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1. Xawery Dunikowski w PWSSP we Wrocławiu, 1959–1964
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Xawery Dunikowski był wielkim polskim artystą. To trącące anachronicznym 
patetyzmem stwierdzenie – z pełną świadomością na wstępie zastosowane – 
nadal oddaje właściwy stan rzeczy (il. 1). O randze jego sztuki wiedzieli jemu 
współcześni i wiedzą również dzisiejsi odbiorcy, chociaż tych jest coraz 
mniej. Był jej świadom także sam twórca, który najbardziej wierzył w nie-
podważalną wartość swojej drogi artystycznej, konsekwentnie ją doskonaląc. 
Dziełom Dunikowskiego poświęcono wiele analiz i prac krytycznych, ale 
koncentrowano się przede wszystkim na okresie młodopolskim i między-
wojennym, natomiast późną twórczość artysty, z lat 1945–1964, opracowano 
w najmniejszym zakresie – dlatego właśnie jego sztuce pomnikowej z tego 
czasu jest poświęcona niniejsza książka.

Dziewiętnaście powojennych lat intensywnej i różnorodnej pracy twór-
czej leciwego już artysty, od zakończenia drugiej wojny światowej do daty jego 
śmierci (1945–1964), stanowi następstwo przeżycia traumy obozu koncentra-
cyjnego oraz ambiwalentną odpowiedź na nowy kontekst polityczny i arty-
styczny PRL-u. Twórczość z tego okresu obejmuje pomniki oraz rzeźbę (cykl 
Panteon kultury polskiej, 1953–1961) i malarstwo (Oświęcim,  1948–1955; 
Baby z Nieborowa, 1957–1958; Człowiek w przestworzu, 1958–1961). Przed-
miotem tego monograficznego ujęcia są monumenty Dunikowskiego z okre-
su powojennego. Poddano w nim dokładnej analizie czołowe pomnikowe 
dzieła artysty, czyli pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, po-
mnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie oraz projekty 
pomnika Bohaterów Warszawy, a ponadto dokonano ogólnej charakterystyki 
całego dorobku pomnikowego artysty powstałego po 1945 roku.

Monografia dzieli się na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział charakteryzuje 
socrealizm jako kierunek artystyczny i ideowy. Przybliża jego cechy formalne 
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i tematykę, w tym główne motywy, a także kreśli rozwój tej doktryny w Polsce, 
tworząc kontekst i punkt odniesienia dla powojennej sztuki Dunikowskiego, 
co pozwoli w dalszej części rozprawy rozpatrywać ją w kategoriach zależności, 
różnic, a wręcz wyraźnych odstępstw od socrealistycznej poetyki. Zaryso-
wuje metodologię ujmowania realizmu socjalistycznego i oficjalnej sztuki 
poodwilżowej w odwołaniu do takich pojęć, jak: ideoza (Andrzej Turowski), 
neuroza (Stanisław Ossowski, Andrzej Turowski) czy mit (Jacek Łukasiewicz), 
a tym samym poszerza metodę badania powojennych prac monumental-
nych Dunikowskiego o specyficzne dla nich zagadnienia (między innymi 
unieważnianie wierności kanonowi „socu” na zasadzie stosowania rozwią-
zań młodopolskich i awangardowych czy realizmu stylizowanego). Stanowi 
wreszcie próbę przybliżenia postawy Dunikowskiego wobec komunizmu 
i socrealizmu, w czym pomocne są teksty jego autorstwa: przemówienia, 
wywiady i zapiski prywatne.

Rozdział drugi dotyczy trzech najważniejszych monumentów tego artysty: 
pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny (1946–1955), pomnika 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie (1949–1954) oraz 
projektów pomnika Bohaterów Warszawy (1956–1958). Całościowy opis 
tych dzieł skupia się na postępowaniu konkursowym, etapach projektowych 
i realizacyjnych, finalnej wartości formalno-tematycznej ze wskazaniem 
artystycznej proweniencji każdego monumentu oraz uwarunkowań ide-
ologicznych jego powstawania. Podkreślona zostaje zwłaszcza obustronna 
zależność między twórcą i systemem, która mimo wszystko nieznacznie 
odcisnęła swoje piętno na końcowym kształcie artystycznym każdego z dzieł.

Rozdział trzeci uzupełnia dyskurs na temat powojennej twórczości po-
mnikowej artysty, przywołując inne zamysły artystyczne z tego okresu w po-
dziale na realizacje, projekty i koncepcje – między innymi projekty: pomnika 
Adama Mickiewicza (1948), pomnika Młot i sierp (1953), pomnika Józefa 
Stalina (1954) – oraz analizując wpływ powojennej przestrzeni politycznej 
przede wszystkim na ich formalną strukturę artystyczną.

Zakończenie ma charakter konkluzji i dygresyjnej refleksji na temat obecno-
ści w sztuce artysty realizmu i historii, a także metodologicznie ujmowanej relacji 
między formą a znaczeniem jego dzieł, która uściśla zakres ich artyzmu i może 
być podstawą do wskazania zależności tej twórczości od reżimowej doktryny.
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Powojenna twórczość Dunikowskiego, rozpatrywana w kontekście socre-
alizmu i późniejszej rzeczywistości poodwilżowej, ujawnia nową specyfikę 
sztuki artysty po 1945 roku. Wieloaspektowość i złożona problematyka 
dowodzą niezaprzeczalnej jakości artystycznej dzieł pomnikowych z tego 
okresu mimo ich dwuznacznego uwikłania w sprzyjanie reżimowi, które 
często stanowiło warunek konieczny ich powstania. Unaocznia to trudną 
sytuację wybitnego twórcy, najwyżej ceniącego wartość samoistnej kreacji, 
który zaczął ponownie działać w państwie komunistycznym z założenia 
niwelującym jednostkowość. Ta perspektywa naświetla dylematy towarzy-
szące tworzeniu, na które składały się utarczki z władzą, odgórne polecenia, 
niezbędne kompromisy, niedopatrzenia i komplikacje. Wskazuje też na 
rozmaite zależności kształtujące charakter tych prac i uwidocznione w ich 
ostatecznej formie określanej – w sposób dyskusyjny – jako socrealistyczna 
i zdecydowanie wierna ideologii.

Omawiana twórczość Dunikowskiego stanowi wynik walki kreatora 
z symbolistycznym rodowodem o artystyczną jakość sztuki. Prezentuje zło-
żone świadectwo osobistej kreacji – wykształconej w ciągłych potyczkach 
z systemem o ocalenie symbolicznej wartości dzieła oraz o jego formalną 
suwerenność odwołującą się w swoich korzeniach do findesieclowej idei 
sztuki jako absolutu i skrajnie subiektywnej ekspresji. Niniejsza praca jest 
refleksją nad tak ukształtowaną specyfiką powojennych realizacji pomniko-
wych Dunikowskiego, akcentującą stałe przeświadczenie artysty o naczelnej 
wartości tworzenia i modernistycznego modelu sztuki-życia 1.

 1 W całym tekście termin „modernizm” jest stosowany na określenie orientacji i kierun-
ków sztuki nowoczesnej datowanej od lat 60. XIX w. (filozoficzne podłoże wykształ-
cone już w oświeceniu) do przełomu lat 60. i 70. XX w., które charakteryzują się m.in. 
autonomią i oryginalnością, elitarnością i eksperymentatorstwem, a samego twórcę 
ustanawiają kreatorem-geniuszem powołującym unikalne dzieło. Należy zaznaczyć, 
że w tej perspektywie modernistyczna postawa Dunikowskiego dotyczyła całej jego 
drogi twórczej: ukształtowana w Młodej Polsce była pielęgnowana w międzywojniu 
i po wojnie. Jej szczególna specyfika uwzględniała ten główny, wskazany wyżej model 
modernizmu, ale odrzucała wybrane cechy stylistyczne (np. restrykcyjny  antymimetyzm 
i  nieprzedstawieniowość osiągającą abstrakcję, czyli autoreferencyjność formy). W tym 
świetle, opisując sztukę Dunikowskiego jako współczesną, dookreśla się przede wszyst-
kim jej istnienie po 1945 r., w powojennym okresie modernizmu.

Wstęp 
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Droga twórcza Dunikowskiego jest przykładem fenomenu artysty two-
rzącego w wielu epokach: Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym 
i współczesności, który na każdym etapie dba o jakość swojej indywidual-
nej sztuki i konsekwentnie rozwija tylko jej właściwą koncepcję realizmu 
stylizowanego, czerpiąc z wybranych aspektów nowoczesnego klasycyzmu. 
Wielość doświadczeń Dunikowskiego – od młodopolskiego artystostwa przez 
kubizujące eksperymentowanie w dwudziestoleciu międzywojennym po 
traumatyczne przeżycia lagrowe oraz ograniczenia i zależności wynikające 
z kolejnego przełomu politycznego wprowadzającego w kraju komunizm – 
warunkuje jego osobowość artystyczną i definiuje powojenny dorobek ar-
tysty. Twórczość Dunikowskiego z okresu po 1945 roku odwołuje się więc 
do najwcześniej doświadczonych modernistycznych wartości, jest głęboko 
związana z jego rozwojem artystycznym i stanowi syntetyczną kwintesencję 
wypracowanego przez niego stylu, opartą na skrócie, monumentalizmie 
i osobistym ujęciu rzeczywistości.

Niemały wpływ na sztukę Dunikowskiego mają również indywidualne 
uwarunkowania charakterologiczne tego twórcy – wyjątkowa, ale i trudna 
osobowość, temperament, bezgraniczna witalność i niezłomność, konse-
kwencja w dążeniu do własnego artystycznego wyrazu. W zderzeniu tych 
cech z realiami i koniecznością funkcjonowania w państwie komunistycznym 
rodzi się niemożliwy do rozwiązania konflikt między tym, co indywidualne, 
a tym, co narzucone przez system. Z jednej strony niepokorność Duni-
kowskiego wobec wymagań władzy skutkuje odrzuceniem jego niektórych 
projektów i niedopuszczeniem do ich realizacji, z drugiej strony jego dzia-
łalność w ramach sztuki oficjalnej pociąga za sobą nagrody i powierzchowne 
publiczne uznanie. Tak oto wybitna osobowość twórcza – niezdolna do 
rezygnacji z indywidualnego wyrazu wykształconego w poprzednich epo-
kach, a zarazem niebędąca w stanie działać twórczo poza reżimem – walczy 
z ustrojem o wartość swojej sztuki.

Wydaje się, że niezrozumienie powojennej twórczości autora Tchnienia 
wynikało z tego, że ówczesny odbiorca nie był na nią przygotowany – ani 
władza, ceniąca jedynie prace poprawne i wierne ideologii, a w okresie po-
odwilżowym (po 1956 roku) neutralne formalno-tematycznie, ani publicz-
ność dewaluująca nie do końca rozpoznaną jakość jego dzieł. Dowodzi tego 
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recepcja późnych prac Dunikowskiego, które postrzegano jako podległe 
sztuce oficjalnej, a przez to, w wyniku palinodii – terminu w odniesieniu 
do literatury klasycznej rozumianego jako odwołanie wcześniej wyrażanego 
poglądu 2, a na gruncie historii sztuki oznaczającego unieważnienie twór-
czości realizmu socjalistycznego – pomijano je w rzetelnych opracowaniach 
dotyczących sztuki powojennej. Z tego względu do 1989 roku twórczość ta 
nie doczekała się wszechstronnej analizy. O dokonaniach z tego objętego 
wykluczeniem okresu powstawały nieliczne, najczęściej drobne teksty – głów-
nie notki prasowe i komentarze do katalogów. Do większych opracowań 
zaliczymy monografię autorstwa Mieczysława Tretera: Ksawery Dunikowski. 
Próba estetycznej charakterystyki jego rzeźb opublikowaną jeszcze w okre-
sie międzywojennym 3. W pierwszych latach powojennych Maria i Stefan 
Flukowscy pracowali nad monografią twórczości Dunikowskiego w zamie-
rzeniu kreującą artystę na twórcę sztuki państwowej, bogato ilustrowaną 
reprodukcjami jego dzieł 4. Dużą wartość ma opracowany przez Aleksandrę 
Kodurową katalog obejmujący cały dorobek artysty 5. Wspomnieć tu można 
również wydaną w Rosji pozycję katalogową autorstwa Ljudmily Nikołajewny 
Urazowej Ksawerij Dunikowskij 6, której powstanie wiązało się z wystawami 
twórcy w Moskwie po 1945 roku. Poza tymi publikacjami pojawiały się 
krótkie teksty w czasopismach, takich jak „Przegląd Artystyczny”, „Życie 
Literackie”, „Kierunki”, „Stolica”, notki w katalogach wystaw i wydawnictwach 
okolicznościowych. Osoba rzeźbiarza stała się również tematem tekstów 
literackich – pisali o nim choćby Stefan Flukowski czy dramaturg-satyryk 
Artur Maria Swinarski (autor epigramatu pt. Dunikowski 7). W wolnej Polsce 

 2 W. Juszczak: Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny. W: Idem: Wędrówka do źródeł. 
Gdańsk 2009.

 3 M. Treter: Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego rzeźb. Lwów 
1924.

 4 KP, rkps sygn. 777. M. i S. Flukowscy: Życiorys.
 5 Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. [Katalog zbiorów Muzeum Rzeźby 

im. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie]. Oprac. A. Kodu-
rowa. Warszawa 1975.

 6 L. N. Urazowa: Ksawerij Dunikowskij. Moskwa, 1986.
 7 KP, rkps sygn. 778. M. Flukowska: Życiorys, s. 4.
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twórczość artysty była badana zwłaszcza przez Aleksandrę Melbechowską-
-Luty, która skrótowo wspomniała jego dzieła powstałe po 1945 roku w swojej 
publikacji dotyczącej polskiej rzeźby dwudziestolecia międzywojennego 8, 
ale dopiero monografia jej autorstwa: Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego 
Dunikowskiego 9, opublikowana w 2012 roku i poświęcona całej drodze ar-
tystycznej wielkiego twórcy, jest pierwszym najbardziej kompletnym – ale 
wciąż niewystarczającym (zwłaszcza w odniesieniu do powojennej sztuki 
pomnikowej artysty) – opracowaniem jego wieloepokowego dorobku.

Wydaje się także, że palinodia w stosunku do działalności artystycznej 
Dunikowskiego po 1945 roku trwała aż do czasów obecnych, czego efektem 
było stopniowe zapominanie jego dokonań, co spychało je w przestrzeń 
niebytu. Do tej pory nie ukazała się w druku żadna monografia poświęcona 
powojennej twórczości Dunikowskiego, która ujmowałaby ją całościowo 
i poddawała wielostronnej analizie. Ta książka jest próbą częściowego uzu-
pełnienia tej luki w obszarze powojennej sztuki pomnikowej. Wspomniany 
zakres dorobku Dunikowskiego zostaje tu potraktowany jako indywidualne 
dzieło twórcy, ukształtowane w wyniku złożonej relacji z komunistyczną 
władzą, odznaczające się wybitną wartością artystyczną oraz wykraczające 
poza ramy realizmu socjalistycznego i późniejszej sztuki państwowej, cze-
go dotąd nie uwydatniono wystarczająco wyraźnie i co często podawano 
w wątpliwość. Takie założenie wynika z analizy materiałów archiwalnych, 
między innymi szczecińskiej Książnicy Pomorskiej, archiwum biblioteki ASP 
w Krakowie oraz Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w War-
szawie. Ma również oparcie w autorskich wywiadach z uczniami artysty: 
Jerzym Beresiem, Zbigniewem Makarewiczem i Jackiem Dworskim oraz 
w powojennych tekstach prasowych.

Dunikowski, wykonując po wojnie założenia architektoniczno-rzeźbiar-
skie, a także rzeźby czy obrazy, jawi się nadal jako wszechstronny kreator, któ-
ry ujmuje jakością artystycznej wizji, wyobraźnią symbolisty i mistrzostwem 

 8 A. Melbechowska-Luty: Wielki Mag – Xawery Dunikowski. W: Eadem: Posągi i lu-
dzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939). Warszawa 2005.

 9 A. Melbechowska-Luty: Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego. War-
szawa 2012.
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unikalnej formy. W każdym dziele dbał o wyrazistość kształtu, bo – jak po-
wtarzał – od zawsze był realistą, nawet w malarstwie nieprzedstawieniowym 
(„Malarstwo niefiguratywne nie musi być abstrakcją. Byt jest złożony” 10). 
Chciał w nim uchwycić świat takim, jakim on jest w danej chwili. Dążył do 
syntezy, wyrażenia istoty i sensu przedstawianego zjawiska. Wybrał indywi-
dualnie rozumiany realizm i zapłacił za to wysoką cenę – jego powojenna 
twórczość przez dłuższy czas była pomijana lub wspominana zdawkowo, 
funkcjonując w powszechnej opinii jako świadectwo sztuki ideologicznie 
skażonej. Warto więc do tej twórczości wrócić i  ją docenić – nie w celu 
afektowanej heroizacji artysty, ale po to, by oddać jej sprawiedliwość, zatrzeć 
jej wykluczenie i przywrócić należne jej miejsce. A także przypomnieć, że 
Dunikowski, działając w nowych i skrajnie nieprzyjaznych dla indywidual-
ności twórczej warunkach społeczno-polityczno-kulturowych PRL-u, mimo 
wszystko zdołał stworzyć dzieła wyjątkowe, o bezdyskusyjnej wartości ar-
tystycznej.

 10 K. Nastulanka: „Już bym dzisiaj tak nie malował…”. Rozmowa Krystyny Nastulanki 
z prof. Xawerym Dunikowskim przed wernisażem jego nowej wystawy. „Polityka” 1961, 
nr 47, s. 7. Wszystkie cytaty z dokumentów archiwalnych przytoczono w pisowni ory-
ginalnej, natomiast fragmenty artykułów, wywiadów i innych tekstów publikowanych 
w formie książkowej lub w prasie poddano niezbędnej korekcie ortograficznej i inter-
punkcyjnej zgodnie ze współczesną normą językową.
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Powojenna twórczość pomnikowa Dunikowskiego funkcjonowała w rze-
czywistości socrealizmu i jego reminiscencji współtworzących poodwilżową 
sztukę oficjalną, do których się ustosunkowywała. Opracowanie monografii 
tego etapu drogi twórczej artysty wymaga zatem zakreślenia rozwoju tej 
doktryny artystycznej w polskich realiach, scharakteryzowania jej głównych 
właściwości i związanej z nią metodologii, a to z kolei pozwoli na wybór 
adekwatnej metody analizy. Dokonano tu także próby określenia postawy 
Dunikowskiego wobec kanonu sztuki zideologizowanej i warunków two-
rzenia w tym okresie.

Na wstępie warto zaznaczyć, że socrealizm nie we wszystkim stanowił 
odgórnie narzucony dyktat 1. Bardziej niechciany niż chciany wynikał 
z naczelnej potrzeby społecznego zaangażowania sztuki, a także dążenia 
do realizmu, czyli najprościej ujmując – pozaformalnego usensownienia 
dzieła jego osadzeniem w rzeczywistości, które między innymi niwelo-
wało powojenną martwotę egzystencjalną. Ta upolityczniona konwencja, 
zanikając w swej tradycyjnej odmianie „naturalistycznego ilustratorstwa”, 
pozostawiała chwilową pustkę i nieudolność w zderzeniu z wyczekiwanym, 
ale i dezorientującym przywróceniem artystycznej swobody 2. Socrealizm 
miał różne oblicza, niejednakową intensywność i nieraz wykraczał poza 
narzuconą konwencję. Zwłaszcza w polskich realiach, mimo restrykcyjnych 
ograniczeń, często zdarzały się odstępstwa od normy i rozwiązania nie 

 1 Zob. np. A. Wojciechowski: Młode malarstwo polskie 1944–1974. Wrocław 1983, s. 45: 
„Nie wszystko, co dotyczy socrealizmu, zostało z góry narzucone” i następne.

 2 B. Kowalska: Polska awangarda malarska 1945–1970. Szanse i mity. Warszawa 1975, 
s. 66–68; A. Wojciechowski: Młode malarstwo…, s. 68. 
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do końca doktrynalnie prawomyślne, uwzględniające ponadto rozsądnie 
dawkowane wartości neutralne i wykreowane. Zaprezentowana w tym 
rozdziale charakterystyka tej doktryny artystycznej naświetla podstawowe 
ramy ideologicznie i administracyjnie wyznaczonego schematu, by tym 
wyraźniej pokazać jego przekroczenie w sztuce pomnikowej Dunikow-
skiego, która ustosunkowuje się do niego wielokierunkowo i szczególnie 
świadomie, ale z pewnością nie na zasadzie pokornego powielenia czy 
twór  czej stagnacji.

1.1. Sztuka socrealistyczna

Socrealizm w literaturze, sztuce, filmie i muzyce został wprowadzony w ZSRR 
na początku lat trzydziestych XX wieku, a po drugiej wojnie światowej na-
rzucony innym państwom bloku sowieckiego, do którego należała również 
Polska Rzeczpospolita Ludowa. Była to doktryna i metoda twórcza opierająca 
się na trzech zasadach:

partyjności, nakazującej tworzenie dzieł odpowiadających aktualnej polityce 
partii komunistycznej i propagujących jej założenia programowe; ideowości, 
zgodnie z którą w dziele sztuki należało ukazywać rzeczywistość taką, jaką 
według partyjnych kryteriów być powinna; narodowości, pod którą krył się 
postulat kreowania dzieł „socjalistycznych w teorii i narodowych w formie” 3.

Socrealizm był ściśle związany z polityką kulturalną stalinizmu i stał 
się obowiązującą wykładnią tak zwanej sztuki zaangażowanej – pełnił rolę 
ideowego i propagandowego narzędzia partii komunistycznej. Mimo chęci 
stworzenia spójnych założeń jego program charakteryzowały wewnętrzne 
sprzeczności. Czerpał z wybranych elementów estetyki dziewiętnastowiecz-
nego realizmu (zwłaszcza tak zwanego realizmu krytycznego), z twórczości 
akademickiej oraz przemyśleń publicystów i estetyków związanych z ru-
chem socjalistycznym i komunistycznym (Gieorgija Plechanowa, Anatolija 

 3 Socrealizm. W: Wielka encyklopedia PWN. T. 23. Warszawa 2004, s. 182.
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Łunaczarskiego, Włodzimierza Lenina i jego interpretacji tak zwanej teorii 
odbicia) 4.

Socrealizm wymagał od artystów tworzenia dzieł przepełnionych optymi-
zmem, radością i wiarą w słuszność ideologii, które posługiwały się językiem re-
alistycznym, najłatwiej oddziałującym na masy. Istniała akademicka hierarchia 
tematów: na jej szczycie znajdowały się przedstawienia oficjalnych uroczystości 
politycznych, dalej – portrety przywódców, dowódców wojskowych i ludzi 
wybitnie zasłużonych, niżej – sceny rodzajowe będące odzwierciedleniem 
życia społeczeństwa komunistycznego, a na samym dole – martwe natury i pej-
zaże, chociaż im również nadawano wymiar ideologiczny, sterując doborem 
elementów, motywu i tytułu. Realizm socjalistyczny w sztukach plastycznych 
odwoływał się formalnie do dziewiętnastowiecznego akademizmu, natomiast 
w architekturze – do antyku i renesansu. W malarstwie i rzeźbie kładziono na-
cisk na niemal fotograficzną dokładność w przedstawianiu szczegółów, a w ar-
chitekturze – na monumentalizm, dowolność w interpretowaniu i łączeniu 
stylów historycznych oraz obfitość dekoracji ornamentalnej i figuralnej.

Nurty awangardowe i eksperymentalne zostały uznane za przejaw bur-
żuazyjnej dekadencji, formalizmu, subiektywizmu i kosmopolityzmu. Za-
negowano model sztuki „czystej”, czyli bezinteresownej, wyposażonej w ce-
chy swoiste, podkreślające umowność i naturę tworzywa. Hasła ludowości 
i narodowości miały rekompensować destrukcyjny stosunek socrealizmu 
do sztuki tradycyjnej (między innymi akademizmu, realizmu, antyku, rene-
sansu), a także nowoczesnej (zamanifestowanej w latach 60. i 70. XIX wieku 
w impresjonizmie, a zwłaszcza neoimpresjonizmie) wyraźnie panującej aż 
do działań formotwórczych okresu międzywojnia 5. Rozwiązaniem mode-
lowym stało się zespolenie piękna i użyteczności, które było typowe dla 
folkloru i stanowiło „argument społeczny”. Socrealizm korzystał z form 
znanych społeczeństwu, które czerpały wzory z przeszłości, nawiązywały 
do tradycji artystycznej danego kraju i miały odzwierciedlać jego specyfikę. 
Funkcjonalność łączono z użytkowością, dlatego powstanie dzieła i jego 
formę uzasadniano realnymi potrzebami zbiorowości, a ewokowana treść 

 4 Ibidem, s. 181.
 5 Ibidem, s. 182.
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odwzorowywała materialno-społeczną rzeczywistość 6. Za właściwe uznano 
wartości estetyczne antyku i renesansu połączone z jakościami utylitarnymi.

Cechą charakterystyczną dzieła socrealistycznego była semantyczna do-
minacja  d y s k u r s u  i d e o l o g i c z n e g o  nad przekazem artystycznym. 
Uważano, że to, co wartościowe, sytuuje się poza porządkiem artystycznym, 
a problemy warsztatowe zaliczano do „niezbyt ważnych spraw” 7. Głównymi 
założeniami tej twórczości były jej zrozumiałość i czytelność, sztuka miała 
bowiem wychowywać i informować, „wyrażać siłę i potęgę ustroju socjali-
stycznego, odzwierciedlać idee trwałości i stabilności jej zdobyczy, komu-
nikować o wielkim potencjale ekonomicznym i gospodarczym” 8. Pełniła 
więc funkcję propagandową. To stanowiło częsty powód stosowania syntezy 
architektury z rzeźbą, która nadawała dziełu architektonicznemu znaczenia 
ideowe i dydaktyczne, wyrażone w ten sposób bardziej bezpośrednio. Od-
woływano się do form sugestywnych, przyciągających uwagę widza. Ceniono 
e m o t y w n e  cechy sztuki, która miała wzbudzać uczucia patosu, siły, dumy 
i radości oraz skłaniać do jeszcze większego wysiłku. Oczekiwano od niej, że 
będzie odbijać przemiany zachodzące w socjalistycznej rzeczywistości, wy-
rażać władzę ludu stanowiącą jeden z tematów podstawowych, obok takich 
jak mieszkanie, praca czy wypoczynek. Najcięższe zarzuty, jakie można było 
jej postawić, to formalizm i kosmopolityzm 9.

Istotna okazała się  i d e a  t w ó r c z o ś c i  k o l e k t y w n e j  –  wzorem 
średniowiecza zalecano zbiorową twórczość artystyczną. Ponadto wyzna-
wano zasadę „niefinalności” utworu i praktykowano jego „przepisywanie”, 
czyli poprawianie, które unieważniało wszystkie wcześniejsze wersje. Z tą 
regułą, zauważalną zwłaszcza na gruncie literatury, wiązał się również brak 
granic zewnętrznych, a tym samym niesamodzielność funkcjonalna tekstu 10. 

 6 K. Stefański: Architektura polska 1949–1956. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 
1982, R. 27, z. 1–2, s. 22.

 7 W. Tomasik: Literatura bez literackości. O literaturze realizmu socjalistycznego i o jej 
badaniu. W: Idem: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „pro-
pagandy monumentalnej”. Wrocław 1999, s. 32–35.

 8 K. Stefański: Architektura polska…, s. 22.
 9 Ibidem, s. 27.
 10 W. Tomasik: Literatura bez literackości…, s. 33.
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W sztukach plastycznych sytuacja wyglądała podobnie. Zasada finalnego 
zamknięcia dzieła artystycznego, które gwarantowało jego autoteliczną ja-
kość oraz komplementarność twórczej intencji i realizacji, była ignorowana 
przez zleceniodawcę państwowego reprezentującego system autorytarny. 
Od twórcy wymagano „poprawiania” i restrykcyjnie kontrolowano oraz ko-
rygowano jego pracę. Stawiano go przed koniecznością mnożenia kolejnych 
wersji, które zacierały oryginalny zamysł dzieła i zmierzały w kierunku jego 
zideologizowanej wizji pochodzącej od finansującego je mecenasa. Innym, 
jeszcze mniej korzystnym sposobem przepisywania lub „poprawiania” (cza-
sami współistniejącym z pierwszym) było domykanie pracy przez inne osoby 
niezorientowane w autorskim zamyśle lub świadomie go przekształcające 
za przyzwoleniem systemu, często wyróżniające się szczególną niekompe-
tencją. Proces twórczy zgodny z nową normą przebiegał od etapu zamysłu 
i formotwórczych działań artysty (wersja oryginalna) poprzez liczne korekty 
zasugerowane z zewnątrz (przepisywanie wersji oryginalnej, jednocześnie ją 
zniekształcające) aż po realizację odbiegającą od autorskiej wizji (zbiorowa 
wersja wtórna), która wyrażała intencje systemu. Tym samym zasada nie-
finalności sankcjonowała działania władzy eliminujące twórczość „czystą”, 
czyli zamkniętą w eksperymentalnym obszarze kreacji i opartą na samo-
wystarczalnej relacji między twórcą a jego dziełem. Odrzucała dominację 
jednostki-kreatora, a zatem modernistyczny kult artysty i jego unikalnego 
gestu twórczego wyrażonego w doskonałej materii.

Działalność artystyczna całkowicie podlegała wymogom kultu – musiała 
zapewnić oprawę świąt, celebracji rocznic, akompaniament dla manifesta-
cji, pochodów, masówek i wieców. Tworzyła  w i d o w i s k o,  które łączyło 
kilka gałęzi sztuk: literaturę, plastykę, muzykę, teatr. Wybór miejsca i wyko-
nawców przesłaniał artystyczny charakter przedsięwzięcia lub wydobywał 
z życia „estetyczny polerunek” 11. Sens całości stanowił więc pochodną se-
mantycznej kooperacji słowa z obrazem, muzyką i ruchem. W efekcie kultura 
stalinowska ujawniała antynomiczność, dlatego daje się opisać jako coin-
cidentia oppositorum (synteza przeciwieństw). Socrealizm traktował materię 
miejską jako oprawę scenograficzną dla pochodów, wieców i manifestacji.  

 11 Ibidem.
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Stąd rola  „a r c h i t e k t u r y  o k a z j o n a l n e j” – nietrwałej, intencjo-
nalnej, ograniczonej do określonego czasu. Należały do niej między innymi 
wielkich rozmiarów portrety wodzów i przodowników pracy, flagi, wykresy, 
transparenty, makiety i plakaty.

P l a n  p r o p a g a n d y  m o n u m e n t a l n e j  wyłuszczony przez Le-
nina w latach 1917–1918 zakładał etatyzację działań artystycznych – zrówna-
nie sztuki z produkcją dóbr powszechnego użytku. Objawiał się w tym, co 
duże i stale obecne w przestrzeni miast. Upowszechniał zwięzłe inskrypcje 
z hasłami marksizmu umieszczane na przykład na cementowych blokach 
oraz stawianie prominentom socjalizmu (teoretykom, bojownikom oraz 
luminarzom filozofii, nauki i sztuki) pomników w formie popiersi, posągów 
naturalnej wielkości i płaskorzeźb. Monumentalne dzieła rzeźbiarskie i pla-
styczne zostały włączone w realizację celów propagandowych. Wynikiem 
tych zabiegów miało być przekształcenie „szarych placów w żyjące muzeum”, 
miasta przemysłowego w miasto ogród, czyli nową Arkadię 12. Istotną rolę 
odgrywała tu również grafika użytkowa: „dzieła sztuki, których odbiorca nie 
musi specjalnie szukać, bo same wychodzą mu na spotkanie (plakaty), a na-
wet trafiają bezpośrednio do jego mieszkania (znaczki pocztowe)” 13. Plan 
zaangażowanej sztuki monumentalnej stanowił pierwszy krok w kierunku 
przekształcenia twórców w lojalnych i zdyscyplinowanych urzędników.

W  m a l a r s t w i e  socrealistycznym tytuł niejako „rozpoczynał” pracę 
nad obrazem i był ideologicznie nacechowany – czasami tak bardzo, że 
zamazywał sens dzieła. Obowiązek malarza stanowiło umieszczenie tytu-
łu w odpowiednim miejscu płótna 14. Z kolei model miał reprezentować 

„pozytywne cechy nowego człowieka” 15. Nie chodziło o analizę jego cech 

 12 W. Tomasik: Czy architektura może zastąpić literaturę? O propagandzie monumentalnej. 
W: Idem: Inżynieria dusz…, s. 39–45.

 13 W. Tomasik: Wprowadzenie. W: Idem: Inżynieria dusz…, s. 8. 
 14 W. Włodarczyk: Jak dobrze namalować socrealistyczny obraz?. W: Tessera. Sztuka jako 

przedmiot badań. Red. J. Białostocki. Kraków 1981, s. 284–285.
 15 Program malarstwa w Akademiach Sztuk Plastycznych oraz rysunku i malarstwa na 

Wydziale Architektury Wnętrz w Akademiach Sztuk Plastycznych w Wyższych Szko-
łach Sztuk Plastycznych, Warszawa 1951, s. 9 (maszynopis powielony z archiwum ASP 
w Warszawie). Cyt. za: W. WŁODARCZYK: Jak dobrze namalować…, s. 287.
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indywidualnych, ale o pamięciowe opanowanie sylwetki, czyli o schemat. 
Ważną funkcję pełniło tło, będące studium z natury, które odbierało po-
staci główną rolę w obrazie – stawała się ona równorzędna w stosunku 
do innych elementów kompozycji. W ten sposób powstawał idealny aka-
demicki akt – ogólny zarys figury, któremu towarzyszyły przypadkowe 
szczegóły 16.

W obrazie socrealistycznym żaden element – kolor, faktura, światło, 
stosunki przestrzenne i relacje między jednostkami znaczeniowymi – nie 
mógł dominować. Schemat kompozycyjny miał być ogólny i jednolity. W ten 
sposób eksponowano fabułę obrazu, czyli treść, która miała większe zna-
czenie niż forma. Ten „kompozycyjny” porządek był obowiązkowy, nie 
uwzględniał rozwinięcia wątku kolorystycznego, światłocieniowego, efek-
tów fakturalnych czy nastroju związanego z przestrzenią dzieła. Unikano 
wewnętrznego zaangażowania się w obraz, wystarczyła uwaga i ostrożność 
przy malowaniu 17.

Socrealizm upodobał sobie  a r c h i t e k t u r ę,  która oprócz ambicji ar-
tystycznych jest silnie związana z porządkiem codzienności. Charakteryzuje 
ją wyjątkowa społeczna ranga, akcentowana szczególnie od XVIII wieku – 
przypisuje się jej zadanie kształtowania najbliższego środowiska człowieka, 
formowania relacji międzyludzkich i budowania nowego społeczeństwa. 
W kulturze stalinowskiej środki architektoniczne miały wyrażać wielkość bu-
downictwa komunistycznego oraz doniosłość zwycięstwa klasy robotniczej. 
Odwoływały się do tradycji architecture parlante („architektury mówiącej”), 
która potrzebowała pośrednictwa słowa – komunikat architektoniczny wy-
magał przekładu. Bryła architektoniczna lub płaszczyzna obrazu mają zniko-
me możliwości narracyjne, nie wyrażają skomplikowanych tez ideologicznych. 
Dlatego architektura mówiła literaturą, za pomocą słownego akompaniamen-
tu. Jej założenia były realizowane wspólnym wysiłkiem projektantów socjali-
stycznych miast i ludzi pióra. Aktywizowała ujęcie świata jako komunikatu, 
którego treść powinna zostać odsłonięta i właściwie zinterpretowana. W zało-
żeniu socjalistyczne miasto przypominało księgę z treściami przeznaczonymi 

 16 W. Włodarczyk: Jak dobrze namalować…, s. 287.
 17 Ibidem, s. 289. 
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dla każdego mieszkańca 18. Ideę architecture parlante widać w planach miejsc 
przemysłowych, arterii komunikacyjnych socjalistycznych miast, w projek-
tach „ujarzmiających” przyrodę. Liczył się głównie ich efekt propagandowy. 
Znaczenie ekonomiczne tych obiektów było niewielkie – miały symbolizo-
wać nowe czasy, w których człowiek panuje nad siłami natury, przekształca 
ziemię w krainę wiecznego szczęścia.

Architektura socrealistyczna porażała swoim  m o n u m e n t a l i z m e m  – 
była pełna patosu i „wspaniałości”, ale pozbawiona polotu i lekkości, potężna 
i bogata, a jednocześnie populistyczna. Miała wyrażać „formę narodową”, 
dobrze znaną każdemu odbiorcy. Preferowała kształty mocne, „wielki styl” 
odpowiadający wielkości przemian. Do jej zadań należało ugruntowywanie 
poczucia stabilności, bezpieczeństwa i ładu, ostrzeganie wrogów ustroju. 
Przeważała funkcja reprezentatywna i dydaktyczno-perswadująca. Reali-
zowała  s z t u k ę  k o m p i l a c y j n ą,  swobodnie operowała repertuarem 
wzorców klasycznych antyku i renesansu, architektury neoklasycystycznej, 
eklektycznych kompozycji architektonicznych drugiej połowy XIX wieku. 
Preferowała bogate fasady i wnętrza. Jej głównymi elementami były formy 
palladiańskie, kolumnada i portyk – „archetypy sięgające korzeniami Im-
perium Rzymskiego”. Cechował ją konserwatyzm, akademizm i klasycyzm, 
przynależała do zmodernizowanego neoklasycyzmu. Postulat twórczego 
przekształcania tych starych wzorców na potrzeby wyrażenia nowej treści 
społecznej był jednak w praktyce pomijany 19.

Równie dużą rolę odgrywała w socrealizmie r z e ź b a  figuralna, która 
pełniła funkcję głównego środka narracji współtworzącego ideowe przesła-
nie formy architektonicznej. Rządziły nią zasady powszechnie obowiązu-
jące w sztuce socrealizmu: prymat treści nad formą, jedność formy i treści, 
narodowość odwołująca się do dziewiętnastowiecznego realizmu i sztuki 
radzieckiej, typowość, czyli oddanie praw rządzących rzeczywistością. Po-
nadto cechowały ją: partyjność, która oznaczała zaangażowanie i wierność 
ideologii, oraz ludowość prezentująca „lud” jako bohatera przedstawień 
i odbiorcę sztuki. Paradygmat typowości wiązał się z dezindywidualizacją 

 18 W. Tomasik: Czy architektura może zastąpić literaturę?…, s. 47–55.
 19 K. Stefański: Architektura polska…, s. 29–31. 
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podkreślaną tytułem (na przykład robotnik, przodownik pracy, studentka, 
chłop), a treść sprowadzała się do toposu militarnego i dydaktycznego. Pod 
nacechowanym ideologicznie tytułem często ukrywał się ideowo obojętny 
temat, na przykład klasyczny portret rzeźbiarski tytułowano: Budowniczy. 
Portret sprowadzał się do dwóch głównych sposobów ekspresji: idealizo-
wanego quasi-realizmu, „pamięciowych” wizerunków wodzów i bohaterów 
oraz weryzmu „klasowych” podobizn 20.

Rzeźba studyjna miała rozpoznawalne cechy i realizowała określone 
założenia, takie jak: kult „nowego” bohatera pozytywnego, parareligijność, 
maskulinizm, adultyzacja czy też rewolucyjny romantyzm i idea „narodo-
wej formy”. Do badania rzeźby można zastosować dominującą w ówcze-
snej krytyce topikę walki, drogi i dydaktyki. Z tymi toposami wiąże się 
przedstawienie pozytywnego bohatera, którego reprezentował przywódca 
polityczny traktowany jak heros rewolucji oraz przodownik pracy – rów-
nież kojarzony z walką, ponieważ współzawodnictwo w pracy stanowiło 
rodzaj jej pokojowej odmiany. O parareligijności socrealizmu świadczy 
panteon nowych świętych, którzy symbolizują walkę, także pokojową, na 
przykład rywalizację sportową, „pracę lub klasę robotniczą awansowaną 
do roli społecznej awangardy” 21, naukę, patriotyzm, twórczy wysiłek. 
Nawiązanie do sztuki religijnej widać w kompozycjach wielofigurowych, 
które można porównać do nastawy ołtarzowej poświęconej rewolucji (na 
przykład Czerwony sztandar Romana Tarkowskiego, około 1950). Posągi 
bohaterów rzeźbione są jak postacie świętych w typie Sacra Conversazione 
pojawiające się w gotyckich nastawach. Inne uchwycone w dynamicznym 
ruchu przypominają barokowe figury flankujące ołtarzową scenę główną 
(na przykład W walce o wolność Ludwiki Nitschowej, 1951). Maskulini-
zacja przedstawień kobiet – robotnic, aktywistek, bojowniczek – wiązała 
się z przejęciem przez nie męskich cech charakteru wzorcowych w dobie 
socrealizmu, takich jak waleczność, aktywizm, siła, szlachetny upór, czuj-
ność, nienawiść do wroga, zdolność do ciężkiej pracy. Kobieta mająca te 

 20 E. Kal: Między pomnikiem a gadżetem. Z problemów rzeźby okresu realizmu socjali-
stycznego. „Rzeźba Polska” 2000–2001, t. 10, s. 58. 

 21 Ibidem, s. 57.
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przymioty pozbawiona była cech płciowych, które zacierała tak zwana 
ubraniowość (tekstylność) – ubranie chroniące przed pokazaniem wyróż-
ników kobiecej płci. W ten sposób obrazowanie kobiet, na przykład Róży 
Luksemburg czy Małgorzaty Fornalskiej, ulegało uogólnieniu i typowości. 
Socrealistyczna adultyzacja przedstawień dzieci polegała na ukazaniu 
ich w podobny sposób jak dorosłych – jako pełnoprawnych wyrazicieli 
komunistycznych wartości: pracy, nauki, patriotyzmu, odpowiedzialno-
ści. W rzeźbie dzieci wyposażone są w atrybuty wiedzy lub organizacyj-
nej przynależności. Swoją postawą propagują socjalną opiekę państwa, 
uosabiają idee antywojenne, gestem i mimiką sprzeciwiają się zagrożeniu 
niesionemu przez komunistyczną ideologię 22.

W Polsce Ludowej rzeźba wyrażała ideologiczną symbolikę realizmu so-
cjalistycznego, czyli „taki zespół wyobrażeń, który przemawiałby do świado-
mości i zastępował wyobrażenia odziedziczone z przeszłości, niesione przez 
historię i religię, przez piśmiennictwo i sztuki plastyczne” 23. Mit artysty-rzeź-
biarza znajdował się wysoko w hierarchii sztuki socrealistycznej z powodu 
wkładanego w tworzenie wysiłku fizycznego oraz umiejętności opanowania 
bezkształtnej, opornej materii 24. Trudno było wskazać rodzimy wzorzec tej 
tradycji rzeźbiarskiej. Za prekursora realizmu uznano Wita Stwosza, a za 
współczesnego następcę tego średniowiecznego mistrza uważano Xawerego 
Dunikowskiego. Według Elżbiety Kal jego „pozyskanie dla socrealizmu było 
legitymizacją i nobilitacją, awansował więc do roli personalnego, etycznego 
i artystycznego wzorca” 25. To „pozyskanie dla socrealizmu” – co zostanie 
wykazane w dalszej części pracy – jest jednak niejednoznaczne i w efekcie 
wątpliwe.

S z t u k a  p o m n i k o w a  także była uwarunkowana politycznie i peł-
niła funkcję propagandową. Zasadniczo wpisywała się w konwencję socre-
alizmu i najdłużej zachowała jej wierność w okresie poodwilżowym. Pomnik 

 22 Ibidem, s. 56. 
 23 W. Baraniewski: Od Balzaka do Stalina. Koncepcje dekoracji rzeźbiarskiej Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie i konkurs na pomnik Stalina jako próba realizacji „nowego 
uniwersum symbolicznego”. „Rzeźba Polska” 2000–2001, t. 10, s. 99–100.

 24 E. Kal: Między pomnikiem a gadżetem…, s. 55.
 25 Ibidem.



33

1.1. Sztuka socrealistyczna

traktowano instrumentalnie. Projekt monumentu wymagał akceptacji wła-
dzy, która wyznaczała jego wyraźne kryteria: wykluczenie treści niesłusz-
nych politycznie, kosmopolityzmu, formalizmu, „sztuki dla sztuki”, brak 
związku z zachodnią twórczością, jednoznaczność treści (stąd konieczność 
figuracji), monumentalność umożliwiająca dominowanie nad otaczającą 
przestrzenią wynikająca po części z rodzaju i trwałości tworzywa, kształt 
plastyczny odrzucający abstrakcję. Pomnik socrealistyczny charakteryzowała 
forma imperialna, która swoim rozmiarem i znaczeniem oddziaływała na 
widza dominująco, budując „nastrój przeważającej siły władczej” 26. Była 
pozbawiona piętna osobowości artysty, aby nie eksponować jednostkowej 
indywidualności potępianej przez system komunistyczny.

Obecnie socrealizm jest obiektem fascynacji współczesnego pokolenia. 
Cytaty z tekstów socrealistycznych bywają wykorzystywane w celach komer-
cyjnych, w reklamie lub w promocji. Socrealizm stanowi często inspirację 
dla rapu, hip-hopu, muzyki tanecznej. Jest widoczny w wystroju wnętrz 
modnych lokali, prywatnych mieszkań miejskiej awangardy oraz na blogach 
i spontanicznie powstających stronach domowych, widnieje na etykietach 
i we wzornictwie przemysłowym, rozgaszcza się w wyobraźni młodych pla-
styków i rysowników, tworzących ilustracje dla prasy i komiksy 27. Jeszcze 
niedawno socrealizm był postrzegany przez młodych odbiorców jako kicz, 
rodzaj „uciesznych dewiacji artystycznych” 28, a przez historyków, krytyków 
i artystów zbywany milczeniem. W dzisiejszych czasach pojawia się coraz 
więcej tekstów ukazujących realizm socjalistyczny z szerszej perspektywy – 
bez tendencji do jednostronnej krytyki czy deprecjonowania. Takie podejście 
przypuszczalnie wynika z faktu, że autorzy nowych opracowań, wychowani 
w późnym PRL-u, nie pamiętają socrealizmu i nie podchodzą do tego zagad-
nienia w sposób emocjonalny – w przeciwieństwie do autorów odwołujących 
się do własnego doświadczenia.

 26 J. Berdyszak: Pomnik – forma imperialna. „Rzeźba Polska” 1989, t. 4, s. 56–57.
 27 M. Lisowska-Magdziarz: Socrealizm bez wartościowania. Fascynacja socrealizmem 

w tekstach kultury popularnej w Polsce po 1989 roku. W: Socrealizm. Fabuły – komuni-
katy – ikony. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006, s. 428.

 28 M. Sitkowska, A. Zacharska: Wprowadzenie. W: Oblicza socrealizmu. Oprac. M. Sit-
kowska, A. Zacharska. Warszawa 1987, s. 7.
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1.1.1. Socrealistyczne motywy

Do socrealistycznych motywów, które pojawiały się także w twórczości Du-
nikowskiego, należą: motyw kobiety, walki o pokój, nowego człowieka oraz 
wojny i okupacji.

K o b i e t a  w socrealizmie była przedstawiana w rolach zawodowych 
uważanych za męskie – jako traktorzystka, murarka, kolejarka, co najbardziej 
wyraziście uwidacznia się w plakacie. W przedstawieniach kobiet nie dbano 
o oddanie rysu indywidualnego czy psychiki, stanowiły one typ w dużej mie-
rze złożony z cech postulowanych przez system, a nie rzeczywistych. Rzadko 
ukazywano kobiety w rolach odgrywanych w życiu osobistym, bo łączyły się 
one z intymnością i emocjami, które zbytnio wyodrębniały bohaterkę i do-
tyczyły unikanej „rzeczywistości wewnętrznej niemierzalnej w kategoriach 
ściśle społecznych” 29. Taki charakter miały bardzo nieliczne przedstawienia 
uczuć macierzyńskich i więzi kobiety z dzieckiem, które zresztą występowały 
marginalnie. Jeśli takie portrety nacechowane emocjonalnie się pojawiały, 
były to wizerunki cierpiących biedę i upokorzenie matek-robotnic w przed-
wojennych kapitalistycznych fabrykach lub kobiet tracących dzieci podczas 
wojny, a więc propagowały zmianę ustroju politycznego w Polsce lub pokój na 
świecie. Kobieta w komunizmie podlegała uprzedmiotowieniu. Przestawała 
być „człowiekiem wewnętrznym” na rzecz „człowieka społecznego” 30. Socre-
alistyczny feminizm był powierzchowny, przejmował tylko niektóre zasady 
feminizmu marksistowskiego – „teorię zależności doświadczeń kobiety od 
jej społeczno-ekonomicznego upośledzenia” – pomijał natomiast badanie 
istoty kobiecej tożsamości płciowej i jej zależności od kultury. Głoszona przez 
stalinizm kulturalna i zawodowa emancypacja kobiety sprowadzała się do jej 
prawa, by być taką jak mężczyzna. W domu jej zadanie polegało na ideowym 
wspieraniu męża i motywowaniu go do dalszej służby komunizmowi. Uka-
zana jako pozytywna bohaterka łączyła rolę zawodową z rolą żony i matki 31.

 29 M. Brzóstowicz-Klajn: Kobiety obraz. W: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. 
Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 100.

 30 Ibidem, s. 103.
 31 Ibidem, s. 100–104.



35

1.1. Sztuka socrealistyczna

Za pomocą słowa  „p o k ó j”  władza komunistyczna budowała płasz-
czyznę porozumienia ze społeczeństwem. W kraju ciężko doświadczonym 
przez drugą wojnę światową pokój stanowił wartość najwyższą. Hasło obrony 
pokoju stało się skutecznym narzędziem propagandowym, bo poruszało 
wszystkich, nawet tych, którzy dystansowali się od ideologii. We wspólnocie 

„obrońców” każdy jej przedstawiciel musiał reprezentować autorytet „dowódz-
twa” 32. Propaganda antywojenna integrowała społeczeństwo pozbawione 
tradycyjnych więzów i usprawiedliwiała sposób funkcjonowania państwa 
totalitarnego. Pokój stanowił „kategorię zinstrumentalizowaną i zideologi-
zowaną, służącą do realizacji strategicznych celów partii komunistycznej” 33, 
która nie pokrywała się z tradycyjnie pojmowaną postawą pacyfistyczną. 
Walka o pokój uwzględniała stosowanie przemocy. Kwestią odrębną była 
walka klasowa, którą rozumiano jako dziejową konieczność i główny czyn-
nik postępu. Ruch „obrońców pokoju” został zainaugurowany w 1948 roku 
podczas zorganizowanego przez Jerzego Borejszę Międzynarodowego Kon-
gresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Do października 
1956 roku tego typu spotkania organizowano regularnie. Ich tło stanowiła 
zimna wojna, która w czerwcu 1950 roku stała się realnym zagrożeniem. Po-
wstające wtedy socrealistyczne plakaty antywojenne korzystały ze słownego 
dopowiedzenia, na przykład w formie rozbudowanego tytułu. Podział na 
obóz obrońców pokoju i imperialistów jest odpowiednikiem podstawowego 
przeciwstawienia charakteryzującego kulturę totalitarną: zdrowie – choroba 34.

Figura  n o w e g o  c z ł o w i e k a  w kulturze socrealistycznej przeciwsta-
wia się krytycznemu spojrzeniu na kondycję współczesnego człowieka i opie-
ra się na utrwalonych koncepcjach: homunkulusa (sztucznego człowieka), 
androgyne i nadczłowieka Nietzschego. Według Marksa nowy człowiek to 
istota przezwyciężająca alienację, poczucie wyobcowania ze świata i obcości 
wobec siebie. Traktuje to, co społeczne, jako osobiste, znosi rozdział na życie 
państwowe i prywatne. W efekcie tożsamość jednostki zostaje dobrowolnie 
zespolona z tożsamością zbiorowości, czemu towarzyszy utopijne założenie, 

 32 W. Tomasik: Walki o pokój temat. W: Słownik realizmu…, s. 384.
 33 Ibidem, s. 385. 
 34 Ibidem, s. 385–386, 389.
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że nie ogranicza to egzystencji i wolności indywiduum. Swoboda jest rozu-
miana jako jedność z całością 35. Istniały dwa ujęcia nowego człowieka jako 
jednostki. Pierwsze sprowadzało się do dobrowolnego utożsamienia się 
człowieka ze zbiorowością i kolektywnego modelu życia, który gwarantował 
bezpieczeństwo. Drugie – do wywyższenia postaci wybitnych komunistów, 
którzy funkcjonowali jako nowi herosi ludzkości, pokonujący alienację i go-
dzący przeciwieństwa, na przykład prywatność i społeczność. Koncepcja 
nowego człowieka zapewniała jednostce możliwość osiągnięcia absolutnej 
harmonii i przekroczenia jej dotychczasowych ograniczeń. W roli wzorców 
osobowych występowali bohaterowie-komuniści: Feliks Dzierżyński, Wło-
dzimierz Lenin czy Józef Stalin. Byli oni postrzegani jako potężni herosi, 
którzy nadali kierunek i cele działaniom społeczeństwa, przewodzili tej 

„czystej energii cywilizacyjnej, działającej bezrefleksyjnie” 36. Przypominali 
nadczłowieka Nietzschego – stanowili doskonałe wcielenie siły komuni-
stycznej ideologii.

Główną właściwością nowego człowieka było pojednanie przeciwieństw 
i bezkonfliktowość, co przypomina obecną w kulturze europejskiej od an-
tyku androgyne – symbol zintegrowanej i doskonałej istoty ludzkiej zapo-
wiadającej jej kondycję w przyszłości. Nowy człowiek stał się „bohaterem 
aseksualnym, kochającym ludzi miłością bezcielesną, wyzwoloną z pożądania 
i wyrażającą się całkowicie w altruistycznej działalności na rzecz nowego spo-
łeczeństwa” 37. Wielki komunista tworzył fundamenty nowego świata i nowy 
typ człowieczeństwa. Zgodnie z marksistowską filozofią nowy człowiek miał 
być przede wszystkim bytem społecznym, wolnym od uwarunkowań biologii 
i gatunku. O jego sile świadczyło zrozumienie konieczności historycznych 
przemian i zastosowanie się do nich oraz poskramianie przyrody. Był to przy-
kład człowieczeństwa zredukowanego i uproszczonego, pozbawionego rysów 
indywidualnych, cielesności, instynktów i popędów. Jego życie zewnętrzne, 
duchowe i emocjonalne ograniczało się do fizjologii. Egzystował jako fi-
gura wyuczona, pozbawiona własnej woli, którą kształtowała działalność 

 35 M. Brzóstowicz-Klajn: Nowego człowieka obraz. W: Słownik realizmu…, s. 147.
 36 Ibidem, s. 149–150.
 37 Ibidem, s. 150. 
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wychowawcza, przypisana także sztuce. Jako jednostka był podporządko-
wany zbiorowości, uosabiał społeczeństwo i zasady historii. Stanowił istotę 
utopijną, której zaprzeczały prawa obiektywnie rozumianej rzeczywistości, 
w czym zbliżał się do koncepcji homunkulusa.

Dominacja motywu  w o j n y  i   o k u p a c j i  w literaturze i sztuce lat 
1945–1947 została skrytykowana przez Bolesława Bieruta podczas jego wystą-
pienia na otwarciu radiostacji we Wrocławiu 16 listopada 1947 roku. Według 
niego z powodu obecności tej tematyki twórczość artystyczna i kulturalna 

„nie nadąża za szybkim i potężnym nurtem dzisiejszego życia” oraz nie wy-
raża „radości wyzwolenia zapału dla pracy, wiary w owocność czynu” 38. 
Z tego względu występowanie tego zagadnienia w sztuce zostało ograni-
czone. W prozie sprowadzało się ono do trzech wątków przedstawiających: 
wydarzenia września 1939 roku, heroiczną żołnierską lub konspiracyjną 
walkę z niemieckim okupantem oraz sytuację powojenną odwołującą się do 
motywów wojenno-okupacyjnych. Schematyczne ujęcie problematyki wojny 
i okupacji eksponowało wyłącznie kult bohaterstwa, pomijając problematykę 
martyrologiczną 39.

1.2. Socrealizm w Polsce

W Polsce realizm socjalistyczny istniał w latach 1949–1956 40. Krystyna Czerni 
wyróżnia cztery etapy kształtowania się polityki kulturalnej tego nurtu. Pierw-
szy to Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Krakowie od 12 grud nia 1948 roku  

 38 B. Bierut: O upowszechnienie kultury. Kraków 1948.
 39 J. Smulski: Wojny i okupacji obraz. W: Słownik realizmu…, s. 392–395. 
 40 Daty ramowe socrealizmu można traktować relatywnie, co wynika z różnej oceny 

intensywności zdarzeń charakteryzujących jego początek i koniec. Najczęściej za datę 
początkową uznaje się konferencję w Nieborowie (12.02.1949), a za końcową albo rok 
1955, kiedy to doszło do przełomowej wystawy w Arsenale oraz wprowadzenia na za-
sadzie konsensusu sztuki modernistycznej realizowanej w abstrakcyjnym malarstwie 
informel (zob. A. Markowska: Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku. Toruń 
2012, s. 11), albo rok 1956, w którym miały miejsce oficjalne potępienie „fasadowego” 
modelu sztuki podczas XIX Sesji Rady Kultury w dniach 24–25 marca (zob. A. Woj-
ciechowski: Młode malarstwo…, s. 68–70) oraz polski październik, nazywany odwilżą 
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do 19 stycznia 1949 roku, której głównym założeniem było ukazanie „wspól-
nych horyzontów nowoczesnej sztuki, nauki i techniki”. Wyróżniono nurt 
intelektualno-konstrukcyjny, geometryczny i surrealistyczny, a sztukę przed-
stawiono jako laboratorium form, w którym artysta drogą eksperymentów 
wypracowuje nowe środki wyrazu. Drugi to konferencja plastyków w Nie-
borowie 12 lutego 1949 roku, na której Juliusz Starzyński wygłosił referat 
o „potrzebie nowego stylu monumentalnego” i po raz pierwszy użył terminu 

„realizm socjalistyczny”. Zaznaczano tu nadal, że tylko sztuka awangardowa 
zaspokoi potrzeby społeczeństwa socjalistycznego 41. Trzeci etap to Ogólno-
polski Zjazd Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach 
(27–29 czerwca 1949 roku), na którym definitywnie potępiono „kosmo-
polityzm artystyczny” i czterdziestoletni „okres jałowych eksperymentów”, 
a realizm socjalistyczny uznano za jedyną postępową metodę twórczą współ-
czesnej sztuki polskiej. Ostatni etap to Zjazd Poznański (23–30 października 
1949 roku), na którym ostatecznie zamanifestowano nieufność wobec sztuki 
awangardowej.

Pierwsza zapowiedź administracyjnego ograniczenia swobody twórczej 
pojawiła się w przemówieniu Bolesława Bieruta z 16 listopada 1947 roku 
z okazji otwarcia radiostacji we Wrocławiu, w którym mówca zasugerował, 
że podstawowym kryterium wartościującym w sztuce ma być jej polityczna 
użyteczność. Mimo to środowiska awangardowe nie zostały ograniczone 
i niezmiennie wyróżniały się znaczną aktywnością. W 1948 roku zaznaczył 
się wzrost tendencji centralistycznych w polityce państwa (widoczny choć-
by w reorganizacji Ministerstwa Kultury i Sztuki), wyraźniej odczuto także 
nasilenie się ofensywy propagandowej. Jednak awangarda nadal intensywnie 
działała.

Od 1948 roku odbywały się wystawy przodowników pracy. Rozpoczęło 
działalność Koło Samokształceniowe Związku Akademickiej Młodzieży 

gomułkowską. Ważną cezurą był także rok 1953 (śmierć Stalina) jako symboliczny 
moment sygnalizujący szansę na artystyczne przeobrażenia. W tej monografii przyjęto 
za umowną granicę finalną drugą datę, czyli rok 1956, z zaznaczeniem, że już po roku 
1955 zaczęła się stopniowo dokonywać zmiana obowiązującego paradygmatu.

 41 K. Czerni: Ślepa uliczka formalizmu. „Arka” 1989, nr 27. Cyt. za: Eadem: Nie tylko 
o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim. Wrocław 1992, s. 214.
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Polskiej przy krakowskiej ASP. Członków organizacji nazywano neobar-
barzyńcami, a główną rolę w tym gronie odgrywał Andrzej Wróblewski. 
Ich postawa była ambiwalentna – z jednej strony studenci zachwycali się 
demagogicznymi hasłami władzy i nową funkcją artysty w społeczeństwie, 
z drugiej ich wystąpienie krytykowało oficjalną w latach 1945–1948 sztukę 
kolorystów. W swojej wymowie ich prace nawiązywały do tragedii minionej 
wojny, a niezależność artystyczna odstraszyła władzę 42. Postulaty Koła Samo-
kształceniowego i wcześniejsze spory o kształt sztuki powojennej świadczą 
o znacznym zainteresowaniu socrealizmem jako nowym kierunkiem arty-
stycznym 43 oraz o wyraźnej potrzebie nowego realizmu funkcjonującego na 
jasno sprecyzowanych zasadach.

Rok 1949 był przełomowy, zamykał bowiem kilkuletni okres autentycz-
nego życia artystycznego i narzucał konieczność uczestnictwa w oficjalnym 
obiegu, do czego niezbędny okazał się kompromis formalny i estetyczny 44. 
W tym roku w Nieborowie poruszono problematykę sztuki społecznie zaan-
gażowanej, która miała być objęta mecenatem państwowym. Koncepcja ta nie 
była niczym nowym. Pojawiła się w latach trzydziestych w różnych kręgach 
artystycznych 45. Podczas nieborowskich obrad artyści podjęli próbę dialogu 
z nastawieniem na rozwiązania ugodowe – wyrażali zgodę na obostrzenia 
w kwestii wyboru tematów, ale żądali autonomii formy. Większość z nich 
żywiła nadzieję, że postulat formotwórczej swobody zostanie uwzględniony. 
Tak się jednak nie stało – komunistyczna administracja wdrożyła kroki zmie-
rzające do jej sukcesywnego ograniczania. Pod koniec 1949 roku zreformo-
wano instytucje kierujące życiem artystycznym. Powołano Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych (CBWA), które kontrolowało ekspozycje i ingerowało 
w ich organizację, co prowadziło do centralizacji ruchu wystawienniczego. 

 42 J. Ilkosz: Malarstwo realizmu socjalistycznego w Polsce. W: Sztuka polska po 1945 roku. 
Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, listopad 1984. Warszawa 
1987, s. 191–192.

 43 A. Zacharska: Socrealizm i jego czas. W: Oblicza socrealizmu…, s. 15.
 44 K. Czerni: Ślepa uliczka formalizmu. „Arka” 1989, nr 27. Cyt. za: Eadem: Nie tylko 

o sztuce…, s. 209–217.
 45 Nowocześni a socrealizm. T. 2: Nieborów 1949. [Katalog wystawy, styczeń–luty 2000 r., 

Galeria Starmacha, Kraków]. Red. M. Świca, J. Chrobak. Kraków 2000, s. 7. 
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Całkowicie zunifikowano twórczość artystyczną. Wprowadzono zmiany 
programu i struktury wyższych szkół artystycznych, które zaczęły uczyć 
w duchu akademickim. Mechanizm życia artystycznego powielał działanie 
podobnych instytucji w Związku Radzieckim 46.

Istotną rolę odegrały cztery Ogólnopolskie Wystawy Plastyki (OWP) 
organizowane od 1950 roku. Do I OWP (marzec i kwiecień 1950 roku) 
zgłoszono około 3000 prac. Weryfikująca je Komisja Kwalifikacyjna wyło-
niła akademickich „mistrzów” i wzorcowe dzieła sztuki 47. Po raz pierwszy 
państwo będące mecenasem zorganizowało propagandę sztuki współczesnej. 
W prasie i w radiu rozpoczęła się kampania lansująca zasady nowej twór-
czości. Wyznaczono przewodników po ekspozycji, którzy objaśniali widzom 
problematykę wystawianych prac. Zorganizowano również „pokaz sztuki 
zdegradowanej” 48, czyli dzieł artystów polskich mieszkających w Paryżu, 
których wartość formalna nie odpowiadała założeniom socrealizmu w sztuce. 
Na I OWP dominowały obrazy przedstawiające odbudowę kraju, współza-
wodnictwo pracy, walkę z analfabetyzmem, elektryfikację wsi i realizujące 
programowe tematy, takie jak walka o pokój, zlot młodzieży w Berlinie, 
kolektywizacja rolnictwa, budowa sześciolatki 49.

II OWP (grudzień 1951 roku – styczeń 1952 roku) skupiła się na tematyce 
historycznej, wymagając wizerunków Feliksa Dzierżyńskiego, Aleksandra 
Kostki-Napierskiego czy Mikołaja Kopernika, którzy należeli do nowego 
panteonu wybitnych osobistości historii i kultury Polski wyznaczonego 
przez władzę. Wystawa podkreślała rolę tradycji i kompozycji historycz-
nych autorstwa Jana Matejki czy Artura Grottgera. Artyści prezentowali 
konkretne wydarzenia historyczne, dotyczące historii ruchu rewolucyjnego, 
zagadnień z historii Polski po 1945 roku, dziejów Ludowego Wojska Pol-
skiego i Armii Czerwonej. Zmiany personalne pośród członków Związku 
Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) oraz poprzedzające wystawę wystąpie-
nie Eugeniusza Eibischa, który skrytykował stan polskiej sztuki, zwiększyły 

 46 J. Ilkosz: Malarstwo realizmu…, s. 193.
 47 IS PAN, Zbiory Specjalne, Sekcja Plastyki Współczesnej, teczki z roku 1950. Protokół 

zebrania Komisji Kwalifikacyjnej I OWP. 
 48 J. Ilkosz: Malarstwo realizmu…, s. 196.
 49 Ibidem, s. 201.
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przewagę kolorystów, którzy zdobyli główne nagrody, natomiast żadnej nie 
otrzymali artyści wierni socrealizmowi (Helena i Janusz Krajewscy, Wło-
dzimierz Zakrzewski).

Wystąpienie Eibischa wpłynęło także na zmianę kryteriów kwalifikujących 
prace na III OWP (grudzień 1952 roku – luty 1953 roku). Komitet organiza-
cyjny zdecydował się wyeksponować pejzaże i martwe natury oraz zgodził się 
na samodzielny wybór tematów. Wśród wystawiających artystów przeważali 
koloryści oraz twórcy z kręgu szkoły sopockiej, którzy zdobyli główne nagrody. 
Od III OWP pojawia się portret o większej wartości artystycznej (wcześniej 
ograniczał się do ukazania przywódcy ruchu rewolucyjnego na tle wydarzeń 
historycznych i powielał stylistykę tradycyjnego portretu mieszczańskiego). 
Większość prac stanowiły przedstawienia rodzajowe, pejzaże w wykonaniu 
sopockich malarzy korzystających z wzorów sztuki francuskiej oraz martwe 
natury autorstwa kolorystów i artystów młodszego pokolenia 50.

Podczas IV OWP (czerwiec–wrzesień 1954 roku) zaostrzono tryb kwa-
lifikacyjny, by nie dopuścić do „skażenia formalizmem”, jakim według wła-
dzy charakteryzowała się III OWP. W efekcie dokładnie określono tematy 
i przydzielono je konkretnym artystom, którzy mimo to byli zdezorientowani 
ciągłymi zmianami w polityce kulturalnej . W konsekwencji na IV OWP po-
jawiły się z jednej strony obrazy schematyczne, a z drugiej bardziej dowolne, 
wskazujące na rozluźnienie na scenie artystycznej 51.

Koniec października 1951 roku przyniósł politykę bardziej kompromiso-
wą, która świadczyła o dążeniu do porozumienia ze środowiskiem twórczym, 
co miało ułatwić rozwiązanie pilniejszych problemów. Już w 1953 roku 
można było zaobserwować powolne wychodzenie z socrealizmu i symptomy 
odwilży w polityce kulturalno-artystycznej 52. Od 1954 roku zaczęły zanikać 
typowe przedstawienia ideologiczno-propagandowe. Pojawiły się obrazy 
alegoryczne, w których antytetycznie zestawiano „stare” z „nowym”, oraz 
bliskie scenom rodzajowym i pejzażom przedstawienia ukazujące pracę na 
wsi. Odejście polskich artystów od doktryny socrealizmu uwidaczniało się 

 50 Ibidem, s. 196–206.
 51 J. Ilkosz: Malarstwo realizmu…, s. 199.
 52 K. Czerni: Po kataklizmie. W: Eadem: Nie tylko o sztuce…, s. 97.
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choćby w porzuceniu skłonności do heroizowania bohatera, pokazywaniu 
pracy w sposób naturalistyczny oraz w zaznaczaniu treści ideologicznej 
tylko w tytule 53. Tworzyły się niezależne grupy artystyczne. W 1954 roku 
po IV OWP Maria Jarema i Tadeusz Kantor domagali się pełnej autonomii 
twórczości plastycznej. A w roku 1955 doszło do Ogólnopolskiej Wysta-
wy Młodej Plastyki w Arsenale (21 lipca 1955 – wrzesień 1955) 54, zwanej 
skrótowo Arsenałem, na której zaprezentowano „ekspresyjny socrealizm” 
(„socrealistyczny ekspresjonizm”) o charakterze rozrachunkowym, anty-
socrealistycznym. Wystawiono prace, które odeszły od przedmiotowości 
i sugerowały „zrażenie się artystów do konwencji realistycznej, rozumianej 
szeroko”, co według Mieczysława Porębskiego było „najboleśniejszym skut-
kiem socrealizmu” 55. Po Arsenale wolność artystyczna okazała się ciężarem 
i w konsekwencji większość twórców wybrała informel, który stanowił sym-
boliczny „odwrót” od realizmu socjalistycznego. Według Krystyny Czerni 
to był moment wyzwolenia się, do którego doprowadziło zmęczenie formą 
i mimetyzmem.

Artyści potraktowali propozycję przyjęcia socrealizmu jako jedno z zamó-
wień państwowych, widząc we władzy państwowej mecenasa, który sfinan-
suje ich sztukę stanowiącą o ich bycie. To była prosta sytuacja: „artysta, jak 
dostaje zamówienie, to je wykonuje, żeby mieć z czego żyć”. Wyczekiwanie 
na mecenasa zaczęło się w Polsce już w okresie międzywojennym.

I ci artyści, którzy później funkcjonowali w okresie socrealizmu, swoje pro-
pozycje w stosunku do mecenatu państwowego formułowali już w latach trzy-
dziestych. Te postulaty etatyzacji pokrywały się prawie dosłownie z tymi, które 
później były realizowane przez program socrealistyczny 56.

Socrealizm zaproponował długo wyczekiwane „zaopiekowanie się” artystą, 
na które odpowiedziano z wdzięcznością. Lech Piwowarski, uczeń Tadeusza 

 53 J. Ilkosz: Malarstwo realizmu…, s. 201.
 54 M. Porębski: Podsumowanie. W: Sztuka polska po 1945 roku…, s. 205–206.
 55 K. Czerni: Po kataklizmie…, s. 97–103.
 56 K. Czerni: Socrealizm I. W: Eadem: Nie tylko o sztuce…, s. 71.
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Peipera, mówił o „gorączkowej próbie wyjścia z samotności, w jakiej zna-
lazł się artysta”, o „szukaniu popytu, którego nie ma”. Władza państwowa 
zastąpiła ginącego prywatnego mecenasa, oferowała publiczne zlecenia oraz 
aktywność artystyczną potwierdzającą bycie twórcą. Socrealizm jawił się 
jako „sztuka autentycznie związana z potrzebami człowieka” 57, która prze-
ciwdziałała izolacji artysty. W zamian oczekiwała „gotowości do twórczej 
rezygnacji z inteligenckiego wyspiarstwa” 58 oraz przyjęcia „upolitycznienia, 
umasowienia i upowszechnienia sztuki w Polsce Ludowej” 59. Mimo tych dy-
rektyw każdy twórca chciał przeforsować swoją wizję sztuki, wyjaśniał także 
swój sposób uczestnictwa w nowym modelu twórczości. Polska nie miała 
wówczas własnego rynku sztuki, na którym plastycy mogliby samodzielnie 
działać. Wydawało się, że w ciężkich powojennych warunkach nie było in-
nego rozwiązania niż przyjęcie mecenatu państwowego. Istnieli jednak tacy 
twórcy, którzy przyjmowali postawę wyczekującą i chcieli ten okres biernie 
przetrwać (na przykład Tadeusz Kantor, Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski, 
Jonasz Stern, Henryk Stażewski).

W opinii Mieczysława Porębskiego potrzeba związania sztuki z rzeczywi-
stością wynikała jeszcze z chęci naprawienia błędów dwudziestolecia (nędzy 
wsi, zacofania oświaty). Porozumienie z nową władzą wydawało się wówczas 
rozwiązaniem. Pokiereszowanemu pokoleniu, które przeżyło wojnę, trudno 
było się odnaleźć w powojennej rzeczywistości, tym łatwiej trafiła do niego 
idea realizmu socjalistycznego. Część z tych osób doświadczyła koszma-
ru Oświęcimia i pozbawiona złudzeń myślała o świecie po drugiej wojnie 
światowej jak o podobnym obozie. Monumentalizm i sztuczna wzniosłość 
socrealizmu – choć niekiedy odległego od dobrej sztuki – oferowały pewną 
stabilność, która mogła stanowić antidotum na to doświadczenie. Ci, którzy 
przeżyli wojnę, wciąż o niej pamiętali, nadal czując się jak „ludzie w wago-
nach, którzy jadą znikąd, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd” 60. Mimo 

 57 W. Baraniewski: Wobec realizmu socjalistycznego. W: Sztuka polska po 1945 roku…, 
s. 177.

 58 J. Bogucki: Dysputy nieborowskie. „Odrodzenie” 1949, nr 10.
 59 W. Baraniewski: Wobec realizmu socjalistycznego…, s. 180.
 60 K. Czerni: Lata powojenne. W: Eadem: Nie tylko o sztuce…, s. 49, 51.
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energii, z jaką przystąpiono do odbudowy instytucji kulturalnych, „poczucie 
klęski każdy nosił w sobie, i nie było co się załgiwać, że jest świetnie, bo nie 
jest świetnie”. Dominował imperatyw, aby jednak żyć i działać, co pozwoli 
ocalić to, co pozostało ze świata. Tę postawę określało trudne współistnienie 
rozpaczy i poczucia grozy z determinacją. Artyści wybrali realizm „jako 
sztukę, która jest w stanie dźwignąć ciężar czasu, pokazać jakąś tam prawdę 
o rzeczywistości”.

