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OkreĞlenie „sztuka miasta” ukazuje niezgáĊbioną przestrzeĔ rozmaitych dziaáaĔ twórców róĪnych dziedzin sztuki. ArtyĞci wytwarzają zarówno a¿rmujące
wobec realnych przestrzeni miejskich dzieáa, jak i niejednokrotnie krytyczne obrazy wizji miast: ich historii, postaci, efektów urbanizacji, kultury. Obszar miasta
to sztuka architektury, form przestrzennych, rzeĨby, malarstwa, a takĪe widowiska, instalacje, performance, róĪnorodne gatunki sztuki publicznej (street art),
spektakle „Ğwiatáo i dĨwiĊk”, fotogra¿a, ¿lm oraz literatura i muzyka. Dodaü do
tego zestawienia wypada równieĪ teatr, jako wyraz realizacji dziaáaĔ aktorskich
w miejscu miasta, wybranym na uĪytek teatralnej kreacji, które moĪe peániü rolĊ
wspóátwórczą1. Z kolei motyw miasta znajdujemy w mitologii (Romulus i Remus zakáadający miasto Rzym), literaturze antycznej (Troja, Sparta, Aleksandria,
Persepolis), XIX-wiecznej powieĞci na kanwie antyku (Rzym w Quo vadis Henryka Sienkiewicza), w Biblii (Jerycho, Babilon, Jerozolima) oraz w literaturze od
1
J. Tyszka, Miasto jako teatr i przestrzeĔ teatralna – palimpsest problemów i terminów, [w:]
Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 195.
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XVIII wieku po czasy wspóáczesne. Zaakcentowaü tu naleĪy rozkwit urbanizacyjny miast związany z rewolucją przemysáową, wynalazkami technicznymi czy
odkryciami naukowymi, co w szczególnoĞci ukazaá Wáadysáaw Reymont w Ziemi obiecanej.
Film jako forma artystyczna wykazuje – szczególnie w ostatnich latach – silne powiązania z realiami miasta. Dotyczyü to moĪe ¿lmów Woody’ego Allena
(z miastami w tytuáach, jak Barcelona, Rzym, ParyĪ), Martina Scorcese (Nowy
Jork) czy innych twórców, jak na przykáad Fernanda Meirellesa (Rio de Janeiro).
Powiązania miasta z kinem i innymi sztukami wizualnymi (nowymi technologiami medialnymi) dają nowe wyobraĪenie wspóáczesnej miejskoĞci.
SpoĞród wielu rodzajów związków zachodzących miĊdzy miastem i sztuką
w przestrzeni kultury warto zwróciü uwagĊ na wzajemną zaleĪnoĞü, która „bardziej przypomina dwustronną translacjĊ: tego co miejskie, na to, co estetyczne,
i tego, co estetyczne, na to, co miejskie”2. Zaznaczmy wszakĪe juĪ na wstĊpie,
Īe zainteresowaniem naszym obdarzamy kategoriĊ „miasto w sztuce”, a wiĊc te
dokonania artystyczne, które powstaáy z inspiracji miastem, pomijamy zaĞ zagadnienie „sztuki miasta” jako tej, która funkcjonuje w przestrzeni miejskiej.
Przenikanie siĊ dwóch Ğwiatów – miasta i sztuki – widoczne jest równieĪ
w Ğwiecie muzyki. WyobraĪenie miasta jako obrazu muzycznego, wzbogaconego
o symbolikĊ waĪnych jego elementów, wyraĪoną poprzez dĨwiĊki w partyturze
czy towarzyszącą im warstwĊ literacką, niejednokrotnie w sposób ilustracyjny
sugeruje odbiorcy interpretacjĊ (zwáaszcza kiedy dzieáo opatrzone zostaáo tytuáem), choü bywa, Īe kompozytorzy unikają jednoznacznego tytuáowania i otwierają przed sáuchaczem przestrzeĔ dla indywidualnego spojrzenia na dzieáo. Nie
sposób wymieniü wszystkich kompozycji, które odzwierciedlają tematykĊ miast
bĊdących dla nich inspiracją. Są wĞród nich dzieáa epok minionych, w szczególnoĞci pochodzące z XIX wieku, zarówno drobne, jak i pisane z wiĊkszym rozmachem. Pozostaáy nam równieĪ niezliczone piosenki róĪnych gatunków, z tekstami
poetyckimi, popularne, równieĪ np. z dzisiejszego gatunku rap, wreszcie Ğpiewy
ludowe. Wspomnieü moĪna takĪe wspóáczesny industrial – awangardowy styl
w muzyce elektronicznej nawiązujący do estetyki haáasu i futuryzmu (Luigi Russolo, Risveglio di una città [Przebudzenie miasta]).
Bogatą listĊ otwierają dzieáa sáynnych twórców XIX i XX wieku, jak Johann
Strauss (operetki Karnawaá w Rzymie, WiedeĔska krew, Noc w Wenecji), Frederick Delius (nokturn na orkiestrĊ PieĞĔ wielkiego miasta), Ottorino Respighi
(tryptyk symfoniczny Fontanny rzymskie, Pinie rzymskie, UroczystoĞci rzymskie), Aleksander Tansman (balet La grande ville) czy George Gershwin (poemat
2

Miasto w sztuce…, s. 10.
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symfoniczny Amerykanin w ParyĪu i jednoczeĞnie inspiracja dla ¿lmu pod tym
samym tytuáem). Tematyka ta przewija siĊ równieĪ w wielu popularnych piosenkach i ĞcieĪkach ¿lmowych.
Gáównym zaáoĪeniem niniejszego artykuáu jest ukazanie obecnoĞci motywu
trzech miast – Jerozolimy, ParyĪa i Nowego Jorku – w wybranych dzieáach, pochodzących z róĪnych dziedzin sztuki i kultury, traktujących tematykĊ miejską
jako gáówne Ĩródáo inspiracji, powstaáych w róĪnych okresach i w róĪnych miejscach Ğwiata. Wybór tych miast podyktowany zostaá wieloma czynnikami, wspóátworzącymi razem wielobarwną panoramĊ rozmaitych uwarunkowaĔ. Wymieniü
moĪna m.in.: zróĪnicowanie geogra¿czne, kulturowe, jĊzykowe, architektoniczne, popularnoĞü turystyczną, wpáyw wydarzeĔ historycznych, motywy i czas powstania wybranych kompozycji oraz miejsce przywoáanych miast w twórczoĞci
artystów róĪnych dziedzin sztuki.
W sferze muzyki wybór mój padá na dzieáa Krzysztofa Pendereckiego (Siedem bram Jerozolimy), Georga Gershwina (Amerykanin w ParyĪu), Steve’a Reicha (City life) i Wojciecha Kilara (September Symphony). Utwory te skáaniają
jednoczeĞnie do spojrzenia na nie przez pryzmat ich korespondencji z innymi
dziedzinami – architekturą, malarstwem, literaturą, ¿lmem. W niniejszym tekĞcie
przybliĪymy wiĊc takĪe wybrane dzieáa z innych dziedzin, gáównie malarstwa,
które nawiązują do przywoáanych wyĪej kompozycji, przede wszystkim z uwagi na swoje wielorakie konteksty. Niektóre z tych dzieá zostaną omówione bardziej szczegóáowo, inne zaĞ tylko wspomniane, gáównie dla zasygnalizowania
dalszych eksploracji dydaktycznych. WaĪnym bowiem celem prezentowanego
artykuáu jest ukazanie moĪliwoĞci wykorzystania okreĞlonych treĞci w dydaktyce interdyscyplinarnej; tym bardziej, Īe zalecenia podstawy programowej ksztaácenia ogólnego opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej3 dla przedmiotów artystycznych i przedmiotu Wiedza o kulturze w szkolnictwie licealnym
– a w Ğlad za tym i treĞci licznych podrĊczników szkolnych – czĊsto odwoáują siĊ
wáaĞnie do dzieá z róĪnych dziedzin sztuk, niejednokrotnie proponując nauczycielowi szeroki i pojemny wybór tematów.

