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Rozdział 9
ZOFIA LIPECKA: SZTUKA WOBEC
NIESKOŃCZONEJ HARMONII CHAOSU
Francuski pisarz i krytyk, profesor historii sztuki nowoczesnej i współczesnej na paryskiej Sorbonie,
Marc Le Bot (1924–2001)1, autor licznych opracowań dotyczących zagadnień związanych ze sztuką dawną,
którą rozumiał jako niezbędną, by mogła rodzić się sztuka nowa, w 1986 roku o obrazach Zofii Lipeckiej
napisał:
Pani obrazy zdają się pochodzić z jakiegoś marzenia, które nie zamierza oddalać się od żywych
źródeł myśli. Nie od swych początków, ale właśnie od swych źródeł. Źródło nie ma początku. Tryska, a
woda płynie. Nie przestaje tryskać, a woda płynąć. Nie wyobrażamy sobie, żeby kiedyś zaczęło ani żeby
kiedyś miało przestać tryskać. Tak samo rzecz się ma z Pani obrazami, które podążają własnym nurtem, a
jednocześnie wydaje się, że nigdy nie przestaną płynąć 2.
Opis Marca Le Bota odnosi się do wczesnego okresu twórczości artystki, którego dotyczy
prezentowany tekst. Zofia Lipecka mieszka w Paryżu od 1975 roku, urodziła się w Łęczycy, w 1986 roku
była na początku wytyczonej przez siebie drogi artystycznej, pierwszych poszukiwań i pierwszych wahań,
decyzji i wyborów.
Te wczesne rozstrzygania doprowadziły jednak artystkę do realizacji prac powstałych w latach
późniejszych, których problematyka ściśle związana jest z nurtującym ją zagadnieniem pamięci obrazu,
fenomenu trwałości malarstwa w historii kultury. Absolwentka historii sztuki na Sorbonie (studia pod
kierunkiem Marca Le Bota), po obronie pracy doktorskiej z tej dziedziny zdecydowała się kontynuować

_______________
1 Wybrane publikacje Marca Le Bota: Francis Picabia et la crise des valeurs figuratives,
é.d. Klincksieck, Paris 1968; Figures de l’art contemporain, .d. U.G.E., Paris 1976;
L’Oeil du peintre, é.d. Gallimard, Paris 1982; Images du corps, é.d. Présence contemporaine,
Paris 1986; La Main de dieu, la main du diable, é.d. Fata Morgana, Paris 1991;
Rembrandt, é.d. Flammarion, Paris 1991; Rembrandt et l’Orient, é.d. Flammarion, Paris
1991; Michel-Ange, éd. Flammarion, Paris 1992; Paul Klee, é.d. Adrien Maeght, 1992; Paul
Gauguin, Noa Noa de Tahiti, é.d. Assouline, 1995; Le Monde est un ordre, é.d. Fata Morgana,
Paris 2001.
2 M. Le Bot, A Zofia Lipecka, przekł. E. Jedlińska, [w:] Zofia Lipecka. Natura odzwierciedlona.
Nature réfléchie, kat. wyst., 8 XI 1991–19 I 1992, Muzeum Sztuki w Łodzi,
red. J. Janik, J. Jedliński, Ł.dź 1991, b. p.

edukację w zakresie malarstwa w Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. Malarstwo,
fizyczny kontakt z płótnem i farbą, gest ręki, dotykalny ogląd świata prowokują odzwierciedlenie otaczającej
rzeczywistości w sposób niemalże imitacyjny; fascynacja przedmiotem i otaczającymi nas zjawiskami natury
znajduje w tamtym czasie własny obraz w twórczości Lipeckiej, twórczości bliskiej nieomal konwencji
realizmu fotograficznego. Najpierw są to pojedyncze obiekty, jak gdyby lewitujące w pustce nieokreślonej
przestrzeni. Owe przedmioty artystka stopniowo układa w grupy, pojawia się – tak mocno zauważalny w
późniejszej twórczości malarki – porządek, pragnienie porządkowania chaosu, swoista niezgoda na nieład,
który – jak wiemy – w naturze jest pozorny.

Ilustracja 53. Zofia Lipecka, Grand triangle/Wielki trójkąt, 1985, akryl, pastel na płótnie, 200 x 200 cm. Własność
artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 54. ZofiaLipecka, Signes/Znaki 1985, akryl, pastel, grafit na papierze 65x87cm. Własność artystki.

Początkowa, trwająca do 1985 roku fascynacja barwnością przedmiotów, formą i jej fakturowym
zróżnicowaniem, niemal hiperrealistyczny sposób „zatrzymywania obrazów świata”, zostaną zastąpione
znakiem, który powtarzany, porządkowany, naśladowany, stanie się znakiem symbolicznym. Opis,
imitowanie świata już się dokonało, uważa artystka, odtąd jej dociekania będą ściśle związane z dążeniem
do odnalezienia systemu komunikacji przez język symboli i symbolizowanie 3.
Francuski krytyk Charles Le Perron w recenzji zamieszczonej w „Nantes Poche” z października
1986 roku pisał: „… polska artystka Zofia Lipecka podejmuje badania nad ZNAKIEM w aspekcie
obrazowania abstrakcyjnego, np.: Grand triangle, 1985 (il. 53), Signes, 1985 (il. 54), Triangle–pyramide,
1985 (il. 55). Widzimy proste, zatarte znaki, takie jak te z czasów dzieciństwa, prymitywne kształty na
dwuwymiarowym tle oddające potęgę pierwotnych symboli, próby wyrażenia głębi, a wszystko w
nierealnych szarych tonacjach”4. Przedmioty zatrzymane w obrazie, tak intensywnie obecne we wczesnych
pracach artystki, nie zostają jednakże całkowicie odrzucone, teraz – zredukowane do prostej formy,
enigmatyczne – układane są w szczególną mozaikę znaczeń i sensów, ich uważne rozczytanie poprowadzi
nas drogą ku tak pożądanemu odnalezieniu ładu w chaosie: Ombre rouges, 1986 (il. 56), Timbale, 1986 (il.
57), Arbre et lac, 1987 (il. 58), Arbre et nuage, 1987 (il. 59), Quatre merveilles du monde, 1987 (il. 60).

Ilustracja 55. Zofia Lipecka, Triangle–pyramide /Trójkąt–piramida, 1985, akryl, pastel, grafit na papierze, 65 x 87
cm. Własność artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 56. Zofia Lipecka , Ombre rouge/Czerwony cień, 1986, akryl na płótnie, 89 x 130 cm. Własność artystki.
Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.
_______________
3 „Odnaleźć w malarstwie sensy…”. Rozmowa z Zofią Lipecką, „Kontakt” 1988, nr 5, s. 90.
4 Ch. Le Perron, Expos., „Nantes Poche” 1986, nr 10, s.