Zaufanie do socrealizmu można postrzegać jako przejście od jednej kon-
cepcji realizmu do drugiej. Dojrzewanie do estetyki realizmu groziło jednak 
zabrnięciem w estetykę kultury stalinowskiej, tym bardziej że komunizm nie 
był obcy polskiej awangardzie, która od momentu pojawienia się na scenie ar-
tystycznej wyraźnie lewicowała 61. Porębski ujmuje socrealizm w kategoriach 
utopii, która nastała w powojennej próżni. Artyści po wojnie byli „wypaleni 
od środka”, zaczynali ponownie „z pozycji kompletnego spustoszenia”, dlatego 
potrzebowali poczucia bezpieczeństwa, które mogła im zapewnić ideologia 
komunistyczna: „Utopia nie jest po to, żeby w nią wierzyć, tylko po to, żeby 
się nią bronić”. Problem pojawiał się wtedy, gdy w tę ideologię zaczynało 
się wierzyć, co niosło ze sobą ryzyko odrealniającego zagubienia – i to była 
pułapka utopii 62. W tym aspekcie utopia zbliżała się do mitu, z którego 
perspektywy również można ujmować sztukę zideologizowaną, o czym jest 
mowa w dalszej części pracy.

Polska mutacja doktryny socrealizmu zakładała zawsze pewien margines 
nieortodoksji, inności kontrolowanej. Władze komunistyczne przyzwalały 
na inność głównie „twórcom starszego pokolenia, o niekwestionowanym 
dorobku i międzynarodowym prestiżu, których aktywność w powojennych 
realiach mogła posłużyć do politycznej legitymizacji nowego porządku”. Ale 

„koncesja na inność” zawsze mogła zostać cofnięta 63. Takie przyzwolenie na 
odrębność miał Dunikowski. Był dla władz cenny ze względu na wybitny 
dorobek twórczy i niepowtarzalną osobowość.

 61 Ibidem, s. 56, 58.
 62 K. Czerni: Socrealizm I…, s. 71–73.
 63 W. Tomasik: Czy architektura może zastąpić literaturę?…, s. 49–50. 
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W badaniu realizmu socjalistycznego wyróżnia się  p o d e j ś c i e  s y n -
c h r o n i c z n e  i   d i a c h r o n i c z n e.  Socrealizm może być traktowany 
synchronicznie – jako system, od wewnątrz. Wówczas stanowi spójny system 
reguł ukierunkowany na cel finalny, zinstytucjonalizowany i kolektywny. 
Realizuje statyczny wzorzec będący normatywną doktryną estetyczną, która 
ma charakter estetyki państwowej, to znaczy charakteryzuje się „sankcja-
mi ideologiczno-politycznymi narzucającymi wyłączność postawy ideowej 
i estetycznej całej kulturze” 64. Wszystkie dzieła tego okresu należałoby więc 
interpretować w związku z socrealizmem rozumianym jako jedyny dopusz-
czalny tekst 65. Marta Fik zadaje zasadne pytanie, czy w tym wypadku można 
traktować „badane zjawisko jako definitywnie zamknięte, oddzielone od 
środowiska obserwatora wygodną barierą” 66. Podejście izolujące (synchronia) 
mitologizuje początek socrealizmu – wyróżnia moment inicjalny – typową 
dla stalinizmu ideę stwarzania świata od nowa, bez naleciałości ze świata „sta-
rego”. Radykalnie wyrywa go z historyczno-artystycznego podłoża i ujmuje 
w sztywne chronologiczne ramy. Pokazuje go jako zjawisko nieodwołalnie 
skończone i odchodzące w przeszłość. W efekcie kultura PRL-u jawi się 
jako całość względem socrealizmu nadrzędna, wewnętrznie zróżnicowana, 
ale mimo to jednorodna.

Z kolei diachroniczne podejście do socrealizmu postrzega go z zewnątrz, 
bez idealizacji, „jako ciąg dziejowy, podlegający przemianom i fluktuacjom”. 
Zawsze ujmuje się go w jego faktyczności, a więc pomniejsza go, sprowadza 
typowe do potocznego 67. Respektuje jednostkowość zjawiska socrealistycz-
nego i jego historyczną tożsamość, traktuje je jako ogniwo przemian, jakim 

 64 P. Fast: Rosyjski realizm socjalistyczny. W: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 
50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze 
Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19–20 października 1999 roku w Katowicach. Red. 
S. Zabierowski, M. Krakowiak. Katowice 2001, s. 65–66.

 65 J. Łukasiewicz: Mit socrealizmu. W: Idem: Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice. 
Katowice 2006, s. 64.

 66 M. Fik: Paranoja?. „Puls” 1991, nr 2, s. 127–128.
 67 J. Łukasiewicz: Mit socrealizmu…, s. 53–54.
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podlegała sztuka XX wieku będąca częścią tego samego porządku kulturo-
wego, w którym rozpoznaje się obserwator (niefinalność układu). Istnieje 
też podejście kompromisowe, w którym realizm socjalistyczny widziany jest 
jako część kultury PRL-owskiej „ogniskująca najistotniejsze rysy całości 
i stanowiąca kulminację procesu sowietyzacji kultury polskiej” 68.

Interpretacje socrealizmu zdominowała  m e t a f o r y k a  p a t o l o -
g i c z n a  posługująca się wyrażeniami: „wirus”, „infekcja”, „epidemia”, „cho-
roba”, które przeciwstawiono zdrowej reszcie procesu historycznego. A więc 
w ujęciu diachronicznym socrealizm oznaczałby odcinek patologicznie zde-
formowany. Odchodzenie od tej doktryny i metody, zauważalne od 1955 roku, 
opisuje się jako przykrą rekonwalescencję. Optymizm wynika z przeświadcze-
nia, że choroba została zapożyczona od kultury radzieckiej i jej „śmiertelnie 
groźne” źródło tkwi nie wewnątrz, a na zewnątrz 69.

Samo pojęcie  r e a l i z m u  ulega w stalinizmie przekształceniom, jego 
składowe zostają zdekomponowane, co zmienia ich znaczenie i reorientuje 
funkcje. Według Janusza Sławińskiego właściwa natura realizmu polega na 
tendencjach demaskatorskich i burzących stereotypy:

[…] rozwiązanie prawdziwie realistyczne jest zawsze wyrwą dokonaną przez 
obraz literacki [artystyczny – K.T.] w spetryfikowanym schemacie światopoglą-
dowym czy ideologicznym, zburzeniem stereotypu poznawczego, odkryciem 
rzeczywistości przedtem nieznanej, a więc zasadniczo nieposłusznej wobec 
oswojonych kategorii wyjaśniających 70.

Wersja realizmu obowiązująca w dobie komunizmu skupia się na nie-
twórczym zapożyczeniu z pierwowzoru gotowych schematów i pozbawieniu 
ich warunkujących je zasad 71.

Realizm socjalistyczny jest  r ó ż n y,  a nie jeden, jak dotąd twierdzo-
no – to znaczy inaczej i z innym skutkiem tę metodę stosuje się w sztukach 

 68 W. Tomasik: Literatura bez literackości…, s. 17.
 69 Ibidem, s. 15.
 70 J. Sławiński: Martwa pogoda. „Teksty” 1973, nr 4, s. 19.
 71 W. Tomasik: Literatura bez literackości…, s. 19.
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plastycznych, a inaczej w innych dziedzinach. W systemie sztuki stalinowskiej 
nie mogło być równości, czynnik różnicujący stanowiła dyscyplina.

Stopień dyspozycyjności elit artystycznych pozostawał niewątpliwie w związku 
z typem tworzywa. Mówiąc przenośnie – był realizm bardziej i mniej socjali-
styczny, sytuacja „współzawodnictwa sztuk” […] musiała zaowocować wyło-
nieniem „przodownicy” 72.

Tą przodownicą była literatura. W realizmie socjalistycznym realizo-
wanym w sztuce widać wpływ socrealizmu w wersji literackiej. Rozwiąza-
nie jakiegoś problemu na gruncie literatury odbijało się podobnym echem 
w plastyce, w której pojawiała się tematyczność, łączenie obrazu ze słowem, 
oraz w architekturze – w różnych wcieleniach zasad architecture parlante. 
Z literatury zaczerpnięto również koncepcję a r t y s t y   –  i n ż y n i e r a 

„d u s z”,  w której zbiegły się przemiany zachodzące w sztuce XX wieku, 
czyli demokratyzacja sfery artystycznej w przejmowaniu przez twórcę ról 
rzemieślnika, wytwórcy, producenta (inżyniera) oraz skierowanie się ku 
wymiarowi transcendencji, w którym artysta jest demiurgiem sprawującym 
kontrolę nad „ludzkimi duszami” 73.

Historycy sztuki pytają o  r e l a c j ę  k u l t u r y  s t a l i n o w s k i e j  d o 
t r a d y c j i  a w a n g a r d y –  w tej drugiej widzą przesłanki tej pierwszej. 
Wojciech Włodarczyk założył, że socrealizm skupił w sobie kluczową dla 
XX wieku problematykę awangardy 74. Doszło do przetworzenia pewnych 
zasad awangardowych „przy jednoczesnym zanegowaniu obsługujących je 
chwytów stylistyczno-kompozycyjnych” 75. Spoiwem stała się „dyrektywa 
podporządkowania sztuki życiu, przekształcenia jej w praktykę krańcowo 
nieautonomiczną” 76. Zaznaczyła się demokratyzacja sztuki – zbliżenie twórcy 
do odbiorcy oraz zmiana statusu społecznego artysty-producenta 

 72 Ibidem, s. 23.
 73 W. Tomasik: Totalitarna czy totalna? Kultura stalinowska w świetle współczesnych opra-

cowań. W: Idem: Inżynieria dusz…, s. 196.
 74 W. Włodarczyk: Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954. Paryż 1986, s. 146.
 75 W. Tomasik: Literatura bez literackości…, s. 20.
 76 Ibidem. 
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i w konsekwencji umasowienie uczestnictwa w kulturze. Postulat aktywności 
sprowadzono do przeciwstawienia kreacji zabiegom skupionym na odtwarza-
niu rzeczywistości zastanej przez artystę. „Sztuka socrealizmu przejmuje od 
awangardy ideę głębszych warstw rzeczywistości, do których artysta powinien 
był dotrzeć, i których kształt w swym dziele miałby zadokumentować” 77. 
Również zachodnia metodologia szuka relacji między socrealizmem a awan-
gardą. Badacze dopatrują się w kulturze stalinowskiej kontynuacji sztuki fin 
de siecle’u w idei syntetyzmu (totalizmu), który znosił podział między sztuką 
a życiem oraz zacierał granicę między sztuką a religią. Sytuują kulturę stali-
nowską w podwójnej opozycji: wobec dziewiętnastowiecznego eklektyzmu 
i mimetyzmu oraz wobec dwudziestowiecznej awangardy 78.

Stalinizm przejmuje od awangardy jej ideę kreacjonizmu („życiotwórstwa”) 
i program sztuki „totalnej” (wielotworzywowej i rozszerzającej zakres kreacji 
artystycznej), od sztuki XIX-wiecznej – eklektyczność, podporządkowaną dy-
rektywie „mimesis” 79.

Polifoniczny dyskurs określający realizm socjalistyczny odwołuje się 
do metodologii opartej na różnych kategoriach badawczych. Złożoność 
problematyki i trudność jej zdefiniowania skłania do korzystania z różnych 
dyscyplin, czego wynikiem jest równie specyficzny metodologiczny wielo-
głos. Kryteria analizy skupiają się więc na kontekście socrealizmu, między 
innymi politycznym, socjologicznym i kulturowym – takie ujęcie wydaje się 
bardziej wieloaspektowe niż sam opis formalnej jakości dzieła zgodnego z tą 
konwencją (przy jednoczesnym zaznaczeniu niepodważalnej łączności jego 
stylistyki i znaczenia z tematyką odnoszącą się do rzeczywistości). Szczegó-
łowemu oglądowi poddaje się kilka zewnętrznych aspektów uwarunkowań 
socrealizmu, takich jak ideologiczny charakter przestrzeni, w której zachodzi 
zależność sztuki od władzy (ideoza), zachowanie artysty, w tym narzucone 

 77 Ibidem, s. 21.
 78 Zob. np. R. Robin: L’anti avant-garde ou quelques réflexions sur l’influence du réalisme 

socialiste. „Etudes Littéraires” 1987–1988, vol. 20, no. 3.
 79 W. Tomasik: Totalitarna czy totalna?…, s. 198.
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doświadczenie warunkujące zmiany osobowościowe realizujące się w inte-
rakcji (neuroza), kulturotwórcze wyobrażenie stosowane przez współczesne 
społeczeństwo, które zostało wymuszone konfrontacją z ideologicznymi 
i historycznymi fluktacjami (mit).

W przypadku realizmu socjalistycznego i późniejszej sztuki oficjalnej 
szczególnie ważną kategorią wydaje się  i d e o z a  rozumiana jako przestrzeń, 
w której „indywidualne wybory jawią się w kontekście dominujących strategii 
politycznych”. Pojęcie to w prosty sposób tłumaczy mimowolną zależność 
sztuki od władzy. Koncepcja przestrzeni ideologicznej pozwala dostrzec ogra-
niczającą dzieło sztuki siatkę zależności, która w sposób obezwładniający 
wpływa na jego immanentną wartość. Uwikłany w te relacje artysta stawał 
się przedmiotem ideologicznego sterowania, a nie podmiotem kultury 80. 
Swobodna manifestacja myśli ulegała stłamszeniu. System formułował ideę 

„konieczności historycznej”, „powszechnej zgody” czy „słusznego celu” i su-
gerował, że jest ona nadrzędna wobec twórczej jednostkowości. Jednocze-
śnie podporządkowywał sobie indywidualne decyzje, a tym samym podawał 
w wątpliwość prawo do ich istnienia. Andrzej Turowski, który wprowadził 
kategorię ideozy do badań nad twórczością socrealistyczną, podkreśla, że to 
nie dzieło sztuki jest przesycone ideologicznie, ale „kontekst totalnej władzy 
nie pozwala dziełu na niewinność”. A więc sam fakt istnienia w przestrzeni, 
w której panuje socrealizm, nacechowuje daną pracę jego wyznacznikami. 
Mimo to z każdym artefaktem wiążą się odrębne, tylko jemu właściwe proble-
my. Zjawisko ideozy może mieć wydźwięk uniwersalny i odnosić się do całego 
okresu powojennego zniewolenia (1949–1989) – zarówno do socrealizmu, jak 
i sztuki poodwilżowej, o czym przekonują słowa Turowskiego: „Sztuka polska 
okresu powojennego była poddana zawsze presji owej ideozy”. Jawi się ono 
także jako ogólny schemat działania władzy: „niemal zawsze, niemal każda 
władza polityczna pragnie podporządkować sobie kulturę – jest to niezależne 
ani od miejsca, ani od czasu, ani od charakteru owej władzy czy kultury” 81.

Socrealizm, określany „wielkim doświadczeniem negatywnym”, wymu-
sza na artyście zachowanie dezintegrujące jego osobowość, które polega na 

 80 A. Turowski: Polska ideoza. W: Sztuka polska po 1945 roku…, s. 31.
 81 Ibidem.
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wchodzeniu w różne role. Ten stan dezintegracji w medycynie klasyfikuje 
się jako  n e u r o z ę  (nerwicę). W tym przypadku stanowi on efekt pozba-
wienia twórcy jego właściwej funkcji społecznej i pozostawienia mu „ról 
zastępczych”, takich jak urzędnik, gracz, konspirator 82. Turowski, przenosząc 
socjologiczno-kulturową refleksję Stanisława Ossowskiego na teren sztuki, 
zauważa, że ograniczenie swobodnej wypowiedzi artystycznej odbiera twórcy 
pozycję, którą zajmuje on w społeczeństwie 83. Pozbawienie go wolności two-
rzenia i posługiwania się środkami artystycznymi według własnej inwencji 
zmusza go do aktywności na innych płaszczyznach życia społecznego, które 
kłócą się z jego pierwotnym działaniem i rzeczywistymi predyspozycjami. 
Ten konflikt przypomina neurotyczne istnienie w dwóch odrębnych i nie-
pasujących do siebie wymiarach życia. Analogia do pojęcia medycznego 
jest jednak odległa – twórca nie tylko ma świadomość pełnienia różnych 
funkcji społecznych i relacji między nimi, lecz także potrafi grać, sterować 
swoimi zachowaniami, wchodzić w interakcje według określonego przez sie-
bie scenariusza, co jest świadectwem nie choroby, ale wyjątkowej inteligencji 
i zdolności przystosowawczych, które wbrew utrudnieniom pozwalają mu 
realizować swoje cele. Mieczysław Porębski łączy tę postawę z ideozą 84, na-
tomiast Waldemar Baraniewski nazywa ją „skomplikowaną grą” i za postawę 
alternatywną uznaje „odejście w milczenie” 85.

Według Jacka Łukasiewicza socrealizm, którego reminiscencje są żywo 
obecne w poodwilżowej sztuce oficjalnej, to  m i t.  Jeśli jest przeżywany 
autentycznie i podmiotowo, podporządkowuje sobie politykę, potoczne 
doświadczenie oraz twórczość i konstytuuje system idealny 86. Mit komu-
nizmu (i socrealizmu) wprowadzał w miejsce powojennego spustoszenia 
i upadku wartości konkurencyjną rzeczywistość. Komentarz ideologiczny 
towarzyszący tej rzeczywistości odwoływał się do tradycji, a więc operował 
znanymi znaczeniami. Mit komunizmu marksistowskiego stanowi według 

 82 Ibidem, s. 37.
 83 S. Ossowski: Problematyka swobody słowa w dyskusjach naukowych. „Kultura i Życie” 

1981, nr 1, s. 25.
 84 M. Porębski: Podsumowanie. W: Sztuka polska po 1945 roku…, s. 202.
 85 W. Baraniewski: Wobec realizmu socjalistycznego…, s. 180.
 86 J. Łukasiewicz: Mit socrealizmu…, s. 11–68.
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Mircei Eliadego jeden z nielicznych politycznych mitów współczesnych, 
a jego popularność wynika z nawiązania do eschatologicznych mitów kultury 
azjatycko-śródziemnomorskiej, a więc do odkupicielskiej roli „sprawiedli-
wego”, „pomazańca”, czyli „wybrańca”, a w czasach współczesnych do pro-
letariatu, którego cierpienia wzywają do zmiany ontologicznego porządku 
świata 87. Zgodnie z rozumowaniem Eliadego w micie rozpoczyna się nowa 
historia w świecie odnowionym, czyli stworzonym na nowo, a czas obecny, 
a więc osobista historia i moment historyczny, zostaje zaniedbany na rzecz 
otwarcia się na wielki czas (mityczny). W tej optyce mit komunizmu stanowił 
remedium na przerażającą rzeczywistość, tragizm, represje i zniewolenie, 
czyli skutki faktycznego działania władzy komunistycznej. Podobnie jak 
każdy mit miał za zadanie oswajanie lęku lub wyjaśnianie nieznanego, z tym 
że tutaj lęk wiązał się z zagrożeniem generowanym przez władzę totalitar-
ną, często nieokreślonym, stanowiącym nieodłączny aspekt codzienności 
zgodnie z kryteriami panującej dyktatury. Wejście w idealny mit stanowiło 
w tym wypadku antidotum na przerażenie wynikające z poznania prawdy 
o świecie historycznym 88.

Mit komunizmu to jeszcze jeden sposób państwa totalitarnego na mani-
pulowanie społeczeństwem, które dzięki temu z jednej strony uśmierzało swój 
lęk i pozwalało sobie na chwilowy eskapizm, a z drugiej strony godziło się 
na dramatyczne rozdarcie między fikcją a realnością, spokojem a dramatem, 
fałszem a prawdą. Ówczesne społeczeństwo żyjące w mitycznym systemie 
totalitarnym było świadome rzeczywistości, ale nie miało świadomości dzia-
łania mitu. Z konieczności uwikłane w system przeważnie naprawdę wierzyło 
w to, co on sobą reprezentuje. Dramat tego mitu wynikał z jego specyfiki 
opartej na obronnym zaślepieniu czy wyparciu. Odrzucenie będące naturalną 
reakcją emocjonalną stanowiło mechanizm psychologiczny umożliwiający 
zachowanie zdrowia psychicznego i przetrwanie w reżimowej rzeczywistości, 
w której polityczne represje odbierały ludziom godność i nierzadko życie. 
Istnienie tego mitu wynikało z konieczności przystosowania się człowieka 
do trudnej sytuacji dziejowej.

 87 M. Eliade: Mity, sny i misteria. Przeł. K. Kocjan. Warszawa 1994, s. 16.
 88 Ibidem, s. 24, 28. 
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Mit komunizmu podparty eschatologiczną filozofią Marksa otwierał 
się także na sferę sacrum, dawał przeczucie istnienia sfery transcendentnej, 
mimo że rzeczywistość obiektywna świadczyła o restrykcyjnym działaniu 
systemu. Wiara w mit – czyli w ideologię i realizm socjalistyczny, w oferowane 
przez nie wartości obce codzienności, a także w nową świętość zastępującą 
dawną religię – była integralnym elementem egzystencji w komunistycznej 
realności jako jej stabilizator i środek łagodzący dręczącą ostrość indywi-
dualnej krytyki, który umożliwiał przeżycie kolejnego dnia. Udział w tym 
drastycznym zderzeniu mitu z realnością jawi się jako dramatyczna próba 
przetrwania, w której obiektywna ocena tego, co się naprawdę zdarza, zostaje 
z konieczności wyparta na skutek nacisku reżimowej władzy i wdrażanej 
mitologii.

Mit komunizmu i socrealizmu odwoływał się do scjentyzmu, stanowił 
„akt zintegrowany i integrujący”, obejmował całego człowieka w obrzędzie. 
Wiara komunistyczna była rzeczywista, choć mogła być częściowo udawana 
i występować w wersji mocniejszej lub słabszej. Natomiast dzieło socreali-
styczne zachowywało podczas percepcji iluzję pełnej wiary. Ważny był rytuał 
nabierający wymiaru powszechnego. Obejmował twórcę, który stanowił jego 
cząstkę. Artyści wyjeżdżali w teren, by zdobyć materiał dla swojej pracy twór-
czej: „osobiste doświadczenie uzyskane w obcowaniu z danym środowiskiem 
społecznym”, „uczestnictwo w typowości, w rytuale mającym ogarniać całość 
życia społecznego i indywidualnego” 89.

Obrzęd wymagał przedmiotów czci, które dzieliły się na dwie kategorie: 
alegoryzowane pojęcia abstrakcyjne i ubóstwianych ludzi. Do pierwszej grupy 
należała: historia (przeciwstawiona naturze), rewolucja (bóstwo naczelne, 
niekończąca się, jednocząca oceny historyczne z moralnymi), polityka (jako 
funkcja rewolucji), partia (jej podlegało wszystko, choć mogła się mylić, 
dlatego jej wyroki były nieodwołalne, lecz odwoływane), pokój (pod posta-
cią gołębia), plan sześcioletni (bóstwo czasowe, zastępowane przez kolejne 
bóstwa), klasa robotnicza (klasy i grupy społeczne w formie upersonifikowa-
nej – robotnik z młotem i kołem zębatym, kołchoźnica-żniwiarka, żołnierz 
z pepeszą, komsomolec, zetempowiec z czerwonym krawatem). Do drugiej 

 89 J. Łukasiewicz: Mit socrealizmu…, s. 1–68.
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grupy należy przyporządkować: Józefa Stalina (w pełni ubóstwionego naj-
większego herosa), Włodzimierza Lenina („fundament dwudziestowiecznego, 
komunistycznego mitu”), Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, bohaterów 
wojskowych (na przykład Feliksa Dzierżyńskiego, Karola Świerczewskiego), 
przywódców poszczególnych kompartii (na przykład Bolesława Bieruta), he-
rosów mających postać bóstw opiekuńczych poszczególnych narodów, nauk 
i sztuk, wszelkich dziedzin ludzkiej działalności i każdej branży przemysłu. 
Przy czym tylko Stalin mógł mieć cechy nadprzyrodzone, a jego biografia 
stała się wzorcowym życiorysem – wyidealizowaną legendą.

Komunistyczny panteon w dużej mierze przypominał antyczny Olimp. 
Kult bóstw osobowych i herosów miał charakter synkretyczny: łączył sta-
rorzymski kult zmarłych i żyjących cesarzy oraz katolicką cześć oddawa-
ną świętym. Mit socrealizmu był wyznaniem czerpiącym z wielowiekowej 
tradycji, głównie z katolicyzmu. Podporządkowywał uczucia wiernych in-
nym wartościom, wchłaniał te wartości, by przekształcić dawne mity we 
własne zwyczaje. Skupiał się na przyszłości, w której istniało niebo w pełni 
uwłaszczonej pracy, niewyobrażone, ale opisane za pomocą formuł ekono-
micznych i filozoficznych. Ten cel komunistycznego spełnienia przybliżał 
się i oddalał, zależnie od zmian w polityce gospodarczej. A więc w praktyce 
był nieosiągalny.

Święta przestrzeń i święty czas realizmu socjalistycznego były jednocze-
śnie konkretne. Sztuka stalinizmu miała wiązać te dwa porządki w jedno. 
Czas święty łączył linearność czasu historycznego z cyklicznością mityczną 
(na przykład życie w pięciolatce, zgodnie z jej rytmem, było jednocześnie 
życiem w czasie świętym). Ta perspektywa długiego trwania, podkreślana 
przez powtarzalność planów, mogła być zawsze odbierana jako perspektywa 
mityczna. Przestrzeń świętą rozumiano jako „dobre” miejsce organizowane 
przez lud i w jego interesie. Jej centrum w wymiarze globalnym stanowiła 
Moskwa, której głównym ośrodkiem był Kreml – „siedziba w pełni ubóstwio-
nego Stalina”. Rolę polskiej przestrzeni świętej odgrywała Warszawa, z którą 
wiązał się mit odrodzeńczy – odbudowywana po zniszczeniach wojennych 
przypominała Feniksa powstającego z popiołów. Jej centrum to Pałac Kul-
tury i Nauki, któremu przypisywano symboliczne znaczenie – świętej góry, 
świątyni górującej nad resztą architektury.
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Mit komunistyczny po socrealizmie (po 1956 roku) poddano krytyce i mo-
dyfikacji, ale jego struktura pozostała nietknięta. Partia zachowała kluczową 
pozycję i nadal była ubóstwiana. Rewolucja pozostawała bóstwem, a oderwana 
od konkretów życia podlegała większej idealizacji. Pewne cechy pozostały 
niezmienne: materializm historyczny i dialektyczny, podział na dobry obóz 
państw socjalistycznych i złych kapitalistów, ubóstwianie ojców założycieli 
(bez usuniętego z panteonu bóstw Stalina), mit klasy robotniczej-hegemona. 
Cenzura chroniła mit, a przede wszystkim partię, gdyż to ona legitymizowała 
władzę. W okresie odwilży i w latach następnych degradowano stereotypy 
narodowo-patriotyczne oraz kulturę masową. Zastosowanie ironii, karnawa-
łowości czy szyderstwa stanowiło wyznacznik swobody współczesnego artysty, 
który nawiązywał do różnych kierunków awangardy europejskiej, głównie do 
nadrealizmu jako antytezy socrealizmu. Pojawiły się antyutopie, które często 
wykorzystywały elementy mitu, miały jego strukturę oraz ten sam święty czas 
i świętą przestrzeń, ale odwracały mityczne wartości i poddawały destrukcji 
jego porządek, tworząc wrażenie wszechogarniającego chaosu. Tym sposobem 
pierwsze inspiracje wciąż trwały, ale w wersji zaktualizowanej i poddanej skom-
plikowanym konfiguracjom „jako składnik twórczego całożyciowego dzieła” 90.

1.3.1. Zastosowana metoda

Metodologiczne zbadanie sztuki Xawerego Dunikowskiego powstającej 
w czasie socrealizmu i w okresie poodwilżowym od dawna sprawia krytykom 
trudność. Przedstawiona wcześniej metodologia – z zakresu historii sztuki, 
literaturoznawstwa, teorii kultury, socjologii czy medycyny i psychologii – 
umożliwia analizę twórczości pomnikowej tego artysty w powojennej Polsce 
z dzisiejszej perspektywy. Problem braku zadowalającej metody ujęcia sztuki 
koegzystującej ze sztuką zideologizowaną wiąże się ze wspomnianym już 
zjawiskiem  p a l i n o d i i  –  wymazywania twórczości wiernej socrealizmowi, 
które zaznaczyło się po 1956 roku i było praktyką powszechną 91.  Palinodia to 

 90 Ibidem, s. 67.
 91 Palinodia pojawia się w literaturze klasycznej i oznacza odwołanie. Jak twierdzi Platon 

w Fajdrosie, to prastary obrzęd oczyszczenia odprawiany przez osoby, które dopuściły 
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termin analizowany przez Wiesława Juszczaka na gruncie literatury klasycz-
nej. Rozumiana jako „pieśń odwrotna” – zaprzeczająca poprzednim słowom 
i odwołująca to, co się wcześniej powiedziało, w szerszej perspektywie unie-
ważniająca całą treść mitu – może opisywać proces typowy dla historii sztuki 
w okresie poodwilżowym. Wówczas oznacza oczyszczenie sztuki socrealistycz-
nej z krytycznych opinii na jej temat i zaakceptowanie jej całokształtu. Prace 
zgodne z kanonem usankcjonowano, ale o ich twórcach się nie mówiło, aby ich 
nie przedstawić w negatywnym świetle jako artystów posłusznych reżimowi 
oraz wiernych regresyjnej doktrynie artystycznej. Twórczość w duchu socreali-
zmu została uznana za kanoniczną i potraktowana jako jeden z etapów historii 
sztuki. Stała się nietykalna, ale jednocześnie była omijana w komentarzach, 
dlatego do dzisiaj nie wykształcono konwencji pisania o sztuce socrealizmu 
ani metody badawczej, która byłaby najbardziej odpowiednim narzędziem jej 
opisu. Pozostawiono ją nietkniętą przez „bluźniercze” określenia, ale zarazem 
pozbawiono ją należnego jej omówienia. Artystom zaangażowanym w kanon 

„socu” wybaczono akces do komunizmu, a ich dzieła potraktowano jako 
świadectwo czasu. Podobnie było z powojenną twórczością Dunikowskiego. 
Ponieważ publicznie uznano ją za podporządkowaną ideologii, ona również 
została objęta palinodią – obmywającym zawieszeniem, czyli wykluczeniem. 
Tym samym skazano ją na nieistnienie w artystycznym dyskursie, który do-
konałby jej waloryzacji według adekwatnej i wnikliwej metody dostosowanej 
do analizy sztuki istniejącej w rzeczywistości zideologizowanej odrzucającej 

się uchybienia w treści mitu. Mit należał wówczas do sfery świętości i interpretowany był 
jako „kanoniczna prawda objawiona i słowo naznaczone pieczęcią sakralności”. Palinodia 
sprowadza się do oczyszczenia z przewinienia, jakim było mitologiczne kłamstwo lub 
bluźnierstwo, czyli do przebłagalnej ofiary, formy ekspiacji (przez odwołanie tego, co 
się powiedziało). Przykładem palinodii jest Helena Eurypidesa – tragedia będąca drugą 
opowieścią o tej mitologicznej bohaterce, która nie wyklucza historii o wojnie trojańskiej 
przedstawionej w Iliadzie, ale ukazuje Helenę w innym świetle. W tym tekście bohaterka 
nie została uprowadzona przez Parysa-Aleksandra, ale cierpiała na uboczu z powodu 
oskarżenia o niewierność, sprowadzenie na siebie hańby oraz spowodowanie śmierci 
wielu ludzi pod Troją. Zgodnie z nową wersją tej opowieści Helena była ofiarą bogów, 
którzy stworzyli postać o identycznym wyglądzie – symulakrum – żeby sprowokować 
wojnę. Zob. W. Juszczak: Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny. W: Idem: Wędrówka 
do źródeł. Gdańsk 2009, s. 314–315.
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kompresję problemu, zakłamywanie czy potępienie. W zaproponowanym tu 
dyskursie na temat powojennej sztuki pomnikowej Dunikowskiego palinodia 
zostaje przyjęta jako jedna z niewykorzystanych dotąd metod badawczych, 
która współtworzy perspektywę metodologiczną opisu twórczości zaistniałej 
w przestrzeni komunistycznej.

Socrealizm i  późniejsza sztuka oficjalna zostaną w  tej monografii 
 ujęte  s y n c h r o n i c z n i e  –  jako statyczny i  integralny system – oraz 
d i a c h r o n i c z n i e  –  jako twór dynamicznie zmieniający się i istniejący 
w tradycji. Te dwa sposoby spojrzenia na twórczość zideologizowaną wza-
jemnie się uzupełniają i w efekcie dają pełny obraz analizowanego zjawiska. 
Podejście synchroniczne skupia się na przedstawieniu inherentnych cech 
konstytutywnych realizmu socjalistycznego, które składają się na jego 
funkcję i strukturę. Podejście diachroniczne opisuje jego genezę, rozwój 
tworzących go zjawisk, przemiany i konsekwencje oraz kontekst historyczny. 
Powojenna sztuka Dunikowskiego zestawiona w tych badaniach z socre-
alizmem i późniejszą sztuką państwową, poddanymi oglądowi synchro-
nicznemu i diachronicznemu, zostanie opisana w tych samych kategoriach 
synchronii i diachronii, jednak z większym ciążeniem ku tej ostatniej. 
Wyznaczniki kanonu „socu” będą analizowane zarówno w pracach artysty 
postrzeganych jako integralne kreacje twórcze, jak i w dynamicznych dzia-
łaniach artystycznych, zależnych od tradycji, historii i wymogów aktualnej 
sytuacji, a także od opinii obserwatorów. Taka dwutorowa analiza uwydatni 
głębokie osadzenie powojennej sztuki pomnikowej Dunikowskiego w hi-
storycznym kontekście kulturowym PRL-u. W tym ujęciu schemat sztuki 
zideologizowanej oraz twórczość Dunikowskiego układają się w dwa rów-
nolegle istniejące zjawiska, wciągnięte w proces historyczny i jednocześnie 
zachowujące swoją odrębność. Stworzy to dogodną płaszczyznę do analizy 
porównawczej oraz umożliwi dokładniejsze przyjrzenie się, w jaki spo-
sób socrealizm promieniuje na dzieła artysty. Przykładowo w rozdziałach 
poświęconych powojennym pomnikom obok ich jednostkowego opisu 
skupionego na indywidualnej konfiguracji rozwiązań artystycznych zo-
stanie również pokazane ich istnienie w czasie, zależność od politycznego 
kontekstu i zmian obowiązującego wzorca sztuki oficjalnej oraz zewnętrzna 
ingerencja w pozornie zamknięty akt twórczy.
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Wierność Dunikowskiego w stosunku do doświadczeń  m ł o d o p o l -
s k i c h  i   a w a n g a r d o w y c h,  kultywujących autoteliczność formalną 
i stylistyczną, wyklucza stosowanie wobec jego sztuki powstałej po 1945 roku 
metodologicznego założenia o czerpaniu socrealizmu z utylitaryzmu sztu-
ki awangardowej. Jego twórczość jawi się jako samodzielna kontynuacja 
przedwojennego etosu bezwzględnej kreacji. Stosunek Dunikowskiego do 
powojennej sztuki zideologizowanej będzie więc analizowany na zasadzie 
zestawienia jego „późnej” twórczości przejawiającej cechy młodopolskie 
i awangardowe z doktryną i metodą artystyczną panującą w komunizmie. 
Naświetlenie wcześniejszych wzorców konstytuujących sztukę artysty, które 
istnieją w relacji z socrealizmem, podkreśla ich moc dekonstrukcyjną ujaw-
niającą się w obnażaniu sztuki postulowanej przez władzę, podważa możli-
wość zadowalającego obie strony dialogu oraz uwydatnia niewielką wartość 
artystyczną obowiązującego schematu w porównaniu do kreacjonistycznej 
oraz indywidualnej sztuki młodopolskiej i awangardowej. Jednocześnie 
wzorce te zastosowane w nowym kontekście ulegają przekształceniu i służą 
do stworzenia sztuki o odmiennej jakości, która wkracza w powojenną no-
woczesność. Ich eksperymentatorskie użycie w innych warunkach pozwala 
Dunikowskiemu uniknąć wtórności i współgrać z duchem współczesności.

Modernistyczne cechy odnajdywane w powojennej twórczości Dunikow-
skiego mają swoje korzenie w okresie Młodej Polski, w zależności od przyjętej 
chronologii przypadającym na lata 1890–1918 lub od przedziału 1880–1888 
do lat 1905–1910 92. O względności granic czasowych epok świadczy również 
sama twórczość Dunikowskiego. Do 1914 roku, czyli do wyjazdu artysty do 

 92 Janusz Kębłowski wyznacza ramy czasowe Młodej Polski, tak jak się powszechnie przy-
jęło, od ostatniego dziesięciolecia XIX w. do pierwszej wojny światowej (1890–1918), 
ale już dla Mieczysława Porębskiego data początkowa, związana z nastaniem nastrojów 
dekadenckich, odchodzeniem od naturalizmu i impresjonizmu, to lata 1880–1885, a data 
końcowa, wyznaczana przez przewrót fowistyczno-kubistyczny i pojawienie się pierw-
szych propozycji abstrakcjonistycznych, to lata 1905–1910. Zob. J. Kębłowski: Dzieje 
sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności. Warszawa 1987, s. 191; 
M. Porębski: Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku. Warszawa 
1975. Termin Młoda Polska w tym tekście wiąże się z pojęciem modernizmu, który 
charakteryzuje całą sztukę Dunikowskiego i podlega modyfikacji w późniejszych jej 
okresach: awangardowym i powojennym.
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Paryża, w jego sztuce widać wyraźne cechy młodpolskie mimo przejawów 
kubizowania (na przykład Tchnienie, 1904). Dopiero w okresie paryskim, 
to jest w latach 1914–1922, zaznacza się wyraźny wpływ tendencji awangar-
dowych, które jednak nie wypierają wciąż czytelnych w jego dziełach cech 
sztuki fin de siècle’u (na przykład Autoportret. Idę ku słońcu, 1916–1917). 
W celach porządkujących rok 1918 przyjmiemy umownie za datę kończącą 
Młodą Polskę, po której cechy młodopolskie w twórczości Dunikowskiego 
będą uznawane za istotne odwołania i przekształcone ślady artystycznej 
proweniencji.

M ł o d o p o l s k i e  założenia konstytuujące także powojenną sztukę Du-
nikowskiego skupiają się na autonomii i indywidualizmie artysty oraz wier-
ności wobec idei „sztuki dla sztuki”. Stanisław Przybyszewski do cech cha-
rakteryzujących tę koncepcję zalicza: „nastawienie na spontaniczną ekspresję 
treści psychicznych” 93, skrajny subiektywizm, kult duszy i intuicji twórcy, 
oddanie „indywidualnej szczerości nastroju przedmyślowego” 94, „całkowicie 
absolutystyczne rozumienie artyzmu” 95, czyli jego autoteliczność („sztuka jest 
celem sama w sobie”) oraz „uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość 
sztuki” 96. Według Przybyszewskiego uduchowiona ekspresja indywiduum 
objawia świat istniejący w artyście, czyli umożliwia widzenie rzeczy, które 
dusza twórcy sama tworzy 97. Jednocześnie uwydatnia rolę człowieka-twórcy, 
który w swej sztuce kreuje nową rzeczywistość – „psychiczną projekcję swe-
go Ja” 98, a także ukazuje dominację pierwiastka ludzkiego przeciwstawianego 
naturze 99. Dunikowski do tak rozumianego ekspresjonizmu 100 wprowadza 

 93 H. Filipkowska: Sztuka dla sztuki. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. 
A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiec-
ka. Wrocław 1992, s. 1065.

 94 W. Juszczak: Wojtkiewicz i nowa sztuka. Kraków 2000, s. 85.
 95 Ibidem, s. 78.
 96 H. Filipkowska: Sztuka dla sztuki…, s. 1063.
 97 S. Przybyszewski: Ekspresjonizm, Słowacki i „Genezis z Ducha”. Poznań 1918, s. 5. Cyt. 

za: W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 75.
 98 Ibidem, s. 6. Cyt. za: W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 77.
 99 W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 44.
 100 Okres w sztuce polskiej lat 1900–1910 jest nazywany „wczesnym ekspresjonizmem”, ter-

minem wprowadzonym przez W. Juszczaka. Zob. W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 22 i in.
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własną zasadę, doskonaloną w późniejszych pracach – wartość i znaczenie 
formy, nadal symbolizującej, która według Przybyszewskiego była podrzędna 
wobec „wielkiego objawienia” związanego z dziełem sztuki 101. Udoskonala 
więc młodopolski ekspresjonizm według własnego uznania i na własny 
użytek. Pozostaje wierny jego rozwiązaniom plastycznym, takim jak prze-
ciwstawienie akademizmowi, nowatorstwo i poszukiwanie nowoczesnego 
stylu, wyrafinowanie i deformacja eliminujące wierność wobec natury 102. 
Sięga też po typowe dla niego inne środki: wsłuchanie się w swój indywi-
dualizm, zawierzenie własnej emocjonalności i wyobraźni, które pozwalają 
mu aktywnie tworzyć w rzeczywistości komunistycznej.

Dunikowskiemu bliski był młodopolski kreacjonizm, kładący nacisk na to, 
co twórcze i oryginalne (a więc nie naśladowcze), swoiste dla sztuki uwolnio-
nej od służebności i pragmatyzmu. Ten nurt postulujący kult sztuki czystej, 
czyli niezależnej, cenił wartości wywołujące efekt jedyny i niepowtarzalny: 
samorodną kreację skupioną na doskonałości formy oraz mistrzostwo cyze-
latorstwa – pracy z tworzywem. Wykorzystywał nieuchwytny sensotwórczo 
symbol, rezygnując z oczywistych treści. Inspirował się przeszłością, mito-
logią i egzotyką 103. Ślad młodopolskiego kreacjonizmu widać w odrębności 
i symbolice formalnej powojennych pomników Dunikowskiego. Tęsknota 
twórcy za autonomią przejawiała się tu w zbliżeniu do abstrakcji, ekspery-
mentowaniu z tworzywem i środkami wyrazu oraz sugerowaniu intuicyjnie 
wyczuwalnej sfery transcendentnej. Jego potrzeba niezależnej kreacji okazuje 
się czymś naturalnym i sytuuje się w opozycji do konwencji socrealistycznej 
żądającej sztuki zaangażowanej politycznie i narzucającej ograniczający 
schemat formalny oraz tematyczny.

U artysty uwidacznia się także postawa charakteryzująca się kultem życia, 
energii i aktywności, która przejawiła się w późniejszej fazie Młodej Polski 
jako sposób na dekadentyzm, pesymizm i poczucie rozpaczy egzystencjalnej. 
Cechowały ją również: heroizm, dążenie do odnalezienia harmonii i celu 

 101 S. Przybyszewski: Powrotna fala. Naokoło ekspresjonizmu. „Zdrój” 1918, s. 170. Cyt. za: 
W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 75.

 102 W. Juszczak: Wojtkiewicz…, s. 88.
 103 G. Gazda: Kreacjonizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku…, s. 480.
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oraz do pojednania z rzeczywistością. Afirmacja dynamiki i zmienności 
życia jako procesu „trwania” 104 oraz koncepcja pędu życiowego i nieustan-
nej ewolucji czerpią z filozofii Bergsona. Wpływy tej koncepcji widoczne są 
w postawie Dunikowskiego tworzącego w powojennej Polsce. Mimo wieku 
artysta zadziwia aktywnością, bezustannym poszukiwaniem nowych rozwią-
zań twórczych i konsekwentną kontynuacją swojej drogi artystycznej. Śledzi 
dynamiczne zmiany historyczne i postęp cywilizacyjny, charakteryzujące 
zwłaszcza XX wiek, fascynuje się rozwojem nauki i techniki. Przyjmuje aktu-
alną rzeczywistość i odpowiada na zmieniające się zjawiska artystyczne. Ideę 
pojednania ze światem i dążenia do harmonii wykorzystuje jako remedium 
na traumę wywołaną pobytem w obozie koncentracyjnym. Na takie przeżycia 
nie było bowiem miejsca w pozornie idyllicznej i sztucznie optymistycznej 
rzeczywistości komunistycznej, która wbrew realiom odrzucała rozpacz, 
dramatyzm czy tragizm stanowiące nieodłączną część życia i przejawiające 
się w autentycznym doświadczeniu emocjonalnym, a także celebrowanie 
samego życia wynikające ze szczerego zainteresowania jednostką ludzką.

Z wzorcami młodopolskimi wiąże się późniejsza  a w a n g a r d a,  któ-
ra pojawiła się około 1910 roku wraz z manifestami futuryzmu, kubizmu 
i ekspresjonizmu. Trwała do początku lat trzydziestych i obejmowała no-
watorskie tendencje sztuki XX wieku, wyprzedzające swój czas. W sztuce 
awangardowej znajdują kontynuację antynomie XIX wieku, w tym herme-
tyzm i elitaryzm estetyczny (formuła „sztuki dla sztuki”) oraz idea sztuki 
otwartej, nastawionej na funkcje społeczne i zaangażowanej. Wspólne dla 
tych kierunków są również: sakralizacja działań artystycznych i komercjali-
zacja twórczości wchodzącej w obszar kultury masowej. Awangarda neguje 
natomiast postawę dekadencko-młodopolską oraz podkreśla swoją więź ze 
społeczeństwem i aktywne uczestnictwo we współczesnej rzeczywistości 105. 
Kreacjonizm w rozumieniu awangardowym wiązał się z ograniczeniem auto-
nomii i estetycznego autotelizmu do samoświadomości warsztatu oraz funkcji 
i możliwości tworzywa artystycznego 106. Kreacja nie miała stanowić ucieczki 

 104 A. Z. Makowiecki: Młoda Polska. W: Słownik literatury polskiej XX wieku…, s. 658–662.
 105 G. Gazda: Awangarda. W: Słownik literatury polskiej XX wieku…, s. 62–66.
 106 Ibidem, s. 66.
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w świat wyidealizowanej i samoistnej sztuki, ale prowadzić do twórczego 
uczestnictwa artysty w życiu realnym. Skupiała się na niezafałszowanych 
przez konwencję i sięgających do źródeł najprostszych sposobach odzwiercie-
dlania życia i współczesnych realiów oraz na poszukiwaniach warsztatowych. 
Jej celem była oryginalność i nowatorstwo działające na odbiorcę 107. Ślady 
kreacjonizmu awangardowego, który przejawiał się mocno w twórczości 
Dunikowskiego w okresie międzywojnia, były obecne także w jego sztuce 
po 1945 roku, zwłaszcza pomnikowej. Artysta świadomy bezwzględnego 
panowania kanonu treści propagowanego przez ideologię skupił się na do-
skonaleniu formy i warsztatu. Sięgnął po swobodną intertekstualność, która 
pozwoliła mu na eksperymentatorską eksploatację różnych wzorów arty-
stycznych, ujmujących swoją autentycznością. Dzięki temu zachował główną 
zasadę kreacjonizmu – stworzenia nowej jakości artystycznej działającej 
bardziej swoją oryginalną strukturą niż tematem. Warto tu jednak zazna-
czyć, że ciążenie sztuki Dunikowskiego ku awangardzie w międzywojniu 
i – w mniejszym stopniu – w dobie komunizmu nigdy nie doprowadziło do 
zaadaptowania autoreferencyjności formy (samodefiniującej się i immanent-
nej, odrzucającej odniesienia do rzeczywistości i temat). Artysta pozostał 
wierny symbolicznej nośności swoich dzieł – związanej jeszcze z młodopol-
skim kreacjonizmem – nierozerwalnie złączonej z oryginalnym kształtem.

Wpływ awangardy na sztukę Dunikowskiego w dwudziestoleciu między-
wojennym i po roku 1945 wyraża się w skłonności do eksperymentowania 
oraz korzystania z formalnych rozwiązań kubizmu i francuskiego puryzmu, 
a także konstruktywizmu. Cechy awangardowe w powojennych dziełach arty-
sty istnieją na zasadzie intertekstualnej asymilacji i wyróżniają się syntetyczną 
klarownością kształtu. Awangardyzm niezmiennie towarzyszący twórcy 
przejawiał się w antycypowaniu tego, co nadchodzi, dynamizmu i zmiany, 
w wierności przekonaniu, że sztuka powinna wyrazić swoją współczesność za 
pomocą nowych artystycznych rozwiązań oraz w celebracji innowacyjności.

Broniąc się przed kanonem „socu”, Dunikowski korzystał z niektórych 
rozwiązań stosowanych w  k u b i z m i e,  które specyficznie przekształcał 
w swojej wyraźnie indywidualnej sztuce. W jego twórczości powojennej są 

 107 G. Gazda: Kreacjonizm…, s. 481.
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obecne takie środki plastyczne typowe dla kubistów, jak: uproszczenie i geo-
metryzacja bryły, eliminacja zbędnych szczegółów, dynamizm i ożywienie 
kompozycji dzięki rytmice układu płaszczyzn, kontrastowanie równopraw-
nych form wypukłych i wklęsłych, gra świateł i cieni oraz wprowadzenie na-
pięć kierunkowych. Artysta łączy środki właściwe rzeźbie i malarstwu – efekty 
określające powierzchnię bryły z jakością kolorystyczną, która mogła z nią 
współgrać lub kontrastować. Buduje schematyczną bryłę o syntetycznym 
kształcie, która nawiązuje do sztuki murzyńskiej. W figurze postaci czę-
sto stosuje znaczną szkicowość i uogólnienie oraz sprowadza ją do układu 
geometrycznie ujętych części ciała. Poszczególne człony wyodrębnia za 
pomocą wyraźnych podziałów, co wyraża dążenie do krystalicznej jasności 
i czystości kształtu 108 oraz dyscypliny formalnej. Wykorzystuje masywne, 
statyczne formy, które umożliwiają wyważenie kompozycji i harmonijny 
układ najprostszych elementów. Operuje formami o gładkich i płaskich po-
wierzchniach, prostokątnymi, ostrokątnymi i kanciastymi, akcentuje układy 
prostokątne oparte na prostolinijnych kierunkach przecięć, uwydatniające 
poszczególne bloki. Podporządkowuje wertykalne, blokowe i silnie zgeome-
tryzowane płaszczyzny, oświetlone lub zaciemnione w klarownym porządku 
formalnym, nadrzędnym układom, które charakteryzuje symetria, ascetyzm 
i prostota oraz architektoniczność 109.

Dunikowski różni się od kubistów w ich głównym rozwiązaniu artystycz-
nym – a mianowicie nie rozbija bryły na drobne pryzmy, co charakteryzo-
wało analityczną fazę kubizmu. Jego forma rzeźbiarska pozostaje zamkniętą 
całością i zachowuje swoją ciągłość mimo zaznaczenia jej geometrycznych 
części składowych. Artysta zbyt mocno cenił człowieka jako indywiduum, 
by, tak jak to uczynili kubiści, zrównać go znaczeniem z dowartościowa-
nym przez nich zwykłym przedmiotem. Z tej przyczyny w przedstawieniu 
postaci zachowuje ogólny porządek anatomiczny i fizyczne podobieństwo, 
nie porzucając ostatecznie tradycyjnej figuratywności (pomnik Wyzwolenia 
Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, pomnik Żołnierza Polskiego). Natomiast 
w kompozycjach, które nie przedstawiają człowieka, stosuje uproszczenie 

 108 A. Kotula, P. Krakowski: Rzeźba współczesna. Warszawa 1985, s. 100.
 109 Ibidem, s. 82–125.
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i syntezę, tworząc układ brył geometrycznych graniczący z abstrakcją (pro-
jekt pomnika Młot i sierp, pierwszy projekt pomnika Bohaterów Warszawy 
Płomień). Jest przywiązany do tradycyjnych materiałów i technik, takich jak 
odkuwanie w kamieniu, wyciosywanie w drewnie, modelowanie w glinie lub 
w gipsie i odlewanie w brązie, dlatego – wbrew postępowym propozycjom 
kubistów – nie korzysta z mniej trwałych tworzyw: blachy, drutu, sznura, 
trzciny czy papieru.

Rozwiązania  k o n s t r u k t y w i s t y c z n e,  na które wpłynęła rów-
nież sztuka kubizmu, przejawiają się częściowo w powojennych dziełach 
Dunikowskiego (projekt pomnika Młot i sierp, 1953). Uwzględnienie roli 
konstrukcji widać tu w klasycznym ascetyzmie kompozycji, logice i jasności, 
a także w rozważnym operowaniu materiałem i przestrzenią oraz prostocie 
i oszczędności detalu. Wydaje się, że artysta omija normę obowiązującą 
w socrealizmie, korzystając z głównej zasady konstruktywistów: „sztuka sama 
potrafi się obronić, a jej siłą jest forma” 110. Z tą ideą wiązała się autonomia 
formalna, która bazuje na elementach podstawowych. Analogie obejmują 
także postawę twórczą – można dostrzec podobieństwo do racjonalistycznego 
podejścia konstruktywizmu, który bronił bezwzględnej suwerenności two-
rzenia niezależnego od polityki, podkreślał jego wartość absolutną w każdym 
porządku społecznym, zarówno kapitalistycznym, jak i socjalistycznym 111. 
Dunikowskiemu znane były rozwiązania artystyczne typowe dla spekulatyw-
nej odmiany konstruktywizmu radzieckiego: traktowanie przestrzeni jako 
nowego elementu kompozycyjnego i plastycznego, opracowanie konstrukcji 
będącej czymś pośrednim między rzeźbą a architekturą oraz wyrażającej 

„czystą ekspresję bez przedstawienia” 112. Skłaniał się do budowania abstrak-
cyjnych i wyraźnie geometrycznych kompozycji przestrzennych, opartych na 
prostych bryłach, o starannie wyważonych masach oraz układach pionowych 
i poziomych. Skupiał się na równowadze rozmieszczenia brył w przestrze-
ni oraz rytmach i relacjach zachodzących między geometrycznymi czę-
ściami całości. Konstruował dzieło racjonalnie, z naciskiem na dokładność 

 110 A. Turowski: W kręgu konstruktywizmu. Warszawa 1979, s. 243.
 111 A. Kotula, P. Krakowski: Rzeźba współczesna…, s. 273.
 112 Ibidem, s. 268.
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i precyzję 113. Rozbudowane założenia architektoniczno-rzeźbiarskie artysty 
budzą skojarzenia z architektonami Malewicza, opartymi na przemyślanym 
zestawieniu monumentalnych płaszczyzn i prostopadłościanów oraz na opo-
zycji między masą i przestrzenią, uznanych za równoważne czynniki kom-
pozycyjne 114. W twórczości Dunikowskiego nie występuje jednak rozbicie 
na samodzielne elementy konstrukcyjne, rytmicznie scalone z otoczeniem. 
Artysta nigdy też nie osiągnął w swoich powojennych pomnikach „abstrakcji 
czystej”. Uwolnienie się od rzeczywistości oraz operowanie formami „neu-
tralnymi” można dojrzeć jedynie w mniejszej wersji projektu monumentu 
Młot i sierp.

Nawiązanie do ascetyzmu racjonalnej sztuki Le Corbusiera i Ozenfanta 
zaznacza się zwłaszcza w kulcie właściwych proporcji i matematycznych 
miar, opartym na klasycznej harmonii.  P u r y ś c i  za podstawowy wzorzec 
twórczości uważali przyrodę, którą nazywali logiczną maszyną opartą na 
geometrii fizycznej i matematycznej. Wyrażali ją artystycznie w formach 
geometrycznych i widzieli jej powiązanie z nauką i sztuką. Polski artysta 
miał podobne odczucia – natura przypominała mu zegarek, który można 
rozłożyć i złożyć. Podczas pracy nad pomnikami opierał się na dokładnych 
obliczeniach, dbał o precyzyjny układ elementów i podkreślał pion – będący 
podstawą działania formy, skupiający kierunki percepcji. Wyróżniał również 
linie twórcze stanowiące „prowadnice formy” 115, które działały na zmysły 
i ujawniały proces twórczy (w pomniku Czynu Powstańczego są to krawędzie 
części składowych bryły pomnika: rozwarstwionych dolmenów, architra-
wu, podestu). Skłonność Dunikowskiego do ekonomii w zakresie środków 
plastycznych oraz do ograniczenia ornamentu miała charakter estetyczny. 
Osiągnięta w ten sposób synteza artystyczna wiązała go ze współczesnością.

W wielu aspektach swej twórczości monumentalnej Dunikowski rozmijał 
się jednak z purystami. Nigdy nie przestał być młodopolskim symbolistą 
wierzącym w transcendentne właściwości sztuki, które zostały jednoznacznie 

 113 Ibidem, s. 262–280.
 114 Ibidem, s. 280–298.
 115 M. Kossakowska: Teoria awangardy francuskiej. Puryzm i jego twórcy. Wrocław 1979, 

s. 60.
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zanegowane przez francuskich awangardystów. Ponadto jako twórca sztuki 
monumentalnej zachowywał bezwzględną wierność pryncypialnej zasadzie 
mówiącej, że dzieło sztuki to unikalny przedmiot wykonany w jednorazo-
wym akcie artystycznym, a nie – twórcze opracowanie produktu 116 techniką 
przemysłową, do czego dążył Le Corbusier. Dunikowski korzystał z tych 
elementów modelu sztuki purystów, które nęciły swoją racjonalną i wymie-
rzalną prostotą – a więc z wybranych cech formalnych. Odrzucał nowoczesne 
myślenie Le Corbusiera i Ozenfanta dotyczące uprzemysłowienia sztuki: jej 
typowości, seryjności, standaryzacji i w końcu umasowienia. Monument 
nadal stanowił dla niego unikat, który jest odpowiednim wyrazem współcze-
sności i współgrając z nią, pozostaje dziełem niepowtarzalnym. Polski artysta 
w selektywnym czerpaniu zarówno z propozycji purystów, jak i zdobyczy 
innych współczesnych mu kierunków artystycznych zachował własną miarę.

Niektóre młodopolskie i awangardowe rozwiązania artystyczne zastoso-
wane przez Dunikowskiego w jego powojennej twórczości jako antidotum 
na sztukę zideologizowaną uległy przekształceniu i nie występują w czystej 
postaci. Wynika to z ich użycia w innym kontekście oraz ze specyfiki sztuki 
tego artysty, wymykającej się schematom i konwencjom. Ich wpływ jest 
wyraźnie widoczny w przywiązaniu twórcy do indywidualnej kreacji po-
wołującej nową jakość artystyczną, niezależną i skupioną na doskonałości 
formalnej. Docenienie tradycji i jej twórcza eksploatacja oraz potrzeba indy-
widualizmu nie pozwalają mu skorzystać ze wszystkich nowych możliwości. 
Ceni treść wyrażoną środkami realistycznymi i współgrającą z formą oraz 
symboliczną wieloznaczność i pierwiastek metafizyczny, a także pracę w gli-
nie, natomiast odrzuca upowszechnione przez awangardę bezpośrednie od-
kuwanie w kamieniu czy ciosanie w drewnie. Nie dopuszcza do rozbicia bryły 
rzeźbiarskiej, skupiając się na jej ciągłości, a jednocześnie wprowadza inne 
odpowiadające mu rozwiązania artystyczne. W efekcie jego powojenne dzieła 
prezentują właściwy tylko Dunikowskiemu rodzaj  r e a l i z m u  s t y l i z o -
w a n e g o  [termin własny – K.T.], oryginalnego i wyraźnie subiektywnego, 
który swoją wartością, ukonstytuowaną przez cenne doświadczenia Młodej 
Polski i awangardy, może konkurować ze sztuką oficjalną. W tej koncepcji 

 116 Ibidem, s. 67. 
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realizmu wypracowanej przez Dunikowskiego dzieło stanowi nową formę 
odpowiadającą na swoją współczesność. Charakteryzuje go intertekstualna 
gra indywidualnego stylu z repertuarem konwencjonalnych środków, między 
innymi klasycznych, młodopolskich, awangardowych i ludowych, a także 
utrwalanych jako nowość (i jednocześnie przechodzących w schemat) na 
każdym etapie rozwoju twórczego artysty. Ten repertuar artystycznych roz-
wiązań obejmuje sztukę Grecji archaicznej, prasłowiańską, średniowieczną, 
renesansową, impresjonistyczną, symboliczną, secesyjną, ekspresjonistyczną, 
kubistyczną, huculską 117 i abstrakcyjną. Dunikowski sięga po stałe modele, 
unikając eklektyzmu. Jego realizm stylizowany poddaje indywidualnej sty-
lizacji tradycję i współczesność, wyrażając się w symbolistycznej syntezie, 
geometryzacji oraz klarownej redukcji, która stanowi zestrojenie uległej 
materii i ostrego cięcia z aktualną chwilą. Jego przejawy widać już w mię-
dzywojniu w kreatywnym wykorzystywaniu różnych stylistyk – historycz-
nych (między innymi wielkich cywilizacji i młodopolskich) oraz aktualnych 
(awangardowych i stylu nowoczesnego klasycyzmu). Ten rodzaj autorskiego 
realizmu zyskuje najdojrzalszą formę w sztuce powojennej artysty, częściowo 
uwzględniając popularne tendencje. Wtedy też zostaje dookreślony w licz-
niejszych niż wcześniej – co zrozumiałe w kontekście dominacji doktryny 
socrealizmu – teoretycznych wypowiedziach. Stanowi wówczas szczytowy 
wyraz modernistycznej twórczości artysty, wynik unikalnej kreacji osiągniętej 
dzięki eksperymentatorskiej eksploracji stylistyk i umiejętności innowacyj-
nego ustosunkowania się do inspiracji.

Realizm stylizowany ma wiele wspólnego ze wspomnianym  n o w o c z e -
s n y m  k l a s y c y z m e m 118,  łączącym sztukę prymitywną z  awangardową 

 117 Według Dunikowskiego artystyczny styl huculski, swojski i oryginalny, to wyraz kre-
sowej ludowości. Twórca dostrzega w nim ślady archaicznej prasłowiańskiej sztuki, 
które huculszczyzna mimowolnie przyjęła. Twórczość huculska towarzyszyła artyście 
w życiu prywatnym – we wnętrzach jego mieszkania obok rzeźb stały huculskie meble: 
podłużne stoły, ławy i skrzynie. Wspomina je Jerzy Bandura, który zwraca uwagę na 
starość szlachetnego drewna i ich słowiański rodowód: „Podłużne stoły, ławy i stare 
skrzynie pod ścianami jak archaiczne słowiańskie sarkofagi”. J. Bandura: Dunikowski. 

„Życie Literackie” 1975, nr 51–52, s. 17.
 118 Za tę uwagę dziękuję Irenie Dżurkowej-Kossowskiej.
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syntezą i geometryzacją form. Tradycja klasyczna, w tym prawidłowa 
kompozycja oparta na prostocie i dyscyplinie, stanowiła punkt wyjścia 
do nowatorskich poszukiwań formalnych Dunikowskiego. Tendencja 
do koegzystencji klasyki z nowoczesnością, tradycji z awangardą jest 
silna w jego międzywojennej rzeźbie: Kobietach kartagińskich (1920) czy 
Głowach wawelskich (1925–1929), które stanowią pogłos między innymi 
rzymskiego portretu prywatnego późnej republiki. „Styl 1937” objawia 
się także w posągu Mikołaja Kopernika jego autorstwa, zaprezentowanym 
w tym samym roku we wnętrzu rotundy honorowej pawilonu polskiego 
podczas Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie 
Moderne w Paryżu – wydarzeniu lansującym zmodernizowany klasy-
cyzm. Ten styl zmodernizowanego klasycyzmu jest charakterystyczny dla 
reliefowych dekoracji narodowych pawilonów na wystawach światowych 
w Paryżu (1937) i Nowym Jorku (1939). Dążył on do scalenia budzącej już 
wówczas sprzeciw awangardy ze sztuką narodową i indywidualną, czego 
wynikiem było dzieło synkretyczne, często reakcyjne, ciążące ku akademi-
zmowi. Tendencja ta negowała między innymi Rodinowską metodę rzeź-
bienia, zarzucając jej anarchię i przerost indywidualizmu, dyskredytujące 
uświęcony w klasycyzmie ład, racjonalizm i uniwersalizm. Echa stylistyki 
nowoczesnego klasycyzmu można dostrzec w powojennej skłonności 
Dunikowskiego do bryły zgeometryzowanej i finezyjnie uproszczonej, 
ale widać też wyraźne różnice między tym nurtem a metodą twórczą 
artysty. Dunikowski odrzucał konserwatyzm sztuki, wykazywał większą 
wszechstronność i inwencję w czerpaniu z osobiście ustalonej konfiguracji 
wpływów oraz był wierny impresjonistycznej technice pracy w materia-
le rzeźbiarskim, którą poddawał swobodnej transformacji i podporząd-
kowywał nieograniczonej wolności twórczej. Z tego względu obecność 
tradycji klasycznej w dziełach Dunikowskiego zostanie tu potraktowana 
jako odwołanie konfrontujące się także z  jej międzywojenną adaptacją, 
które częściowo określa nowoczesną twórczość powojenną artysty i jest 
przykładem realizmu stylizowanego.

Wydaje się, że  r e a l i z m  Dunikowskiego umożliwił mu odkrycie współ-
czesności, które miało charakter demaskatorski – podważało ukazywanie 
świata według ustalonego schematu, deformującego jego obiektywny ogląd. 
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„Oswojone kategorie wyjaśniające” 119 czy „stare kategorie” 120 utraciły swoją 
adekwatność w oddawaniu rzeczywistości. Według artysty to zadanie miały 
spełniać nowe rozwiązania formalne tworzące wariant realizmu daleki od 
jego konwencjonalnego zniekształcenia, jakiego dokonano w stalinizmie. 
Ta uaktualniona wersja realizmu stosowana przez Dunikowskiego stanowiła 
jego własną, stosunkowo odrębną teorię i jednocześnie argument uzasad-
niający nieadekwatność ujmowania jego powojennych działań artystycznych 
jako realizacji sztuki zideologizowanej.

Ale nie tylko Dunikowski preferował ten styl. Warto tu przypomnieć o in-
nych kilkuepokowych twórcach, którzy po 1945 roku również zaproponowali 
własną wersję realizmu jako odpowiedź na kanon „socu”, będącą wyrazem 
jego adaptacji do całokształtu drogi twórczej. Felicjan Szczęsny Kowarski, 
autor między innymi wielofigurowych kompozycji malarskich, na przykład 
Portret Wincentego Pstrowskiego czy Proletariatczycy (oba z 1948 roku), uka-
zywał człowieka pracy, rezygnując z historyzującej idealizacji, oraz stosował 
uproszczenie, prezentując egzystencję w nowym kontekście społeczno-poli-
tycznym. Ten „heroiczny realizm” 121, jak nazwał go Janusz Bogucki, odnosił 
się do dojrzałych i wyraźnie samodzielnych dzieł, wyzwolonych od wpływu 
eskapistycznego koloryzmu czy awangardowego eksperymentu. W tym 
przypadku realizm wyrażał się w wartościowaniu historii „wymierzającym 
sprawiedliwość widzianemu światu” 122, które stanowiło próbę przekazania 
o niej jakiejś prawdy. Jak u Dunikowskiego formalnie sprowadzał się do 
monumentalnej syntezy środków plastycznych i „elementu barbarzyńskiego” 
czerpiącego z naiwnego widzenia charakteryzującego kultury prymitywne, 
który przejawiał się w kształcie zwięzłym i jednoznacznym. Kowarski do-
chodził do tej konwencji także na zasadzie przepracowania sztuki dawnej 
(rzeźba wczesnohellenistyczna, włoski renesans, barok, dziewiętnastowiecz-
ny realizm zabarwiony romantyzmem) i nowoczesnej, by w końcowym eta-
pie dookreślić jednolitą osobistą stylistykę. Między realizmem Kowarskiego 

 119 J. Sławiński: Martwa pogoda…
 120 B. Sowińska: Xawery Dunikowski. Twórcy i ich twórczość. „Stolica” 1956, nr 35, s. 9.
 121 J. Bogucki: Droga heroicznego realizmu. „Odrodzenie” 1949, nr 19, s. 3.
 122 Ibidem.
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i Dunikowskiego istnieje wiele zbieżności, ale i rozbieżności. Dunikowski 
w swoim realizmie pozostaje symbolistą, co wzmacnia sugestywność bru-
talnej konkretności jego skrótowej formy ukazującej realność, zwłaszcza 
człowieka, pozbawionej liryzmu typowego dla powojennej sztuki Kowar-
skiego i  jej subtelności. U Dunikowskiego wieloznaczność symbolizują-
cego i  jednocześnie ostro ciętego znaku rzeczywistości przykuwa uwagę 
samym współistnieniem tych kontrastów. Jest to niezmiennie formotwórcze 
w konfrontacji z panującą wówczas konwencją socrealistyczną, ale również 
dysponuje większym potencjałem demaskatorskim i antydoktrynalnym, 
co widać chociażby w pomniku Józefa Stalina. Bliższa realizmowi Duni-
kowskiego jest raczej odpowiedź na powojenną przestrzeń ideologiczną 
w malarstwie Wojciecha Weissa, który pokoleniowo towarzyszył procesowi 
dojrzewania realizmu autora Tchnienia. Wczesną fazę ich sztuki cechowała 
podobna fascynacja przybyszewszczyzną, zderzenie z dekadencką aurą, 
a przede wszystkim ekspresyjne symbolizowanie. Robotnicy w Manifeście 
Weissa (1950), niejednoznaczni i mimo uwznioślającego bezruchu głęboko 
emocjonalni, przypominają ludzi pracy w rzeźbach Dunikowskiego, którzy 
wyróżniali się stanowczymi rysami aluzyjnych twarzy i relatywnością blo-
kowej kompozycji. Niemniej jednak osobność realizmu Dunikowskiego jest 
przekonująca – konsekwentna i mimo formalnego otwarcia na zmieniające 
się realia od samego początku wyartykułowana, sterująca indywidualnym 
eksperymentem stylizacyjnym, działająca demistyfikującym konkretem 
trójwymiarowego kształtu.

Opisanie powojennej sztuki pomnikowej Dunikowskiego jest niełatwym 
zadaniem po części właśnie ze względu na odrębność jego drogi twórczej i in-
dywidualne rozumienie realizmu przy jednoczesnej konieczności działania 
w ramach socrealistycznej konwencji, a po części z powodu trudności z kla-
syfikacją samego zjawiska socrealizmu i doborem metodologii adekwatnej do 
jego badania. Obrane kategorie badawcze, czyli mit (ideologiczne wyobraże-
nie wyjaśniające totalitarną rzeczywistość), ideoza (przestrzeń ideologiczna, 
warunkująca zależność sztuki od władzy), neuroza (przyjmowanie obcych 
ról społecznych, podważające spójność wyjściowej osobowości artysty) i gra 
(manipulowanie swoim i cudzym zachowaniem), wpisują się w dominujące 
obecnie wielogłosowe i interdyscyplinarne ujmowanie socrealizmu i dzięki 
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temu przybliżają do wskazania zakresu uczestnictwa tej sztuki w komuni-
stycznej rzeczywistości.

Sztuka Dunikowskiego egzystowała w realiach socrealizmu i jego później-
szej konwersji funkcjonujących jako m i t – idealna doktryna twórcza, która 
wskazywała „właściwe” zasady sztuki, wynikała z ideologii marksizmu-lenini-
zmu (komunistycznej mitologii) oraz była związana z odpowiednim rytuałem. 
Artystyczne realizacje zgodne z kanonem podkreślały sens rzeczywistości 
komunistycznej i również wpisywały się w mityczną strukturę. Mit ten działa 
zatem na dwóch płaszczyznach: 1) jako zideologizowana teoria tworzenia 
oparta na filozofii komunistycznej i wymagająca ustalonych powinności 
wobec władzy, ściśle określająca artystyczne i polityczne funkcjonowanie 
twórcy; 2) jako zasada odnosząca się do samego dzieła, organizująca i tłuma-
cząca tematykę i formę danego artefaktu, będącego wyrazem kanonu „socu” 
(czyli pierwszego wymiaru mitu). Wiązało się to ze specyficznym sposobem 
istnienia dzieła zideologizowanego – osadzonego w komunistycznej rzeczy-
wistości działającej według zmitologizowanej filozofii marksizmu-leninizmu 
i poddanej rytualizacji. Wytwór sztuki zaangażowanej jako skończony arte-
fakt podlegał tym samym prawom mitu, a więc uczestniczył w powszechnym 
obrzędzie. Co więcej, w trakcie powstawania i późniejszego samodzielnego 
funkcjonowania w przestrzeni odbioru nieodłącznie towarzyszyły mu zmy-
ślone historie-mity, które konstytuowały go w rzeczywistości komunistycznej 
i utrwalały jego status dzieła socrealistycznego. W państwie o ustroju ko-
munistycznym mit obejmował każdą sferę i każdy moment istnienia sztuki.