3
W dokumencie podstawy programowej czytamy, iĪ za waĪne w nauczanie uznaje siĊ
analizowanie i interpretowanie tekstów kultury, poznawanie dzieá reprezentujących róĪne dziedziny
sztuki – literaturĊ, architekturĊ, malarstwo, muzykĊ, teatr, fotogra¿Ċ, ¿lm, sztukĊ nowych mediów
i dostrzeganie związku pomiĊdzy nimi. Zob. Podstawa programowa z komentarzami, t. 7: Edukacja
artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, MEN Warszawa 2008, s. 47.
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Miasto ĞwiĊte,
w którym spotykają siĊ przeszáoĞü, wspóáczesnoĞü i wiecznoĞü
Jerozolima. Dla wyznawców trzech najwiĊkszych monoteistycznych religii
jest fundamentalnym symbolem, miejscem kultu i pielgrzymek, wzlotów i upadków; Jerozolima burzona i dobudowywana, naznaczona tragicznymi losami miasta i narodu – ziemska i niebiaĔska4. Dla chrzeĞcijan zwyczaj pielgrzymowania
ma swe Ĩródáa w tradycji judaistycznej, choü nie naleĪy wykluczaü wpáywów
Grecji i Rzymu. Tragiczne losy miasta to dla ĩydów zburzenie Ğwiątyni w 70.
roku; pozostaáa po niej Ğciana stanowi najĞwiĊtsze miejsce judaizmu. Kult religijny rozwijaá siĊ w dalszych latach wraz z budową bazylik Grobu PaĔskiego,
Narodzenia w Betlejem i Zwiastowania w Nazarecie. RównieĪ w oczach wyznawców islamu obszar ten uchodzi za ZiemiĊ ĝwiĊtą, co sugerują sury Koranu5,
a trwale przypomina o tym najwaĪniejsze muzuámaĔskie sanktuarium Kopuáa na
Skale, poáoĪone na Wzgórzu ĝwiątynnym. Nie jest jednakĪe Jerozolima symbolem pokoju, choü pozostaje w obszarze nadziei, Īe „kolejne tysiąclecie zagoi
rany i przyniesie jej mieszkaĔcom i wszystkim ĩydom i Arabom upragniony pokój, Īe przyniesie takĪe prawdziwe braterstwo wszystkim dzieciom Abrahama”6.
Przywoáując osobĊ papieĪa Jana Pawáa II, który w szczególny sposób zabiegaá
o ekumenizm miĊdzyreligijny judaizmu, islamu i chrzeĞcijaĔstwa, warto przypomnieü Jego myĞl, iĪ „[…] caáa ludzkoĞü, a przede wszystkim ludy i narody,
które mają w Jerozolimie swoich braci w wierze chrzeĞcijaĔskiej, ĩydów i muzuámanów, mają powód do tego, aby czuü siĊ bezpoĞrednio zainteresowanymi tą
sprawą i robiü wszystko, co tylko moĪliwe, dla zachowania ĞwiĊtego, jedynego
i niepowtarzalnego charakteru tego miasta. Nie tylko zabytki i ĞwiĊte miejsca, ale
caáa historyczna Jerozolima oraz egzystencja wspólnot religijnych, ich stan, ich
przyszáoĞü — muszą byü przedmiotem powszechnego zainteresowania i troski”7.
Jerozolimskie Stare Miasto, otoczone XVI-wiecznymi murami, pochodzącymi z czasów tureckiego suátana Sulejmana Wspaniaáego, skupia w sobie historyczne i waĪne dla trzech wielkich religii monoteistycznych miejsca ĞwiĊte. Dla
tradycji chrzeĞcijaĔskiej tu rozpoczyna siĊ historia zbawienia czáowieka. Tutaj
Wnikliwą analizĊ zjawiska NiebiaĔskiej Jerozolimy w historii Starego i Nowego Testamentu
oraz jej materialne znaki w postaci dzieá ikonogra¿i chrzeĞcijaĔskiej przedstawiá S. Kobielus,
NiebiaĔska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Warszawa 1989.
5
Ibid., s. 58-59.
6
M. Czajkowski, Chwal, Jerozolimo, JHWH, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, red.
P. Paszkiewicz, T. ZadroĪny, Warszawa 1997, s. 24.
7
List apostolski Redemptionis Anno Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II na temat Jerozolimy,
Rzym, 20 kwietnia 1984 roku, [za:] http://www.apostol.pl/janpawelii/listy-apostolskie/na-tematjerozolimy (data dostĊpu: 10.11.2013).
4
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przy zachowanym skrawku ĝwiątyni Jerozolimskiej – ĝcianie Páaczu – modlą
siĊ wyznawcy judaizmu. Dla wyznawców islamu Meczet Kopuáa na Skale upamiĊtnia wstąpienie Mahometa do nieba. Skrawek globu – Jerozolima – leĪący na
styku trzech wielkich kontynentów „staá siĊ miejscem wielorakiego ujawnienia
BoĪej bliskoĞci w dziejach ludzi”8.
W związku z obchodzonym w 1996 roku jubileuszem trzech tysiącleci Jerozolimy powstaáo monumentalne dzieáo Krzysztofa Pendereckiego Siedem
bram Jerozolimy, napisane na kwintet solistów, recytatora, trzy chóry i orkiestrĊ.
WarstwĊ literacką stanowią wybrane przez kompozytora psalmy, nawiązujące
tematyką do ĞwiĊtego miasta, oraz starotestamentowe ksiĊgi (Izajasza, Ezechiela, Daniela, Jeremiasza). Tytuá dzieáa bezpoĞrednio nawiązuje do siedmiu bram
miasta i tworzy go siedem czĊĞci odpowiadających zabytkowym wejĞciom do
Jerozolimy, pochodzącym z XVI wieku. Struktura utworu, zarówno formalna,
jak i treĞciowa, ukazuje wiele symbolicznych znaczeĔ, jak pisze Grzegorz Michalski: „[…] z pewnoĞcią swoje znaczenie ma tu oparcie w tekĞcie Starego Testamentu – dostojnym, hieratycznym, symbolicznym, tworzącym Ğwiat obrazów
przez kompozytora przedstawianych”9.
Liczba siedem uchodzi za liczbĊ magiczną, tajemniczą, o wielkiej roli w licznych kulturach, szczególnie w Biblii. Akt stworzenia Ğwiata trwaá siedem dni,
siedmiu kapáanów i siedem trąb pojawiáo siĊ w historii miasta Jerycho, jak podają
Ĩródáa, liczba ta wymieniana jest w Starym Testamencie aĪ 77 razy. Apokalipsa ĝw. Jana nawiązuje do niej wielokrotnie; czytamy m.in. o siedmiu plagach,
trąbach zwiastujących ludzkoĞci zagáadĊ10. Brama jako obraz przejĞcia to kolejny wielki symbol – otwiera nową przestrzeĔ. Biblia przywoáuje bramy niebios
i wrota Ğmierci, Chrystus wypowiada fundamentalne sáowa: „Ja jestem bramą”
(J 10,9). Penderecki wykorzystuje w swoim dziele oba symbole: symfonia opatrzona zostaáa numerem siedem, skáada siĊ z siedmiu czĊĞci, trójdĨwiĊk E-dur
koĔczący dzieáo powtarza siĊ siedmiokrotnie11. Tworzywem fundamentalnym
Siedmiu Bram Jerozolimy staáy siĊ – co podkreĞlaá Penderecki – zawsze fascynujące go psalmy: „Jest to powrót zwielokrotniony: do korzeni kultury judeochrzeĞcijaĔskiej, do Ĩródeá muzyki i wreszcie do początku mojej twórczoĞci” – komen-

8
J. J. Kopeü, Kalwarie i cykle Drogi KrzyĪowej w kulturze polskiej oraz ich związki z topogra¿ą
Jerozolimy, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej…, s. 225.
9
G. Michalski, Siedem bram Jerozolimy. Komentarz do páyty CD, Accord Music Edition, ACD
036, 1997, s. 6.
10
Por. D. Forstner, ĝwiat symboliki chrzeĞcijaĔskiej, przeá. W. Zakrzewska, P. Pachciarek,
R. TurzyĔski, Warszawa 1990; J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996.
11
R. Cháopicka, Krzysztof Penderecki miĊdzy sacrum a profanum. Studia nad twórczoĞcią
wokalno-instrumentalną, Kraków 2000, s. 110.
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towaá w Glasgow kompozytor – „dziĞ widzĊ jeszcze wyraĨniej, Īe tylko homo
religiosus moĪe liczyü na ocalenie”12.
Bram jerozolimskich w czterokilometrowym murze Starego Miasta jest
osiem, nie zaburza to jednak symboliki liczby siedem, gdyĪ jedna z nich – Brama
Záota – zgodnie z tekstem KsiĊgi Ezechiela „[…] ma byü zamkniĊta. Nie powinno siĊ jej otwieraü i nikt nie powinien przez nią wchodziü, albowiem Jahwe, Bóg
Izraela, wszedá przez nią. Dlatego winna ona byü zamkniĊta” (Ez 44)13. Zatem
siedem bram stanowią: Brama Jafska, Brama Dawida, Brama Gnojna, Brama
Lwów, Brama Heroda, Brama DamasceĔska oraz Brama Nowa14.
Monumentalną kompozycjĊ otwierają po gáoĞnym akordzie rozbrzmiewające
dostojnie dĨwiĊki chóru unisono sáowami „Magnus Dominus et laudabilis nimis”
[Wielki jest Pan i wysáawiany wielce, Ps 47]15. Temat ten, zbudowany na nucie
pedaáowej c, „peáni funkcjĊ uroczystego gestu otwarcia obrzĊdu”16. Powtórzenie
nastĊpuje na tle wznoszących siĊ brzmieĔ orkiestry, wzbogaconych grupą instrumentów dĊtych, czynelami – rozbrzmiewa powolny pochód do górnego rejestru.
Po tej eksplozji nastĊpuje wyciszenie na „in monte sancto eius” [na swojej ĞwiĊtej górze] – wchodzą gáosy solowe ĪeĔskie, w dalszej kolejnoĞci mĊskie, narasta
dynamika, wznosi siĊ linia melodyczna aĪ do subtelnego wyciszenia. Kolejne
takty to dyskretnie brzmiące gáosy chóru sáowami „Anuntiate de die” [ogáaszajcie
dzieĔ, Ps 96], ustĊpujące miejsca spokojnej partii orkiestry. Trwa to do powtórnego zaĞpiewania „Anuntiate” w ukáadzie polifonicznym z kolejno wchodzącymi
gáosami solowymi, potem nastĊpuje wspólne zestawienie orkiestry z chórem do
momentu, kiedy po raz kolejny rozbrzmiewają sáowa „Magnus Dominus”. Jest to
bardzo zróĪnicowany przebieg muzyczny pod wzglĊdem dynamiki, obsady wykonawczej, a poprzez stosowanie kontrastów, eksponowanie okreĞlonych grup
instrumentów i gáosów kompozytor mobilizuje sáuchacza do wnikliwego Ğledzenia związków sáownej warstwy solowej, chóralnej i bogato rozbudowanego
aparatu orkiestrowego. CzĊĞü tĊ koĔczy spokojny, statyczny akord (trójdĨwiĊk
D-dur) i wydeklamowany tekst „Deus noster in aeternum et in saeculum saeculi” [Bóg nasz na wieki wieków] oraz „Magnus Dominus in civitate Dei nostri”
[Wielki jest Pan w mieĞcie naszego Boga]. U wielu sáuchaczy – jak czytamy
u cytowanej wczeĞniej Reginy Cháopickiej – moĪe to skierowaü myĞli ku tajemnicy wiecznoĞci.
M. Tomaszewski, Penderecki. Trudna sztuka bycia sobą, Kraków 2004, s. 58.
Przekáad z Biblii Tysiąclecia, [za:] Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu. W przekáadzie
z jĊzyków oryginalnych, red. A. Jankowski, wyd. 2, PoznaĔ – Warszawa 1971, s. 1025.
14
PodróĪe marzeĔ. Izrael, red. B. Bell, przeá. A. Belczyk, Warszawa 2007, s. 137.
15
Psalmy w przekáadzie Czesáawa Miáosza, [za:] KsiĊga psalmów, przeá. Cz. Miáosz, ParyĪ
1982, passim.
16
Cháopicka, op. cit., s. 111.
12
13
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CzĊĞü drugą otwiera sopran solo tekstem „Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni detur dextera mea” [JeĪeli zapomnĊ ciebie, Jeruzalem, niech uschnie moja
prawica, Ps 136] z motorycznym towarzyszeniem orkiestry, w dalszej czĊĞci sáyszymy chór, po nim zaĞ nastĊpuje uspokojenie, diminuendo i cisza.
„De profundis clamavi, ad te Domine” [Z gáĊbokoĞci woáam do Ciebie, Panie, Ps 129] w warstwie treĞciowej obrazuje przejmujący ton báagalny czáowieka
woáającego o miáosierdzie. Psalm ten napisany zostaá na trzy chóry a cappella.
Gáosy rozpoczynają swą partiĊ statycznie; wyróĪniü tu moĪna dwa powracające motywy, jak zauwaĪa Cháopicka – jeden, nawiązujący do gatunku lamentu,
motyw chromatyczny i drugi motyw diatoniczny, o charakterze medytacyjnym.
Finaá tej czĊĞci scala wszystkie dialogujące ze sobą gáosy chórów na sáowie „Domine” w czystym konsonansowym wspóábrzmieniu.
Czwarta czĊĞü symfonii przywoáuje zawartą w tytule dzieáa liczbĊ siedem
w postaci przejmującej i peánej dramaturgii zwielokrotnionej liczby siedmiu uderzeĔ w wykonaniu wiolonczel i kontrabasów, „napominając i ostrzegając przed
záamaniem wiernoĞci pamiĊci ĞwiĊtego miasta”17. Po chwili aparat wykonawczy
zwiĊksza siĊ, nastĊpnie partiĊ wokalną realizuje sopran ze sáowami „Si oblitus
fuero tui, Jerusalem” [jeĪeli zapomnĊ ciebie, Jeruzalem, Ps 136] i powraca ponownie repetycja siedmiu uderzeĔ z wzrastającą dynamika, chór zaĞ realizuje
„Aperite portas” [Otwórzcie drzwi, Iz 26]. CzĊĞü tĊ ¿nalizuje spokojne brzmienie
orkiestry z trzykrotnie rozbrzmiewającymi dzwonami skrywającymi w diminuendo gáĊboką symbolikĊ.
NajdáuĪsza z czĊĞci dzieáa – czĊĞü piąta – rozpoczyna siĊ psalmem pochwalnym
Lauda Jerusalem, a swoją szczególnie ciekawą kolorystykĊ zawdziĊcza nowemu
instrumentowi, tubafonowi, który zostaá przez Pendereckiego wprowadzony do orkiestry na potrzeby dzieáa (róĪnej dáugoĞci rury uzupeániające grupĊ nisko brzmiących instrumentów perkusyjnych), rozmieszczone przestrzennie zaĞ nadaáy dzieáu
specy¿cznego brzmienia. Zespolone w formĊ tria dwa wspóáczynniki – „Benedixit
¿liis tuis in te” [pobáogosáaw twoim synom w tobie, Ps 147] (przepeánione partiami wokalnymi o charakterze pastoralnym) i kameralny segment instrumentalny
(z partiami solowymi Àetu, waltorni i piccolo) – prowadzą do rozbrzmiewającego
w tonacji D-dur Alleluja, stanowiącego zwieĔczenie formy.
CzĊĞü szósta, oparta na recytowaniu tekstu po hebrajsku z KsiĊgi Ezechiela
(Ez 37), tworzy kulminacjĊ caáego dzieáa. Symbolika gáosu BoĪego, podkreĞlona
przez trąbkĊ basową (mająca imitowaü Īydowski szofar), zwiastuje grozĊ, wyraĪoną w sáowach „Z czterech wiatrów przybądĨ, duchu, i powiej po tych, aby
oĪyli» […] i duch wstąpiá w nich, a oĪyli i stanĊli na nogach”. Zgodnie z Īycze17