Ilustracja 57. Zofia Lipecka, Timbale/Puchar , 1986, akryl, wosk na drewnie, 60 x 60 cm. Własność artystki.
Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 58. Zofia Lipecka, Arbre et lac/Drzewo i jezioro, 1987, grafit, tusz, ołówek, kredka, pastel na papierze, 50
x 65 cm. Własność artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Owo poszukiwanie porządku – uważam – stanie się idiomem artystycznym malarki. Jego daremność
może być źródłem melancholii, ale także twórczej siły, wyobraźni i potęgi marzenia. Myśl towarzysząca
gestowi, ręce, która maluje lub rysuje, odpowiadając na energię ciała, kształtuje regularność w ramach
wyznaczonych obrazem. „Dłoń przejmuje odpowiedzialność za impulsy płynące z ciała, to ona narzuca im
pewien porządek” – pisze Le Bot 5. Na surowej fakturze tła naśladującej ściany grot powstają plamy i linie
łamiące się albo wygięte, pozorna bazgranina, która – przy uważnym spojrzeniu – staje się znakiem
znaczącym, pierwotnym rysunkiem „pierwszego człowieka” albo śladem – czasem jest to delikatnie
naszkicowana ludzka sylwetka, jej cień, czasem zarys ciała zwierzęcia, rośliny, archetypowy, jakby
narysowany ręką dziecka rysunek domu, pierwsze rozpoznawalne znaki: strzałki, trójkąty, pionowe i ukośne
kreski sugerujące strugi deszczu, labirynty, okręgi i spirale.
_______________
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M. Le Bot, op. cit., b. p.

Ilustracja 59. Zofia Lipecka, Arbre et nuage/Drzewo i chmura, 1987, tusz, grafit, pastel na papierze, 76,5 x 56 cm.
Własność artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 60. Zofia Lipecka, Quatre merveilles du monde/Cztery cuda świata, 1987, akwarela, akryl, ołówek na
papierze, 49,7 x 64,5 cm. Własność artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

„Malarstwo moje zmierza w dwóch kierunkach, z jednej strony precyzyjny, prosty i ‘zimny’ rysunek,
z drugiej – bogata, zmysłowa płaszczyzna. […] Chciałabym znaleźć równowagę między płaszczyzną i
rysunkiem albo tłem i figurą, bez powracania do światłocienia i perspektywy” 6, mówiła Lipecka w 1988
roku. Artystka nie odrzuca wszak swego urzeczenia materią malarską (farba, wosk), której fizyczna
obecność, haptyczność, relacja ze światłem, głębia sugerująca bezkres zdają się wciągać nas do swego
wnętrza. Jej matowość bądź przezroczystość może pozostawić patrzącego poza obrazem lub – przeciwnie –
wciągać go w głąb: obraz Fossils 1989 (il. 61).
Skupienie na znaku jako archetypicznym symbolu, na jego wieloznaczności, określonej tym, co za Abym
Warburgiem (1866–1929) moglibyśmy nazwać wehikułem i jednocześnie strażnikiem pamięci
obrazu-symbolu w kulturze, ma w tej sztuce wymiar etycznego sensu mocowania się człowieka z
przeszłością, np. Sans titre (grand blanc), 1989, Sans titre (grand ocre), 1989.
_______________
6 Odnaleźć w malarstwie sensy …, s. 90.

Ilustracja 61. Zofia Lipecka, Fossils/Skamieliny, 1989, gwasz, pastel na papierze, 65 x 78 cm. Obraz znajduje się w
kolekcji prywatnej autorki.