Funkcjonując w realiach systemu socrealistycznego, Dunikowski mu-
siał się w jakiś sposób do wspomnianej mitycznej struktury ustosunkować. 
Pierwsza płaszczyzna tego mitu nie ujawnia się w twórczości Dunikow-
skiego – artysta negował zasady sztuki socrealistycznej i formalnie im nie 
podlegał, wierny indywidualnym wartościom artystycznym. Filozofia ko-
munistyczna była podrzędna wobec najistotniejszej dla twórcy idei kreacji, 
a zainteresowanie socjalizmem dotyczyło bardziej jego wcześniejszej wersji, 
nieskażonej ideologią Stalina. Stosunek Dunikowskiego do władzy stanowił 
mieszankę wiary w nadrzędną rolę artysty stanowiącego o sobie i swoim 
dziele oraz gry i manipulacji, które umożliwiały omijanie ingerencji syste-
mu w twórcze decyzje. Druga płaszczyzna odnosiła się tylko do tematyki 
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artefaktów Dunikowskiego i nie wpływała na końcowy status jego dzieła 
osobnego, o którym decydowała wartość formalna. Jednak mimo że sztuka 
artysty nie należy do nurtu twórczości socrealistycznej, jej niektóre motywy 
treściowe, zgodne z wymogami tej doktryny artystycznej, można zinterpre-
tować w kontekście działania socrealizmu jako mitu.

Sztuka Dunikowskiego nigdy nie istniała w próżni, co wiązało się z in-
tencją artysty, by tworzyć dla konkretnego odbiorcy. W okresie powojennym 
jego prace funkcjonują w zrytualizowanej rzeczywistości komunistycznej, 
jednak wyłamują się z organizującej ją struktury mitu: nie powielają socreali-
stycznego schematu tworzenia, a więc w procesie kreacji zależą zwłaszcza od 
indywidualnych wyborów artystycznych ich autora, a jako skończone dzieła 
swoją oryginalną formą naruszają obrzędowość przestrzeni ich odbioru. Po-
wstając i istniejąc w warunkach, które odbierają sztuce prawo do autonomii 
i swobodnej ekspresji, bronią swojej niezależności. Warto tu podkreślić, że 
Dunikowski wątpił w realizm socjalistyczny, schemat tworzenia wprowadzo-
ny przez tę doktrynę mu nie odpowiadał, a związana z nią wiara w ideologię 
komunistyczną jako prawdę wyjaśniającą świat i byt ludzki była w jego przy-
padku ambiwalentna, skoro artysta, zresztą ukształtowany światopoglądowo 
w poprzednich epokach, poruszał w swojej sztuce na przykład zagadnienie 
nieskończoności 123 (najbardziej wyraziście widać to w powojennym cyklu 
malarskim Człowiek w przestworzu, 1958–1961). Nie mógł zatem podlegać 
socrealistycznemu mitowi, który wymagał autentycznej wiary i podporząd-
kowania. Jako twórca oficjalny uczestniczył natomiast w towarzyszącym 
mu rytuale, a jego dzieła, interpretowane wówczas jako realizacja kanonu, 
współtworzyły sferę obrzędowości, o czym świadczy wykorzystanie pomnika 
Czynu Powstańczego jako tła i scenografii dla państwowej uroczystości zor-
ganizowanej na zasadzie kultu i sugestywnego widowiska. Z kolei Panteon 
kultury polskiej z lat 1953–1961 nawiązywał do postaci uznanych w komuni-
zmie za wzorce, co odwoływało się do ich mitologicznego wyobrażenia jako 
obiektów boskiej czci 124. Metoda podejścia do socrealizmu i komunizmu 

 123 W. Sokorski: Xawery Dunikowski. Warszawa 1978, s. 29.
 124 Pomijam tu widoczną w powojennym cyklu Głów wawelskich, a niezgodną z jego 

tematyką mistrzowską redakcję impresjonistycznej stylistyki opracowania tworzywa 
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jako zmitologizowanego systemu jest przydatna w przedstawieniu kontekstu 
twórczości Dunikowskiego, która z racji swojej przynależności przestrzennej 
i chronologicznej została w niego włączona.

Sztuka Dunikowskiego po 1945 roku wiąże się również z zaproponowa-
nym przez Turowskiego pojęciem  i d e o z y,  która oznacza przestrzeń ideolo-
giczną warunkującą twórczość i wykluczającą jej „niewinność”. Ta kategoria 
zastosowana do analizy dzieł Dunikowskiego w większym stopniu niż teoria 
mitu nacechowuje je piętnem podporządkowania się władzy, które wynika 
z samego ich powstania w rzeczywistości komunistycznej. Z tym zagadnie-
niem wiążą się dwa stwierdzenia: 1) działalność artystyczna Dunikowskiego 
jest zaangażowana politycznie; 2) taki charakter jego twórczości wynika 
z „kontekstu totalnej władzy”. Pierwsze stwierdzenie znajduje częściowe 
potwierdzenie w niektórych powojennych dziełach artysty ze względu na 
ich wyraźną tematykę socrealistyczną (projekt pomnika Młot i sierp, pomnik 
Żołnierza Polskiego), jednak już nie w aspekcie formy artystycznej ukształto-
wanej w poprzednich epokach. Ten fakt podważa pogląd, że ideoza dotyczy 
wszystkich wymiarów dzieł artysty powstałych po 1945 roku, co pokrywa 
się częściowo z myśleniem Turowskiego: „Nie każde uwikłanie rodzi reakcję, 
a każde dzieło sztuki powołuje jeszcze swoje własne problemy” 125. Ponadto 
trzeba tu zaznaczyć, że w okresie powojennym Dunikowski z rozmysłem po-
dejmował indywidualne decyzje, które korespondowały z ówczesną polityką, 
ale się jej nie podporządkowywały. Dotyczyło to głównie realizacji pomników, 
której towarzyszyła gorąca dyskusja między artystą a organami władzy. Mimo 
licznych przeszkód przeforsowanie autorskich wyborów umożliwiło Duni-
kowskiemu kontynuację własnej drogi twórczej. Uczestnictwo w oficjalnym 
życiu kulturalnym komunistycznego kraju i apologetyczne przemówienia 
artysty znajdują wytłumaczenie w drugim stwierdzeniu – są koniecznością 
w kraju o systemie totalitarnym i warunkiem koniecznym tworzenia. Jego 
powojenna sztuka pomnikowa o wysokim poziomie artystycznym stanowiła 
pęknięcie w zideologizowanej przestrzeni, uchylając się od socrealistycznej 

rzeźbiarskiego, która podkreśla dynamikę analizy specyficznej osobowości modela 
i fakturalny potencjał medium.

 125 A. Turowski: Polska ideoza…, s. 38.
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kategoryzacji, mimo represyjnego panowania komunizmu we wszystkich 
sferach egzystencji.

Pojęcie  n e u r o z y  można przyporządkować działaniom artystycznym 
Dunikowskiego tylko pośrednio, ponieważ twórcy nie odebrano właściwej 
mu roli społecznej i nie ograniczono mu całkowicie swobody wypowiedzi 
artystycznej. Rzeczywistość socrealistyczna wymusiła jednak na artyście 
odgrywanie dodatkowych ról, nierzadko sprzecznych z postawą wynikają-
cą z pierwszej: urzędnika (objawiającej się w konieczności pisania tekstów 
propagandowych oraz uczestnictwa w uroczystościach uświetniających 
komunistyczną ideologię, co przypominało obowiązki administracyjne) 
oraz gracza (przejawiającej się w prowadzeniu rozmyślnej gry z władzą, 
która skutkowała przemyceniem do dzieła własnych wartości twórczych).

Dunikowski w rozgrywce z systemem błyskotliwie wykorzystuje sche-
mat socrealizmu, realizując swoje rozwiązania artystyczne, by w finale 
uchronić własną indywidualność twórczą. Ta gra mogła obejmować rów-
nież jego wypowiedzi na temat ideologii przygotowane dla opinii publicznej 
oraz przypuszczalnie rzeczywiste poglądy stojące w sprzeczności z komu-
nizmem, co sugeruje na przykład jego pomnik Józefa Stalina. Neurotycz-
na żonglerka Dunikowskiego uniemożliwiała klarowne określenie jego 
działania (co odnosi się również do dzisiejszych badań jego powojennej 
twórczości). Pozwalała mu jednak na odgrywanie obok roli gracza również 
roli artysty. Współistnienie tych dwóch zazębiających się sfer działalności 
było więc możliwe i doprowadziło do powstania wartościowych realizacji 
artystycznych. Tym sposobem przemyślnie prowadzona gra dawała mu 
szansę tworzenia.

Postawa gracza przejawia się także w kamuflowanym  b u n c i e.  Sprze-
ciw wobec norm artystycznych i ogólnoegzystencjalnych jest w bogatej, 
kilkueopokowej twórczości Dunikowskiego wyraźnie widoczny. Posta-
wa buntu wiąże się z tradycją rodzimego romantyzmu i okresu Młodej 
Polski, z którymi artysta zetknął się w młodzieńczej fazie pracy twórczej, 
gdy kształtowała się jego artystyczna indywidualność. Zaznaczy się także 
w powojennej działalności tego twórcy, gdy zdecydował się na aktywność 
w komunistycznym kraju. Jako wybitny kreator wyróżnia się na tle arty-
stów wiernych schematowi socrealizmu i poodwilżowej sztuce oficjalnej. 
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Najczęściej ironiczny wobec systemu i jawnie go lekceważący, potrzebuje 
go jednak, by móc tworzyć i jednocześnie pozostać buntownikiem. War-
tością powojennej sztuki Dunikowskiego jest również jej krytyczny ko-
mentarz do socrealizmu, często wyrażony w formie sugestywnej negacji 
i zakamuflowanego indywidualizmu, przemycanego w pozornie zgodnych 
z kanonem „socu” twórczych działaniach. Warto jednak zaznaczyć, że 
autorska krytyka sztuki oficjalnej jest kwestią dyskusyjną w przypadku 
niektórych powojennych monumentów, między innymi pomnika Żołnierza 
Polskiego oraz scen przedstawiających polsko-radziecką jedność w walce 
z faszyzmem czy wspólne budowanie doskonałej przyszłości w pomniku 
Czynu Powstańczego.

Dunikowski gracz-buntownik funkcjonuje w świecie rządzącym się okre-
ślonymi zasadami i jednocześnie te zasady łamie. Zatem trudno jednoznacz-
nie określić jego postawę, a tym samym całkowicie mu zaufać czy go odrzucić. 
Ta ambiwalencja dezorientuje przedstawicieli systemu komunistycznego. 
Uczestnicząc w oficjalnym życiu artystycznym, reżyseruje przedstawienia – 
wystawia swoje odmienne dzieła, które mogą zostać odebrane jako prawo- 
lub nieprawomyślne, w zależności od tego, czy widz będzie oceniać ich treść, 
czy formę (pomnik Józefa Stalina, popiersie Lenina). Specyficznie ubrany, 
z fantazją i starannością sypiący dwuznacznymi komentarzami, zabawiający 
dowcipem przemieszanym z ironią, sam stanowi widowisko. Bawi, ale jed-
nocześnie szokuje. Niejednoznaczny w swoim wykreowanym zachowaniu 
jest bezwzględny w swojej równie niejednoznacznej sztuce. Pragnie wolności, 
ale nie niszczy, by ją zdobyć. Pozostaje samotnikiem, sceptycznym wobec 
wszelkich utopii, w tym wobec socrealizmu. Jako niekwestionowany indy-
widualista w sztuce jest uważany za wybitnego twórcę, któremu jednak nie 
można ufać, dlatego jego przywileje są dawkowane, często ograniczane. Nie 
pasuje do swojego czasu, nie współtworzy pojawiających się w nim tenden-
cji artystycznych, ale inspiruje się nimi, korzysta z niektórych propozycji 
i nawiązuje dialog, by wykreować własną wartość artystyczną. Swobodnie 
przemieszcza się po wielowiekowym obszarze historii sztuki, wybierając 
odpowiadające mu rozwiązania plastyczne.

Przeznaczeniem buntownika według Piotra Piotrowskiego jest „wielka 
tragedia”. Dunikowskiego ratuje przed nią postawa gracza, która pozwala 
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mu uniknąć porażki i jednocześnie współistnieć z systemem, w dużej mie-
rze decydującym o powodzeniu lub klęsce. Nie można jednak zaprzeczyć, 
że jego życie nosi znamiona tragizmu. Dunikowski był uznanym mistrzem 
i jednocześnie człowiekiem samotnym, który zrezygnował z życia rodzinnego 
i całkowicie skoncentrował się na sztuce:

Zmierza zawsze w tym samym kierunku – do ul. Solnej. Tam punktualnie 
o ósmej rozpoczyna pracę. O godzinie trzynastej wraca do domu na obiad, 
od szesnastej do dziewiętnastej spotyka go się znowu w pracowni. I tak przez 
kilkadziesiąt lat 126.

W swojej systematycznej pracy świadomie izolował się od rzeczywistości 
i ludzi, wybierał hermetyczny świat kreacji. W ten sposób zachowywał dy-
stans wobec obowiązków artysty oficjalnego w komunistycznym państwie, ale 
przede wszystkim próbował odnaleźć sens w swojej sztuce, jakby tylko ona 
mogła mu go zapewnić. Pozostała mu więc jedynie twórczość, która miała 
niejednoznaczne oparcie w panujących realiach oraz skupiała się na poszu-
kiwaniach, eksperymentach i przewartościowaniach tradycji – zamkniętych 
w swoich własnych ramach.

1.4. Dunikowski wobec komunizmu i sztuki zideologizowanej

Przyjrzenie się postawie Dunikowskiego wobec ideologii i socrealizmu nie 
stanowi próby moralnej oceny tego twórcy. Służy zrozumieniu skomplikowa-
nych relacji artysty z wieloznaczną i zmienną sytuacją historyczno-polityczną, 
w której żył i tworzył. Naświetla dramatyzm i ambiwalencję jego uwikłania 
w zewnętrzne warunki artystycznej kreacji. Stosunek Dunikowskiego do 
komunizmu jest problematyczny, gdy się uwzględni jego ideologiczne nie-
dookreślenie, dystans do teorii i stylistyki doktryny socrealizmu, a przede 
wszystkim autorskie dzieła ustosunkowane do systemu ambiwalentnie. Wcze-
śniejsze sympatie socjalistyczne nie pozwalały twórcy bezkrytycznie przyjąć 

 126 B. Sowińska: Xawery Dunikowski…, s. 8–9.
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konwersji socjalizmu wyrażonej w komunizmie. Jednak nie przeszkadzało 
mu to wykorzystać relacji łączących go z prominentami nowej ideologii, 
by wznosić swoje dzieła i pomagać studentom w uporaniu się z trudnymi 
warunkami artystycznymi i bytowymi. Natomiast nastawienie artysty do 
sztuki socrealistycznej było wyraźnie negatywne mimo oficjalnych wypo-
wiedzi, w których najczęściej uznawał tę doktrynę, ustosunkowując się do 
niej z perspektywy osobistego rozumienia realizmu. Na przekór konieczności 
uczestnictwa w życiu artystycznym zideologizowanego kraju w dziełach 
z tego okresu wyraża wierność wcześniejszym ideom i indywidualnie przy-
jętym konwencjom stylistycznym (Młodej Polski i awangardy), chociaż ich 
tematykę traktuje już bardziej kompromisowo. Wbrew zakazowi autono-
micznej kreacji czy twórczej suwerenności konsekwentnie obiera odrębną 
drogę artystyczną manifestującą się w formotwórczym eksperymentowaniu 
przy zachowaniu niezmiennego szacunku do tradycji. Ta problematyczność 
ustosunkowania się mistrza do panującej wówczas ideologii i przyjętego 
schematu tworzenia została poświadczona między innymi we wspomnie-
niach osób, które wówczas się z nim stykały.

Z eksplikacją socrealizmu wiąże się dzisiaj kilka problemów, które po-
zwalają lepiej zrozumieć postawę artystów tego czasu, w tym Dunikowskiego. 
W marcu 1933 roku, przy okazji pierwszej wystawy sztuki radzieckiej w Pol-
sce prezentującej dzieła socrealistyczne, wywiązała się dyskusja na temat spo-
łecznego wymiaru sztuki. Powracano do najbardziej kluczowych zagadnień, 
a mianowicie: miejsca twórcy w społeczeństwie, podstaw bytowych artystów, 
funkcji sztuki jako aktywnego podmiotu przetwarzającego rzeczywistość, 
sztuki tematycznej 127. Te kwestie były poruszane również po wojnie i są 
istotne w kontekście sztuki Dunikowskiego tego okresu. Artysta zawsze 
chciał, by jego twórczość oddziaływała na odbiorcę. Nie wyobrażał sobie, by 
mogła istnieć w pustce. Jego rozumienie realizmu wymagało od twórcy ak-
tywnej odpowiedzi na realia współczesności i zaproponowania własnego ich 
ujęcia w dziele artystycznym. Rzeczywistość socrealizmu wiązała się jednak 
z określonymi tematami, które miała podejmować sztuka – pochwałą życia 
w państwie komunistycznym, wysławianiem Armii Czerwonej uważanej za 

 127 W. Baraniewski: Wobec realizmu socjalistycznego…, s. 174.
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wyzwoliciela ziem polskich spod władzy niemieckiego okupanta, upowszech-
nianiem planu rozwoju gospodarczego i kreowaniem postawy oczekiwania 
na dobrobyt. Wszystkie te tematy znajdują odzwierciedlenie w pomnikach 
Dunikowskiego (szczególnie wyraziście w pomniku Czynu Powstańczego na 
Górze Świętej Anny i pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej). 
Władysław Skoczylas – organizator wspomnianej wystawy sztuki radziec-
kiej – twierdził, że szkodliwe dla rozwoju twórczości jest narzucenie artyście 
formy, a nie tematu dzieła 128. Wydaje się, że Dunikowski podzielał to zdanie. 
Eksploatując aktualną tematykę, nie zmieniał tendencji formalnych swojej 
sztuki – skupionych na poszukiwaniu nowych środków wyrazu, czerpaniu 
z odległych kultur, modelowaniu rzeźby zgodnie z własną zasadą realizmu.

W młodości Dunikowski optował za  s o c j a l i z m e m,  który ujął go 
ideą sprawiedliwości i równości społecznej. Przed rozpoczęciem studiów 
w 1896 roku w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych jako zwolennik Polskiej 
Partii Socjalistycznej (PPS), głoszącej wyzwolenie narodowe i społeczne, 
był więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W późniejszym czasie, 
gdy piastował stanowisko profesora rzeźby, często z powodzeniem interwe-
niował w senacie akademickim i u władz sanacyjnych w obronie studentów 
więzionych za działalność komunistyczną 129. Był konsekwentny w swojej 
wierności wobec socjalistycznej ideologii, o  czym świadczą wykonane 
przez niego w 1912 roku wizerunki polskich działaczy socjalistycznych 

 128 W. Skoczylas: Sztuka sowiecka w Warszawie. „Sztuki Piękne” 1933, nr 9, s. 165–172.
 129 KP, rkps sygn. 777. M. i S. Flukowscy: Życiorys, s. 10. Materiały archiwalne doty-

czące życia i twórczości Dunikowskiego Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 
w Szczecinie (wówczas Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie) w la-
tach 1986–1987 otrzymała w darze, a częściowo zakupiła od córki Marii Flukowskiej – 
Haliny Leszczyńskiej. Archiwum obejmuje lata 1948–1964 i mieści się w 36 teczkach, 
w których można znaleźć: przemówienia, wywiady i refleksje; wypowiedzi związane 
z wydarzeniami politycznymi, apele w obronie pokoju; notatki Dunikowskiego (np. 
o tworzeniu, czasie i poezji); korespondencję Dunikowskiego; korespondencję do 
artysty (np. telegramy z instytucji kulturalnych i państwowych z Polski i z zagranicy); 
wycinki prasowe z gazet polskich, czeskich i francuskich poświęcone Dunikowskiemu; 
materiały dotyczące pomników powstałych po 1945 r. i wystaw. Zob. B. Tokarska: 
Archiwum Xawerego Dunikowskiego w zbiorach Oddziału Rękopisów Książnicy Pomor-
skiej. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2000, nr 1, s. 25–33.
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i niepodległościowych: Witolda Jodko-Narkiewicza (popiersie, gips, brąz; 
Królikarnia) i Ignacego Daszyńskiego (posąg po kolana, gips patynowany). 
Prawdopodobnie podczas pobytu we Francji, około 1918 roku, wykonał 
rzeźbę nagrobną do pomnika Jana Stróżeckiego – również socjalisty opowia-
dającego się za niepodległością ojczyzny – który postawiono na cmentarzu 
Patin w Paryżu. Po drugiej wojnie światowej Dunikowski zaakceptował 
nową rzeczywistość. Ideologia komunizmu głosiła: uspołecznienie własności 
prywatnej, nastawienie gospodarki na zaspokojenie potrzeb obywateli, cał-
kowite zniesienie nacisku i wyzysku społecznego, powszechność, równość 
i sprawiedliwość społeczną, zbudowanie społeczeństwa bezklasowego opar-
tego na sprawiedliwym podziale dóbr. Była to kontynuacja drogi socjalizmu, 
który za swoje główne cele obrał: wyzwolenie klasy robotniczej z systemu 
kapitalistycznego, zmniejszenie nierówności społecznych i upowszechnienie 
świadczeń socjalnych, poddanie gospodarki kontroli społecznej, częściowe 
lub całkowite odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, ograniczenie 
własności prywatnej oraz sprawiedliwość społeczną. Podobieństwa między 
tymi dwoma systemami zapewne były dla artysty oczywiste. Ich propozycje 
kusiły wizją uzdrowionej rzeczywistości, która głównie w wersji komunistycz-
nej przypominała utopię. Ale twórca nie był naiwny. Musiał zatem widzieć 
także podstawową różnicę między tymi ideologiami: komunizm zmierzał 
do pozbawienia kraju suwerenności, a socjalizm bronił demokracji.

W trzydziestą trzecią rocznicę rewolucji październikowej w 1950 roku 
Dunikowski wspominał swoją przeszłość, gdy zetknął się osobiście z prze-
jawami dojrzewającego socjalizmu, który w zniekształconej postaci objawił 
się po drugiej wojnie światowej w zwycięskim komunizmie:

W latach mej wczesnej młodości doświadczyłem ucisku imperialistycznego 
rządu carskiego, będąc w szkołach warszawskich doby Apuchtinowskiej. Pa-
trzyłem na wytwarzającą się i coraz mocniej krzepnącą przyjaźń rewolucyjnych 
elementów polsko-rosyjskich, która ostatecznie doprowadziła do najpiękniej-
szego triumfu w duchu internacjonalizmu 130.

 130 P. Szubert: Wstęp. W: Xawery Dunikowski. Oprac. P. Szubert, J. Torchała. Szczecin 
2000, s. 14.
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Słowa te świadczą o konsekwentnym sympatyzowaniu z socjalizmem 
i o wydarzeniach z biografii twórcy, które do takiej postawy się przyczyniły. 
Piotr Szubert jednoznacznie interpretuje tę sugestywną apologię władzy wy-
brzmiewającą w cytowanej wypowiedzi: „Akces Dunikowskiego do nowego 
ustroju jest niepodważalnym faktem. W nowej rzeczywistości artysta upatrywał 
szansę na uzdrowienie porządku społecznego oraz poprawy bytu artystów” 131.

Dunikowski pozostawił liczne notatki ze swoimi  w y p o w i e d z i a m i 
dotyczącymi nowego ustroju, w których przeważnie się za nim opowiada. 
Był też autorem tekstów utrzymanych w podobnym pochwalnym tonie, od-
czytywanych podczas oficjalnych uroczystości 132. Mówiąc o komunistycznej 
Polsce, artysta wymienia same jej pozytywne właściwości, mianowicie pod-
kreśla panujące w niej: pokój, równość i sprawiedliwość. Obok idealizacji 
posługuje się także stylistyką typową dla tekstów propagandowych:

Polska cała rozbrzmiewa okrzykiem pokoju […]. Wchodzimy w Polsce na drogę 
masowej współpracy, w zrozumieniu zorganizowaną pracowniczą masę całego 

 131 Ibidem.
 132 Wypowiedzi artysty na temat komunizmu znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Warszawie – Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni (MNWK) 
oraz w Książnicy Pomorskiej (KP). W MNWK zachowała się dokumentacja całokształtu 
twórczości Dunikowskiego, a także powstała po drugiej wojnie światowej kolekcja jego 
twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej oraz rysunków i szkiców. Zbiór ten stanowi dar 
artysty przekazany państwu 9 października 1948 r. i składa się ze 151 rzeźb, 20 obrazów 
i 22 rysunków pochodzących z okresu Młodej Polski, dwudziestolecia oraz dwóch 
lat po drugiej wojnie światowej. W jego skład wszedł dorobek artystyczny i pamiątki 
osobiste Dunikowskiego ofiarowane przez niego 8 grudnia 1963 r. Ludowemu Wojsku 
Polskiemu, które Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało muzeum w dniu jego 
otwarcia – 26 stycznia 1965 r. Kolekcję wzbogacono o eksponaty pochodzące z zakupów 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz prace ofiarowane w 1966 r. przez Antoine’a Cier-
plikowskiego (13 rzeźb, 3 obrazy i 4 rysunki, kilka dzieł innych artystów). W efekcie 
zbiór ten składa się z 484 rzeźb (w tym szkiców powojennych pomników), 162 obrazów 
i 301 rysunków; uzupełniają go pamiątki osobiste, archiwalia, dokumentacja fotogra-
ficzna, wyposażenie pracowni rzeźbiarskiej oraz dzieła innych artystów dotyczące osoby 
Xawerego Dunikowskiego. Zob. A. Kodurowa: Wstęp. W: Xawery Dunikowski. Rzeźby, 
obrazy, rysunki. Katalog. [Katalog zbiorów Muzeum Rzeźby im. Dunikowskiego, Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie]. Oprac. A. Kodurowa. Warszawa 1975, s. 7–8.
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narodu na zasadach socjalizmu, wzajemnego uwzględniania potrzeb całego 
państwa polskiego 133.

Popiera odgórnie wyznaczony program rozwoju kraju oparty na wspólnej 
pracy, która prowadzi do szczęśliwej egzystencji:

Walka o pokój to ciągła, stała wytrwała i uparta praca, to zwiększenie produkcji 
zakładów przemysłowych, spółdzielni produkcyjnych, warsztatów, przyśpie-
szenia twórczości naukowej i artystycznej, to wzmożona praca pedagogiczna 
i organizacyjna wśród młodzieży, na której przede wszystkim budujemy przyszłą 
naszą Ojczyznę wolną szczęśliwą bez wyzysku człowieka przez człowieka 134.

Wyłaniające się z tych tekstów marzenie o idealnej Polsce, która istnieje 
tylko w planach i propagandowych wypowiedziach, wydaje się pozytywną 
propozycją bliskiej przyszłości, skrajnie odmienną od traumatycznych prze-
żyć oświęcimskich i ciężkich warunków egzystencji poprzedzających drugą 
wojnę światową.

Dunikowski docenia pozycję artysty (aprobującego władzę) w komu-
nistycznym kraju, który nie pozostawia twórcy w osamotnieniu, wiernego 
idei „sztuki dla sztuki”, ale włącza go w budowanie nowej rzeczywistości 
i popularyzuje jego dokonania. Jako twórca doświadczony egzystencjalnie 
i artystycznie w poprzednich epokach krytykuje „obojętność jaką żywiła 
burżuazja do sztuki i losu artysty” 135, głównie w Młodej Polsce. W innej 
wypowiedzi dodaje:

[…] marzeniem mojej młodości było wyzwolić się od opieki i kaprysów pu-
bliczności, mieć odbiorcę nie w obywatelu, któren tapetuje sobie ściany obraza-
mi, zapycha ciemne kąty swoich mieszkań… [Dziś – K.T.] artysta zmienił się; 

 133 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 
1950 [?].

 134 Ibidem.
 135 KP, rkps sygn. 745. Rozmowa z Xawerym Dunikowskim Budowniczym Polski Ludowej. 

Rozmowę przeprowadził S. Flukowski z okazji przyznania artyście Orderu Budow-
niczego Polski Ludowej (1949).
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z upiększacza mieszkań, ozdobiciela dworków stał się obywatelem, wychowawcą, 
krzewicielem idei… 136.

Uwydatnienie roli twórcy w komunizmie, podkreślenie jego znaczenia 
i docenienie go to nowe zjawiska dla Dunikowskiego, który we wcześniejszym 
okresie swojej twórczości czuł się niedowartościowany. Mimo to w prywat-
nych wypowiedziach nadal się żalił, że powojenna Polska niewystarczająco 
zadbała o artystę. Był sceptyczny wobec obietnic władzy, nauczony licznymi 
rozczarowaniami wywołanymi jej postępowaniem w stosunku do przedsta-
wicieli świata sztuki. Jak pokazuje jego biografia, doświadczył tego osobi-
ście. Halina Leszczyńska w liście do Marii i Stefana Flukowskich z 9 lipca 
1960 roku przytacza słowa artysty, które usłyszała, towarzysząc mu podczas 
odpoczynku w Ustce:

Całe życie marzyłem, żeby mieć swój kawałek lasu. Takie parę mórg […]. Myśla-
łem, że mi dadzą, odstąpią […], kiedy wróciłem z Francji, ale za Sanacji nic ich 
nie obchodziłem. Kiedy zrobiłem Bolesława Śmiałego, to myślałem, że tym ich 
wezmę. […] Tymczasem oni na niego nawet nie spojrzeli. Nic ich nie obchodził 
[…]. Ja im teraz w tej Polsce to nic nie wierzę 137.

A jednak w porównaniu z innymi twórcami działającymi w komuni-
stycznym ustroju Dunikowski był wręcz faworyzowany oraz honorowany 
licznymi odznaczeniami. Mimo nieufności wobec władzy mógł być zado-
wolony, że jego sztuka została udostępniona szerszemu gronu odbiorców, 
a on sam miał możliwość ciągłej aktywności artystycznej, która, jak sam 
zaznaczał, pozwalała mu zachować młodość. Leciwy już artysta doceniał 
nowe warunki umożliwiające mu czynną pracę twórczą aż do śmierci, czego 
zawsze pragnął, świadomy, że jego egzystencja bez możliwości tworzenia 
byłaby pozbawiona sensu:

 136 P. Szubert: Wstęp…
 137 B. Tokarska: Szczecińskie glosa do „Głów nie od parady”, czyli jeszcze kilka słów o Xa-

werym Dunikowskim. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2001, nr 4, s. 42–43.
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Dziś, w Polsce Ludowej twórczość artystyczna, sztuka staje się wartością realną 
dla ogromnej większości narodu, jaką stanowi klasa robotnicza i chłopska. Dziś 
twórca-artysta powołany jest przez klasę robotniczą do tworzenia kultury naro-
dowej, do kształtowania jej w oparciu o humanizm socjalistyczny. Staje on do 
pracy obok twórców w dziedzinie walki o wolność i ład społeczno-polityczny, 
gospodarczy i narodowy. Dziś odjęta jest twórczemu artyście starość. Socjalizm 
darzy go młodością, pobudzając, by tworzył on aż po ostatnie swoje tchnienie. 
I to właśnie jest nowe. I to jest wspaniałe!!! 138.

Jednak i jego nachodziło zwątpienie. Typowa dla niego ostrość obserwacji 
pozwalała mu dostrzec skazę w naiwnej komunistycznej interpretacji rzeczy-
wistości. Świadczy o tym zastanawiający zapisek Dunikowskiego, wykonany 
niedbale i niewyraźnie: „Zaczarowany kraj, kraj możliwości, kobiety rodzą 
do bólu – robotnicy pracują z uśmiechem jak na obrazach Watteau gdzie 
można robić kapitały […]. Kraj Dialekty […] kraj paradoksu” 139. Ścieranie się 
przeciwstawnych wartości, według marksizmu prowadzące do rozwoju świata 
i historycznego postępu, stanowi według artysty źródło paradoksu. Nasuwa 
się pytanie: czy Dunikowski był świadomy, że absurdalność „zaczarowanego 
kraju” jest wynikiem ideologicznej mistyfikacji i kłamstwa? Artystę cechowała 
przewrotność, która ujawniła się w jego biografii i sztuce, co dodatkowo utrud-
nia jednoznaczną ocenę nośności ideowej jego dzieł. Ta niejednoznaczność 
wynika także z odmiennej treści różnych rodzajów tekstów jego autorstwa: 
oficjalnych i prywatnych. Wypowiedzi oficjalne wychwalające komunizm, 
które wydają się szczere, stanowiły sprawdzian jego ideologicznej poprawno-
ści. Teksty prywatne polemizowały z pozorną doskonałością rzeczywistości 
powojennej. Świadczy to o trzeźwym osądzie i sceptycznej postawie artysty 
wobec sztuki socrealistycznej służącej ideologii marksizmu-leninizmu.

Dunikowski uczestniczył w rytuale umacniającym władzę komunistycz-
ną, inaczej nie istniałby jako artysta. W sierpniu 1948 roku był obecny na 
I I  M i ę d z y n a r o d o w y m  K o n g r e s i e  I n t e l e k t u a l i s t ó w 

 138 MNWK, rkps sygn. 6592. Tekst podziękowań za nagrodę [?] skierowany do B. Bieruta.
 139 MNWK, rkps sygn. 6592. Notatka X. Dunikowskiego, napisana odręcznie. [„Zaczarowany 

kraj…”], bez daty.
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w   O b r o n i e  P o k o j u  we Wrocławiu, brał udział w towarzyszącej temu 
wydarzeniu fecie, rozmawiał z największymi artystami światowego formatu 
optującymi za komunizmem i realizmem socjalistycznym. Teoretycznie prze-
bywał w ich gronie, reprezentując Polskę należącą do bloku państw socjalistycz-
nych, a mimo to pozostawał osobny, świadomy swojej odrębności twórczej.

Celem kongresu było głównie mobilizowanie opinii publicznej przeciwko 
„imperialistom amerykańskim” 140. Jednak osoby w nim uczestniczące – kil-
kuset pisarzy, artystów i naukowców reprezentujących 46 państw – zakładały, 
że nowym priorytetem międzynarodówki komunistycznej jest walka o pokój. 
Podobnie myślał Dunikowski, który zaangażował się w to przedsięwzięcie 
właśnie ze względu na przyświecającą mu ideę. Kwestia pokoju była dla niego 
szczególnie ważna: zarówno ogólnego – światowego, jak i tego dotyczącego 
każdej jednostki ludzkiej. Artysta uważał, że obecność na kongresie będzie 
jego wkładem w działania umacniające nowe granice Polski nad Odrą i Nysą 
oraz trudne zdobycze uzyskane w wyniku drugiej wojny światowej:

Na Kongresie, swą obecnością we Wrocławiu umacnialiśmy nasze granice nad 
Odrą i Nysą. Teraz chodzi o to, aby był pokój. O niego tam walczyliśmy […]. Ale 
pokój to wysiłek, to zwycięstwo nad samym sobą, nad swymi gorszymi instynk-
tami, nad wiecznie czujnym potworem chciwości, pychy, okrucieństwa… 141.

Dunikowski dotkliwie doświadczony pobytem w Oświęcimiu stanowczo 
sprzeciwiał się wojnie. Jako świadek degradacji człowieka i ujawnienia się 
jego najgorszych, najbardziej pierwotnych instynktów pragnie harmonii 
i nawołuje do pokoju. Stwierdza, że wojna jest nieludzka oraz potępia sposób 
myślenia człowieka chorego psychicznie, który do niej dąży:

Szczególnie silnie i jaskrawo zarysowało się właśnie w czasie obrad II Kongresu 
Światowego Obrońców Pokoju szaleństwo tych wszystkich, którzy pragną wojny. 

 140 M. Jarosiński: Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju – Wrocław 1948, 
https://dzieje.pl/aktualnosci/swiatowy-kongres-intelektualistow-w-obronie-pokoju-

-wroclaw-1948 [data dostępu: 15.04.2011]. 
 141 S. Flukowski: Rozmowa z Prof. Xawerym Dunikowskim. „Przegląd Artystyczny” 1948, 

nr 8–9, s. 4.
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Bo człowiek zdrowy psychicznie nie może pragnąć wojny. Człowiek zdrowy zała-
twia wszelkie konflikty rozumnie, a więc pokojowo. Człowiek zdrowy psychicz-
nie nie posiada instynktów krwiożerczych i nie ma pragnienia pognębienia, a co 
za tym idzie niszczenia drugich ludzi. Człowiek dąży do harmonii w świecie 142.

Kongres był również okazją do wspólnej zabawy intelektualistów z całe-
go świata. Dunikowski nawet zamierzał konkurować na tym polu z innymi 
gośćmi. Z humorem i nieco prześmiewczo mówił o Picassie: „Tylko ten Pi-
casso postawił nas w trochę trudnej sytuacji zdejmując koszulę na przyjęciu 
u Eibischa. Czyż mieliśmy ze Strynkiewiczem pójść o tzw. krok dalej za takim 
przykładem?”. I dalej pisze, że gdyby posunął się właśnie o ten „krok dalej”, 
wówczas pokonany Picasso „leżałby jak ciapek” 143.

Powojenna twórczość Dunikowskiego odbiegała od socrealistycznego 
wzorca. Jak zaznacza Szubert: „Dunikowski nigdy nie pogodził się bowiem 
z naczelnym postulatem tamtych lat, nawołującym artystów do bezwzględ-
nego stosowania formy realistycznej” 144. Zawsze twierdził, że jest wierny 
r e a l i z m o w i,  który pojmował jednak zgodnie z własnym doświadczeniem 
artystycznym. Jego dzieła reprezentują więc specyficzny realizm, oparty na 
indywidualnie wykształconych rozwiązaniach formalnych i stylistycznych, 
takich jak skrót, synteza i stylizacja, oraz wynikający z połączenia idei (emo-
cji) z daną chwilą. Z realizmem socjalistycznym kłócił się między innymi 
jego pogląd na sztukę.

W Pewnych refleksjach 145 Dunikowski precyzuje swoje pojęcie realizmu, 
podkreślając, że jest to forma odbijająca idee bieżącej chwili:

Realizm w twórczości artystycznej to ogarnięcie umysłem i uczuciem ży-
cia chwili bieżącej, która wciąż przemija niosąc coś nowego, coś innego, coś 
odmiennego. Jeśli założymy, że definicja ta jest słuszna to w konsekwencji 
musielibyśmy przyjąć, że forma realistyczna jest to forma, która najgłębiej 

 142 MNWK, rkps sygn. 6592. X. Dunikowski: Człowiek dąży do harmonii (1950 lub 1949).
 143 S. Flukowski: Rozmowa z Prof. Xawerym Dunikowskim…, s. 4.
 144 P. Szubert: Wstęp…, s. 14.
 145 KP, rkps sygn. 745. Pewne refleksje, parę refleksji. Siedem wersji wypowiedzi na temat 

rozwoju sztuki, realizmu i formalizmu w sztuce.
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i najprawdziwiej wyraża ideje bieżącej chwili. Lecz przecież zarówno forma 
archaiczna, jak i klasyczna, romańszczyzna czy gotyk i inne – wszystkie one 
zawierają w sobie realizm, są realistyczne. Stąd wniosek, że niema formy re-
alistycznej, natomiast realizm mieści się w każdej wielkiej formie charaktery-
zującej swoją epokę. I właściwie realizm decyduje czy dane dzieło jest dziełem 
sztuki czy też pomyłką 146.

W innym piśmie 147 artysta wyraża apologię realizmu rozumianego na-
dal w stylu przedwojennej awangardy jako każda forma (impresjonistyczna, 
kubistyczna, surrealistyczna), która oddaje swój czas i łączy ideę z daną 
chwilą. Rozgranicza też realizm od formalizmu, zaznaczając, że w tej drugiej 
tendencji nie ma „poczucia łączności idei z czasem”:

Realizm jest to zetknięcie idei (emocji) z czasem. Pojęcia czasu są różne. Ale 
akt twórczy istnieje w poczuciu różnic czasu. Wynika z tego, że realizm jest 
szczytem twórczości. Dalej wynika z tego, że wszystkie manifestacje sztuki 
czyli jej formy są w pewnym momencie realizmem. A więc realizm Courbeta, 
impresjonizm, jak i kubizm, futuryzm i surrealizm – wszystkie te manifestacje 
są w momencie tworzenia się realizmem. Dalsze ich rozwijanie po utracie po-
czucia łączności idei z czasem jest formalizmem. Różnice czasu ogarniane naszą 
świadomością są bardzo różnorodne i dlatego trudno nam ściśle odgraniczyć 
realizm od formalizmu 148.

W kolejnej wypowiedzi artysta ujmuje w języku geometrii zależność 
idei (emocji) od czasu (odległości), podkreślając, że ta relacja warunkuje 
nazwanie dzieła sztuki wyrazem realizmu lub formalizmu:

Przekładając na język geometrii definicje idei i realizmu stwierdzimy, że idea 
(emocja) jest punktem, czy kątem widzenia zaś czas jest odległością. W zależności 

 146 Ibidem.
 147 KP, rkps sygn. 745. Relacje – porównanie II Ogólnokrajowej Polskiej Wystawy Plastyki 

z Wystawą Współczesnej Plastyki Francuskiej i notatki do tej relacji, 1952.
 148 Ibidem.
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od kąta widzenia zmienia się odległość i podobnie w zależności od odległości 
zmienia się punkt widzenia 149.

Poglądy Dunikowskiego są częściowo zbieżne z głosami polskich artystów 
na temat realizmu pojawiającymi się od połowy lat czterdziestych, kiedy 
potrzeba tej konwencji stała się tendencją ogólną kontynuującą postawę mię-
dzywojenną. Można tu przywołać między innymi słowa Władysława Strze-
mińskiego: „Nie ma jednego absolutnego realizmu, realizmu w ogóle”. I dalej: 

„Ten sam realizm – w innych warunkach historycznych – przestaje być metodą 
ujawniania rzeczywistości, stając się środkiem – jej zakłamania i maskowa-
nia” 150. Oprócz widocznych podobieństw widać także różnice w sposobie 
definiowania, neutralnym lub wartościującym – to, co dla Dunikowskiego 
jest formalizmem w związku z utratą swojego kontekstu czasowego, twórca 
unizmu uważa za „maskowanie” i fałsz. We wcześniejszej chronologicznie wy-
powiedzi Stanisław Teisseyre zaznacza konieczność kreacyjnej relacji treść–for-
ma: „Temat przeżyty plastycznie i uczuciowo może stać się dla artysty nowym 
objawieniem, pozwalającym mu na osiągnięcie nowych zdobyczy formalnych”. 
Jednocześnie podkreśla niezmienny priorytet jakości artystycznej i precyzji 
warsztatowej: „Należy z góry ostrzec przed łatwizną mówiącą, że temat i tak 
wystarczy i obroni wszystkie niedociągnięcia, a nawet zupełny brak wartości 
artystycznych” 151. Dunikowski również zakłada, że warunkiem współzależ-
ności chwili–tematu–formy w sztuce jest odkrywcza wartość twórcza wyraża-
jąca swój czas. Jakkolwiek „nie ma jednego realizmu” – co także podkreślają 
w swych rozważaniach Aleksander Wojciechowski 152 i Bożena Kowalska 153 – 
na pewno widać analogie w jego teoretycznym ujmowaniu. Nie zmienia to 
faktu, że praktyczne zastosowanie tej stylistyki w sztuce Dunikowskiego było 
rzeczywiście jego konsekwentną i czytelną odpowiedzią na swój czas. Na tle 
wspomnianych postaw artystę mimo wszystko wyróżniało to, że faktycznie 
działał indywidualnie konkretem wyrażającym teraźniejszość, który podlegał 

 149 Ibidem.
 150 W. Strzemiński: Realizm w malarstwie. „Wieś” 1948, nr 47, s. 6.
 151 S. Teisseyre: Rola i zadanie sztuk plastycznych. „Odrodzenie” 1945, nr 22.
 152 A. Wojciechowski: Młode malarstwo…, s. 38–39.
 153 B. Kowalska: Polska awangarda…, s. 23.
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różnorakiej stylizacji (realizm stylizacyjny) i za każdym razem stanowił nową 
aktualną formę, wyartykułowaną „szybkim cięciem ostrza” 154. Traktowanie 
tego konkretu w wybranych realizacjach jako relatywnego znaku o ciążącym 
ku abstrakcji skrótowym kształcie to już wyraz osobistych predyspozycji for-
motwórczych, niezacierających jednak realistycznego punktu wyjścia.

Dla Dunikowskiego pojęcie rewolucji w sztuce to przede wszystkim prze-
miana, czyli tworzenie nowych form. Jest to jedyna odpowiedź na zmiany 
współczesności, której nie da się uchwycić w tradycyjny sposób:

W naszej epoce […], która jest okresem wielkich przemian, rewolucji – kryją się 
niezwykle silne bodźce, narzucające artyście konieczność stworzenia nowych 
form. Niepodobieństwem jest wyrazić idee z dzisiejszych czasów w starych 
kategoriach. Nowe treści nie mieszczą się w nich 155.

Artysta pojmuje realizm jako sposób na ukazanie prawdy o nowej epoce. 
W takim znaczeniu nazywa go „rewolucją” 156. Czyn rewolucyjny oznacza 
uchwycenie „tej jedynej chwili z tym wszystkim, co się w niej rozgrywa”, która 
dzieje się „w czasie kiedy ziemia przebyła jakiś odcinek swej drogi” i zaraz 
przeminie 157. Jego teoria realizmu (mimo użycia obowiązującego wówczas 
propagandowego języka) sprzeciwia się ogólnej koncepcji socrealizmu, dla 
którego priorytet stanowiła odtwórcza kompilacja tradycyjnych i rozpozna-
walnych form artystycznych, gwarantująca komunika tywność sztuki.

W dobie komunizmu prymatem stało się sięganie w sztuce po dawne 
wzory na zasadzie eklektyzmu, co wykluczało oryginalność. Dunikowski 
ceni tradycję: „Każdy artysta jest jak gdyby synem swego ojca – przeszło-
ści, nawiązuje ogniwa lub szuka brakujących części do wielkiej całości” 158. 

 154 B. Urbanowicz: [bez tytułu]. „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 5–6, s. 10.
 155 B. Sowińska: Xawery Dunikowski…, s. 9. 
 156 Ibidem.
 157 M. Flukowska: Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem. Rozmowa z prof. Xawerym Duni-

kowskim. „Przegląd Artystyczny” 1946, nr 10, s. 13.
 158 X. Dunikowski: Z zagadnień kultury i sztuki. „Epoka”, nr 1, 19.05.1922, s. 28–30. Zob. 

także A. Melbechowska-Luty: Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego. 
Warszawa 2012.



88

1. Xawery Dunikowski i sztuka oficjalna

Przyznaje, że taka jest zasada istnienia artysty w relacji do wielowiekowej 
kultury artystycznej. Czerpie on z dorobku dawnych twórców i jednocze-
śnie indywidualnie szuka odrębnych rozwiązań stylistycznych, które łączy 
z elementami tradycyjnymi w nowym dziele sztuki. Jego powrót do źródeł 
nie jest odtwórczym mimetyzmem, ale ożywczym przekroczeniem „lęku 
przed wpływem” (jakby to ujął Harold Bloom czy podobnie określający to 
zjawisko Norman Bryson 159) i konfrontowaniem wartościowych dokonań 
artystycznych przeszłości z oczekiwaniami współczesności.

Gdy w 1949 roku Dunikowski otrzymał Order Budowniczego Polski 
Ludowej, był zobowiązany do sprecyzowania swojej postawy wobec  r e -
a l i z m u  s o c j a l i s t y c z n e g o,  co uczynił w wywiadzie udzielonym 
Stefanowi Flukowskiemu. Flukowski prawdopodobnie dokonał korekty tek-
stu, którego ostatnią wersję twórca autoryzował. Należy jednak brać pod 
uwagę to, że pewne fragmenty mogły zostać przez Flukowskiego dopisane. 
Dunikowski wyjawił w rozmowie zasadę, jaką kierował się od zawsze w swo-
jej twórczości: słuchać własnej logiki i realnie oceniać zjawiska istniejące 
w bieżącym czasie. Jak twierdził [?]: „Artysta musi czynnie nasłuchiwać, 
wyciągać wnioski…” 160. Początki realizmu socjalistycznego widział w twór-
czości Gustave’a Courbeta (1819–1877) – „rewolucjonisty i członka Komuny 
Paryskiej, który w dobie malarstwa romantycznego praktykował i propago-
wał malarstwo realistyczne” 161. Znamienne, że Dunikowski opisuje realizm, 
który niewiele miał wspólnego z socrealizmem: doktryną służącą ideologii 
i posługującą się schematyzmem – stałymi chwytami artystycznymi oraz 
ustalonymi motywami tematycznymi. Dopuszcza dowolność w pojmowa-
niu realizmu, powołując się na indywidualność twórcy, która, jak wiadomo, 
w sztuce socrealizmu nie była wskazana: „Życie nas otaczające, jego zjawiska 
przełamują się w każdym artyście inaczej i każdy artysta ukazuje je tak jak on 
je widzi i przeżywa” 162. Zgodnie z postulowaną tematyką tekstów propagan-
dowych Dunikowski [?] stwierdza: „Realizm socjalistyczny ma być wyrazem 

 159 Zob. np. A. D’Alleva: Metody i teorie historii sztuki. Przeł. E. Jedlińska, J. Jedliński. 
Kraków 2008, s. 130–131.

 160 KP, rkps sygn. 745. Rozmowa z Xawerym Dunikowskim Budowniczym Polski Ludowej. 
 161 Ibidem.
 162 Ibidem.
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tego potężnego, dynamicznego ruchu jakim jest pochód socjalizmu i walka 
oń na całym świecie” 163. Za drugi postulat realizmu uznaje znalezienie formy 
narodowej, która wypływa ze źródeł własnego kraju i jest czytelna dla mas 
ludowych „nieprzygotowanych do subtelnych form artystycznych, lecz po-
siadających wrażliwość i tęsknoty artystyczne” 164. Twórca dba o czytelność 
swoich prac dla szerokich mas społeczeństwa oraz o wartość artystyczną, 
która pozwoliłaby im przetrwać wieki. Jako przykład takiego dzieła – w za-
mierzeniu łatwego do zrozumienia i działającego swoją wartością artystycz-
ną – podaje pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. 
Uważa, że największa trudność wiąże się z obraniem odpowiedniej formy, 
która ma być komunikatywna, ale nie powinna cofać sztuki w rozwoju. Po-
zostaje wierny kultowi formy artystycznej i jest przekonany, że podlega ona 
procesowi ewolucji podobnie jak kultura czy technika 165.

Treść wywiadu świadczy o tym, że w poglądach Dunikowskiego na 
twórczość, ukształtowanych jeszcze w okresie Młodej Polski, niewiele się 
zmieniło. Przywołane przekonania wyrażają nadal konsekwentnie moder-
nistyczne podejście do sztuki, które sprowadza się do wiary w wyjątkową 
i uniwersalną wartość oraz wiecznotrwałość dzieła. Przypominają również 
o popularnym na początku XX wieku i w międzywojniu dążeniu do odna-
lezienia stylu narodowego, który zamanifestowałby stałe i konstytutywne 
cechy sztuki rodzimej.

W niektórych tekstach artysta krytykuje zasady sztuki realizmu socjali-
stycznego, które uważa za infantylne. Zarzuca im, że każą traktować odbiorcę 
jak dziecko i nie współgrają z chwilą obecną. Przekonuje, że percepcja dzieła 
artystycznego nie zależy od wiedzy czy pozycji społecznej widza, ale od jego 
istnienia w czasie, zgodnie z którym to dzieło postrzega:

 163 Ibidem.
 164 Ibidem.
 165 Charakterystyczne dla wypowiedzi Dunikowskiego wartościowanie zmian artystycznych 

według kryterium determinizmu historycznego to podejście podważone przez współ-
czesną metodologię badania historii sztuki, która upatruje wartość dzieła w jego jakości 
formalno-stylistycznej i tematycznej, niezależnej od czasu i miejsca powstania. Widać 
tu jednak niekonsekwencję artysty, który w swoich dziełach inspiruje się realizacjami 
dawnej sztuki, uznanymi przez niego za formalnie doskonałe.
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Wysiłki aby stworzyć nową zrozumiałą sztukę dla mas są oparte na błędnej 
metodzie gdyż usiłuje się stworzyć sztukę poglądową jak dla dzieci, a człowiek 
pełny bez konwenansów odczuwa rzeczy w czasie, niezależnie od jego wiedzy 
i stopnia społecznego 166.

Podważa istnienie jednego realizmu, uznając tym samym socrealizm za 
odgórnie narzucony schemat. Dowodzi, że zasady realizmu każdorazowo 
ustala osobowość twórcza artysty: „Realizm i naturalizm właściwie nie ist-
nieje, jest tyle realizmów i naturalizmów ilu jest artystów” 167.

Dunikowski brał udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki konferencji w Nieborowie w 1949 roku, podczas której artyści przed-
stawiali własną wizję socrealizmu. W swojej wypowiedzi, teoretycznie trak-
tującej o zasadach dzieła sztuki, wskazał na wartość twórczości skupionej na 
teraźniejszości, a nie na przeszłości. Wyraźnie opowiedział się za realizmem, 
ale swoiście przez siebie pojmowanym: „Istnieje twórczość w teraźniejszości 
i w przeszłości. Twórczość zwrócona ku przeszłości, retrospektywna jest dzia-
łalnością cmentarną, wśród piszczeli. Twórczość zwrócona ku teraźniejszości 
wiąże się z życiem” 168. Optował za nowoczesnością i otwarciem polskiej sztuki 
na aktualne tendencje artystyczne sztuki światowej: „Nowoczesność – to 
wciągnięcie intensywnie Polski w nurt twórczości światowej” 169. Dunikowski 
w tym aspekcie podzielał poglądy także uczestniczącego w nieborowskich 
obradach Tadeusza Kantora. Obaj wybitni twórcy, rozmawiając wówczas na 
ten temat, wierzyli, że władza posłuchała wygłoszonych podczas konferencji 
sugestii, i mieli nadzieje, że socrealizm nie stanie się powszechnie obowią-
zującą sztuką państwową 170.

Artysta nieufnie i z ironią reagował na apologię socrealizmu, o czym 
świadczył złośliwy uśmiech, z jakim przyjmował wypowiedzi ministra kul-
tury Włodzimierza Sokorskiego dotyczące socrealizmu i komunistycznej 

 166 KP, rkps sygn. 745. Rozmowa z Xawerym Dunikowskim Budowniczym Polski Ludowej.
 167 Ibidem.
 168 Nowocześni a socrealizm…, s. 39.
 169 Ibidem.
 170 Wywiad z J. Beresiem. Rozm. przepr. K. Tomczak. Czerwiec 2011, godz. 13:00–15:30. 

Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.
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ojczyzny 171. Najczęściej zachowaniem sugerował rozmówcy swoją odmienną 
postawę wobec kanonu, ale powstrzymywał się od wchodzenia w bezpośredni 
konflikt z tym ważnym komunistą. Nie zawsze mu się to udawało. W wy-
powiedzi nawiązującej do doświadczenia obozowego Dunikowski zdradza 
obojętność wobec narzucanych mu odgórnie wymagań związanych z polityką, 
a nie ze sztuką. Za jedyną liczącą się wartość uznaje tworzenie. Uważa, że nic 
poza tym nie powinno go ograniczać i zajmować: „Tam [w Oświęcimiu – K.T.] 
zrozumiałem nieskończoność. Jej sens i jej przemijanie. A ty trujesz o naszych 
obowiązkach. Dla artysty jest tylko jeden obowiązek: tworzyć” 172. Te słowa 
Dunikowskiego skierowane do Sokorskiego (mimo zapewne ich schema-
tycznego uproszczenia we wspomnieniach ministra) dają do zrozumienia, 
że wypowiedzi artysty popierające ówczesną władzę i prawdopodobna przy-
chylność wobec ideologii komunistycznej miały niewielkie znaczenie wobec 
głównego celu jego egzystencji – tworzenia, dla którego mógł wiele poświęcić, 
nawet zaakceptować nowy ustrój polityczny. Po raz kolejny dochodzi tu do 
głosu światopogląd modernisty, który docieka tajemnicy nieskończoności, 
co staje się doświadczeniem ważniejszym od trzymania się ograniczających 
reguł przyziemnej codzienności.

Dunikowski musiał wypełniać pewne zobowiązania wobec doktryny ko-
munizmu, by móc funkcjonować w nurcie sztuki oficjalnej, w czym znacznie 
pomagała mu rodzina  F l u k o w s k i c h:  głównie Maria, a także jej mąż 
Stefan i jej córka Halina Leszczyńska (pasierbica Flukowskiego). Maria była 
sekretarką Dunikowskiego w okresie powojennym i przez lata zbierała oraz 
przechowywała materiały o artyście. Towarzyszyła mu w Krakowie w latach 
1948–1954, w Warszawie, gdy przeniósł się tam na przełomie lat 1954 i 1955, 
aż do jego śmierci w 1964 roku. Była jego „impresariem, zaopatrzeniowcem, 
pielęgniarką, organizatorką wystaw, a przede wszystkim – wiernym i odda-
nym przyjacielem” 173. Zajmowała się sprawami niemożliwymi do zrealizo-
wania w ówczesnych realiach, dotyczącymi życia artystyczno-zawodowego 
i prywatnego Dunikowskiego. Córka Flukowskiej, Halina Leszczyńska, dbała 

 171 W. Sokorski: Xawery Dunikowski…, s. 28.
 172 Ibidem, s. 29.
 173 KP, rkps sygn. 2137. H. Leszczyńska: Życiorys mojej Mamusi.
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o jego zdrowie. Zarówno Maria, jak i Stefan wiele o nim pisali, a czasem 
opracowywali dla niego teksty wypowiedzi publicznych, pod którymi artysta 
tylko się podpisywał:

Jednak w wielu wypadkach poza ręką samego Dunikowskiego odnaleźć moż-
na teksty pisane ręką Marii Flukowskiej, a także Stefana Flukowskiego. Z tego 
wynika, że bardzo często publiczne wypowiedzi artysty układane były przez 
jego współpracowników 174.

Dunikowski pracował razem z Flukowską nad korespondencją, pismami 
oficjalnymi adresowanymi do osób publicznych i instytucji oraz konspektami. 
Wydaje się, że tę pracę wykonywała przeważnie sama sekretarka, kierując się 
wytycznymi twórcy: „Często treść napisana jest ręką sekretarki w imieniu 
artysty, a jedynie u dołu widnieje jego własnoręczny podpis” 175. Dunikow-
ski również pisał przeznaczone do wygłoszenia teksty dotyczące ideologii, 
o czym świadczą rękopisy znajdujące się w Muzeum im. Xawerego Duni-
kowskiego w Warszawie, oznaczone jako Zbiór luźnych notatek wypowiedzi 
Xawerego Dunikowskiego 1946 [?] – 1950 [?] i inne zapiski. Dowodzi to, że 
artysta był zaznajomiony z problematyką komunizmu i odnosił się w swoich 
wypowiedziach do jego głównych haseł bez pomocy osób trzecich.

Flukowscy odgrywali w życiu Dunikowskiego ważną rolę – dbali o jego 
byt i współkreowali jego wizerunek artysty wiernego realizmowi socjali-
stycznemu. Sprawnie posługiwali się komunistyczną nowomową – językiem 
obowiązującym w publikowanych wówczas tekstach i służącym upowszech-
nianiu głównych haseł panującej wykładni. Teksty krytyczne tego czasu 
były tendencyjne – zawierały odwołania do aktualnej ideologii. Elżbieta Kal, 
nawiązując do opisywanej przez Michała Głowińskiego metatekstualności 
(obecności w danym tekście komentarzy do innego tekstu), nazywa tę formę 

„intertekstualnością transcendentną, zewnętrzną, dodatkową, choć w tym 
okresie obligatoryjną” 176. W wypowiedziach z tego okresu  poświęconych 

 174 B. Tokarska: Archiwum Xawerego Dunikowskiego…, s. 25, 27.
 175 Ibidem.
 176 E. Kal: „Tego się nie krytykuje, na kogo się nie liczy”. Polska krytyka artystyczna okresu 

realizmu socjalistycznego. Słupsk 2010, s. 19.
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Dunikowskiemu autorstwa Flukowskich i innych krytyków pojawia się agi-
tacja – apologia ideologii komunistycznej, oraz profilaktyka – podkreśla-
nie wartości sztuki tego artysty interpretowanej w kontekście socrealizmu 
i doszukiwanie się w jej wcześniejszych przejawach zapowiedzi późniejszej 
twórczości reżimowej 177.

Warto tu wspomnieć, że Flukowscy w latach 1948–1949 zamierzali 
wydać monografię twórczości Xawerego Dunikowskiego. Wstępne frag-
menty maszynopisu Życiorysu zdradzają jej planowany charakter – miał 
to być tekst przedstawiający artystę jako twórcę z nurtu realizmu socja-
listycznego i odkrywający ślady socrealistycznych poglądów nawet we 
wczesnej twórczości Dunikowskiego. O Macierzyństwie (powstałym przed 
1904 rokiem) autorzy piszą przykładowo: „W dobie straszliwego wyzysku 
i nędzy zarówno robotnika jak i chłopa w dobie epoki kapitalizmu tak 
wyglądało macierzyństwo ogromnej większości kobiet na świecie” 178. Inne 
dzieła tego okresu nazywają rewolucyjnymi, celnie wymierzonymi w bur-
żuazję 179. Stylistyka tekstów propagandowych jest tu wyraźnie widoczna, 
stąd obecność wyrażeń typowych dla nowomowy. W skład monografii 
miały wejść teksty omawiające twórczość Dunikowskiego autorstwa ma-
larza Stanisława Teisseyre’a, rzeźbiarza Edwarda Hoszowskiego, malarki 
Leokadii Bielskiej-Tworkowskiej. Trudno stwierdzić, czy ich styl przypomi-
nałby komunistyczny żargon Flukowskich. W opracowanie innych tekstów 
zamierzano zaangażować takich badaczy, jak: Michał Walicki, Zdzisław 
Kępiński, Kazimierz Wyka, którzy jednak odmówili. Przypuszczalnie nie 
odpowiadał im charakter tego opracowania kreujący Dunikowskiego na 
wielkiego artystę socrealistycznego, który od zawsze w swoich dziełach 
opowiadał się za komunizmem 180.

 177 Zob. ibidem, s. 21.
 178 KP, rkps sygn. 777. M. i S. Flukowscy: Życiorys, s. 3.
 179 Ibidem.
 180 Monografia miała być podzielona na poszczególne części: reprodukcje dzieł rzeźbiar-

skich, malarskich i rysunkowych w liczbie ok. 250, teksty omawiające jego twórczość, 
biografię artysty, szczegółową bibliografię jego dzieł oraz bibliografię tekstów kry-
tycznych dotyczących jego twórczości. Zob. KP, rkps. sygn. 777. M. i S. Flukowscy: 
Życiorys.
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Dla Dunikowskiego podstawę jego twórczości, a zarazem kryterium jej 
wartości stanowił subiektywizm. Wiązał się z rozwojem osobowości twór-
czej, który według niego był konieczny w pracy artystycznej. W okresie 
przedwojennym zaznaczał się u niego między innymi naturalizm, odrzuco-
ny przez sztukę socrealistyczną, czego przykładem może być Portret matki 
(1899). Dlatego o jego wczesnych „nieprawomyślnych” dziełach nie pisano 
po 1945 roku, a jeśli pojawiał się do nich komentarz, to w kontekście drogi 
twórczej wielkiego artysty, której początki wyglądały różnie. Często był to 
jedyny sposób na przemycenie treści na temat twórczości Dunikowskiego 
z etapu młodopolsko-awangardowego, w której te zanegowane przez socre-
alizm pierwiastki się pojawiły, a która nadal zachwycała swoim europejskim 
poziomem i indywidualną jakością. Ale o tym nie pisano wprost. Do takich 
zabiegów uciekała się Helena Blumówna czy Stefan Flukowski – krytycy dba-
jący również o to, by sztuka Dunikowskiego powstała po 1945 roku istniała 
w obiegu oficjalnym oraz zapewniała schorowanemu i leciwemu artyście 
w miarę komfortowe warunki. Przypominali o początkach jego twórczości, 
by podkreślić szczególną rangę dzieł stworzonych w okresie stalinizmu, jed-
nocześnie (często na siłę) wskazując ich propagandową wymowę.

Niejako wbrew tak kreowanemu wizerunkowi Dunikowskiego jako arty-
sty socrealistycznego udawało mu się robić, co chciał i kontynuować swoją 
konsekwentną drogę twórczą. Ale wcale nie było mu łatwo. O mieszkanie 
i pracownię jego podopieczni starali się przez wiele lat. Miał też wrogów – 
przeciwników komunizmu, którzy nie byli w stanie mu wybaczyć tworzenia 
dzieł odbieranych jako apologia stalinizmu. Pokazuje to anonim z 1954 roku 
podpisany „Głos Twego sumienia”, w którym autor zarzuca Dunikowskiemu 
podjęcie pracy nad „pomnikiem wroga”, czyli pomnikiem Wyzwolenia Ziemi 
Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, którego pierwotna nazwa brzmiała: 
pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej 181.

Po drugiej wojnie światowej Dunikowski nie musiał martwić się o karierę, 
ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym został uznany za jednego 
z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy tworzącego na europejskim poziomie. 
Pragnął być artystą docenianym – czego nadal nie odczuwał – i działającym 

 181 B. Tokarska: Archiwum Xawerego Dunikowskiego…, s. 25–33.
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w nurcie oficjalnym: trafiać do szerokiego grona odbiorców i prowadzić 
pracę pedagogiczną. Liczył również na udostępnienie mu przez państwo 
pomieszczenia na mieszkanie i pracownię, w której mógłby przechowy-
wać szczególnie dla siebie cenne własne rzeźby i kontynuować działalność 
twórczą. Planował również znaleźć siedzibę na muzeum poświęcone swojej 
wieloepokowej twórczości, która jako jego dar z 1948 roku dla Polski Ludowej 
miała zostać wyeksponowana w warszawskiej Królikarni (do czego doszło 
dopiero rok po śmierci artysty – w 1965 roku) 182. To były konkretne cele, 
bardzo ważne dla osiemdziesięcioletniego Dunikowskiego, który zrozumiał, 
że jedynie on sam może zadbać o siebie i swój artystyczny dorobek. 

W przeciwieństwie do innych rodzimych twórców wiernych kanonowi 
„socu” nie wyjeżdżał w teren, by zdobyć odpowiednie doświadczenie do 
tworzenia. Właściwy materiał znajdował na każdym kroku, wśród prostych 
ludzi. Przeważnie to oni byli jego modelami, a także pierwszymi odbiorca-
mi – to z ich zmysłem percepcji i krytyką najbardziej się liczył. Słuchał więc 

„woźnego z Akademii lub praczki, która dbała o jego bieliznę i mieszkanie 
na Karmelickiej” 183. Można też przypuścić, że to właśnie z tymi osobami 
najczęściej się spotykał w dni powszednie, a jak już wspominałam, był wbrew 
pozorom samotnikiem. Stronił od ludzi i zamknięty w swojej pracowni 
skupiał się na tworzeniu.

W sprzeczności z socrealizmem stała metoda  p r a c y  p e d a g o g i c z -
n e j  Dunikowskiego, która wbrew jego oficjalnym wypowiedziom nie po-
pularyzowała wśród uczniów obowiązującego wzorca artystycznego, o czym 
świadczą ich wspomnienia. Ten przykład pokazuje rozbieżność między jego 
autorskimi tekstami a rzeczywistym postępowaniem, która zapewne doty-
czyła nie tylko jego działalności pedagogicznej, ale również roli oficjalnego 
rzeźbiarza doby komunizmu. Artysta apeluje do grona akademickiego:

 182 Zob. KP, rkps sygn. 774. M. Flukowska: Memoriał w sprawie daru Xawerego Dunikow-
skiego dla Polski Ludowej i utworzenia Muzeum Xawerego Dunikowskiego, s. 2. W okresie 
międzywojennym artysta planował zorganizować siedzibę swoich prac na zakopiańskiej 
Harendzie, gdzie nabył odpowiednie miejsce obok mauzoleum Jana Kasprowicza. Zob. 
KP, rkps sygn. 778. S. Flukowski: Xawery Dunikowski – wielki artysta i patriota, s. 2–3.

 183 J. Bandura: Xawery Dunikowski. „Życie Literackie” 1963, nr 21, s. 5.
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Rewolucja, przemieniająca podwaliny naszego ustroju na sprawiedliwe, oparte 
na zasadach naukowego socjalizmu objęła i naszą uczelnię, powołując nas 
w swoje szeregi. Jesteśmy potrzebni i będziemy uczestniczyć w realizacji PLA-
NU SZEŚCIOLETNIEGO! 184.

Zakłada także, że tematy prac uczniów, ich dynamizm, „tętno wielkich 
czasów dzisiejszych musi wypływać z ich przeżycia, z ich uczucia, z ich 
postawy” 185. Dlatego podczas pracy ze studentem Dunikowski cenił jego 
emocjonalność, ale nie wymagał, by skupiała się ona na gloryfikacji obo-
wiązującej rzeczywistości politycznej.

Indywidualne życzenie Dunikowskiego, które pokrywało się z postulata-
mi socrealizmu, dotyczyło odniesienia współczesnych działań artystycznych 
do sztuki rodzimej – narodowej. Według niego jej odrębną jakość powinien 
pielęgnować każdy polski twórca:

Uczelnia może tylko i winna dać im [studentom – K.T.] pomoc w realizacji 
postulatów nowej sztuki, sztuki socjalistycznego realizmu, sztuki, która by 
jednocześnie była najgłębiej związana z naszą sztuką narodową 186.

Zaznaczają się tu osobiste poglądy Dunikowskiego na sztukę. Pragnął, 
by polska rzeźba odróżniała się od twórczości innych narodowości, co 
stanowi pogłos międzywojennego stylu narodowego w sztuce. Socrealizm, 
mimo postulatu kreowania dzieł socjalistycznych w teorii i narodowych 
w formie, wykształcił stały wzór artystyczny, który był powtarzany przez 
wszystkie państwa komunistyczne i utrudniał tworzenie prac świadczących 
o odrębności i rodzimych źródłach sztuki danego narodu. W efekcie zwykle 
działał ujednolicająco i uwsteczniająco – hamował rozwój indywidualnych 
rozwiązań artystycznych. W tej samej wypowiedzi Dunikowski dopusz-
cza możliwość pojawienia się wśród studentów twórców nieprzeciętnych, 

 184 MNWK, rkps sygn. 6592. X. Dunikowski: Tekst przemówienia na rozpoczęcie roku 
akademickiego (1950?).

 185 Ibidem.
 186 Ibidem.
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którzy według niego powinni mieć możliwość tworzenia obok artystów 
wiernych socrealizmowi. Nawiązuje tym do kultu wyjątkowych zdolności 
artysty, silnie zaznaczającego się w romantyzmie i Młodej Polsce, a zacie-
ranego w dobie socrealizmu. Czerpie również z Kantowskiej koncepcji 
geniusza.

Oczywiście, że mogą istnieć i istnieją wyskoki, artyści genialni, których tętno 
i rytm serca będzie w takiej harmonii z rytmem czasów dzisiejszych i rytmem 
danego narodu, że nie pobłądzi on [nie pobłądzą oni – K.T.] w logice dyscypliny 
marksizmu-leninizmu 187.

W tej wypowiedzi zasadniczo lansującej realizm socjalistyczny Dunikow-
ski przemyca swoje stałe myślenie o sztuce wykształcone w najwcześniejszym 
okresie twórczości młodopolskiej, które jest sprzeczne z ideologią. Znów 
przyjmuje postawę ambiwalentną. Prowadząc grę z władzą, akceptuje jej 
zasadę (tematyka socrealistyczna) i jednocześnie wprowadza indywidualną 
wartość, uznaną za „nieprawomyślną” (kult geniusza), która jednak jest 
tolerowana w kontekście całej „rozgrywki”. Cytowany fragment pokazuje 
także, że twórca nabrał wprawy w przygotowywaniu oficjalnych przemówień 
sprzyjających aktualnej polityce. Jego wystąpienia publiczne to wyreżysero-
wane prezentacje mówcy, który przeczył swoim własnym słowom podczas 
rzeczywistego kontaktu z uczniem, gdy zdradzał mu tajniki prawdziwej sztuki.

O krytycznej postawie Dunikowskiego w stosunku do socrealizmu oraz 
obojętności wobec ideologii komunizmu wspominają jego byli podopieczni: 
Jacek Dworski, Zbigniew Makarewicz (z ówczesnej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu) oraz Jerzy Bereś (z Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie) 188 (il. 2). Odnoszenie się do ideologii polegało na podsuwaniu ucznio-
wi do przeczytania głównych założeń realizmu socjalistycznego, a gdy ten 

 187 Ibidem.
 188 Przytoczone w dalszej części rozdziału stwierdzenia i ocena powojennej twórczości 

X. Dunikowskiego odzwierciedlają postawę wobec profesora i sztuki jego uczniów,  czyli 
J. Beresia, J. Dworskiego i  Z. Makarewicza. Oparto je na przeprowadzonych z nimi 
autorskich wywiadach – za które serdecznie dziękuję.
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to zrobił, mistrz zupełnie obojętny na te prawidła przechodził do uczenia 
osobiście wyznawanej istoty sztuki 189.

Jego studenci mieli swobodę. Formistyczne i abstrakcyjne wygibasy zalegały 
pracownie. Kazał je sprzątać i chować do piwnicy, gdy zapowiadano wizyty 
przedstawicieli środowiska artystycznego z Kraju Rad 190.

Jerzy B e r e ś  zdecydowanie nie zgadza się z opinią krytyków na temat 
dzieł Dunikowskiego powstałych po 1945 roku, zwłaszcza z nazywaniem 
ich socrealistycznymi. „To jest uproszczenie. Bo on właśnie go [socreali-
zmu – K.T.] nie tolerował. Ci, co to piszą, to nie wiedzą, co to jest socrealizm”. 

 189 Wywiad z J. Dworskim. Rozm. przepr. K. Tomczak. 21.12.2010, godz. 12:30–14:00. 
Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.