Ibid., s. 114.
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niem autora ten fragment tekstu deklamowany jest zawsze w jĊzyku narodowym
publicznoĞci.
PotĊĪny akord, zapowiadający wejĞcie chórów sáowami „Haec dicit Dominus” [To mówi Jahwe, Jr 21], otwiera ¿naá utworu. Kolejne tony realizują gáosy solowe mĊskie na tle bardzo energicznie rozbrzmiewających instrumentów
smyczkowych. CzĊĞü ta opiera siĊ na tekstach trzech proroków, Daniela, Izajasza
i Jeremiasza, który w sáowach „Ecce ego do coram vobis viam, vitae, et viam
mortis” [stawiam przed wami drogĊ Īycia i drogĊ Ğmierci, Jr 21] sytuuje czáowieka w obliczu wyboru, obrazując zarazem BoĪą wolĊ, moc i nieĞmiertelnoĞü.
„Magnus Dominus” z początkowej czĊĞci dzieáa zwiastuje rekapitulacjĊ pierwszej czĊĞci oraz wszystkich wątków kompozycji z ¿naáową konkluzją: „Hic est
Deus, Deus noster in aeternum et in saeculum saeculi” [gdyĪ ten oto jest Bóg,
Bóg nasz na wieki wieków, Ps 47)18. Caáą kompozycjĊ zamyka akord E-dur, rozĞwietlający smutek nadzieją19.
Siedem Bram Jerozolimy nie pozostawia czáowieka obojĊtnym, jak wszystkie
kompozycje Pendereckiego – zauwaĪa Mieczysáaw Tomaszewski – „przyciąga,
porusza i zachwyca, wzbudza entuzjazm i daje do myĞlenia […] wywoáuje reakcje resentymentalne, budzi opór, zmusza do protestu, zastanawia i zadziwia
swoją spektakularną zmiennoĞcią”20.
Nową artystyczną jakoĞü dzieáa Pendereckiego stworzyá w 2008 roku – wykorzystując animacjĊ komputerową – Tomasz BagiĔski. Gáównym materiaáem dla
¿lmu staá siĊ zapis koncertu, jaki odbyá siĊ w warszawskiej Operze Narodowej
z okazji 75. urodzin kompozytora. NaáoĪone na siebie trzy artystyczne obszary:
muzyka, gra¿ka komputerowa oraz interpretacja taneczna, wykreowaáy niespotykaną opowieĞü o czáowieku, budującym i niszczącym, na koĔcu otoczonym
nadzieją, bo – by przywoáaü sáowa Biblii wykorzystane w dziele – „Bóg nasz na
wieki wieków, on nas wiecznie prowadziü bĊdzie” (Iz, psalm 47). Wersja ¿lmowa znakomicie przemawia do wspóáczesnego odbiorcy, pozwala bowiem odebraü trudne dzieáo tym, przed którymi muzyka Pendereckiego otwiera dopiero
swe oblicze. Film nie przedstawia treĞci dzieáa, jakkolwiek w warstwie wizualnej
niejednokrotnie do niego nawiązuje, jednak interpretacja ta wskazaáa nową drogĊ
w realizacji widowisk artystycznych21.

Psalmy w przekáadzie Czesáawa Miáosza. [Za:] KsiĊga psalmów…, passim.
Cháopicka, op. cit., s. 113.
20
M. Tomaszewski, Penderecki, t. 1: Rozmowy lusáawickie, Olszanica 2005, s. 9.
21
Materiaá zarejestrowaáa Telewizja Polska po obróbce postprodukcyjnej z wykorzystaniem
najnowszych technologii. Scenogra¿Ċ klasyczną opracowaá Borys Kudliþka. Poáączono ją
ze scenogra¿ą wirtualną Tomasza BagiĔskiego (nominowanego do Oscara). Film muzyczny
zrealizowany zostaá wedáug scenariusza i w reĪyserii Jarosáawa Minkowicza i Tomasza BagiĔskiego.
18
19
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Jerozolima i jej historia obecne byáy na przestrzeni ostatnich kilkuset lat
w twórczoĞci wielu malarzy. Ich sylwetki i dzieáa zostaną przywoáane w dalszej
czĊĞci artykuáu, przy tym jedynie szkicowo, jako okreĞlone propozycje wobec
edukacyjnych moĪliwoĞci wykorzystania tematu, tu zaĞ uwagĊ skupimy na obrazie Rembrandta Jeremiasz opáakujący zburzenie Jerozolimy – dziele, które poza
ukazaniem páonącego miasta w oddali nawiązuje jednoczeĞnie do motywów biblijnych.

Ilustracja 1. Rembrandt van Rijn, Jeremiasz opäakujñcy zburzenie Jerozolimy (1630)22.

Postaü proroka, siedzącego obok gigantycznej kolumny i ocalaáych ze Ğwiątyni skarbów, jest pochylona, jego twarz zdradza smutek i rezygnacjĊ. Król Nabuchodonozor – czego nie widzimy, a jedynie odczytujemy z kart Biblii – powiódá
22

Obraz eksponowany jest w Rijkmuseum w Amsterdamie.
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ĩydów do niewoli babiloĔskiej, zburzyá i na koniec spaliá JerozolimĊ. DuĪy tom
Biblii, o który Jeremiasz opiera rĊkĊ, przywoáuje jego proroctwo zapowiadające
zniszczenie miasta. Po lewej stronie poĪar trawi miasto, nad nim zaĞ widaü zarysy antycznej Ğwiątyni Salomona. Cenne przedmioty uratowane przed zniszczeniem to barokowa misa, do której wáoĪono naczynie liturgiczne, wszystkie przedmioty wykonano z wypolerowanego, odbijającego reÀeksy poĪaru – pozáacanego
metalu. Wzrok przykuwa stopa proroka, záoĪona na kosztownym dywanie; byü
moĪe chroniá on cenne przedmioty ocalaáe ze Ğwiątyni23. Twarz proroka zdradza
rysy ojca artysty, zmaráego niebawem po skoĔczeniu dzieáa – Harmena van Rijn.
Najbardziej niezwykáym niuansem páótna są odbijające Ğwiatáo páomieni zdobienia, umiejscowione na szacie proroka – element malarskiej wirtuozerii, pozornie
tylko nieistotny, a jakĪe wymowny24. Obok drogi Ğmierci – jak mówiá Pan – „stawiam przed wami drogĊ Īycia” (Jr 21,8), i moĪe w takiej reÀeksji chciaá Rembrandt pozostawiü wielkiego proroka.
Jerozolima utrwalona zostaáa takĪe w dzieáach innych malarzy, spoĞród
których na wspomnienie zasáuguje Giotto di Bondone z namalowanym okoáo
1305 roku freskiem Wjazd do Jerozolimy, przedstawiającym Chrystusa na osioáku u bram miasta. Z początków XVII wieku pochodzi inny obraz – Wizja niebiaĔskiej Jerozolimy Francisco Zurbarána. HiszpaĔski malarz, caravaggionista,
przedstawiá Ğw. Piotra Nolasco i anioáa, który pokazuje w oddali apokaliptyczną
Nową JerozolimĊ, jednak jej mury przypominają inne miasto – hiszpaĔską AvillĊ.
Zafascynowany orientalizmem malarz szkocki David Roberts podjąá tĊ tematykĊ
w 1850 roku. Ukazane na jego obrazie OblĊĪenie i zniszczenie Jerozolimy miasto
jest z jednej strony otoczone ogniem, z drugiej zaĞ – zalane falą wody. OblĊĪenie
i zniszczenie Jerozolimy, ukazane z oddali, przywoáuje dramatyczną historiĊ tego
miasta.
Odmienny w charakterze obraz, który jednoczeĞnie nawiązuje do aspektu muzycznego, powstaá w 1883 roku i wyszedá spod pĊdzla polskiego malarza Wandalina Strzaáeckiego.