W przywoływanym tu liście Le Bota do Zofii Lipeckiej francuski historyk sztuki zwraca uwagę na
powtarzalność geometryczno-organicznych form, obsesyjnie, natrętnie, wręcz rytualnie „wrysowywanych”
w płaszczyznę obrazu. Powtarzalność rytmicznego gestu ręki rysującej te same formy – sugeruje Le Bot –
służy odkryciu przyczyny własnej obsesji:
A zatem .w pozbawiony (pozornie) sensu gest, przez swą powtarzalność, odwołuje się do czegoś, co
ma sens. Uprawianie sztuki zawsze ma w sobie coś z rytuału. […] z kątów i owali rodzą się kształty. Kąty
ostre stają się strzałkami wskazującymi kierunki albo wierzchołkami drzew w lesie; owale stają się rybami
we wodzie, liśćmi z ich unerwieniem. Sztuka jest rytuałem pogańskim. W sztuce liście i drzewa noszą miano
bogów 7.
Przywołajmy w tym miejscu sens idei symbolu sformułowany przez niemieckiego filozofa i estetyka
Friedricha Theodora Vischera (1807–1887) w rozprawie Das Symbol 8 z 1857 roku. Vischer wychodził z
założenia, że świat można poznawać w dwojaki sposób: za pomocą języka pojęć i języka form obrazowych.
Symbol – uważał – zespala obraz i znaczenie, „obrazem” może być każdy przedmiot widzialny,
„znaczeniem” natomiast jest cały obszar przedstawień – wyobrażeń, jaki można zawrzeć w określonym,
powiązanym z tym obrazem pojęciem – wedle interpretacji Ryszarda Kasperowicza 9. Zasadniczą funkcję
pełni w tym związku przystawanie znaczenia do formy obrazu, związek zachodzący między Sinn i Bild.
Kiedy relacja ta zostanie naruszona, zmienione będzie również pojmowanie obrazu i znaczenia.
Powtarzalność gestu (tu: gestu malarskiego, gestu rysownika), o której pisze Le Bot w liście adresowanym
do Lipeckiej, znajduje potwierdzenie w koncepcji włoskiego antropologa Tito Vignolego (1829–1914) i
Karola Darwina (1809–1882). Obaj uczeni mieli istotny wpływ na koncepcję obrazu sformułowaną przez
Warburga. Twierdzili, że wszystko, co ludzie ukazują w języku gestów i mimice twarzy, charakteryzuje się
nieoczekiwaną powtarzalnością, podobieństwem oraz logiką: „jest to nieunikniony efekt zderzenia ze
światem, poszukiwania orientacji wobec świata i innych”, twierdził Vignoli 10. Odkrycie źródeł malarstwa w
obrazie, w tym, co zawiera się w jego ramach, na jego płaszczyźnie, w konsekwencji, doprowadziło artystkę
do – jak sama deklaruje:
____________
M. Le Bot, op. cit., b. p.
F. T. Vischer, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen, C. Mäcker, Stuttgart 1857, http://
www.deutschestextarchiv.de/book/view/vischer_aesthetik030204_1857?p=9. PDF (dostęp: 13.08.2015). Podaję za: F. T.
Vischer, Das Symbol [w:] Philosophische Aufsätze. Eduard Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum
gewidmet, Fues’s Verlag, Leipzig 1887, s. 153–193, https://www.tandfonline.com/doi/full/
101080/17561310.2015.1107314 (dostęp: 12.11.2018); K. E. Gilbert, H. Kuhn, A History of Esthetics, The Macmillan
Co., New York 1939, s. 505.
9 R. Kasperowicz, Wstęp, [w:] A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przekł. i wstęp R.
Kasperowicz, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010, s. 17–18.
10 Ibidem, s. 19. Por.: E. H. Gombrich, Aby Warburg: An Intellectual Biography, Warburg Instiute, Londyn 1971, s.
68 oraz: S. Ferretti, Cassirer, Panofsky and Warburg. Symbol, Art and History, transl. R. Pierce, New Haven–London
1989, s. 8–12.
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[…] poszukiwania początków samego obrazu, początków zarówno kulturowych – w pierwszych
prehistorycznych śladach na ścianach grot, jak i indywidualnych – w gryzmołach i rysunkach dzieci.
Nieiluzjonistyczne potraktowanie powierzchni obrazu doprowadziło mnie do wykorzystywania
specyficznych jakości materiałów, których używałam. Cechy tych materiałów, np. matowość – wymagająca
światła zewnętrznego lub, przeciwnie, przezroczystość – związana ze światłem wewnętrznym obrazu,
odsyłają wzrok poza samą płaszczyznę, sugerując, że to, co najważniejsze, nie znajduje się NA powierzchni
obrazu, lecz W JEGO GŁĘBI lub WOKÓŁ niego 11.
Kolejnym, istotnym aspektem artystycznych dociekań Lipeckiej jest dążenie do przekraczania
granic, zarówno tych związanych z tradycją, historią czy z archeologią, będących punktem odniesienia dla
jej myślenia, jak i estetycznych, wyznaczonych przez dialektykę pojęć abstrakcja–figuracja, a w
konsekwencji „do [przekraczania] granic samego malarstwa”12. Wzorem myślicieli europejskiej tradycji
humanistycznej Zofia Lipecka w swej sztuce stawia pytanie o zasadę trwałości pewnych form budujących
świat, o jego harmonię i sprzeczności warunkujące jego jedność. Porządkowanie świata odbywa się w tej
twórczości przez poszukiwanie harmonii chaosu, czy może raczej w wyniku głębokiego przekonania o
istnieniu „autonomicznego praobrazu”, który powstaje jako wytwór „niejednoznaczności”, historycznie
kształtowanej wyobraźni kulturowej. Przypomnijmy, idąc za myślą Kasperowicza: „forma artystyczna,
wizualna, obrazowa nie tylko jest efektem czynności zapośredniczającej imaginacji oraz pamięci, lecz także
sama mediatyzuje, tak w perspektywie chronologii kulturowej (obrazowej), jak i przemian
psychologicznych” 13.
Lipecka, wychodząc z przekonania o pewnej rozumności świata, której przyczyny zauważa zarówno
w tym, co łączymy z wyobrażeniem, fantazmatem, trwałością archetyp.w w świecie współczesnym, jak i w
tym, co obecne we współczesności, wznosi niejako mit sztuki, według własnego założenia, do poziomu
precyzyjnego narzędzia, dzięki któremu ową wielorakość świata można opisać i poznać prawa jego
powszechnej harmonii. Punktem odniesienia dla artystki jest sfera kultury prowadząca ku naturze, by
przeniknąć do niegdyś tak harmonijnie złączonego z człowiekiem świata magii, kultów, wierzeń, mitów,
rytuałów i symboli. Poszukiwanie ukrytych więzi łączących sztukę z magią, sztukę z religią, sztukę z etyką,
wydaje się w twórczości Lipeckiej fascynującą (ale też niebezpieczną i niepewną) wyprawą na „inny biegun
świata”14. Ryzykowne poznawanie nieznanego i nieuświadomionego, przekraczanie granic ścisłej nauki o
wszechświecie i jego prawach, rozciąganie pamięci w przeszłość i przyszłość – zasada i początek umysłowej
tożsamości każdego człowieka – dla Lipeckiej stało się zasadniczym narzędziem przywracania pierwotnej
harmonii chaosu. Zatem pamięć i zdolność człowieka do oddzielenia tajemnicy niezgłębionego sacrum od
ładu profanum mogą stać się instrumentem obrony człowieka przed obsesyjnym, pierwotnym lękiem w
obliczu tajemnicy. Korzenie tego lęku tkwią – jak wiemy – w zagadkowym i nadal groźnym świecie natury.
Jak pisze Kasperowicz – „[…] magia i mit, rytuał i ofiara są pierwotnymi próbami wyjaśnienia, opanowania
lęku – Orientierung – stosunku do świata – aż do chwili, gdy człowiek znajdzie wyjaśnienie w kategoriach
logicznej, abstrakcyjnej myśli naukowej”15. Artystka zdaje się ten pierwotny lęk, przez empiryczne dążenie
do poznania jego źródeł, oswajać, wprowadzając w kadr obrazu ład, ujawniając rządzącą naturą symetrię,
akcentując przeciwieństwa i powtarzalność form. Podobnie jak w odniesieniu do religii, miejsce sztuki
sytuuje się w sferze pomiędzy – między światłem i półcieniem, między dramatem niepewności a
przekonaniem o nieuchronności tego, co następuje w procesie dziejowym, ale także między czasem świętym
i czasem poza sakralnością. Z nich wydobywa się obraz, konstytuuje go magiczna zależność kształtowana
przez „[…] tożsamościowe uczestnictwo i [ów obraz – E.J.] może być swobodnie kształtowany – aspekt
artystycznego ładu, pojętego jako harmonia estetycznej kontemplacji, staje się coraz wyraźniejszy”16.
Powstaje zatem obraz jako obraz symboliczny, jego potencjałem jest Natura: to pierwsze obrazy naskalne,
znak jako namacalny ślad psychicznej energii życiowej. Lipecka poprzez swoje obrazy stara się nadać kształt
własnej świadomości otaczającego świata, wniknąć w tajemnicę tego, co działo się na początku. Rozważane
powyżej kwestie obrazują takie płótna jak np.: Sans titre (gris, spirale),1989, Sans titre (vert pâle), 1989,
Premières années de l’univers #8, 1990).
Zagubienie, zbanalizowanie, zdegradowanie do poziomu jałowej formuły obrazowej świata
widzialnego zagraża budowaniu harmonii. Rozważana w twórczości Lipeckiej czasowa i przestrzenna
prawidłowość, powtarzalność niektórych form, wywołują potrzebę poznawania i ochrony naszej przestrzeni

______________
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Z. Lipecka, Credo, „Kontakt” 1988, nr 5, s. 80.
Ibidem.
R. Kasperowicz, op. cit., s. 17.
C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, ed. A. Jaffé., Rasher, Zurich–Stuttgart 1962, s. 196.
R. Kasperowicz, op. cit., s. 27.
Ibidem.