 190 E. Kozakiewicz: Głowy nie od parady. „Przekrój” 2001, nr 36, s. 34.

2. Xawery Dunikowski w PWSSP we Wrocławiu, 1959–1964
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Według Beresia socrealizm to głównie ideologia, a tej Dunikowski nie upo-
wszechniał. Nie uwzględniała istoty sztuki, narzucała fotograficzną dosko-
nałość, wykluczając właściwe wartości artystyczne. Dunikowski nie nale-
żał do tradycjonalistów, którym najłatwiej było zaakceptować socrealizm. 

„Funkcjonował jako taki najbardziej nowoczesny artysta w Polsce”. W ocenie 
byłego ucznia rzeźba profesora była żywa, impresyjna, wrażliwa, a nie neo-
klasyczna, czyli taka, jaka zdobyła wówczas popularność głównie w Warsza-
wie. W okresie socrealizmu Dunikowski starał się tworzyć monumentalne 
pomniki. Ten monumentalizm powojennych dzieł mistrza różnił się od 
jego wersji międzywojennej – po 1945 roku Dunikowski tworzył pomniki 
naturalistyczne, przestylizowane (pomnik Żołnierza Polskiego, pomnik Jó-
zefa Stalina) 191. Wyrzeźbiona przez niego statua Stalina miała być zgodnym 
z konwencją socrealizmu monumentem despoty, ostatecznie zaproponował 
jednak formę eksperymentalną, bryłę kubizowaną, niemal specjalnie po 
romańsku uproszczoną.

Według Beresia historia narzuciła Dunikowskiemu konieczność tworzenia 
w dobie socrealizmu. Wciągnięto go w machinę komunistycznej propagandy 
i uczyniono z niego głównego rzeźbiarza wiernego doktrynie. Został „wro-
biony”, podobnie zresztą jak Maria Dąbrowska. Władza zaczęła mu schlebiać 
i uznawać jego sztukę, by wpłynąć na środowiska artystyczne. Posłużyła się 
jego wielkim autorytetem, aprobowała jego nowoczesność, ale dla osiągnię-
cia swoich celów – aby inni twórcy łatwiej podporządkowali się systemowi. 
Pojawiły się medale – w 1949 roku Order Budowniczego Polski Ludowej, 
w 1955 roku Order Sztandaru Pracy I klasy oraz Nagroda Państwowa pierw-
szego stopnia. W zamian wymagano od niego obecności podczas uroczysto-
ści, wieców, defilad. Dunikowski przekroczył już wówczas osiemdziesiątkę, 
przeżył Oświęcim, nie był w stanie odciąć się od wyreżyserowanego przez 
politykę kulturalną kontekstu artystycznego funkcjonowania, jaki został mu 
narzucony. „Ubrali go w coś, czym on absolutnie nie był”. Twórca w odwecie 
śmiał się z socrealizmu – to była jedna z najłatwiejszych form obrony.

Był wyjątkowo cenny dla przedstawicieli władzy, którzy widzieli war-
tość jego dorobku artystycznego, schlebiała im również jego odrębność 

 191 Wywiad z J. Beresiem…
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artystyczna – fakt, że taki „oryginał nieulegający aktualnym modom” będzie 
reprezentował sztukę oficjalną. Wówczas w warszawskiej akademii ważna 
była tradycja, widoczna na przykład w rzeźbach Alfonsa Karnego. Takiego 
idealizmu nie było już widać w dziełach Dunikowskiego, który cenił sztukę 
współczesną. A ta dopiero się rozwijała. Sięgał w swojej twórczości do czasów 
minionych, na przykład prehistorii, ale próbował w ten sposób być ponad-
czasowy. Awangardę uważał już wówczas za przemijającą modę. Ostatecznie 
został więc uznany za nowoczesnego twórcę socrealizmu, który szanuje tra-
dycję i idzie z duchem czasu. Taki status Dunikowskiego bardzo odpowiadał 
władzy. Zyskanie jej aprobaty nie było łatwe. Socrealizm charakteryzował 
się dużym krytycyzmem w stosunku do twórczości. Obowiązywały formy 
akademickie opatrzone komentarzem ideologicznym. Jednak Dunikowski 
od takiej sztuki się wybronił, zachowując własną formę rzeźbiarską. Można 
powiedzieć, że pod tym względem przechytrzył władzę, co należałoby uznać 
za jego sukces 192.

Dunikowski wyróżniał się jako aktywny artysta, który tworzył dla szero-
kiego grona odbiorców. W ten sposób pracował od lat. Ponadto jako profesor 
rzeźby oddziaływał na liczną grupę zdolnych młodych ludzi. Funkcjono-
wał w społeczeństwie jako ceniony rzeźbiarz i nauczyciel – i nie zamierzał 
z tego rezygnować. Komunizm uczynił z niego artystę oficjalnego, a mimo 
to Dunikowski nie akceptował socrealizmu. Podczas zajęć próbował omijać 
politykę i skupić się na tworzeniu. Zdarzało mu się jednak sugerować swoją 
antypatię do kanonu. Często wyśmiewał wypowiedzi Sokorskiego, którego 
nazywał ironicznie „politurgiem” 193. Ostro też krytykował artystów zaangażo-
wanych w nową metodę tworzenia – na przykład Mariana Koniecznego, gdy 
ten na obronę dyplomu wykonał kompozycję wyraźnie proreżimową, która 
Dunikowskiemu się nie spodobała 194. Dunikowski nigdy nie zrezygnował 
ze swojej artystycznej indywidualności. Bywając w Paryżu, gdzie mieszkała 
jego córka Xawera i długoletni znajomy Antoine Cierplikowski, podpatrywał 
tendencje we współczesnej sztuce, zwłaszcza francuskiej. Nie przypadła mu 

 192 Ibidem.
 193 Ibidem.
 194 Ibidem.
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ona do gustu, jednak widział w niej wartościowe zalążki, które według niego 
miały dojść do głosu w późniejszym okresie (w czym zresztą się nie pomylił).

Zbigniew  M a k a r e w i c z  informuje, że Dunikowski został przeniesio-
ny z krakowskiej ASP na uczelnię w Warszawie, ale nie dostał tam swojej 
pracowni. Wpisano go na listę profesorów, jednak nie wykładał. Odebra-
no mu możliwość pracy pedagogicznej. W ten sposób władza próbowała 
go kontrolować i być może ukarać za niesubordynację. Był zbyt bezpo-
średni w ocenie rzeczywistości, a ponadto nie stosował zasad doktryny 
socrealizmu w swojej twórczości i nie wymagał tego od uczniów. Stał się 
ulubieńcem systemu, ale nie mógł funkcjonować w jego wąskich ramach. 
Prywatne spotkania artysty z Włodzimierzem Sokorskim również miały 
na celu pilnowanie wielkiego mistrza i powstrzymanie go przed wyrzeź-
bieniem dzieła krytykującego ówczesną politykę kulturalną. Dunikowski 
jednak upilnować się nie dał. Wykonał projekt Stalina w taki sposób, że 
nie mógł zostać zrealizowany, a władza zwątpiła w możliwość wymodelo-
wania „wielkiego wodza”, skoro nie poradził sobie z tym zadaniem nawet 
Dunikowski. Mistrz w końcu otrzymał swoją pracownię w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (drugą po krakowskiej), 
do czego przyczyniły się zabiegi rektora tej uczelni, Stanisława Dawskiego. 
Tym sposobem Dunikowski nadal widniał na liście płac warszawskiej ASP, 
a jednocześnie taki sam etat miał we Wrocławiu. Tutaj jednak czekała na 
niego pracownia, studenci i upragniona praca pedagogiczna. Przezornie 
wolał nie wdawać się w dysputy na temat obowiązującej sztuki. Gdy ucznio-
wie wypytywali go o jakiegoś artystę wiernego socrealizmowi, stwierdzał: 

„O tak, bardzo przystojny pan, świetnie ubrany…”. Zapytany o opinię na 
temat jego twórczości, odpowiadał zdecydowanie: „Takiego rzeźbiarza 
to ja nie znam”. W ten sposób urywał jakąkolwiek dyskusję o realizmie 
socjalistycznym. Jednocześnie manifestował swój stosunek do rzeźbiarzy, 
którzy hołdowali doktrynie – lekceważył ich twórczość, nie uważając jej 
za sztukę.

Makarewicz zapewnia, że Dunikowski nie był artystą socrealistycznym. 
Ignorował metodę realizmu socjalistycznego w sztuce, uważał ją za „bzdu-
rę”. Rzeźby wymodelowane według tej doktryny określił mianem „kukołek”. 
Niewątpliwie miał kompleks wdzięczności wobec Armii Czerwonej, która 
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wyzwoliła go z Oświęcimia. Czuł się wobec niej zobowiązany. Na gruncie 
tego uczucia wyrosły pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie (1949–1954), rzeźba żołnierza radzieckiego do tego monumentu, 
popiersie Lenina (1949) i projekt pomnika Stalina (1954). Praca przedstawia-
jąca Lenina poraża jednak swoim realizmem i psychologiczną wiwisekcją. 
Świadczy to o odwadze artysty, który nie bał się pokazać przywódcy rewolucji 
październikowej tak, jak sam go postrzegał. Z kolei pomnik Stalina uznano 
za dowcip. Widać więc, że przedstawienia związane tematycznie z ideologią 
Dunikowski wykonywał z pełną świadomością sytuacji – oceniając rzeczywi-
stość na trzeźwo, a nawet traktując ją z lekkim cynizmem. Do tego dystansu 
dochodził latami – pobyt w Oświęcimiu, a potem funkcjonowanie w ustroju 
komunistycznym stanowiły dla niego najlepszą lekcję.

Według Makarewicza socrealizm jest obecnie bardzo pojemną formułą 
dla teoretyków sztuki. W efekcie dochodzi do absurdu – cokolwiek artysta 
by nie zrobił w tamtych czasach, a co przedstawia postać, jest nazywane 
dziełem zideologizowanym. Dunikowski wykonał kilka monumentów, ale 
trudno nazwać je pracami wiernymi tej doktrynie. Nawet pomnik Wyzwo-
lenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej nie do końca spełnia jej kryteria, bo 
tematyka wprawdzie jest socrealistyczna, ale konwencja już nie. Twórczość 
Dunikowskiego z tego okresu była bardzo specyficzna, odbiegała od obo-
wiązującej normy. Ale też norma nie wszędzie była jednakowo restrykcyjna. 
Taka sytuacja mogła zdarzyć się w Polsce, która była „najweselszym barakiem 
w obozie” i tolerowała w swojej polityce kulturalnej systemowe niedomknię-
cia. Dunikowski nie miał zamiaru zmieniać swojej formy artystycznej dla 
socrealizmu i te pęknięcia w systemie wykorzystywał.

Makarewicz twierdzi, że Polacy zignorowali Dunikowskiego jako artystę 
w okresie powojennym, a on o tym wiedział. Mawiał: „Na rzeźbie to się 
u nas nie znają”. Bardzo cenił wstępny okres swojej twórczości. Narzekał, 
że niepotrzebnie zajął się państwowymi zleceniami (na przykład Głowami 
wawelskimi), które zabrały mu cenny czas. Swoje pomniki powstałe po 
1945 roku oceniał z dystansem – nie do końca był do nich przekonany. 
Uważał, że coś się udało, a coś jednak nie wyszło. Wspominając pomnik 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, mówił, że nie ma 
się czym chwalić. Za znaczne osiągnięcie uważał jedynie pomnik Czynu 
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Powstańczego na Górze Świętej Anny, nad którym pracował wraz z wro-
cławskim architektem Andrzejem Frydeckim. Otrzymywał medale, które 
przyjmował, ale nie przywiązywał do nich dużego znaczenia. „To jest ten 
paradoks, życie nie jest takie proste” 195 – kwitował Makarewicz, wspomi-
nając mistrza.

Dunikowski mówił o sobie, że przez drugą wojnę światową się skoń-
czył. Była to traumatyczna wyrwa w jego zaplanowanej wcześniej drodze 
artystycznej. Potem niewiele mógł w sztuce nowego zrobić. Uważał, że jego 
rzeźba po 1945 roku to tylko kontynuacja twórczości. Natomiast w opinii 
odbiorców jego prace powojenne reprezentują niepowtarzalną wartość, 
także na tle twórczości zagranicznej. Mimo to jego osiągnięcia nie zostały 
spopularyzowane w dobie komunizmu: nie wydawano całościowych opra-
cowań na jego temat (dostępna była tylko jedna polska monografia autor-
stwa Mieczysława Tretera jeszcze z okresu międzywojennego 196), oprócz 
Moskwy nie prezentowano jego twórczości poza granicami Polski197. Du-
nikowski zaproponował całkiem odrębną jakość rzeźby, która wyróżniała 
się na tle działań ówczesnego środowiska artystycznego zupełnie innym 
podejściem do materii rzeźbiarskiej i nową konwencją jej kształtowania. 

 195 Wywiad z Z. Makarewiczem. Rozm. przepr. K. Tomczak. 20.07.2011, godz. 14:00–
16:00. Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.

 196 Sztukę X. Dunikowskiego całościowo ujęto we wspomnianej książce Tretera (M. Tre-
ter: Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego rzeźb. Lwów 1924) 
oraz w opublikowanej po przewrocie ustrojowym w 1989 r. monografii poświęconej 
całokształtowi pracy twórczej tego artysty (A. Melbechowska-Luty: Kreator. Rzeź-
biarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego. Warszawa 2012). Można tu przypomnieć także 
wydane w okresie PRL-u wspomnienia o osobie i twórczości artysty, jedynie wybiórczo 
odnoszące się do jego działalności głównie w okresie powojennym: W. Sokorski: 
Xawery Dunikowski. Warszawa 1978.

 197 Za życia zorganizowano w Moskwie dwie wystawy indywidualne poświęcone rzeź-
bie X. Dunikowskiego: w 1949 r. (sierpień–wrzesień) pt. Ksaverij Dunikovskij oraz w ramach 
Międzynarodowej Wystawy Sztuki Krajów Socjalistycznych trwającej od 1958 do 1959 r. 
Po śmierci artysty jego prace wystawiono m.in. w Moskwie: 2 grudnia 1966 r. – 5 stycz-
nia 1967 r., w Leningradzie: 21 stycznia – 20 lutego 1967 r. Zaszczytny wówczas udział 
w tych ekspozycjach przesłaniał jego uczestnictwo także w zbiorowej wystawie obrazów 
i rysunków Warschauer Ghetto poświęconej gettu warszawskiemu i tematyce wojennej, 
zorganizowanej w Szwecji (Sztokholm) i Holandii od 18 kwietnia do 18 maja 1961 r.
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Jego fenomen nie został jednak dostrzeżony, doceniony, zinterpretowany 
i pokazany światu 198.

Jacek  D w o r s k i  –  uczeń mistrza z powojennej szkoły wrocławskiej – 
stwierdza, że posądzanie Dunikowskiego o socrealizm jest nieuzasadnione. 
W PRL-u artysta nie wyrzekł się Polski – jego funkcjonowanie w obiegu 
oficjalnym stanowiło inny rodzaj patriotyzmu. Bardzo cenił swój kraj, co udo-
wodnił, powierzając cały dorobek Wojsku Polskiemu – był to symboliczny akt 
oddania go Polsce. Trudno też oceniać tamte czasy z dzisiejszej perspektywy. 
Ludzie myśleli wówczas, że to, co „mówi” władza komunistyczna, jest praw-
dą, a Rosjanie byli uznawani za przyjaciół i wyzwolicieli. Dworski zaznacza, 
że łatwo jest kogoś „zaszufladkować” i opowiadać o nim przykre anegdoty. 
Robili to głównie ci, którzy zazdrościli Dunikowskiemu uznania. Podkre-
śla też, że nawet największy artysta to nie maszyna, nie może produkować 
samych arcydzieł 199. Dunikowski nie miał wpływu na odgórne zalecenia 
dotyczące projektów jego pomników. Nie dysponował nawet odpowiednim 
miejscem, w którym mógłby przechowywać swoje rzeźby, dlatego nie mógł 

„tworzyć sobie”. Przyjmował więc rządowe zlecenia, które zapewniały mu 
materiał i miejsce wystawienia, ale narzucały konkretny temat.

Praca Dunikowskiego nad formą w późnym okresie życia była także spe-
cyficzna. Artysta wykonał do niektórych dzieł tylko ogólny szkic, zarys – jako 
osiemdziesięciolatek nie miał już siły na ich bardziej zaawansowane dopra-
cowanie. Zasadnicze czynności podczas krystalizowania się ich finalnej bryły 
wykonywali pomocnicy artysty, którzy często psuli jego rzeźby, odbierając 
im charakterystyczny dla Dunikowskiego rys artyzmu. Według Dworskiego 
tak jest na przykład w przypadku pomnika Żołnierza Polskiego. Dworski 
nadmienia, że podczas pracy ze studentami Dunikowski nic nie mówił o sta-
linizmie czy o doktrynie realizmu socjalistycznego w sztuce: „Jego i nas to 
nie obchodziło” 200. Dla niego ważne były tylko warunki pracy twórczej (il. 3).

Dokumentacja twórczości artysty zachowana w Książnicy Szczecińskiej 
świadczy o tym, że Dunikowski utrzymywał kontakt listowny ze swoimi 

 198 Wywiad z Z. Makarewiczem…
 199 Wywiad z J. Dworskim…
 200 Ibidem.
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byłymi uczniami i pomagał im rozwiązywać problemy egzystencjalne i ar-
tystyczne. W jego imieniu Maria Flukowska starała się o zapomogę dla 
członków Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Marii Piniń-
skiej i Jerzego Beresia, którzy w latach pięćdziesiątych zostali okradzeni 
i pozbawieni środków finansowych na ich zbliżający się wówczas ślub 201. 
Podkreśliła, że sprawa jest pilna, zaznaczając: „Zasługują na nią [zapomo-
gę – K.T.] w pełni i jako ludzie i artyści” 202. Beresiowie pisali do niej później 
z prośbą o interwencję w zarządzie Centralnego Biura Wystaw Artystycznych 
w sprawie rzeźby Beresia, którą miano wysłać do muzeum w Nowym Są-
czu 203. W 1958 roku Maria Pinińska-Bereś, zwracając się do Dunikowskiego 

 201 KP, rkps sygn. 783. Pismo do Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Warszawa, 23 kwietnia 1957 r.

 202 Ibidem.
 203 KP, rkps sygn. 783. Korespondencja M. Pinińskiej-Bereś i J. Beresia do M. Flukowskiej, 

Kraków, 25 sierpnia 1962 r.

3. Xawery Dunikowski podczas zajęć w PWSSP we Wrocławiu, po prawej studenci: Jacek Dworski, 
Roman Pawelski, Ludmiła Schall, 1961
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„Kochany Panie Profesorze”, prosiła go o pomoc w sprzedaży jego portretu 
wykonanego przez męża, co argumentowała ciężką sytuacją materialną 204. 
Po odejściu z  krakowskiej ASP i przeprowadzce do Warszawy Dunikowski 
nadal interesował się losem swoich uczniów. Zwrócił się do Włodzimierza 
Sokorskiego z prośbą, by jego krakowskie mieszkanie przejął zespół młodych 
bezdomnych artystów rzeźbiarzy. Prosił wpływowego „politurga” o opiekę 
nad nimi i pomoc w urządzeniu pracowni. Ponadto domagał się dla swoich 
studentów jednorazowej zapomogi w wysokości 6000 złotych i półroczne-
go stypendium 205. Uczniowie okazywali mu wdzięczność i podtrzymywali 
znajomość – zarówno z sympatii do mistrza, jak i na wypadek kolejnych 
utrudnień w działalności artystycznej. W liście do Dunikowskiego Maria 
Pinińska-Bereś, Bronisław Chromy i Tadeusz Szpunar dziękowali mu za za-
interesowanie się ich losem i rozwojem twórczym. Pamiętali też o jubileuszu 
twórczości artystycznej swojego nauczyciela – pod życzeniami podpisali się 
między innymi Krystyna Czerwińska, Zofia Maria Puget, Antoni Hajdecki, 
Maria Pinińska, Jerzy Bereś, Józef Wajda, Tadeusz Podsiadły, Bronisław 
Chromy 206.

Xawery Dunikowski był świadomy swojego znaczenia w socrealizmie 
i, jak widać, umiał ten fakt wykorzystać, aby wspierać swoich uczniów. In-
teresował się nie tylko ich pracą twórczą, ale i życiem prywatnym. Jako ten, 
który korespondował z Bolesławem Bierutem i Józefem Cyrankiewiczem, 
używał swoich wpływów, aby pomóc studentom w przezwyciężeniu trud-
ności materialnych, mieszkaniowych i innych207. Sam zresztą to wsparcie 
im ofiarowywał – to od niego wychodziła inicjatywa. W świetle wspomnień 
wychowanków i materiałów archiwalnych wydaje się, że Dunikowski był 
człowiekiem-instytucją (artystyczną, pedagogiczną), ośrodkiem pomocy dla 
swoich podopiecznych, a także stworzył muzeum w prywatnym mieszkaniu 
i pracowni.

 204 KP, rkps sygn. 783. List M. Pinińskiej do X. Dunikowskiego, 1958.
 205 KP, rkps sygn. 783. M. Flukowska i X. Dunikowski do Ministra Kultury i Sztuki Obyw. 

Włodzimierza Sokorskiego.
 206 KP, rkps sygn. 783. Z okazji jubileuszu twórczości artystycznej, Kraków, 21 grudnia 1955 r.
 207 W archiwum KP zachowały się wnioski i podania pisane przez Z. Kaczora, J. Beresia, 

M. Pinińską, T. Siekluckiego.
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Interesująca jest  r e c e p c j a  twórczości Dunikowskiego  z a  g r a n i c ą 
po drugiej wojnie światowej i jej odczytywanie w kontekście sztuki zide-
ologizowanej. Artystę uważa się za wielkiego rzeźbiarza, który już w dwu-
dziestoleciu międzywojennym cieszył się sławą i uznaniem. Niestrudzenie 
doskonalił swoje rzemiosło latami, a jego talent nie stanowił nagłego obja-
wienia w polskim państwie komunistycznym. Stąd można dostrzec pewną 
niekonsekwencję w nazywaniu go budowniczym Polski Ludowej w związku 
z orderem, jaki przyznano mu w 1949 roku. Dunikowski był cenionym twórcą 
o znacznych osiągnięciach już wcześniej, ale wtedy nie uhonorowano go od-
powiednimi odznaczeniami. Zagraniczni odbiorcy jednoznacznie stwierdzają, 
że jego powstała po drugiej wojnie światowej sztuka nie ma nic wspólnego 
z komunizmem, a nazywanie go artystą służącym ideologii jest nonsensem:

Zastanawiające, Dunikowski zdobył sobie w polskiej sztuce wybitne stanowisko 
na długo przed wojną. Nikomu w owych czasach naturalnie nie przyszło do gło-
wy nazywać go budowniczym Polski Niepodległej. Jest jednym z współtwórców 
polskiej sztuki i polskiej kultury. To wszystko, a że jednocześnie bardzo wiele, 
więc powinno w zupełności wystarczyć. Poza tym przy największej dobrej woli 
nie jesteśmy w stanie dopatrzyć się w twórczości sędziwego jubilata najmniej-
szych choćby związków z marksizmem. Tematyka niektórych rzeźb, toć to tak, 
jak gdyby kogoś, kto wyrzeźbił głowę biskupa, zacząć od tej chwili uważać za 
kapłana katolickiego. Nie gońcie w piętkę towarzysze 208.

Z powyższych informacji wynika, że Dunikowskiego w okresie komuni-
zmu charakteryzuje ambiwalentna postawa wobec tej ideologii. W większości 
tekstów oraz w publicznych wystąpieniach deklaruje z nią zgodność, ale 
wydaje się, że ważniejsza dla artysty jest możliwość tworzenia, którą stawia 
ponad orientację polityczną, trudną do jednoznacznego określenia. Duni-
kowski, wierny modernistycznej autonomii kreacji i swojej własnej koncepcji 
sztuki, w kwestiach artystycznych i formalnych sprzeciwia się socrealizmowi. 
Mimo to oficjalnie nie przekreśla realizmu socjalistycznego – taka negacja 

 208 KP, rkps sygn. 778. Madryt, s. 230, godz. 20:40 po pol., w dziale „Rozmaitości”, uwagi 
w związku z pięćdziesięcioleciem Jerzego Putramenta.



stanowiłaby sprzeciw wobec władzy i byłaby równoznaczna z wykluczeniem 
z publicznego życia artystycznego. Twórca ponownie przyjmuje postawę 
ambiwalentną – swoim działaniem (poszczególne dzieła, poglądy na sztukę, 
praca pedagogiczna) przeczy własnym wypowiedziom uznającym socjalizm, 
przy czym sprzeczność widać nawet w jego przemówieniach na temat kano-
nu 209. W twórczości Dunikowskiego pojawia się tematyka socrealistyczna, ale 
równie dobrze można ją potraktować jako ślad współczesności, która zgodnie 
z jego własną teorią realizmu powinna zostać wyrażona w dziele. Problem 
zależności powojennych prac artysty od schematu „socu” i późniejszej sztu-
ki oficjalnej jest dyskusyjny i zostanie bardziej szczegółowo przedstawiony 
w kolejnych rozdziałach.

 209 Zob. np. przypis 167.

1. Xawery Dunikowski i sztuka oficjalna
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Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, pomnik Wyzwolenia 
Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie oraz projekty pomnika Bohaterów 
Warszawy – to dzieła będące najciekawszym przykładem powojennej dzia-
łalności pomnikowej Xawerego Dunikowskiego. Ich analiza obejmuje takie 
zagadnienia jak: wstępne projekty, otoczenie, etapy powstawania, wartość 
tematyczno-formalna, nawiązania. Odsłania również problemy związane 
z tworzeniem monumentów w dobie socrealizmu i okresu poodwilżowe-
go. Poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: na ile Dunikowski uległ 
w tych dziełach sztuce ideologicznie zaangażowanej? Jak ustosunkował się 
do propozycji osób reprezentujących władzę? Na jakie kompromisy musiał 
pójść, by pomniki powstały? Te wszystkie kwestie wiążą się z atmosferą 
towarzyszącą budowaniu monumentów w nowej rzeczywistości ustrojowej, 
często pomijaną podczas badania powojennej sztuki Dunikowskiego. Zwra-
cają uwagę na przeszkody, które uniemożliwiły całkowitą realizację jego wizji 
artystycznej – mimo wszystko odbiegającej od schematu sztuki oficjalnej.

2.1. Pomniki w Polsce po drugiej wojnie światowej

P o m n i k  stanowi złożone zjawisko, na które wpływają różne czynniki, mię-
dzy innymi mechanizm powstawania, budowa, miejsce w przestrzeni i czas, 
rola odgrywana w kulturze oraz w polityce. Język artystyczny monumentu 
składa się z elementów rzeźbiarskich i architektonicznych, czasami czerpie 
z graficznej sztuki napisów, co pomnaża ewokowane przez niego treści. Po-
mnik powinien być łatwo odczytany przez odbiorcę, dlatego koniecznością 
wydaje się zrozumiałość jego podstawowych treści ujętych w prostej bryle. 
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Jednocześnie jest to dzieło o znaczeniu symbolicznym, metaforyczej i wie-
lowątkowej wymowie. Stanowi „emanację i wytwór społeczeństwa” 1, wyraża 
zmagania ogółu o interpretację historii 2. Monument ma najszerszy zasięg 
oddziaływania, stanowi najbardziej masowo odbieraną dziedzinę plastyki, 
która może dzielić ludzi i prowadzić do nieporozumień. Jego forma oraz 
przesłanie są uwarunkowane talentem twórcy, jakością artystyczną dzieła, 
gustem epoki, upodobaniami, tymczasową funkcją propagandową oraz 
polityką i ideologią 3. Najbardziej pożądane cechy pomnika to: szlachetność 
tworzywa, harmonia, jednolitość i zwięzłość bryły, statyka, zarys wielkiego 
konturu i sylwety, ogromna skala, syntetyczna konstrukcja, frontalność, 
wydźwięk architektoniczny, prostota lub patos, wartościowanie pozytyw-
ne, znamiona apoteozy, heroizacja, idealizacja lub naturalizacja wizerunku 
upamiętnianej osoby 4. Współczesny pomnik wznoszony po drugiej wojnie 
światowej zaczyna sięgać po metaforę, którą wyraża w formach abstrak-
cyjnych i symbolicznych. Skupia się na „poszukiwaniu takiej formy, która 
zamiast opowiadać narzucałaby skojarzenia, stwarzała symbol, sugerowała 
myśl, pozwalałaby każdemu indywidualnemu widzowi na intymne odczucie, 
głębokie przeżycie wewnętrzne” 5.

Nie można zapominać, że rodzime pomniki po drugiej wojnie światowej 
powstawały w wyraźnej zależności od  w ł a d z y  k o m u n i s t y c z n e j. 
W Polsce Ludowej zgodnie z ustaleniami traktatów z Jałty i Poczdamu zaczęto 
stawiać pomniki Armii Czerwonej – pierwszy monument odsłonięto w maju 
1945 roku. W miastach pojawiły się tysiące pomników Armii Radzieckiej, 
które umieszczano na głównych ulicach, najczęściej noszących jej imię. Naj-
wcześniejsze dzieła powojenne powielały sowieckie wzory realistycznych 
kompozycji figuralnych lub przypominały „symboliczne obeliski służące 

 1 A. Wallis: Pamięć i pomniki. W: Społeczeństwo i socjologia. Księga poświęcona Profe-
sorowi Janowi Szczepańskiemu. Red. J. Kulpińska. Wrocław 1985, s. 311.

 2 Ibidem, s. 310, 314–315.
 3 A. Melbechowska-Luty: Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywo-

jennego (1918–1939). Warszawa 2005, s. 280.
 4 J. Kębłowski: Pomnik Piastów Śląskich. Wrocław 1971, s. 12–24.
 5 I. Grzesiuk-Olszewska: Ewolucja formy w polskiej rzeźbie pomnikowej lat 1945–1980. 

„Rzeźba Polska” 1989, t. 4, s. 15.
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w Rosji celom memorialnym od czasów carskich” 6. Stawianiem pomników 
kierowały i zarządzały władze państwowe. W czerwcu 1945 roku powoła-
no Wydział Martyrologii Polskiej Ministerstwa Kultury i Sztuki, któremu 
przewodził Romuald Gutt. Wiosną 1946 roku powstał Komitet Opieki nad 
Grobami Bojowników o Wolność, a wraz z ustawą z 2 lipca 1947 roku poja-
wiła się Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, która pełniła funkcję 
politycznego organu inicjującego powstanie monumentu i decydowała o jego 
ostatecznym wzniesieniu w konkretnym miejscu 7. Socrealizm na długie lata 
wstrzymał nowatorskie poszukiwania, zwłaszcza w rzeźbie pomnikowej. 
Monumenty tego okresu stawiano w imieniu społeczeństwa, ale nie liczono 
się z jego rzeczywistą wolą i aktualnymi potrzebami, tylko z postulatami 
wysuwanymi przez „instytucjonalnych pośredników”. Upodobano sobie 
formę realistyczną, której towarzyszyć miała zideologizowana treść 8.

W 1955 roku, po śmierci Stalina (marzec 1953), polska twórczość na 
chwilę otworzyła się na zjawiska artystyczne obowiązujące w sztuce eu-
ropejskiej. Przejawiało się to wzrostem różnorodności działań twórczych 
oraz możliwością wyboru między abstrakcją i figuracją. Ci, którzy wybrali 
abstrakcję, liczyli na przemianę, szansę na eksperymentowanie i prywatność. 
Zapożyczano wówczas pomysły od takich artystów jak: Henry Moore, Pablo 
Picasso, Marino Marini, Kenneth Armitage. W latach sześćdziesiątych miał 
miejsce proces destrukcji tradycyjnych form rzeźbiarskich: „Obejmował on 
deformacje i syntezy form figuralnych, bądź ich odrzucanie na rzecz abstrak-
cji, od jej najczystszych form geometrycznych po biologiczną ekspresję” 9. Na-
dal powstawały pomniki spełniające kryteria ideologiczne i zaakceptowane 
przez władzę. Konstruowano je jednak zgodnie z ideą całości, dopuszczającej 
elementy, które nie były bezpośrednio nośnikami propagandowych treści 
i mogły wprowadzać formy abstrakcyjne (na przykład pomnik i mauzo-
leum na Pawiaku w Warszawie, 1965). Powstawały pomniki-hybrydy, które 
składały się z form abstrakcyjnych, zaspokajających ambicje artystów, oraz 

 6 H. Kotkowska-Bareja: Polityka a pomniki PRL 1945–1968. „Rzeźba Polska” 2000–
2001, t. 10, s. 93–94.

 7 I. Grzesiuk-Olszewska: Ewolucja formy…, s. 19.
 8 Ibidem, s. 22, 23.
 9 H. Kotkowska-Bareja: Polityka a pomniki…, s. 94.
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z elementów figuralnych, odpowiadających wymogom czynników odgórnych. 
Względna współczesność form pomnikowych utwierdzała reżim w prze-
świadczeniu o aktualności jego działań kulturotwórczych, a jednocześnie nie 
narażała go na ryzyko odstępstwa od politycznych ambicji. Monumentom 
towarzyszyło werbalne uzasadnienie, które zacierało ich abstrakcyjny cha-
rakter i narzucało znaczenie ideologiczne.

W tym samym dziesięcioleciu władza próbowała także wpisać się w tra-
dycję kraju, zasugerować poczucie ciągłości historycznej i zatrzeć swój oku-
pacyjny charakter. W tym celu – obok monumentów polskich i sowieckich 
działaczy komunistycznych – stawiała pomniki osobistościom rzeczywiście 
zasłużonym dla rodzimej kultury i historii, by wskazać „wspólny mianownik 
całej tradycji historycznej”. Dokonana asymilacja ustanawiała nieprawdziwą, 
ale korzystną dla władzy wersję historii: „Dzierżyński i Kościuszko, Lenin, 
Mickiewicz, Świerczewski i Konopnicka, Prus i Marchlewski mieli wspól-
nie zapewniać władzy komfort społecznej akceptacji” 10. Pomnik powstały 
w  PRL-u przypominał współczesną biblię pauperum – musiał być czytelny 
dla szerokiej rzeszy odbiorców. Wyobrażone sceny często jednak cecho-
wały się ogólnikowością i pasowały do różnych tematów. Finalny kształt 
monumentu stanowił efekt wieloaspektowych manipulacji ideologicznych 
(ustalanie tematu lub hasła) oraz organizacyjnych (kontrolowanie środowisk 
twórczych, sądów konkursowych czy też reglamentacji materiałów) 11.

Mimo ograniczeń narzucanych przez socrealizm pojawiły się próby eks-
perymentatorskiego przekraczania monumentalnej formy. Niezaprzeczalnie 
moment przełomowy w sztuce pomnikowej stanowiła  d r u g a  w o j n a 
ś w i a t o w a  – ślady walk i męczeńskiej śmierci milionów ludzi (popioły, 
krematoria obozowe) domagały się znaczącej i trwałej formy pamięci. Z tym 
przełomem wiązało się poszukiwanie odmiennych środków plastycznego 
wyrazu, nowych materiałów i konwencji, które pozwoliłyby wyodrębnić 
pomnik z otoczenia w taki sposób, by poruszał nietradycyjnym sposobem 
upamiętniania. Oprócz metafory i ekspresji pojawiła się abstrakcja, która daje 
większą możliwość skrótu i syntezy. Powstawały nowe formy rzeźbiarskie, 

 10 Ibidem, s. 95.
 11 Ibidem, s. 96.
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architektoniczne, architektoniczno-rzeźbiarskie i przestrzenne, które zmieni-
ły całkowicie postrzeganie monumentu, podważając ideę pomnika jako dzieła 
trwałego, stabilnego i nieprzemijającego. Monumentem stała się sama prze-
strzeń, sposób jej organizowania, światło oraz żywioły (ogień, woda, wiatr). 
Funkcję podstawowego wyznacznika kompozycji zaczął pełnić czas. Pojawiło 
się więc nowe pojęcie pomnika czasoprzestrzennego (na przykład pomnik 
Powstańców Śląskich w Katowicach autorstwa Gustawa Zemły i Wojciecha 
Zabłockiego). Monument nabrał cech teatralnych, stał się zdarzeniem pla-
stycznym i spektaklem. W efekcie zmienił się sposób odbioru współczesnego 
pomnika umożliwiający doznanie synkretyczne i sensualne – widz nie tylko 
go ogląda, ale również przeżywa, czuje węchem lub słuchem, co jest charak-
terystyczne między innymi dla pomników autorstwa Władysława Hasiora.

W zależności od skali upamiętnianego dramatu zmienia się  s k a l a  po-
mnika. Dzieło mogło osiągać wysokość kilkudziesięciu metrów. Jego wykona-
nie przekraczało możliwości fizyczne jednego człowieka-artysty. Nie mieściło 
się w pracowni, dlatego w fazie wstępnej stawiano je w przestrzeni otwartej, 
często od razu na miejscu przeznaczenia lub też w to miejsce transporto-
wano i ustawiano za pomocą podnośników hydraulicznych i śmigłowców. 
W jego tworzeniu brały udział przedsiębiorstwa montażowe i budowlane. 
W konsekwencji współautorem dzieła stawał się zespół specjalistów: ar-
chitektów, urbanistów, konstruktorów, techników, spawaczy. Sam rzeźbiarz 
nie był w stanie wykonać całego założenia. Często musiał wykazać się wie-
dzą architektoniczną, ponieważ przypadała mu rola zarówno rzeźbiarza, 
jak i architekta. Niekiedy autorem pomnika był właśnie architekt. Materiał 
stał się bardziej różnorodny – do tradycyjnego kamienia i brązu dołączyły 
stal, metal, blacha, beton, sztuczny kamień i tworzywa sztuczne. Natomiast 
f u n d a t o r e m  dzieła było państwo, które podtrzymywało iluzję, że o mo-
numencie stanowi społeczeństwo lub grupa społeczna, a także wykluczało 
sponsora niezależnego 12.

Zmiana skali pomnika wzmacniała lub osłabiała jego monumentalny 
wyraz osiągany najczęściej przez zestawienie rozwiązań rzeźbiarskich i ar-
chitektonicznych:

 12 I. Grzesiuk-Olszewska: Warszawska rzeźba pomnikowa. Warszawa 2003, s. 6.
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Przeplatanie się, integrowanie, współżycie obok siebie lub kontrastowanie ze 
sobą form rzeźbiarskich i architektonicznych aż do zacierania się ich granic 
włącznie. Formy rzeźbiarskie stają się architektonicznymi bryłami i odwrotnie 13.

Widać tutaj znaczącą zmianę – rzeźba zrezygnowała ze swojej kameral-
ności i wkroczyła w rozległą przestrzeń, a architektura porzuciła funkcje 
utylitarne i surowość geometrii na rzecz plastyczności kształtu. Funkcją 
pomnika nie jest już także dosłowne „opowiadanie”. Monument stał się 
symbolem – „schodził” z cokołu i był oglądany nie tylko od frontu, ale ze 
wszystkich stron. Nie wiązała go już przestrzeń miejska, lecz wkompono-
wywał się w naturalny krajobraz.

Na tym tle powojenne pomniki Dunikowskiego reprezentują dojrzałą 
jakość, która dawkuje zakres eksperymentu wprowadzanego do formy mo-
numentalnej ukształtowanej świadomie na uznanych wzorcach kanonicz-
nej sztuki i w odniesieniu do młodopolsko-awangardowych reorientacji. 
Aktywnie odpowiadają na artystyczne i polityczne uwarunkowania sztuki 
pomnikowej po 1945 roku, adaptując się do unowocześnień technologicznych 
i poszerzającego się otoczenia dzieła. Stanowią reprezentację autorskiego 
monumentu traktowanego jako uznany model, który jest mocno ugrunto-
wany, a zarazem otwarty na formotwórczą zmianę, będącą rodzajem uważnej 
konfrontacji z tendencjami sztuki polskiej i europejskiej. Pomnik Dunikow-
skiego jest synkretycznym zespoleniem wybranych wartości sztuki monu-
mentalnej dawnej i jemu współczesnej, od początku ujętym w metaforyczną 
całość formalno-tematyczną, wiernym uchwytnej materialności tworzywa 
i domknięciu dzieła. Jako reprezentacja wizualna okazuje się symbolicznym 
pomnikowym znakiem świadomie ustalonym na zasadzie rekonfiguracji sta-
rych wzorców z indywidualnie wartościowaną nowością. Dunikowski nadal 
uwzględnia wymienione wcześniej uniwersalne wyznaczniki monumentu 
(takie jak zwięzła forma łącząca rzeźbę z architekturą, mistrzowska precyzja, 
szlachetna harmonia, wielka skala), co przejawiło się już w jego dziełach 
z okresu międzywojennego. Jednocześnie po 1945 roku nastawia się na bu-
dowanie współczesnych pomników, których cechy sam zaczął ustanawiać. 

 13 Eadem: Ewolucja formy…, s. 16–17.
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Te nowatorskie zmiany uwidaczniają się w rodzimej sztuce monumentalnej 
na większą skalę w latach sześćdziesiątych, jednak zostały zapoczątkowane 
przez Dunikowskiego w poprzedniej dekadzie, zwłaszcza w jego pomniku 
Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny oraz w pomniku Wyzwolenia 
Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Warto więc powtórzyć, że sztu-
ka stawiania monumentów praktykowana przez tego twórcę w pierwszym 
dziesięcioleciu po drugiej wojnie światowej staje się prekursorska w stosun-
ku do późniejszych poszukiwań innych artystów w tej dziedzinie (o czym 
w dalszej części pracy).

2.2. Pomniki Dunikowskiego powstałe po drugiej wojnie 
światowej

Zarówno Jadwiga Jarnuszkiewiczowa 14, jak i Irena Grzesiuk-Olszewska 15 
twierdzą, że dzieło Dunikowskiego ma ogromne  z n a c z e n i e  dla roz-
woju polskiego pomnika, który od wieków utrzymywał się w wąskich ra-
mach tradycyjnej konwencji. Ta wsteczność wynikała z konieczności stałego 
przystosowywania się do tradycyjnego otoczenia architektonicznego, które 
wykluczało współczesne koncepcje rzeźbiarskie. Założenia architektoniczno-

-rzeźbiarskie Dunikowskiego wydają się obmyślane na przekór zapóźnieniu 
tradycyjnej architektury i rzeźby, umiejętnie wykorzystują otaczającą je 
przestrzeń naturalną i kontekst historyczny wyznaczonego na nie miejsca. 
Artysta zawsze twierdził, że idzie z duchem czasu. Innowacyjne rozwiązania 
w sztuce europejskiej także nie były mu obce (na przykład pomniki Constan-
tina Brâncuşiego), ale korzystał z nich według własnego uznania.

W pierwszym pięcioleciu po drugiej wojnie światowej twórczość pomni-
kowa Dunikowskiego charakteryzuje się największą  o d r ę b n o ś c i ą . Jego 
monumentalne założenia na Górze Świętej Anny i w Olsztynie wyraźnie 
odróżniają się od klasycyzujących tendencji zmierzających w stronę realizmu 
widocznych u innych artystów, na przykład u Franciszka Strynkiewicza, Jana 

 14 J. Jarnuszkiewiczowa: Pomniki. „Przegląd Artystyczny” 1956, nr 1, s. 27.
 15 I. Grzesiuk-Olszewska: Ewolucja formy…, s. 17.
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Pugeta czy Stanisława Horno-Popławskiego. Dzieła Dunikowskiego zwracają 
uwagę „dążnością do syntezy, blokowym, kubizowanym traktowaniem formy 
rzeźby” oraz monumentalną „architektonicznością” 16. Podczas gdy rzeźba 
polska po 1955 roku w dużej mierze włącza się w neoekspresjonistyczny nurt 
współczesnej rzeźby światowej, sięgając po surrealizm oraz abstrakcję – Du-
nikowski jest wierny już wcześniej indywidualnie wypracowanemu modelowi 
pomnika, który łączy monumentalną monolityczną bryłę z efektowną rzeźbą 
figuralną. Pozostaje też przy tradycyjnym materiale rzeźbiarskim, odrzucając 
żelazo, stal czy inne metale, i nadal jest w nim odkrywczy, budując formy po-
mnikowe oscylujące między abstrakcją geometrycznej prostoty a konkretem 
towarzyszącej im rzeźby przedstawiającej, potraktowanej realistycznie 17. Te 
odrębne wybory stylistyczne, wykorzystujące „pozornie najprostsze środki”, 
mają silny wpływ na odbiorcę, który na każdym etapie twórczości Dunikow-
skiego ulega zaproponowanej przez niego formie artystycznej 18.

Dunikowskiemu udało się zachować w swoich pomnikach jakość, spe-
cyfikę i odrębność, ponieważ dysponował doskonale opracowanym warsz-
tatem rzeźbiarskim. Pomnik go nie ograniczał. Nie był skrępowany w jego 
tworzeniu. Wynikało to z metody jego pracy rzeźbiarskiej – cały akt twórczy 
zamykał w wykreowaniu modelu pomnika na etapie warsztatowym, czyli tak, 
jak tworzył rdzeń rzeźby. Na wymyślenie współczesnego wzorca monumentu 
pozwalała mu zatem impulsywna i często „improwizatorska” metoda kreowa-
nia rzeźbiarskiej bryły. Wykonanie go było już tylko rzemiosłem. Mimo to 
brał także odpowiedzialność za realizację tego założenia urbanistyczno-ar-
chitektoniczno-rzeźbiarskiego – w tamtych czasach trudną i wieloetapową.

W twórczości po 1945 roku Dunikowski odszedł od dotychczasowej prak-
tyki rzeźbienia, w której figura stanowiła samoistny cel, niezależną koncepcję 
rzeźbiarską. Artysta uczynił ją integralną częścią ogólnego pomysłu artystycz-
nego związanego z założeniem pomnikowym (kariatydy z pomnika Czynu 
Powstańczego na Górze Świętej Anny, żołnierz z pomnika Wyzwolenia Ziemi 

 16 A. Kotula, P. Krakowski: Malarstwo, rzeźba, architektura. Wybrane zagadnienia 
plastyki współczesnej. Warszawa 1981, s. 382.

 17 Ibidem, s. 383–388.
 18 A. Jakimowicz: Polska rzeźba współczesna. Warszawa 1956, s. 14, 16.
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Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie) lub ją pominął (Młot i sierp) 19. W jego 
koncepcji pomnika rozumianej ogólnie jako monumentalne  z a ł o ż e n i e 
u r b a n i s t y c z n o - a r c h i t e k t o n i c z n o - r z e ź b i a r s k i e  nie ist-
niała ostra granica między rzeźbą i architekturą. Dlatego w jego przypadku 
można mówić o architekturze przestrzennej traktowanej po rzeźbiarsku lub 
o architektonicznej rzeźbie – obie dziedziny wzajemnie się przenikały w dzie-
le o dojmującej sile działania, zdradzającym indywidualny wyraz artysty. Za-
łożenia pomnikowe Dunikowskiego na tle polskich dokonań pomnikowych 
lat pięćdziesiątych jawią się jako nowatorskie – przewyższają swoją jakością 
monumenty innych autorów, którzy realizowali tę samą koncepcję. Pokazuje 
to na przykład kompleks rzeźbiarsko-architektoniczny zakomponowany 
wokół obelisku, z motywami rzeźbionymi autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza 
i Stanisława Lisowskiego, który znajduje się na warszawskim Cmentarzu 
Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich (1949–1950), zaprojektowanym przez 
Bohdana Lacherta i Władysława Niemirskiego 20.

Wydaje się, że – co podkreślono już wcześniej – w okresie socrealizmu 
Dunikowski wytycza trendy w założeniach architektoniczno-rzeźbiarskich, 
przekonując ponownie o swoim prekursorstwie. Jego twórczość różni się od 
najczęściej tendencyjnej sztuki realizmu socjalistycznego, którą charakte-
ryzowało mechaniczne i powierzchowne powtarzanie wzorów, bez dążenia 
do uzyskania indywidualnego wyrazu. Osiemdziesięcioletni artysta jakością 
swoich realizacji przewyższał dokonania młodych artystów. Podczas gdy zor-
ganizowany w 1954 roku konkurs na pomnik Obrońców Wybrzeża lansował 

„wielką rewię rozwiązań pomnikowych” tego dziesięciolecia, zupełnie osobno 
pojawiły się wyjątkowo nowatorskie kariatydy Dunikowskiego z pomnika na 

 19 S. Flukowski: Xawery Dunikowski i jego uczniowie. W: Xawery Dunikowski i jego ucznio-
wie. Wystawa rzeźby i malarstwa 1945–1955. [Katalog wystawy, grudzień 1955 r. – sty-
czeń 1956 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Związek Polskich Artystów Plastyków, 
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa]. Wstęp: S. Flukowski. Warszawa 
1955, s. 3.

 20 Po obu stronach dwudziestojednometrowego granitowego obelisku znajdują się rzeźby 
żołnierzy Armii Czerwonej autorstwa J. Jarnuszkiewicza (Bohaterstwo) i S. Lisowskiego 
(Ofiarność); do założenia prowadzi szeroka aleja, a otacza je artystycznie ukształtowana 
zieleń według koncepcji W. Niemirskiego.
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Górze Świętej Anny oraz jego pomnik Józefa Stalina, który „został już przejęty 
jako sposób”. Nie licząc jego dzieł, panowała „ogólna drętwota artystyczna” 21 
charakteryzująca prace większości młodych twórców.

Dunikowski zrywa z tradycyjną konwencją pomnika rozumianego jako 
figura lub grupa na cokole, ustawiona na placach i placykach. Wykorzystuje 
w nowoczesny sposób trzy czynniki decydujące o oddziaływaniu pomnika 
na szeroką rzeszę odbiorców: rzeźbę, całościową koncepcję oraz  u s y t u -
o w a n i e . Artysta uważnie dobiera przestrzeń do swoich założeń, by móc 
twórczo podporządkować jej swoje dzieło i odwrotnie – swoim dziełem 
wpłynąć na charakter otoczenia, ponownie je kształtując. Na przykład w ska-
le Góry Świętej Anny Dunikowski pierwotnie zamierzał wydrążyć arkady, 
a w jej części centralnej wykuć postacie łuczników. Unika sytuacji, w której 
musiałby „wpasować” swój pomnik w otoczenie, wypełnić wolne miejsce, 
poddając swoje założenie konieczności włączenia go w przestrzeń urba-
nistyczną czy naturalną 22. Według Grzesiuk-Olszewskiej twórca wyróżnia 
się między innymi takim właśnie innowacyjnym wykorzystaniem do celów 
kompozycyjnych przyrody (bujnej roślinności i skały) oraz amfiteatru 23, co 
potem zostanie na większą skalę zastosowane przez jego następców.

Otoczenie pomnika ma dla Dunikowskiego istotne znaczenie. Artysta 
jest świadomy tego, że to od jego usytuowania zależy spoistość i działanie 
połączenia rzeźby z architekturą jako zasady kompozycyjnej. Pojawienie się 
nowej zabudowy może mieć destrukcyjny wpływ na jakość całego założenia:

Ale cały problem w tym właśnie – jak będzie, gdy rozbije się to wielkie przestrzen-
ne założenie, w którym działa jego architektoniczna bryła ze swoją przejmującą 
rzeźbą, gdy dokoła wyrośnie normalna zabudowa 24.

Zmienia się wtedy siła działania pomnika, jego klimat i jakość, a on sam 
zostaje wyrwany z całościowej formy. Monument na Górze Świętej Anny 

 21 J. Jarnuszkiewiczowa: Pomniki…, s. 25.
 22 Ibidem, s. 27.
 23 I. Grzesiuk-Olszewska: Ewolucja formy…, s. 17.
 24 J. Jarnuszkiewiczowa: Pomniki…, s. 28.
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zachował do dzisiaj niezmieniony kontekst przestrzenny swojego powsta-
nia – jest usytuowany w naturalnym krajobrazie otaczającym to wzniesienie 
oraz towarzyszący mu amfiteatr. Inaczej stało się w przypadku pomnika 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, którego najbliższe otoczenie 
zostało zajęte przez parking. W efekcie sposób pierwotnego wyeksponowania 
dzieła uległ zatarciu, a jego znaczenie – pomniejszeniu. Artysta ma jednak  
przewagę nad architektami budującymi pomniki – w przeciwieństwie do nich 
nie musi podporządkowywać ich architekturze. Jako rzeźbiarz Dunikowski 
stosuje inną zasadę działania monumentu: nie ma on harmonizować z oto-
czeniem, ale wpisywać się w nie za pomocą kontrastu. Wówczas wrażenie, 
jakie dzieło wywołuje swoją odmienną formą, jest tak duże, że zyskuje ono 
przewagę nad kontekstem architektonicznym i prezentuje rysującą się na 
jego tle swoją samoistną wartość 25.

K r y t y c y  analizujący pomniki Dunikowskiego dostrzegli, że artysta 
kontynuował poszukiwania formy również na tym polu. Nazywali go „kom-
pozytorem brył” i „architektem dynamiki” 26, odkrywcą dotrzymującym kro-
ku swoim czasom, coraz bardziej zaawansowanym w rozwoju technicznym 
i przekraczającym „szybkość ultradźwięków” 27. Zauważyli, że każdy nowy 
projekt pomnika jest „odmienną koncepcją rzeźbiarską i architektonicz-
ną” 28, każdy „odznacza się śmiałością, każdy jest nowy, inny od poprzednich. 
Każdy jest monumentalny, zwarty i skondensowany, a jednocześnie pełen 
dynamicznej ekspresji” 29. Gdy Dunikowski mówił o swojej sztuce, podkreślał 
właśnie tę „dynamiczną ekspresję”, rytm wewnętrzny, emocjonalny i gwał-
towny, typowy dla polskiej rzeźby, zamknięty w syntetycznie ujętej formie 
obliczonej jak równanie matematyczne 30.

Monument Dunikowskiego bywa nazywany „dziełem nieprzeciętnym”. 
Dotyczy to przede wszystkim pomnika Czynu Powstańczego zestawianego 

 25 Zob. ibidem.
 26 K. Malinowski: Afirmacja życia. „Kierunki” 1958, nr 20, s. 4.
 27 K. Piwocki: [bez tytułu]. „Kierunki” 1958, nr 20, s. 5.
 28 Ibidem.
 29 K. Malinowski: Afirmacja życia…, s. 4.
 30 M. Flukowska: Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem. Rozmowa z prof. Xawerym Duni-

kowskim. „Przegląd Artystyczny” 1946, nr 10, s. 13.
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z innymi pracami, również zrealizowanymi po drugiej wojnie światowej, to 
jest pomnikiem Grunwaldzkim (1959–1960) wzniesionym na polu bitwy 
pod Grunwaldem, który powstał według projektu rzeźbiarza Jerzego Ban-
dury i architekta Witolda Cęckiewicza, oraz pomnikiem Bohaterów Getta 
w Warszawie (1947–1948) wykonanym przez Natana Rappaporta. Te trzy 
dzieła łączy tragedia minionej wojny wyrażona wprost lub „przez niesiony jej 
przeżyciami ładunek skojarzeń emocjonalnych” 31. Monumentalna forma po-
mnika Dunikowskiego dodatkowo wypływa „z osiągnięć i aktualnego stanu 
rzeźby polskiej w ogóle” 32. Włącza się więc w nurt współczesnych dokonań 
w obszarze rodzimej sztuki pomnikowej. Ponadto artysta jest świadomy, że 
aby jego monumenty były czytelne, musi nawiązywać do tradycji pomniko-
wej i tworzyć wyraźną formę architektoniczno-rzeźbiarską, opartą na pionie 
i poziomie. Jednocześnie jej geometryzmem i wyrafinowaniem nawiązuje 
do współczesności. Łączy więc tradycję z aktualnością.

Jarnuszkiewiczowa – najwnikliwiej analizująca dzieła artysty w okresie 
ich powstawania – w swoim artykule Pomniki stwierdza: „Dunikowski jest 
u nas twórcą nowego pomnika, takiego właśnie, który odpowiada na pro-
blemy i warunki współczesności skupiające się wokół zagadnień pomnika” 33. 
Zaznacza też, że założenia architektoniczno-urbanistyczne artysty z tego 
okresu nie wpisują się w schemat dzieła socrealistycznego, ale na pewno to 
wielkie osiągnięcia: „Choć były pomniki Dunikowskiego, ale – powiedzmy 
to jasno – powstały poza drogą typowych dla dziesięcioleci poszukiwań” 34. 
Podkreśla talent tego rzeźbiarza, który wyraźnie oddziałuje na odbiorcę 
i pokazuje „ograniczoność tradycyjnej drogi rozwiązań” 35. Autorka uważa 
jego dzieła za świadectwo sztuki współczesnej, ponieważ nadążają za dniem 
dzisiejszym, są w stanie poruszyć współczesnego człowieka, który doświad-
czył wojennej traumy. W jej opinii Dunikowski wyznacza drogę rozwoju 
polskiego pomnika po 1945 roku:

 31 L. Grabowski: Rzeźba i wojsko. „Przegląd Artystyczny” 1963, nr 5, s. 12.
 32 Ibidem.
 33 J. Jarnuszkiewiczowa, Pomniki…, s. 27.
 34 Ibidem, s. 24.
 35 Ibidem.
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Od ciasno pojmowanej funkcji politycznej jako bezpośredniej odpowiedzi na 
aktualne wydarzenia dziejowe, od naturalistycznej anegdoty najważniejszych 
pomników w rodzaju Wdzięczności na Pradze, od ich konwencjonalności, de-
klaratywności, schematyzmu – następne rozwiązania prowadziły do szerokiego 
uogólnienia, osobistej interpretacji, do artystycznego skrótu 36.

W nurcie tradycyjnym „wytworzył się martwy schemat, w którym zaciera 
się różność poszczególnych wypowiedzi artystycznych, indywidualności 
twórczych, a nawet tematów i przedstawianych postaci, coraz ostrzej wystę-
puje brak inwencji twórczej i ograniczoność artystycznej wyobraźni” 37. Ta 
wyobraźnia czerpie mechanicznie z jednej ustalonej ikonografii i konwencji, 
z tego samego ubogiego zasobu środków. Przykładem takich prac może 
być wspomniany już kompleks rzeźbiarsko-architektoniczny na Cmentarzu 
Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie z 1950 roku oraz pomnik 
Przyjaźni w Gdyni 38 z 1953 roku. Podobnie marne efekty przyniósł konkurs 
na rzeźby pomnikowe przy Pałacu Kultury – projekty ograniczały się do 
reprezentacyjnego gestu i przypominały postacie pozujące do rodzinnej 
fotografii mieszczańskiej. Trudności sprawiał pomnik portretowy, w którym 
wyrażenie „nowej treści ideowej” było bardziej problematyczne niż w kom-
pozycjach tematycznych 39. Za próbę przełamania portretowej konwencji 
Jarnuszkiewiczowa uważa konkurs na pomnik Mickiewicza w Warszawie, 
Poznaniu i w Krakowie.

Dzieła Dunikowskiego wykraczają  p o z a  w ą s k o  p o j ę t y  s c h e -
m a t  „bezpośrednich znaków zastępczych utartych przez tradycję”, który 

 36 Ibidem, s. 28. Monument wspomniany w cytacie to pomnik Wdzięczności Armii Ra-
dzieckiej do niedawna znajdujący się w parku Skaryszewskiego w Warszawie, poświęco-
ny żołnierzom radzieckim, którzy zginęli w walkach o wyzwolenie warszawskiej Pragi. 
Został odsłonięty 15 września 1946 r. W październiku 2018 r. monument rozebrano na 
podstawie przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

 37 Ibidem.
 38 Pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego (zwany też pomnikiem Wdzięczności Armii 

Radzieckiej lub pomnikiem Przyjaźni) został zdemontowany 22 lipca 1990 r., a figurę 
kobiety z jego cokołu przeniesiono na cmentarz wojenny w Gdyni-Redłowie.

 39 J. Jarnuszkiewiczowa, Pomniki…, s. 28.
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zamienia symbolikę na konwencjonalną formułę. U Dunikowskiego widać 
tę właściwą „umowność artystycznego skrótu, każdorazową, odkrywczą, 
która buduje swoje działanie nie na konwencjonalnej symbolice, lecz na 
zdolności skojarzeń”. Jarnuszkiewiczowa zaznacza, że w okresie, w którym 
tworzy on swoje monumenty, dominuje typowy model polskiego pomnika 
w najbardziej oficjalnym kształcie, zgodnym z wzorcem sztuki socjali-
stycznej. Jego rozwój ogranicza się do „poszukiwań nowych odpowiedzi 
w starych ramach”, to znaczy nie rozszerza się zakresu środków, myślenia 
artystycznego czy inwencji twórczej. Dunikowski wyraźnie dostrzega po-
trzebę nowego monumentu, który stanowiłby odpowiedź na współczesność. 
Ma świadomość, że jego bezpośrednim zadaniem nie jest dokumentacja 
dziejów za pomocą schematu unikającego niedopowiedzenia. Odrzuca 
zupełną konkretyzację i dosłowność. Według autorki artykułu liczy się 

„osobiste przeżycie” 40 artysty i odbiorcy, na które w pomniku powinno 
również znaleźć się miejsce. To przeżycie widoczne w sztuce Dunikowskie-
go stanowi ślad „mieszczańskiej” młodopolszczyzny tępionej w polskim 
socrealizmie, który paradoksalnie wychwalał wielkie wizjonerstwo arty-
styczne tego twórcy, zrodzone właśnie w Młodej Polsce. Krytyczka pisze 
swój tekst rok przed powstaniem projektu pomnika Droga (1957) autorstwa 
Oskara Hansena i jego zespołu, który zaproponowano w ramach konkursu 
na Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince 
(w skrócie określany jako pomnik Oświęcimski). W pracach Dunikowskie-
go wcześniejszych od propozycji tego artysty (między innymi w pomniku 
Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny) odnajduje pomnik podobnie 
nieschematyczny i wykorzystujący nową symbolikę. Są one nowatorskimi 
rozwiązaniami w historii założeń pomnikowych w Polsce – kolejnym eta-
pem innowacyjnych poszukiwań w tej dziedzinie, który przygotowuje i po-
przedza odkrywczość przełomowej koncepcji współczesnego monumentu  
zaproponowanej przez Hansena.

Formę monumentów Dunikowskiego należy rozpatrywać o s o b n o, 
obok nurtu polskich realizacji socrealistycznych i poodwilżowych, z którym 
ona współistnieje, ale w który się nie wpisuje. Nie podlega wyznacznikom 

 40 Ibidem, s. 26.
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sztuki „okolic odwilży” wskazanym przez Waldemara Baraniewskiego, takim 
jak zamazanie, niewyraźność, niepełność czy niepewność 41. Poprzez swoją 
klarowność, wyrazistość, skończoność i pewność artystyczną sytuuje się 
wręcz na przeciwnym biegunie. Widać w niej dojrzałość twórczą i zasadę 
zamknięcia dzieła, odwołującego się do określonej koncepcji artystycznej 
i przekonania o konieczności jej realizacji wbrew potencjalnie niesprzyjają-
cym warunkom zewnętrznym. Forma Dunikowskiego jest spoista, operuje 
jednoznacznymi środkami, nie ma w niej nic z „rozbiegania” rozwiązań 
artystycznych, które zaznaczyło się w okresie schyłku socrealizmu 42. Nie za-
znaczają się w niej stereotypowe przejawy sztuki nowoczesnej lat 1955–1960, 
a mianowicie opływowe i asymetryczne kształty, których chaotyczność wzma-
gało przebicie ich nieregularnym otworem. Nie wyraża też postawy artystycz-
nej charakteryzującej rzeźbiarzy tworzących na początku lat pięćdziesiątych 
i w okresie 1955–1957, którzy przechodzili „proces wtórnego dojrzewania 
i wrastania we własną tradycję, dekonstruowaną przez socrealizm” 43. Wydaje 
się także, że doświadczenia typowe dla polskiej sztuki poodwilżowej artysta 
ma już za sobą. Na przykład temat cielesności i zmysłowości materii, do któ-
rego twórcy uciekają się po 1955 roku, szukając antidotum na odchodzący 
socrealizm, w twórczości Dunikowskiego został wyeksploatowany w etapie 
młodopolskim, gdy fascynacja biologizmem u tego młodego wówczas artysty 
współgrała z wyrażeniem ekspresji i indywidualności. Nie musiał on rów-
nież zabiegać o „odtrutkę” na socrealizm, bo w okresie jego trwania dzięki 
ambiwalentnej postawie gracza uniknął zanegowania własnej osobowości 
twórczej. Udało mu się kontynuować swoją drogę artystyczną.

Dwa przywoływane już pomniki – Czynu Powstańczego i Wyzwole-
nia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej – to założenia architektoniczno-rzeź-
biarskie charakteryzujące się monumentalnością i funkcją upamiętniającą, 
które pozornie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie sztuki oficjalnej. 
Najczęściej tak właśnie są postrzegane przez krytykę. Powstałe w latach 
dominacji doktryny nie wiążą się z poodwilżową kompensacją tęsknoty 

 41 W. Baraniewski: Okolice odwilży. „Zeszyty Naukowe” 1987, z. 1–19, s. 56.
 42 Ibidem, s. 62.
 43 Ibidem, s. 56.
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za swobodą rozwiązań plastycznych, która na zasadzie eskapizmu sięgała 
po model abstrakcji obowiązujący w sztuce współczesnej. Późniejsze pro-
pozycje artysty również nie zdradzają potrzeby naśladowania panujących 
powszechnie tendencji. Jednocześnie Dunikowski prezentuje w swoich dzie-
łach konkurencyjny model sztuki pozwalający w dużej mierze na twórczą 
samodzielność. Wydaje się jednak, że powyższy model mógł zostać zreali-
zowany tylko w przypadku artysty tej rangi – uprzywilejowanego w okresie 
powojennym i wystarczająco twórczo doświadczonego, by ustosunkować się 
do kanonu „socu” z powściągliwością i bez pokory. Wzorzec ten opiera się 
na indywidualnej formie realistycznej autorstwa Dunikowskiego, powstałej 
na gruncie jego poglądów na temat realizmu w sztuce, która przetrwała 
w epoce dominacji doktryny – w okresie według Baraniewskiego podważa-
jącym zasadność istnienia realizmu i naturalizmu 44. Dunikowskiemu udaje 
się kontynuować w tym czasie nurt polskiej rzeźby realistycznej w formie 
przekształconej, w której wykorzystuje osobiste rozwiązania stylizacyjne, 
co nie udało się na taką skalę innym artystom. To przekształcenie wiązało 
się ze wspominaną ideą specyficznie pojmowanego przez artystę realizmu, 
który zakładał kreatywność (odkrywczość) formy artystycznej oddającej 
rzeczywistość w sposób dynamiczny i syntetyczny 45. Artysta powiadał: 

„Siedzę z żyletką, przyczajony na boku świata biegnącego – jedno szybkie 
cięcie ostrza – to realizm” 46.

Warto w tym miejscu przywołać interesujące próby wyrażenia indywi-
dualnej stylistyki realizmu w rzeźbie widoczne u Aliny Szapocznikow czy 
Magdaleny Więcek, które wyróżniają się ze zideologizowanego życia arty-
stycznego 47. Niejednoznaczny formalnie pomnik Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej (1954) Szapocznikow, podobnie jak jej Stalin – o którym będzie tu jeszcze 
mowa – to indywidualne przedstawienie psychologiczne operujące synkre-
tyczną jakością uwznioślenia i redukcji detalu wyostrzającej emocjonalny 
rys. Zaznaczająca się we wczesnej rzeźbie Więcek postępująca deformacja 

 44 Ibidem, s. 54.
 45 Koncepcję realizmu Dunikowskiego i realizm stylizowany charakteryzujący jego sztukę 

opisano szerzej w rozdziale pierwszym.
 46 B. Urbanowicz: [bez tytułu]. „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 5–6, s. 10. 
 47 Za tę uwagę dziękuję M. Lachowskiemu.
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dewaluuje konwencjonalny realizm, poczynając od jej Górników (1952) i koń-
cząc na Matce (1955). Skrót i narzutowo traktowana chropowata materia 
stopniowo oddalają od swobody realistycznego studium figury (spokojne 
sylwetki ludzi pracy z lekko zaburzoną poprawnością anatomii w Górnikach) 
aż do natężenia wyrazu i dominanty zredukowanego konturu w ekspresyjnym 
uogólnieniu formy (sumaryczne kształty postaci podkreślające emocjonal-
ność połączenia klęczącej kobiety z dzieckiem, którą dodatkowo wyostrza 
pionowy kierunek kompozycji w Matce). Porównywalna siła ekspresji syn-
tetycznego kształtu u Dunikowskiego zostaje wzmocniona monumentalną 
ostrością wyrazu i wymowną stabilnością scalonej bryły wyprofilowanej 
ramami wnikliwej obserwacji realistycznej (na przykład popiersie żołnierza 
radzieckiego o pogłębionej psychizacji modela z 1949 roku – jedno z trzech 
projektowych studiów atlanta do pomnika olsztyńskiego, o którym więcej 
przy analizie tego monumentu). Widoczne w sztuce zestawianych artystów 
naruszenie konwencji socrealizmu, charakteryzujące się jednak różnym 
nasileniem i uwarunkowaniem, u Dunikowskiego pojawia się najwcześniej 
i szczególnie stanowczo jako świadomie wypracowany dojrzały wzorzec jego 
realizmu – oparty na zwięzłości kształtu (precyzyjnym cięciu), eksperymen-
talnie aktywnej postawie wobec współczesności i nowatorskim ukazywaniu 
w sztuce aktualnej chwili, a także formotwórczej autonomii w kreatywnej 
konfrontacji z artystycznymi stylistykami.

Niniejsze rozważania pokazują, że Dunikowski jako twórca wieloepokowy 
miał przewagę nad innymi plastykami. Stworzył oryginalną formę sztuki 
współczesnej, czerpiącą z idei młodopolskich i awangardowych oraz kre-
atywnie nawiązującą do tradycji. Świadczy to o silnym osadzeniu jego sztuki 
w procesie historyczno-artystycznym, mimo jej samodzielności w stosunku 
do interesujących go kierunków. Po drugiej wojnie światowej w Polsce nie 
przyjęły się zachodnie konwencje sztuki pomnikowej. Nie istniał też wzorzec 
polskiego pomnika współczesnego, niezależnie od często nowatorskich prób 
jego stworzenia w międzywojniu, w których Dunikowski również uczestni-
czył. Po 1945 roku artysta ustanowił własny model pomnika. Zaproponował 
współczesną formę monumentu będącą, najkrócej ujmując, całością urbani-
styczno-architektoniczno-rzeźbiarską o prostych geometrycznych kształtach, 
ozdobioną motywami rzeźbiarskimi i grupami figuralnymi.
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 Propozycja ta nie była łatwa i wymagała od artysty konkretnych predyspo-
zycji. Dunikowski wprawdzie był w stanie jej sprostać, osiągając imponujące 
wyniki, ale stwierdzał: „Pomniki strasznie dużo pochłaniają energii, zachodu 
i kosztów”. Czuł się wręcz „niewolnikiem tych pomników” – nie potrafił 
zaniechać nad nimi pracy. Gdy przystępował do wykonania pierwszego 
monumentalnego założenia na Górze Świętej Anny po pobycie w Oświę-
cimiu, był już starym człowiekiem, a mimo to podjął wyzwanie. Uznał pracę 
twórczą za swoją moralną powinność i miał świadomość, że oprócz garstki 
jego wychowanków nikt ze współczesnych artystów nie wykonałby tego 
na odpowiednim poziomie. Przekonany o ważności swoich monumentów 
i własnej sile twórczej deklarował podczas wykonywania projektów pomnika 
Bohaterów Warszawy:

Ale ja muszę koniecznie odpowiedzieć na to wezwanie. Uważam to za obowiązek 
wobec wszystkich bohaterów Warszawy. […] Jestem pewny tych swoich po-
mników: jedyna poważna konkurencja, którą widzę – to moi młodzi uczniowie 
z ostatniej grupy 48.

2.3. Monumentalizm powojennych pomników artysty

Dunikowski tworzył przed wojną dzieła, które działały na odbiorcę swoim 
monumentalizmem: skalą i jakością, właściwym usytuowaniem i charak-
terem publicznym, samoistnym stylem i ponadczasowością. Ale dopiero 
w okresie powojennym mógł postawić pomniki, które odpowiadały jego 
koncepcji monumentu jako całości architektoniczno-rzeźbiarskiej, o prostej, 
mocnej formie i funkcji reprezentatywnej. Taki wzorzec wypracował już 
w okresie międzywojennym, czego przykładem jest niezrealizowany projekt 
pomnika Józefa Piłsudskiego (1938–1939), oparty na konstrukcji zbudowa-
nej z dwóch pylonów, którym towarzyszyły atlanty, tworzącej rodzaj bramy 
triumfalnej. Ten schemat kompozycyjny wykorzystał i rozwinął w pomniku 

 48 J. Starzyński: Dunikowski o Młodej Polsce. Rozmowy z Artystą. „Sztuka i Krytyka” 1957, 
nr 3–4, s. 294.
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Czynu Powstańczego, pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
i projekcie konkursowym Watra do pomnika Bohaterów Warszawy – dziełach 
powstałych w powojennej rzeczywistości komunistycznej charakteryzującej 
się wielkim popytem na monumenty.

Pomnik Dunikowskiego jako całość architektoniczno-rzeźbiarska od-
wołuje się do monumentalizmu już w swym głównym założeniu – syntezie 
architektury i rzeźby. Nawiązuje do stwierdzenia Herberta Reada, zgodnie 
z którym istotą monumentalizmu jest właśnie połączenie rzeźby z architek-
turą: „na początku był monument – integralna forma łącząca pierwiastki 
architektury i rzeźby, ale nie będąca ani architekturą ani też rzeźbą. Rzeźba 
i architektura wyodrębniły się z niej drogą ewolucji” 49. Artysta odświeża 
pierwotne znaczenie monumentu w swojej kompozycji pomnikowej, która 
stanowi specyficzną kompilację wzorców młodopolsko-awangardowych 
i rozwiązań sztuki współczesnej. Buduje samodzielną bryłę architektonicz-
no-rzeźbiarską o charakterze pomnikowym, co okazuje się novum w jego 
monumentalnej twórczości. Sztuka pomnikowa Dunikowskiego z okresu 
przed drugą wojną światową ograniczała się do figury wolno stojącej (po-
mnik Józefa Dietla) lub zależnej od nadrzędnej struktury architektonicznej 
(Adoracja w portalu fasady bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kra-
kowie 1910–1912, projekt rzeźb do katedry katowickiej 1927–1929), a także 
do niezrealizowanych projektów rozbudowanego monumentu (wspomniany 
projekt pomnika Józefa Piłsudskiego).