D. Tarabra, Muzea Ğwiata. Rijksmuseum, przeá. H. Borkowska, Warszawa 2006, s. 56.
S. Zuf¿, Geniusze malarstwa. Rembrandt. Najsáynniejszy spoĞród heretyków malarstwa,
przeá. T. àoziĔska, Warszawa 2000, s. 24. Czytelnicy zainteresowani gáĊbszą interpretacją dzieá
Rembrandta mogą siĊgnąü równieĪ do takich pozycji, jak: Rembrandt w oczach wspóáczesnych,
red. W. Jaworska, Warszawa 1957; R. Avermaete, Rembrandt i jego czasy, przeá. D. Wilanowska,
Warszawa 1978; A. Chudzikowski, Rembrandt van Rijn, Warszawa 1972; M. Rostworowski,
Rembrandta przypowieĞü o miáosiernym Samarytaninie, Warszawa 1980; S. Zuf¿, Rembrandt,
Warszawa 2000; J. Michaákowa, Rembrandt. Autoportrety, Warszawa 1979; Rembrandt i jego krąg.
Muzeum Narodowe w Warszawie, red. S. GolaĔska, Warszawa 1956.
23
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Ilustracja 2. Wandalin Strzaäecki, PieĈþ o zburzeniu Jerozolimy25.

PieĞĔ o zburzeniu Jerozolimy jest obrazem o uczuciach, utraconej ziemi i tĊsknocie za wolnoĞcią. Obraz przedstawia parĊ w renesansowych strojach z towarzyszącymi im obok innymi postaciami narodowoĞci Īydowskiej. PieĞĔ wyĞpiewana przez mĊĪczyznĊ w taáesie z towarzyszeniem harfy przywoáuje byü moĪe
intencje artysty, który nawiązuje do strof Starego Testamentu: „[…] Teraz jednak
przyprowadĨcie mi har¿arza». Kiedy zaĞ har¿arz graá na strunach, spoczĊáa na
nim rĊka Jahwe” (2 Krl 3, 15)26. Byü moĪe artysta chciaá odnieĞü siĊ do sytuacji
narodu Īydowskiego w kontekĞcie uciĞnionych pod zaborami Polaków?27
Tematu miasta w swojej twórczoĞci nie pominąá takĪe Bruno Szulc. Gra¿ka
z 1936 roku ĩydzi na tle Jerozolimy przedstawia siedmiu mĊĪczyzn w róĪnym
wieku otoczonych budynkami miasta, zajĊtych rozmową, radosnych i modlących
siĊ. Ciekawym ujĊciem tematu miasta Jerozolima jest teĪ malarstwo Aleksandra
Smirnowa – Rosyjskie i wáoskie wątki. Jerozolima. Biblijne szkice, zaprezentowaObraz moĪna obejrzeü w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego…, s. 341.
27
A. Budzaáek, opis obrazu: http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU320 [data dostĊpu:
3.01.2014].
25
26
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ne w ubiegáym roku w Moskwie28. WiĊkszoĞü obrazów powstaáa podczas twórczych podróĪy do Wáoch i Izraela jako emanacja tradycyjnej rosyjskiej sztyki
realistycznej. Jego obraz olejny ĝciana páaczu oddaje czytelnie wagĊ i nastrój
tego miejsca.
Miasto Jerozolima zachwyca i inspiruje nadal – nie sposób wymieniü choüby
drobnej czĊĞci powstaáych dzieá i prac, nawet w minionym tylko stuleciu. Ukoronowaniem niech pozostanie przywoáane niĪej dzieáo – choü, niestety, niezrealizowane w rzeczywistoĞci – pomysáu zmaráego w 2012 roku polskiego gra¿ka,
architekta i malarza, Jana Sawki.

Ilustracja 3. Jan Sawka, The Peace Monument (projekt).

The Peace Monument [Pomnik Pokoju] to dzieáo, którego lokalizacjĊ zaplanowano w Jerozolimie, miejscu trzech dominujących w Ğwiecie religii (codziennie
o Ğwicie trzy Ğwiątynie trzech religii oĪywają na swój sposób29), w myĞl dewizy
Mahatmy Gandhiego: „Nie ma drogi dla pokoju, bowiem sam pokój jest drogą”30.
http://polish.ruvr.ru/2013_01_25/Niepojeta-Jerozolima-Aleksandra-Smirnowa/ [data dostĊpu:
3.01.2014].
29
S. S. Monte¿ore, Jerozolima. Biogra¿a, przeá. M. Antosiewicz, W. JeĪewski, Warszawa 2011,
s. 558.
30
http://culture.pl/pl/wydarzenie/pomnik-pokoju-dla-jerozolimy-nagrodzony-w-usa [data dostĊpu:
3.01.2014].
28
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Monument tworzyü miaáo – zgodnie z pomysáem Sawki – 210 wznoszących siĊ
do nieba drąĪków z wáókna wĊglowego, reprezentujących judaizm, chrzeĞcijaĔstwo oraz islam, zwieĔczonych symbolami tych religii: Gwiazdą Dawida, krzyĪem i póáksiĊĪycem. Kolor pomnika to biel, barwa pokoju, w nocy zaĞ monument
miaáo oĞwietlaü biaáe Ğwiatáo.

NowoĪytny Babilon, miasto sztuki i miáoĞci.
Belle époque – kiedy rodziáa siĊ nowoczesnoĞü
Na przeáomie XIX i XX wieku ParyĪ przyciągaá twórców z caáego Ğwiata. Bijące serce Europy interesowaáo i inspirowaáo, byáo ojczyzną wszystkich artystów.
Rodzące siĊ nowe nurty awangardowe torowaáy sobie drogĊ wbrew obowiązującym normom akademickim, naraĪając siĊ na krytykĊ i odrzucenie. Máodzi artyĞci
oĪywili zasklepioną w sztywnych reguáach sztukĊ. Zaistniaá impresjonizm w malarstwie, w tym mieĞcie rozwinąá teĪ swoje początki muzyczny impresjonizm. Tu
prowadzono eksperymenty teatralne, podejmowano tematy obecne w literaturze
i malarstwie – teatr zacząá pokazywaü prawdziwie Īycie31. Sprzyjaáy temu dwa
waĪne miejsca, które upodobali sobie ówczeĞni artyĞci: Montmartre i Montparnasse. Montmartre przyciągaá piĊknymi widokami malarzy, pomieszkiwali tam
poeci i pisarze, komponowali swe dzieáa muzycy, realizowali siĊ twórczo tancerze. Czas ĞwietnoĞci miejsca zamknĊáa pierwsza wojna Ğwiatowa. Wówczas
artyĞci przenieĞli siĊ na Montparnasse32. Z uwagi na bliskoĞü Sorbony obecnoĞü
swoją w szczególnoĞci podkreĞlili literaci. Funkcjonowaáy tu równieĪ salony artystyczne, które nawiedzali przybysze z wielu czĊĞci Ğwiata, w tym z Ameryki.
Poemat symfoniczny, jaki byü moĪe nawiązuje do tego miejsca, to skomponowany przez George’a Gershwina w Wiedniu w 1928 roku An American in Paris
[Amerykanin w ParyĪu]33. Utwór áączy elementy amerykaĔskiej muzyki rozrywkowej z brzmieniem przypominającym francuską lekkoĞü i elegancjĊ; wyczuwa
siĊ równieĪ w nim taneczny charakter, a nawet nostalgiĊ i sentymentalizm34. Warstwą literacką dzieáo to zostaáo wzbogacone przez Deemsa Taylora35 – to opoM. Gutowska-Adamczyk, M. Orzeszyna, ParyĪ miasto sztuki i miáoĞci w czasach belle
epoque, Warszawa 2012, s. 193-205.
32
Por. J. P. Crespelle, Montmartre w czasach Picassa 1900-1910, przeá. M. Bibrowski,
Warszawa 1987; idem, Montparnasse w latach 1905-1930, przeá. E. Bąkowska, Warszawa 1989.
33
A. G. Piotrowska, Idea muzyki narodowej w ujĊciu kompozytorów amerykaĔskich pierwszej
poáowy XX wieku, ToruĔ 2003, s. 148-166.
34
T. ChyliĔska, S. Haraschin, B. Schaeffer, Przewodnik koncertowy, Kraków 1991, s. 322.
35
D. Taylor, Selecting writings (selected and annotated by J. A. Pergolotti), Nowy Jork 2007,
s. 121.
31

22

Renata Gozdecka

wieĞü o wizytującym ParyĪ Amerykaninie, który poznaje miasto i uczestniczy
w jego Īyciu. W kompozycji wyróĪniü moĪna trzy czĊĞci, w których kontrastująca czĊĞü Ğrodkowa zdradza liryczny charakter, a charakterystyczny, pojawiający
siĊ kilkukrotnie motyw początkowy, spaja caáoĞü utworu. ProgramowoĞü kompozycji opiera siĊ na ilustrowaniu Īycia miasta poprzez zastosowanie licznych
Ğrodków, jak zróĪnicowanie instrumentalne, wyrazowe, wykorzystanie nietypowych do tego momentu w muzyce klaksonów, które rozbrzmiewają dĨwiĊkami
róĪnej wysokoĞci i pojawiają siĊ w wielu miejscach utworu. Wydaje siĊ, Īe kompozytor dba o to, aby sáuchacz nie zapomniaá, Īe znajduje siĊ w mieĞcie peánym
aut. Namalowany muzycznie spacer po Polach Elizejskich energicznie prowadzą
skrzypce i obój. Dowiadujemy siĊ, Īe bohater mija kawiarniĊ, z której dochodzą
dĨwiĊki macziczy36 (motyw puzonów). Kolejny temat realizują klarnet oraz roĪek
angielski, sugerujący mijanie zagadkowego obiektu (byü moĪe koĞcioáa lub hali
wystawowej z 1900 roku Grand Palais). Spokojna linia melodyczna wznosi siĊ,
tempo zmienia, zagĊszcza faktura i powracają motywy tematu pierwszego. Ostro
zarysowana rytmika kontrastuje z czĊĞcią drugą, którą zapowiadają dĨwiĊki trąbki realizujące Ğpiewną, spokojną liniĊ melodyczną. Melodie bluesowe i rytmy
charlestona duetu trąbek prawdopodobnie przywoáują tĊsknotĊ bohatera za swoim krajem, jednak chwilowy powrót nostalgii przechodzi w burzliwy ¿naá orkiestry. Powracają w nim znajome melodie, rozwijane w róĪnym tempie, akordy
orkiestry zaĞ – po zastosowaniu crescenda – koĔczą utwór jednym uderzeniem.
Na podstawie poematu Gershwina w 1951 roku nakrĊcono amerykaĔski ¿lm
muzyczny37 o tym samym tytule, niebĊdący jednak typowym musicalem ani ¿lmową adaptacją brodwayowskiego musicalu, gdyĪ takiego opracowania dzieáo
Gershwina nie doczekaáo siĊ. Bohaterem ¿lmu jest amerykaĔski Īoánierz, który
przybywa do ParyĪa, aby poĞwiĊciü siĊ sztuce malarstwa. Byü moĪe odzwierciedla to fascynacjĊ kompozytora sztuką mu wspóáczesną. Byá jej kolekcjonerem,
a jego zbiory obejmowaáy obrazy m.in. Picassa, Chagalla, Utrilla, Kandinsky’ego,
Modiglianiego, w sumie okoáo 150 dzieá. Gershwina równieĪ pasjonowaáo malarstwo. SpoĞród zachowanych obrazów przypomnieü moĪna wykonane przez niego
autoportret (Autoportret w swetrze, 1936) oraz portret Arnolda Schönberga38.