autorefleksji i kontemplacji, utraconych w wyniku niszczenia przez człowieka dystansu do natury. Lipecka
pisze:
Różnorodność motyw.w, których używam w swojej sztuce prowadzi nieuchronnie do pytania o ich
znaczenie. Wydaje mi się, że sens sytuuje się poza poszczególnymi symbolami – w samej formie. Repetycja
w całej historii cywilizacji pewnych kształtów takich jak spirala, szachownica lub trójkąt, a dalej ich
obecność w naturze, w zadziwiających formach roślinnych, zwierzęcych lub krystalicznych i w końcu ich
struktura: regularna, symetryczna – wydają się ukazywać mi harmonię kosmiczną 17.
Raz jeszcze wróćmy do Aby’ego Warburga, którego poszukiwania w zakresie historii sztuki jako
historii znaczeń symbolicznych wydają się paralelne z artystycznymi dociekaniami Lipeckiej. Warburg
niebezpieczeństwo zagrażające współczesnemu człowiekowi kojarzył ze zniszczeniem, jak określał,
Denkraum – przestrzeni namysłu, miejsca, gdzie można ochronić to, czemu zagraża unicestwienie: pamięć
obrazową, symbole, archetypy, które tworzą naszą Mnemozyne18. Lipecka w swej twórczości, w
doświadczeniach codzienności, powracała do myśli o chaosie, o jego sile zakorzenionej we współczesnej
cywilizacji uwikłanej w potężne narzędzia komunikacji oraz przekazu informacji, zakorzenionej w kulturze,
która nie jest w stanie osiągnąć kunsztu dorównującego wielkiej spuściźnie Humanizmu. Humanizmu, który
– przypomnijmy – szczególną uwagę okazywał temu, co łączyło człowieka w przeszłości nie tylko z siłą i
transcendencją, lecz także z tym, co nędzne i słabe, wiążąc zmysłową intuicję z pracą umysłu – czyli dwie
sfery: naturę i kulturę. W humanizmie zmysłowe i pojęciowe oblicze poznania – jak pamiętamy – idzie w
parze ze szczególnym respektowaniem śladów pozostawionych przez człowieka.
Chaos cywilizacyjny (chaos ekonomiczny, biologiczny, ekologiczny, informatyczny), w który
uwikłana jest jednostka w dzisiejszej rzeczywistości; jej dezintegracja, poczucie symulowanego istnienia w
świecie komputerowej „bezprzestrzeni” i pozornych obrazów, w myśleniu i dziele artystki „[…] podlega
próbie zrekonstruowania ładu świata; włączenia chaotycznych fragmentów, niespójnych form, załamanych
przestrzeni, nieskończonych symetrii, pozornych repetycji w oswojoną tradycję humanistycznej kultury” 19
– pisze Andrzej Turowski.
Rozdartemu między mitycznym/religijnym i naukowym światopoglądem artyście w szczególny
sposób z pomocą przychodzi pamięć, która stara się organizować świat ludzkich doświadczeń, porządkować
chaos i przypadek. Archeologia wiedzy i kultury swój refleks musi znaleźć w naturze, w zgodności
człowieka z naturą pojmowaną jako kosmiczny ład, kosmiczny system, który utworzony został według
prawideł i zasad kierujących tak samo ruchami ciał niebieskich, przypływami i odpływami oceanów, jak
procesem wzrostu organizmów.
W kwietniu 1990 roku w nowojorskiej The Gallery, położonej przy Bond Street na obrzeżach Soho,
Zofia Lipecka prezentowała zespół tablic-obrazów wykonanych, charakterystyczną dla jej prac z końca lat
osiemdziesiątych delikatną szkicową kreską, często białym konturem na ciemnym tle, tu przypominających
rysunki dzieci malowane kredą na ulicy. Rysunki te prowadzą widza ku mistycznej symbolice pierwszych
form, znaków, o czym pisałam wyżej, pojmowanych tu w kategoriach pewnej zasady konieczności
obrazowania wpisanej w doskonały niemal ład. Cechą twórczości Lipeckiej z tego okresu jest konsekwentne
przestrzeganie prawa równowagi form, artystka wykorzystuje regułę powtarzalności, niemal symetrii
układów plastycznych, rytmiki i logicznej organizacji. Harmonia tego malarstwa wydaje się próbą
odzwierciedlenia nieskończonej harmonii chaosu otaczającego świata, poszukiwaniem antropologii obrazu,
którego znaczenie i sens zatarte zostały w niszczącym procesie cywilizacji. Piotr Piotrowski w omówieniu
tej ekspozycji wyróżnił trzy klasy motywów ikonograficznych występujących w obrazach Lipeckiej: „formy
życia” – tworzą je rysunki zwierząt (konie, ryby, ślimaki), roślin (kwiaty, liście), sylwetki człowieka bądź
fragmentów jego ciała (głowa, ręce). Na drugą składają się „formy kulturowe” – rozmaite paranaukowe
schematy, wykresy perspektywiczne, rysunki przedmiotów. Trzecia z klas to „formy abstrakcyjne”: figury
geometryczne, krzyże, koła, spirale… Artystka wprowadza do obrazów-tablic lakoniczne komentarze, opisy
o charakterze kosmologicznym: „góra-dół”, „piekło-niebo”, cyfry i ich konfiguracje, litery alfabetu
________________

17 Z. Lipecka, Je suis étonée et fascinée par l’harmonie… , grudzień 1990. Maszynopis udostępniony autorce przez
artystkę . Miejsce przechowywania: Paryż .
18 Por. E. H. Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biography, with a memoir on the history of the library by
Fritz Saxl, Phaidon, Oxford 1986, s. 225.
19 A. Turowski, Nostalgie…, [w:] Zofia Lipecka. Natura odzwierciedlona..., b. p.

łacińskiego, kwadrat magiczny 20. Proste, najprostsze formy wyrazu, które w rysunkach dzieci wykreślają
obszar wyznaczonej linią kredy, symbolicznej przestrzeni pra-pamięci „nakazującej” respektować reguły
gry, gdzie stawką jest zapanowanie nad pierwotnym lękiem i symboliczna wiara w magię i mit (np. w
nieprzekraczalność linii obrysowującej pole zabawy w grze „w klasy”, w „piekło-niebo”), w
obrazach-tablicach Lipeckiej stają się zapisem uniwersalnego porządku. Obrazy tej artystki mają ciężar
tablic mistycznych, na wzór tablic mitologicznych, zauważa Piotrowski, na których zapisywane było prawo
świata; to wypowiedź o znaczeniu kosmologicznym, wyrażona w języku wizualnej harmonii 21.
Od wielu lat w moim łódzkim domu znajduje się obraz Zofii Lipeckiej datowany na 11 października
1986 roku. Obraz nie ma tytułu. W lewym dolnym rogu mieści się narysowany białą kredką, lakoniczny
napis z dedykacją. W ciemne szaroniebieskie tło „wrysowana” jest znacznie ciemniejsza rama: obraz w
obrazie, rama pozorna i rama prawdziwa. Niemal w centrum kompozycji, białym konturem z czerwonawą –
jakby pragnącą wyrazić wahanie albo przeciwnie – potwierdzającą myśl i gest ręki rysownika – linią,
wrysowana jest ujęta profilem sylwetka lewitującego człowieka, który biernie, ale jednocześnie ufnie oddaje
się potęgom żywiołu wielkiego deszczu czy może meteorytów spadających gdzieś z otchłani na jego nagie,
bezbronne ciało. Samotny, jak gdyby nieukończony jeszcze „pierwszy człowiek”, przyjmuje na siebie deszcz
„kamieni światła”, odłamków z niebiańskiego tronu, które odbijają w sobie to wszystko, co dzieje się na
ziemi, objawiają to, co stało się z duszą umarłego oraz miejsce, do którego odeszła 22. Pierwsze religijne
znaczenie aerolitów związane było z przekonaniem, że spadają na ziemię nasycone niebiańską sakralnością,
są więc reprezentacją Nieba, bezpośredniego przejawu boskości. Człowiek na omawianym rysunku znajduje
się pomiędzy Niebem i Ziemią, między sacrum i profanum, zdaje się uosabiać humanistyczne marzenie o
świecie, w którym to, co widzialne, i to, co niewidzialne, może zostać wyrażone uniwersalnym językiem
sztuki kształtowanej rozumem.