Twórca zamyka emocjonalność i artystyczną ekspresję w syntetycznej 
bryle, opartej na geometryzmie i monolityczności. Bezpośrednio nacecho-
waną uczuciem rzeźbę pełnoplastyczną zastępuje rzeźbą scaloną z filarem lub 
dolmenem: „rezygnuje z postaci ludzkiej w jej naturalnym kształcie, a więc 
z rzeźby właściwej, trójwymiarowej, podporządkowując ją ogólnej koncepcji 
geometrycznej i choć czytelność motywu zostaje nieco zatarta, całość na-
biera mocy i siły wyrazu” 50. Elementy rzeźbiarskie nadal oddziałują swoją 

 49 H. Read: The Art of Sculpture. Washington 1956. Cyt. za: A. Wrońska: O monumen-
talności w polskiej teorii i krytyce rzeźby dwudziestolecia międzywojennego. „Ikonotheka” 
1994, nr 8, s. 93.

 50 J. Kłysińska: Forma i treść. „Poznaj Swój Kraj” 1967, nr 4, s. 17.
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jakością formalną, ale są podporządkowane całości monumentu, którego 
prosta i dostojna struktura zostaje w ten sposób uwydatniona. Mają same 
w sobie wartość monumentalną, wynikającą z geometrycznej skrótowej 
formy, która posługuje się uogólnieniem i klarownością. Monumentalność 
pomnika autorstwa Dunikowskiego jest więc stopniowalna – dotyczy rzeź-
by, czyli mniejszych członów konstrukcji, oraz całej bryły. Zasadza się na 
poszczególnych wartościach rzeźby i architektury, by w efekcie, podczas 
całościowego odbioru, emanować z ich połączenia w sposób nadrzędny 
i najbardziej intensywny.

Monumentalizm powojennych pomników Dunikowskiego wynika z ich 
wzniosłej i patetycznej tematyki. Dotyczy ona historii kraju, głównie drugiej 
wojny światowej i bohaterskiej walki z okupantem. Ładunek tragizmu silnie 
działa na przeżycia odbiorcy i prowadzi do katharsis. Przedstawienie zjawisk 
wielkich i niezwykłych, budzących podziw, zdumienie czy przerażenie, to 
jednocześnie wyraz indywidualnej ekspresji artysty. Tej intensyfikacji emocji 
odpowiadają użyte w monumencie środki artystyczne polegające na uwydat-
nieniu niektórych elementów oraz wyolbrzymieniu ich znaczenia i oddzia-
ływania. Pomnik Czynu Powstańczego ukazuje przejmujące dzieje zmagań 
Ślązaków z niemieckim wrogiem za pomocą efektownej narracji wyrytej 
na dolmenach, które budują prostą i jednocześnie dostojną czworokątną 
bryłę. Projekty do pomnika Bohaterów Warszawy poprzez użycie okaza-
łych form podkreślają znaczenie powstania warszawskiego – w pierwszym 
wariancie kompozycja figur geometrycznych ułożonych w kształt wielkiego 
płomienia przywołuje wyobrażenie płonącej stolicy; w drugim wariancie 
wysoki prostopadłościan mauzoleum akcentuje wielkość i sławę poległych. 
Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w pełnej powagi formie 
fragmentarycznego łuku triumfalnego oddaje emocjonalną postawę artysty 
wobec tematu oraz znaczenie zwycięstwa Armii Czerwonej. Monumentalizm 
tego dzieła oparty na młodopolsko-awangardowej formie artystycznej jest 
zatem powiązany z problematyką obowiązującą w socrealizmie, ale nie jest 
efektem zastosowania formalno-stylistycznych wytycznych kanonu „socu”.

Monumentalne dzieło będące realizacją tej doktryny sprowadzało się 
do idei prymatu treści nad formą, z nastawieniem głównie na efekt, a nie 
na kreatywność. Ponadto skupiało się na zapożyczaniu dawnych wzorców 
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sztuki realistycznej, eklektycznym spiętrzaniu różnych elementów architek-
tonicznych i rzeźbiarskich łączonych w nieskoordynowany zestaw rozwiązań 
artystycznych o różnej proweniencji. Monumentalny pomnik Dunikowskiego 
jest przemyślaną prostą kompozycją, która formotwórczo odwołuje się do 
innych wzorców artystycznych. Syntetyczna klarowność jego bryły sygna-
lizuje treść, ale działa na odbiorcę głównie swoją dostojną jakością, sugeru-
jącą obecność cennych inspiracji spoza repertuaru sztuki monumentalnej. 
Forma jest w nim więc priorytetem i to ona warunkuje treść. Okazuje się 
istotą monumentalizmu tego twórcy i uruchamia odczuwanie wzniosłego 
znaczenia percypowanego dzieła.

Monumentalizm jest anachroniczny, odwołuje się do tradycji. Dunikow-
ski także czerpie z dawnej sztuki, ale twórczo pracuje na jej wzorcach, indy-
widualnie je przekształca i w końcu zestawia z nowoczesnymi rozwiązaniami 
artystycznymi, takimi jak uproszczenie kształtów, geometryczna prostota, 
ascetyzm i precyzja zamysłu twórczego oraz jego realizacji. To pomieszanie 
śladów tradycji z nowoczesnością buduje nowy efekt, a tym samym niweluje 
anachroniczność wzorca. Ale monumentalizm bywa również stosowany 
przez Dunikowskiego celowo jako rażący anachronizm, uwspółcześniony 
poprzez jego zastosowanie w funkcji dekonstruującej. Tak jest na przykład 
w pomniku Józefa Stalina, w którym zostaje świadomie użyty jako chwyt 
plastyczny o charakterze żartu i śmiałej aluzji. Dzieło to przypomina prymi-
tywnego kolosa. Uproszczenie osiągnięte dzięki niedokładnej obróbce mate-
riału sugeruje ograniczenie, grubiańskość czy też prostactwo wyobrażonego 
w takiej odsłonie dyktatora. Poprzez wtórne użycie formy monumentalnej 
Dunikowski łamie zasady, zaraża śmiechem i drwi z autorytetów.

Monumentalizm powojennych pomników Dunikowskiego nie wynika 
z socrealizmu. Stanowi odrębną właściwość całej jego twórczości istniejącą 
od początku jego drogi twórczej i stopniowo ewoluującą. Monumentalizm 
ten wywodzi się z monumentalizmu młodopolskich i międzywojennych 
dzieł tego artysty, ale w większym stopniu buduje go zastosowanie powojen-
nych rozwiązań architektonicznych, które współgrają ze skulpturą, tworząc 
z nią jedną harmonijną całość. Dunikowski projektuje wielkie założenia 
urbanistyczno-architektoniczno-rzeźbiarskie działające monumentalnie 
dzięki usytuowaniu w rozległej przestrzeni, które umożliwia uchwycenie 
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i uwydatnienie ich wielkiej sylwety 51. Są one wynikiem indywidualnej sty-
lizacji – tworzą skonsolidowaną, zwartą i konsekwentnie jednolitą formę 
zaznaczoną wyraźnym konturem (pomnik Czynu Powstańczego) lub spro-
wadzają się do układu kilku monumentalnych elementów połączonych geo-
metrycznym uogólnieniem, masywnością i rzeźbiarską dekoratywnością 
(pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej). Ich monumentalność 
jest tym widoczniejsza, im bardziej jest oparta na prostych schematach 
kompozycyjnych i na podstawowych figurach geometrycznych, zwłaszcza 
czworoboku 52. W ten sposób sugerują formę idealną, zbliżoną do „czystej 
stylizacji” – reprezentującą współczesną twórczość, a zarazem opozycyjną 
wobec sztuki oficjalnej.

2.4. Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny 
(1946–1955)

2.4.1. Kontekst powstania

Nad pomnikiem na Górze Świętej Anny (il. 4) Dunikowski zaczął pracować 
jeszcze w szpitalu, w którym przebywał rok po pobycie w Oświęcimiu i prze-
szedł dwie ciężkie operacje. Wziął udział w konkursie i został nagrodzony 
w obu etapach. W „Nowinach Literackich” z 1947 roku informuje, że kończy 
właśnie projekt w powiększonej skali, który będzie realizował w zamierzonej 
wielkości 53. Planował zbudować jeden z największych pomników w Europie, 
cały z granitu, który miał stanąć na Górze Świętej Anny, w miejscu określo-
nym przez Dunikowskiego jako „święte” 54. To region walk ludu śląskiego 
z Niemcami w trzecim powstaniu śląskim. Mimo że zryw zakończył się 

 51 B. Lázár: Das Grundgesetz der monumentalen Skulptur. „Zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft” 1915. Bd. 10, H. 1, s. 8.

 52 M. Treter: Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego rzeźb. Lwów 
1924, s. 12.

 53 M. Flukowska: Runy ryte w granicie… (Rozmowa z prof. Ksawerym Dunikowskim). 
„Nowiny Literackie” 1947, nr 17, s. 6.

 54 Ibidem.
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militarną przegraną powstańców, w ich odczuciu był zwycięski, a ponadto 
doprowadził do odzyskania terenów plebiscytowych. Artysta był świadomy 
skali przedsięwzięcia oraz swoich twórczych możliwości. W trakcie opra-
cowywania modelu pomnika mówił o jego głównym temacie, który go naj-
bardziej fascynował, że jest to: „historia i przebieg  w a l k i  o   p o l s k o ś ć 
od najdawniejszych lat, z różnych okresów, walka z niemczyzną, twardość 
i nieustępliwość Ślązaków”. Pomnik upamiętnia więc nie tylko powstańców 
biorących udział w trzecim powstaniu śląskim, co sugeruje Śląski Krzyż 
Powstańczy widniejący na zniczu, ale również wielowiekowe zmagania Ślą-
zaków z niemieckim wrogiem, o czym świadczą sceny na pylonach oraz 
Krzyż Grunwaldu umieszczony na innej ścianie znicza i opatrzony napisem: 

„1410/KG/1944”, który nawiązuje do walki z teutonizmem od bitwy pod 
Grunwaldem w 1410 roku.

Problematyka pomnika rozszerza się więc na wielowiekową historię he-
roicznej walki ludu śląskiego o państwową niezależność kolejno z Czechami, 
Austrią, Prusami i Niemcami, do których należał Górny Śląsk po odłączeniu 

4. Pomnik Czynu Powstańczego, granit, Góra Świętej Anny, 1946–1955
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się od monarchii piastowskiej w połowie XIV wieku aż do końca pierwszej 
wojny światowej w XX wieku.

Władcy tych państw usiłowali uzasadniać prawa do panowania na obszarze 
zamieszkanym przez ludność polską. Ta z kolei, mimo obcych rządów, trwała 
w swej odrębności manifestującej się językiem, zwyczajami i obyczajami oraz 
przywiązaniem do wiary, wreszcie naturalnym ciążeniem do swojej ideologicznej 
ojczyzny, co przejawiało się zwłaszcza w sferze kultury 55.

Polskość przetrwała mimo wielowiekowego oderwania od swojej pań-
stwowości. Jej „przejawy musieli przyjmować do wiadomości przedstawiciele 
najpierw aparatu państwowego królów czeskich, potem cesarzy austriackich 
oraz bardzo wyraźnie króla pruskiego, a następnie też cesarza niemieckiego. 
Tym wyraźniej, im antypolska polityka była ostrzejsza”. Sceny przedstawio-
ne na pylonach monumentu odwołują się przede wszystkim do okresu po 
1760 roku, gdy król pruski Fryderyk II Wielki niemal w całości zajął obszar 
Górnego Śląska. Wówczas najwyraźniej widać borykanie się Polaków z na-
rzuconą im obcą kulturą oraz wprowadzoną przez Hohenzollernów polityką 
wynarodowienia i systematyczną germanizacją.

W momencie upadku Cesarstwa Niemieckiego (1918) rozpoczęły się 
walki o część Górnego Śląska zamieszkiwaną przez ludność polską. Wiosną 
1919 roku kierownictwo Polskiej Organizacji Wojskowej doprowadziło do 
powstania zbrojnego, którego celem było opanowanie żądanego przez Pola-
ków obszaru i włączenie go do Polski. Walki trwały do 24 sierpnia, kiedy na 
Górny Śląsk przybyła międzynarodowa komisja mająca opanować konflikt, 
a pierwszego października ogłoszono amnestię 56. Problem górnośląski urósł 
do wymiaru międzynarodowego, czego skutkiem był plebiscyt oraz poddanie 
na ten czas spornego obszaru administracji i kontroli militarnej zwycięskich 
mocarstw. Jeszcze w trakcie trwania plebiscytu w 1920 roku doszło do drugie-
go powstania śląskiego, które wybuchło 17 sierpnia na skutek rewolty w Ka-
towicach, będącej odpowiedzią na działania niemieckich bojówek. Powstanie 

 55 M. Lis: Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku. Opole 2001, s. 7.
 56 Ibidem, s. 136–137.
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stanowiło formę samoobrony, trwało od 17 do 24 sierpnia 1920 roku i objęło 
całą wschodnią oraz środkową część obszaru plebiscytowego. Do trzeciego 
powstania śląskiego doszło 3 maja 1921 roku. Był to wyraz sprzeciwu wo-
bec zamiaru przyznania Polsce przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą 
i Plebiscytową jedynie powiatów pszczyńskiego i rybnickiego. Przyczyniło 
się ono do oddania Polsce większej części obszaru plebiscytowego niż to pla-
nowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Włoch. „Część przyznana Polsce 
(3214 km2 – 29 proc. obszaru plebiscytowego) stała się wraz z częścią Śląska 
Cieszyńskiego – liczącym 4216 km² powierzchni województwem śląskim” 57.

Z niezadowoleniem obu stron spotkał się przeprowadzony w 1922 roku 
podział niemieckiej części Górnego Śląska, w wyniku którego Polsce przy-
znano jego część. Niepowodzeniem była również wynegocjowana pod na-
ciskiem mocarstw na 15 lat polsko-niemiecka konwencja, która miała re-
gulować spory gospodarcze i narodowościowe. Zarządzenia te pociągnęły 
za sobą masowe migracje Niemców z części przyznanej Polsce i Polaków 
z części należącej do Niemiec. Nowym etapem w dziejach Górnego Śląska 
była agresja Niemiec na Polskę w 1939 roku i włączenie w granice Rzeszy 
jego części utraconej w 1922 roku. Władze niemieckie wydały bezwzględną 
walkę polskości, zmuszając mieszkańców do wpisania się na niemiecką listę 
narodowościową. Całkowicie wyeliminowano ludność żydowską, a osoby 
przyznające się do polskości eksterminowano. Nastroje antyniemieckie na-
siliły się, czego świadectwem było wysiedlenie po klęsce Rzeszy osiadłych 
na tych terenach Niemców 58.

Zdarzenia te rzucają światło na złożony problem mniejszości narodowych 
żyjących na Górnym Śląsku. Niemcy pojawili się w tym regionie już w śre-
dniowieczu, zwłaszcza w wiekach XIII i XIV, i ulegali językowej polonizacji. 
Do XX wieku dotrwało kilka wysp językowych średniowiecznej niemczyzny 
na Śląsku pruskim, na przykład Gościęcin (Kostenthal), Bojków (Schönwald) 
koło Gliwic. Ludność żydowska zamieszkiwała większe miasta – Bielsko, 
Cieszyn, Królewską Hutę (dzisiejszy Chorzów) i Katowice – a pojawiła się 
na Górnym Śląsku już w wiekach XII–XIII. Jej liczebność zmniejszyła się na 

 57 Ibidem, s. 144–147.
 58 Ibidem, s. 7–10. 
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skutek edyktu cesarza Ferdynanda z 1558 roku, nakazującego wypędzenie 
obywateli wyznania mojżeszowego. Jednak w XIX wieku Żydzi stanowili 
ważne ogniwo w machinie gospodarczej państwa niemieckiego 59. Wspo-
mniane wysiedlenie ludności pochodzenia niemieckiego miało charakter 
weryfikacji narodowościowej, ustalonej dekretem z 28 lutego 1945 roku 

„o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów”. W ten spo-
sób władze PRL założyły, że prawie wszyscy mieszkańcy Górnego Śląska są 
Niemcami i zmusiły ich do upokarzającego procesu weryfikacji 60. Zostali 
mu poddani Niemcy i Żydzi, a w ich gronie znalazły się osoby przyznające 
się do kultury polskiej i czujące się Polakami.

Dunikowski był świadomy trudnej historii ludności polskiej żyjącej na 
Górnym Śląsku, represji, jakie ją spotkały, oraz jej poświęcenia. Z tego wzglę-
du postawił pomnik w miejscu świętym, a w jego bryle uwydatnił znaczenie 
złożonej przez Ślązaków  o f i a r y  –  umieścił go na „prasłowiańskiej świętej 
górze” 61 i nadał mu formę przypominającą świątynię ze zniczem, usytu-
owanym pośrodku całego założenia i otoczonym chroniącymi go czterema 
dolmenami. Jest to odwołanie z jednej strony do ofiary z życia, a z drugiej do 
wieczności i boskości symbolizowanej przez światło. Sakralizujący charakter 
całego założenia architektoniczno-rzeźbiarskiego – jego znaczenie i miejsce 
wyeksponowania – sam w sobie sprzeciwia się zasadzie socrealizmu wiernego 
materializmowi dialektycznemu, z którego owa świętość została wykluczona.

Monumentalność pomnika artysta uzyskał za pomocą skrótów i ujęcia 
syntetycznego – tylko w ten sposób mogła zostać wyrażona ogólnie ujęta 

„historia ciągłej ofiary, w walce o język polski, o przynależność do macierzy” 62. 
Założył narratywność koncepcji tematycznej dzieła i stwierdził: „Musi to być 
epos” 63, który wyrzeźbił na czterech kolumnach kamiennych dolmenów. Ob-
myślił, że będą to „runy ryte w granicie” – czyli napisy figuratywne na świętej 

 59 R. Zapotoczny: Górny Śląsk. Kraina pogranicza, http://www.elvish.org/gwaith/slask/
index.htm [data dostępu: 07.07.2011].

 60 J. Drabina: Górny Śląsk. Przewodnik historyczny. Wrocław 2002, s. 192–193.
 61 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 

1950 [?].
 62 M. Flukowska: Runy ryte…, s. 6. 
 63 Ibidem.
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górze, „czytelne dla przyszłych pokoleń po wiek wieków”, które opowiedzą tę 
historię 64. W tym zamyśle artysty wybrzmiewa zanegowana w socrealizmie 
potrzeba świętości i chęć, by ten pomnik taką potrzebę jednocześnie wzbu-
dzał i zaspokajał u odbiorcy.

Zbigniew Makarewicz, wspominając prace Dunikowskiego nad pomni-
kiem Czynu Powstańczego, mówi o znacznym udziale w budowie tego dzieła 
wrocławskiego architekta  A n d r z e j a  F r y d e c k i e g o 65.  Zaznacza też, 
że Dunikowski podkreślał jego autorski wkład w powstanie monumentu 66. 
Architekt podczas wznoszenia pomnika pełnił funkcję sekretarza i sędziego 
konkursu, wchodził również w skład Komisji Artystycznej, która śledziła 
realizacje twórcze artysty wykonywane etapami na podstawie projektu kon-
kursowego i kontrolowała ich zgodność z wersją oficjalnie zaakceptowaną. 
Sporządził obrys makiety na planie sytuacyjnym w skali 1:200 67. Ulepszył 
także konkursowe projekty usytuowania pomnika. Wykonane przez niego 
plany uwzględniały najbliższe otoczenie monumentu, figurę powstańca ślą-
skiego, mównicę, dojście do niej oraz architraw ukazany w perspektywicznym 
ujęciu całości. Zmiany spodobały się Komitetowi Budowy Pomnika głów-
nie dlatego, że pojawiło się miejsce na mównicę, osobny zajazd dla władz 

 64 Ibidem.
 65 Andrzej Frydecki (1903–1989) – w latach 1922–1930 studiował na Wydziale Architek-

tury Politechniki Lwowskiej, na którym uzyskał dyplom inżyniera architekta z dwoma 
odznaczeniami; w latach 1928–1939 pełnił funkcję asystenta, a później adiunkta na 
Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej w katedrach prof. W. Derdackiego i prof. 
W. Minkiewicza; w maju 1943 r. władze niemieckie zmusiły go do wyjazdu ze Lwowa, 
przeniósł się do Czudca pod Rzeszowem; w latach 1945–1948 pracował w Regionalnej 
Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Katowicach na stanowiskach kierownika Działu 
Miast, a potem zastępcy dyrektora; w latach 1945–1946 prowadził klasę projektowania 
w Śląskich Zakładach Technicznych w Katowicach; z Wrocławską Szkołą Architektury, 
kontynuatorką wydziału założonego na Politechnice Lwowskiej, związał się w 1947 r. 
Zob. Z. Prętczyński: Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952), Wrocław 2005,  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
publication/1011/edition/1146/content [data dostępu: 29.08.2011].

 66 Wywiad z Z. Makarewiczem. Rozm. przepr. K. Tomczak. 20.07.2011, godz. 14:00–
16:00. Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.

 67 MNWK, rkps sygn. 6606. Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. 
Anny, Katowice, 25 września 1946 r.
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państwowych i dojście z niego do pomnika 68. Frydecki opracował więc 
bezbłędny projekt, którym zadbał o przychylność komitetu. Przypuszczalnie 
wykonał tę pracę w zastępstwie zmarłego w trakcie realizacji monumentu 
wybitnego architekta Franciszka Mączyńskiego, który podobnie jak Duni-
kowski zaczynał swoją twórczość w Młodej Polsce. Przejmując jego funkcję, 
Frydecki sprawdzał także plan dzieła, głównie zgodność naniesionych na 
niego rozmiarów kamieni z modelem pomnika, na którym pracował autor.

Frydecki był twórcą i założycielem Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi 
prestiżowymi odznaczeniami państwowymi. Frydecki został także wielo-
krotnym laureatem konkursów architektoniczno-urbanistycznych na terenie 
Lwowa w okresie przedwojennym. Zdobył między innymi pierwszą nagrodę 
za projekt kościoła oo. Misjonarzy, Domu Reprezentacyjnego Związków Woj-
skowych, Domu Żołnierza Polskiego. W okresie powojennym we Wrocławiu 
pracował nad projektem rozbudowy Politechniki Wrocławskiej przy placu 
Grunwaldzkim, projektem urbanistycznym Osi Grunwaldzkiej, placu Ta-
deusza Kościuszki (Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej), odbudową 
i rozbudową istniejącego gmachu na Teatr Miejski oraz odbudową Państwo-
wej Opery 69. Prowadził wykłady na czwartym roku Wydziału Architektury 
i Politechniki Wrocławskiej oraz uczył projektowania w Katedrze Budownic-
twa Utylitarnego. Jego prezentacje dotyczyły spuścizny mistrzów architektury 
greckiej i rzymskiej oraz najważniejszych osiągnięć architektury światowej. 
Analizował metody i środki kompozycji urbanistyczno-architektonicznej. 
Zaznaczał, że posługując się tymi samymi formami – bryłami geometrycz-
nymi, liniami prostymi, wypukłymi lub wklęsłymi – można osiągnąć prace 
o odmiennych stylach, które odróżnia od siebie sposób zestawienia tych 
kształtów 70. Podobnie twierdził Dunikowski. Uważał  mianowicie, że rzeźba 

 68 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 5 grudnia 1947 r.

 69 Z. Prętczyński: Wspomnienia o profesorach…, s. 50–54.
 70 T. Izbicki: Moje wspomnienia z tamtych lat. W: Politechnika Wrocławska we wspomnie-

niach pierwszych absolwentów. Cyt. za: Z. Prętczyński: Wspomnienia o profesorach…, 
s. 51–52.



139

2.4. Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny (1946–1955)

składa się z podstawowych elementów, którymi artysta dysponuje w taki 
sposób, by otrzymać wyjątkowe dzieło 71. Frydecki wiele uwagi poświęcał 
teatrowi jako zjawisku kulturowemu i architektonicznemu. Sugerował, że 
bryła budynku teatralnego powinna uwzględniać relację między dwiema 
strefami: sceną (ekspozycją) i widownią (percepcją). Napisał rozprawę Pro-
jektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu 72, w której 
przedstawił początki teatru nowoczesnego w Europie aż po tendencje no-
watorskie w założeniach teatralnych swojego czasu. Wzgląd na teatralność 
dzieła widoczny jest także w kompozycji pomnika Czynu Powstańczego. 
Jego formalna widowiskowość wynika nie tylko z podziału na przestrzeń 
pomnika (sceny) i amfiteatru (widowni), ale również z rozróżnienia samego 
monumentu wzniesionego na znacznym podeście i w ten sposób wyeks-
ponowanego oraz jego najbliższego otoczenia, w którym mogą znaleźć się 
widzowie percypujący to dzieło. Frydecki interesował się także architektu-
rą monumentalną, na którą zwracał uwagę studentom podczas wykładów 
i objazdów. To zamiłowanie jest również widoczne w pomniku na Górze 
Świętej Anny (o wyznacznikach monumentalizmu tego dzieła wspominano 
wcześniej).

Frydecki w referacie wygłoszonym na zebraniu naukowym Wydziału 
Budownictwa i Architektury w maju 1967 roku rozważa wzajemne związki 
pomiędzy architekturą i budownictwem, zakładając, że zasady formotwórcze 
architektury wywodzą się z problematyki budownictwa i inżynierii. Jedno-
cześnie postuluje nawiązanie kontaktu między architektami a inżynierami 
i rozpoczęcie „technicznie i humanistycznie owocnej współpracy” 73. Taka 
współpraca cechowała również jego relację z Dunikowskim, gdy pracował 
przy projekcie otoczenia pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej 
Anny. Frydecki, charakteryzujący się wielką kulturą osobistą i ogładą 74, 

 71 KP, rkps sygn. 745. Przemówienie Xawerego Dunikowskiego z okazji obejmowania Ka-
tedry Rzeźby w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 1 kwietnia 1959 r.

 72 A. Frydecki: Projektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu. Wro-
cław 1976.

 73 Idem: Referat wygłoszony na zebraniu naukowym wydziału budownictwa i architektury. 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Architektura” 1968, z. 12, s. 7–13.

 74 Wywiad z Z. Makarewiczem…
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 potrafił dojść do porozumienia z wymagającym artystą. Uważał, że zgodne 
działanie zmierzające do realizacji wspólnego celu pozwoli z sukcesem go 
osiągnąć. Jego architektoniczne myślenie stanowiło cenne uzupełnienie 
artystycznej koncepcji pomnikowej mistrza i przyczyniło się do powstania 
monumentu współgrającego ze swoim otoczeniem.

2.4.2. Góra Świętej Anny i mauzoleum ku czci Niemców

Na Górze Świętej Anny przez dziesięciolecia wydobywano wapień, zwany 
białym złotem. Eksploatacji zaniechano po pierwszej wojnie światowej. Na 
południowym skraju amfiteatru do dziś stoi piec wapienniczy zbudowany 
w połowie XIX wieku. Zmiany w tym miejscu rozpoczęły się po dojściu 
Hitlera do władzy w Niemczech. Wówczas Góra Świętej Anny zyskała dla 
Niemców znaczenie wyjątkowe – symbolizowała doskonałą personifikację 
wiktorii germańskiego ducha nad słowiańskim żywiołem i przywoływała 
największą i zwycięską dla Niemców bitwę trzeciego powstania śląskiego 
w 1921 roku, która w tym miejscu się rozegrała.

W latach 1934–1936 u podnóża prostopadłej skały zbudowano  a m f i -
t e a t r  o wysokości około 30 metrów. Jest on świadectwem fascynacji na-
zistów starogermańskimi obyczajami, które łączyli z tłumnymi wiecami 
w podniosłej scenerii, mającymi charakter propagandowy. Amfiteatr stanowi 
przykład licznie wówczas budowanych tego rodzaju obiektów architektury 
totalitarnej, nawiązujących do germańskich Thingplätze, czyli miejsc zgro-
madzeń wojowników. Przeciwległą do kamieniołomu ścianę ścięto po skosie 
w pochyłą powierzchnię, rozmieszczając na niej koncentrycznie szeregi sie-
dzisk dla 7000 osób, a powyżej – platformy dla 20 000 stojących. Amfiteatr 
mógł ogółem pomieścić około 50 000 widzów. Na dole znajdowały się mała 
estrada oraz postument flagowy. W celu odwodnienia amfiteatru wykonano 
tunele – jeden prowadził pod schodami wiodącymi od pomnika do amfite-
atru, pozostałe przebiegały pod samym amfiteatrem. Trybuny zbudowano 
z tak zwanych wapieni gogolińskich. Powstały również drewniane baraki 
z toaletami (stojące tam w szczątkowej postaci do dziś) oraz drewniany bu-
dynek schroniska młodzieżowego dla wychowanków nauczanych w duchu 
faszystowskiego reżimu. Schronisko spłonęło w 1990 roku.
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Nad górną krawędzią przebudowanego kamieniołomu na Górze Świętej 
Anny postawiono  p o m n i k  m a u z o l e u m  (1934–1938) poświęcony 
pamięci 51 Niemców z Korpusu Ochotników, którzy polegli 21 maja 1921 
roku podczas szturmowania góry zajętej przez Polaków w trakcie powstania. 
Zaprojektował go Robert Tischler 75, architekt, który wykonywał plany pomni-
ków-mauzoleów upamiętniających zwycięstwo poległych żołnierzy niemiec-
kich. Jego projektu są również Schlesier Ehrenmal – pomnik ku czci Ślązaków 
w Wałbrzychu (1936–1938) – oraz cmentarze wojskowe: w Ligny-devant-Dun 
na terenie Francji (1933–1936) i w Bitoli (1935–1937, na nim także mauzo-
leum), obecnie na obszarze Macedonii 76. Prototypem tego rodzaju budowli był 
Tannenberg-Denkmal – monumentalne mauzoleum Paula von Hindenburga 
pod Olsztynkiem, wzniesione w latach 1924–1927 według projektu Waltera 
i Johannesa Krügerów. Tannenberg-Denkmal powstał na cześć Niemców 
poległych podczas wygranej bitwy pod Tannenbergiem (obecnie Stębark), 
stoczonej z Imperium Rosyjskim w 1914 roku w okolicach Grunwaldu i do-
wodzonej przez Hindenburga. Krügerowie zaprojektowali również rozbudo-
wę założenia i sarkofagi przeznaczone na zwłoki feldmarszałka z małżonką. 
Kryptę Hindenburgów flankowały wykute w kamieniu przez Paula Bronischa 
ogromne czterometrowe figury żołnierzy. Tannenberg-Denkmal musiał być 
znany Dunikowskiemu – pochodzący z niego materiał został wykorzystany 
do realizacji pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej. Podobny 
motyw – piastowskich wojowników z napiętymi łukami na stoku Góry Świętej 
Anny, tuż pod pomnikiem – widać w pierwszym niezrealizowanym projekcie 
artysty. Owe potężne postacie również miały podkreślać znaczenie walecznego 
czynu zmarłych oraz pełnić pośmiertną wartę.

M a u z o l e u m  T i s c h l e r a  miało kształt niskiej rotundy wyposażonej 
w podłużne otwory okienne wzorowane na średniowiecznych strzelnicach. 

 75 W licznych opracowaniach błędnie określono autorstwo projektu mauzoleum i amfi-
teatru, przypisując je berlińskim architektom Franzowi Böhmerowi i Georgowi Petri-
chowi – zob. np. Góra świętej Anny. Red. R. Hlawacz. Opole 2003, R. Niedźwiedzki: 
Kamienne symbole totalitarnych ideologii, http://opole.gazeta.pl/opole /1,35106,5189190.
html?as=2&startsz=x [data dostępu: 10.04.2011].

 76 J. L. Dobesz: Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy. 
Wrocław 1999, s. 130.
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Ściany wspierało 12 zewnętrznych, masywnych przypór czworobocznych, 
które podobnie jak całą budowlę wykonano z bloków wapienia triasowe-
go przywiezionych z pobliskich miejscowości (między innymi ze Strzelec 
Opolskich). Nad każdą przyporą umieszczono znicz palący się dla uczczenia 
pamięci zmarłych. Do wnętrza „docierało się przez mroczny korytarz górne-
go obejścia, stanowiący rodzaj śluzy ze świata żywych do położonego niżej 
świata zmarłych bohaterów” 77. Wnętrze rotundy – Hala Zmarłych (Totenhal-
le) – stanowiło wielkie i wysokie pomieszczenie wkute kilka metrów w głąb 
calizny skalnej. Znajdowało się tam 12 przypór wykonanych z czerwonego 
dolnopermskiego granitu, wydobytego w kamieniołomie Beucha koło Lipska. 
Użycie tej skały było symboliczne. W Lipsku bowiem niemiecka armia w 1813 
roku odniosła zwycięstwo nad Napoleonem. Ten granit pruskiego zwycięstwa 
symbolizował więc pokonanie zarówno cesarza Francuzów, jak i Polaków. 
Między granitowymi przyporami otwierały się niskie łuki z kamiennymi 
sarkofagami, mieszczącymi prochy niemieckich żołnierzy poległych w po-
wstaniu. Na płytach porfirowych sarkofagów widniały odlane z brązu litery 
tworzące napisy-hasła, komentujące najnowszą historię Niemiec (1914–1933), 
na przykład „1914: Niemcy”, „1917: Bohaterska ofiara”. Na środku rotundy 
ustawiono wykutą z zielonkawego porfiru figurę umierającego germańskiego 
wojownika autorstwa monachijskiego rzeźbiarza Fritza Schmolla, zwanego 
Eisenwerthem 78. Nad posągiem wznosiła się ceglana kopuła kryta złocistą 
wzorzystą mozaiką, która nawiązywała do złotego stropu. Według nordyckie-
go mitu miał on przykrywać pałac poległych bohaterów – Walhallę. Mozaikę 
udekorowano stylizowanymi przedstawieniami orła i swastyki, wykonanymi 
przez Rösslera z Drezna i Klemma z Monachium. Rozświetlało ją światło 
padające z okien latarni na szczycie budowli, wprowadzające tajemniczy, 
religijny nastrój. „Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym było ukrycie 
kopuły wewnątrz rotundy, tak że prawie nie była widoczna z zewnątrz” 79.

 77 Ibidem, s. 137.
 78 Schlesien. Riesengebirge. Grafschaft Glatz. Reisehandbuch von Karl Baedeker. Leipzig 

1938, s. 234.
 79 R. Niedźwiedzki: Kamienne symbole…
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2.4.3. Otoczenie

Gdy Dunikowski przystąpił w 1946 roku do budowy pomnika, miał do dys-
pozycji amfiteatr i miejsce po dawnym mauzoleum niemieckim, które zostało 
wysadzone przez Armię Radziecką (styczeń 1945 roku) – oficjalnie: „uległo 
rozbiórce w samorzutnym odruchu” 80. Zadaniem artysty było wpisanie się 
w tę przestrzeń, ale w mniej konwencjonalnym znaczeniu – nie musiał się 
dostosowywać do tradycyjnej architektury czy do placów miejskich, które 
współcześnie utraciły swoje dawne uroczyste znaczenie i zyskały wartość 
komunikacyjną. Pomnik Dunikowskiego uzyskał podniosły charakter dzię-
ki wyeksponowaniu na naturalnym wzniesieniu i otoczeniu przyrody oraz 
samej strukturze dzieła.

Znajdujące się na wschód od pomnika szerokie schody prowadzą na niżej 
położony ćwierćkolisty taras, wyłożony płytami z czerwonego piaskowca, 
i dalej – do amfiteatru. Na okrągłym cokole amfiteatru ustawiono stalową 
iglicę o wysokości 28 metrów 81. Oprócz pomnika z amfiteatrem w otoczeniu 
Góry Świętej Anny znajduje się bazylika i sanktuarium z figurką świętej Anny 
Samotrzeciej z XV wieku, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem 
z lat 1733–1749, grota wykonana na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kal-
waryjnych z lat 1700–1709. Ważnym centrum pielgrzymkowym jest klasztor 
i kościół zbudowany w latach osiemdziesiątych XV wieku. W tę przestrzeń 
religijną artysta wpisuje swój pomnik, który ma upamiętniać ofiarę złożoną 
przez lud śląski i jednocześnie nadać jej znamiona świętości. Z miejscem 
tym współgra forma dzieła Dunikowskiego, co widać głównie w pierwszym 
projekcie pomnika jako mauzoleum w postaci rotundy – kształcie popular-
nym głównie we wczesnym chrześcijaństwie, gdy budowle centralne miały 
charakter sakralny.

 80 MNWK, rkps sygn. 6606. Program konkursu na projekt Pomnika Powstańca Śląskiego 
na Górze św. Anny, 10 listopada 1945 r.

 81 K. Pieczka: Góra św. Anny. Red. M. Malerek. Piechowice 1995.
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2.4.4. Konkurs

W 1945 roku Związek Weteranów Powstań Śląskich 82 na czele z jego pre-
zesem wicewojewodą pułkownikiem Jerzym Ziętkiem rozpisał konkurs na 
rzeźbiarskie i architektoniczne zrealizowanie „Pomnika Powstańca Śląskiego 
na Górze św. Anny”. Program konkursu został sporządzony 10 listopada tego 
samego roku przez inżyniera architekta Andrzeja Frydeckiego w imieniu 
Komitetu Budowy Pomnika. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego 
rozwiązania plastycznego, które odzwierciedli „ideę czynu powstańczego na 
tle dążeń wolnościowych ludu śląskiego” oraz będzie „symbolem siły oporu 
i przetrwania ludu śląskiego” 83 wyzwolonego przez bohaterskiego powstań-
ca. Zaznaczono, że pomnik stanie na Górze Świętej Anny, w  m i e j s c u 
o   c h a r a k t e r z e  s a k r a l n y m  dzięki sprowadzeniu tu relikwii świętej 
Anny, co zainicjowało powstanie klasztoru pod jej wezwaniem. Był to cel 
religijnych pielgrzymek Ślązaków, a w czasie powstań – ośrodek skupiający 
polskie siły. Postawiony na wzniesieniu monument miał według założeń 
konkursowych z 1945 roku łączyć właściwości narodowościowe i religijne, 
o czym świadczyło wskazanie w układzie komunikacyjnym miejsc kultywo-
wania obrzędu religijnego i punktów postojowych dla tłumu podczas nabo-
żeństw oraz uwzględnienie „pomieszczeń untensylii [sic!] obrzędowych”84, 
wchodzących w skład urządzeń pomocniczo-utylitarnych. Znaczenie po-
mnika zmieniło się dopiero później, w dobie socrealizmu, gdy narzucono 
mu funkcje wyłącznie polityczne, związane z propagowaniem komunizmu.

Na naturalny krajobraz stanowiący miejsce wyeksponowania dzieła skła-
dała się kotlina ocieniona drzewostanem, której punktem dominującym była 
piętrząca się pionowo skała ze szczytem tworzącym płaską obszerną terasę: 

„Masyw skalny oparty o horyzontalnofaliste formy pagórków, zróżnicowany 
fakturą materiału surowego kamienia tworzy główny węzeł samorodnej 
kompozycji jaką stworzyła przyroda” 85. Pomnik planowano usytuować na 

 82 Do 1945 r. Związek Powstańców Śląskich.
 83 MNWK, rkps sygn. 6606. Program konkursu na projekt Pomnika Powstańca Śląskiego 

na Górze św. Anny, 10 listopada 1945 r.
 84 Ibidem.
 85 Ibidem.
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terasie, choć dopuszczono możliwość innego rozwiązania. Program pod-
kreślał konieczność zachowania surowości naturalnego krajobrazu, który 
miał służyć jako „tło dla plastycznie wytłumaczonego symbolu zwycięstwa”. 
Przeznaczeniem monumentu było gromadzenie tłumów podczas obchodów 
upamiętniających bohaterskich powstańców. Miał on współgrać z „obecnym 
momentem historycznym”, który po odzyskaniu ziem śląskich przez Polskę 
jednoczył na tym obszarze przeszłość i przyszłość kultury polskiej.

Zadaniem artysty w pracy konkursowej było między innymi dokonanie 
wyboru miejsca dla monumentu na terasie i ustalenie jego najbliższego oto-
czenia. Do niego także należało rozwiązanie problemów komunikacyjnych, 
czyli zarysowanie planu przebiegu uroczystości w przestrzeni okalającej 
pomnik, na przykład kierunków dopływu publiczności. Powinien też zapro-
ponować zmiany i uzupełnienia dotychczasowych elementów komunikacji 
wewnętrznej. Jego obowiązkiem było ustosunkowanie się do drzewostanu 
i krajobrazu, czyli „ustalenie głównych osi perspektywicznych dla widza bę-
dącego na trasie pochodu lub w miejscach postojowych” i wskazanie rodzaju 
zadrzewienia oraz uzupełnień elementami architektury ogrodowej (skarpy, 
balustrady, schody). Miał też dokonać wyboru odpowiednich urządzeń 
pomocniczo-utylitarnych koniecznych do zaspokojenia „potrzeb życiowych 
masy ludzkiej przybywającej w warunkach marszowych na uroczystość” 86, 
a więc uwzględnienie na przykład opieki sanitarnej czy miejsc nabywania 
żywności.

2.4.5. Akt twórczy

Praca nad projektem pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny 
nie była łatwa. Dunikowski odczuwał znaczne napięcie twórcze – ból i nie-
pokój przed samym aktem tworzenia. Doznawał niemocy, myśląc o zamie-
rzonym monumencie: „już od kilku dni znowu udręka, znoszę nieludzkie 
katusze… jestem w niezwykłej rozterce… mam właśnie rzeźbić pomnik na 
Górze św. Anny i nie mogę znaleźć żadnego plastycznego wyrazu, który 
by współbrzmiał z moim życzeniem”. Nie poddawał się jednak i próbował 

 86 Ibidem.
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przechytrzyć swoją psychikę. Szukał odskoczni od myślenia o planowanym 
dziele wywołującym największe napięcie twórcze, poświęcił więc swoją uwagę 
innym drobnym pracom plastycznym. Dzięki temu w końcu spontanicznie 
dostrzegał wyobrażenie pomnika w przypadkowym szkicu:

Z nudów i dla odprężenia namalowałem tę roślinę nazwaną po łacinie „sanse-
viera Zelandia” […] okaz był niewielki, ale miałem wyobrażenie olbrzymiego 
pomnika, czego jeszcze nie mogłem uchwycić – musiałem gdzieś i jakoś od-
skoczyć. Myśl musiała szukać bodaj mikrosublimacji 87.

Formę swojego dzieła widzi jako monolityczną bryłę w różnym oświe-
tleniu, wychwytując jej kontury, cienie i światłocienie. Skupia się zarówno 
na całości, jak i na szczegółach, co zwraca także uwagę na właściwy sposób 
odbioru pomnika Czynu Powstańczego – swobodne przechodzenie między 
całością a detalem.

2.4.6. Pierwszy projekt

Wstępny projekt artysty z 1946 roku charakteryzowała monumentalność 
w największej skali. Wizja artystyczna mistrza zakładała, że bazaltowa 
ściana wzgórza zostanie przekłuta na całej długości w trzy płaszczyzny 
wysokości około 30 metrów. Na górze, 160 metrów od krawędzi, artysta 
chciał postawić rotundę z wyniosłą wieżą pośrodku 88. „Na środkowej 
[ścianie – K.T.], pod obecnym pomnikiem, przewidziano wielkie rzeźby 
piastowskich łuczników z napiętymi łukami. Na obu bocznych powierzch-
niach zaplanowano zespoły kariatyd” 89. Kariatydami miały być umieszczone 
w arkadach wydrążonych w skale postacie świętych. Zamierzał więc inge-
rować w naturalnie ukształtowane wzniesienie, które współtworzyłoby po-
mnik, stanowiąc jego główny budulec. Zaprojektował dynamiczne i wielkich 

 87 J. Miklaszewska: Xawery Dunikowski. „Życie Literackie” 1964, nr 9, s. 3.
 88 Świadczy o tym fotografia makiety z projektem pierwszego projektu pomnika Czynu 

Powstańczego. Zob. J. Puget: Pomnik Powstańca Śląskiego. „Przegląd Artystyczny” 1946, 
nr 7, s. 3.

 89 J. Miklaszewska: Xawery Dunikowski…, s. 3.
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rozmiarów figury łuczników, w których odwoływał się do piastowskiej tra-
dycji związanej z Górą Świętej Anny, przywołującej odległe polskie dzieje. 
Święci umieszczeni w skalnych arkadach przypominaliby o chrystianizacji, 
która odbyła się na tych ziemiach za panowania dynastii Piastów, i kulcie 
figurki świętej Anny Samotrzeciej, umieszczonej w XV wieku w pobliskim 
gotycko-barokowym kościele świętej Anny (1480–1485). Świadczyliby o re-
ligii chrześcijańskiej, podobnie jak sakralny charakter budowli centralnej 
mającej stanąć na płaskiej terasie. Projekt ten nie został zaakceptowany 90, 
ponieważ nie odwoływał się swoją formą bezpośrednio do idei pomnika, 
czyli zwycięstwa powstańców śląskich w walkach z lat 1919–1921, natomiast 
przedstawiał tematykę religijną i nawiązywał do początków chrześcijaństwa, 
co negowano w państwie o ustroju komunistycznym. Technicznie był także 
trudny do wykonania, z czym wiązałyby się ogromne koszty, na które wła-
dza nie mogła sobie pozwolić. Rotunda, mimo innowacji w formie wieży 
wprowadzonej przez artystę, kojarzyła się zbytnio z mauzoleum Tischlera 
o podobnej bryle, które wyrażało apologię zwycięstwa Niemiec i  faszy-
zmu, a więc czciło odwiecznego wroga Polski, skrytykowanego także przez  
komunistyczną propagandę.

Jedynie forma mauzoleum pierwszego projektu sugerowała grobowiec 
poległych w 1921 roku powstańców śląskich. Ten monument miał sławić 

 90 W pierwszym etapie konkursu nie przyznano głównej nagrody, ale trzy równorzędne 
drugie, którymi wyróżniono: M. Wnuka i architekta S. Lisowskiego (cylindryczny słup 
pokryty figuralną płaskorzeźbą w układzie pasowym i zwieńczony postacią klasycy-
zująco ujętego geniusza z mieczem, przeznaczony do dolnej przestrzeni amfiteatru), 
X. Dunikowskiego z W. Jarockim i F. Mączyńskim oraz zespół tworzony przez S. Mo-
mota, J. Trenarowskiego i architekta W. Tomaszewskiego (walcowato-stożkowy słup 
postawiony na skale i za nim zakomponowana ściana udekorowana stojącymi przy 
niej rzeźbami). Nagrodzonych artystów dopuszczono do drugiego etapu eliminacji. 
Ponadto wśród nadesłanych ponad 40 prac znalazły się także niewyróżnione propo-
zycje m.in. J. Kruga (umieszczona na skale wieża ustawiona przed „ażurową świątynią” 
i architektoniczne opracowanie amfiteatru), J. Bandury (postawiony na dwukondygna-
cyjnym postumencie „kamienny słup” zwieńczony posągiem Nike i towarzyszące mu 
kariatydy „przybudowane” do ściany skały), J. Proszkowskiego (50-metrowa kolumna 
postawiona u podstawy 35-metrowej skały), S. Marcinowa i architekta Z. J. Rzepeckiego 
(portyk kolumnowy zwieńczony grupą postaci i ustawiony u podstawy wzniesienia). 
Zob. J. Puget: Pomnik Powstańca…
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polskich bohaterów i stanąć na miejscu rozebranego mauzoleum upamięt-
niającego zwycięstwo Niemców nad powstańcami śląskimi. Wymowa całego 
przedsięwzięcia była w zamierzeniu symboliczna – wywyższałoby przegra-
nych, akcentowało odwagę i męstwo rodaków oraz ideę walki o polskość. Oba 
mauzolea w kształcie rotundy byłyby do siebie formalnie zbliżone, ale projekt 
Dunikowskiego stanowiłby krytyczną redakcję wcześniejszego dzieła – czyli 
zniwelowałby niemiecki wzorzec poprzez zewnętrzną zmianę, twórcze za-
burzenie formalne i negujące pierwowzór rozwinięcie. Stylistyczny dialog 
wzmacniałaby ponadto znaczeniowa sprzeczność – oba mauzolea sławiłyby 
dwa wrogie narody walczące ze sobą. Stanowiłyby także ewidentne świa-
dectwo dynamicznego procesu historycznego, który wpływa na sztukę, jej 
niszczenie i ponowną kreację. 

W pierwszym projekcie nie widać socrealistycznych motywów. Duni-
kowski tworzył go – jeszcze wolny od obostrzeń realizmu socjalistycznego – 
z entuzjazmem artysty, który w końcu ma okazję wygrać konkurs na reali-
zację monumentalnego założenia pomnikowego. Jego propozycja porażała 
rozmachem, wielkością i wymaganiami. Nad projektem zaczął pracować już 
w szpitalu, zaraz po pobycie w Oświęcimiu, który ograniczył go artystycznie, 
ale nie pozbawił życia. Dzięki skupieniu się na kreacji rekonwalescencja prze-
biegła pomyślnie i artysta szybciej odzyskał siły. To pierwsza indywidualna 
praca Dunikowskiego wykonana poza drutami obozu koncentracyjnego, 
dlatego widać w niej swobodę tworzenia, zapał i inwencję, którym trudno 
wyznaczyć granice – zarówno w strukturze, jak i w rozmachu ujęcia tematu.

2.4.7. Drugi projekt

Konieczność realnego spojrzenia na ówczesne warunki techniczne i uwzględ-
nienia kontekstu historycznego pojawiła się przy drugim projekcie, którego 
realizacja wiązała się już z istnieniem dzieła w przestrzeni ideologicznej 
i wynikającymi stąd ograniczeniami. Nad kolejnym projektem Dunikowski 
zaczął pracować z architektem Franciszkiem Mączyńskim. Tym razem miał 
w zamyśle dzieło, które nie zniechęcało wizyjnością, a jego charakter był 
neutralny w stosunku do religii. Klarowna kompozycja architektoniczno-

-rzeźbiarska stanowiła obiektywną odpowiedź artysty na wymogi konkursu. 



149

2.4. Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny (1946–1955)

Jej prostota stała się atutem, bo dzięki niej władza łatwiej zinterpretowała 
pomnik jako sztukę spełniającą warunki socrealizmu.

W protokole z zebrania  s ą d u  k o n k u r s o w e g o  drugiego etapu 
eliminacji spisanego 16 sierpnia 1946 roku Frydecki, pełniący funkcję sekre-
tarza, wymienia osoby, które weszły w jego skład: profesora artystę rzeźbiarza 
Tadeusza Breyera, historyka sztuki Tadeusza Dobrowolskiego, architekta 
Tadeusza Eugeniusza Łobosa, Janusza Lewańskiego (w zastępstwie Romana 
Lutmana), artystów rzeźbiarzy Karola Muszkieta i Wandę Ślędzińską 91. Sę-
dziami konkursowymi zostali Tadeusz Żakey i Frydecki. Obecni rozpatrzyli 
trzy projekty: oprócz pracy Dunikowskiego były to propozycje Mariana 
Wnuka oraz spółki autorskiej utworzonej przez rzeźbiarzy Stefana Momota, 
Józefa Trenarowskiego i architekta Władysława Tomaszewskiego, która na-
desłała projekt w trzech wariantach.

Muszkiet skrytykował w pracy Wnuka układ grupy rzeźbiarskiej – wyróż-
niająca się Nike zasłaniała pozostałe postaci. Breyer uznał tę propozycję za 
poprawną pod względem sytuacyjnym, ale rzeźbiarsko zbyt naturalistyczną. 
Ponadto kategorycznie stwierdził, że powstańca powinno się uczcić albo 
dobrą rzeźbą, albo nie robić tego wcale. Dobrowolski, podobnie jak Muszkiet, 
dostrzegł w propozycji Wnuka wyraźne błędy kompozycyjne. Żakey podsu-
mował: „[projekt – K.T.] wykonany jest zbyt szkicowo, usytuowanie grupy 
na szczycie ryzykowne, a kompozycja jej raczej konwencjonalna ze słabą 
widocznością całości od strony amfiteatru, ze szkodą dla łatwego objęcia 
całości tematu potraktowanego zrozumiale dla laika” 92.

 91 W materiałach archiwalnych dokumentujących przebieg konkursu na pomnik Czynu 
Powstańczego widnieje Jadwiga Ślędzińska (zob. m.in. MNWK, rkps sygn. 6606. Pro-
tokół z zebrania Sądu Konkursowego, Katowice, 16 sierpnia 1946 r., s. 1), jednak brakuje 
danych o działającej w tym czasie i noszącej powyższe imię „artystce rzeźbiarce”, jak 
jest określana w tych źródłach. Wobec tego można z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić pomyłkę lub z mniejszym – oboczność w stosowaniu imion – i założyć, że 
chodzi o Wandę Ślędzińską (1906–1999) – uczennicę X. Dunikowskiego z krakowskiej 
ASP, aktywną także jako członkini jury w konkursie na pomnik Bohaterów Warszawy. 
Jej rzeźbiarski portret artysta wykonał w 1948 r. (gips patynowany, 38 × 31 × 33 cm).

 92 MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół z zebrania Sądu Konkursowego, Katowice, 16 sierpnia 
1946 r.
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Pierwsza wersja projektu Momota, Trenarowskiego i Tomaszewskiego 
przedstawiała „kopicę, na której orzeł założył swe gniazdo”. Breyer ocenił 
ją pozytywnie, zaznaczył jednak, że wymiary orła są za duże. Według Ślę-
dzińskiej praca była słaba, co wynikało z nieprawidłowych proporcji orła, 
niewspółgrających z płaskorzeźbami na dolnym fryzie kopca. Dobrowolski 
uznał, że mimo poprawności formy architektonicznej i tematu motyw orła na 
cokole jest banalny i był często stosowany w przedwojennych prowincjonal-
nych założeniach pomnikowych. Nieco prześmiewczo przyrównał projekt do 
wieży asyryjskiej i kopca termitów. Pozostałe dwie wersje pomnika uznano 
za mierne, przy czym druga propozycja zniechęciła ponadto rzeźbiarskim 
nadmiarem, barokowością i analogią do „przedmiotu konfekcyjnego”.

W projekcie Dunikowskiego Breyer skrytykował wprowadzenie innej 
skali dla rzeźby i innej dla architektury, co według niego skutkuje brakiem 
harmonii całości. Pochwalił elementy rzeźbiarskie. Natomiast Muszkietowi 
spodobała się architektoniczna część pracy. Według Dobrowolskiego zaletą 
pracy Dunikowskiego była łatwość w odbiorze jej tematu i układu architek-
tonicznego. Wady widział w „przypadkowym” usytuowaniu poszczególnych 
elementów kompozycji, „różnorakości skali rzeźby i architektury” oraz w nie-
adekwatności rzeźby na dolmenach – zbyt szkicowej, mało przekonującej 
i niekomponującej się z całością. Natomiast za „bardzo dobry” uważał frag-
ment rzeźbiarski. Żakeyowi nie przypadła do gustu podstawa rzeźby, która 
według niego tworzyła „osobny zespół form nie zharmonizowany z całością 
i sztuczny w układzie” i była zbyt wysoka. Uważał, że przy podstawie stano-
wiącej jedną trzecią wysokości „menhira” ten ustawiony na drugim planie 
dodatkowo ulegnie skrótowi perspektywicznemu w oglądzie widza stojącego 
w przestrzeni amfiteatru. Żakey stwierdził, że „pozioma forma podstawy 
projektu jest zbyt słabym elementem zwieńczenia skały”, a rzeźba figuralna 
to element pionowy pozbawiony wyrazistości wobec cokołu i całości wznie-
sienia. Z tym twierdzeniem nie zgodził się Dobrowolski, który przypomniał, 
że zgodnie z dokonaną na miejscu próbą wysokości elementu pionowego 
wymiary cokołu były wystarczające.

Podczas oceny pracy Dunikowskiego zdania były więc podzielone. Więk-
szość reprezentantów sądu konkursowego określiła rozwiązania zastosowane 
w jego projekcie za niekorzystne – zasadniczy punkt oglądu przyszłego 
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pomnika widziano w amfiteatrze, a nie na przykład z boku, czyli na wierz-
chołku skały, co wiązało się z funkcją monumentu mającego być tłem dla 
uroczystości. Zgodnie skrytykowano różnej skali rzeźbę i architekturę oraz 
rozwiązania kompozycyjne. Jednocześnie opracowanie fragmentu rzeź-
biarskiego zostało uznane za mistrzowskie i wyróżniające Dunikowskiego 
spośród innych uczestników konkursu, co potwierdziło jego rangę i pozycję 
w środowisku artystycznym. Całość architektoniczno-rzeźbiarska zapropo-
nowana przez artystę wydała się arbitrom najbardziej okazała i wykonana 
z największym rozmachem spośród prac pozostałych uczestników. Podczas 
głosowania, uwzględniającego takie kryteria oceny jak: sytuacja, ogólna 
kompozycja, strona tematyczna, fragment i realizacja, Dunikowski otrzymał 
najwyższą ilość punktów od każdego członka sądu konkursowego za frag-
ment rzeźbiarski. Wyprzedził pozostałych artystów również pod względem 
tematyki i realizacji. W każdej kategorii został najlepiej oceniony przez swoją 
dawną uczennicę Ślędzińską, co świadczyło o jej konsekwentnej postawie 
wobec byłego profesora, z którą wiązało się uznawanie go nadal za autory-
tet artystyczny. Zgodnie z wynikiem głosowania Dunikowski zajął pierw-
sze miejsce, Wnuk – drugie, a ostatnie – zespół Momota, Trenarowskiego 
i Tomaszewskiego. Dobrowolskiemu powierzono zadanie dbania o stronę 
literacko-historyczną tematyki projektu. Powołano Komisję Artystyczną, 
w skład której weszli członkowie sądu konkursowego. Miała ona oceniać 
wartość artystyczną powstającego monumentu i przekazywać swoje opinie 
Komitetowi Budowy Pomnika 93.

6 listopada 1946 roku została zawarta u m o w a  między Komitetem 
Budowy Pomnika, reprezentowanym przez jego przewodniczącego Jerzego 
Ziętka, lansowanego przez ówczesną propagandę na powstańca śląskiego, 
a artystą. Dunikowski zobowiązał się do szczegółowego opracowania ar-
chitrawów, głowic i modelu znicza oraz 12 płaskorzeźb (przypuszczalnie 
chodziło o cztery kariatydy i osiem dekoracji rzeźbionych na dolmenach), 
których historyczna tematyka miała zostać uzgodniona z Instytutem Śląskim. 
Początek pracy ustalono na 15 listopada 1946 roku. Do zadań Komitetu 
Budowy Pomnika należało: zatrudnienie kamieniarzy i sił pomocniczych, 

 93 Ibidem, s. 2.
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wykonanie w kamieniu, zgodnie z zatwierdzonymi modelami, architrawów, 
głowic, znicza i płaskorzeźb. Według Uzupełnienia umowy z dnia 6 listopada 
194694 Dunikowski miał opracować najpierw kolejno: model znicza, modele 
ośmiu głowic, modele czterech kariatyd i model fryzu. Jako następne zada-
nie polecono mu wykonać figurę powstańca śląskiego, do czego ostatecznie 
nie doszło. Powstanie ośmiu płaskorzeźb zostało przesunięte na późniejszy 
termin.

2.4.8. Szkice projektowe

Projekty pylonów pomnika Czynu Powstańczego w różny sposób ustosun-
kowują się do ich wersji finalnej, mają takie same wymiary (43,5 × 21 × 26,5) 
i powstały w latach 1946–1952.

Projekt pylonu wschodniego, od północy, z kariatydą Hutnik jest zgodny 
z ostateczną formą pomnika. W uskokach zamarkowano dwie głowy śląskie. 
Na ścianach zewnętrznych widać rysunek tuszem dwóch scen: Niemcza, Lud 
śląski, a na ścianie wewnętrznej znajduje się fryz przedstawiający: gołębia, 
słonecznik, konika polnego i wiewiórkę. Na górnej krawędzi widnieje litera 
D. Projekt pierwszy pylonu zachodniego, od północy, z kariatydą Kobieta ślą-
ska różni się od wersji końcowej, w której pojawia się w tym miejscu kariatyda 
Górnik. W uskokach widać dwie głowy śląskie. Na ścianach zewnętrznych 
umieszczono rysunki tuszem przedstawiające sceny: Gwałty pruskie i Strajk. 
Na ścianie wewnętrznej znajduje się fryz prezentujący wyobrażenia ważki, 
kłosów, jaskółki, gęsi. Na górnej krawędzi pojawia się litera A. Drugi projekt 
pylonu wschodniego z kariatydą Kobieta śląska jest zbieżny z pierwszym 
projektem, ale na fryzie w miejscu jaskółki i gęsi widać przedstawienia orła 
i innego ptaka.

Projekt pylonu zachodniego, od południa, z kariatydą Rolnik jest zgodny 
z wersją finalną. W uskokach od frontu wyrzeźbiono dwie głowy śląskie. 
Na ścianach zewnętrznych widać rysunki tuszem przedstawiające sceny: 
Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie oraz Powstańcy śląscy. Na ścianie 
wewnętrznej umieszczono fryz z wyobrażeniami zająca, koła i trybu, koła 

 94 MNWK, rkps sygn. 6606. Uzupełnienie umowy z dnia 6 listopada 1946.
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ze szprychami i pawia. Na górnej krawędzi widnieje litera B. Zbieżny z tym 
projektem jest szkic pylonu pozbawionego kariatydy, który został wykonany 
przez Dunikowskiego równolegle. Relief na ścianie frontowej ukazuje dwie 
ujęte frontalnie postacie żołnierzy w hełmach i wypisaną cyfrę III. Relief na 
ścianie bocznej przedstawia żołnierzy z karabinami w natarciu i armatkę na 
pierwszym planie, a więc pokazuje scenę z powstańcami śląskimi z uwzględ-
nieniem napisu „1939”. Na ścianie tylnej pojawia się rysunek węglem odzwier-
ciedlający trzy medaliony. Górą ciągnie się fryz z czterema płaskorzeźbami, 
które przedstawiają zająca, wycinek koła i trybu, wycinek koła oraz gołębia.

Projekt pylonu wschodniego, od południa, uwzględnia kariatydę Gór-
nik, odmiennie niż w wersji oryginalnej, gdzie w tym miejscu znajduje się 
Kobieta śląska. W uskokach od frontu wyrzeźbiono dwie głowy śląskie, a na 
ścianach zewnętrznych umieszczono rysunki tuszem przedstawiające sceny: 
Pokój oraz Walka o szkołę polską w 1934 roku. We wnęce ściany widać fryz 
z wyrzeźbionymi wyobrażeniami motyla rusałki pawika, ptaka, winogrona 
i motyla. Na górnej krawędzi znajduje się litera C. Inny projekt pylonu z ka-
riatydą Górnik i dwiema głowami śląskimi w reliefach przedstawia sceny 
różniące się od sekwencji poprzedniego projektu, które występują w wersji 
końcowej. Relief na ścianie frontowej ukazuje powalonego rycerza z mieczem 
oraz uwzględnia cyfrę II. Relief na ścianie bocznej przedstawia górników 
ze świdrami górniczymi. Sceny te tematycznie odpowiadałyby projektowi 
z kariatydą Hutnik w pylonie północnym, jednak zostały pominięte i nie 
pojawiają się na żadnym z pozostałych dolmenów. Na ścianie tylnej umiesz-
czono rysunek węglem ukazujący fryz z czterema medalionami oraz wyżej 
wizerunek między innymi ważki i samolotu.

Dunikowski wykonał projekt reliefu na ścianie frontowej przedstawiający 
trzy postacie rycerzy i opatrzony cyfrą I. Opracował również projekt reliefu 
na ścianie bocznej zbliżony tematycznie do sceny uwzględnionej w wersji 
ostatecznej pomnika, zatytułowanej Niemcza (950) – ukazuje on rycerza w roz-
kroku, walczącego włócznią, a za nim zarysy postaci pozostałych wojowników 
dzierżących włócznie. Na reliefie tym znajduje się napis: „Głogów 9050 [?]” 95.

 95 Napis na reliefie przytoczono według zapisu w tekście archiwalnym (na karcie katalo-
gowej MNWK) opisującym projekt tego reliefu na ścianie bocznej  zaprojektowanego 
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Projekty czterech płyt licujących znicz powstały w latach 1946–1952 i mają 
zbliżone wymiary (114 × 86 × 8 cm). Dwie z nich przedstawiają Śląski Krzyż 
Powstańczy, a dwie pozostałe Krzyż Grunwaldu. Projekt awersu Śląskiego 
Krzyża Powstańczego uwzględnia wyrzeźbionego w reliefie wklęsłym orła 
śląskiego z następującymi datami na ramionach: „1921”, „1939”, „1945”. Pro-
jekt jego rewersu wydobywa w reliefie wklęsłym kształt krzyża maltańskiego, 
w którego centrum znajdują się napisy: „KRN 1946” i „Bojownikom Śląska”. 
Ostatnia para płyt licujących znicz przedstawia: wyryty w reliefie wklęsłym 
awers Krzyża Grunwaldu z mieczem oraz rewers z tarczą w centrum i napi-
sem: „1410 KG 1944”.

Ten opis projektów poszczególnych pylonów pozwala dostrzec, jak kształ-
towała się ostateczna forma pomnika Czynu Powstańczego. Pokazuje dy-
namiczny rozwój koncepcji poszczególnych części monumentu, wskazuje 
zmiany, które spowodowały wykluczenie określonych scen i wprowadzenie 
na ich miejsce innych. Umożliwia ogląd wizji Dunikowskiego od wstępnego 
zarysu aż do ostatecznej jej realizacji, na którą wpłynęły również czynniki 
zewnętrzne, niezależne od artysty. Wynikały one głównie ze współudziału 
w powstawaniu pomnika kilku organów koordynujących akt twórczy, które 
proponowały tematykę motywu rzeźbionego i wkuwanego (Komisja Arty-
styczna, Komitet Budowy Pomnika, Instytut Sztuki, dygnitarze wysuwający 
indywidualne życzenia – na przykład prezydent Bolesław Bierut, wicepre-
mier Aleksander Zawadzki), lub ze zmian w relacjach i układach między 
artystą i państwowym zleceniodawcą podczas kilkuletniego wznoszenia 
dzieła. O finalnej wersji monumentu zadecydowała w dużej mierze kon-
tekstualna procesualność realizacji, modyfikacje politycznej koniunktury, 
w tym różne nasilenia doktryny „socu” i związana z tym rehierarchizacja 
wątków historycznych cennych propagandowo. Duże znaczenie miały także 
nieprzewidziane komplikacje podczas samego wykonawstwa, między innymi 
trudności techniczne w łączeniu granitowych bloków pylonu, które wpływały 
na skorelowanie z nimi fragmentów skulptury, wymuszając więc ich przesu-
nięcia lub odrzucenie, deficyt materiału, warunki klimatyczne czy przypadek 

pylonu z kariatydą Górnik. Trudna do identyfikacji data najprawdopodobniej jest błędem 
autora lub osób pomagających mu wykonać projekt.
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(o czym szerzej będzie jeszcze mowa w dalszej części tekstu). Mimo to koń-
cowa forma pomnika nie odbiegała znacząco od wstępnych projektów, co 
świadczyło o dużym marginesie swobody twórczej (zwłaszcza w końcowym 
etapie okołoodwilżowym), ale także o konsekwencji i zdecydowaniu artysty.

2.4.9. Realizacja 96

Dunikowski zamierzał pracować trzy miesiące nad modelem  z n i c z a, 
który odlał w gipsie w naturalnej wielkości 97. Komitet stwierdził, że jego 
rozmiar ustalony w modelu pomnika jest za duży, co będzie utrudniać ruch 
uczestników uroczystości, uwzględniany w strukturze monumentu przez 
organizatorów. Efektem konferencji z 19 stycznia 1948 roku, w której uczest-
niczyli inżynier Gawędzki (zajmujący się kierownictwem technicznym robót 
budowlanych) i Frydecki, było podważenie zasadności powyższych uwag. 

 96 Chronologię procesu realizacji poszczególnych elementów pomnika odtworzono na 
podstawie materiałów archiwalnych – pełnych luk i niedopowiedzeń. Ten szkicowy 
zarys, choć nadal w wielu miejscach niedookreślony, pozwala jednak na wskazanie 
kluczowych etapów prac wykonawczych. Przypuszczalnie przedstawiały się one nastę-
pująco: w pierwszej kolejności powstały elementy przy dolmenach, czyli  k a r i a t y -
d y  – w 1949 r. (szkice w latach 1946–1947, modele w latach 1947–1948), czemu towa-
rzyszyło ustalanie koncepcji płaskorzeźby wkuwanej wypełnionej ołowiem (koncepcja 
tematyczna klarowała się od końca 1946 r., z większym ukonkretnieniem w 1951 r., 
koncepcja techniczna – w 1951 r.). W dalszej kolejności realizowano  p ł a s k o r z e ź b y 
n a  f r y z i e  –  w 1950 r. (modele w latach 1949–1950, koncepcja tematyczna rozwijała 
się od 1947 r.). W międzyczasie opracowano  g ł o w y  m ę s k i e, wykonane w 1954 r. 
(modele w 1949 r., wstępne wykucie w 1950 r., koncepcja tematyczna od 1947 r.). Rów-
nolegle powstawał  z n i c z  –  w latach 1953–1955 (szkic znicza w latach 1947–1952, 
modele płaskorzeźbionych płyt bocznych w 1950 r.) i  p ł a s k o r z e ź b a  w k u w a n a 
wypełniona ołowiem – w latach 1954–1955. Finalnie zaniechane wyrzeźbienie powstańca 
śląskiego planowano na sam koniec (ogólne ustalanie koncepcji rozpoczęto ok. 1946 r., 
ze wstępną datą opracowania wyznaczoną na 31 marca 1952 r. – zob. MNWK, rkps 
sygn. 6606. Uzupełnienie umowy z dnia 6 listopada 1946). W większości daty powsta-
nia modeli i szkiców podano za: Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. 
[Katalog zbiorów Muzeum Rzeźby im. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego 
w Warszawie]. Oprac. A. Kodurowa. Warszawa 1975.

 97 MNWK, rkps sygn. 6606. Do Obywatela Prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich 
w Katowicach Pułkownika J. Ziętka, od X. Dunikowskiego, 7 kwietnia 1947 r.
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Przyznano, że rozmiary znicza nie mogą ulec zmianie z powodu konieczno-
ści zachowania jego proporcji względem całości projektu. Ponadto komitet 
egzekwował prawo do decydowania o tematyce płaskorzeźb na ścianach 
znicza 98. W 1949 roku Instytut Śląski ustalił, że cztery ściany powinny zostać 
pokryte prostymi symbolami związanymi z ideą pomnika. Jeden z wariantów 
uwzględniał odwzorowanie Orderu Sztandaru Pracy 99. Zgodnie z ostateczną 
wersją, na którą Dunikowski przystał – a warto zaznaczyć, że zastrzegł tu 
sobie wyraźnie końcową decyzję „odnośnie charakteru rzeźb” 100 – po dwóch 
stronach znicza miały się znaleźć wyobrażenia Śląskiego Krzyża Powstańcze-
go i Krzyża Grunwaldu, a po dwóch pozostałych – narzędzia symbolizujące 
pracę i walkę 101. Artysta przekonywał też, że wyrzeźbienie tych dekoracji 
przed „ustaleniem pracy” nad płaskorzeźbą wkuwaną na dolmenach „jest 
przedwczesne, gdyż wiążą się one najściślej z płaskorzeźbami i uzależnione są 
od ich potraktowania” 102. Ściany znicza zamierzał wykonać przed uroczystym 
odsłonięciem monumentu świadomy, że nie wszystkie płaskorzeźby uda mu 
się dopracować na czas, i zdeterminowany, by przynajmniej wnętrze dzie-
ła zostało wykończone 103. Polecił wkuć w bryłę znicza mosiężną misę tak, 
by jej podstawa wystawała maksymalnie 2 centymetry ponad jego lico 104.

 98 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 21 stycznia 1948 r.

 99 KP, rkps sygn. 763. Komitet Budowy Pomnika na Górze św. Anny, Katowice, 4 lutego 
1952 r.

 100 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 21 stycznia 1948 r.

 101 MNWK, rkps sygn. 6607. Oddział Śląski Instytutu Zachodniego, Instytut Śląski, Katowice, 
19 lutego 1949, do wicewojewody płk. J. Ziętka.

 102 KP, rkps sygn. 763. X. Dunikowski i M. Flukowska do Komitetu Budowy Pomnika na 
Górze św. Anny, Katowice, 29 kwietnia 1952 r. Dunikowski jeszcze w czerwcu 1953 r. 
proponował rzeźbiarskie udekorowanie znicza Alinie Ślesińskiej. Zob. MNWK, rkps 
sygn. 6609. List X. Dunikowskiego do Aliny Ślesińskiej, Kraków, 25 czerwca 1953 r. Projekt 
płyt bocznych znicza jednak powstał już w 1950 r., o czym świadczy jego data wskazana 
w katalogu Kodurowej. Zob. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki…, s. 118.