36
Zmysáowy, Īywioáowy taniec, podobny do samby, popularny na początku XX wieku,
dziĞ zwany tangiem brazylijskim; tu mowa najprawdopodobniej o skocznej francuskiej melodii
tanecznej La Mattchiche, której autorem byá Charles Borel-Clerc.
37
ReĪyserem byá Vincent Minnelli, ¿lm nagrodzono siedmioma Oscarami oraz Záotym Globem
dla najlepszego ¿lmu komediowego lub musicalu. Zwraca uwagĊ równieĪ scenogra¿a ¿lmu (Cedric
Gibbons), wyraĨnie inspirowana malarstwem Maneta, Renoira i Toulouse-Lautreca.
38
A. JarzĊbska, Gershwin George, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. CzĊĞü biogra¿czna, red.
E. DziĊbowska, t. 3, Kraków 1987, s. 276; L. KydryĔski, Gershwin, Kraków 1998.
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Polacy w ParyĪu czasu belle époque stanowili znaczącą liczbĊ obcokrajowców, najpierw przybywających na krótko, pomieszkujących w róĪnym czasie,
czĊsto pozostających na caáe lata, a równieĪ czĊsto do koĔca swoich dni. Byli
wĞród nich arystokraci z wielkich polskich rodów, naukowcy, literaci, artyĞci
róĪnych sztuk, jak muzyka, teatr czy ¿lm, malarze i rzeĨbiarze, tancerki i tancerze, dziennikarze39. ParyĪ goĞcinnie otwieraá siĊ na kaĪdego, kto chciaá rozwinąü
swoją indywidualnoĞü i zasmakowaü ówczesnego prawdziwego Īycia.
Na początku XIX wieku swoją obecnoĞü zaznaczyá w ParyĪu Juliusz Sáowacki.
W jednym ze swoich wierszy z 1833 roku podjąá temat trudnej sytuacji robotników,
do której doprowadziáa burĪuazja, dostrzegaá równieĪ nĊdzĊ emigrantów polskich:
Patrz! przy zachodzie, jak z Sekwany áona
Powstają gmachy poáamanym skáadem,
Jak jedne drugim wchodzą na ramiona,
Gdzieniegdzie ulic przeĞwiecone Ğladem.
[…]
Tu dzisiaj Polak báąka siĊ wygnany,
W nĊdzy – i brat juĪ nie pomaga bratu.
Wierzby páaczące na brzegach Sekwany
Smutne są dla nas jak wierzby Eufratu40.

Egzystencja w realiach metropolii – ówczesnej stolicy Europy, miasta, które
„nigdy nie ma koĔca”41 – odegraáa w twórczoĞci kolejnego wieszcza, Cypriana Kamila Norwida, znaczące miejsce. Poeta, doĞwiadczając licznych podróĪy
(Berlin, ParyĪ, Rzym, Nowy Jork), rejestrowaá Īycie, eksponowaá zdarzenia, pokazywaá miasto, ulicĊ, gdzie widziaá dramat czáowieka:
O! ulico, ulico...
Miast, nad którymi krzyĪ:
Szyby twoje skrzą siĊ i Ğwiecą
Jak Ĩrenice kota, áowiąc mysz.
Przechodniów táum, oĪaáobionych czarno
(W barwie stoików),
Ale wydąĪa kaĪdy, Īe aĪ parno
WĞród omijaĔ i krzyków.

F. Ziejka, Mój ParyĪ, Kraków 2008, s. 116.
J. Sáowacki, Dzieáa, t. 1, Wrocáaw 1959, s. 51.
41
E. Hemingway, Ruchome ĞwiĊto, przeá. B. ZieliĔski, Warszawa 1966, s. 162.
39
40
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– tak pisaá Norwid, patrząc na ParyĪ roku 186642.
U Norwida, jak zauwaĪa Grzegorz Kociuba:
„[…]…ulica jest ulicą miasta, ale zarazem czymĞ wiĊcej; jest skrótem,
syntezą, metaforą nie tylko metropolii, ale wrĊcz XIX-wiecznej cywilizacji. Uchwyciü mechanizmy rządzące ulicą to tyle, co zajrzeü za kulisy
cywilizacji. Sposób, w jaki Norwid to czyni, przypomina technikĊ kamery
¿lmowej. Najpierw w krótkim, migawkowym ujĊciu ogarnia caáą ulicĊ,
by nastĊpnie, poprzez ukáad zbliĪeĔ, wydobywaü z pejzaĪu ulicy postacie,
zjawiska, zdarzenia szczególnie waĪne, obciąĪone znaczeniem”43.

Nie wiemy, jaką konkretnie wiedzĊ ma zdobyü bohater wĊdrujący po metropolii. Norwid w wiarygodny i reÀeksyjny sposób pokazuje swoje widzenie
nowoczesnego miasta.
To tylko dwa fragmenty z bogatej poezji naszych wieszczów i innych, tworzących wówczas poetów. Jak zauwaĪa Franciszek Ziejka, w literaturze polskiej
przeáomu XIX i XX wieku stolica Francji przedstawiona zostaáa w niezwykle
róĪnorodny sposób, z zachwytem, zdumieniem, osnuta legendą, jako ziemia
obiecana artystów i nowoĪytny Babilon – „apokaliptyczna bestia”44.
ParyĪ goĞciá Polaków, kiedy nie byáo ich ojczystego kraju na mapie Europy.
Przybywali nad SekwanĊ najwybitniejsi z nich – politycy, przedstawiciele nauki,
kultury, sztuki45. WĞród artystów malarzy, obecnych w ParyĪu na przeáomie wieków, podejmujących w swej twórczoĞci temat wielkomiejski, wymieniü moĪna
sporą grupĊ znamienitych postaci. Studiowali oni na paryskich uczelniach i wystawiali prace na corocznych salonach46. W gronie tym znalazáa siĊ malarka zabudowaĔ miejskich i widoków ParyĪa, Olga BoznaĔska (1865-1940). Zastosowane
przez nią konwencje opisu miasta moĪna przedstawiü dwojako: pierwsza wedáug
tradycji niemieckiej, którą zaczerpnĊáa podczas pobytu w Monachium, obserwując obrazy Caspara Davida Friedricha, i która przedstawia miasto z perspektywy
pracowni artysty, druga zaĞ pokazuje miasto w stylu francuskich impresjonistów,
C. K. Norwid, Stolica, [w:] idem, Pisma wybrane. Wiersze, t. 1, Warszawa 1983, s. 388.
G. Kociuba, Norwida walka z cywilizacją o CywilizacjĊ, „Kwartalnik Literacko-Artystyczny
«Pobocza»”, nr 34/2008.
44
F. Ziejka, NowoĪytny Babilon. Obraz ParyĪa w literaturze polskiej 1890-1930, [w:] Miasto
w obrazie, legendzie, opowieĞci…, red. R. Godula-WĊcáawowicz, Wrocáaw – Kraków 2008, s. 27.
45
E. Grabska, ParyĪ i artyĞci polscy. Wokóá E.-A. Bourdelle’a. 1900-1918, Warszawa 1997.
46
NaleĪy tu wymieniü Stanisáawa WyspiaĔskiego, OlgĊ BoznaĔską, Tadeusza Makowskiego,
Wáadysáawa ĝlewiĔskiego, Jana StykĊ, Józefa Pankiewicza, Cypriana Godebskiego, Konstantego
LaszczkĊ, Wáadysáawa Skoczylasa, Xawerego Dunikowskiego. Podczas salonów najwyĪsze trofea
osiągali Juliusz Kossak, Jan Matejko, samodzielne wernisaĪe zaĞ mieli m.in. Julian Faáat i Jan
CheámoĔski [w:] ParyĪ, miasto sztuki…., s. 134.
42
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skracając dystans i obserwując przechodniów z bliska. BoznaĔska, utrwalając
swoje widzenie miast, korzystaáa z obu konwencji, choü preferowaáa stosowanie ram okna jako granicy dla tajemniczej, niewidocznej przestrzeni pokoju i tej,
w dalszej perspektywie widzianej za oknem47.

Ilustracja 4. Olga Boznaþska, Ulica w ParyĔu, 190348.

WĞród polskich artystów malarzy niezwykle twórczą postacią byá, przebywający w mieĞcie Ğwiateá w ostatnich swoich czterech latach Īycia, Ludwik de Laveaux (1868-1894). TwórczoĞü jego charakteryzują liczne przeobraĪenia. Początkowo dzieáa jego powstawaáy w nurcie modernizmu, potem silny wpáyw na niego
wywará impresjonizm, ale takĪe ekspresjonizm i symbolizm. Byá zafascynowany
grą nocnych Ğwiateá, co spowodowaáo, Īe w ostatnich latach malowaá nokturny,
pejzaĪe i uliczne sceny z Īycia ParyĪa.

D. Kudelska, Olgi BoznaĔskiej widoki ParyĪa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Sectio L, Artes, vol. IX/2 2011, s. 40.
48
Obraz moĪna obejrzeü w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
47
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Ilustracja 5. Ludwik de Laveaux, Motyw z ParyĔa, 1892-189349.

Motyw z ParyĪa (il. 5) ukazuje alejĊ, po której podąĪa samotna doroĪka, jednak wydaje siĊ, iĪ tematem wiodącym są Ğwiatáa ulicy, ukazane przez artystĊ
w róĪnej kolorystyce. Biaáe Ğwiatáo ksiĊĪyca odbija siĊ w zmoczonej deszczem
jezdni, miĊdzy drzewami przebijają siĊ ciepáe kolory padające z okien, witryn kawiarĔ, ukryte są pod koronami drzew. Widaü teĪ dwa nieĞmiaáo tlące siĊ Ğwiatáa
doroĪki usytuowane pod dachem ciemnego nieba.
Utrzymanym w stylu malarstwa miejskiego, jednak o nieco odmiennym charakterze niĪ poprzedni, jest kolejny obraz de Laveaux – Ulica w ParyĪu (il. 6).
Ukazane przez artystĊ miasto w oĞwietleniu latarĔ sprawia wraĪenie zatrzymanego na chwilĊ podczas budzącego siĊ miejskiego ranka. Przebijające siĊ Ğwiatáo
naturalne rozĞwietla ulicĊ, choü nie ma pewnoĞci, czy ukazany moment nie jest
chwilą, kiedy znika ono, ustĊpując miejsca rozĞwietlającym miasto latarniom.
Widaü równieĪ, Īe uwagĊ malarza zwróciáa wysoka zabudowa ukazana z uĪyciem wielobarwnych reÀeksów. Wszystko wskazuje na to, iĪ to olejne ekspresjonistyczne studium – jak wiĊkszoĞü innych dzieá utrwalających fascynacjĊ miastem – powstawaáo wieczorem i do póĨnych godzin nocnych50. Warto wspomnieü

49
50

Obraz eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie.
A. ZeĔczak, http://www.imnk.pl/gallerybox. [data dostĊpu: 19.01.2014].
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równieĪ o innych jego tego typu dzieáach, tworzonych w latach 1892-1893 –
„miejskich nokturnach”, jak Kawiarnia paryska w nocy (eksponowana w Galerii
Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) czy Ulica paryska w nocy (Muzeum
Narodowe, Warszawa).