*
Przedstawiony tu zarys twórczości Zofii Lipeckiej – zaznaczam – obejmuje wczesny okres jej
artystycznych i egzystencjalnych dociekań. Przyszłość, którą już znamy, doświadczanie rzeczywistości,
ustawiczne pogłębianie świadomości kondycji współczesnego człowieka, poprowadziły artystkę ku
problemom, których materią stała się pamięć jako konstrukcja wypełniająca przestrzenie wciąż uruchamianej
wizualnej wyobraźni. Dojrzała sztuka Lipeckiej, obejmująca okres po 1989 roku, zawiera się w jej
przekonaniu, że malarstwo jest przede wszystkim doświadczeniem postrzegania. Owo doświadczenie,
wplątane w procesy obnażania banału, docierające do granic przedstawiania realności, która nas otacza,
poprowadzi jej twórczość ku wyostrzonemu doznawaniu tego, co stanowi o przemijaniu nieuchronnie
związanym ze stanem melancholii i odczuwania pustki, braku, nietrwałości istnienia. Taka postawa
ukierunkowała twórczość artystki z ostatnich lat w stronę problemów skoncentrowanych na pamięci
Zagłady. A raczej na pamięci, która – w tej sztuce – wypełnić chce pustkę Zagłady, co artystka czyni przez
przywoływanie faktów z nią związanych (np. instalacja zatytułowana Projekt Treblinka z 2012 roku, o której
mowa będzie w następnym rozdziale) 23.
Traktując malarstwo – wedle słów artystki – w kategoriach doświadczenia widzenia, przecież
pozostała wierna swemu kredu, opublikowanemu w 1988 roku, które raz jeszcze przytoczę: „[…] to, co
najważniejsze nie znajduje się NA powierzchni obrazu, lecz w JEGO GŁĘBI lub WOKÓŁ niego” 24.

_______________
P. Piotrowski, Tablice Zofii Lipeckiej, „Zeszyty Literackie” 1990, nr 29, s. 134–135.
Por. Ibidem, s. 135.
Por. M. Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Bibliothèque historique Payot, Broché,
Paris 2015, s. 135.
23 Artystka wykorzystuje m.in. nagrania głosów świadków Zagłady, wydobywa zdarzenia i obrazy (współczesne
fotografie, filmy wideo) miejsc naznaczonych Zagładą.
24 Z. Lipecka, Credo..., s. 80.
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ZOFIA LIPECKA: PROJEKT TREBLINKA (2004…). FOTOGRAFIA
– DOKUMENT, FOTOGRAFIA – MALARSTWO
Każdy obraz to nie wierny obraz, to tylko obraz1
Jean-Luc Godard
Zofia Lipecka wyjechała z Łodzi do Paryża jako kilkunastoletnia uczennica marząca o studiach w
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego).
Ukształtowała ją Francja, staranna edukacja – najpierw Sorbona, gdzie studiowała historię sztuki,
następnie paryska École des Beaux Arts.
W rozdziale tym skupiam się na jednym z licznych w dorobku artystki dokonań, jakim jest nadal
przez nią realizowany Projekt Treblinka (2004…). Lipecka tę pracę zainicjowała w 2004 roku,
intencjonalnie odnosząc ją do powszechnie znanej fotografii dokumentalnej, która obecnie znajduje się
w zbiorach Yad Vashem The Holocaust Martyr’s and Heroes’ Rememberance w Jerozolimie (il. 62).
Zdjęcie to, wykonane przez nieznanego fotografa, najprawdopodobniej pochodzi sprzed 1945 roku. Ta
zamazana, niewyraźna odbitka przedstawia niemiecką tablicę administracyjną z dominującym napisem
„Treblinka”. Tablica umocowana jest na betonowym słupie, wyznaczającym granice i odległości
dzielące Warszawę od pobliskich miasteczek. Nazwy miejscowości napisane są w języku niemieckim i
polskim. Nazwa „Treblinka” powtórzona jest dwa razy: większe litery zapewne odnosić się miały do
języka niemieckiego, mniejsze – oznajmiające to samo miejsce, w niezmienionej formie – do języka
polskiego. Niezależnie od owej fotografii dokumentalnej, inspiracją powstania Projektu, był film
Claude’a Lanzmanna Shoah z 1985 roku: kadr, na którym widzimy Henryka Gawkowskiego,
maszynistę lokomotywy, która ciągnęła wagony z ludźmi wiezionymi do komór gazowych w Treblince
(il. 63). Mężczyzna w kolejarskiej czapce uchwycony na jednej z klatek filmu Lanzmanna wychyla się z
okna lokomotywy, w oddali, ale bardzo wyraźnie, widoczna jest tablica z napisem, jakie zwykle ustawia
się na peronach – czarne drukowane litery na białym tle – TREBLINKA. Podczas rozmowy z
Gawkowskim, prowadzonej dla potrzeb filmu, pada pytanie ze strony tłumacza francuskiego reżysera:
„Ile jest kilometrów między rampą, na którą wyprowadzano ludzi, a samym obozem?”. Odpowiedź:
„Sześć kilometrów”2. Fotografie i obrazy Zofii Lipeckiej zdają się pokazywać właśnie te sześć
kilometrów, jakie dzieliły skazanych na śmierć, od momentu wyjścia z wagonów do chwili dotarcia do
miejsca zagłady (il. 64). Każdego roku, od 2004, Lipecka podróżuje do Treblinki, jedzie zgodnie ze
wskazaniami współczesnej samochodowej mapy Polski, zatrzymuje się przed nowym znakiem z nazwą
miasteczka, wykonuje zdjęcie w kierunku, który prowadzi do dawnego obozu zagłady. Następnie
artystka wiernie, wręcz obsesyjnie skupiając uwagę na każdym szczególe, przemalowuje, kopiuje,
powiększając obraz uchwycony w aparacie fotograficznym, tytułując go datą informującą o tym,
którego dnia wykonane zostało zdjęcie. Niezależnie od faktu, że w 2012 roku tablica informacyjna z
nazwą miejscowości Treblinka została przesunięta o kilkaset metrów dalej, artystka nadal fotografuje i
maluje zawsze to samo miejsce, miejsce utrwalone na pierwszej, dokumentalnej fotografii (il. 65, 66,
67).
Punktem odniesienia pracy Lipeckiej jest zatem jedna z fotografii pochodzących z czasu II wojny
światowej, będących dokumentami najstraszniejszej tragedii w historii ludzkości, jaką była Zagłada, a
także poszczególne klatki filmu Lanzmanna, na których widoczne są tablice z napisem „Treblinka”.
Obrazy te są tak samo wyjątkową formą dawania świadectwa naszej pamięci (film i kadry filmu
Lanzmanna oraz cykl zdjęć wykonywanych przez artystkę), jak i próbą zmierzenia się z niemożliwością
zatrzymania jej, z jej fragmentarycznością, nieobecnością, z potrzebą zmuszenia miejsc, ale też obrazów
do mówienia. Obrazy-fotografie Lipeckiej prowokują pytania o znaczenie ochrony przeszłości, o

pamiętanie o to, co minęło, o wysiłek, jaki trzeba ustawicznie wkładać, by tę pamięć o przeszłości,
przecież niewygodnej, doskwierającej, zachować. Miejsce zatem – pozornie nieważny punkt na mapie
Europy – zdaje się wcielać wydarzenia, które tu właśnie się rozegrały. Gdy odejdą ci, którzy przeżyli –
świadkowie i sprawcy – ono zostanie. Niemcy, jak wiemy, wkładali wiele wysiłku w to, by zatrzeć
wszelkie ślady swych zbrodni, „nie mogli wszak zniszczyć wszystkich pamięci i pod maskami świeżo
zasadzonych lasów i traw Claude Lanzmann odnalazł przerażającą rzeczywistość” – pisała Simone de
Beauvoir w eseju wprowadzającym do jego książki, wydanej na podstawie zarejestrowanych rozmów z
ocalonymi i świadkami Holocaustu. Zwrócił się także ku „technikom, którzy uczynili go możliwym, i
którzy odrzucili wszelką odpowiedzialność” – by użyć tu frazy z tekstu de Beauvoir8. W jaki sposób?
Jak możemy pamiętać i zrozumieć? Najwierniejsze świadectwo Zagłady pozostawia nas obok, nadal
pozostajemy poza nią. Potworne doświadczenie staje się naszym wówczas, gdy wnika w nasze myśli i
ciała.

