rozpoznawać się np. 
po kszta³cie d³oni czy ucha, jednak kul-
turowo wyuczeni jesteśmy rozpozna-
wać kszta³ty twarzy. Dotyczy to jed-
nak tylko naszego kręgu etniczno – 
kulturowego, dlatego np. Europejczyk 
mieszkaj¹cy przez większość życia w 
Bia³ymstoku mia³by spore problemy 
w odróżnieniu od siebie twarzy miesz-
kańców Etiopii. W takim wypadku 
twarz – będ¹ca zazwyczaj nie tylko 
wizytówk¹ swego „posiadacza”, ale 
bezpośrednio z nim identyfikowana
– zostaje zast¹piona przez atrybut. Po-
dobnie jak w przypadku spotkania 
z bliźniętami – do identyfikacji pos³u-
gujemy się np. okularami, blizn¹ czy 
butami danej osoby. Powraca niepo-
koj¹ce pytanie: może więc wystarczy-
³yby same atrybuty, które określaj¹ 
przecież indywidualność i cechy szcze-
gólne danej osoby? 