Ilustracja 6. Ludwik de Laveaux, Ulica w ParyĔu, 1892-189351.

WaĪny obszar eksploracji artystycznych w dziedzinie powiązaĔ miast ze
sztuką stanowi fotogra¿a. ParyĪ – fotografowany przez niezliczone rzesze turystów – pozostaje utrwalony w pamiĊci i na stronach wielu albumów. Migawki
romantycznych miejsc miasta wracają we wspomnieniach i zachĊcają artystów
fotogra¿ków do spojrzenia na miasto przez pryzmat wáasnego, autorskiego i niepowtarzalnego ujĊcia.

51

Obraz eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie.
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Ilustracja 7. Bogdan Konopka, NabrzeĔe Montebello52.

Bogdan Konopka, autor niezwykáych zdjĊü ParyĪa, fotografując widoki, ukazuje w nich nietrwaáoĞü, ulotnoĞü chwili; „otula widziane miejsca w szary obáok
smutku, ukazując juĪ nie tyle same rzeczy, ile zapisane w pamiĊci swoje o nich
wspomnienia” – napisaáa komisarz wystawy jego prac fotogra¿cznych ElĪbieta
àubowicz53, i rzeczywiĞcie moĪna to odnieĞü do wszystkich zdjĊü prezentowanych w katalogu Konopki. Niezwykáe w nim są odcienie szaroĞci, brak na fotogra¿ach czerni i bieli: „[…] są to w istocie liryczne poematy w szaroĞciach, które
porównaü moĪna do wirtuozerskiego zagrania kameralnego utworu muzycznego
na jednym instrumencie”54.
Prace Bogdana Konopki znajdują siĊ w zbiorach PaĔstwowego Funduszu Sztuki Wspóáczesnej,
Muzeum Carnavalet i Biblioteki Narodowej w ParyĪu. Centrum Georges’a Pompidou zakupiáo
album liczący 145 fotogra¿i.
53
E. àubowicz, Szary ParyĪ – niewidzialne miasto, [w:] B. Konopka, Szary ParyĪ, Lublin 2002,
s. 11.
54
Ibid., s. 15.
52
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ParyĪ utrwaliá swoje miejsce równieĪ w gatunku, jakim jest piosenka francuska. Poezja francuska, zwáaszcza ta pochodząca z przeáomu stuleci i początków
XX wieku, stanowiáa inspirujący materiaá dla licznych kompozytorów. Jej oryginalnoĞü wynika z wielu czynników, m.in. z charakterystycznych linii melodycznych, literackiej warstwy tekstowej, skromnej obsady instrumentalnej, aktualnej
tematyki wyraĪanej najczĊĞciej niezwykle emocjonalnie. SpoĞród tej niezliczonej iloĞci piosenek, na szczególne podkreĞlenie zasáugują interpretacje pieĞniarki
Edith Piaff. Jej melancholijne wykonania zapadáy w pamiĊci wielu sáuchaczy.
Uniwersalne prawdy, mówiące o róĪnych aspektach egzystencji czáowieka, mogą
wzbudzaü w sáuchaczach gáĊbokie reÀeksje, przywoáywaü sentymentalne wspomnienia, kierowaü myĞli w stronĊ niezwykáego miasta:
Pod paryskim niebem ulatuje piosenka
Narodziáa siĊ dzisiaj w sercu jakiegoĞ cháopca
Pod paryskim niebem spacerują zakochani
Ich szczĊĞcie siĊ buduje na melodii dla nich stworzonej
Pod mostem Bercy siedzi ¿lozof
Dwóch muzyków, kilku gapiów i miliony ludzi
Pod paryskim niebem aĪ do wieczora bĊdą Ğpiewaü
Hymn narodu zauroczonego swoim starym miastem
Niedaleko Notre-Dame czasem rozgrywa siĊ dramat
Tak, ale w Panamie wszystko moĪe siĊ uáoĪyü
Kilka promieni letniego nieba, akordeon marynarza
I kwitnąca nadzieja pod paryskim niebem55

Miasto magnes – wieloetniczna metropolia
TwórczoĞü artystyczna odgrywaáa w spoáeczeĔstwie amerykaĔskim – pomimo niedáugiej tradycji historycznej – waĪną rolĊ. Przekazywaáa zarówno wartoĞci uniwersalne, relacjonowaáa wspóáczesnoĞü, jak teĪ eksponowaáa cechy narodowe i w szybkim tempie otwieraáa siĊ na nowe dziedziny, jakie rodziáy siĊ
pod wpáywem rozwoju cywilizacji. Na początku XX wieku Nowy Jork zacząá
odgrywaü waĪną rolĊ w ksztaátowaniu siĊ róĪnych sfer sztuki, taĔca, muzyki,
kina, mody, muzeów, teatrów, literatury. Nowojorczycy mieli ĞwiadomoĞü swojej
wyjątkowoĞci. Do miasta przybywaáo wielu znakomitych artystów. Nowy Jork