Ilustracja 62. Tablica informacyjna przy wjeździe do Treblinki. Fotografia anonimowa. Archiwum Yad Vashem The
Holocaust Martyr’s and Heroes’ Remeberance Authority, Jerozolima. Źródło reprodukcji: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jad_Waszem (dostęp: 5.12.2017)

Sztuka, o której tu mówimy, jest też pytaniem o to, co straciliśmy, mówi o niemożności zatrzymania
pamięci i przedmiotów mogących tę pamięć wspomóc. Jest ona także o nieustającej ludzkiej walce w
wysiłku o zachowanie samego fenomenu sztuki, o zachowanie trudu tworzenia na przekór wszystkiemu.

Ilustracja 63. Kadr z filmu Claude’a Lanzmanna pt. Shoah, 1985. Film dostępny jest na stronie United States
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Źródło reprodukcji: https://collections.ushmm.org/search/?
utf8=%E2%9C%93&f%5Blanguage_facet%5D%5B%5D=Polish&q=gawkowski+henryk&search_field=all_fields
(dostęp: 5.12.2017)

*
Późną wiosną 1942 roku Niemcy rozpoczęli budowę ośrodka natychmiastowej zagłady Żydów w
Treblince (Vernichtungslager Treblinka)4. Działał już w tym czasie obóz koncentracyjny w Auschwitz,
położony przy miasteczku Oświęcim. Sześć największych obozów koncentracyjnych, nazywanych
obozami śmierci, zostało założonych na tych ziemiach: w Auschwitz-Birkenau, w Chełmie, w Bełżcu,
Treblince, Sobiborze i Majdanku. Treblinka była jednym z trzech ściśle strzeżonych przed opinią świata
obozów eksterminacji Żydów europejskich, zbudowanych przez nazistowskie Niemcy. Obóz
zlokalizowany został nieopodal miasteczka Treblinka, położonego 80 km na północny-wschód od
Warszawy. Teren ukryty był wśród lasów, usytuowany w pobliżu linii kolejowej Sokołów Podlaski–
Małkina, niedaleko wsi Poniatowo. Funkcjonował od 23 lipca 1942 roku do 19 października 1943; w
listopadzie 1943 roku, po zdławieniu buntu więźniów (2 sierpnia 1943 roku) obsługujących komory
gazowe, Niemcy zdecydowali o całkowitej likwidacji obozu i zniszczeniu wszelkich śladów. Ocalało
nieco ponad trzydzieści osób. Ośrodek zagłady w Treblince 2, podobnie jak w Bełżcu i Sobiborze,
zbudowano w ramach realizacji tzw. Aktion Reinhardt5. W tym czasie, wedle przybliżonych danych,
wymordowano w Treblince, w komorach gazowych, od 700 000 do 900 000 ludzi. Transporty kolejowe
przywoziły mieszkańców okolicznych gett, a także ludzi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji,
Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i Związku Radzieckiego. W Treblince, oprócz obozu w Auschwitz,
została zamordowana największa liczba Żydów6. Był to obóz eksterminacji – niewielka liczba
mężczyzn, którzy nie byli zabijani natychmiast po przybyciu na jego teren, wykorzystywana była jako
siła niewolnicza tzw. Sonderkommandos, zatrudniano ich przy grzebaniu ciał ofiar. Szczątki ludzkie,
wrzucane do masowych grobów, zostały wydobyte w 1943 roku i spalone na stosach pogrzebowych.
Przed II wojną światową Treblinka była małą osadą, znaną z pozyskiwania żwiru potrzebnego do
produkcji betonu, jej dogodne położenie przy węźle kolejowym umożliwiało sprawny transport surowca
do rozbudowujących się miast w Polsce. Żwirowisko należało do Michała Łopuszyńskiego, polskiego
przemysłowca, który na potrzeby swego przedsięwzięcia przedłużył istniejącą już linię kolejową o 6
kilometrów. Gdy oddziały SS przejęły tereny żwirowiska (Treblinka1), kamieniołomy były już
wyposażone w urządzenia gotowe do wykorzystania.
*
Kolejne fotografie składające się na Projekt Treblinka, które Zofia Lipecka konsekwentnie
wykonuje, oparte są na owym jednym, wspomnianym wyżej, zdjęciu dokumentalnym oraz na
wybranych kadrach z filmu Lanzmanna. Zdjęcie pochodzące sprzed 1945 roku reprodukowane jest w
encyklopediach i podręcznikach omawiających historię nowoczesnej Europy, w opracowaniach
poświęconych Holocaustowi. Owa szaro-biała, zamglona fotografia jest obecnie jednym z nielicznych
świadectw ukazujących miejsce masowej śmierci europejskich Żydów, tak jak miejsce owo wyglądało
w dniach Zagłady.

Ilustracja 64. Zofia Lipecka, Projekt Treblinka–18 AVRIL 2004, olej na płótnie, 175 x 220 cm. Własność artystki.
Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki

Ilustracja 65. Zofia Lipecka, Projekt Treblinka–21 AVRIL 2005, olej na płótnie, 175 x 220 cm. Własność artystki.
Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 66. Zofia Lipecka, Projekt Treblinka–2 JANVIER 2006, olej na płótnie, 175 x 220 cm. Własność artystki.
Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ilustracja 67. Zofia Lipecka, Projekt Treblinka–28 DÉCEMBRE 2016, olej na płótnie, 175 x 220 cm. Własność
artystki. Reprodukcja udostępniona za zgodą artystki.

Ta mała wieś położona nad rzeczką Treblinka, od której wzięła nazwę – jak informują przewodniki
po miejscowościach w Polsce – mająca dawne pochodzenie, od zawsze niejako pozostawała na uboczu
jednego z najbiedniejszych regionów kraju. Obecnie Treblinka ma reputację miejsca napiętnowanego
istnieniem w jego pobliżu byłego obozu zagłady. Jego nazwa, jak wiele we Wschodniej Europie, Austrii
i Niemczech, wywołuje w nas niepokój (?), lęk (?), może strach (?), a – może – współczucie (?). Wiele
znaków zapytania! Jest to miejsce-upamiętnienie, miejsce-pomnik braku ciągłości i utraty. Zdjęcie
dokumentalne, do którego odwołuje się Lipecka w swych obrazach, zostało wykonane przez
anonimowego fotografa podczas niemieckiej okupacji. Przyglądając się uważnie tej fotografii możemy
bez trudu zobaczyć prostokątną tablicę-znak drogowy – na białym tle, powtórzmy, widnieje wyraźny
napis „Treblinka”. Tablica umocowana została na poboczu prawej strony bitej drogi, pośród
niemrawych drzew i chaszczy – to charakterystyczny pejzaż na granicy Mazowsza i Podlasia: rozległy,
monotonny, z drogą ciągnącą się po horyzont; tylko pola i zarys lasu w oddali – nie ma tu domów, ani
ludzi – pustka i uczucie osamotnienia. Wszystkie kontury są tu zatarte i niewyraźne. Patrząc na tę
fotografię odnosimy wrażenie bezmiaru, pogłębionego dominującą nad nim ciszą, którą „nazywa” owa
tablica z napisem nigdy nie czytanym obojętnie. Max Kozloff, amerykański krytyk sztuki pisze:
Wykorzystanie fotografii w charakterze źródła informacji jest
uprawnione i konieczne. Jednakże oferuje ona również łatwiejsze
doświadczenia związane z wyobraźnią – coś, co można ujrzeć – zachęca
do zaangażowania wzroku widza. Wizualne fakty, których dostarcza
fotografia sama z siebie przekazują rzeczywistość czasów, w których
zostały wykonane. Zdjęcia, jako zakomponowane i zestawione,
odzwierciedlają narracyjne pragnienia swoich czasów 7.