 103 MNWK, rkps sygn. 6609. Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, 4 czerw-
ca 1951 r.

 104 MNWK, rkps sygn. 6609. Do Komitetu Budowy Pomnika Czynu Powstańczego, 
od X.  Dunikowskiego, Kraków, 15 stycznia 1951 r.
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Płaskorzeźby umieszczone na  f r y z i e  miały być tylko ornamenta-
cjami 105. Dunikowski planował je wykonać w katowickiej pracowni w cią-
gu około czterech miesięcy. Komitet zdecydował, że  a r c h i t r a w  będzie 
zrobiony z naturalnego kamienia, jeśli zaś warunki techniczne na to nie 
pozwolą, między pylonami zastąpi go sztuczny materiał 106. Początkowo 
(1947) cztery z ośmiu rzeźb  g ł ó w  umieszczonych pod architrawem na 
bocznych uskokach każdego dolmenu miały portretować „czterech królów 
polskich” (książąt śląskich, poczynając od Bolesława Chrobrego), o czym 
wstępnie powiadomiono artystę 107. Później Instytut Śląski zobowiązał się do 
określenia szczegółów przedstawień wszystkich głów 108, na co Dunikowski 
znów musiał czekać 109. Dopiero po konferencji z udziałem Dunikowskiego 
i Instytutu Śląskiego w Katowicach (1949) ustalono, że wszystkie portrety 
będą symbolizować ludność śląską, która przez wieki trwała przy mowie 
i tradycji przodków oraz walczyła o wolność 110. Wówczas obok odgórnych 
propozycji o charakterze wyraźnie propagandowym (między innymi gło-
wa żołnierza radzieckiego, głowa górnika) pojawiły się motywy neutralne, 
tj. głowa żaka krakowskiego, który przez wieki studiował na uniwersytecie 
krakowskim i wrocławskim – symbol nieprzerwanego związku kulturowe-
go Śląska z innymi obszarami kraju oraz znaczenia kultury dla zachowania 
polskości – czy głowa kobiety śląskiej – „symbol roli ogniska domowego dla 
utrzymania narodowych tradycji i języka ojczystego” 111. A także – szczegól-
nie ważne ze względu na militarne znaczenie: głowa powstańca śląskiego 

 105 MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół w sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika Czynu 
Powstańczego, 29 stycznia 1947 r.

 106 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 21 stycznia 1948 r.

 107 MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół w sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika Czynu 
Powstańczego, 29 stycznia 1947 r.

 108 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, 9 października 1947 r.

 109 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 paździer-
nika 1947 r.

 110 MNWK, rkps sygn. 6607. Oddział Śląski Instytutu Zachodniego, Instytut Śląski, Katowice, 
19 lutego 1949, do wicewojewody płk. J. Ziętka.

 111 Ibidem.
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i żołnierza polskiego. Tematyka głowic pozostała jednak kwestią otwar-
tą. Dunikowski nie uznał powyższych propozycji za ostateczne. Bardziej 
przypadła mu do gustu koncepcja wicepremiera Aleksandra Zawadzkiego, 
zgodnie z którą głowice ozdabiałyby okazy roślinne i zwierzęce (w wersji 
finalnej umieszczone na płytach fryzu) 112. W pewnym momencie komitet 
uznał wykonanie portretów na wewnętrznych ścianach pylonów za zbędne: 

„Prace te okazały się bowiem niecelowe ze względu na całokształt koncepcji 
artystycznej pomnika i z tego powodu zostały zaniechane” 113. Mimo to we 
wrześniu 1950 roku artysta dopilnował ich wykucia w granicie różowym. 
W ostatecznej wersji głowy wieńczące rozwarstwione pylony przedstawiają 
twarze mężczyzn, ale trudno określić ich profesję, dlatego ich propagandowy 
charakter uległ zatarciu (il. 5). Stanowią świadectwo portretowych umiejętno-
ści Dunikowskiego, które pozwoliły mu połączyć realizm z psychologizmem. 
Wykonując każdy kolejny element pomnika, artysta dawkował sobie pracę 
i wliczał w jej plan czas na odpoczynek. Na powstanie ośmiu głów w glinie 
oraz ich odlew w gipsie w wielkości dostosowanej do kucia w kamieniu po-
trzebował czterech miesięcy, po których planował jednomiesięczny urlop 114.

Komitet zadecydował, że  k a r i a t y d y  będą pokazywały charaktery-
styczne postacie ziemi śląskiej: górnika, hutnika, chłopa śląskiego i Śląza-
czkę 115. Artysta opracował ich modele w marcu 1948 roku, natomiast do 
właściwego etapu wykuwania przystąpiono w maju 1949 roku 116. Wstępnie 
już w 1947 roku wyrzeźbił je w ustalonej wielkości w krakowskich pracow-
niach (według Aleksandry Kodurowej – na pewno figury kobiety śląskiej 
i górnika) 117. Podczas modelowania postaci górnika korzystał z fotografii 

 112 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 31 marca 1949 r.
 113 KP, rkps sygn. 763. Komitet Budowy Pomnika na Górze św. Anny, Stalinogród, 30 listo-

pada 1954 r.
 114 MNWK, rkps sygn. 6606. Do Obywatela Prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich 

w Katowicach Pułkownika J. Ziętka, od X. Dunikowskiego, 7 kwietnia 1947 r.
 115 MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół w sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika Czynu 

Powstańczego, 29 stycznia 1947 r.
 116 MNWK, rkps sygn. 6607. X. Dunikowski do J. Ziętka, 16 sierpnia 1949 r. 
 117 A. Kodurowa ogólniej podaje ramy czasowe powstania gipsowych szkiców (1946–1947) 

i modeli (1947–1948) kariatyd. Zob. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki…, 
s. 108–111.
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przedstawiających pracowników hut i kopalni, które wykonano w jego obec-
ności. Po wyrzeźbieniu czterech figur czekał na akceptację komitetu, by móc 
przystąpić do kolejnego etapu pracy. Równolegle z pracą nad koncepcją pła-
skorzeźb znicza realizował  p ł a s k o r z e ź b ę  w k u w a n ą  na dolmenach. 
Podczas ustalania ich tematyki był zobowiązany do korzystania z materiałów 
dostarczonych mu przez Instytut Śląski, który je publikował 118. Na wniosek 

 118 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, Kato-
wice, 19 listopada 1946 r.

5. Głowa męska, model, gips, pomnik Czynu Powstańczego, Góra Świętej Anny, 1949
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wojewody, generała Zawadzkiego, komitet ustalił, że płaskorzeźby będą 
przedstawiać historię Śląska od pierwszych walk o jego polskość poprzez 
trzy powstania śląskie aż do wkroczenia armii polskiej i radzieckiej w 1945 
roku 119. Dunikowski opracował specjalną technikę ich wykonania na dolme-
nach, która miała ułatwić ich odbiór niezależnie od panujących warunków:

Formę płytkiego wkucia płaskorzeźb na dolmenach i zalania ich ołowiem ob-
myśliłem i opanowałem w ciągu dwóch lat, jako najbardziej związaną z formą 
dolmenów i najbardziej czytelną niezależnie od oświetlenia i wpływów atmos-
ferycznych 120.

To rozwiązanie nawiązywało do technik (uszczelnianie budowli) i ma-
teriałów wodoodpornych (smoła, asfalt) stosowanych podczas stawiania 
podobnie monumentalnych założeń w architekturze sakralnej wielkich 
cywilizacji starożytnych (między innymi Mezopotamii, Egiptu), którymi, 
jak już wspomniano, artysta się inspirował. Podkreślił też, że płaskorzeźba 
wkuwana i wypełniona ołowiem jest mniej kosztowna w realizacji: „Muszę 
zaznaczyć, że płaskorzeźby wykonane projektowaną przeze mnie techniką 
będą znacznie tańsze w realizacji” 121. Wysunął kolejny argument – ta technika 
będzie łatwiejsza do zrealizowania niż pierwotny plan wykucia płaskorzeźb, 
które musiałby na nowo opracować ze względu na zmieniające się koncep-
cje co do ich tematyki oraz rozbieżność wymiarów poszczególnych bloków 
kamieni w dolmenach i wymiarów podanych w projekcie pomnika: „Muszę 
komponować wszystko od nowa w warunkach o wiele trudniejszych, gdyż 
ograniczony siatką podziału kamienia już istniejącego, do której trzeba do-
stosowywać całą kompozycję” 122. W przypadku uzyskania akceptacji dla tej 

 119 MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół w sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika Czynu 
Powstańczego, 29 stycznia 1947 r.

 120 MNWK, rkps sygn. 6609. Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, 4 czerw-
ca 1951 r.

 121 KP, rkps sygn. 763. X. Dunikowski i M. Flukowska do Komitetu Budowy Pomnika na 
Górze św. Anny, Katowice, 29 kwietnia 1952 r.

 122 MNWK, rkps sygn. 6609. Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, 4 czerw-
ca 1951 r.
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techniki zobowiązał się również do wykonania jeszcze przed odsłonięciem 
monumentu pierwszego z tematów: Śląskie Powstanie Robotniczo-Ludowe, 
który planował ukazać na dwóch ścianach dolmenów.

Wykonanie postaci  p o w s t a ń c a  ś l ą s k i e g o  artysta zostawił na 
sam koniec, po wykuciu płaskorzeźb, co argumentował tym, że określenie 
jego wielkości i formy będzie możliwe dopiero wtedy, gdy pomnik zostanie 
zbudowany w całości 123. Podczas pracy nad wizerunkiem powstańca twórca 
miał korzystać z fotografii wypożyczonych z Muzeum Śląskiego w Bytomiu, 
przedstawiających powstańca z karabinem, klęczącego, stojącego lub leżącego, 
który bierze udział na przykład w patrolu w lasach zębowickich (jak informuje 
podpis pod jednym ze zdjęć)124. Wzniesienie tego posągu miało więc wyzna-
czać „całkowite ukończenie pomnika” 125. W 1951 roku Dunikowski został 
poproszony o opracowanie szkicowego projektu figury. Komitet planował 
ją umieścić na specjalnym cokole postawionym przy monumencie 126. Jeden 
z wcześniejszych modeli założenia (1946) ukazuje wstępną wersję powstańca 
przedstawionego jako robotnik z młotem, który dorównuje wysokością monu-
mentowi i jest ustawiony en face do amfiteatru. Masywny gigant spoglądający 
z góry na zebranych w amfiteatrze emanowałby bohaterstwem, dodatkowo 
uwznioślonym poprzez reprezentatywne wyeksponowanie. Stylizowany na mo-
numentalnego współczesnego kolosa działałby blokową sylwetką wyznaczoną 
skrótem i uwydatniającą najistotniejsze znaczenia, czyli wielkość i męstwo 127.

 123 MNWK, rkps sygn. 6606. Do Obywatela Prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich 
w Katowicach Pułkownika J. Ziętka, od X. Dunikowskiego, 7 kwietnia 1947 r.

 124 Z tych zdjęć archiwalnych artysta mógł korzystać także podczas projektowania scen 
wkuwanych na dolmenach (m.in. Powstańcy śląscy). Warto ukonkretnić, że przedsta-
wiały one powstańca śląskiego w różnych pozach, m.in. grupę powstańców: dwóch 
klęczących z karabinami, pięciu stojących i jednego na rowerze; Patrol w lasach zembo-
wickich [sic!], Powstańców z Suchej Góry w Dobrodzieniu (ostatnia fotografia datowana 
na 1921 r.). Zob. MNWK, rkps sygn. 6607. Zdjęcia wypożyczone z Muzeum Śląskiego 
w Bytomiu dla X. Dunikowskiego, Katowice, 26 kwietnia 1949 r.

 125 MNWK, rkps sygn. 6609. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka.
 126 MNWK, rkps sygn. 6609. Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego na Górze 

św. Anny, do X. Dunikowskiego, 15 września 1951 r.
 127 Ukazuje to fotografia z ogólnym widokiem na model drugiego projektu pomnika Czynu 

Powstańczego. Zob. „Przegląd Artystyczny” 1946, nr 8–9, s. 7.
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Siedemdziesięciojednoletni wówczas artysta przystąpił do realizacji tej 
wymagającej kompozycji pomnikowej, rozsądnie dzieląc wysiłek na poszcze-
gólne etapy, po których pozwalał sobie na konieczną przerwę i odzyskanie sił. 
Tłumaczył: „Opracowanie artystyczne wymaga dużego napięcia, po którym 
musi następować każdorazowy odpoczynek” 128. W trakcie dziewięcioletniej 
pracy nad swoim dziełem Dunikowski wyjeżdżał na kilkutygodniowe kuracje 
do sanatorium. Leciwy twórca, o organizmie wyniszczonym podczas pobytu 
w Oświęcimiu, był schorowany i nieodporny na infekcje: „Ze mną zaszła 
sprawa nieobliczalna […] zachorowałem po raz drugi na zapalenie płuc” 129. 
Siła woli i zacięcie artystyczne pozwoliły mu jednak ukończyć monument.

Do Dunikowskiego zgłaszali się osobiście jego uczniowie, by pracować 
dla swojego mistrza i jednocześnie wykorzystać okazję do zarobku. Profesor 
decydował o ich zatrudnieniu, miał więc wpływ na dobór osób zajmujących 
się głównymi pracami ornamentalnymi. Barbara Zbrożyna była zainteresowa-
na wykonaniem płaskorzeźb wkuwanych i nabijanych ołowiem 130. Chęć pracy 
na Górze Świętej Anny wyraziła również Alina Ślesińska, na co Dunikowski 
przystał i zaproponował jej opracowanie rysunków kutych w ołowiu na py-
lonach lub dekorowanie znicza 131. Władysław Kęcki, także były uczeń artysty 
uczęszczający na jego zajęcia w 1909 i 1910 roku do Szkoły Sztuk Pięknych 
w Warszawie, podjął się prac związanych z wykuwaniem w granicie, bo 
specjalizował się w opracowywaniu głównie twardych materiałów. W skład 
a r t y s t ó w  zajmujących się pracami rzeźbiarsko-kamieniarskimi weszli 
również: Stefan Nowak, Antoni Biłka, Zygmunt Dziki, z którymi komitet 
zawarł umowę w 1949 roku 132. Należeli do nich poza tym Antoni Kostrzewa, 
Edward Koniuszy i  Tadeusz Sieklucki, którzy zgodnie z  umową mieli 

 128 MNWK, rkps sygn. 6606. Do Obywatela Prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich 
w Katowicach Pułkownika J. Ziętka, od X. Dunikowskiego, 7 kwietnia 1947 r.

 129 MNWK, rkps sygn. 6609. List X. Dunikowskiego do Barbary Zbrożyny z brudnopisem, 
Kraków, 13 maja 1953 r.

 130 Ibidem.
 131 MNWK, rkps sygn. 6609. List X. Dunikowskiego do A. Ślesińskiej, Kraków, 25 czerwca 

1953 r.
 132 MNWK, rkps sygn. 6607. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 

do X. Dunikowskiego, Katowice, 4 maja 1949 r.
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otrzymać wynagrodzenie oraz dzienne diety w wysokości 30 złotych. Komitet 
zobowiązał się zapewnić im zwrot poniesionych kosztów dojazdu i powrotu 
oraz noclegi w miejscu pracy. Obiecał także dostarczyć wszelkie materiały 
i środki techniczne. Uczniowie profesora, zaangażowani do wkuwania rzeźb 
i nabijania ich ołowiem, za karton o wymiarach 7,8 × 2,87 m mieli otrzymać 
10 000 złotych, za karton o wymiarach 3,44 × 3,18 m – 7000 złotych, za kar-
ton o wymiarach 3,18 × 2,87 m – 6000 złotych 133. Artysta skarżył się jednak 
na nieodpowiednie traktowanie pomocników przez członków komitetu.

O d s ł o n i ę c i e  pomnika Czynu Powstańczego odbyło się 19 czerwca 
1955 roku podczas uroczystości zorganizowanej na Górze Świętej Anny 
z okazji dziesięciolecia Władzy Ludowej na Śląsku (1945–1955). Artysta został 
poproszony o udział w Prezydium Imprezy i w ten sposób uhonorowany jako 
twórca monumentu. W tym samym roku otrzymał za swoje dzieło Nagrodę 
Państwową pierwszego stopnia.

2.4.10. Bryła

Pomnik Czynu Powstańczego ma formę założenia architektoniczno-rzeź-
biarskiego. To blokowa konstrukcja ozdobiona elementami ornamentalnymi 
(il. 6). Składa się z czterech rozwarstwionych dolmenów spiętych w zwień-
czeniu architrawem 134, który ma kształt kwadratowego układu belek z kwa-
dratowym otworem pośrodku. Między pylonami ustawiono centralnie znicz. 
W ich górnej części, od strony wewnętrznej, biegnie fryz ozdobiony płytami 
(wymiary płyty według projektu to około: 68 × 64 × 8 cm), na których znaj-
dują się płaskorzeźbione wyobrażenia elementów przyrody śląskiej oraz 
symbole przemysłowe. Od zewnętrznej strony, na bocznych uskokach każ-
dego pylonu i pod czterema płytami architrawu, znajdują się rzeźby ośmiu 
głów męskich (głowy śląskie), z których artysta wydobył realizm i cechy 
psychiczne (il. 7). Cztery granitowe rzeźby przyfilarowe (o wysokości 2,27 m 

 133 KP, rkps sygn. 763. Wynagrodzenie.
 134 W opisie pomnika termin architraw został użyty zgodnie z jego podstawowym zna-

czeniem – jako człon belkowania spoczywający bezpośrednio na kolumnach, w tym 
wypadku dolmenach (tu także pylonach lub filarach).



6. Model pomnika Czynu Powstańczego, gips, 1946

7. Głowa męska, pomnik Czynu Powstańczego, granit, Góra Świętej Anny, 1954
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i wypukłości 35 cm)135 przedstawiają kobietę śląską (il. 8) i górnika (il. 9), 
wykonane w 1947 roku, oraz hutnika (il. 10) i rolnika (il. 11), które powstały 
w 1948 roku (wykute finalnie w pomniku w 1949 roku) 136. Wyrzeźbiono je 
w bryłach kamienia, z którego złożono filar. Kariatydy 137 wyobrażające męż-
czyzn mają ręce ściśnięte w pięści, co wyraża gotowość do obrony polskości 
i walki o nią. Postacie zostały pozbawione cech indywidualnych, przed-
stawiają określone typy. Całość ustawiona jest na kwadratowym podeście, 
w którym od zachodu i od południa umieszczono ciągi schodów.

Zewnętrzne ściany dolmenów zostały pokryte scenami przedstawiają-
cymi historię Górnego Śląska, wykutymi w granicie i zalanymi ołowiem 
(1954–1955). Na pylonie wschodnim, od południa, widać sceny: Pokój 
i Walka o szkołę polską w 1934 roku. Opatrzony on został kariatydą Kobieta 
śląska. Zdobiący go fryz składa się z kwadratowych płaszczyzn, na których 

 135 Góra św. Anny. Oprac. J. R. Gohly, M. Żbik. Wrocław 2001, s. 19.
 136 Modele kariatyd do pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny zostały pokazane 

w październiku 1948 r. na Wystawie Ziem Odzyskanych (WZO) we Wrocławiu. Postać 
rolnika, hutnika, kobiety z dzieckiem na ręku i górnika postawiono przed wejściem do 
Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu (Pawilonu Czterech Kopuł projektu Hansa 
Poelziga), obok iglicy. Po WZO w pierwotnym miejscu ekspozycji umieszczono odlewy 
oryginalnych kariatyd. Właściwe dzieła trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie i ulokowano je w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich, gdzie leżały ukryte 
w wilgoci i wśród zieleni. W okresie letnim 1989 r. zostały ponownie sprowadzone do 
Wrocławia, poddane konserwacji i ustawione w dawnym miejscu (zob. A. K. Olszewski: 
Powrót po latach, „Słowo Polskie” 1989, nr 228). Po renowacji Pawilonu Czterech Kopuł 
i przekształceniu go w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (2016) rzeźby prze-
niesiono i umieszczono wzdłuż bocznej elewacji budynku, co pozbawiło je ich pierwotnej 
reprezentatywnej przestrzeni ekspozycyjnej. W tym miejscu znajdują się obecnie.

 137 Termin „kariatyda” jest stosowany w opisie pomnika Czynu Powstańczego ze świa-
domością pewnej nieścisłości co do odniesienia jego słownikowego znaczenia (posąg 
kobiety jako podpora dźwigająca na głowie element architektoniczny) do funkcji, jaką 
nazwany nim element pełnił w konstrukcji pomnika. Jednak pozostawiono go w opisie 
tego monumentu jako wyraz kontynuacji zwyczaju takiego definiowania dekorujących 
go rzeźb przyfilarowych w większości kanonicznych tekstów na jego temat. Ale już 
w analizie pomnika Ziemi Warmińsko-Mazurskiej ta nieadekwatność zastosowania 
terminu kariatyda zostanie skorygowana ze względu na zdecydowanie wyróżniającą 
się, zwłaszcza znaczeniową, odrębność określonego nim motywu rzeźbiarskiego (tu 
użyty zostanie bardziej odpowiedni termin „atlant”).



8. Kobieta śląska, rzeźba przyfilarowa 
pomnika Czynu Powstańczego, granit, 
Góra Świętej Anny, 1949

9. Górnik, rzeźba przyfilarowa pomnika 
Czynu Powstańczego, granit, Góra Świę
tej Anny, 1949



10. Hutnik, rzeźba przyfilarowa pomnika 
Czynu Powstańczego, granit, Góra 
Świętej Anny, 1949

11. Rolnik, rzeźba przyfilarowa pomnika 
Czynu Powstańczego, granit, Góra 
Świętej Anny, 1949
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wyrzeźbiono motyla, ptaka, winogrono i motyla rusałkę pawika (il. 12); 
reliefowe płyty poprzecinano bardziej wysuniętymi gładkimi kwadratami, 
pełniącymi funkcję dekoracyjną. Pylon zachodni, od południa, z kariatydą 
Rolnik, prezentuje scenę: Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie oraz Po-
wstańcy śląscy; w górnej części został ozdobiony wyobrażeniami zająca, koła 
i trybu, koła ze szprychami (il. 13) i pawia. Pylon wschodni, od północy, 
z kariatydą Hutnik, opatrzono scenami: Niemcza i Lud śląski, a na fryzie 
umieszczono płaskorzeźby z wyobrażeniami gołębia, słonecznika, konika 
polnego i wiewiórki (il. 14). Pylon zachodni, od północy, z kariatydą Górnik, 
przedstawia sceny: Gwałty pruskie i Strajk oraz ważkę (il. 15), kłosy, jaskółkę 
(il. 16) i gęś w części płaskorzeźbionego zwieńczenia.

Podest monumentu został wykonany z żelbetonu i opatrzony schodami, 
które są zwrócone do dojść zorientowanych względem całego naturalnego 
otoczenia, dzięki czemu pomnik na Górze Świętej Anny tym bardziej nabiera 
znaczenia centrum świata. Cztery dolmeny mają po 11 metrów wysokości, ale 
dolna ich część jest ukryta w granitowym postumencie, z którego wynurzają 
się na około 9 metrów. Architrawy ustawiono na nich w kształt kwadratu 
w taki sposób, że tworzą kwadratowy otwór na niebo, który znajduje się nad 
zniczem. W ten sposób wydaje się, że ofiara złożona przez lud śląski należy 
do sfery transcendentnej. Architrawy wykonano z betonu, co zostało uwydat-
nione w celowo nieobrobionym materiale, który potęguje wrażenie surowości.

Narratywne przedstawienia historii Górnego Śląska to rysunkowe uję-
cia w formie reliefu wgłębnego zalanego ołowiem, które mogą się kojarzyć 
z ilustracjami komiksowymi. Zobrazowana opowieść stanowi w myśl twórcy 

„epos”, który dotyczy wzniosłych dziejów ludu śląskiego wyznaczonych przez 
ważne wydarzenia historyczne. Jego głównym motywem jest walka Ślązaków 
z niemieckim wrogiem. Przedstawione sceny układają się w następujące po 
sobie sytuacje. Zajście w Niemczy w 950 roku (il. 17) ukazuje wojowników 
stojących w rozkroku i w zamaszystym geście trzymających obiema rękami 
włócznię; w prawym dolnym rogu widnieje napis „950/NIEMCZA”. Gwałty 
pruskie 138 (il. 18) przedstawiają kobietę broniącą się przed pruskim żołnie-

 138 Tytuły scen zgadzają się z informacjami umieszczonymi na kartach katalogowych po-
mnika Czynu Powstańczego, które są przechowywane w MNWK.



12. Motyl, płaskorzeźba z fryzu pomnika Czynu Powstańczego, granit, Góra Świętej 
Anny, 1950

13. Ćwierć koła ze szprychami, płaskorzeźba z fryzu pomnika Czynu Powstańczego, 
granit, Góra Świętej Anny, 1950



14. Wiewiórka, płaskorzeźba 
z fryzu pomnika Czynu Po
wstańczego, granit, Góra 
Świętej Anny, 1950

15. Ważka, płaskorzeźba z fryzu 
pomnika Czynu Powstań
czego, granit, Góra Świętej 
Anny, 1950

16. Jaskółka, płaskorzeźba 
z fryzu pomnika Czynu 
Powstańczego, granit, 
Góra Świętej Anny, 1950



171

2.4. Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny (1946–1955)

rzem, który zamachuje się na nią rękojeścią karabinu, a za nią mężczyznę 
z kamieniem w dłoni, którym mierzy w dwie postacie wrogów. Scenę Lud 
śląski (il. 19) reprezentują robotnicy ustawieni w pozycji sugerującej gotowość 
do walki i wyposażeni w atrybuty świadczące o wykonywanej przez nich 
pracy. Strajk (il. 20) pokazuje grupę mężczyzn – robotników – jedna ręka 
każdego z nich jest uniesiona w górę w geście buntu, a druga, ściśnięta w pięść 
lub trzymająca narzędzie wykonywanej pracy, gotowa do obrony. Scena 
Walka o szkołę polską w 1934 roku (il. 21) przedstawia strajk szkolny – ko-
biety i jednego mężczyznę, którzy prowadzą swoje dzieci (dwie dziewczynki 
i dwóch chłopców) trzymające pod ręką teczki lub książki; po prawej stronie 
przy górnej krawędzi wyryto datę „1934”. Scena militarna Powstańcy śląscy 
z partyzantami śląskimi w 1939 roku (il. 22) ukazuje mężczyzn w natarciu, 
dzierżących karabiny i wyposażonych w armaty, z których jedna została 
umieszczona na pierwszym planie 139.

Kolejna odsłona: Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie (il. 23) pokazuje 
polskich i radzieckich żołnierzy, którzy wyzwolili Śląsk spod panowania 
Niemców i jednocześnie wprowadzili na te ziemie socjalizm. Polak trzyma 
flagę z godłem ukazującym orła z rozpostartymi skrzydłami, natomiast 
Rosjanin – ze znakiem skrzyżowanego młota i sierpa oznaczającym komu-
nizm; na przodzie widać postać z karabinem ujętą frontalnie, ale zwróconą 
w prawą stronę. W tle widnieje zarys podnoszącego się z wojennych zglisz-
czy Górnego Śląska – pionowo ustawione bloki przypominające zabudowę 
przecina ukośnie uniesiona belka. Ostatnia sekwencja Pokój (il. 24), podpi-
sana przez Dunikowskiego: „Pokój/Mиp/Frieden”, przedstawia mężczyzn 
z rękoma wzniesionymi w górę w geście zwycięstwa i radości z nastałego 
pokoju. W tle pokazano unoszące się w różnych kierunkach porzucone 

 139 Scena odnosi się do sytuacji na Śląsku podczas II wojny światowej. Władze polskie, 
świadome zagrożenia ze strony Niemiec, od 1933 r. fortyfikowały teren nadgraniczny. 
Powstał w ten sposób Obszar Warowny Śląsk, ciągnący się od Tąpkowic na północy 
po Mikołów na południu. Armia niemiecka atakująca Śląsk we wrześniu 1939 r. była 
znacznie silniejsza od wojska polskiego, które wycofało swoje oddziały z Górnego Śląska. 
Tereny te, zajęte przez Niemców, włączono do III Rzeszy. Na początku 1941 r. prowincję 
śląską podzielono na dolnośląską (ze stolicą we Wrocławiu) i górnośląską (ze stolicą 
w Katowicach).



17. Niemcza (950), scena na pylonie pomnika Czynu Powstań
czego, płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, Góra 
Świętej Anny, 1954–1955

18. Gwałty pruskie, scena na pylonie pomnika Czynu Powstań
czego, płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, Góra 
Świętej Anny, 1954–1955



19. Lud śląski, scena na pylonie pomnika Czynu Powstańczego, 
płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, Góra Świętej 
Anny, 1954–1955

20. Strajk, scena na pylonie pomnika Czynu Powstańczego, 
płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, Góra Świętej 
Anny, 1954–1955



21. Walka o szkołę polską w 1934 roku, scena na pylonie pomni
ka Czynu Powstańczego, płaskorzeźba wkuwana wypełnio
na ołowiem, Góra Świętej Anny, 1954–1955

22. Powstańcy śląscy, scena na pylonie pomnika Czynu Po
wstańczego, płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, 
Góra Świętej Anny, 1954–1955



23. Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie, scena na pylonie 
pomnika Czynu Powstańczego, płaskorzeźba wkuwana 
wypełniona ołowiem, Góra Świętej Anny, 1954–1955

24. Pokój, scena na pylonie pomnika Czynu Powstańczego, 
płaskorzeźba wkuwana wypełniona ołowiem, Góra Świętej 
Anny, 1954–1955
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lufy karabinów i czołgi, przypominające o zakończonej wojnie; mogą one 
także wyobrażać budowę komunistycznej Polski, rozwój przemysłu i szeroko 
rozumiany postęp.

Kolejność niektórych scen, ustalona ze względu na ich narracyjną ciągłość 
i zgodność z historią, budzi wątpliwości. Trudno zadecydować, jak ułożyć 
trzy sekwencje: Lud śląski, Gwałty pruskie i Strajk. Zaproponowana tu ko-
lejność wiąże się z procesem walki socjalnej i dojrzewania klasy robotniczej, 
które zostały uwzględnione przez twórcę. Scena ukazująca partyzantów 
śląskich z 1939 roku przypomina raczej jedną z walk powstań śląskich z lat 
1919–1921, co byłoby zgodne z ideą monumentu pierwotnie mającą na celu 
głównie upamiętnienie Ślązaków, którzy brali w tych starciach udział. O jej 
późniejszym datowaniu świadczy jednak jeden z projektów pylonu pomnika 
przedstawiający tę samą sytuację i opatrzony datą „1939”, która precyzuje 
czas rozgrywania się sceny na projekcie. Sceny te charakteryzuje dynamizm 
i zagęszczenie, które osiągnięto poprzez pokazanie znacznej liczby postaci 
i towarzyszących im atrybutów w ograniczonym obszarze ściany pylonu. 
Widać tu również planowość, dzięki czemu przestrzeń podlega hierarchizacji: 
dzieli się na plan bliższy, najważniejszy, który jest bezpośrednio związany 
z tytułem sekwencji, oraz plan dalszy, dopowiadający i uzupełniający strefę 
wysuniętą na przód. Za pozornie prostą kompozycją tych płaskorzeźb kryje 
się trud kondensacji znaczenia danej sceny, jej problematyki i historycznej od-
powiedniości. Najistotniejsza w nich jest postać człowieka, która reprezentuje 
Ślązaka zmagającego się z nie zawsze uwzględnionym w scenie niemieckim 
wrogiem. Charakteryzuje go waleczność, bohaterstwo i upór podczas obro-
ny polskości. Można tu zauważyć także bunt i braterstwo klasy robotniczej, 
która w scenach militarnych jest niewidoczna, jakby zjednoczyła się z resztą 
rodaków w walce o zwycięstwo nad Niemcami.

Umieszczony w miejscu centralnym znicz, złożony z granitowych ciosów, 
na płytach bocznych został ozdobiony płaskorzeźbami, które przedstawiają: 
Śląski Krzyż Powstańczy (wymiary płyty według projektu: 114 × 86 × 8 cm) 
(il. 25) oraz Krzyż Grunwaldu (wymiary płyty według projektu: 115 × 86 × 7 cm)  
(il. 26) – oba wykonane w latach 1953–1955 (modele w 1950 roku). Śląski 
Krzyż Powstańczy został zatwierdzony przez Krajową Radę Narodową 8 paź-
dziernika 1946 roku i miał honorować „bohaterskie walki ludu śląskiego 



25. Śląski Krzyż Powstańczy (awers), płaskorzeźba boczna zni
cza pomnika Czynu Powstańczego, granit, Góra Świętej 
Anny, 1953–1955

26. Krzyż Grunwaldu (awers), płaskorzeźba boczna znicza po
mnika Czynu Powstańczego, granit, Góra Świętej Anny, 
1953–1955
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przeciwko niemieckiej przemocy, która w ciągu 600 lat niewoli Śląska nie 
zdołała złamać polskiego ducha tej prastarej piastowskiej dzielnicy” 140. Wy-
powiedź ta, komentująca przeznaczenie orderu, sugeruje, że upamiętnia on 
600 lat walki Ślązaków z Niemcami, co umieszcza ofiarę symbolizowaną przez 
pomnik w rozległym kontekście czasowym. Śląskim Krzyżem Powstańczym 
honorowano osoby uczestniczące z bronią w ręku w powstaniach śląskich 
w latach 1919–1921 oraz zaangażowane w walkę o odzyskanie ziem śląskich 
i konspirację podczas drugiej wojny światowej. Krzyż Grunwaldu stanowi 
wysokie wojskowe odznaczenie państwowe przyznawane w Polsce Ludowej, 
które wiązało się z rozwojem komunistycznego ruchu oporu w 1943 roku 
oraz honorowało wyróżniający się udział w walce i pracy w strukturach pod-
ziemnych. Odznaka w formie krzyża na awersie ma dwa miecze skierowane 
ostrzami w dół, które stanowią symbol zwycięstwa nad Krzyżakami w bitwie 
pod Grunwaldem. Znajdujący się na rewersie napis w trzech wersach „1410/
KG/1944” sugeruje wielowiekową walkę Polaków z Niemcami zakończoną 
zwycięstwem. Dunikowski zgodnie z zakresem historycznym, który obej-
mują ordery, odtworzył na pylonach „epos” o dziejach walki ludności śląskiej 
z Niemcami, sięgający średniowiecza i kończący się na czasach współczesnych 
artyście przypadających na okres po drugiej wojnie światowej. Jednocześnie 
zaakcentował znaczenie trzeciego powstania śląskiego, które rozegrało się 
w miejscu usytuowania pomnika.

W bryle pomnika widać logikę połączenia poszczególnych elementów, które 
tworzą kwadrat skupiony na swoim centrum. Charakteryzuje ją układ werty-
kalno-horyzontalny, który pozwala osiągnąć absolutną równowagę i jedność 
formy. Została ona zorganizowana w sposób klasyczny, daje wrażenie spokoju, 
statyczności i zewnętrznej harmonii, na co wpływa geometrycznie potraktowa-
ny masyw materiału. Z takim charakterem bryły kłóci się znaczenie ewokowane 
przez element rzeźbiarski: płaskorzeźba wkuwana komunikuje wydarzenia 
historyczne nacechowane dynamizmem, działaniem i dramatyzmem. Artysta 
łączy więc kontrasty, co widać również w zmienności proporcji, to znaczy w ze-
stawieniu bryły o wielkich rozmiarach ze znacznie mniejszymi motywami rzeź-
biarskimi. W ten sposób w pierwszym przypadku Dunikowski wykorzystuje 

 140 Dz. U. 1946, nr 55, poz. 311.
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literackość, by „coś się zadziało” w konstrukcji pomnika, a w drugim – osiąga 
urozmaicenie formalne. Te rozwiązania oparte na zasadzie przeciwieństwa pod-
legają scalającej całość architektoniczności. Formę pomnika określa specyficzne 
otwarcie, czyli brak zamknięcia kompozycji połączonymi ze sobą jednolitymi 
blokami sześcianu. Wiążą się z tym miejsca puste, czyli przestrzeń między dol-
menami i prześwit w górze, które współgrają z elementami konstrukcyjnymi 
całości, tworząc grę świateł i cieni zależną od drogi przemierzanej przez słońce. 
W ten sposób światło współtworzące bryłę pomnika okazuje się elementem 
przestrzenno-czasowym. Tak zorganizowane otwarcie monumentu mimo 
wszystko jest podporządkowane dominującej zwartości całej formy, którą 
wyznaczają masywne dolmeny powiązane z przestrzenią powietrzną. Dzieło 
wkomponowane w górzysty krajobraz współistnieje z naturalnym otoczeniem.

Prosta i klarowna bryła monumentu jest uniwersalna – odwołuje się do 
przeszłości i zapowiada przyszłość: podział na pion i poziom oraz wyko-
rzystanie geometrycznych kształtów stanowią punkt wyjścia (pradziejowe 
menhiry) i punkt dojścia (współczesna abstrakcja) organizowania kompo-
zycji artystycznej na przestrzeni wieków. Aktualność formy pomnika Czynu 
Powstańczego wynika z jej prostoty – bryła pozbawiona elementów orna-
mentalnych, nacechowanych semantyką, zbliża się do bezznaczeniowego 
układu, czyli do nieprzedstawieniowości, która w socrealizmie uznawana 
była za najwyraźniejszy przejaw zanegowanego formalizmu.

2.4.11. Nawiązania

W pomniku Czynu Powstańczego można odnaleźć ślady sztuki dawnej 
i współczesnej. Sam artysta nazywa filary pomnika dolmenami, co suge-
ruje, że koncepcja całego założenia odwołuje się do datowanego na epokę 
późnego neolitu i brązu budownictwa kultowego, głównie grobowego, zwa-
nego megalitycznym, które rozwinęło się zwłaszcza na zachodnich obsza-
rach Morza Śródziemnego, w Europie południowej i zachodniej, a także na 
Pomorzu i Kujawach 141. Na zróżnicowane pod względem geograficznym 

 141 M. Porębski: Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1976, 
s. 74.
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m e g a l i t y  wpływały różne tradycje i oddziaływania lokalne. Do tych 
konstrukcji należały groby komorowe z korytarzowym dojściem, grobowce 
kopułowe oraz dolmeny o formie maksymalnie uproszczonej, lecz nadal 
monumentalnej. Wydaje się, że budowla megalityczna mogła zostać przez 
Dunikowskiego potraktowana jako model formy monumentalnej przydatny 
podczas projektowania pomnika Czynu Powstańczego. Status grobowca pra-
dziejowych założeń koresponduje z charakterem Góry Świętej Anny, która 
stanowi miejsce śmierci powstańców śląskich przypominające masowy grób. 
Widać tu istotną analogię między obydwoma dziełami w odniesieniu do 
kultu zmarłych. Monument Dunikowskiego zdradza podobieństwo do formy 
dolmenu zbudowanego z czterech głazów ustawionych pod kątem prostym 
i przykrytych u góry jednym płaskim blokiem kamiennym. Wzorzec ten 
artysta przekształca i unowocześnia, umieszczając precyzyjnie zaplanowany 
otwór w każdej ścianie sześciennej bryły swojego pomnika. Dzieło może też 
odwoływać się do megalitycznej formy trylitu składającej się z trzech kamieni: 
dwóch ustawionych pionowo i trzeciego leżącego na nich poziomo, którą 
twórca traktuje jako element konstrukcyjny. Dunikowski wykorzystałby 
wówczas cztery odpowiedniki trylitu i zestawił je w sześcian, nawiązując 
jednocześnie do układu kolistego – charakterystycznego ustawienia mega-
litów w krąg.

Zarówno w pomniku Czynu Powstańczego, jak i w budowli megalitycznej 
Stonehenge z epoki neolitu i brązu, usytuowanej w pobliżu miasta Salisbury 
w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii, pojawiają się płaskorzeźby o te-
matyce batalistycznej. Na niektórych głazach tworzących Stonehenge znajdują 
się ryty przedstawiające wojenne topory i sztylety w naturalnych wymiarach, 
czyli narzędzia używane około 1600 roku przed naszą erą na terenach dzisiej-
szej Anglii. W pomniku Czynu Powstańczego, który rozmiarem nie może się 
równać z tym megalitycznym założeniem, występują płaskorzeźby stanowiące 
przedstawienia figuralne z postaciami wyposażonymi w narzędzia pracy 
i broń, które ułożono w zaplanowaną i rytmiczną kompozycję. W strukturze 
obu dzieł umieszczono element centralny – w Stonehenge jest to głaz ołtarzo-
wy skupiający na sobie promienie słońca, a w monumencie Dunikowskiego 
znicz upamiętniający poległych rozchodzącym się od niego światłem. Jego 
znaczenie w obu założeniach wiąże się z symboliką ofiary wyrastającą bądź 
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z wierzeń pogańskich, bądź z historycznie umotywowanego poświęcenia 
ludzkiego życia, a więc odwołującej się do sfery sacrum i współczesnej re-
ligijności. Dzięki uwzględnieniu w konstrukcji ruchu słońca uwydatniona 
została rola światła. W przypadku kompozycji megalitów wskazuje ona na 
charakter budowli przypuszczalnie stanowiącej sanktuarium poświęcone kul-
towi roku słonecznego i związanej z nim magii płodności, miejsce rytuałów 
odprawianych przez dawnych rolników i hodowców w rytmie dorocznego 
sezonu rolniczego. W bryle pomnika Czynu Powstańczego ruch słońca działa 
światłocieniowo, jednocześnie światło padające przez górny prześwit na wy-
eksponowany pośrodku znicz ma znaczenie symboliczne – łączy sugerowaną 
przez niego ofiarę ze sferą niebiańską, która może być potraktowana w duchu 
religii chrześcijańskiej. Wiązałby się z nią wówczas kult ofiary z życia, w tym 
wypadku złożonej w walce o wyzwolenie Śląska spod władzy Niemców, która 
miałaby rangę walki patriotycznej od wieków związanej z polską religijnością 
katolicką i nawiązywałaby do wielkich romantycznych zrywów powstańczych.

Stonehenge i pomnik Czynu Powstańczego pozostają dziełami o spe-
cyficznej wartości artystycznej, która umożliwia ich zestawienie, ale także 
uwydatnia odróżniające je oryginalne właściwości. Stonehenge to wytwór 
sztuki pradziejowej, struktura koncentrycznie ułożonych głazów i wzór daw-
nej sztuki monumentalnej na wielką skalę, która jest wyrazem pierwotnej 
obrzędowości i pogańskich wierzeń. Artefakt autorstwa Dunikowskiego to 
monumentalny pomnik współczesny, konstrukcja z klarownie połączonych 
bloków granitu, która odwołuje się do historii danego narodu, a swoją bryłą 
sugeruje łączącą się z tą tematyką symbolikę religijną.

Pomnik Czynu Powstańczego ukształtowaniem bryły przywodzi na myśl 
także  z i g g u r a t y  –  jednoprzęsłowe świątynie mezopotamskie, które 
Dunikowski mógł oglądać, gdy w latach 1914–1923 podróżował po Euro-
pie i Azji w celach artystycznych 142. Ziggurat miał formę wieży świątynnej 
o zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach, kojarzącą się ze ściętą 
piramidą. Jego rdzeń wznoszono z suszonych cegieł mułowych. Z tarasu 
na taras prowadziły pochylnie (rampy) lub schody, a budowlę zwieńczała 

 142 ASPK, teczka Dunikowski Xawery 1920–1954, karty 1–98. Charakterystyka, 15 paździer-
nika 1953 r.
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świątynia lub kaplica będąca mieszkaniem bóstwa. W pomniku Dunikow-
skiego można dojrzeć odległe reminiscencje zigguratu. Hieratyczny styl jego 
dzieła nosi znamiona podobieństwa do monumentalnej i blokowej formy 
całej mezopotamskiej budowli, ale przypomina zwłaszcza jej zwieńczenie 
w postaci prostokątnej świątyni, której narożniki wskazywały cztery strony 
świata. Kojarzy się na przykład z Białą Świątynią na szczycie zigguratu po-
święconego bogowi nieba Anu, wzniesioną pod koniec IV tysiąclecia przed 
naszą erą w Uruk. Gzyms i ściany sanktuarium lśniły w słońcu, a płaskie 
zwieńczenie z asfaltu i cegieł chroniło przed wilgocią. Dzieło polskiego 
artysty ozdabiają wyryte w powierzchni frontowych ścian przedstawienia 
figuralne, które odpowiadają umieszczonym w niszach świątyni zigguratu 
nieprzedstawieniowym motywom ornamentalnym (na przykład w formie 
prostokątnych lub trójkątnych okien czy horyzontalnego boniowania) lub 
dekoracjom figuralnym świątyni na planie megaronu (na przykład w świą-
tyni Inanny w Uruk z okresu halsztackiego ozdobionej stojącymi postaciami 
męskimi i żeńskimi, trzymającymi w dłoniach naczynia, z których wylewa 
się woda). Pomnik Czynu Powstańczego również ma charakter sakralny, 
o którym decyduje idea uczczenia powstańczych zrywów i walki ludności 
Górnego Śląska o państwową suwerenność, wyrażona w strukturze dzieła, 
mianowicie w koncentracji jego elementów wokół centralnie umieszczonego 
znicza symbolizującego ofiarę Ślązaków (w kompozycji zigguratu pośrodku 
wznosiła się świątynia).

Pomnik Czynu Powstańczego nawiązuje do zasady kształtowania 
e g i p s k i e j  a r c h i t e k t u r y  b r a m n e j  o trapezowatej formie zło-
żonej z dwóch zdobionych reliefami wież flankujących wejście do świątyni. 
U Dunikowskiego trapezowaty kształt jest niemożliwy – jego pylony zo-
stały zbudowane na planie kwadratu i są połączone w górze architrawem. 
W płaskorzeźbie wkuwanej na filarach pomnika można dostrzec analogie 
do znajdującego się na pylonach egipskiej świątyni rytego reliefu, który 
najczęściej ukazywał sceny gloryfikacji władcy. Przedstawione sekwencje są 
tematycznie podobne – pokazują walkę i triumf będące udziałem wydobytych 
z powierzchni rzeźbiarskiej sylwetek. Przyfilarowe rzeźby charakteryzuje geo-
metryzm ujęcia oraz masywność brył figur, których twarze ukazano z profilu. 
Przypominają tym starożytne egipskie wizerunki postaci, które cechowała 
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umowność i odzwierciedlenie bezosobowego stereotypu. Podobieństw jest 
wiele: schematyzm w ujęciu twarzy bez wydobycia psychicznej charaktery-
styki, ręce ułożone wzdłuż ciała, frontalne ukazanie postaci, a głowy z profilu, 
by przedstawić człowieka z kilku perspektyw jednocześnie i nie pominąć 
żadnego szczegółu.

Prasłowiańska Góra Świętej Anny wiąże się z najwcześniejszą sztuką 
rodzimą, którą artysta cenił i się nią interesował. Na dokumentacji foto-
graficznej (dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) widać Dunikowskiego 
oglądającego pogańską rzeźbę kultową Mnich (Pielgrzym), pochodzącą 
z Masywu Ślęży (il. 27). Jest to granitowa monolityczna bryła o wrzecio-
nowatym kształcie, którą wieńczy nakrycie przypominające czapkę; jej 
kształt kojarzy się także z kręglem lub wysmukłym naczyniem. Powstała 

27. Xawery Dunikowski przy prasłowiańskim posągu Mnich (kultura 
łużycka), Sobótka, po 1959
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w okresie 700–400 lat przed naszą erą, w dobie kultury łużyckiej i została 
wykonana przez miejscową ludność. Stanowi rodzaj pomnika postawionego 
ówczesnym bóstwom. Jej monumentalizm wynika z masywności zbitego 
materiału, geometrycznego kształtu i kultowego znaczenia. Gdy nadeszło 
chrześcijaństwo, pierwotna funkcja figury uległa zatarciu, a znaczenie po-
mniejszeniu – przypuszczalnie stała się słupem milowym między Świdnicą 
a Wrocławiem, opatrzonym na podstawie i na głowicy znakami graniczny-
mi w formie ukośnego krzyża. Ludowa nazwa rzeźby nie odnosi się do jej 
pierwotnego przeznaczenia, ale wskazuje na proces chrystianizacji, który 
objął w średniowieczu ziemie śląskie i znajdujące się na niej idole – wiąże 
się z wielowiekową obecnością augustianów pod Ślężą. Dla Dunikowskiego 
Mnich był przede wszystkim doskonałym świadectwem sztuki prasłowiań-
skiej, która zachowała się w zasięgu osi geograficzno-kulturowej Śląska, 
wyznaczonej przez Śnieżkę w Karkonoszach, Ślężę koło Sobótki i Górę 
Świętej Anny na Opolszczyźnie. Rzeźba ujmowała prostotą, ascetyzmem 
masywnej formy i monumentalizmem, sugestią dawnej religijności, związ-
kiem z pogańską sferą sacrum.

Góra Świętej Anny, na której artysta postawił pomnik, prawdopodobnie 
już w początkach osadnictwa, czyli w epoce kamienia, stanowiła miejsce 
kultu pogańskiego. Dotyczył on bóstw słońca, ognia, piorunów i urodzaju, 
które w wyobraźni ówczesnych ludzi były odpowiedzialne za niezrozumiałe, 
potężne i groźne zjawiska natury. Według podań i przekazów na tej górze 
w średniowieczu znajdował się chram – rodzaj przedchrześcijańskiej budow-
li sakralnej stanowiącej miejsce modlitw, nabożeństw i wróżb, która zastąpiła 
święte gaje poświęcone bóstwom, duchom przodków lub siłom przyrody. 
Kontekst przestrzenny monumentu ma więc swoją tradycję i kulturowe 
znaczenie, stanowi ślad najdawniejszych dziejów i sztuki Słowian. Nie dziwi 
zatem, że struktura dzieła Dunikowskiego częściowo przypomina również 
ś w i ą t y n i ę  p r a s ł o w i a ń s k ą,  której znanym przykładem jest ostatnia 
budowla tego rodzaju poświęcona Świętowitowi i postawiona w Arkonie 
na Rugii, zburzona w 1168 roku przez króla duńskiego Waldemara. Wia-
domo, że artysta nie mógł wzorować się na architekturze kościelnej, czemu 
sprzeciwiała się panująca wówczas w sztuce konwencja socrealizmu. Sięgnął 
więc po nierozpowszechnione i nie do końca zbadane wzorce pogańskiej 
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architektury czczącej bóstwa, o której pisze Józef Ignacy Kraszewski w Sztu-
ce u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej. Ten płodny 
literat, parający się także archeologią romantyczną, przywołuje wyobraże-
nie prasłowiańskiej świątyni sporządzone przez architekta i teoretyka doby 
neoklasycyzmu Piotra Aignera, który oparł się na opisie świątyni w Arkonie 
zamieszczonym w Gesta Danorum średniowiecznego kronikarza Sakso 
Gramatyka. Według Aignera prasłowiańska murowana świątynia miała 
cztery wejścia zwrócone ku zachodowi, wschodowi, północy i południu 
(kwadratowa bryła pomnika jest wsparta na czterech dolmenach, wyzna-
czających cztery kierunki świata). Znajdowały się w niej cztery wielkie po-
mieszczenia, pełniące głównie funkcję skarbca, spięte murami tworzącymi 
czworograniastą izbę środkową, w której mieścił się posąg bóstwa Święto-
wita (w pomniku Dunikowskiego: cztery wielkie figury przy dolmenach 
pełniące funkcję strażników świętego światła bijącego od umieszczonego 
w centrum znicza, który symbolizuje poległe ofiary, ubóstwione przez 
samo jego centralne wyeksponowanie). W każdej ścianie czworobocznego 
środkowego pomieszczenia znajdowała się brama, od której biegły wyjścia 
na ulicę przecinające ściany zewnętrznych czterech izb (pomnik wzniesiony 
na Górze Świętej Anny stanowił centrum przestrzeni, w którym skupiały 
się prowadzące do niego dojścia); „krzyżowata budowla licznemi stop-
niami nad poziom wzniesiona, otoczona była w tymże kształcie rzędem  
słupów” 143 (w pomniku – rozbudowany stopniowany podest z umieszczo-
nymi w nim schodami oraz cztery „krzyżowate” dolmeny zastępujące słupy).

Gipsowy szkic Łucznicy (il. 28) do pierwszego projektu pomnika Czynu 
Powstańczego przedstawia biegnących piastowskich wojowników z napięty-
mi łukami. Zostali oni przedstawieni  i m p r e s j o n i s t y c z n i e,  o czym 
świadczy nierówna powierzchnia rzeźbiarska wrażliwa na działanie światła, 
malarskość tego ujęcia i próba uchwycenia postaci w ulotnej chwili ruchu. 
Szkic przywodzi na myśl młodopolski okres twórczości Dunikowskiego. 

 143 J. I. Kraszewski: Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej. 
Wilno 1860, s. 116–119, https://books.google.pl/books/about/Sztuka_u_s%C5%82o-
wian_szczeg%C3%B3lnie_w_Polsce.html?id=gAhFAQAACAAJ&redir_esc=y [data 
dostępu: 30.07.2017].
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Powstałe wówczas dzieła, na przykład portret Henryka Szczyglińskiego 
(1898), oddawały fascynację artysty impresjonizmem. Łucznicy mogą ko-
jarzyć się również ze  s z t u k ą  j a s k i n i o w ą  i występującymi w niej wy-
obrażeniami postaci rytymi w skale. Dunikowski zamierzał wkuć je w surową 
ścianę kamieniołomu, tworząc z niej samej monumentalny pomnik.

Pomnik Dunikowskiego swoją monumentalną formą i hieratycznością 
właściwą uroczystemu rytuałowi nawiązuje do  m a u z o l e u m   T i s c h l e r a. 
Jednak jest to nawiązanie poprzez negację. Bryła budowli ma inny kształt – 
mauzoleum niemieckie to rotunda, a dzieło Dunikowskiego to założenie na 
planie kwadratu, oparte na czterech pylonach zwieńczonych architrawem. 
Początkowo w zamyśle polskiego artysty pomnik – podobnie jak w realizacji 
Tischlera – miał być mauzoleum w postaci rotundy urozmaiconym wieżą 
w miejscu kopuły, ostatecznie jednak przybrał odmienną formę. Oba zało-
żenia łączy ich reprezentatywny charakter, uzyskany głównie dzięki amfite-
atrowi, który mógł pomieścić tysiące osób oraz wprowadzał do kontekstu 
istnienia bryły teatralność i uroczystą atmosferę.

28. Łucznicy, szkic pierwszego projektu pomnika Czynu Powstańczego, płaskorzeźba, brąz, 1946
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Dunikowskiemu nieobce były wzorce nacjonalistycznej architektury 
nazistów. Widział w nich realizację ważnej dla niego idei narodowości, kultu 
bohaterów i wszystkiego, co cenne, a co związane z danym narodem. Takiego 
samego przesłania upatrywał w sztuce rodzimej i próbował je wcielać we 
własne dzieła. W tym podpatrywaniu obcych schematów architektonicznych 
Dunikowski był jednocześnie przewrotny – kierował się swobodną inwencją 
twórczą. Do pierwszego projektu pomnika Czynu Powstańczego wpisał wieżę, 
czyniąc całe założenie już czymś innym, osobistą wariacją architektoniczną. 
Potem, opracowując narratywną historię Śląska wyrytą w granicie – podobnie 
jak Tischler, który w pierwotnej kopule mauzoleum umieścił na sarkofagach 
poległych daty z literami – dodał podpisy przy niektórych scenach. Duni-
kowski uzupełnił te frazy konkretnymi sytuacjami wyrysowanymi na każ-
dym pylonie, tworząc szczątkowy emblemat. Nie kopiował, ale wczuwał się 
w atmosferę interesującej go twórczości i tworzył według własnego uznania, 
kierując się wyznawaną ideą narodowości w sztuce oraz tym, co jest w niej 
świeże i własne. Jego zamiarem było stworzenie świątyni powstańców śląskich, 
która przypominałaby swoją monumentalnością założenia Wilhelma Kreisa 
wzorującego się chociażby na Karlu Friedrichu Schinklu. Natomiast rzeźby 
niemieckiej nie cenił, według niego nie miała rytmu wewnętrznego – emo-
cjonalnego i drapieżnego, który uważał za wartość skulptury. Przypisywał go 
za to polskiej sztuce: „Nasza rzeźba (w porównaniu z rzeźbą niemiecką, która 
jest martwa) ma tę gwałtowność, drapieżność w formie, rytmie” 144. Pierw-
szy projekt pomnika Czynu Powstańczego, podobny kształtem rotundy do 
mauzoleum niemieckiego, miał więc być zamanifestowaniem jakości polskiej 
twórczości przeciwstawionej martwej rzeźbie niemieckiej oraz wyrazem ry-
walizacji z monumentalnością nazistowskiej architektury. Pośrodku rotundy 
Dunikowski planował postawić figurę powstańca śląskiego, nawiązując do 
postaci żołnierza niemieckiego stojącej w tym samym miejscu w mauzoleum 
Tischlera. Gdyby pierwszy projekt pomnika Dunikowskiego został zreali-
zowany, jego rzeźba byłaby manifestacją polskiego stylu konkurencyjnego 
wobec niemieckiej konwencji rzeźbiarskiej i w zamyśle pokonującego ją 
swoją żywiołowością i emocjonalną formą.

 144 M. Flukowska: Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem…, s. 13.
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Dzieła Dunikowskiego przypominają rozwiązania innych twórców jego 
czasu, którzy również nie należeli do żadnego z kierunków sztuki nowo-
czesnej, zwłaszcza  C o n s t a n t i n a  B r â n c u ş i e g o.  W twórczości obu 
tych wybitnych indywidualności w dziedzinie plastyki zaznaczają się pewne 
analogie. Dunikowski musiał znać prace Brâncuşiego, rok starszego od niego 
rumuńskiego rzeźbiarza, na którego zwrócił uwagę sam Rodin, proponując 
mu pracę w swoim atelier, na co artysta się nie zgodził, gdyż, jak twierdził: 

„W cieniu wielkiego drzewa nic nie wzejdzie” 145. Postawę twórczą Brân-
cuşiego i Dunikowskiego charakteryzowały podobne właściwości – wyjąt-
kowy indywidualizm, wiara we własne siły oraz w słuszność obranej drogi 
artystycznej. Znamienna dla nich była także umiejętność obserwacji oraz 
perfekcyjne opanowanie rzemiosła. Brâncuşi twierdził, że „twórcy przystoi 
prowadzić życie samotnicze i pełne wyrzeczeń” 146. Dunikowski w okresie 
tworzenia stronił od ludzi, zamykał się w swojej pracowni, by skupić się 
na rygorystycznie zaplanowanej pracy. W swojej egzystencji był samotny, 
mimo że otaczali go inni ludzie. Zrezygnował z życia rodzinnego, bo twór-
czość wymagała od niego wyłączności oraz całkowitego poświęcenia sił 
witalnych i emocjonalnych. Obu twórców łączyło też swoiste rozumienie 
sztuki nieprzedstawiającej i realizmu. Brâncuşi stwierdzał: „To co ludzie 
uznają za abstrakcję jest najbardziej realistyczne, bo realna nie jest forma 
zewnętrzna, ale istota rzeczy” 147. Mimo odejścia od podobieństwa do rze-
czywistego wyglądu nie uważał się za abstrakcjonistę, bo nie zerwał z naturą. 
Sam Mondrian widział w nim wielkiego realistę. Dunikowski także zawsze 
zapewniał o swojej wierności wobec realizmu, nawet wówczas, gdy wykonał 
cykl malarski Człowiek w przestworzu, w którym zbudował kompozycję 
głównie z geometrycznych płaskich plam barwnych. Ich zbliżone pojmo-
wanie realizmu odnosi się nie tylko do koncepcji awangardy, ale również 
do starożytnej definicji mimesis Arystotelesa, który uznawał artystyczne 
odtworzenie rzeczywistości za naśladownictwo demiurgicznego aktu kreacji 

 145 H. Anders: W poszukiwaniu absolutu. Constantin Brâncuşi 1876–1957. „Sztuka” 1976, 
nr 4, s. 28.

 146 Ibidem, s. 27–30.
 147 Ibidem, s. 27.
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oraz bezustanną próbę rekonstruowania istoty świata. Obaj twórcy, cenieni 
jako wybitni przedstawiciele skulptury, byli także osobni, to znaczy dbali 
o samodoskonalenie artystyczne, nie należąc do żadnego kierunku sztuki 
nowoczesnej i ufając tylko indywidualnym wyborom.

Wspólny obu twórcom wydaje się sposób opracowania bryły rzeźbiar-
skiej – uogólnienie formy organicznej, zamknięcie jej w maksymalnie zwar-
tym geometrycznym kształcie 148. Warto dla przykładu zestawić Głowę (Śpiącą 
muzę) Brâncuşiego z 1910 roku oraz wcześniejsze Tchnienie Dunikowskiego 
z 1901 roku. Brâncuşi w kolejnych wersjach tego dzieła przetwarzał swój po-
mysł z 1906 roku. Stopniowo wysubtelniał rysy elipsoidalnej głowy muzy, by 
zatrzeć je niemal całkowicie w ostatniej wersji. Uzyskał zwartą autonomiczną 
formę, będącą symbolem doskonałego, pozazmysłowego piękna. Tym sposo-
bem zestawił estetykę Wschodu i Zachodu: „Śródziemnomorskie poczucie 
formy z orientalną fascynacją światłem”. Tchnienie Dunikowskiego nie traci 
znaczenia w syntetycznej formie, która awangardowo przekraczała zasadę 
dekoracyjnego przekształcenia widoczną w młodopolskich rozwiązaniach 
artysty. Dzieło to za pomocą geometryzującego uproszczenia przedstawia 
Stwórcę ożywiającego istnienie. Jajowata głowa Kreatora nawiązuje do elip-
soidalnej bryły Brâncuşiego, która jak sugeruje tytuł, przedstawia głowę 
muzy. Rumuński artysta dokonuje znaczniejszej redukcji detalu, by osiągnąć 
czystą bryłę pozbawioną literackości. Zarówno Brâncuşi, jak i Dunikowski 
w swojej sztuce po 1945 roku (głównie pomnikach) dbali o formę zamkniętą, 
scaloną i jednoznaczną, zmierzali do syntezy, kierując się uproszczeniem. 
Jednak w rzeźbie rumuńskiego twórcy te tendencje zostały doprowadzone do 
skrajności i przypominają formę absolutną. Dunikowski, zabiegając o realizm, 
czyli bezpośrednie odwołanie do rzeczywistości, traktował powyższe rozwią-
zania plastyczne jako dodatkową stylizację, która urozmaicała nadrzędną 
formę realistyczną i świadczyła o eksperymentatorskim do niej podejściu.

Późniejsze rozwiązania pomnikowe Brâncuşiego, nawiązujące do naj-
dawniejszych monumentów, ujmują prostotą ascetycznej formy. Stół ciszy 
z 1937 roku, postawiony w rumuńskim parku w Târgu Jiu, to ogromna kolista 
ława kamienna otoczona szpulowatymi miejscami do siedzenia z kamienia. 

 148 M. Porębski: Dzieje sztuki w zarysie. T. 3: Wiek XIX i XX. Warszawa 1988, s. 372–373.
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Przypomina prehistoryczne ośrodki kultowe, kromlechy lub ołtarze ofiarne. 
Przywołuje pierwotne struktury życia związane z religijnością i uroczystym 
stykaniem się ze sferą sacrum. Obok Stołu ciszy ustawiono Niekończącą się 
kolumnę – „wykonaną ze złocistej stali trzydziestometrowej wysokości kon-
strukcję z powtarzalnych, romboidalnych segmentów” 149, która wznosząc się 
ponad codzienną przestrzeń, odwoływała się do nieskończoności. U wejścia 
do parku umieszczono monumentalną bramę w formie masywnego prosto-
padłościanu, przywodzącą na myśl staroegipską architekturę. Artysta ozdobił 
filary reliefem, wzorując się na ornamentyce ludowych portali w rodzimej 
Oltenii – nadał mu formę rytego fryzu z powtarzającym się motywem po-
całunku. Inspiracje Dunikowskiego w późniejszym okresie twórczości idą 
w podobną stronę – w pomniku Czynu Powstańczego na Górze Świętej 
Anny artysta skupia się na monumentalnej formie zbudowanej z czterech 
dolmenów, która odwołuje się do najwcześniejszej architektury megalitycznej 
i działa na odbiorcę swoją hieratycznością. Wymienione dzieła obu artystów 
zbliżają się do megalitów w zastosowaniu koncentrycznych kompozycji 
umieszczonych w przestrzeni naturalnej, w użyciu masywnej materii kamieni 
oraz w uwydatnieniu kultowego charakteru kompozycji i związanej z nim 
atmosfery ciszy i kontemplacji. Twórcy nawiązują również do starożytnej 
sztuki egipskiej. Brâncuşi czerpie z ornamentyki ludowej, a Dunikowski pa-
mięta o prasłowiańskim znaczeniu Góry Świętej Anny. Mimo zbieżności ich 
dzieła różnią się funkcją i formą. Pomnik Czynu Powstańczego jest bardziej 
zwarty, ograniczony do jednego założenia, podczas gdy aranżacja parkowa 
Brâncuşiego obejmuje trzy realizacje, a także w bardziej swobodnych formach 
inspiruje się pradawnym monumentalizmem.

Bliski monumentalizmowi pomnika na Górze Świętej Anny jest również 
p u r y z m,  rozumiany jako logiczny system klarownie opracowany w opar-
ciu o sztukę dawną i współczesną. Wyznawana przez francuskich awangar-
dystów zasada syntezy racjonalizmu z duchowością (l’esprit nouveau – nowy 
duch) objawia się w jego kompozycji z prostych zasadniczych elementów 
geometrycznych, opartej na porządkowaniu i uogólnianiu, oraz w dążeniu 
do doskonałości graniczącej z twórczą pasją i wzruszeniem. To połączenie 

 149 H. Anders: W poszukiwaniu absolutu…, s. 30.
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„liryzmu matematycznego” z wyobraźnią przypomina o wpływach kubizmu 
i klasycyzmu 150, widocznych zarówno u purystów, jak i u Dunikowskiego.

Zagadnienie otwartości w historii rzeźby nowoczesnej, głównie awangar-
dowej, wiąże się z kompozycją architektoniczno-rzeźbiarską Dunikowskiego 
i uwzględnianymi w niej miejscami pustymi. Warto tu przypomnieć kubistów 
i futurystów, których od początku nurtował problem rzeźby otwartej. Braque 
i Picasso odkryli „rzeźbę przezroczystą”, w której odrzucali „ciągły naskó-
rek zwartych ciał”, ukazując je „w stanie rozwartym”. Wprowadzili „formę 
powietrzną”, czyli „negatywową”, która sprowadzała się do rozbicia bryły, 
koegzystencji elementów wypukłych i wklęsłych, światła i cienia, powietrza 
i masy. Ta „aktywna rzeźbiarsko przestrzeń wydrążona” 151, stanowiąca pustkę 
powietrzną wprowadzoną w głąb rzeźby, nie była obca Dunikowskiemu, który 
w okresie międzywojennym kubizował (na przykład grobowiec Bolesława 
Śmiałego, 1917), ale te rozwiązania nie absorbowały go na taką skalę. Forma 

„negatywowa” doprowadzona do skrajności jest widoczna w doświadczeniach 
artystycznych Henry’ego Moore’a, który wydrążył masę na wylot. Efekt dziury 
występuje w rzeźbie od czasów prehistorycznych – za przykład mogą posłu-
żyć kamienie kultowe w Kornwalii. Miejsca puste zastosowane przez Duni-
kowskiego w pomniku Czynu Powstańczego odwołują się więc nie tylko do 
nowoczesnej plastyki, ale również do sztuki pierwotnej. Klarownie wycięta 
w monumencie przestrzeń przypomina tajemnicę otworu – „fascynującą siłę 
jaskini”, ale stanowi formę zamierzoną i przemyślaną, która ma takie samo 
znaczenie dla konstrukcji dzieła co zwarta masa 152, dodaje jej trójwymiaro-
wości i ekspresji.

Rozważając wpływ  s z t u k i  m i ę d z y w o j e n n e j  na twórczość po-
mnikową Dunikowskiego po 1945, należy podkreślić rolę konkursowych 
projektów wielkich założeń pomnikowych w polskim międzywojniu. Forma 
i usytuowanie pomnika Czynu Powstańczego odwołują się do ówczesnych 
eksperymentów z bryłą monumentu w konkretnej przestrzeni otwartej, które 

 150 M. Kossakowska: Teoria awangardy francuskiej. Puryzm i jego twórcy. Wrocław 1979, 
s. 31–60.

 151 A. Kotula, P. Krakowski: O nowej rzeźbie. Kraków 1961, s. 25–26.
 152 Ibidem, s. 48–49. 
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uwydatniły się w 1937 roku podczas konkursu na pomnik upamiętniają-
cy marszałka Józefa Piłsudskiego. Dunikowski także zaproponował wtedy 
swój projekt stanowiący prototyp jego powojennych kompozycji pomniko-
wych. Konkurs zakładał wzniesienie monumentu na warszawskim placu 
Na Rozdrożu, co wymagało szczególnego uwzględnienia otoczenia – urba-
nistycznych osi miasta i wstęgi Wisły. Ta konkursowa koncepcja założenia 
rzeźbiarsko-architektoniczno-urbanistyczno-ogrodowego mogła stanowić 
punkt wyjścia dla powojennych eksperymentów artysty z rozbudowaną 
aranżacją monumentu, dopasowaną do jego topograficznego usytuowania. 
Warto zaznaczyć, że wskazany wówczas model pomnika został zrealizowany 
dopiero w powojennym dziele Dunikowskiego, które rzeczywiście powstało. 
W dwudziestoleciu międzywojennym nie było to możliwe głównie ze wzglę-
du na problem architektoniczności, przestrzenności i monumentalności 153. 
Zwłaszcza to ostatnie zagadnienie traktowano tradycyjnie i powierzchow-
nie, skupiając się jedynie na kolosalności i ekspansywnym wykorzystaniu 
przestrzeni. Dunikowski po 1945 roku stworzył założenie architektoniczno-

-rzeźbiarsko-urbanistyczne, które reprezentowało jego osobistą wersję mo-
numentalizmu, opartą na syntezie i zwartości, symetrii i wyraźnym konturze, 
a także geometryczności i stylizacji.

2.4.12. Inni o pomniku

Opinie innych twórców i krytyków na temat pomnika zostały wyodrębnione 
w postaci osobnego podrozdziału – zarówno tutaj, jak i w przypadku kolej-
nych analizowanych dzieł – w celu ukonkretnienia recepcji sztuki monumen-
talnej autora Tchnienia w środowisku artystycznym i z pełną świadomością 
powtarzania niektórych stwierdzeń.

Zgodnie z przeważającą opinią Dunikowski wygrał konkurs na pomnik 
Czynu Powstańczego, prześcigając inne prace aktualnością i odkrywczo-
ścią. Według Jadwigi Jarnuszkiewiczowej pierwszy projekt jego autorstwa 

 153 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkurs na pomnik i dzielnicę im. Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. W: Sztuka lat trzydziestych. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Niedzica, kwiecień 1988. Warszawa 1991, s. 226–227.
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miał większą moc oddziaływania na odbiorcę i silniej wkomponowywał się 
w kontekst historycznego otoczenia Góry Świętej Anny:

Wśród 60 nadesłanych projektów ten jeden był naprawdę nowy i twórczy. Do-
koła odmieniano w różnych alternatywach formułę tradycyjnej konwencji, która 
nie była w stanie wygrać tej zupełnie wyjątkowej sytuacji. A Dunikowski wtedy 
wkuł swoich Łuczników w surową skałę jak w architekturę, tak że ona sama 
stała się monumentalnym pomnikiem 154.

Twórca wpisuje się w układ przestrzenny obmyślony wcześniej przez 
artystów niemieckich, którzy zbudowali w tym miejscu mauzoleum z am-
fiteatrem. Andrzej Olszewski twierdzi, że mimo to praca ta jest w polskiej 
historii rozwoju rzeźby monumentalnej pierwszym pomnikiem typu archi-
tektonicznego wykorzystującym powiązanie rzeźby z krajobrazem i architek-
turą, dzięki czemu uwalnia się od tradycyjnych uwarunkowań monumentu, 
który miał najczęściej formę postaci na cokole ustawionej na placu, rynku 
lub cmentarzu. Dunikowski, wzorem projektu niemieckiego, wykorzystuje 
park otaczający Górę Świętej Anny oraz samą skalistą skarpę wzgórza, z którą 
współgra znajdujący się u jej stóp amfiteatr 155.

Stefan Flukowski podkreśla, że to „wielkie dzieło nowoczesnej archi-
tektury pomnikowej” dało Dunikowskiemu „okazję o jakiej marzył przez 
długie lata: możliwość realizowania dzieła monumentalnego, pomyślanego 
na wielką skalę” 156. Jako twórca sztuki monumentalnej Dunikowski mógł się 
naprawdę sprawdzić dopiero w socrealizmie, w którym państwo ogłaszało 
liczne konkursy o określonej tematyce, najczęściej o charakterze propagando-
wym. Już wcześniej przejawiał w swojej rzeźbie zainteresowanie „elementami 
architektonicznymi”, wykonując na przykład grobowiec Bolesława Śmiałego, 
Głowy wawelskie (1925–1929) czy projekt pomnika prezydenta Thomasa 
Woodrowa Wilsona dla Poznania (1928). Pomnik Czynu Powstańczego ma 

 154 J. Jarnuszkiewiczowa: Dunikowski i jego uczniowie. „Przegląd Kulturalny” 1956, 
nr 6, s. 3.

 155 A. K. Olszewski: Dzieje sztuki polskiej 1890–1980 w zarysie. Warszawa 1988, s. 77.
 156 S. Flukowski: Dunikowski powstańcem śląskim. Wielkie dzieło nowoczesnej architektury 

pomnikowej. „Odra” 1949, nr 9, s. 1.
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skalę na ówczesne czasy w Polsce niespotykaną. Działa na odbiorcę swoją 
monumentalnością oraz jakością architektoniczną i rzeźbiarską. Według 
Flukowskiego to znamienne, że tak wielkie założenie zostało powierzone 
polskiemu artyście, a nie cudzoziemcowi czy polskim architektom wzorują-
cym się na obcych schematach monumentu, co dotąd było częstą praktyką 
w rodzimej twórczości pomnikowej. Dunikowski stosuje własne rozwiązania 
plastyczne, które wchodzą w nurt sztuki współczesnej i ją współtworzą. Jed-
nocześnie buduje według przyjętych reguł rzeźbiarskich i architektonicznych. 
Tylko w tym sensie można go nazwać tradycjonalistą w tworzeniu bryły 
rzeźbiarskiej. Zdaniem Flukowskiego to hieratyczne dzieło stanowi „jeden 
z największych pomników, jeśli chodzi o rozmiar i wspaniałość, w Europie”. 
Projekt jest prosty, oparty na konstrukcji pionowej, w zamierzeniu lekkiej 
i smukłej. Każda z jego kolumn została rozwiązana w rytmie trójkowym i jest 
odpowiednikiem muzycznego taktu trzy czwarte, co odwołuje do przejęte-
go po matce-pianistce zamiłowania do melodyjnego rytmu realizowanego 
przez Dunikowskiego w rzeźbie 157. Flukowski wspomina o figurach śląskich 
bojowników wykutych w mosiężnej blasze, które jednak nie pojawiły się 
w wersji finalnej.