55
PieĞĔ Sous le ciel de Paris (Pod niebem ParyĪa), muzyka Jean Drejac, sáowa Hubert Giraud,
przeá. Joanna Faliszewska-Beau.
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staá siĊ równieĪ centrum krystalizacji i rozwoju nowych gatunków, takich jak
jazz, broadwayowski musical i innych ówczeĞnie rodzących siĊ i przeĪywających swój absolutny rozkwit muzycznych form teatralnych, takich jak rewia,
burleska, minstrel show czy wodewil.
Nowojorski obszar metropolitalny staá siĊ równieĪ domem dla ogromnej spoáecznoĞci przybywającej z innych miejsc Ğwiata. Rozwój urbanizacyjny miasta
– podobnie jak w tym samym czasie w otwierającym swe bramy dla przybyszów
z caáej Europy ParyĪu – przyciągaá niezliczone rzesze Ğwiatáych i twórczych
indywidualnoĞci. WieloetnicznoĞü stanowiáa o wyjątkowoĞci miasta. ĝpiewacy
i muzycy z Wáoch, ludnoĞü Īydowska i irlandzka wyĞpiewywaáa swoje tĊsknoty
za Europą na ulicach, w barach. To po latach ich potomkowie budowali nowojorską scenĊ z wielkim impetem56. Swoją wyjątkowoĞü miasto zawdziĊczaáo krajobrazowi bynajmniej nie bezkresnych zielonych obszarów i piĊknych widoków,
a wáaĞnie rosnącym drapaczom chmur, które zaczĊáy stanowiü charakterystyczną
cechĊ miasta. Nowy Jork w XX wieku to miasto gáoĞne, ogarniĊte nieustannym
haáasem, ruchem, anonimowoĞcią mieszkaĔców, skazanych niejednokrotnie na
samotnoĞü, jednoczeĞnie urzekające równieĪ z powodu niewiarygodnej mozaiki jĊzykowej, obrazuje on – jak czytamy: „radosny baáagan na planie geometrycznym, wobec niestaáoĞci i sprzecznoĞci, wobec jednakowo przytáaczającego
piĊkna i brzydoty […], w którym ludzie, gmachy, myĞli, moda i jĊzyk byáy pomieszane i przeksztaácone przez nieustanny ruch”57. Cechy te, stanowiące o wyjątkowoĞci miasta, mają swoje wierne odbicie w muzyce, malarstwie oraz innych
sztukach, a konsekwencją tego staje siĊ najdalej posuniĊte zróĪnicowanie kierunków stylistycznych i Ğrodków wyrazu.
W latach szeĞüdziesiątych rozwinąá siĊ w Stanach Zjednoczonych nowy nurt,
okreĞlony mianem minimal. Dotyczyáo to zarówno dziedziny muzyki (minimal
music), jak i sztuk plastycznych (minimal art). Nowy nurt – minimal – okazaá
siĊ niezwykle nowatorskim zjawiskiem w muzyce XX wieku. Jego oryginalnoĞü tkwiáa w nieobecnych dotychczas rozwiązaniach dĨwiĊkowych, a takĪe
w wielowarstwowym kontekĞcie, obejmującym zarówno aspekty warsztatowe,
jak i przesáanki estetyczne, kulturowe i socjologiczne58. W literaturze muzycznej
funkcjonuje równieĪ termin repetitive music [muzyka repetytywna], co czytelnie
oddaje sens tego rodzaju muzyki. Jak zauwaĪa Zbigniew Skowron, dotyczy to radykalnego ograniczenia Ğrodków muzycznych oraz sposobów ich przetwarzania.
56
E. Winnicka, Nowy Jork zbuntowany. Miasto w czasach prohibicji, jazzu i gangsterów,
Warszawa 2013, s. 132.
57
A. Muhlstein, Manhattan. Niezwykáa historia Nowego Jorku od czasów Indian do roku 2000,
przeá. K. OsiĔska-Boska, Warszawa 1986, s. 15.
58
Z. Skowron, Nowa muzyka amerykaĔska, Kraków 1995, s. 352.
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Ksztaátowanie przebiegu dĨwiĊkowego w utworach minimalistycznych polega
gáównie na powtarzalnoĞci jako gáównej zasadzie ksztaátowania kompozycji, zaĞ
„materiaáowy minimalizm dotyczy sfery wysokoĞci, wspóábrzmieĔ, barw, wreszcie, co bodaj najwaĪniejsze – rytmu”59.
Kompozycją osadzoną w nurcie minimalizmu i nawiązującą swoim charakterem do muzyki programowej jest napisana w 1994 roku przez Steve’a Reicha
City Life. Utwór w caáoĞci poĞwiĊcony zostaá miastu Nowy Jork, do czego nawiązują nazwy piĊciu jego czĊĞci oraz przede wszystkim jego brzmienie, obrazujące
odgáosy metropolii: wielojĊzykową mowĊ, dĨwiĊki alarmów, klaksonów aut, kafarów, karetek, samolotów, metra, syren. Początki tego utworu siĊgają koĔca lat
dziewiĊüdziesiątych XX wieku. Reich eksperymentowaá wówczas z nagranym
na taĞmĊ gáosem ludzkim w innej swojej kompozycji – Different Trains. Czynnikiem konstrukcyjnym staáa siĊ wówczas prozodia jĊzyka amerykaĔskiego, umuzyczniona w technice samplingu, cytowana z taĞmy wraz z towarzyszącą muzyką
graną na instrumentach, które naĞladują melodiĊ i rytm danej frazy sáownej. Wykorzystanie melodii mowy jako bazy materiaáu muzycznego jest typowe równieĪ
dla kolejnych jego utworów, w tym dla City Life, w którym kompozytor wykorzystaá równieĪ nagrane na taĞmĊ odgáosy metropolii60. To zupeánie odmienna
kompozycja od wczeĞniej omawianego utworu George’a Gershwina; dzieli je
odstĊp kilkudziesiĊciu lat, áączy natomiast idea odtworzenia klimatu miasta muzyką, tym razem w klimacie nurtu minimalizmu.
PiĊü kolejnych czĊĞci budujących City Life – kompozycjĊ trwającą okoáo 24
minut – tworzy formĊ A-B-C-B-A. Obsada wykonawcza ma nietypowy skáad. Są
to specjalnie nagáaĞniane instrumenty: po dwa Àety, oboje, klarnety, wibrafony,
fortepiany, kwartet smyczkowy, perkusja, dwa samplery i podwójny bas.
CzĊĞü pierwsza, Check it out, odzwierciedla odgáosy miasta, mowĊ, dĨwiĊki
silników samochodowych, alarmów, syren karetek, zamykanych drzwi samochodów, klaksonów. Wszystko – w nieustannej powtarzalnoĞci – odtwarza dynamiczną, gáoĞną atmosferĊ miasta. Kompozytor buduje w sáuchaczu poczucie
zagubienia i chaosu, tak znamienne dla najwiĊkszej amerykaĔskiej metropolii.
Druga czĊĞü, Pile driver/alarms, jest bardziej ponura i mroczna, z czasem staje siĊ wrĊcz przygnĊbiająca. Sáychaü rytmicznie wybijający fundamenty wieĪowca kafar oraz nakáadające siĊ dáugie brzmienia, grane przez fortepiany. Nieustanny niepokój wzbudzają liczne alarmy. Pod koniec czĊĞci dĨwiĊki dublują siĊ,
pulsacyjny rytm kafara ulega rozdrobnieniu, rozbrzmiewa wespóá z róĪnej czĊstotliwoĞci alarmami samochodowymi. Czasem dĨwiĊki nakáadają siĊ. W dwu
Ibid., s. 353.
J. Miklaszewska, AmerykaĔski minimalizm: muzyczni rewolucjoniĞci czy uznani klasycy?,
[w:] Nowa muzyka amerykaĔska, red. J. Topolski, Kraków 2010, s. 117.
59
60
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pierwszych czĊĞciach sáychaü klaksony i klarnet albo klaksony i dwa oboje – tak
powstają zupeánie inne brzmienia, które kompozytor dodaje wraz z rozwojem
utworu. Niejednokrotnie do odpowiednich klaksonów doáącza instrumenty dĊte,
fortepian albo wibrafon; wydaje siĊ, iĪ w ten sposób pracuje nad instrumentacją – klaksony wspóágrają z instrumentami. Takie dĨwiĊki wciąĪ sáychaü na ulicy, zwáaszcza w wielkich miastach, co w ĞwiadomoĞci sáuchacza buduje bardzo
wierną ilustracjĊ.
CzĊĞü trzecia, It’s been a honeymoon – Can’t take no mo’, to centrum utworu. Kompozytor nagraá i wkomponowaá tu materiaáy z politycznej demonstracji
(fragmenty gniewnych mówców Afroamerykanów). CzĊĞü ta jest agresywna,
bardzo absorbująca – kompozytor „przedstawia” w niej problemy nowojorskich
mieszkaĔców. To bardzo skomplikowany fragment kompozycji, są w nim melodie wypowiadanych zdaĔ, pojedyncze, powtarzające siĊ sylaby, coĞ, czego do tej
pory Reich nie tworzyá. Nie od razu rozumie siĊ ich znaczenie, ale wyczuwalny
jest niepokojący nastrój. Sáychaü tu maáe skrawki wypowiedzi, które z czasem
áączą siĊ i budują caáoĞü. It’s been a honeymoon stanowi najbardziej emocjonalną
czĊĞü utworu.
W czwartej czĊĞci, Heartbeats/boats&buoys, kompozytor powraca do bardziej spokojnego klimatu, kafar ustĊpuje brzmieniom uderzeĔ serca, a odgáos
tĊtna powraca w utworze kilkakrotnie. Sáuchacz odczuwa, iĪ muzyka, zgodnie
z tytuáem, ilustruje wodĊ, byü moĪe sáychaü syreny zbliĪającego siĊ statku. Nastrój muzyki przywoáuje mglisty klimat nocy w mieĞcie.
Heavy smoke to ostatnia czĊĞü dzieáa. Wypeániają ją odgáosy wozów straĪackich i fragmenty radiowych rozmów straĪaków z dnia, kiedy podáoĪono bombĊ
pod WTC na początku lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku (udostĊpnione Reichowi przez biuro nowojorskiej straĪy poĪarnej). Sáychaü okrzyki, mowĊ, pourywane sáowa, muzyka oddaje nastrój zagroĪenia, rozbrzmiewają klaksony i alarmy.
Reich nawiązuje tu do początkowej czĊĞci kompozycji, zamykając caáą strukturĊ
w formie áukowej A-B-C-B-A.
Jedna z de¿nicji minimalizmu okreĞla nurt ten jako odejĞcie od „narracji na
rzecz krajobrazu, porzucenie zdarzenia muzycznego na rzecz przestrzeni brzmieniowej”61. Reich tworzy w Ğwiatowej metropolii, ¿ltruje krajobraz miasta przez
nowe sposoby widzenia i sáyszenia. Na taką interpretacjĊ muzyki wspóáczesnej
w kontekĞcie edukacyjnym warto zwróciü uwagĊ.

61
A. Ross, Reszta jest haáasem. Sáuchając dwudziestego wieku, przeá. A. Laskowski, Warszawa
2011, s. 505.
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Zamach w Nowym Jorku z 11 wrzeĞnia 2001 roku odcisnąá swoje piĊtno
w umysáach rzeszy artystów. Reakcje, jakie wywoáaá, pozostawiáy wiele gáĊbokich reÀeksji wyraĪonych przez twórców jĊzykiem sztuki.
September Symphony to znaczące i waĪne dzieáo w twórczoĞci Wojciecha
Kilara. Napisane zostaáo w 2003 roku, choü pomysá jego powstania zrodziá
siĊ znacznie wczeĞniej. Kompozytor poĞwiĊciá je pamiĊci o¿ar tego zamachu
i záoĪyá w hoádzie Amerykanom. Symfonia to klasyczne w swej konstrukcji
dzieáo, záoĪone z czterech kontrastowych czĊĞci. Cechuje je typowy dla Kilara, rozpoznawalny wrĊcz koloryt wspóábrzmieĔ – monumentalne akordy, liczne powtórzenia. Pierwsza czĊĞü, Largo, rozpoczyna siĊ szeĞciodĨwiĊkowym
motywem, który przewija siĊ niemal przez caáy utwór. Jej nastrój przypomina
Īaáobny choraá. CzĊĞü drugą, Allegro, rozpoczynają szybkie, rozbrzmiewające
na jednej wysokoĞci tony, akcentowane i przenoszone do róĪnych rejestrów,
ubarwiane zmienną dynamiką, eksponujące niskie brzmienia instrumentów dĊtych, szybko podąĪające, mroczne i peáne niepokoju. Nastrój stabilizuje czĊĞü
trzecia, Largo, rozbrzmiewająca niczym nostalgiczna, peána reÀeksji pieĞĔ,
podlegająca imitacyjnym opracowaniom. W tej wáaĞnie czĊĞci Kilar doáączyá
sáynną pieĞĔ America, the Beautiful Samuela A. Warda, która – osnuta ciemną
konstrukcją harmoniczną, na przemian z miĊkkim, ciepáym brzmieniem instrumentów smyczkowych – przysparza sáuchaczowi odczucia spokoju. Ostatnia
czĊĞü, Moderato, o charakterze marszowym, motorycznym przebiegu, przypominającym wspomniane wczeĞniej amerykaĔskie hymny, pieĞni patriotyczne,
muzykĊ gospel oraz początkowy szeĞciodĨwiĊkowy motyw, w koĔcowej fazie
wszakĪe wycisza siĊ i przybiera liryczny charakter. Woáanie o pokój przeradza
siĊ w wyraz nadziei62.
Nowojorską specy¿kĊ odnajdujemy teĪ dobitnie w amerykaĔskim malarstwie, z jego entuzjazmem dla miasta – wieĪowców, wielkoĞci, róĪnorodnoĞci
i intensywnoĞci. JuĪ pod koniec XVIII wieku, kiedy to malarstwo amerykaĔskie
silnie nawiązywaáo jeszcze do sztuki europejskiej, pierwsi mistrzowie tego máodego spoáeczeĔstwa podejmowali problematykĊ akcentującą wáasną toĪsamoĞü
kulturową. Zainteresowaniem cieszyáo siĊ malarstwo portretowe i historyczne,
a w póĨniejszym okresie popularne staáy siĊ tematy ukazujące Īycie codzienne
i przyrodĊ Ameryki63. Pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych powoáano narodową instytucjĊ Metropolitan Museum of Art, której gáównym celem byáo
upowszechnianie wszelkich form sztuki i dostarczanie publicznoĞci inicjatyw
kulturalno-rekreacyjnych. Zbiór gromadzonych z caáego Ğwiata dzieá miaá staWojciech Kilar o September Symphony w rozmowie z Anną S. DĊbowską, „Gazeta Wyborcza”,
2 wrzeĞnia 2003.
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nowiü kolekcjĊ ilustrującą historiĊ sztuki od początków po czasy wspóáczesne64.
Okres ten zapoczątkowaá intensywny rozwój malarstwa w XX wieku, a barwna
panorama amerykaĔskiej sztuki tego okresu sprawiáa, iĪ po II wojnie Ğwiatowej
Nowy Jork staá siĊ stolicą sztuki wspóáczesnej.
Artystyczne oblicze Nowego Jorku zawdziĊczamy gáĊbokiej inspiracji, jakiej
doĞwiadczyli artyĞci, zwáaszcza mający tutaj swe korzenie, tworzący przez wiĊkszoĞü swojego Īycia w charakterystycznych jego zakątkach – zafascynowani nowoczesnoĞcią, postĊpującą w zawrotnym tempie urbanizacją, nowym obliczem
miasta, jednoczeĞnie pragnący utrwaliü niepowtarzalne jego chwile. Takim artystą byá Robert Henri – malarz realista, przebywający przez kilka lat w ParyĪu
i hoádujący naturalistycznemu przedstawianiu uroków miasta. Nowy Jork pokryty Ğniegiem byá przez Henriego malowany wielokrotnie. Malowniczy zakątek
miasta ukazuje obraz ĝnieg w Nowym Jorku (1909) (il. 9). Przedstawia on ulicĊ,
po której przemieszcza siĊ kilka powozów, a przechodnie z trudem przedostają
siĊ przez zasypane chodniki. Po obu stronach ulicy wznoszą siĊ wysokie i ciemne
domy, kontrastując z jasnym Ğniegiem i niebem. Artysta wykorzystaá niewiele
kolorów. Poza brązem, ochrą i bielą widaü drobne akcenty czerwieni, nieco przeáamujące monotonną kolorystykĊ dzieáa. CaáoĞü wykazuje silne pokrewieĔstwo
z nurtem impresjonistycznym.
Nurt impresjonizmu w szczególny sposób odsáaniaáo malarstwo Frederica
Hassama (1859-1935). Krajobrazy miejskie wielu amerykaĔskich miast – w tym
i Nowego Jorku – stanowiáy waĪny obszar jego twórczoĞci, naznaczonej silnym
wpáywem europejskich nurtów, rozwijających siĊ w poáowie XIX wieku. Artysta pragnąá odnaleĨü w amerykaĔskich miastach podobieĔstwa do parków, ulic,
zabudowaĔ i zabytków ParyĪa. W jego ujĊciu nowojorski Washington Square
przypomina paryski àuk Triumfalny.
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L. Impelluso, Muzea Ğwiata. Metropolitan Musem Nowy Jork, przeá. H. Borkowska,
Warszawa 2006, s. 7.
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Ilustracja 8. Frederic Hassam, ãuk na Washington Square wiosnñ (1890)65.
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Obraz moĪna obejrzeü w Phillips Collection w Waszyngtonie.
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Ilustracja 9. Robert Henri, ćnieg w Nowym Jorku (1902)66.