Od strony wizualnej Zofia Lipecka, przez Projekt Treblinka, odnosi się do przywołanej wyżej
fotografii dokumentalnej oraz do kadrów z filmu, jednakże intencjonalnie artystka prowadzi nas tą samą,
utrwaloną na starej odbitce, drogą, którą przejść musieli ludzie idąc od stacji kolejowej do samego
obozu, do komór gazowych. Lipecka tym samym niejako odwraca czas, prowadzi nas w obszary
tragicznej przeszłości, do samego rdzenia naszej pamięci. Od roku 2004, raz w roku, jedzie
samochodem do Treblinki, zazwyczaj w kwietniu, ale bywa, że w innych miesiącach. Zatrzymuje się
przed nową prostokątną tablicą – obecnie na zielonym tle widnieje biały napis, tak bowiem wyglądają
wszystkie tablice drogowe w Polsce oznajmiające nazwy miejscowości – i wykonuje jedno zdjęcie. Jest
to zawsze to samo miasteczko, miejsce, droga, w czasie realizacji Aktion Reinhardt oznaczające stację
docelową ludzi, których w tym punkcie świata czekała śmierć.
Obrazy malowane na podstawie barwnych fotografii wykonanych przez artystkę opatrzone są
datami ich wykonania. W prawym dolnym rogu płótna, sugerując datę „drukowaną” przez fotograficzny
aparat cyfrowy, Lipecka maluje datę powstania fotografii-obrazu. Te daty są jednocześnie tytułami
kolejnych płócien, które realizowane są w innym czasie, w pracowni, po powrocie z podróży, z innym
odczuwaniem chwili, gdy wykonywana była fotografia. Technicznie perfekcyjne zdjęcie – przy czym
nie chodzi tu o doskonałość kompozycyjną czy fakturalną – pozornie wydaje się jedynie zimnym
zapisem tego jednego dnia, jednego momentu. Jednakże nazwa miejscowości – Treblinka – i jej
dojmująca „widoczność” na fotografii i na obrazie nie są bez skazy, ani obojętne. Ten obraz dlatego
powstał. Na serii fotografii i obrazów widzimy tę samą niekończącą się drogę, jaką pamiętamy ze
zdjęcia sprzed 1945 roku. Obecnie droga pokryta jest asfaltem, drzewa i krzewy są bujniejsze, na
jednych obrazach niebo jest błękitne, na innych szare, czasami szyba samochodu zalana jest strugami
deszczu, widoczne są też skromne, proste domy, czasami widzimy przejeżdżające pojazdy. To wszystko,
co ujmuje oko aparatu. Pejzaż przytłacza swą monotonią, bezruchem i ciszą. Artystka wykonuje zdjęcie
w tym „zranionym” miejscu, a jej decyzja, jej samotność w tym momencie, jest swoistym moralnym,
narzuconym sobie i nam – odbiorcom – zobowiązaniem, by podjąć tę samą podróż, powtórzyć to samo
doświadczenie. Nie chodzi tu jedynie o podróż rozumianą w kategoriach przestrzeni, podróż do miejsca,
ale także właśnie o podróż w czasie. Kolejnym aktem drogi podjętej przez Lipecką, której efektem jest
owa jedna fotografia, jest – o czym już wspomniałam wyżej – powtórzenie obrazu fotograficznego w

obrazie malarskim. Mimo że każde ze zdjęć zrobione jest w tym samym miejscu, każde jest inne,
zależnie od pory roku, dnia, pogody, nasłonecznienia, refleksów światła, cieni, ustawienia kamery,
deformacji spowodowanej niedoskonałością ludzkiej ręki i oka. Powtarzając w obrazie malowanym owe
zmieniające się, trudno uchwytne efekty, artystka notuje „prawdę czasu”. Wierne odzwierciedlenie
zapisu obrazu fotograficznego w obrazie malowanym możemy rozpoznać jako mierzenie się artysty z
pamięcią czasu zaprzeszłego, przeszłego i obecnego, tu i teraz, z próbą uchwycenia prawdy w dziele
sztuki. W 2013 roku, gdy z powodu choroby artystka nie mogła przyjechać do Polski i nie mogła zrobić
zdjęcia, zostawiła zamalowane na biało, puste płótno.
Wracając do Projektu Treblinka (2004–…) należy pamiętać, że o ile obraz malarski jest dziełem
stanowiącym całość, fotografia jest tu zaledwie fragmentem owej całości, służy wsparciu pamięci, jest
potwierdzeniem obecności w tym miejscu, w tym czasie. Walter Benjamin mówi wprost: „Obraz
stworzony przez malarza jest całością, podczas gdy obraz wykonany przez fotografa składa się z wielu
fragmentów”8. Wykonanie fotografii, której zadanie jest czysto wkalkulowane w istotę projektu
Lipeckiej, jest kwestią momentu. Tak jak w pamięci coś się zaciera, zamazuje kontury, innym razem
wyostrza, tak też niektóre fragmenty fotografii tracą swą czytelność, inne dostrzec można wyraźnie.
Niekiedy fotografie są nieostre, prześwietlone albo zbyt ciemne. „Nie jestem fotografem. Nie robię nic
poza pstryknięciem zdjęcia” – pisze artystka 9. Następnie fotografia jest malowana – jakość obrazu, jego
struktura, są zależne od jakości fotografii, która jest podstawą. Artystka nie dokonuje projekcji obrazu
fotograficznego na płótno, powiększa go tradycyjną metodą la mise au carreau10. Bernd Stiegler pisze
tak o fotografii:
Fotografie tworzą własną pamięć obrazów, odwołującą się do
fotografii i przywołującą we wspomnieniach obrazy w obrazach.
Przedmiotem tej pamięci może być również – być może jest to nawet
reguła – funkcja pamięciowa fotografii jako taka. Pamięć obrazów
pokazuje się najwyraźniej w obrazach pamięci. A w obrazach pojawiają
się znów obrazy, które odsyłają do obrazu11.