Istotne znaczenie ma otoczenie pomnika oraz sugestywność jego od-
działywania:

Dzieło tyleż rzeźbiarskie, co architektoniczne w charakterze, dominujące nad 
stromym urwiskiem amfiteatru, czytelne w wymowie i o wielkiej sile działania, 
mimo, a może właśnie dzięki ostateczności i spokojowi formy 158.

Jego tematyka współgra z  innymi dziełami upamiętniającymi zryw 
ludności ziemi śląskiej, takimi jak pomnik Powstańców Śląskich w Ka-
towicach z 1967 roku, autorstwa Kazimierza Gustawa Zemły i architekta 
Wojciecha Zabłockiego czy pomnik Powstańców Śląskich w Sosnowcu, 
także z 1967 roku, wykonany przez Helenę i Romana Husarskich oraz 

 157 Ibidem.
 158 L. Grabowski: Rzeźba pomnikowa i monumentalna w Polsce Ludowej. „Przegląd Ar-

tystyczny” 1971, nr 6, s. 21.
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architekta Witolda Cęckiewicza. W tym kontekście Dunikowski jawi się 
jako artysta, który włączył się do powszechnego w ówczesnej polskiej rzeź-
bie nurtu upamiętniającego „wielki czyn zbrojny ludności Śląska i Ziem 
Zachodnich Polski” 159.

Dunikowski jako autor pomnika Czynu Powstańczego na Górze Świętej 
Anny jest postrzegany jako artysta plenerowy, ponieważ z powodzeniem 
przeprowadził eksperyment polegający na wprowadzeniu formy przestrzen-
nej w obszar naturalny. Uzyskał zamierzony efekt dzięki wielkim rozmiarom 
swojego założenia, jego monumentalności i monolityczności. Górując nad 
otoczeniem, pomnik nie pozwala mu się zdominować, a jednocześnie wkom-
ponowuje się w nie bez estetycznego zgrzytu. Dunikowski proponuje dzieło 
bardziej architektoniczne niż rzeźbiarskie, które zamyka w sobie główne 
problemy architektoniczne i urbanistyczne rzeźby plenerowej: usytuowanie 
w pejzażu, stosunek bryły rzeźby do przestrzennej koncepcji architektury, 
wzajemną równowagę wszystkich elementów (włączając w to kolor). Róż-
ni się ono również od użytkowej architektury realizmu socjalistycznego, 
charakteryzującej się brakiem wyczucia formy rzeźbiarskiej oraz kontek-
stu przestrzennego: „Absurdalne pomysły wielu naszych architektów, chcą 
wprowadzić do architektury kolor lub formę w tzw. »pustych« miejscach, 
których w architekturze nie ma i nigdy nie było” 160.

Kariatydy z pomnika Czynu Powstańczego pojawiły się także na wystawie 
z okazji pięćdziesięciolecia twórczości Dunikowskiego, zorganizowanej w li-
stopadzie 1948 roku w Pałacu Sztuki (gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych) w Krakowie. Wyeksponowano je obok Fatum (1902) i pomnika 
Bolesława Śmiałego, by pokazać rozwój „architektonicznego monumenta-
lizmu” 161 w twórczości artysty. Kariatydy odznaczały się doskonale prostą 
formą i w powiązaniu z całością pomnika według właściwej dla tego twór-
cy logiki współtworzyły monumentalną architekturę. Teksty propagujące 
komunizm zwracały uwagę na kult pracy upatrywany w przedstawieniach 

 159 Ibidem.
 160 Idem: Uwagi o rzeźbie plenerowej. „Przegląd Artystyczny” 1966, nr 1, s. 41–43.
 161 M. Flukowska: Wrażenia z wystawy prac Xawerego Dunikowskiego. „Przegląd Arty-

styczny” 1948, nr 12, s. 4.
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kobiety śląskiej, górnika, hutnika i rolnika oraz określały je jako „twarde 
i mocne jak życie robotników śląskich” 162. Nie były one jednak przez wszyst-
kich chwalone – ich uwspółcześniona awangardowość, oparta na wyraź-
nym skrócie, została nierozpoznana. Dla Eugeniusza Eibischa, ówczesnego 
rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, poszukiwanie formy przez 
Dunikowskiego było czymś zaskakującym, a nawet śmiesznym. Patrząc 
na te przyfilarowe rzeźby, spytał: „Jakieś piece kaflowe stawia?”, czym dał 
do zrozumienia, że nie ceni ich jako dzieł sztuki 163. O elewacji pomnika 
wypowiadano się również niekorzystnie, twierdząc, że jej monumentalność 
ulega osłabieniu: „w partiach konturowego reliefu fugi pomiędzy płytami 
niepotrzebnie konkurują z płynną linią rysunku, a w belkach architrawu ich 
pionowe podziały zaprzeczają logice konstrukcji” 164.

2.4.13. Pomnik Czynu Powstańczego a socrealizm

Artysta ustosunkował się do sztuki socjalistycznej, opracowując model po-
mnika Czynu Powstańczego, ustalając jego ostateczną wartość formalną 
i tematyczną oraz uczestnicząc w procesie jego powstawania. Postawę Du-
nikowskiego określają pojęcia ideozy i gry, ujęcie socrealizmu jako mitu 
oraz osobiste rozumienie realizmu i wykorzystanie zarówno doświadczeń 
młodopolskich, jak i awangardowych.

2.4.13.1. Ideoza

Pomnik Czynu Powstańczego powstawał w przestrzeni ideologicznej, co nie 
pozwoliło mu na „niewinność”. Wiąże się z nim więc pojęcie  i d e o z y . Pod-
legał mechanizmowi tworzenia monumentów w socrealizmie i był uwikłany 
w warunkujące ten schemat decyzje władzy. Dunikowski nad komunistycz-
ną tematykę przedkładał wartość formalną, która jest świadectwem jakości 
charakteryzującej całość jego dokonań artystycznych. Ustępował wobec 

 162 H. Blum: Xawery Dunikowski. „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 45, s. 8.
 163 E. Kozakiewicz: Głowy nie od parady. „Przekrój” 2001, nr 36, s. 34.
 164 J. L. Dobesz: Wrocławska architektura…, s. 230.
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wymagań tematycznych, które były zgodne z jego zasadą odzwierciedlania 
w sztuce ducha czasu, ale komponując bryłę pomnika, bezkompromisowo 
trzymał się indywidualnej koncepcji artystycznej. Mimo to miał świado-
mość, że pomnik Czynu Powstańczego nie jest do końca udany na skutek 
zewnętrznych ograniczeń. Socrealizm nie pozwalał artyście na całkowitą 
swobodę twórczą, ale pozwalał na wiele, co zawdzięczał pozycji wybitnego 
rzeźbiarza oraz niejednoznaczności w działaniu (swoistej grze z władzą, 
niepokornej postawie, ambiwalentnemu stosunkowi do doktryny).

Funkcjonowanie Dunikowskiego w przestrzeni komunistycznej jest pro-
blematyczne, stąd jego uniki i próby ocalenia rządzącej się swoimi prawami 
kreacji. Zachowanie „niewinności” dzieła przychodzi mu z trudem i czę-
sto jest niepełne, częściowe, świadczy o kompromisie, który jest konieczny, 
by ono w ogóle powstało. Zaistnienie sztuki stanowi usprawiedliwienie 
proponowane także przez Andrzeja Turowskiego – warunkiem powołania 
artefaktu w jedynym możliwym „kontekście totalnej władzy” jest ingerencja 
w jego „niewinność”. Innej opcji nie ma. Dunikowski jest tego świadomy. 
Wie, że ten ostatni okres jego sztuki musi być skażony ideologią, by mógł 
się zrealizować i domknąć jego biografię, jednocześnie poświadczając ciągłą 
kreację. Zgoda na ideozę umożliwia mu kontynuację ustalonego sposobu 
egzystencji i zachowanie jej sensu, którym jest twórcza aktywność. Artysta 
nie może pominąć kontekstu historycznego – procesu dziejowego, którego 
ślady przejawiają się w jego sztuce. Stąd też „niewinność” koncepcji bryły 
pomnika zostaje zaburzona przez część rozwiązań rzeźbiarskich podpo-
rządkowanych tematyce komunistycznej. Próba ocalenia autonomii sztuki 
w przestrzeni ideologicznej, widoczna w pomniku Czynu Powstańczego, 
stanowi walkę o jednostkowość dzieła artysty, a jej sukces jest znaczny, bo 
pomnik zadziwia swoją samodzielnością twórczą i wyróżnia się na tle do-
konań doby socrealizmu.

2.4.13.2. Tematyka

Wstępne ustalenia Instytutu Śląskiego z 1949 roku dotyczące  t e m a t y k i 
głów miały charakter  p r o p a g a n d o w y . Uwzględniono: głowę woja śre-
dniowiecznego, który miał symbolizować walki stoczone w średniowieczu 
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przez całą ludność kraju, głównie „zawzięte chłopstwo śląskie” 165; głowę 
chłopa śląskiego sugerującą walkę z uciskiem socjalnym, która wyraziła się 
w buntach chłopskich XVIII i XIX wieku; głowę górnika – przedstawiciela 
najważniejszej w komunistycznej Polsce klasy robotniczej; głowę powstańca 
śląskiego odsyłającą do walki zbrojnej o wyzwolenie społeczne i narodowe, 
która doprowadziła do przemian ustrojowych w kraju po drugiej wojnie 
światowej; głowę żołnierza polskiego poświadczającą wyzwolenie Śląska spod 
okupacji Niemców, których ukazywano jako wroga zagrażającego wolności 
państwa polskiego; głowę żołnierza radzieckiego symbolizującą „bohaterską 
pomoc”, która umożliwiła oswobodzenie Śląska oraz spowodowała przebu-
dowę ustroju społecznego i gospodarczego 166.

Dunikowski otrzymał kilka propozycji  t e m a t y k i  p ł a s k o r z e ź b 
na pylonach, do których w różnym stopniu się ustosunkował (ewentualne 
zbieżności zrealizowanej sceny pomnikowej z odgórnie wskazaną problema-
tyką zaznaczono w nawiasie). Pierwsza z nich rozbudowywała wątek dawnych 
dziejów i motyw walki o utrzymanie polskości, bez tak dużego nacisku na 
ideologię komunistyczną, jaki cechował finalną wersję. Obejmowała ona 22 
konkretne wydarzenia z historii Górnego Śląska, między innymi oblężenie 
Głogowa (1109), bitwę pod Legnicą (1241), ścięcie księcia opolskiego i nie-
modlińskiego Mikołaja II przez mieszczan niemieckich w Nysie (1497), walkę 
mniszek polskich w Trzebnicy o utrzymanie polskiego charakteru klasztoru, 
bunty chłopskie w XVIII wieku, powstanie wielkiego przemysłu na Górnym 
Śląsku (koniec XVIII wieku), manifestacje polskie w okresie przełomowym 
(1918–1919), walki podczas powstań śląskich, walki w 1944 roku. Ten spis 
wydarzeń kończył się na 1944 roku bez wspominania o wkroczeniu Armii 
Czerwonej. Prawdopodobnie była to pierwsza lista tematów, jaką Dunikowski 
otrzymał od Instytutu Śląskiego, nieskażona jeszcze propagandowym znie-
kształceniem historii. Podczas opracowywania właściwych scen na pylonach 
artysta wykorzystał kilka ze wskazanych we wstępnym wykazie zajść, w tym 
obronę Niemczy (scena Niemcza), manifestacje polskie w latach 1918, 1919 

 165 MNWK, rkps sygn. 6607. Oddział Śląski Instytutu Zachodniego, Instytut Śląski, Katowice, 
19 lutego 1949, do wicewojewody płk. J. Ziętka.

 166 Ibidem.
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(sceny: Lud śląski, Strajk), walkę harcerzy i powstańców w Katowicach we 
wrześniu 1939 roku, fragment walk partyzanckich w latach 1939–1944 (scena 
Powstańcy śląscy z datą 1939 na projekcie, która wskazywała na działania 
Ślązaków poprzedzające drugą wojnę światową) 167.

Dwa kolejne spisy tematów musiały zostać sporządzone w okresie roz-
kwitu socrealizmu, ponieważ sprowadzają wymienione wydarzenia do walki 
socjalnej lub kształtowania się zhierarchizowanej klasy robotniczej. Ukazują 
przede wszystkim główne zajścia na Górnym Śląsku z pierwszej połowy 
XX wieku i sugerują, że przygotowały one nadejście komunistycznej Pol-
ski oraz są zapowiedzią utopijnej przyszłości „braterstwa ludów”. Spisy te 
stanowią świadectwo przeinaczenia historii w imię ideologii, która wyraź-
nie określiła wrogów klasowych: kapitalistę, kler katolicki, nacjonalistów, 

„sabotażystę” Piłsudskiego, burżuazję, oraz przyjaciół: Armię Radziecką 
i kraje socjalistyczne. Jeden z wykazów tematów, który sięgał jeszcze do 
dawniejszych dziejów, zgodnie ze wstępnym założeniem obejmował: Polskę 
w walce z Niemcami na Śląsku (na przykład obronę Głogowa), walkę klaso-
wą ludu śląskiego (chłopów, górników w kopalni rudy, tkaczy) z feudalnym 
i kapitalistycznym uciskiem (sceny: Strajk, Lud śląski), walkę ludu śląskiego 
z germanizacją forsowaną przez państwo pruskie i kler katolicki (sceny: 
Gwałty pruskie, Walka o szkołę polską w 1934 roku), powstanie górnośląskie 
z lat 1919–1921, gdy „lud walczył o socjalne i narodowe wyzwolenie wbrew 
zdradzie nacjonalistów, negatywnemu stanowisku i sabotażowi Piłsudskie-
go” (sceny: Lud śląski, Powstańcy śląscy), walkę proletariatu górnośląskiego 
z rządami burżuazji polskiej w okresie międzywojennym, wyzwolenie Śląska 
przez Armię Radziecką i wojska polskie (scena Wojska wyzwoleńcze polskie 
i radzieckie), lud śląski w pracy przy budowie socjalizmu (górnik, hutnik, 
chłop) i braterstwo narodów w epoce socjalizmu: Polska, Niemcy Demokra-
tyczne i Czechosłowacja ze Związkiem Radzieckim (ewentualnie portrety 
wodzów tych czterech krajów) (scena Pokój). Dunikowski wybrał z tych 
tematów odpowiadające mu motywy, przy czym uwydatniając w trzech 
scenach (Niemcza, Gwałty pruskie, Walka o szkołę polską w 1934 roku) 
walkę Ślązaków z niemieckim zaborcą, nie ukazał go jako kapitalistycznego 

 167 MNWK, rkps sygn. 6609. Tematyka obrazów na pylonach.
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ciemiężcę, ale jako wroga zagrażającego polskości, co zgadza się z obiektyw-
nie rozumianą historią. Będąc twórcą projektu pomnika upamiętniającego 
Józefa Piłsudskiego (1938–1939), zignorował deprecjonujący komentarz 
komunistów odnośnie do tej osobistości. Odtworzył scenę wyzwolenia, 
uwzględniając obecność Związku Radzieckiego oraz rzeczywistość socja-
listyczną w okresie pokoju. Obrazując lud śląski, wyróżnił poszczególnych 
reprezentantów klasy robotniczej.

Ostatnia propozycja tematyczna wyodrębniła główne wydarzenia i za-
gadnienia z pierwszej połowy XX wieku i rzeczywistości socjalistycznej. 
Skupiła się na zróżnicowanej klasie robotniczej ziemi śląskiej oraz na pra-
cy. Wymieniono osiem tematów. Były to: solidarność robotniczo-chłopska 
z przełomu XIX i XX wieku, gdy „występuje dojrzewający proces natężenia 
walki socjalnej poprzez strajki, demonstracje, utarczki z policją i wojskiem, 
poprzez krwawe ofiary, wyroki sądowe, więzienia i domy karne” 168; oświata 
oraz rola kobiety, która uczyła swoje dzieci mowy polskiej i rodzimych oby-
czajów; powstanie z lat 1919–1921, zinterpretowane jako walki proletariatu 
górnośląskiego o wyzwolenie społeczno-gospodarcze i od wyzysku magna-
tów; wyzwolenie narodowe i społeczno-gospodarcze ziemi i ludu (robotni-
ków i chłopów) śląskiego, wywalczone przez Armię Czerwoną i stojące u jej 
boku polskie wojsko demokratyczne; praca w kopalni stanowiąca podstawę 
życia gospodarczego całej Polski, którą wykonuje górnik – prawdziwy gospo-
darz ziemi śląskiej po wyzwoleniu, mobilizujący naród do wytężonej pracy; 
praca w hucie przyczyniająca się do stworzenia potęgi przemysłowej kraju, 
czym zajmuje się hutnik – „drugi podstawowy człon klasy robotniczej”; 
praca na roli wykonywana przez chłopa śląskiego, który dzięki swojemu 

„uświadomieniu społecznemu” wyrwał wieś z wiekowego zacofania; brater-
stwo ludów jako cel toczonej pod przewodnictwem Związku Radzieckiego 
walki o postęp ludzkości i pokój światowy. Dunikowski odtworzył temat 
wyzwolenia (scena Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie) i nawiązał do 
solidarności robotniczo-chłopskiej (sceny: Lud śląski, Strajk) oraz finałowego 
motywu rzeczywistości komunistycznej dążącej do rozwoju i pokoju (scena 
Pokój). Reprezentantów nowego ustroju, czyli górnika, hutnika i rolnika, 

 168 MNWK, rkps sygn. 6609. Osiem obrazów proponowanej tematyki.
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przedstawił w rzeźbach przyfilarowych. Wyróżnił rolę Ślązaczki – ukazał ją 
jako bohaterkę w syntetycznej kariatydzie i jednocześnie docenił znaczenie 
kobiety, co charakteryzuje całą jego twórczość. Problem oświaty na podda-
nym germanizacji Śląsku rozwinął w konkretnym wydarzeniu historycznym, 
które wybrał indywidualnie. Zaprezentował je w odsłonie: Walka o szkołę 
polską w 1934 roku. Widać tu więc przywiązanie do stałych motywów oraz 
próbę samodzielnych decyzji związanych z tematyką pomnika, co świadczy 
o niezmiennym dążeniu artysty do wyłączności stanowienia o swoim dziele.

W scenach przedstawionych przez Dunikowskiego zaznaczają się okre-
ślone zagadnienia. Część została wyodrębniona w „propozycjach” tema-
tycznych, na przykład klasa robotnicza, walka socjalna, wyzwolenie dzięki 
Armii Radzieckiej, rzeczywistość komunistyczna, a część wprowadził sam 
artysta, uznając je za ważne, mimo nastania nowej epoki i zmienionego ich 
oficjalnego postrzegania. Poruszały problem germanizacji, ucisku ze strony 
niemieckiego zaborcy, rolę oświaty i związanego z nią krzewienia polskiej 
mowy i kultury. W ten sposób twórca za pomocą środków artystycznych 
opowiedział „epos” o historii Górnego Śląska, w którym obok scen obo-
wiązujących w komunizmie pojawiły się sekwencje obiektywnie ukazujące 
dzieje Polski. Można więc stwierdzić, że także przy pracy nad płaskorzeźbami 
wkuwanymi w dolmen artysta próbował zachować własne spojrzenie, tym 
razem na historię kraju.

Powstawaniem pomnika interesowały się najwyższe władze komunistycz-
nej Polski. Wgląd w jego budowę miał sam ówczesny prezydent Bolesław 
Bierut, który domagał się materiału fotograficznego dokumentującego po-
stęp prac. Świadczy to o randze tego założenia i jego roli w planach władzy, 
która zamierzała uczynić z niego główne miejsce państwowych uroczystości 
opiewających nowy ustrój. Udział w wyborze tematyki monumentu miał 
również urodzony na Śląsku wicepremier Aleksander Zawadzki, z którym 
Dunikowski spotkał się podczas kuracji w Krynicy w marcu 1949 roku: „Zgo-
dziłem się na wysuniętą przez Niego koncepcję, by głowice miały za temat 
elementy świata zwierzęcego bądź roślinnego” 169. Artysta zaakceptował te 
motywy tematyczne zaproponowane przez reprezentanta władzy, które były 

 169 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 31 marca 1949 r.
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neutralne wobec ideologii, co różniło je od wskazówek Instytutu Śląskiego. 
Zdecydował się więc na treści niezaangażowane politycznie, które ostatecznie 
wykorzystał do ozdobienia fryzu.

2.4.13.3. Motywy socrealistyczne a ich realizacja

Przedstawienie kobiety w pomniku Czynu Powstańczego pojawia się trzy-
krotnie: w scenie na pylonie Gwałty pruskie, na której Ślązaczka broni się 
przed wymierzonym w nią bagnetem dzierżonym przez niemieckiego żoł-
nierza, w scenie Walka o szkołę polską w 1934 roku, w której matka odbiera 
dzieci ze szkoły w proteście przeciwko działaniom germanizacyjnym oraz 
w formie kariatydy, w której kobieta ukazana w całej postaci trzyma na 
rękach swoją pociechę. W tych odsłonach przeważa obraz kobiety-matki, 
która strzeże rodzimych obyczajów i polskiej mowy oraz przekazuje je swoim 
dzieciom, czyli kolejnym pokoleniom. Zostały tu więc wyeksponowane te 
jej role, jakie odgrywa w życiu osobistym, dotyczące sfery intymnej i emocji. 
Takie funkcje kobiety były rzadko uwzględniane w sztuce i literaturze socre-
alistycznej, bo dotyczyły indywidualności jednostki ludzkiej, a jednak zostały 
wskazane w tematycznych zaleceniach władzy, co artysta wykorzystał, by 
zaakcentować znaczenie macierzyństwa. W ten sposób Dunikowski odprzed-
miotowił kobietę, uwydatnił jej więź z dzieckiem i rolę matki,  przywracając 
jej prawo do indywidualnych doznań i osobistej sfery życia. W pomniku 
nie określił jej zawodu i wykonywanej pracy, która ustalała w socrealizmie 
wartość człowieka, warunkowała rozwój kraju i dobrobyt społeczeństwa. 
Nie została ukazana jako kobieta-olbrzymka, czyli traktorzystka, murarka 
czy kolejarka, ograniczona do wąskich ram typu. Taka postawa tego twór-
cy kłóci się z obrazowaniem kobiety w sztuce socrealistycznej i lansuje jej 
odmienny (tradycyjny) wizerunek uznany w komunizmie za niewłaściwy, 
ponieważ podkreślał uczucie, psychiczną więź z dzieckiem. W tym roz-
wiązaniu tematycznym widać obecność właściwego sztuce Dunikowskiego 
kultu kobiety i macierzyństwa – z uwydatnieniem specyfiki jej istnienia, 
odrębności w postrzeganiu i przeżywaniu rzeczywistości, a także jej prawa do 
indywidualizmu. Ten problem artysta wyraził jednak za pomocą odmiennych 
środków formalnych, opartych na geometryzacji, które wcześniej w wersji 
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cząstkowej pojawiły się w jego rzeźbiarskich portretach kobiet. Zaznaczyło 
się to w sposobie ukształtowania kariatydy z kobietą śląską (il. 29), którą po-
dobnie jak pozostałe rzeźby przyfilarowe pomnika charakteryzuje kubizująca 
syntetyczność, współgrająca z formą monumentu oraz wyraźnie odbiegająca 
od kanonu realizmu socjalistycznego. Dunikowski celowo ukazał kariatydy 
w taki sposób, by uniknąć banalnego i odtwórczego schematu „socu”, które-
go nie cenił, co stwierdzał w swoich bezpośrednich komentarzach. Gdy na 
przykład oglądał jedną z wystaw w Zachęcie, wyśmiał rzeźby typowo socre-
alistyczne przedstawiające robotników z kilofami i popiersia dostojników: 

„Widziałem już rzeźby w glinie, w marmurze, w brązie. Pierwszy raz widzę 
w wazelinie. W wazelinie pierwszy raz” 170.

W kariatydzie Ślązaczki można dostrzec typową dla socrealizmu masku-
linizację w przedstawieniu kobiety. Jednak wynika ona z zastosowania formy 
geometrycznej, która w sztuce Dunikowskiego po 1945 roku odgrywała 
kluczową rolę w omijaniu konwencji „socu”. Maskulinizacja ma tu więc inny 
charakter i wiąże się z zabiegiem artystycznym sprowadzającym realistyczną 
figurę postaci do prostokątnej bryły, w której podstawowe elementy sylwetki 
zaznaczono za pomocą geometryzującego wydobycia kształtów, ostrych 
cięć i podziału na linie pionowe oraz poziome. Te rozwiązania powodują 
zatarcie w sylwetce kobiety jej wyróżników cielesnych, zwłaszcza zarysu 
piersi i bioder, co przywołuje na myśl męską budowę ciała. Z geometryza-
cją wiąże się schematyzacja, zatarcie szczegółu, uogólnienie, ale również 
wydobycie dekoracyjnego konturu, podkreślenie struktury kompozycji i jej 
wyrazista artykulacja. Właściwa dla maskulinizacji tak zwana „ubraniowość”, 
czyli okrycie niewieściego ciała szatą maskującą cechy płciowe, również nie 
dotyczy kariatydy z kobietą śląską. Jej suknia rzeczywiście nie eksponuje 
krągłości sylwetki, ale awangardowo upraszcza jej kształt do precyzyjnie 
wyciętego prostokąta, który jednak zostaje opatrzony falistym motywem 
dekoracyjnym i ozdobnym wycięciem pod szyją, co akcentuje urozmaicenie 
kobiecej garderoby. Ślązaczka ukazana w pomniku Czynu Powstańczego nie 
została wyposażona w cechy charakteru mężczyzny doby socrealizmu, takie 
jak waleczność, upór i nienawiść do wroga. Mogły ją one charakteryzować, 

 170 D. Lubina-Cipińska: Piętno odrębności. „Śląsk” 2003, nr 5, s. 64.
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gdy jako bohaterka historycznych wydarzeń zmagała się z pruskim wrogiem 
(sceny na pylonach), jednak w rzeczywistości komunistycznej jedyną właści-
wością, która nadal ją określa, jest macierzyństwo, co Dunikowski podkreślił, 
ukazując kobietę śląską z dzieckiem na rękach – świadectwem jej kobiecości.

Taki sposób przedstawienia kobiety przypomina ikonografię Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem charakterystyczną dla sztuki średniowiecza. Mały 
Chrystus, podobnie jak tutaj dziewczynka, był wówczas ukazywany jako 
kilkuletni chłopiec o wielkości niemowlęcia, na rękach Marii. Ujęcie zastoso-
wane w kariatydzie pomnikowej różni się od typowego obrazowania postaci 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem jej profilowym ustawieniem i zwróceniem 
głowy w prawą stronę. Ponadto schematyzm i geometryzm tej rzeźby kłóci 
się z tradycyjnym, najczęściej realistycznie i idealizująco przedstawionym 
motywem ikonograficznym. Ważnym elementem odróżniającym jest także 
ukazanie w ramionach Ślązaczki dziewczynki, a nie chłopca, co uniemoż-
liwiało bezpośrednie skojarzenie dziecka z małym Chrystusem i jednocze-
śnie niwelowało ryzyko oskarżenia artysty o nawiązanie do sztuki sakralnej, 

29. Kobieta śląska (tors), pomnik Czynu 
 Powstańczego, granit, Góra Świętej Anny, 
1949

30. Górnik (oblicze), pomnik Czynu Powstań
czego, granit, Góra Świętej Anny, 1949
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która w socrealizmie była zakazana – świadczyła o ideologicznej zdradzie 
i skutkowała utratą zaufania władzy.

Zakładając niezgodność tej kariatydy z socrealizmem, o czym świad-
czy sposób ujęcia motywu oraz jej forma, czyli geometryzacja sugerująca 
zanegowane wpływy awangardowe – trudno tu mówić o parareligijności, 
przypisanej dziełom wiernym kanonowi. Ale można zaznaczyć aluzyjne 
odwołanie do sztuki kościelnej, z którą twórczość Dunikowskiego była zwią-
zana we wcześniejszym okresie. Jest to więc zwrot artysty w stronę wzorców 
dobrze znanych, lecz zakazanych, który tym samym sytuuje się w opozycji 
do socrealistycznej parareligijności, będącej wyrazem ateizmu i artystycznej 
hipokryzji, pasożytowaniem na sztuce formalnie i tematycznie zdegradowa-
nej. Dunikowski jest intertekstualny w niedozwolony sposób, co relatywizuje, 
przekształcając zapożyczony schemat – sięga po wyraźną stylizację geome-
tryczną, która jednocześnie uwspółcześnia wzorzec oraz bryłę pomnika. 
Rezygnuje z bezpośredniej formy realistycznej, która ułatwiłaby odszyfro-
wanie zapożyczenia. Stosuje uniki i osiąga zamierzony efekt artystyczny oraz 
sugestywne zanegowanie kanonu „socu”.

T r z y  p r z y f i l a r o w e  k a r i a t y d y  przedstawiają mężczyzn, którzy 
reprezentują nowego człowieka komunizmu i grupy zawodowe nobilitowa-
ne w państwie socjalistycznym. Symbolizują one również ludność śląską, 
potomków powstańców śląskich, którzy stoją na warcie i pilnują znicza 
płonącego ku chwale poległych w tym miejscu Ślązaków. Górnik (il. 30) 
i hutnik (il. 31) to główni przedstawiciele najważniejszych gałęzi komu-
nistycznego przemysłu, którzy wraz z rolnikiem (il. 32) napędzają rozwój 
gospodarki i realizację planu sześcioletniego. Postacie te wiążą się z kon-
kretną tematyką socrealistyczną – uosabiają społeczeństwo i prawa historii 
narzucającej konieczność dostosowania się do przemian 171. To bohaterowie 
nowej ery, którzy są wyrazicielami kultu pracy i pozytywnej rywalizacji 
w walce o wspólne lepsze jutro. Ucieleśniają ideologię komunistyczną obec-
ną w dziełach socrealistycznych, co pozwala zinterpretować ich uwikłanie 
w nową powojenną rzeczywistość jako uczestnictwo w micie. Realizując plan 

 171 M. Brzóstowicz-Klajn: Nowego człowieka obraz. W: Słownik realizmu socjalistycznego. 
Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 151–152.
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trzyletni lub sześcioletni, nacechowany określonym rytmem, przekraczali 
linearny porządek historyczny i wkraczali w mityczną cykliczność, która 
przypominała czas święty – niekończący się i stabilizujący mit socrealizmu. 
Poświęcali się pracy, by zbudować idealną przyszłość i wkraczali w wymiar 
niebiański, pozbawiony jednak dawnej religijności i oparty na nowej – ubó-
stwionym ateizmie, prawach ekonomicznych i filozofii marksistowskiej. We-
szli w poczet osobistości, które tworzyły panteon świętych doby komunizmu 
i uczestniczyły w obrzędzie świadczącym o mitycznym charakterze nowego 
systemu. Poprzez rytm wykonywanych czynności konstytuowali rytuał oraz 
umacniali wiarę w przyszłe szczęście i dobrobyt, które były utopią istniejącą 
w ramach tego mitu.

Te trzy figury różnią się od siebie narzędziami pracy, czyli przypisany-
mi im atrybutami oraz częściowo wyrzeźbieniem schematycznych twarzy. 
Zostały pozbawione głębi psychicznej, odindywidualizowane i przedsta-
wione jako typy (reprezentanci danej grupy zawodowej), co jest efektem 
zastosowania uogólniającej geometryzacji. Ich bryła stanowi świadectwo 
poszukiwań artysty zapoczątkowanych w okresie Młodej Polski, korzystania 
z rozwiązań formalnych właściwych dla sztuki prehistorycznej i prymi-
tywnej. Pokazuje to niegasnącą fascynację Dunikowskiego tymi wzorcami, 
poświadczającą jego findesieclowy rodowód. Sięganie po dawne formy, obce 
tradycji grecko-rzymskiej i renesansowej obowiązującej do XIX wieku 172, 
stanowi stałą modernistyczną cechę i siłę napędową twórczości artysty. 
W tych podpatrzonych rozwiązaniach twórca szukał potwierdzenia włas-
nych odkryć artystycznych, takich jak synteza, geometryczna stylizacja, 
skrótowość, monumentalizm.

Bryła kariatyd pomnika Czynu Powstańczego to efekt kulminacji za-
biegów syntetycznych i upraszczających, które twórca opracowywał latami. 
Charakteryzują ją rytmiczność linii i klarowny układ elementów, które pod-
kreślają symetrię kształtu wprowadzoną przez narzędzie pracy trzymane 
w dłoniach męskich figur i ustawione między ich stopami. Stanowi „sa-
moistny fakt rzeźbiarski” nieimitujący postaci ludzkiej, lecz ją oznaczający, 
który wyraża istotę rzeźby modernistycznej i był widoczny już w rzeźbie 

 172 A. Kotula, P. Krakowski: Rzeźba współczesna…, s. 45.
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murzyńskiej 173. Jej wartość formalna jest tu celem nadrzędnym. Wydaje 
się, że artysta skupia się na jakości ukształtowania samej bryły, omijając 
jej nacechowanie tematyczne. Eksponuje formę kariatyd, odmienną od so-
crealistycznego schematu, zaprzeczając mu wiernością wobec idei „auto-
nomicznego przedmiotu artystycznego” wykształconej w latach młodości 
artysty, czyli na przełomie XIX i XX wieku, i potem przez niego rozwijanej. 
Uwidacznia w nich przewagę indywidualnego kształtu nad tematyką komu-
nistyczną, awangardową dominację formy nad treścią. Ta cecha dzieł artysty 
powstałych po 1945 roku stoi w sprzeczności z zasadami sztuki ideologicznej, 
podważając ich zasadność. Jest efektem poszukiwań młodopolsko-awangar-
dowych, czerpania z twórczości prymitywnej oraz dalszego samodzielnego 
udoskonalania formy syntetycznej i geometrycznej. Jednocześnie zgadza się 
z powojennymi tendencjami w sztuce światowej, która rozwija się zgodnie 
z naturalnym biegiem. Wydaje się symptomem tęsknoty za twórczą wolno-
ścią panującą w państwach, które odrzuciły komunizm. Przykład kariatyd 
pokazuje przebytą przez Dunikowskiego drogę artystyczną, która oprócz 

 173 Ibidem, s. 52–53.

31. Hutnik (oblicze), pomnik Czynu Powstań
czego, granit, Góra Świętej Anny, 1949

32. Rolnik (tors), pomnik Czynu Powstań
czego, granit, Góra Świętej Anny, 1949
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indywidualnej jakości stylistycznej obrazuje także główny zarys rozwoju 
sztuki nowoczesnej XX wieku.

Zastosowanie zasady przewagi formy nad treścią okazuje się momentem 
kulminacyjnym drogi twórczej Dunikowskiego, do którego dotarł dzięki 
korespondencji z twórczością zagraniczną oraz dorobkiem różnych epok 
i kultur. Stanowiło to także konieczność w dobie socrealizmu, gdy swobodne 
praktykowanie realizmu nieobciążonego ideologicznie było zakazane. Trzeba 
tu przypomnieć, że Dunikowski zawsze cenił temat, a absolutna czystość 
formalna rzeźby bezprzedmiotowej go nie przekonywała. Wydaje się jednak, 
że opracowana przez niego własna teoria realizmu, kładąca nacisk na nową 
formę artystyczną odtwarzającą aktualną rzeczywistość, nawiązuje do zasady 
sztuki nowoczesnej, która wynosi kształt dzieła nad jego wartość treściową. 
W idei prymatu formy nad tematem, widocznej tutaj w kariatydach, zazna-
cza się więc zbieżność z indywidualną koncepcją realizmu, która pozwalała 
artyście wytłumaczyć zastosowanie tej „wywrotowej” zasady i zabezpieczała 
go przed posądzeniem o zerwanie z kanonem „socu”. Jest to kolejny przykład 
ignorowania wątpliwego artystycznie schematu i adaptacji w rodzimym 
kontekście śmiałych chwytów w celu ratowania wartości w sztuce. Polegały 
one na lansowaniu autorskiej koncepcji realizmu pozornie korespondującej 
z socrealizmem oraz realizacji dzieła, które łącząc tendencje wolnej sztuki 
współczesnej z indywidualnym przekształceniem formy, stanowiło nową 
jakość twórczą tolerowaną przez system.

W nacechowanych ideologicznie scenach na pylonach (Wojska wyzwo-
leńcze polskie i radzieckie, Pokój) pokazany został  n o w y  c z ł o w i e k 
doby komunizmu, którego jednostkowość uległa zatarciu pod wpływem 
podporządkowania grupie. Podobne ujednolicenie występuje w sekwencjach 
Lud śląski i Strajk, których bohater, wierny przesłankom socjalizmu, zapo-
wiada późniejsze uproszczenie zasady człowieczeństwa charakteryzujące 
komunistyczny światopogląd. Z jednej strony w wyrzeźbionym „eposie” 
podkreślono rolę historii Polski i Śląska, która zgodnie z ideologicznym 
ujęciem dziejów ukształtowała współczesnego Ślązaka, doskonale zintegro-
wanego ze społeczeństwem i posłusznie reagującego na historyczne zmiany. 
Z drugiej – model ten kłóci się z obrazem nowego człowieka wyznaczonym 
przez marksizm, który propagował pogardę dla tradycji i kultu przeszłości, 
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przekonanie, że człowiek jutra będzie czerpał swą „poezję” z przyszłości, 
a nie z przeszłości.

Ostatnia scena na pylonie odnosi się do motywu  w a l k i  o   p o k ó j , 
często podejmowanego w antywojennym plakacie. W realizacji Dunikow-
skiego mimo dopowiedzenia sekwencji obrazowej za pomocą słowa „pokój”, 
będącego jednocześnie jej tytułem, nie ma nic ze stylistyki plakatu, któ-
ra wykorzystywała karykaturę i paszkwil jako oręż przeciwko wskazanym 
przez komunizm wrogom pokoju oraz rozbudowany tytuł wyrażający treści 
ideologiczne. Płaskorzeźba wkuwana na pylonie nie powiela stosowanego 
w socrealizmie schematycznego podziału na dobrych („obóz obrońców po-
koju”) i złych („imperialistów”), ale w schematycznym rysunku realistycznym 
ukazuje rzeczywistość powojenną nastawioną na rozwój i dobrobyt, które 
będą osiągalne dzięki pokojowi określającemu charakter całej sceny. Wydaje 
się, że słowo w tytule tej sekwencji, napisane w języku polskim, rosyjskim 
i niemieckim, wyraża pacyfistyczną postawę artysty, która różni się od pro-
pagowanego w komunizmie hasła walki o pokój dopuszczającej rozwiązania 
militarne i przemoc. Komunikuje trzem narodom zaangażowanym podczas 
drugiej wojny światowej w walkę o Śląsk, że nastał czas rozejmu i życia w zgo-
dzie. Jednocześnie obwieszcza koniec kilkuwiekowej walki między Ślązakami 
i Niemcami o prawo do polskiej narodowości, której ważnym momentem 
uczczonym w pomniku było powstanie śląskie. Scena ta jest więc zaprze-
czeniem sposobu ukazania motywu walki o pokój w sztuce socrealistycznej, 
mimo że zbliża się do niej swoim utopijnym znaczeniem. Dunikowski, sam 
dotknięty doświadczeniami wojennymi, wyraża w niej powszechną radość 
ze zgody, która według niego jest stanem naturalnym w przeciwieństwie do 
wojny, świadczącej o chorobie psychicznej inicjującego ją człowieka 174.

Temat  w o j n y  i   o k u p a c j i  został zrealizowany w umieszczonej na 
pylonie scenie ze Ślązakami w 1939 roku. Motyw walki w pozostałych se-
kwencjach odnosi się do wydarzeń z odleglejszej historii lub sugeruje „walkę 
klasową”, „która musiała być uszanowana jako dziejowa konieczność i jako 
główny motor postępu” 175 oraz stanowiła „czynnik przywracający  elementarną 

 174 MNWK, rkps sygn. 6592. X. Dunikowski: Człowiek dąży do harmonii (1950 lub 1949).
 175 W. Tomasik: Walki o pokój temat. W: Słownik realizmu…, s. 385.
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sprawiedliwość społeczną” 176. Dwie ostatnie sceny przedstawione na pomniku, 
czyli Wojska wyzwoleńcze polskie i radzieckie oraz Pokój, najbardziej propa-
gandowe, podejmują tematykę wskazaną przez Bieruta – „radość wyzwole-
nia, zapał dla pracy, wiarę w owocność czynu”. Sekwencje te przepełnione są 
triumfem i ekscytacją, oddają efekt heroicznej walki, nie uwzględniają zane-
gowanej w socrealizmie problematyki martyrologicznej, która eksponowałaby 
cierpienie zakłócające idylliczną i aktywizującą atmosferę komunistycznego 
świata. Wprawdzie udręka Ślązaków również została zobrazowana, ale dotyczy 
odległych czasów i stanowi oskarżenie niemieckiego okupanta o działania 
germanizacyjne, ucisk i ograniczenie wolności. Jej uwzględnienie było koniecz-
ne w „eposie” o mieszkańcach Śląska, przedstawiającym ich trudną historię 
z uwydatnieniem roli powstań śląskich. W samych wkuwanych płaskorzeźbach 
został wyeksponowany finałowy wątek zwycięstwa i panowania komunizmu 
w Polsce Ludowej, co zgadzało się z wytypowaną tematyką propagandową. 
O udziale w powstaniach śląskich i aktywności wojennej świadczą także Śląski 
Krzyż Powstańczy i Krzyż Grunwaldu – umieszczone w formie płaskorzeźby na 
ścianach znicza akcentują rolę walki w imię idei narodowościowych i wygranej 
wojny. W tym miejscu bryły pomnika dochodzi do narracyjnego zatrzyma-
nia się na dwóch kulminacyjnych wydarzeniach historycznych: trzykrotnym 
zrywie powstańców śląskich i drugiej wojnie światowej. Obecność obu krzyży 
skłania do uczczenia walczących i refleksji nad znaczeniem minionych starć 
militarnych, jednocześnie spowalnia dynamizm historii zobrazowany w relie-
fowych odsłonach.

Inne skojarzenie ze stylistyką socrealizmu może opierać się na sposobie 
ujęcia dzieci – ich  a d u l t y z a c j i 177 w inkrustowanej ołowiem scenie 
na pylonie Walka o szkołę polską w 1934 roku. Uczniowie odprowadzani 
ze szkoły przez rodziców są wyposażeni w atrybuty wiedzy (teczki) i po-
dobnie jak dorośli uosabiają patriotyzm oraz odpowiedzialność za wspólną 
sprawę – walkę o polskość, czyli naukę w języku polskim i sprzeciwienie się 
procesom germanizacyjnym w edukacji młodzieży. Scenę tę można również  

 176 Ibidem.
 177 E. Kal: Między pomnikiem a gadżetem. Z problemów rzeźby okresu realizmu socjali-

stycznego. „Rzeźba Polska” 28, t. 13, s. 56–57. 
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odczytać neutralnie, bez obciążeń ideologicznych, jako przedstawienie straj-
ku szkolnego.

Napisy towarzyszące ukazanym na filarach pomnika scenom przypo-
minają typową dla planu propagandy monumentalnej Lenina tendencję do 
umieszczania na różnych obiektach zwięzłych inskrypcji zawierających hasła 
marksizmu 178. Mogą więc być przykładem architecture parlante przekłada-
jącej komunikat architektoniczny na słowa. Sekwencje słowne widniejące 
na pomniku są jednak bardzo skromne, ograniczają się do najwyżej kilku 
wyrazów i daty: „950/NIEMCZA”, „1934”, „Pokój/Mиp/Frieden”. Mają cha-
rakter głównie objaśniający, pozwalają przyporządkować poszczególne sceny 
danym wydarzeniom historycznym. Nacechowanie ideologiczne może od-
nosić się do podpisu „Pokój/Mиp/Frieden”, który sugeruje przewodnictwo 
Związku Radzieckiego w realizowaniu idei „walki o pokój” łączącej państwa 
bloku komunistycznego. Sposób zorganizowania tej sceny podważa jednak 
powyższą interpretację i przedstawia Związek Radziecki głównie jako wyzwo-
liciela Śląska, który umożliwił nastanie pokoju i zakończenie drugiej wojny 
światowej. Propagandowa wymowa jest skoncentrowana przede wszystkim 
na motywie wdzięczności wobec Armii Czerwonej, kulcie braterstwa obu 
narodów oraz apologii nowej rzeczywistości komunistycznej harmonijnie 
rozwijającej się dzięki zgodzie. Napisy towarzyszące scenom głoszą idee 
komunistyczne w mało wyrazisty sposób i nie współgrają z komunikatem 
architektoniczno-rzeźbiarskim, który neguje schemat socrealizmu i wydaje 
się neutralny w swej geometrycznej prostocie. Uwspółcześniona młodopol-
sko-awangardowa forma zaprzecza komentarzowi ideologicznemu. Artysta 
wykorzystuje go, by ukryć  kreacyjną wartość bryły pomnika.

2.4.13.4. Mechanizm powstawania pomnika w socrealizmie

Władza uznała, że tempo pracy nad pomnikiem powinno być bardzo inten-
sywne, by dzieło jak najszybciej stało się tłem dla uroczystości państwowych 

 178 W. Tomasik: Czy architektura może zastąpić literaturę? O propagandzie monumentalnej. 
W: Idem: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy 
monumentalnej”. Wrocław 1999, s. 38–45.
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i związanych z nimi obrzędów. Nie liczono się ani z realnymi możliwo-
ściami postępu budowy tak okazałego założenia, ani z często kłopotliwymi 
warunkami jego realizacji, a do tego mnożono absurdalne wymagania, 
niezgodne ze wstępnym modelem.  M e c h a n i z m  p o w s t a w a n i a 
m o n u m e n t u  autorstwa Dunikowskiego był typowy dla rzeczywistości 
komunistycznej.

Artysta od początku realizacji pomnika był  p o n a g l a n y .  Komitet 
Budowy Pomnika żalił się, że postęp pracy „nie odpowiada naszym życze-
niom, ani umowie, ani potrzebie” i nalegał, by ukończyć ją jak najszybciej 179. 
Ten nacisk wynikał z oczekiwań „najwyższych czynników w państwie” oraz 
uzależnienia dalszego finansowania budowy: „od należytego wywiązania się 
przez Komitet z przyjętych zobowiązań” 180. Dunikowski w odpowiedzi wysu-
wał argument o nadrzędnych wymogach procesu twórczego, nieczuły na pre-
tensje władzy, komitetu i opinii publicznej: „Ciągłe przyśpieszanie terminów 
czyli tzw. poganianie mnie może mieć tylko ujemny wpływ na artystyczną 
wartość i ostateczny wynik tej pracy” 181. W 1949 roku Dunikowski zapewnił 
komitet, że postara się ukończyć pomnik w jak najkrótszym terminie, by 
uroczystość jego odsłonięcia odbyła się jeszcze w tym roku 182. Ukończenie 
dzieła zaplanowano początkowo na 1948 rok, jednak ze względów politycz-
nych i finansowych był gotowy dopiero w 1955 roku.

Komitet i Dunikowski obwiniali się nawzajem za opóźnienia. Komitet 
twierdził, że budowa jest wstrzymywana, bo artysta nie zdecydował, jak 
podzielić granit na pylonach pomnika. Sugerował też, że twórcy brakuje 
kompetencji i orientacji w ówczesnej technice wznoszenia monumentu:

Dotychczasowy podział zaprojektowany przez profesora nie odpowiada [...]
możliwościom technicznym jego przewiezienia z kamieniołomów na budowę 

 179 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstańców Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 22 kwietnia 1947 r.

 180 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstańców Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 9 października 1947 r.

 181 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 października 
1947 r.

 182 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 27 lutego 1949 r.
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ze względu na wagę bloków, których wielkość była tak duża, że ustawienie ich 
na pylonach bez zastosowania specjalnych dźwigów byłoby niemożliwe przy 
dzisiejszych ograniczonych środkach technicznych 183.

Dunikowski w odpowiedzi zauważył, że nie zajmuje się stroną techniczną 
swojego dzieła. Uznał problem z wymiarami kamienia za niedopatrzenie 
Kierownictwa Budowy Pomnika 184, które odbiło się na pracy nad projektem:

Realne wymiary kamienia winny mi były być określone od razu na samym 
początku przez Kierownictwo Budowy Pomnika. Stąd też ja mogę mieć słuszne 
pretensje do Kierownictwa za spóźnione zorientowanie się w wymiarach i nie-
potrzebne dodanie mi pracy 185.

Skarżył się także na typowy dla okresu komunizmu problem ze zdobyciem 
odpowiednich  m a t e r i a ł ó w ,  który musiał sam rozwiązać, mimo że to 

 183 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstańców Śląskich Zarząd Główny, 
do X. Dunikowskiego, Katowice, 22 kwietnia 1947 r.

 184 Związek Weteranów Powstań Śląskich powołał dwa organy odpowiedzialne za realizację 
pomnika: Komitet Budowy Pomnika – decyzyjny i pełniący funkcje reprezentacyjne 
(w składzie: gen. A. Zawadzki, przewodniczący komitetu płk. J. Ziętek, przedstawiciel 
Instytutu Śląskiego dr R. Lutman, przedstawiciele Związku Weteranów Powstań Śląskich 
N. Dubiel i Klejnot, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki T. Żakey) oraz Kierownictwo 
Budowy Pomnika – odpowiedzialny bezpośrednio za prace wykonawcze (w składzie: 
dr inż. S. Kaufman, inż. Pieńkowski, kierownik budowy inż. A. Gawęcki lub Gawędzki, 
reprezentujący Uniwersytet Jagielloński dr T. Dobrowolski oraz X. Dunikowski). Zob. 
MNWK, rkps sygn. 6606. Protokół w sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika 
Czynu Powstańczego, 29 stycznia 1947 r. Członkami Kierownictwa Budowy Pomnika 
byli też przypuszczalnie: inż. arch. T. Łobos oraz inż. arch. A. Frydecki. Zob. MNWK, 
rkps sygn. 6606. Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, Ka-
towice, 25 września 1946 r. Wyodrębnienie tych organów wydaje się zasadne, mimo że 
często określano je zbiorczo mianem Kierownictwa Budowy Pomnika. Jest to widoczne 
zwłaszcza w pismach urzędowych, w których członkowie komitetu i Komisji Technicz-
nej są określani jako kierownictwo albo odwrotnie – jako komitet. Ich odrębne funkcje 
i zakres odpowiedzialności przekładały się bowiem wyraźnie na ich rolę w procesie 
realizacji dzieła.

 185 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 30 kwietnia 1947 r.
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nie należało do jego obowiązków. Brakowało gipsu, płótna i barchanu, arty-
sta we własnym zakresie starał się o pokost 186. Był też kłopot z uzyskaniem 
metali, takich jak brąz, mosiądz, ołów i cynk, które podlegały reglamentacji.

Każdy etap pracy  b y ł  k o n t r o l o w a n y  przez władzę, która wyrę-
czała się komitetem. Jego przewodniczący, pułkownik Ziętek, wraz z Komisją 
Artystyczną odwiedził Dunikowskiego w jego krakowskiej pracowni, by 
sprawdzić „czasowy postęp prac rzeźbiarskich”. Zamierzał ustalić z twórcą 
wytyczne co do dalszych prac na miejscu budowy 187. Dunikowski przyjmo-
wał wizyty komitetu, brał udział we wspólnych „oględzinach”, ale do Ziętka, 
Komisji Artystycznej i Kierownictwa Budowy Pomnika  o d n o s i ł  s i ę 
k r y t y c z n i e  i często nie zgadzał się z ich decyzjami. Komisji Artystycznej 
zarzucał brak odpowiedniej wiedzy i liczył się ze zdaniem tylko niektórych 
jej przedstawicieli: „dotychczas z pośród [sic!] członków komisji jest tylko 
dwóch kompetentnych, tj. Ob. Frydecki i Ob. Dobrowolski” 188. Obstawał przy 
słuszności swoich decyzji, które były ignorowane przez komisję. Z Kierow-
nictwem Budowy Pomnika także nie udawało mu się zgodnie współpracować. 
Nieprzyzwyczajony do tego, by ingerowano w jego akt twórczy, skarżył się 
na kierownictwo samowolnie zmieniające jego rozwiązania artystyczne, co 
wpływało ujemnie na jakość dzieła: „Kierownictwo budowy, które działa na 
własną rękę, nie komunikując się ze mną, pozwala sobie na nieuzasadnio-
ne zmiany obniżające wartość całej rzeczy” 189.

Dunikowski nie miał dobrego zdania o kompetencjach Kierownictwa Bu-
dowy Pomnika ani o jakości wykonywanej przez nie pracy. Ingerował w nią 
i zabiegał o najwyższy poziom realizacji każdego etapu powstawania pomnika 
swojego autorstwa. Konsultował się na przykład ze specjalistą od granitu, by 
poznać opinię dotyczącą sposobu wykorzystania tego materiału w kompozycji 
architektonicznej. Poinformował komitet o wskazówkach, które otrzymał od 
Stefana Sunderlandema z Ministerstwa Przemysłu, obeznanego we wszelkich 

 186 Ibidem.
 187 MNWK, rkps sygn. 6606. Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego, do X. Duni-

kowskiego, Katowice, 25 września 1947 r.
 188 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 października 

1947 r.
 189 Ibidem.
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kamieniach, by zapobiec „możliwym kataklizmom”. Perswadował, że pomnik 
nie może być okładany („tapetowany”) granitem, ale powinien konstrukcyjnie 
wiązać się granitem z całością, niezależnie od betonowych ścianek łączących 190. 
W liście do Ziętka oburzał się na pokazaną przez Kierownictwo Budowy Pomni-
ka nieumiejętność wyboru właściwego granitu, co skutkowało koniecznością 
użycia uszkodzonych bloków: „Kierownictwo budowy pomnika powinno było 
przed zawarciem umowy z kamieniołomem poddać granit ekspertyzie geolo-
gicznej co do twardości, sypkości i wytrzymałości, gdyż istnieją różnego rodzaju 
granity” 191. Artysta obawiał się partactwa ze strony kierownictwa. Trudno po-
wiedzieć, czy zmniejszenie wysokości pomnika było kolejnym niedopatrzeniem 
tego organu, czy świadomą zmianą projektu, naruszającą kompozycję dzieła:

W myśl naszych rozmów wysokość pomnika miała być zmniejszona a tymcza-
sem brak mu jednego metra na wysokości od dołu, co w rezultacie zmusi do 
obniżenia góry i pociągnie za sobą koszta 192.

Kierownictwo podeszło do realizacji projektu bardzo swobodnie, nie trak-
towało go jako skończonej i jednostkowej kreacji artystycznej, co świadczy 
o stosowaniu zasady n i e f i n a l n o ś c i  i   k o l e k t y w n o ś c i  określającej 
powstawanie dzieła sztuki w komunizmie. Uznało pracę za otwartą i zamie-
rzało przy pomocy innych osób wprowadzić znaczne przekształcenia, które 
całkowicie przeobraziłyby pierwotną bryłę monumentu. Planowano miano-
wicie wstawić okna w dolnej części pomnika 193 oraz utworzyć w nim muzeum 
pamiątek z powstania 194, co wiązałoby się z przeobrażeniem tego dzieła w bu-
dynek. Rozważano także urozmaicenie go wkomponowaniem jeziora w prze-
strzeń terasy. Dunikowski z sarkazmem odniósł się do absurdalności tych 
zamierzeń, które w sposób skrajny kłóciły się z autorską koncepcją pomnika:

 190 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 7 kwiet nia 1947 r.
 191 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 paździer-

nika 1947 r.
 192 Ibidem.
 193 Ibidem.
 194 MNWK, rkps sygn. 6606. Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, 

do X. Dunikowskiego, Katowice, 5 grudnia 1947 r.
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Następnie pomysły Kierownictwa jak budowa jeziora na górze pomnika, 
czy jak obecnie zrobienie okien na dole, upodabniających pomnik raczej do 
pływającej arki jest wyrazem niekompetencji artystycznej. Okna muszą być 
skasowane, gdyż pomnik nie jest budową ceglaną lecz statycznym blokiem  
kamiennym 195.

Artysta zdecydowanie sprzeciwił się takiemu podejściu do własnej dzia-
łalności twórczej i podjął konkretne decyzje, by powstrzymać typowy dla 
socrealizmu sposób pracy nad pomnikiem, ignorujący indywidualną kreację. 
Jednocześnie starał się o zwiększenie swojego honorarium o 50 procent 
w związku z podwyżką cen, co dotąd było przez komitet zbywane 196. Doma-
gał się zwołania konferencji i obecności na niej radcy prawnego, który miał 
zweryfikować ustalenia umowy zgodnie z zastrzeżeniami artysty. Do czasu 
tego spotkania Dunikowski przerwał pracę nad pomnikiem 197.

Ten stanowczy sprzeciw twórcy wobec działań komitetu i kierownictwa 
wywołał konkretną kontrreakcję. Doszło do spotkania Dunikowskiego 
z Komisją Artystyczną na miejscu budowy monumentu. Zbadano zarzuty 
ze strony artysty, w tym obniżenie pomnika o 3 metry, co zmieniło jego 
proporcje i stosunek bryły góry do bryły monumentu, wadliwość podsta-
wy, zmianę kształtu schodów, które były inne niż w modelu i „za drobne 
w stosunku do całości” 198, niewspółgranie najbliższego otoczenia z formą 
pomnika. W tym orzeczeniu twórca skupił się na najważniejszych nie-
prawidłowościach związanych z budową dzieła, pomijając zarzuty wobec 
konkretnych jednostek zaangażowanych w proces jego powstawania. Jednak 
samo wyliczenie błędów świadczyło już o niesprawnym funkcjonowaniu 
organów. Ponadto Dunikowski wytknął, że pracę nad pomnikiem należało 
rozpocząć od uregulowania ścian wzniesienia oraz wyraził swoje nieza-
dowolenie z konkursowego założenia, by zachować surowość krajobrazu. 

 195 MNWK, rkps sygn. 6606. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 paździer-
nika 1947 r.

 196 Ibidem.
 197 MNWK, rkps sygn. 6606. Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, Kraków, 

27 stycznia 1948 r.
 198 MNWK, rkps sygn. 6607. Protokół z oceny robót na Górze św. Anny, 7 lutego 1949 r.
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Wyszczególnił możliwe niedogodności, zachowując się jak jedyny autor 
całego przedsięwzięcia, przekonany o swojej racji. Komisja uznała winę 
kierownictwa i wstrzymała jego śmiałe plany związane z przekształceniem 
monumentu, zaakceptowane przez komitet: „Komisja uznaje wszystkie wy-
tknięte przez Profesora Xawerego Dunikowskiego wady i błędy popełnione 
przez prowadzących roboty budowlane” 199. Twórcy dano wolną rękę przy 
opracowaniu zmian w pomniku, które miały przywrócić mu formę zgod-
ną z oryginalną koncepcją artystyczną: „Profesor Xawery Dunikowski po 
wykonaniu prac rzeźbiarskich służących do ozdobienia Pomnika obmyśli 
wszystkie poprawki, które zostaną wprowadzone w celu uratowania har-
monii Pomnika” 200. Dunikowski wygrał tę rozgrywkę, indywidualne rosz-
czenia twórcy zostały zaakceptowane. Po tym zajściu rozszerzono zakres 
jego uczestnictwa w budowie monumentu. Brał udział również w pracach 
technicznych, na przykład osobiście wskazał odpowiedni materiał (w tym 
celu udał się do kopalni granitu, by zaakceptować kolor kamienia). Współ-
praca z komitetem nie układała się jednak pomyślnie, a żądania twórcy nie 
były realizowane. Dunikowski podejrzewał, że komitet ponownie nie poddał 
materiału ekspertyzie geologicznej, co mogło odbić się ujemnie na trwało-
ści powstającego monumentu. W efekcie „w czasie robót granit ów okazał 
się jakimś innym kamieniem, który nasiąka wodą, wskutek czego zmienia 
kolor i występują na nim plamy. Nie wiadomo też jak ta jego nasiąkliwość 
odbije się na łamliwości i niszczeniu” 201.

Artysta nadal spotykał się z nieprawidłowościami ze strony Kierow-
nictwa Budowy Pomnika, które burzyły kompozycję dzieła i świadczyły 
o ignorowaniu koncepcji twórcy. Apelował do komitetu w tej sprawie i bez-
względnie wytykał mu zaniedbania. Historia się powtarzała, a spory miały 
swój dalszy ciąg. Dunikowski był oburzony tym, że w ogóle nie liczono 
się z opracowanym przez niego modelem pomnika, który został także 
pominięty podczas planowania otoczenia monumentu. Zarzucił kierow-
nictwu, że budowano monument z kamieni, których proporcje nie zgadzały 

 199 Ibidem.
 200 Ibidem.
 201 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 27 lutego 1949 r.
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się z ich rozmiarami wskazanymi na planach i obliczonymi na podstawie 
modelu. Dotyczyło to fryzu, znicza i dolmenów, „z których dwa pierwsze 
mają zupełnie zmienione rozmiary kamieni, a dwa następne są w sposób 
uproszczony skopiowane fałszywie według nich” 202. Bezlitośnie kpił ze 
sposobu zorganizowania obszaru okalającego jego dzieło: „Całość otoczenia 
posiada charakter wybitnie niemiecki i przypomina folwark dla drobiu 203. 
Złoszcząc się, że jego działania twórcze zostały umniejszone, a nawet znisz-
czone, posuwał się do groźby, świadomy swojej pozycji i pewny, że to jego 
skarg posłucha aktualna władza: „Myślę, że Panowie nie chcą sobie kpić ze 
mnie, gdyż chyba nikomu nie zależy, żeby cała sprawa nabrała niemiłego 
rozgłosu” 204. Te niekorzystne ingerencje skłoniły go do dalszych prac nad 
pomnikiem, które tym razem miały na celu uratowanie jego oryginalnego 
kształtu. Argumentował je troską o społeczeństwo i Związek Weteranów 
Powstańców Śląskich. Wydaje się jednak, że naprawiał swoje dzieło z przy-
czyn osobistych – na pogodzenie się z jego niedoskonałością nie pozwalała 
mu bezkompromisowa postawa twórcza. W konsekwencji Ziętek polecił 
Komisji Inżynierskiej sprawdzenie wznoszonego monumentu z jego pla-
nem zgodnym z modelem 205. Komisja uwzględniła część rozwiązań za-
proponowanych przez Dunikowskiego, w tym obniżenie terenu od strony 
amfiteatru o około 1,5 metra, poszerzenie dojścia do placu dojazdowego 
(taras wschodni) o 15 metrów i jego usytuowanie na osi pomnika, przesu-
nięcie północnego muru oporowego o około 5 metrów, umieszczenie skarpy 
ziemnej od strony południowej 5 metrów w głąb 206.

W wyniku problematycznej współpracy artysty z osobami zaangażo-
wanymi w budowę pomnika  d a t a  j e g o  u k o ń c z e n i a  przesunęła 
się o kolejny rok, czyli wstępnie na rok 1950, z czego pułkownik Ziętek był 
bardzo niezadowolony. Zarzucił Dunikowskiemu zajmowanie się innymi 
realizacjami pomnikowymi w czasie wznoszenia monumentu na Górze 

 202 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 29 kwietnia 1949 r.
 203 Ibidem.
 204 Ibidem.
 205 MNWK, rkps sygn. 6607. Związek Weteranów Powstań Śląskich, do X. Dunikowskiego, 

Katowice, 2 maja 1949 r.
 206 MNWK, rkps sygn. 6607. Protokół z konferencji, która odbyła się 10 stycznia 1950 r.
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Świętej Anny, czyniąc aluzję do pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-
-Mazurskiej w Olsztynie (1949–1954). Spodziewał się po twórcy, że skupi 

się on tylko na pomniku Czynu Powstańczego, którego ranga według Ziętka 
wymagała wyłączności w dysponowaniu energią twórczą:

Sprawa przeciąga się zbyt długo z powodu absorbowania się Profesora innymi 
pracami, z poważną szkodą dla naszego „wysiłku” – Wierzę jednak głęboko, 
że Ob. Profesor uczyni wszystko, ażebym nie stracił nadziei 207.

Artysta całą winą za opóźnienia obarczył Komitet i Kierownictwo Budowy 
Pomnika, przekonując, że sam wywiązał się ze swoich obowiązków:

Wszystko co było, w warunkach zmienionych proporcji przez kierownictwo 
budowy, przygotowałem do wykuwania. Kariatydy były gotowe w zeszłym roku 
w marcu, a do wykucia ich przystąpiono w tym roku w maju 208.

Błędy komitetu wydają się ewidentne. Główne przewinienie to zigno-
rowanie autorskiego modelu pomnika i jego wymiarów, co spowodowało 

„skandaliczne popsucie całości” oraz konieczność ponownego projektowania 
„wobec pozmienianych dowolnie proporcji kamieni dolmenów” 209, inne – to 
dostarczenie z opóźnieniem tematyki płaskorzeźb na znicz i głowice. Po-
nadto Dunikowski czuł się dotknięty uwagą Ziętka o zaniedbaniu realizacji 
pomnika Czynu Powstańczego z powodu wykonywania innych dzieł, która 
według niego była bezpodstawna:

Uwaga Ob. Wicewojewody na temat mego „absorbowania się innymi pracami” 
jest obrażająca mnie, gdyż wszystkie prace jakie wykonałem w niczym nie 
przeszkadzały pracom nad pomnikiem Czynu Powstańczego 210.

 207 MNWK, rkps sygn. 6607. Związek Weteranów Powstań Śląskich, do X. Dunikowskiego, 
Katowice, 7 sierpnia 1949 r.

 208 MNWK, rkps sygn. 6607. X. Dunikowski do J. Ziętka, Warszawa, 16 sierpnia 1949 r.
 209 Ibidem.
 210 Ibidem.
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Dunikowski zabiega zatem o zachowanie doskonałości pierwotnej wersji 
swojego monumentu, bezustannie ratując go przed brakiem profesjonalizmu 
podlegających systemowi organów odpowiedzialnych za realizację autor-
skiego modelu.

W ostatnim etapie budowy pomnika to Dunikowski zaczął ponaglać 
komitet, by przyśpieszył działania organizacyjne – sytuacja uległa więc 
odwróceniu: „Chciałbym, by jak najszybciej przystąpiono do wykuwania 
wszystkiego”. Podkreślił konieczność natychmiastowego przystąpienia do 
nabijania ołowiem płaskorzeźb wkuwanych na ośmiu ścianach pylonów, 
co argumentował zmianami atmosferycznymi (wilgocią, mrozem), które 
mogłyby uszkodzić rysunek płaskorzeźb. Poprosił o decyzję co do tematyki 
motywów rzeźbionych na zniczu i na pylonach oraz o zamówienie na ich 
zaprojektowanie. Zależało mu na ukończeniu jak największej ilości prac 
wokół pomnika do daty jego odsłonięcia, by dzieło wywarło odpowiednie 
wrażenie na odbiorcy swoją jakością artystyczną. Nie zamierzał dopuścić 
do pokazania monumentu bez wykończeń uznanych przez niego za nie-
zbędne:

Proszę przyjąć do wiadomości, że stanowczo zaprotestuję przeciw otwarciu 
pomnika bez pokrycia płaskorzeźbami znicza oraz przynajmniej jednej ściany 
dolmenu, gdyż bez tego pomnik nie może dać zamierzonego wrażenia. Byłoby to 
zupełnie jakby ktoś wydrukował powieść bez końcowych trzech rozdziałów 211.

Tym razem sam postawił komitetowi konkretne wymagania, uprzedza-
jąc, że zgłosi zdecydowany sprzeciw, jeśli jego wola zostanie zignorowana. 
Sprzeciw oznaczałby działanie kompromitujące komitet, czyli ukazujące 
jego nieporadność w realizacji planu prac przy monumencie. Zagroził, że 
gdy nie zyska posłuchu, doprowadzi do kolejnego opóźnienia i zwiększenia 
kosztów. Tym sposobem finalnie skłonił członków komitetu do wykonania 
swoich zobowiązań na czas i bez odstępstw od autorskich wytycznych.

Uczestnicząca w budowie monumentu Flukowska w imieniu Duni-
kowskiego także skrytykowała działania komitetu, który nie dopilnował 

 211 MNWK, rkps sygn. 6609. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka.
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należycie prac nad pomnikiem i nie zatrudnił odpowiednich ludzi, co 
odbiło się na złym stanie technicznym dzieła. Zwróciła uwagę na komen-
tarz opinii publicznej, która winę za problemy związane z ukończeniem 
monumentu przypisywała artyście. Wskazuje to jednocześnie na manipu-
lowanie przepływem informacji odnośnie do powstawania dzieła w taki 
sposób, by system w zestawieniu z twórcą okazał się nieskazitelny, a jego 
działanie zostało przyjęte za słuszne oraz kompetentne: „Budowa pomni-
ka trwa już osiem lat i stale jest przewlekana z winy Komitetu, którą wo-
bec społeczeństwa przypisuje się autorowi” 212. Flukowska jednoznacznie 
uznała stan powstającego monumentu za zły, a proces jego realizacji za 
niewłaściwy i grożący zniszczeniem wznoszonego dzieła. Reprezentując 
Dunikowskiego, domagała się bezpośredniej interwencji w ten stan rzeczy 
oraz zaangażowania obiektywnych ekspertów, którzy pomogliby zniwelo-
wać popełnione błędy:

Budowa pomnika prowadzona była niefachowo, na skutek czego część jej grozi 
zawaleniem. Zwracam się więc z żądaniem jak najśpieszniejszego zwołania 
komisji odpowiednich fachowców, w której wezmę udział z fachowcem obser-
watorem – rzecznikiem autora 213.

2.4.13.5. Modernistyczna postawa

Cały przebieg wadzenia się z Komitetem i Kierownictwem Budowy Pomni-
ka pokazuje  m o d e r n i s t y c z n e 214 p o d e j ś c i e  Dunikowskiego do 
swojego dzieła. Artysta uznaje nadrzędną wartość doskonałego wytworu 
jednostkowego procesu twórczego – skończonego i skupionego na oryginal-
nej formie. Walczy o jego indywidualny charakter, dlatego tak bezwzględnie 
porównuje stawiany przez kierownictwo pomnik z pierwowzorem swojego 

 212 KP, rkps sygn. 763. X. Dunikowski i M. Flukowska do Komitetu Budowy Pomnika na Górze 
św. Anny, Katowice, 29 kwietnia 1952 r.

 213 Ibidem. 
 214 Rozumienie modernizmu i przyporządkowanej do niego sztuki Młodej Polski w od-

niesieniu do twórczości X. Dunikowskiego wyjaśniono we wstępie (przypis 1) i w roz-
dziale pierwszym (przypis 93).



222

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

autorstwa. Świadomy, że to on podpisuje się pod nim jako autor, nie pozwala, 
by zrobiono z niego „piec kaflowy”:

Niech pan zwróci uwagę na fragment płaskorzeźby wkuwanej, wypełniony 
ołowiem, z 1952 roku. Ratowałem, widzi pan, w ten sposób pomnik na Górze 
św. Anny (1946–1952), z którego wbrew moim projektom chciano zrobić po 
prostu piec kaflowy. Dlatego musiałem wprowadzić ten ołów w kamień… 215.

Nauczony perfekcji twórczej wymaga profesjonalizmu od osób zaangażo-
wanych w proces powstawania monumentu. Mimo to realizację jego dzieła 
charakteryzuje swoboda w traktowaniu oryginalnego modelu, niedbały dobór 
materiału, opóźnienia i pomyłki.

To pierwszy pomnik Dunikowskiego powstały w PRL-u. Artysta nie był 
przygotowany na tak znaczną ingerencję w zamknięty akt twórczy oraz na 
ignorancję i niechlujstwo osób włączonych do realizacji dzieła. Burzył się 
z powodu socjalistycznego modelu pracy, który przypominał twórczość 
kolektywną, oraz przeciwko decyzjom Komisji Artystycznej pozornie 
przywracającym dziełu jednostkowość. Kolejne etapy sporu o wartość 
pomnika są świadectwem postawy artysty charakteryzującej się moder-
nistycznym myśleniem o sztuce i nieprzystosowaniem do nowych warun-
ków pracy. Dunikowski był przyzwyczajony do samodzielnej kreacji i do 
dbania o największą jakość swojego dzieła, dlatego często sprzeciwiał się 
zasadom budowania pomnika w socrealizmie i ostro w nie ingerował, by 
odzyskać twórczą kontrolę. W sposób typowy dla postawy nowoczesnego 
artysty niczym demiurg odrzucał każde kolejne „skandaliczne” 216 zanie-
dbanie. Znaczne opóźnienie w ukończeniu budowy pomnika wynikało 
z młodopolskiego podejścia Dunikowskiego do sposobu istnienia dzieła 
sztuki oraz z jego zachowania, które powielało model niepowtarzalnego 
i nieomylnego kreatora, kierującego się gloryfikowaną intuicją i przekra-
czającego granice wyznaczone przez naturę. Zgodnie z nim artysta zawsze 
jest bez winy i tylko jego wyjątkowe umiejętności mogą uratować dzieło. 