Przeáom XIX i XX wieku byá dla sztuki amerykaĔskiej czasem powstawania
i ksztaátowania siĊ nowych prądów artystycznych. Malarstwo abstrakcyjne obecne w sztuce europejskiej zaczĊáo Īywo interesowaü twórców amerykaĔskich,
którzy odwiedzali paryskie ekspozycje i inspirowali siĊ nowatorskimi trendami.
Niezwykle oryginalną malarką, której zarówno abstrakcyjne, jak i ¿guratywne
dzieáa przesycone byáy symboliką, i która odegraáa waĪną rolĊ w upowszechnianiu sztuki amerykaĔskiej w Europie w czasach, kiedy kontynent ten odgrywaá znaczącą rolĊ w ksztaátowaniu ówczesnych prądów w sztuce, byáa Georgia
O’Keeffe (1887-1986)67. WĞród jej bogatego zbioru znalazáy siĊ obrazy przedstawiające Nowy Jork.
66
67

Dzieáo R. Henriego eksponuje National Gallery of Art w Waszyngtonie.
Zob. R. Robinson, Georgia O’Keeffe: A life, Londyn 1990.
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Ilustracja 10. Georgia O’Keeffe, Hotel Shelton ze säonecznymi plamami68.

Monumentalne budynki, usytuowane w niewielkiej odlegáoĞci od siebie,
stwarzają wraĪenie stáoczenia obiektów na niewielkim obszarze (jak na przykáad
68

Obraz eksponowany jest w Art Institute w Chicago.
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obraz Ulica Nowego Jorku I z 1926 roku). Obrazy O’Keeffe nie dokumentują
realnych widoków miasta, lecz tworzą nierzeczywiste miejskie pejzaĪe. Jej abstrakcyjny przekaz skrywa w sobie waĪne symbole, do których na przykáad na obrazie Hotelu Shelton naleĪy rozĞwietlające górną czĊĞü wieĪowca skupione Ğwiatáo sáoĔca, nadające kompozycji romantyczny nastrój. Taką równieĪ aurĊ, tyle
Īe wywoáaną muzyką, przynosi kompozycja Wáodzimierza Nahornego Kocham
O’Keeffe, która powstaáa w wyniku wspóápracy z Krzysztofem Kolbergerem nad
spektaklem Lanie Robertsona o tym samym tytule. I tu wyáania siĊ po raz kolejny
zderzenie trzech obszarów sztuki – malarstwa, teatru i muzyki69.
Jednym z najwaĪniejszych malarzy amerykaĔskich, obok tworzących w XX
wieku w nurcie realizmu, byá Edward Hopper (1882-1967). Nie znajdziemy
w jego twórczoĞci obrazów ukazujących realny obraz Nowego Jorku czy teĪ innych, choüby abstrakcyjnych jego ujĊü. Artysta ze szczególnym upodobaniem
podejmowaá tematy na wskroĞ amerykaĔskie, ujawniaá „pĊkniĊcia kryjące siĊ pod
powierzchnią wspóáczesnego Īycia”70 i w mistrzowski sposób ukazywaá czáowieka w realnych sytuacjach. Gáównym tematem jego twórczoĞci byáo wspóáczesne
amerykaĔskie miasto – w nim urzĊdnicy, sekretarki, klienci sklepów i barów.
Hopper utrwalaá typowy, przygnĊbiający pejzaĪ miejski, eksponując biura, stacje
benzynowe, kina, motele. W jego dzieáach uderzają: samotnoĞü, smutek, pogrąĪenie bohaterów w gáĊbokich reÀeksjach; są one przede wszystkim wizualnym
zapisem stanów uczuciowych przedstawianych osób. W autorskim uzasadnieniu
tych wyborów czytamy: „interesuje mnie szerokie pole doĞwiadczenia i wraĪenia
[…] próbowaáem przeáoĪyü na páótno moje najbardziej intymne reakcje wywoáane tematem”71. SpoĞród znaczącego dorobku artysty tylko nieliczne jego dzieáa
opatrzone zostaáy tytuáami, które mają swoje odniesienia do Nowego Jorku, choü
wiele z nich utrwala chwile, jakie bohaterowie spĊdzają w róĪnych jego zakątkach. Takim dzieáem jest Kino w Nowym Jorku (il. 11), páótno z 1939 roku72.

Nahorny Trio Hope (W. Nahorny, M. Bogdanowicz, P. Biskupski), páyta CD, Con¿teor 2013.
R. G. Renner, Edward Hopper. Przetwarzanie rzeczywistoĞci, przeá. E. Tomczyk, Kielce
2005, s. 7.
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Ilustracja 11. Edward Hopper, Kino w Nowym Jorku73.

Kina, bĊdące symbolami rozwijającej siĊ nowoczesnoĞci w Ameryce, budowano z zachowaniem niemal barokowego przepychu. W obrazie dominuje monumentalne wnĊtrze, bogato dekorowany su¿t, artysta zadbaá o zamieszczenie
w centrum obrazu zdobionej kolumny. Ale nie ona stanowi punkt dominujący,
lecz stojąca po prawej stronie, zatopiona we wáasnym Ğwiecie myĞli, bileterka.
Zastosowana przez Hoppera w obrazie perspektywa kieruje uwagĊ patrzącego
na obraz w stronĊ lewą, gdzie widaü skrawek wyĞwietlanego w tej chwili ¿lmu.
Z miejsca, w którym stoi kobieta, nie widaü ekranu, a ona nie jest nim zainteresowana, byü moĪe z powodu kolejnej juĪ projekcji, byü moĪe z innych powodów.
W obrazie dominują obojĊtnoĞü, brak zaciekawienia, reÀeksyjnoĞü i przenikający, wrĊcz fotogra¿czny realizm74.
Przedstawione powyĪej cztery oblicza Nowego Jorku ilustrują znamienne dla
XIX- i XX-wiecznego malarstwa amerykaĔskiego tendencje: naturalizm, impresjonizm, abstrakcjonizm i realizm. W owej niespotykanej róĪnorodnoĞci doko73
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naĔ artystycznych, kierunków i stylów – odsáoniĊtej tu w niewielkiej jedynie czĊĞci – odbijają siĊ nowojorska wielokulturowoĞü i caáa niepowtarzalna dialektyka
magnetycznej metropolii:
Miasto Ğwiata! (bo wszystkie rasy są tutaj,
I wszystkie kraje Ğwiata skáadają tutaj daninĊ)
Miasto nabrzeĪy i skáadów! Miasto wysmukáych fasad
Z marmuru i Īelaza!
Dumne, namiĊtne miasto! Peáne Īycia, szalone,
Niedorzeczne miasto!75

***
Obserwowanie miasta dostarczaáo artystom wielu inspiracji. Korzystając
z wáaĞciwych dla siebie jĊzyków sztuki, pozostawiali oni na przestrzeni lat liczne
dzieáa, które odsáaniają wielorakie aspekty, odcienie i wartoĞci miejskoĞci. Są jej
swoistym komentarzem, odczuciem, a takĪe objaĞnieniem. Przedstawione w niniejszym artykule przykáady, wywodzące siĊ z róĪnych dziedzin sztuki, stanowią
jedynie fragmentaryczną charakterystykĊ wybranych zjawisk artystycznych; są
w istocie cząstkową tylko egzempli¿kacją problemu, opartą jednoczeĞnie na caákowicie autorskim wyborze artefaktów spoĞród ogromnego zestawu dzieá przynaleĪnych wskazanej tematyce. Niemniej – w moim przekonaniu – tego rodzaju
ukazanie „przestrzeni” miast w jĊzyku sztuki moĪe odsáoniü przed pedagogami
rozlegáe i fascynujące pole dziaáaĔ w zakresie interdyscyplinarnej edukacji.

SUMMARY
The main assumption of the article is to show the motif of three cities – Jerusalem,
Paris and New York – in selected works from different areas of art treating the urban
subject matter as the main source of inspiration. The choice of the cities was motivated
by many factors, inter alia by historical, and geographical, cultural and linguistic, and by
architectural differences.
In the sphere of music – the main ¿eld of observation – the works by Krzysztof Penderecki (Seven Gates of Jerusalem), George Gershwin (An American in Paris), Steve
Reich (City life), and by Wojciech Kilar (September Symphony) were chosen. At the same
time these compositions prompt one to look at them from the perspective of their corre75
W. Whitman, Miasto okrĊtów, [za:] M. Rittenhouse, Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground
Zero, Woáowiec 2013, s. 10.
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spondence with other spheres of art: architecture, painting, literature, and ¿lm. Selected
works from other ¿elds of art, chieÀy from painting, were discussed (inter alia those by
Rembrandt van Rijn, Wandalin Strzaáecki, Jan Sawka, Olga BoznaĔska, Ludwik de Laveaux, and by American painters of the late 19th/early 20th century), which make reference
to the above compositions in question, ¿rst of all because of their multiple contexts.
An important goal of the present article is also to show the possibilities of using the
presented content in interdisciplinary teaching, in particular in application to education
in high school.