Fotografia dokumentalna, u swych początków, postrzegana była jako nośnik absolutnej dokładności,
potwierdzenie obiektywnej prawdy, podczas gdy malarstwo uważano za efekt interpretacji.
„Fotografia-dokument postrzegana jako bezstronny mediator ma na celu stworzenie nowych relacji
pomiędzy tym, co tutaj, a tym, co odległe, pomiędzy dostępnym i nieosiągalnym, między widzialnym i
niewidzialnym”, pisze André Rouillé12. Akt powtarzania przez malarkę, jako obrazu piktoralnego,
fotografii wykonywanej przez nią zawsze w tym samym miejscu, rok po roku, czyni każdą z tych
fotografii inną, inny – co oczywiste – jest też malowany obraz. Dzieło malowane powstaje długo,
utrwala chwilę „pstryknięcia”, która w czasie tworzenia obrazu absorbuje całkowicie myśli i pamięć
twórcy, jego odczucia, rejestruje zmęczenie oczu i ręki. Podstawowym obrazem-dokumentem jest owa
prostokątna tablica / znak drogowy sprzed zakończenia działań wojennych, oznajamiający nazwę tej
jednej miejscowości. Moglibyśmy w tym miejscu zadać sobie pytanie, dlaczego artystka realizując swój
obliczony na lata projekt nie „zadawala się” jedynie wykonaniem zdjęcia, dlaczego najważniejszym
aktem jest dla niej powtarzanie go przez precyzyjne „przemalowanie” i uzyskanie, jako efektu
końcowego, znacznie powiększonego obrazu malarskiego? Jej foto-realistyczna seria obrazów,
tworzona w powolnym, wymagającym długiego czasu procesie jest niejako (nie dość przypominać, bo
to chyba tu najistotniejsze) powtórzeniem drogi, którą przebywali ludzie kierowani do komór gazowych
Treblinki, próbą naszej odpowiedzi na siłę naszej pamięci, ale i naszego zapominania przeszłości, także
jeszcze i próbą zmierzenia się z niemożliwością, a jednocześnie koniecznością wyrażenia grozy Zagłady
w sztuce, pomimo wszystkiego, co się stało i co zostało już powiedziane.
Stajemy zatem wobec ustawicznie ponawianego problemu celu sztuki współczesnej, która
poszukuje środków mogących wyrazić to, czego wyrazić nie sposób, a co jednakże domaga się w
naszym sumieniu wyrażenia, przy zachowaniu poczucia, że poniżono człowieczeństwo, że pamięć o
Shoah jest trwałą składową kondycji naszego życia. Mowa jest tutaj o sztuce, która musi być tworzona,

niejako wbrew często w kontekście sztuki obecnej powtarzanemu pytaniu Theodora W. Adorna: „Czy
możliwa jest poezja po Auschwitz?”.
Zofia Lipecka jest artystką, malarką, nie fotografem i jej praca Projekt Treblinka (2004–…) przede
wszystkim jest o „ochronie” sztuki, ochronie starej tradycji malarstwa, na przekór przywołanemu tu
pytaniu Adorna i wbrew często ponawianemu stwierdzeniu mówiącemu o niemożności zrozumienia
nonsensu Shoah. Jej praca tworzy pamięć o wydarzeniu, którego jesteśmy spadkobiercami. Sztuka –
uważa artystka – może dawać nadzieję (nie pocieszenie), może być formą katharsis, może dać siłę życiu
po koszmarze, pomóc odbudować to, co utracone. W Projekcie Treblinka zostajemy skonfrontowani z
klasycznym gatunkiem malarskim, jakim jest pejzaż, jeden z najważniejszych tematów sztuki od
romantyzmu po współczesność, ulubiony motyw wybitnych artystów niemieckich. Pamiętamy tak
znaczących twórców jak np. romantycy niemieccy: Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Carl
Blechen, współczesny niemiecko-francuski malarz Anselm Kiefer, czy malarze polskiego romantyzmu
i symbolizmu (np. Aleksander i Maksymilian Gierymscy, Józef Chełmoński, Jan Stanisławski), czy
polscy malarze współcześni np. Tomasz Ciecierski, Tomasz Tatarczyk, Leon Tarasewicz. Pejzaż jest
nadal jednym z najważniejszych tematów podejmowanych przez artystów. Być może Projekt Treblinka
Zofii Lipeckiej powinniśmy postrzegać jako formę właśnie umocnienia tego gatunku malarstwa, a także
przywrócenia pierwotnego (pierwszego) znaczenia tego małego, znanego tylko ze swej strasznej historii
punktu na mapie Europy, który artystka niejako „podnosi” do rangi tematu malarskiego. Lipecka w swej
pracy próbuje pokazać „zwyczajność” tego miejsca, nawet urodę miejsca przecież zamieszkałego,
żyjącego swą codziennością, mimo ponurej przeszłości i wciąż brzmiących w jego nazwie wydarzeń
czasu Zagłady.
Przywołajmy znamienne słowa, które wypowiedział Georges Didi-Huberman, zawarte w jego
książce Obrazy mimo wszystko, w której udowadnia konieczność mierzenia się z fotografiami
dokumentalnymi oraz dziełami sztuki dotyczącymi „zniszczenia człowieka przez człowieka”:
Wyobrazić mimo wszystko, a to wymaga od nas zgody na trudną
etykę obrazu – nie może on być ani czystą niewidzialnością (lenistwo
estety), ani ikoną horroru (lenistwo wierzącego), ani zwykłym
dokumentem (lenistwo naukowca) – lecz czystym obrazem,
nieadekwatnym, jednak koniecznym, niedokładnym, ale prawdziwym13.

Każde stworzenie dzieła sztuki jest w jakimś stopniu próbą przeciwstawienia się niemożliwości
opisania rzeczywistości. „Zwłaszcza artyści nie chcą ulec nieprzedstawialności, której w oczywisty
sposób doświadczyli – jak każdy, kto zetknął się ze zniszczeniem człowieka przez człowieka. Wtedy
tworzą serie, montaże mimo wszystko – wiedzą również, że katastrofy są pomnażalne w
nieskończoność”14.
W odniesieniu do pamięci o Shoah obcujemy z pamięcią niekompletną, z fragmentami, z obrazami
udającymi prawdę, zawsze zwodniczymi; nawet zachowane dokumenty, świadectwa deportowanych,
fotografie, nie mogą przekazać potwornego mechanizmu eksterminacji. Jednocześnie właśnie to, co
wiemy o Treblince, o Auschwitz, zmusza nas, byśmy wracali do zachowanych świadectw, do obrazów,
które próbują uczynić wyobrażalnym, to co miało – uczynione przez Niemców – pozostać
niewyobrażalnym. Obraz czy fotografia, docierając do dna historii, czynią widzialnym i wyobrażalnym
to, co w debacie filozoficznej po 1945 roku zostało sprowadzone do uniwersalnych kategorii
„niewypowiedzianego” i „niewyobrażalnego”, za którymi – zauważa Didi-Huberman, odwołując się do
książki Anette Wieviorki15 – stoją zasadniczo dobre intencje, pozornie filozoficzne, a w rzeczywistości
przeznaczone dla leniwych16.
*
Artysta, który tworzy dzieło odwołujące się do Zagłady, mierzy się z popiołami, z niepamięcią i
zobowiązuje nas, byśmy uświadomili sobie, jak bardzo Zagłada jest obecna w naszej rzeczywistości, w
wyobraźni, snach, lękach, w codziennych rozmowach. Te obrazy nie dają ulgi, poza nimi jest tylko
sztuka „ochroniona” przez twórcę. Niekończący się, w założeniu Zofii Lipeckiej, cykl obrazów Projektu

Treblinka (2004…) niczego nie stara się przywrócić do życia, nie stara się niczego naprawiać; nic
naprawić się tu nie da. Ale przez długotrwały proces malowania „prawdy” zarejestrowanej okiem
aparatu fotograficznego, żmudne „odtwarzanie” na płótnie każdego detalu wykonanego zdjęcia (zdjęcia
– o czym wspominałam wyżej – naznaczonego historią, opowiadającego pamięć czasów), ocala niejako
sens zgłębiania pamięci i zapominania, które ujęte zostały w ramy malarstwa – najstarszej gałęzi sztuk
plastycznych.
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