 215 J. Malina: Dunikowski i jego uczniowie 1945–1955. „Życie Literackie” 1956, nr 6, s. 8.
 216 MNWK, rkps sygn. 6607. X. Dunikowski do J. Ziętka, Warszawa, 16 sierpnia 1949 r.
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W duchu młodopolskim był przeświadczony, że wymagania twórcy, nieważ-
ne jak trudne do zrealizowania, są priorytetem. Domagał się na przykład, 
by dla lepszego wyeksponowania pomnika zmodyfikować Górę Świętej 
Anny, to znaczy „uregulować” jej ściany 217. Niezadowolony z rodzimych 
pracowników, życzył sobie, by komitet zaangażował włoskich kamieniarzy 
do wykonania rzeźb 218. Zrażony problemami z kierownictwem apelował 
o najlepszych europejskich specjalistów, co pokazuje, jak priorytetową 
wartość miało dla niego bezbłędnie ukończone dzieło. Dlatego też tak 
bardzo zajmowało go otoczenie pomnika, które według niego powinno 
być mu podporządkowane i podobnie oryginalne, a także przekształcone 
na zasadzie demontażu poprzedniego usytuowania współgrającego ze 
zburzonym niemieckim mauzoleum 219.

Dunikowski ostatecznie wyznaczył zakres prac, by oczom odbiorcy 
ukazał się efekt skończonego aktu twórczego – zmierzał za wszelką cenę 
do jego zamknięcia i wywołania odpowiedniego wrażenia, czyli poru-
szenia tłumu. W ten sposób starał się zachować reputację artysty, który 
ceni doskonałość świadectwa swojej kreacji. Widać także pewne ustęp-
stwa Dunikowskiego wobec modernistycznego pojmowania sztuki, któ-
re wynikały z konieczności przystosowania się do aktualnego kontekstu 
powstawania dzieła. Artysta stał się bardziej ugodowy w akcie twórczym, 
mianowicie wprowadził nieznaczne zmiany formalne do oryginalnego 
modelu pomnika. Początkowo także przystał na niższe niż standardowo 
wynagrodzenie za działania artystyczne, zadowolony z samej możliwości 
stworzenia rozbudowanego założenia pomnikowego. Liczyło się dla niego 
tylko dzieło idealistycznie niwelujące przyziemne zasady bytowe. Dopiero 
z biegiem czasu zaczął realnie wyceniać swoją twórczość, żądając za nią 
odpowiedniej zapłaty 220.

 217 MNWK, rkps sygn. 6607. Protokół z oceny robót na Górze św. Anny, 7 lutego 1949 r.
 218 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 31 marca 1949 r.
 219 MNWK, rkps sygn. 6607. List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 29 kwietnia 1949 r.
 220 Dunikowski otrzymał za pracę nad pomnikiem trzy miliony złotych zgodnie z umową 

z 6 listopada 1946 r., ale budowa pomnika przeciągała się, a ceny rosły. Pod koniec 1952 r. 
twórca starał się o zwiększenie honorarium, w związku z czym zwrócił się do Związku 
Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), który zaopiniował kosztorys pomnika i stwierdził, 
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2.4.13.6. Socrealizm: mit i gra

Mimo że Dunikowski nie wierzył w socrealizm jako idealną doktrynę arty-
styczną, był zanurzony w socrealistycznym micie i uczestniczył w obowią-
zującym rytuale. Z socrealizmem-mitem wiązał się przebiegający według 
określonych reguł proces powstawania pomnika Czynu Powstańczego, oparty 
na relacji zwrotnej między władzą (Komitetem Budowy Pomnika i Kierow-
nictwem Budowy Pomnika) a artystą, przy czym decyzje władzy wydawały 
się niepodważalne i ostateczne, a jednak bywały zmieniane w trakcie reali-
zacji (na przykład częściowo indywidualnie potraktowana tematyka scen 
na pylonach, neutralne portrety męskie w formie głowic). Rytuał ten okazał 
się więc elastyczny oraz wadliwy, o czym świadczyły ciągłe spory między 
Dunikowskim i komitetem.

Gotowe dzieło, będące tłem uroczystości państwowych kultywujących 
komunizm, przynależało do obszaru kultu i w efekcie zostało uznane za 
przejaw socrealizmu. Funkcjonowanie pomnika było jednak niejedno-
znaczne, bo włączony w kontekst ideologii swoją wartością formalną re-
prezentował twórczy indywidualizm, który temu kontekstowi zaprzeczał. 
Wchodząc w obrzęd, dekonstruował go więc od wewnątrz. W ten sposób 
mit związany ze zrytualizowaną rzeczywistością i strukturą władzy został 
podważony i zdemaskowany jako fikcja. Pomnik Dunikowskiego, będąc tłem 
uroczystości, stawał się elementem niewspółgrającym z kultem ideologii, 
graniczącym z religią, bo jako doskonałe świadectwo indywidualnej kreacji, 
niepodlegające kanonowi „socu”, stanowił manifest konkurencyjnego kultu 
artysty o młodopolskim rodowodzie. Monument reprezentował odmienny 

że Dunikowski „zastosował 50% obniżkę od stawek cennikowych”. Gdy Komitet Budowy 
Pomnika zwlekał z wypłaceniem wynagrodzenia, mimo orzeczenia ZPAP, artysta zwró-
cił się o pomoc do ZAIKS-u, zajmującego się obroną praw autorskich i wynagrodzeń. 
Był więc zmuszony do angażowania innych instytucji, by uzyskać adekwatną zapłatę za 
swoją twórczość. W efekcie na czynności nieuwzględnione we wcześniejszej umowie 
z komitetem (np. wykonanie płaskorzeźb na dolmenach) została sporządzona osobna 
umowa, która opierała się na cenniku ZPAP i stanowiła podstawę do wypłacenia wy-
nagrodzenia pomocnikom twórcy. Zob. MNWK, rkps sygn. 6609. Związek Polskich 
Artystów Plastyków Zarząd Główny, Warszawa, 29 listopada 1952 r.; MNWK, rkps sygn. 
6609. List X. Dunikowskiego do Barbary Zbrożyny z brudnopisem, Kraków, 13 maja 1953 r.
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od oficjalnego wzorca wymiar istnienia dzieła sztuki, który okazywał się 
bardziej prawdziwy i jakościowo lepszy od otaczającej go rzeczywistości 
komunistycznej, poddanej mitologizacji i idealizacji.

W efekcie Dunikowski dokonuje demitologizacji socrealizmu na trzech 
poziomach: 1) pokazuje niedoskonałość i wadliwość mechanizmu powsta-
wania dzieła, które ma reprezentować władzę; 2) sugeruje nieadekwatność 
socrealistycznego wzorca sztuki wobec indywidualnej kreacji artystycznej; 
3) przeciwstawia kultowi ideologii, będącemu podstawą dzieła socrealistycz-
nego, kult artysty, który podważa i dekonstruuje zmitologizowany komuni-
styczny system. Dunikowski jako człowiek osiemdziesięcioletni, obserwator 
różnych systemów politycznych i tworzonych wokół nich mitologii, potrafi 
zdystansować się do mitu, który charakteryzuje sposób istnienia władzy i na-
rzuconego przez nią schematu sztuki. Narusza jego strukturę swoją postawą 
artysty, który kultywuje wolność twórczą – czyli uniwersalną ideę o demito-
logizującej mocy.

Dunikowski, pracując nad pomnikiem Czynu Powstańczego, zachowuje 
się jak  g r a c z,  który zaczyna manipulować Komitetem Budowy Pomnika, by 
uchronić indywidualną koncepcję swojego dzieła. Ma świadomość, że aby od-
nieść zwycięstwo, musi najpierw pójść na kilka ustępstw. Dotyczą one tematyki 
monumentu, czyli skupiają się na wartości przedstawieniowej dekoracyjnych 
rozwiązań artystycznych, takich jak kariatydy oraz płaskorzeźby na pylonach 
i na zniczu. Oryginalna bryła całości nie została zmieniona, co jest znacznym 
sukcesem artysty. W stosunku do wskazywanej mu tematyki również ustosun-
kowywał się w sposób indywidualny, forsując własne wybory. Stosuje zręczną 
manipulację, wykorzystującą środki perswazji, co skutkuje jakościowymi po-
prawkami. Jako autor dzieła uczestniczy w uroczystości jego odsłonięcia wraz 
z innymi przedstawicielami zhierarchizowanej struktury komunistycznego 
państwa. Przypomina jednego z urzędników, który podczas powstawania 
pomnika z konieczności podlegał relacjom administracyjnym, wchodził w nie, 
a czasem nimi sterował. Była to kilkuletnia rozgrywka, którą artysta wytrwale 
prowadził, unikając jedynej wówczas dopuszczalnej metody. Jednocześnie 
zaangażował się w realizację pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Ma-
zurskiej. Rozszerzył zakres gry, nabywając coraz większą sprawność kreacji 
w rzeczywistości PRL-u, niejako równolegle do sztuki zideologizowanej.
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2.5. Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie (1949–1954)

2.5.1. Kontekst powstania

Do budowy pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (il. 33) 
Dunikowski podszedł bardzo osobiście. Uważał, że ma dług wobec Ar-
mii Czerwonej, która wyzwoliła go z Oświęcimia i uratowała przed pewną 
śmiercią. Był jej wdzięczny i traktował ją jak wybawiciela, stąd też wzięła się 
pierwotna nazwa monumentu – pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. 
Monument jest przekazem niejednoznacznym, swoistym znakiem emo-
cjonalnym. Stanowi wyraz przeżywania historii w danym momencie, pod 
wpływem aktualnych wydarzeń. W chwili projektowania pomnika dla Du-
nikowskiego żołnierz radziecki rzeczywiście był bohaterem, który zasługi-
wał na artystyczny gest wdzięczności. Taką postawę twórcy uwarunkowała 
druga wojna światowa, przeżycie obozu w Auschwitz, a przede wszystkim 
wyzwolenie z rąk żołnierzy Armii Czerwonej:

Projektowanie tego pomnika traktuję również jako i osobisty swój akt wdzięcz-
ności dla Armii Radzieckiej, Żołnierza radzieckiego, który uratował życie mnie 
i pozostałym w Oświęcimiu na wykończeniu moim towarzyszom. Gdyby spóźnił 
się o jedną godzinę bylibyśmy zamordowani a cały obóz wyleciałby w powie-
trze 221.

W tym kontekście można by postrzegać monument jako świadectwo 
przychylności artysty wobec komunizmu, którego symbolem w pomniku 
jest sztandar niesiony przez żołnierza. Wiadomo też, że Dunikowski już we 
wczesnej młodości wyrażał sympatię do PPS-u i został z tego powodu osa-
dzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Jednak w Ankiecie personalnej 
z 29 czerwca 1951 roku nie określił swojej przynależności organizacyjnej 
do 1939 roku, przyjmując postawę neutralną. Natomiast po drugiej wojnie 

 221 KP, rkps sygn. 778. M. Flukowska: Pani prosto z Olsztyna…, 1952.
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światowej nazywał siebie osobą „bezpartyjną” 222, z czego wynikało, że nie 
związał się z żadnym stronnictwem politycznym.

Pomnik został wykonany z ruin (elementów granitowych)  m a u z o -
l e u m  P a u l a  v o n  H i n d e n b u r g a ,  o którym była już mowa pod-
czas opisywania mauzoleum Tischlera stojącego niegdyś w miejscu usy-
tuowania pomnika Czynu Powstańczego. Budowla ku czci Hindenburga, 
zaprojektowana przez Krügerów w latach 1924–1927, została wzniesiona 
na planie regularnego ośmioboku, w którym umieszczono osiem wysokich 
wież, połączonych murem i otaczających plac amfiteatralny. Wzorem dla 
tego mauzoleum był berliński Nowy Odwach według projektu Schinkla 
(przebudowany przez Heinricha Tessenowa w latach 1930–1931 na miejsce  

 222 ASPK, teczka Dunikowski Xawery 1920–1954, karty 1–98. Charakterystyka, 21 lute-
go 1953 r.

33. Pomnik Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMazurskiej, granit, Olsztyn, 1949–1954
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pamięci poległych) 223. Krügerowie twierdzili, że zainspirowało ich Stonehen-
ge oraz romański zamek warowny z jego wysokimi murami, fosą, bramami 
i wieżami obronnymi. Ich dzieło różniło się od typowego pomnika wojen-
nego, miało również charakter użytkowy – jego dziedziniec mógł pomieścić 
wielotysięczny tłum, a wieże były przeznaczone do zwiedzania. W jednej 
z nich znajdowało się mauzoleum Hindenburga, inne poświęcono żołnie-
rzom niemieckim, dowódcom spod Tannenbergu, sztandarom wojskowym 
oraz Prusom Wschodnim. Trzy pozostałe wieże przeznaczono odpowied-
nio na: miejsce święceń kościelnych, archiwum, schroniska dla dziewcząt 
i chłopców 224. Obiekt upamiętniał zwycięstwo Cesarstwa Niemieckiego nad 
Imperium Rosyjskim. Stanowił cel pielgrzymek niemieckiego społeczeństwa 
i miejsce państwowych uroczystości, które odegrało istotną rolę w narodo-
wym wychowaniu młodzieży. W okresie międzywojennym co roku zwiedzało 
go około 50 000 osób, obchodzono tam również rocznicę zwycięskiej bitwy. 
Mauzoleum miało charakter „ceremonialno-mistyczny” 225, poświęcono je 
Hindenburgowi, który poprzez śmierć ostatecznie został obdarzony boskimi 
cechami przejawiającymi się już za jego życia w niezwykłych dokonaniach 
militarnych. Stało się też świadectwem dojrzewającego faszyzmu – „idei zse-
kularyzowanego mesjanizmu” 226 oraz wyczekiwanego przełomu w historii 
narodu, o czym świadczyło kilka zmian wprowadzonych do formy pomnika 
podobno przez samego Hitlera – między innymi w 1935 roku opatrzono 
monument Tannenberg Nationaldenkmal nową nazwą Reichsehrenmal Tan-
nenberg, z czym wiązało się zlikwidowanie wysokiego krzyża usytuowanego 
w latach 1927–1935 w centralnym miejscu założenia; obniżono dziedziniec 
o 2,5 metra, wyłożono go kamiennymi płytami i usunięto umieszczoną po-
środku mogiłę nieznanych żołnierzy, co nadało mu amfiteatralny wygląd 227.

 223 J. L. Dobesz: Wrocławska architektura…, s. 131, 135–137.
 224 P. Spodenkiewicz: Pomnik w Tannenbergu – epizod architektury totalitarnej. „Rzeźba 

Polska” 1989, t. 4, s. 109.
 225 Ibidem.
 226 Ibidem, s. 110.
 227 B. Kuźniewski: Tannenberg-Denkmal i jego dzieje,  http://www.domwarminski.pl/index.

php?option=com_content&view=article&id=319:b-kuzniewski-tannenberg-denkmal-
-i-jego-dzieje&catid=51:czytelnia&Itemid=190 [data dostępu: 10.03.2012].
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Mauzoleum Hindenburga w 1945 roku zostało zniszczone. Źródła poda-
ją różne wersje tego wydarzenia: Spodenkiewicz ogólnie stwierdza, że „po 
zajęciu Mazur przez wojska radzieckie mauzoleum rozebrano” 228, Ryszard 
Tomkiewicz informuje, że pomnik tuż po wojnie został częściowo wysa-
dzony przez Rosjan 229, natomiast Bogumił Kuźniewski oznajmia, że dzieło 
wysadzili Niemcy w nocy z 21 na 22 stycznia 1945 roku podczas ewakuacji, 
by zapobiec jego profanacji przez Rosjan 230. Najbardziej prawdopodobna 
i najdokładniejsza jest ostatnia wersja, zgodnie z którą 20 stycznia, przed 
zniszczeniem narodowego miejsca kultu, zwłoki Hindenburga i jego żony 
oraz wyposażenie mauzoleum wywieziono przez Królewiec do Niemiec. 
Żołnierze niemieccy z 299 Dywizji Piechoty przy VII Korpusie Pancernym 
zdołali wysadzić tylko wieżę wejściową oraz wieżę Hindenburga. Wojska 
radzieckie, które wkrótce wkroczyły do Olsztynka i go spaliły, nie dokończyły 
aktu niszczenia, ale nakręciły film przedstawiający częściowe ruiny obiektu 231. 
Prawdopodobnie wystarczył im ten dokument kapitulacji nazistów, którzy 
wobec przegranej próbowali osobiście zlikwidować, a tym samym uchronić 
przed profanacją otoczone czcią miejsce narodowych uroczystości oraz 
wybitną realizację tak cenionej przez nich sztuki.

A więc po 1945 roku Tannenberg-Denkmal częściowo zachował swoją 
pierwotną formę. Do jego ostatecznej dewastacji doszło w dobie komunizmu. 
Wówczas z dziedzińca mauzoleum zerwano granitowe płyty i wykorzysta-
no je jako materiał do budowy innych obiektów, między innymi pomnika 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie, gmachu KC PZPR i cokołu warszawskiego pomnika Bojowników 
o Polskę Ludową. Stosowanie spolium w dobie socrealizmu było często 
praktykowane i poza zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na nowe 
założenia miało również wymiar ideologiczny – wyrażało degradację po-
litycznego przeciwnika, dominację nad nim poprzez wykorzystanie jego 
własności do własnych celów (spolium w języku łacińskim oznacza łup). 

 228 P. Spodenkiewicz: Pomnik w Tannenbergu…, s. 110.
 229 R. Tomkiewicz: Kulisy powstania w Olsztynie Pomnika Wdzięczności dla Armii Ra-

dzieckiej. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998, nr 3, s. 411.
 230 B. Kuźniewski: Tannenberg-Denkmal i jego dzieje…
 231 Ibidem.
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Materiał z pomnika tannenberskiego był eksploatowany również do celów 
pozaartystycznych, co przesądziło o jego całkowitym rozebraniu. Ludność 
regionu olsztyńskiego, głównie na skutek ogólnego deficytu materiałów bu-
dowlanych, zagarniała darmowe tworzywo i wznosiła z niego chlewy, kurniki 
i inne budynki gospodarcze. Na początku lat osiemdziesiątych zniszczono 
resztki murów, a zagłębienie po dziedzińcu zaczęto zasypywać odpadami, 
co wiązało się z planem przeprowadzenia przez centrum Tannenbergu no-
wej obwodnicy koło Olsztynka, który ostatecznie nie został zrealizowany. 
Natomiast pod koniec lat osiemdziesiątych postanowiono wybudować tutaj 
strzelnicę. Dewastacja pomnika przebiegała latami i wyjątkowo skutecznie. 
Oprócz ludzkiej grabieży do jego całkowitego zniszczenia przyczyniła się 
natura. Z mauzoleum Hindenburga pozostały tylko fundamenty ukryte 
głęboko w ziemi oraz wzgórze z wgłębieniem pośrodku. Na obszarze, który 
niegdyś zajmowało, zalega różnego rodzaju materiał, rosną krzewy i chwasty.

2.5.2. Etapy powstawania

Proces realizacji idei wzniesienia pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmiń-
sko-Mazurskiej został ujęty w klamrę kompozycyjną wyznaczoną przez 
obrzędowo-odświętny schemat realizacji monumentu w socrealizmie, który 
zaczął się uroczystością z okazji wmurowania aktu erekcyjnego (20 czerw-
ca 1948 roku), a zakończył – obchodami odsłonięcia pomnika (21 lutego 
1954 roku). W przebiegu budowy dzieła olsztyńskiego można wyróżnić 
dwie fazy. Pierwsza nie jest związana z projektem Dunikowskiego i obejmuje 
działania wstępne (wiosna 1948 roku – początek lutego 1949 roku), czyli 
wybranie Komitetu Budowy Pomnika Armii Radzieckiej (różniącego się 
składem od jego późniejszego odpowiednika), wmurowanie aktu erekcyjne-
go, wytypowanie Stanisława Horno-Popławskiego do opracowania projektu 
monumentu, wyznaczenie jego lokalizacji (innej niż dzisiejsza). Druga faza 
wiąże się z budową właściwego pomnika olsztyńskiego autorstwa Duni-
kowskiego (6 października 1949 roku – 21 lutego 1954). Ją również można 
podzielić na dwa etapy: powstawanie monumentu (opracowanie projektu 
i uzgadnianie go z władzą, stawianie założenia i jego ukończenie) oraz oficjal-
ne przekazanie obiektu społeczeństwu, z aktem odsłonięcia i uroczystością 
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z okazji ukończenia pomnika – swoistym obrzędem rytualnie wieńczącym 
realizację dzieła.

Pomnik, mający być okazałym świadectwem wierności ideologii, powstał 
z odgórnego polecenia najwyższej władzy, która – by zachować pozory demo-
kracji – posłużyła się jedną z najbardziej zaangażowanych i posłusznych jej 
organizacji społecznych. Było nią Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(TPPR), które przejęło ideę postawienia monumentu i lansowało ją jako od-
dolny postulat społeczeństwa. Zobowiązało się doprowadzić do zrealizowania 
pomnika, aby zdobyć poparcie ogółu 232.  P i e r w s z ą  f a z ę  powstawania 
pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej rozpoczęło spotkanie 
organizacyjne w sprawie budowy monumentu zorganizowane przez TPPR 
i Miejską Radę Narodową (MRN) w kwietniu 1948 roku 233, które odbyło 
się w lokalu Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w Olsztynie. Po-
wołano komitet koordynujący budowę pomnika, w którego skład weszli 
przedstawiciele władz miejskich i TPPR. 13 czerwca 1948 roku podczas 
zjazdu sprawozdawczo-wyborczego kół miejskich TPPR odbyło się drugie 
spotkanie poświęcone wzniesieniu dzieła. Poruszono temat wdzięczności 
wobec Armii Radzieckiej, będący jednocześnie główną ideą zamierzenia 
artystycznego, nawiązano do „wiecznej przyjaźni” polsko-radzieckiej, która 
w mniemaniu zebranych przynosiła same korzyści. Ustalono też miejsce 
usytuowania pomnika. Miał on stanąć na placu Mikołaja Kopernika, którego 
nazwę proponowano zmienić na plac Armii Czerwonej 234. 19 czerwca 1948 
roku, podczas posiedzenia MRN w Olsztynie, ostatecznie zdecydowano 
o zmianie nazwy placu. Pojawiła się też pierwsza dotacja przeznaczona na 
realizację zamierzonego celu – członkowie MRN zrzekli się swoich diet 
przysługujących im za udział w tym posiedzeniu 235 i jednocześnie zasugero-
wali społeczeństwu, by za ich przykładem przyczyniło się do sfinansowania 
wznoszenia pomnika. Ta darowizna była jednym z licznych zachowań władzy 
mających na celu manipulowanie ogółem. 20 czerwca 1948 roku odbyło się 

 232 R. Tomkiewicz: Kulisy powstania…, s. 397.
 233 APO, ZM, sygn. 411, teczka 99, k. 105.
 234 A. Wakar: Kronika Olsztyna 1945–1950. Olsztyn 1972, s. 103; B. Łukaszewicz: Olsz-

tyn 1945–1985. Zapis czterdziestolecia. Olsztyn 1987, s. 93–94.
 235 „Życie Olsztyńskie” 1948, nr 168.
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wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę monumentu, któremu towarzy-
szyła oprawa komunistycznego święta 236.

Zarząd miasta zdecydował się powierzyć budowę pomnika Stanisławowi 
Horno-Popławskiemu 237. Artysta wyrzeźbił dziesięciometrowy posąg Nike, 
bogini zwycięstwa, który przypuszczalnie przypominał bardziej rzeźbę kla-
syczną niż formistyczną, na co wskazywała jego tematyka oraz wpływ na 
twórczość Horno-Popławskiego wzorów greckiej skulptury 238. Zdjęć mo-
delu ostatecznie nie opublikowano w prasie i prawdopodobnie nie istnieje 
materiał fotograficzny dokumentujący ten projekt. Twórca wysłał makie-
tę do wydziału technicznego zarządu miasta zabezpieczoną w skrzyni 239, 
a 28 stycznia 1949 roku została ona zaprezentowana członkom komitetu 
i „przedstawicielom czynnika społecznego” w sali malarstwa współczesnego 
na zamku olsztyńskim. Projekt się nie spodobał i nie zgodzono się na jego 
realizację. Odrzucono go, ponieważ jego tematyka była neutralna ideolo-
gicznie, a postawa artysty pozostawiała wiele do życzenia. Widać było, że 
nie zależy mu na podjęciu się tego artystycznego zadania – sam zresztą 
przyznał, że jego projekt nie pasuje do otoczenia pomnika 240. Być może 
nie odpowiadała mu przyświecająca dziełu idea lub zakomunikowanie jej 
w tendencyjnej formie zgodnej z socrealistycznym kanonem kłóciło się z jego 
artystycznymi wyborami. W przypadku Dunikowskiego sytuacja wyglądała 
inaczej – idea monumentu, czyli wdzięczność dla Armii Czerwonej, była mu 
bliska, wiązała się z jego osobistą historią i stanowiła jego duchową potrzebę, 
którą chciał wyrazić w indywidualnej formie artystycznej. Ocena projektu 
Horno-Popławskiego brzmiała lakonicznie: „masywna postać Nike bogini 
zwycięstwa, jako główny motyw, wyraża w sposób może zbyt zawiły zasad-
niczą ideę pomnika” 241. Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 
zasądziła także, że to dziesięciometrowe założenie nie współgra z przestrzenią 

 236 APO, ZM, sygn. 411, teczka 62, k. 53; „Życie Olsztyńskie” 1948, nr 168; nr 169.
 237 C. Browiński: Olsztyn. 1945–1970. Olsztyn 1974, s. 129–130.
 238 Horno-Popławski Stanisław. W: Encyklopedia sztuki polskiej. Wstęp: J. K. Ostrowski. 

Kraków 2001, s. 211–212.
 239 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 18.
 240 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 38.
 241 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 27; B. Łukaszewicz: Olsztyn 1945–1985…, s. 104.
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placu Armii Czerwonej. Oznaczało to – obok odrzucenia przysłanego pro-
jektu – konieczność zmiany decyzji co do usytuowania przyszłego pomni-
ka. Wybrano plac obok Dyrekcji Kolejowej i stawianego wówczas Urzędu 
Wojewódzkiego. W efekcie budowa monumentu się opóźniła, co wynikało 
również z trudności finansowych w regionie.

D r u g ą  f a z ę  procesu realizacji idei budowy pomnika olsztyńskiego 
rozpoczął wybór nowych władz miasta: 30 marca 1949 roku prezydenta Cze-
sława Browińskiego, a 6 października tego samego roku wojewody generała 
Mieczysława Moczara, którzy postanowili zatrudnić Xawerego Dunikowskie-
go. Wojewoda zasugerował użycie materiału z mauzoleum Hindenburga 242, 
osobiście udał się pod Olsztynek, by obejrzeć potencjalne tworzywo oraz 
przyśpieszył podjęcie decyzji o demontażu, nad którą dyskutowano jesie-
nią 1947 roku podczas obrad Komisji Kulturalno-Oświatowej 243. Ponadto 
zadbał o nawiązanie kontaktu z Dunikowskim, który podtrzymywał po jego 
wyjeździe z Olsztyna, i zaproponował mu stworzenie pomnika zaraz po od-
rzuceniu projektu Horno-Popławskiego. Na początku lutego po raz pierwszy 
pojawiła się w prasie informacja o zmianie autora monumentu 244. Podczas 
oczekiwania na zgodę Dunikowskiego przeprowadzono ankietę dotyczącą 
projektu, w której wzięło udział 22 plastyków. W ten sposób komitet chciał 
wyłonić rezerwowego wykonawcę, na wypadek gdyby wielki artysta odrzucił 
zlecenie. Aby jednak tak się nie stało, wojewoda postanowił osobiście zachęcić 
Dunikowskiego i zaprosił go do zwiedzenia okolic Warmii i Mazur, z których 
historią było związane zamierzone dzieło.

Artysta z chęcią przyjął zaproszenie Moczara. 3 maja 1949 roku przybył 
do Olsztyna, by poczuć atmosferę tego historycznego miejsca i znaleźć in-
spirację do wyrzeźbienia monumentu. Zwiedził zamek nad rzeką Łyną przy-
pominający o zwycięskiej obronie Olsztyna przed zakonem krzyżackim oraz 
pole bitwy pod Grunwaldem, gdzie Jagiełło pokonał Krzyżaków. Obejrzał 
też ruiny pomnika tannenberskiego. Starannie ocenił wartość techniczną 

 242 C. Browiński: Olsztyn…, s. 130.
 243 APO, OWRN, sygn. 617, teczka 61, k. 292. Protokół z posiedzenia Komisji Kulturalno-

-Oświatowej OWRN, 11 października 1947 r.
 244 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 38.
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i artystyczną potężnych bloków granitu, która skłoniła go do podjęcia decyzji 
o zbudowaniu z nich pomnika olsztyńskiego 245. Dunikowski był zachwycony 
regionem – kojarzył się on twórcy z bliską mu w młodości Huculszczyzną. 
Znalazł wśród olsztynian wielu potencjalnych modeli, których wizerunki 
zamierzał wyrzeźbić 246. Zastanawiał się też nad wykonaniem podobizn 
Moczara i Browińskiego. Pracując nad wielkimi założeniami pomnikowymi, 
nie przestawał myśleć jak portrecista – nadal był kolekcjonerem i entuzjastą 
ciekawych fizjonomii. Podczas spotkania z wojewodą i prezydentem miasta 
zapewne napomknął o problemach związanych z utworzeniem muzeum 
swoich prac. Rozmówcy zareagowali kuszącą i hojną propozycją, by pozostał 
w mieście na stałe, zajął przydzielone mu mieszkanie z pracownią, którą 
z czasem planowano przekształcić w muzeum jego imienia. Dunikowski 
zastanawiał się nad tą opcją. Od dawna szukał miejsca, w którym mógł-
by odpowiednio zabezpieczyć swój dorobek twórczy i spędzić starość, do 
końca zajmując się sztuką. Utworzenie zbioru jego prac w Królikarni było 
odwlekane i wówczas wyglądało mało realnie. W takiej sytuacji artysta 
entuzjastycznie reagował na nowe propozycje. Ostatecznie skorzystał z po-
mocy Moczara w otrzymaniu pracowni oraz mieszkania w Warszawie 247 
i pozostał w stolicy.

Po tej regionalnej wycieczce i bliższym zapoznaniu się z władzami miasta 
Dunikowski przystąpił do realizacji pomnika i domagał się bardziej precy-
zyjnych informacji co do planu sytuacyjnego terenu, na którym dzieło miało 
zostać wzniesione, przewidywanej wysokości pomnika, materiału i terminu 
wykonania 248. Zaznaczył, że jego ostateczne zobowiązanie się do wybudowa-
nia monumentu będzie zależeć od zgodnej z tymi danymi oceny czynników 
bezpośrednio determinujących powstanie założenia i warunkujących pracę 
twórczą. Dunikowski poważnie odniósł się do tego zamiaru i przygotowywał 
się do sporządzenia wstępnego projektu. Jego zaangażowanie przyśpieszyło 
inne konieczne działania związane z powstaniem monumentu.

 245 M. Flukowska: Pomnik na Ziemi Warmińskiej. „Przyjaźń” 1952, nr 50, s. 7.
 246 MWiMO, sygn. DH 2222 OMO.
 247 K. Lesiakowki: Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna. Warszawa 1998, s. 345.
 248 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 96.
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21 maja 1949 roku przy Zarządzie Okręgu TPPR w Olsztynie powstał 
komitet, który zajął się budową właściwego pomnika 249. Jego skład wyglądał 
następująco: przewodniczący – wojewoda Moczar, prezydium – prezydent 
Browiński, przewodniczący OWRN Stanisław Piaskowski, dyrektor Izby 
Skarbowej Jan Długołęcki, architekt wojewódzki i dyrektor Działu Budow-
nictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie inżynier Władysław Hepke. 
Komitet, podobnie jak wcześniejszy, był podzielony na trzy sekcje według 
głównych zakresów działań określonych w schemacie powstawania pomnika 
w dobie socrealizmu: propagandową (odpowiedzialną za ideologię dzieła), 
finansową (zajmującą się rozliczeniami pieniężnymi) oraz dotyczącą obsługi 
technicznej, czyli wykonania samego pomnika (tutaj ważną rolę odegrał in-
żynier Jan Stankowski nadzorujący prace ziemne i budowlane). O honorowy 
patronat poproszono prezydenta Bolesława Bieruta, co świadczyło o randze 
realizowanego założenia. 26 czerwca 1949 roku Komitet Budowy Pomnika 
zatwierdził pierwszy projekt dzieła. Przedstawiał dwa pylony, między którymi 
umieszczono znicz. Jeden z pylonów artysta opatrzył figurą przedstawiającą 
żołnierza radzieckiego. 1 września z mauzoleum Hindenburga zaczęto zwozić 
ośmiotonowe bloki granitu. Natychmiast wystąpiły trudności techniczne 
wynikające z nieprzygotowania do transportu materiału o tak dużym ciężarze. 
Problemy dotyczyły również samego miejsca przeznaczonego pod budowę 
pomnika – mianowicie obawiano się, że podczas prac budowlanych osunie 
się grunt 250.

6 października 1949 roku została zawarta umowa między Dunikowskim 
a Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Wdzięczności Armii Radziec-
kiej w Olsztynie, reprezentowanym przez wojewodę Moczara i prezydenta 
miasta Browińskiego 251. Artyście zostało oficjalnie przyznane prawo do 
wolności twórczej. Do jego obowiązków należało sporządzenie projektu 
i nadzór artystyczny nad budową pomnika. Pracę podzielono na trzy etapy 
opatrzone konkretnymi datami: do 15 listopada 1949 roku – wykonanie 

 249 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 138. 
 250 APO, MO, sygn. 528/II, teczka 1/29. Pismo z Wydziału Budownictwa Urzędu Woje-

wódzkiego do Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych Oddział 
w Olsztynie, 12 kwietnia 1950 r. 

 251 MWiMO, sygn. DH 2215 OMO. Tekst umowy.



236

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

modelu pomnika w skali odpowiadającej wymiarom bloków granitowych 
z mauzoleum Hindenburga dostarczonym przez komitet, co w praktyce moc-
no ograniczało inwencję twórczą, oraz sporządzenie rysunków konstrukcji 
i wzorów elewacji; do 15 lutego 1950 roku – opracowanie projektów płasko-
rzeźb i modelu figury żołnierza; do pierwszej połowy 1950 roku – ukończenie 
projektu w wielkości naturalnej. Obowiązki komitetu sprowadzały się do 
technicznego przygotowania placu, ustawienia fundamentów i ostatecznej 
konstrukcji pomnika, „zorganizowania zespołu wykonawczego”. Dunikowski 
przyjął pełną odpowiedzialność za wartość artystyczną monumentu, a do 
zadań organu wykonawczego miało należeć stosowanie się do jego wska-
zówek. Wynagrodzenie dla twórcy za pracę wykonaną według ustalonych 
etapów wynosiło w sumie 4 000 000 złotych. Podatek od tej kwoty i opłaty 
skarbowe zgodził się pokryć komitet. Niedotrzymanie terminów przez jedną 
ze stron skutkowało rozwiązaniem umowy. W tej sytuacji wykonane prace 
przeszłyby na własność zleceniodawcy, który nie mógł domagać się zwrotu 
zaliczek. Wszelkie spory miał rozstrzygać Sąd Powszechny w Krakowie. 
W praktyce okazało się, że umowa ta była niezobowiązująca, ale stanowiła 
konieczną formalność 252. Najbardziej niejednoznaczne i niezgodne z pla-
nem organów władzy było przyznanie twórcy decydującej roli w ocenianiu 
wartości artystycznej monumentu. Zmieniły się również terminy realizacji 
poszczególnych etapów prac, a podczas kilkuletniego procesu budowy dzieła 
nie dało się przewidzieć daty jego ukończenia.

Wpływ Ministerstwa Kultury i Sztuki (MKiS) na powstawanie pomnika 
olsztyńskiego, któremu patronował Włodzimierz Sokorski, był widoczny 
w jego trzech ingerencjach w projekt opracowany przez Dunikowskiego. 
30 listopada 1949 roku po raz pierwszy odbyło się zebranie osób reprezen-
tujących rzeczywiste organy władzy decydujące o monumencie 253. Oprócz 
przedstawicieli władz regionu, czyli Moczara, Browińskiego, Hepke, na-
stępcy naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Kazimierza Reczyńskiego, 
konserwatora wojewódzkiego Zbigniewa Rewskiego, delegata Związku 

 252 Ibidem.
 253 MWiMO, sygn. DH 2216 OMO. Protokół z konferencji w sprawie budowy Pomnika 

Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.
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Zawodowego i reprezentanta Działu Budownictwa inżyniera Jana Stankow-
skiego, przybyli: w zastępstwie artysty jego pełnomocnik Stefan Flukowski 
oraz członkowie Ministerstwa Kultury i Sztuki reprezentujący Sokorskiego: 
naczelnik wydziału MKiS Roman Gineyko oraz Franciszek Strynkiewicz 
i Marian Wnuk, obaj będący profesorami warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Po wizji lokalnej placu uczestnicy zebrania obejrzeli projekt 
i szkice wykonane przez Dunikowskiego oraz przyjrzeli się planom sytu-
acyjnym. Komisja Ministerialna wprowadziła do pierwszego autorskiego 
projektu jedną zasadniczą zmianę: zaleciła usunięcie znicza umieszczo-
nego w miejscu centralnym, między pylonami, co argumentowano złym 
wpływem tego elementu na zamierzoną wymowę monumentu. Uważano, 
że nada mu to „charakter grobowy”, „charakter pomnika poległych” 254. 
Komisja domagała się od Dunikowskiego wykonania nowego projektu bez 
znicza, z zastosowaniem innego symbolu wdzięczności Armii Czerwonej. 
Spotkanie pokazało wyraźnie, że to MKiS będzie głównym organem władzy 
orzekającym o wartości artystycznej dzieła.

W świetle sugerowanych poprawek do projektu Dunikowski poprosił 
o wprowadzenie korekty do umowy, na którą wyrażono zgodę w połowie 
grudnia 1949 roku 255. Dotyczyła ona głównie przesunięcia terminów wyko-
nania poszczególnych prac: datę ukończenia pierwszego etapu zmieniono 
na 15 grudnia 1949 roku, drugiego – na 2 kwietnia 1950 roku. Trzeci etap 
podzielono na dwie fazy: do 1 czerwca 1950 roku artysta miał dostarczyć 
pierwsze modele dla rzeźbiarzy, a do 31 grudnia 1950 roku – wszystkie mode-
le. Komitet zaznaczył, że ich realizację musi poprzedzić akceptacja ze strony 
MKiS, co było oficjalnym wskazaniem tej instytucji jako rozstrzygającej o wy-
glądzie pomnika oraz decydującej o procesie jego powstawania. Komitet zo-
bowiązał się również do wsparcia finansowego, pokrycia kosztów wykonania 
i transportu modeli, zapewne również tych poprawionych – nadliczbowych. 
Ustaleń wprowadzonych w korekcie – podobnie jak w przypadku pierwot-
nej umowy – w praktyce przestrzegano w niewielkim stopniu. Terminy nie 

 254 Ibidem. 
 255 MWiMO, sygn. DH 2217 OMO. List podpisany przez M. Moczara, C. Browińskiego 

i W. Hepke, 16 grudnia 1949 r.
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zostały dotrzymane głównie z winy komitetu i ministerstwa, które opóźniały 
pracę, mnożąc coraz to nowe poprawki.

17 marca 1950 roku Dunikowski otrzymał od komitetu list informujący 
go o kolejnych zmianach wskazanych przez MKiS, które dotąd nie ustaliło 
kształtu artystycznego i symboliki pomnika 256. Powtórzono polecenie usu-
nięcia znicza, co świadczy o tym, że artysta początkowo nie zgadzał się na 
ingerencję w pierwszy projekt. Proponowane rozwiązania naruszały autorski 
kształt bryły monumentu. Obejmowały: zlikwidowanie figury żołnierza 
radzieckiego w prawym pylonie i upodobnienie go do lewego dolmenu; 
umieszczenie na podstawie, zamiast znicza, grupy żołnierzy z brązu, którzy 
w formie kompozycji wielofiguralnej przypominali o zaplanowanej wcze-
śniej rzeźbie atlanta. Dunikowski usunął znicz, ale na pozostałe zmiany 
się nie zgodził. 27 marca 1950 roku poinformował komitet, że opracował 
kolejny projekt i zaprosił jego przedstawicieli do Krakowa, by go obejrzeli 
i ocenili. 1 kwietnia tego samego roku Moczar i Browiński poinformowali 
Sokorskiego o korespondencji od Dunikowskiego 257. Komitet wstrzymał 
się z samodzielną oceną modelu i liczył na podpowiedź ministra, zanim 
złoży artyście wizytę w Krakowie. Ostatecznie przedstawiciele komitetu nie 
odwiedzili twórcy w zapowiadanym wcześniej terminie ustalonym na 17 
lub 18 kwietnia 1950 roku 258. Za to tego samego dnia miało miejsce spotkanie 
władz miasta i delegatów MKiS, bez obecności autora pomnika. Wówczas 
Sokorski zaingerował w układ projektu po raz trzeci i w największym stopniu.

W zastępstwie Sokorskiego pojawił się wicedyrektor Departamentu Twór-
czości Artystycznej Juliusz Mieszkowski. Obecni byli również członkowie 
Komisji Ministerialnej: Franciszek Strynkiewicz i Wojciech Jastrzębowski, 
należący do profesorskiej kadry warszawskiej ASP, z którymi z ramienia ko-
mitetu rozmawiali: Moczar, Browiński i Hepke 259. Goście obejrzeli gipsowy 
model w skali 1:10 wystawiony w holu Urzędu Wojewódzkiego oraz drew-
nianą makietę wzniesioną na placu, na fundamentach przyszłego pomnika, 

 256 MWiMO, sygn. DH 2218 OMO. List z 17 marca 1950 r.
 257 MWiMO, sygn. DH 2220 OMO.
 258 MWiMO, sygn. DH 2219 OMO. List do X. Dunikowskiego podpisany przez M. Moczara 

i C. Browińskiego.
 259 MWiMO, sygn. DH 2221 OMO.
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opracowaną w skali 1:1 i bardzo kosztowną. Postawiono ją z okazji przybycia 
delegatów MKiS, by łatwiej im było orzec, czy wygląd monumentu i miejsce 
jego wyeksponowania ze sobą współgrają. Poprawki narzucone przez Komi-
sję Ministerialną całkowicie zmieniłyby bryłę pomnika opracowaną przez 
Dunikowskiego. Zalecano: „powiązać wszystkie elementy w całość” 260 dzięki 
wzmocnieniu i rozszerzeniu podstawy, wzmocnić monumentalność stopni 
przez ich poszerzenie; ostatecznie odrzucić elementy z brązu, czyli znicz oraz 
proponowane w międzyczasie kwiaty i grupę żołnierzy, ze względu na to, że 
pomnik dysponował zbyt małą przestrzenią między pylonami; uwydatnić 
współgranie pomnika z otoczeniem poprzez zagospodarowanie placu; zli-
kwidować pylony lub inaczej je ustawić, bo przypominały niedokończony 
łuk triumfalny lub ruiny, co „wywołuje nieprzyjemne skojarzenia” 261.

Zwłaszcza ostatnia uwaga o usunięciu pylonów w praktyce oznaczałaby 
przekształcenie autorskiego modelu w inne dzieło. Komisja nie ingerowała za 
to w formę płaskorzeźb. Wydaje się, że ich wygląd i dobór motywów ustalił 
sam twórca. Dunikowski nie wziął pod uwagę wytycznych MKiS. Pozostał 
przy własnej koncepcji, mimo że Komisja Ministerialna próbowała forso-
wać swoje rozwiązania. Wynikiem tych sporów było znaczne opóźnienie 
oraz mnożenie modeli pomnika, w których twórca mimo niezadowolenia 
najwyższej władzy nie odszedł od własnej wizji dzieła. Dwa lata po tym 
spotkaniu komitetu z Komisją Ministerialną, 29 kwietnia 1952 roku, artysta 
wysłał do Olsztyna siódmą makietę, która miała być finalnym wzorem po-
mnika. Została przywieziona czternastotonową ciężarówką z przyczepą 262. 
Rzeźbienie modeli trwało trzy lata i powstało w tym czasie około 20 dzieł 
pomocniczych. Mimo oddania modeli do realizacji budowa monumentu 
została wstrzymana, co komitet tłumaczył koniecznością zaangażowania 
do prac wykończeniowych wszystkich kamieniarzy, a potem „trudnościami 
urbanistycznymi” 263. Obiecano rozpocząć stawianie pylonów w połowie 
lipca. Przerwa ta przypuszczalnie była potrzebna komitetowi na konsultację 

 260 Ibidem. 
 261 Ibidem. 
 262 „Życie Olsztyńskie” 1952, nr 102.
 263 KP, rkps sygn. 778. M. Flukowska: Pismo w sprawie daru, muzeum i sytuacji życiowej 

Budowniczego Polski Ludowej prof. Xawerego Dunikowskiego, październik 1952 r., s. 7.
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z MKiS w sprawie akceptacji końcowej wersji modeli i dawała Sokorskiemu 
czas na podjęcie decyzji. Mimo tych utrudnień Dunikowski nie uległ od-
górnym naciskom, a ostateczny wygląd monumentu pozostał wyrazem jego 
indywidualnych wyborów.

Termin odsłonięcia dzieła był wciąż przesuwany. 16 listopada 1952 roku 
w udzielonym wywiadzie artysta nie wspominał o opóźnieniach i potwierdził, 
że pomnik jest na ukończeniu. Konkretne prace przy jego budowie rozpo-
częto latem 1953 roku. Na początku stycznia 1954 roku w prasie regularnie 
pojawiały się informacje o postępach we wznoszeniu monumentu. W tym 
samym czasie mówiło się też o wstępnym terminie odsłonięcia dzieła, pla-
nowanym na 15 lutego 1954 roku. Bardziej realna okazała się jednak data 
21 lutego tego samego roku 264. Ukończenie w tym czasie pomnika według 
niektórych miało poprzedzać II Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, zorganizowany w dniach 10–17 marca 1954 roku, a tym samym uczcić 
to wydarzenie 265.

Pomnik wykańczano pośpiesznie, a finał charakteryzowały skondenso-
wane i wytężone działania pracowników. Dunikowski nie wykonywał samo-
dzielnie prac rzeźbiarskich, pozostawiał kucie w granicie swoim uczniom 
i pomocnikom. Pomagali mu jego wychowankowie, którzy współtworzyli 
również pomnik Czynu Powstańczego: Antoni Kostrzewa, Edward Koniuszy 
i Tadeusz Sieklucki. W robotach uczestniczyli także: Józef Galica, Ryszard 
Wachowski i Stefan Czaja. Zajmowali się wykuwaniem płaskorzeźb i po-
staci żołnierza radzieckiego, przy czym jego głowę pod koniec wyrzeźbił 
sam twórca. Maria Flukowska zapobiegawczo zorganizowała dwie grupy 
wychowanków Dunikowskiego: „w razie gdyby jedna zawiodła czy nie od-
powiadała Profesorowi z jakichś przyczyn to będzie miał drugą” 266. Ponadto 
zatrudniono przekuwaczy i kamieniarzy. Do grupy przekuwaczy należeli: 
Bitwald, Zdzisław Ciszewski, Jan (lub Józef) Kierat, Stefan Okorski (lub 
Oporski), Osiecki, Antoni Ślązak. Wśród kamieniarzy znaleźli się: Roman 

 264 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 44.
 265 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 9; nr 54.
 266 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do Komitetu Budowy Pomnika Wdzięcz-

ności dla Armii Radzieckiej, Kraków, 6 czerwca 1951 r.
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Czapski, Edmund Kopalczyk, Czesław Kubicki, Józef Maucha, Sosnowski 267. 
Warunki prac wykończeniowych były niekorzystne. Aura nie sprzyjała – 
padał śnieg, a temperatura sięgała 12–14 stopni poniżej zera, co stanowiło 
główne utrudnienie w dotrzymaniu wyznaczonego terminu oddania dzie-
ła. Komitet zapewnił pracownikom bardzo skąpe udogodnienia. Pomnik 
został obudowany pełnym drewnianym rusztowaniem – prowizorycznym, 
nieszczelnym i ogrzewanym jednym piecem żeliwnym. Rzeźbiarze marzli. 
Kierownik robót Edward Koniuszy skarżył się, że dłuta przymarzają do 
ręki. Ciepłe ubrania i ręce z konieczności owinięte bandażami utrudniały 
pracę. W takich okolicznościach trudno było wykonywać zadania szybciej, 
a przeszkody się mnożyły.

W połowie stycznia płaskorzeźby na lewym pylonie były już ukończone. 
Ekipa zajmowała się kuciem postaci żołnierza, które było jeszcze na etapie 
paserki, czyli pobieżnie oddawało kształt figury. Znaczna trudność polegała 
tutaj na niemożności obejrzenia postaci w całości z powodu rusztowania 
zamykającego rzeźbiarzy w przestrzeni blisko bryły, a przez to ocenienia, 
czy jej proporcje zostały prawidłowo uchwycone. Z konieczności fragmenty 
rzeźby wykuwano osobno, na kilku poziomach. Od drugiej połowy stycznia 
Dunikowski coraz częściej przyjeżdżał do Olsztyna, by doglądać udoskona-
lających wygląd pomnika czynności wykończeniowych. Wyrzeźbił głowę żoł-
nierza radzieckiego, udzielił końcowych wskazówek, dotyczących zwłaszcza 
doszlifowania kształtu postaci, dokonał ostatniego autorskiego retuszu. Był 
świadomy zaniedbań i niekorzystnych warunków. Jeszcze przed zdjęciem 
rusztowania zatwierdził wykonawstwo 268. Wyraził zadowolenie z rezultatu 
trudnej pracy pomocników, którego poziom ocenił jako wysoki. Skończone 
dzieło stanowiło imponujące osiągnięcie i jego bezpośrednich wykonaw-
ców, i samego autora, który w ostatnim etapie powstawania monumentu 
pełnił funkcję głównego koordynatora działań i instruktora służącego radą 
oraz wspierającego swoją obecnością. 18 lutego, w dzień wizytacji przed-
stawicieli MKiS rzeźbiarze w  dwudziestostopniowym mrozie nanieśli 
ostatnie poprawki – tym razem bez rusztowania, które zostało już zdjęte. 

 267 R. Tomkiewicz: Kulisy powstania…, s. 410.
 268 Ibidem, s. 411.
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Komisja Ministerialna zatwierdziła ukończone dzieło i wydała zgodę na 
jego  odsłonięcie.

Drugi etap ostatniej fazy budowy właściwego pomnika olsztyńskiego roz-
poczęło uroczyste przekazanie dzieła społeczeństwu, a zwieńczyło – święto 
z okazji jego odsłonięcia. Jeszcze tego samego dnia (18 lutego) o godzinie szes-
nastej komitet oficjalnie oddał monument społeczeństwu, reprezentowanemu 
przez Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego 269. W uroczystości wzięły 
udział osoby najbardziej zaangażowane w powstanie pomnika: jego twórca, 
wykonawcy, przedstawiciele władz olsztyńskich i MKiS. 21 lutego 1954 roku 
doszło do odsłonięcia dzieła Dunikowskiego wyczekiwanego przez ponad 
cztery lata i z tej okazji urządzono święto regionalne. Była to impreza na 
wielką skalę, która podkreśliła rangę tego artystycznego założenia, głównie 
w jego wymiarze politycznym.

Zły stan zdrowia i wiek nie pozwalały artyście pracować z taką wydajno-
ścią i w takim tempie jak kiedyś. Mimo jego uporu prace się wydłużały. Jest 
to jednak zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę równoległą budowę pomnika 
Czynu Powstańczego, a efekty okazały się imponujące. Dunikowski z wielkim 
entuzjazmem wykorzystał możliwość stawiania monumentów w nowym 
ustroju, przyjmując kolejne zlecenia. Rytm życia twórczego był dla niego 
ważniejszy od naturalnego tempa ludzkiej egzystencji. Artysta był po zawale, 
poważnie chorował na nerki i według opinii lekarza powinien „wystrzegać 
się wstrząsów psychicznych, nadmiernej pracy. W ciągu dnia dużo leżeć” 270. 
Nie stosował się do tych zaleceń i ignorował starość, która jednak egzekwowa-
ła swoje prawa. W wyniku choroby opanowanej zastrzykami twórca spóźnił 
się z wykonaniem poprawek do figury żołnierza 271. Intensywność pracy nad 
obydwoma pomnikami wymagała przerwy i regeneracji:

Zaraz jak skończy musi wyjechać na sześciotygodniowy wypoczynek i kurację. 
Oczywiście, że nie przyznaje się do tego, bo leżał tylko dwa dni i na siłę biegał 

 269 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 40; nr 43.
 270 KP, rkps sygn. 775. Zalecenia lekarskie dla Profesora Xawerego Dunikowskiego, IV Klinika 

Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa, 27 lipca 1955 r.
 271 KP, rkps sygn. 764. Korespondencja Xawerego Dunikowskiego i Marii Flukowskiej do 

gen. Moczara, 7 września 1950 r.
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do pracowni, ale praca Mu nie szła, bo sił nie starczało. Teraz jest już dużo lepiej 
i praca idzie. Na Górze św. Anny wykuwa się głowice. Uczniowie Profesora 
stanowią bardzo zgraną grupę pracowników i pozwalam sobie werbować ich 
do kucia w Olsztynie 272.

2.5.3. Szkice

Około 1949 roku Dunikowski wykonuje rysunki pomocnicze do pomnika, 
używając jako podkładu papieru i brystolu, na który nanosi kształty głównie 
przy użyciu węgla oraz kredki, atramentu i ołówka. Najczęściej skupia się 
w nich na postaci żołnierza radzieckiego, rysując jego głowę (trzy szkice), 
popiersie (jeden szkic) oraz trzy czwarte sylwetki (osiem szkiców). Szkicu-
je kształty militariów przeznaczonych na pylony (dwa szkice), a w latach 
1949–1953 opracowuje rysunek usytuowania pomnika. Na trzech stronach 
czterdziestosiedmiostronicowego szkicownika z lat 1950–1954 utrwala cztery 
figury postaci (na jednej kartce), zarys monumentu z postacią (na drugiej 
kartce) oraz notatkę tekstową ze szkicem bryły (na trzeciej kartce).

Szkice głowy żołnierza radzieckiego (o wymiarach 32,8 × 24,3 cm) wy-
konane kredką na papierze, uwzględniają trzy warianty: ujęcie frontalne 
z zarysem ramion, lewym uniesionym; ujęcie z prawego profilu uwidacznia-
jące nieznacznie lewą stronę twarzy (łuk brwiowy, wargi, podbródek); ujęcie 
z lewego profilu, od dołu, nieco ukośnie. Oddana na trzech szkicach twarz 
wygląda podobnie, prawdopodobnie należy do jednej postaci. W obliczu tym 
zwracają uwagę ostre rysy, orli nos, wysokie czoło, bujne włosy zaczesane 
do tyłu. Ponadto w ujęciu frontalnym widać szeroką twarz, krótki zadarty 
nos, pełne wargi i szeroką brodę z poziomą fałdą. Modelunek został wydo-
byty rytmicznymi pociągnięciami kredki, kontur i światłocień zaznaczono 
cienką i zwielokrotnioną kreską. Rysunek popiersia żołnierza (o wymiarach 
32,9 × 24,4 cm) wykonany węglem i kredką na brystolu ukazuje postać w uję-
ciu frontalnym ze wzniesioną lewą ręką, zaciśniętą w pięść i zgiętą w łokciu 
oraz głowę w furażerce zwróconą w prawo. Postać została ubrana w bluzę z za-
markowanymi klapkami kieszeni. Widać tu znaczną szkicowość, uogólnienie.

 272 Ibidem.
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Szkice żołnierza przedstawiają go na trzy sposoby: z prawego profi-
lu (węgiel, papier: 31,7 × 22,8 cm; węgiel, papier: 33,7 × 24,3 cm; kredka, 
węgiel, papier: 33 × 24,6 cm), frontalnie (węgiel, papier: 31,6 × 22,8 cm; 
węgiel, papier: 33,7 × 24,3 cm; węgiel, papier: 40,6 × 29 cm; kredka, wę-
giel, papier: 33 × 24,6 cm), z  lewego profilu (węgiel, papier: 30 × 21 cm). 
Najczęściej uwzględniają uniesione lewe ramię (w jednym przypadku 
opuszczone ramiona) oraz prawą rękę wspartą na biodrze. Utrwalają po-
stać w czapce z pięcioramienną gwiazdą, ubraną w płaszcz wojskowy lub 
w bluzę ściągniętą pasem. Ustawienie sylwetki sprowadza się do jednego 
schematu, dookreślonego w ostatecznej bryle pomnika, który ukazuje gło-
wę żołnierza zwróconą w bok i wzniesioną rękę, mającą trzymać drzewce. 
Różnice widać w szczegółach: zwróceniu głowy w stronę lewą lub prawą, 
uniesieniu prawej lub lewej ręki, jej ułożeniu. Szkice te stanowią więc 
próby różnych ujęć żołnierza, z których wynika finalna wersja ułożenia 
jego sylwetki wyrzeźbiona w gipsowych projektach pylonów pomnika – 
czyli ukazanie postaci ubranej w bluzę przepasaną pasem, z twarzą zwró-
coną w lewo, lewą ręką uniesioną pionowo w górę i trzymającą drzewce 
chorągwi, a prawą opuszczoną wzdłuż ciała, wyprostowaną i zaciśniętą  
w pięść.

Szkic usytuowania monumentu naniesiony ołówkiem na kalkę 
(80 × 123,5 cm) przedstawia rzut poziomy placu Inwalidów, który ma trój-
kątny zarys, zaznacza przecinające go alejki oraz prostokątną budowlę 
pośrodku. Uwzględnia przyległe do niego ulice (18 Stycznia, Słowackiego, 
Karmelicką, Mickiewicza) i zieleńce.

Rysunki do pomnika artysta wykonywał również w szkicowniku na 
papierze kancelaryjnym, za pomocą atramentu i niebieskiego długopisu 
(29,5 × 21 cm). Na jednej z trzech kartek widać skupione wokół siebie cztery 
postacie, ujęte głównie w dynamicznych pozach: jedna uchwycona z pro-
filu lub w skręcie tułowia, w wykroku, z wzniesionym lewym ramieniem, 
ku któremu uniesiona jest odchylona głowa; druga – pośrodku, ukazana 
analogicznie; trzecia – oddana frontalnie z prawym ramieniem ugiętym 
w łokciu i uniesionym pionowo, a lewym zaledwie zamarkowanym. Czwarta 
figura została oddana fragmentarycznie, to znaczy zarysowano głowę, linię 
barku i tułowia.
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Druga kartka szkicownika przedstawia postać ujętą w trzech czwartych 
i stojącą na cokole pomnika. Jej prawa noga jest wyprostowana i odsta-
wiona nieznacznie w bok, lewa ugięta lekko w kolanie, w wykroku. Prawe 
ramię jest uniesione pionowo, a lewe wyciągnięte w przód i przedstawione 
fragmentarycznie. Górna część cokołu składa się z dwóch elementów: 
prostopadłościanu (pod prawą nogą postaci) i bryły obłej, przypominają-
cej część kuli (pod jej lewą nogą). Za postacią znajduje się wyższa od niej 
forma quasi-prostokąta, która być może stanowi część monumentu, będąca 
tłem dla postaci. Obok widać zarys formy kubicznej z wielokrotnie na nim 
zakreślonym kształtem kolistym. Rysunek na tych dwóch kartkach to swo-
bodny szkic, który ledwie ukazuje niektóre części ciała postaci. Cechuje go 
niekompletność sylwetek oraz niejednoznaczność kształtów poszczegól-
nych elementów kompozycji, których można się tylko domyślać. Obecność 
tych bliżej nieokreślonych obiektów wydaje się przypadkowa, niezwiązana 
z samym pomnikiem.

Trzecia kartka szkicownika zawiera notatkę tekstową napisaną atra-
mentem, która dotyczy pobytu w Oświęcimiu. Ten zapis odnosi się do 
idei pomnika wyrażającej wdzięczność dla Armii Czerwonej za wygraną 
wojnę z Niemcami, a jednocześnie za wyzwolenie Auschwitz. Przypomina 
o szczególnie osobistym podejściu artysty do tworzenia tego monumentu, 
które wynikało z jego traumatycznych przeżyć jako więźnia obozu i z oca-
lenia zawdzięczanemu wojsku radzieckiemu. W samym dziele Dunikowski 
bezpośrednio nie odwołuje się do wyzwolenia Oświęcimia i swojej biografii, 
ale składa hołd żołnierzowi radzieckiemu, posługując się monumentalną 
formą pomnika, którą opatruje symbolicznymi płaskorzeźbami i syntetycz-
nie ujętym atlantem. W uogólnieniu i artystycznym skrócie zamyka ideę 
związaną z nie tak dawną własną historią i historią Olsztyna wyzwolonego 
przez Armię Radziecką spod władzy niemieckiej. Wyraża w sztuce osobistą 
postawę wobec sowieckiego wojska, która pokrywa się z komunistycz-
ną interpretacją minionych wydarzeń. To naturalna reakcja wynikająca 
z wdzięczności dla żołnierzy radzieckich, którzy rzeczywiście uchronili 
artystę przed śmiercią. Darowanie życia skazańcowi-twórcy zaowocowało 
artystycznym aktem odwzajemnienia się i „zapłaty”. Swobodna notatka 
Dunikowskiego brzmi:
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Nie mogę powiedzieć ażebym miał miłe wspomnienia z Oświęcimia: są sytuacje 
bardzo uczuciowe na przykład kupując auto pierwsza chwila jest radosna same 
zmartwienia i szczęście przy sprzedaży co nie mogę powiedzieć o Oświęcimiu – 
pobyt same nieprzyjemności […] zostało smutne wspomnienie.

Artysta sygnalizuje brak odpowiedniości między obozowymi doświad-
czeniami a powszednią egzystencją, związany z pobytem w Auschwitz od-
wrotny mechanizm emocjonalny, niezgodny z uczuciami człowieka żyjącego 
w bezpiecznej codzienności i sugerujący, jak nienaturalne i nieludzkie było 
życie wyznaczone ramami kolczastego drutu. To, co działo się w Oświęcimiu, 
nazywa niewspółmiernie łagodnym określeniem: „same nieprzyjemności”. 
Pomija szczegóły. Tak zwykle mówił o lagrowym okresie w swojej biografii, 
najczęściej zamykając detal w zakamarkach pamięci, by nie przywołać złej 
przeszłości. Po traumie pozostał smutek i zapewne wiele trudnych do wyra-
żenia wspomnień, o których Dunikowski milczał. Widocznym, utrwalonym, 
a więc wyjątkowym przejawem tej przeszłości jest pomnik olsztyński. Ogólny 
schematyczny szkic jego formy architektonicznej naniesiony na odwrocie 
trzeciej kartki w szkicowniku przedstawia cokół o zaakcentowanych narożach, 
na których ustawiono trzy elementy prostopadłościenne, będące filarami lub 
ościeżami monumentalnej bramy.

Szkice te dotyczą głównie postaci żołnierza radzieckiego. Pojawiały się 
one w różnym czasie, a więc ukazują dynamikę procesu powstawania mo-
numentu, który na początku skupiał się na wyglądzie i ujęciu postaci oraz 
militariów, co zostało utrwalone najwcześniej w rzeźbiarskich projektach obu 
pylonów, a następnie – na usytuowaniu pomnika. Tym działaniom towarzy-
szyły swobodne rysunki i komentarz tekstowy w szkicowniku, datowane na 
okres późniejszy, które stanowią uzupełnienie głównych prac nad dziełem. 
Wszystkie szkice są swoistą rysunkową improwizacją niedbającą o szczegół, 
dlatego elementy przedstawianego obiektu zostały słabo zaznaczone, jedynie 
zamarkowane, co widać najwyraźniej w szkicowniku. Wyznaczają pierwsze 
propozycje ujęcia tematu i formy artystycznej. Mają charakter pomocniczy 
i przygotowawczy, są punktem wyjścia projektów rzeźbiarskich, które ukon-
kretniają wstępny, niezbędny zarys koncepcji i  jednocześnie pośredniczą 
między rysunkową fazą powstawania monumentu a jego właściwą realizacją.
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2.5.4. Projekty

Projekty rzeźbiarskie do pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
obejmują: popiersie żołnierza radzieckiego (1949–1952), pylon z militariami 
(1949–1952), makietę sytuacyjną (1949–1953), pylon z żołnierzem radzieckim 
(1949–1952) oraz niedatowany cokół.

Wydaje się, że artysta w pierwszej kolejności zajął się rzeźbieniem popier-
sia żołnierza radzieckiego: w 1949 roku wykonał jego trzy wersje, a w 1952 
jedną. Portrety te stanowią realizację szkiców rysunkowych Dunikowskiego 
przedstawiających trzykrotnie głowę męską i jedno popiersie, a opracowa-
nych w tym samym czasie, około 1949 roku. Rzeźbione trzy portrety z 1949 
roku różnią się sposobem ujęcia postaci, rysami twarzy, techniką ich oddania 
w materiale rzeźbiarskim oraz samym tworzywem. Pierwszy z nich to gipsowe 
studium żołnierza radzieckiego zwróconego w lewą stronę (109 × 100 × 60 cm), 
które ukazuje interesującą fizjonomię i indywidualny rys charakterologiczny. 
Szczupła twarz ma silnie zarysowaną szczękę, zapadnięte policzki, wystające 
kości policzkowe oraz wąskie usta. Chropowata faktura, uniesione w górę lewe 
ramię podążające za głową oraz przeżycia wewnętrzne rysujące się na twarzy 
modela zwiększają dynamizm tej rzeźby i urozmaicają jej portretowość. W ten 
sposób zyskuje ona charakter pełnowartościowego dzieła, które istnieje sa-
modzielnie, a nie jedynie jako pomocnicze studium do pomnikowego posągu, 
i dołącza do grupy wybitnych portretów wykonanych w tym okresie przez 
artystę. Z odzienia widać tylko czapkę, tors jest nagi i efektownie komponuje 
się z obnażonym psychologicznie obliczem, które odkrywa skomplikowaną 
osobowość żołnierza 273. Przypomina szkic głowy męskiej z uniesionym lewym 
ramieniem i wyrazistymi rysami twarzy. Kolejne dwa popiersia prezentują 
modela ubranego w ten sam sposób: w mundur i czapkę z pięcioramienną 
gwiazdą, obecną również na ukazujących tę postać wcześniejszych szkicach 
rysunkowych. Wizerunek gipsowy (96 × 100 × 51,5 cm) przedstawia żołnierza 
od frontu, podobnie jak rzeźba z brązu (93 × 100 × 51,5 cm), która dodatkowo 

 273 Zob. fot. X. Dunikowski, Żołnierz radziecki, studium, pomnik Wyzwolenia Ziemi War-
mińsko-Mazurskiej, gips, 109 × 100 × 60 cm, 1949. W: Xawery Dunikowski. Rzeźby, 
obrazy, rysunki…, il. 345.
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została opatrzona po lewej stronie pleców sygnaturą: „Xawery Dunikowski, 
Warszawa 19”. Ostatni portret pochodzi z 1952 roku (112 × 86 × 120 cm) i uka-
zuje postać zwróconą w lewą stronę, której twarz charakteryzują wydatne 
kości policzkowe, łuki brwiowe tworzące jedną linię, krótki nos, wąskie wargi 
i szeroka broda. Widać rozpięty kołnierz szynela. Te dwa popiersia z 1949 
i jedno z 1952 roku w porównaniu z gipsowym studium z roku 1949 odzna-
czają się większą typizacją modela, stanowią poprawnie wykonany portret, ale 
zacierają autorską analizę jego osobowości wyrażoną w rzeźbiarskim medium. 
Sposób ich wykonania zbliża się już do schematyzmu uproszczonej figury 
żołnierza radzieckiego z finalnej wersji pomnika.

Projekty rzeźbiarskie do pylonu z żołnierzem radzieckim według Alek-
sandry Kodurowej powstawały w  latach 1950–1952. Jednak na kartach 
katalogowych znajdujących się w Królikarni widnieje data 1949 274, która 
 wskazywałaby na logiczne następstwo wykonania tych projektów: po po-
piersiach pylon z przedstawieniem całej figury żołnierza. O takiej kolejności 
świadczyłoby również wyraźne zainteresowanie Dunikowskiego tą posta-
cią w najwcześniejszym etapie pracy nad monumentem, widoczne w ilości 
i różnorodności przedstawiających ją szkiców nakreślonych w 1949 roku. 
Z kolei idąc za chronologią przyjętą przez Kodurową, należy stwierdzić, że 
artysta kończy pracę nad popiersiami i przystępuje do rzeźbienia pylonu 
z militariami 275. W międzyczasie wykonuje  m a k i e t ę  s y t u a c y j n ą . Jej 
gipsowy projekt (13 × 89 cm) przedstawia usytuowanie pomnika w otoczeniu 
miejskim. Na dwóch przeciwległych krańcach placu widać kilka schodków. 
Przy jednym skraju znajduje się niewielkie podwyższenie, na którym umiesz-
czono dwie podstawy pylonów połączone schodami.

 274 Numery inwentarza datowanych na 1949 r. gipsowych projektów pylonu z postacią 
żołnierza radzieckiego na kartach katalogowych MNWK to m.in.: MKr 119, MKr 495, 
MKr 496, MKr 497, MKr 498, MKr 752. Obiekty o tych samych numerach inwentarza, 
określone na kartach katalogowych jako projekty pylonu, w katalogu Kodurowej wid-
nieją jako szkice (Szkic pylonu z postacią żołnierza radzieckiego) z lat 1950–1952. Zob. 
Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki…, s. 117–118. Mowa więc o tych samych 
obiektach.

 275 Wymieniono tu dwie możliwe wersje chronologii procesu powstawania pomnika olsztyń-
skiego. Rozbieżność między nimi nie wpływa znacząco na dalszy tok wywodu.
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S z e ś ć  p r o j e k t ó w  p y l o n u  l e w e g o  z   p ł a s k o r z e ź b a m i 
przedstawia militaria Armii Radzieckiej oraz motywy symbolizujące odbu-
dowę kraju po wojnie, na przykład wieżę kopalni, zwierzęta domowe (il. 34). 
Cztery z nich powstały w 1949 roku 276, różnią się wielkością oraz wyrazistością 
reliefu. Dwa (86 × 22 × 26,5 cm; 99 × 22 × 30,5 cm) składają się z trzech bloków 
i są pokryte czytelnymi płaskorzeźbami, które ukazują rozpoznawalne kształty 
obiektów. Dwa kolejne (50 × 12 × 17 cm; 50 × 12 × 17 cm) zostały zbudowane 
z wyraźnie widocznych trzech części i bloku wieńczącego, a jeden z nich wy-
konano z gipsu patynowanego na brązowo. Charakteryzuje je relief o nieczy-
telnym rysunku, który stanowi wstępny szkic zaznaczony pionowymi lub uko-
śnymi wgłębieniami tworzącymi abstrakcyjny układ. Piąty (246 × 55 × 77 cm) 
i szósty (280 × 65 × 55 cm) projekt lewego pylonu zostały wykonane w latach 
1950–1952 i składają się z trzech bloków. Dwa projekty z sześciu wymienionych, 
powstałe w 1949 roku, prezentują konkretne kształty płaskorzeźby i stanowią 
dookreślenie dwóch rysunkowych szkiców pylonu z około 1949 roku. Łącz-
nie z dwoma projektami opracowanymi w latach 1950–1952 ukazują lekko 
zatartą ostrość konturu reliefu przedstawiającego elementy rzeczywistości, 
który – odmiennie niż ma to miejsce w wersji końcowej – nabiera miękkości, 
co wynika z właściwości zastosowanego tworzywa – plastycznego i łatwe-
go w użyciu gipsu. W wersji finalnej artysta stara się zachować wyrazistość 
struktury sceny i przedmiotów, którą uwydatnia w granitowym materiale.

W latach 1949–1952 277 artysta wykonuje  o s i e m  p r o j e k t ó w  p y -
l o n u  p r a w e g o  z   p o s t a c i ą  ż o ł n i e r z a  r a d z i e c k i e g o,  które 
składają się z trzech bloków. Różnią się one wielkością (48 × 14 × 10 cm; 
49 × 15 × 11 cm; 49 × 15 × 11 cm; 59 × 20 × 15 cm; 100 × 30 × 25 cm; 
128 × 44 × 35 cm; 210 × 66 × 55 cm; 246 × 56 × 55 cm), ale ukazują stały 
schemat, zaznaczony już w szkicach rysunkowych, a utrwalony w wersji 
końcowej, zgodnie z którym postać ujęta jest w półobrocie, a w uniesionej 
lewej ręce dzierży rozwinięty sztandar. W jednym przypadku poza żołnierza 

 276 Daty powstania projektów pylonu lewego z płaskorzeźbami podano za: Xawery Duni-
kowski. Rzeźby, obrazy, rysunki…, s. 117–120.

 277 Daty powstania projektów pylonu prawego z żołnierzem kompromisowo uwzględniają 
możliwe dwie wersje chronologiczne (Kodurowej i zaproponowaną w tym tekście).



34. Projekt pylonu z płaskorzeźbami – powojenny rozwój gospodarczy, gips, pomnik Wyzwole
nia Ziemi WarmińskoMazurskiej, 1949



35. Projekt pylonu z postacią żołnierza radzieckiego, gips, pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmiń
skoMazurskiej, ok. 1949
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radzieckiego jest odmienna. Pokazany został frontalnie, lekko na przecięciu 
dwóch ścian prostokątnego filara, lewą rękę unosi w górę (il. 35). Kolejny 
szkic o podobnym ujęciu ukazuje na pierwszym planie drzewce rozwinię-
tego sztandaru, trzymane w prawej ręce mężczyzny; jego bławat wypełnia 
całą przestrzeń między cokołem a blokiem wieńczącym. Ta próba innego 
uchwycenia postaci okazała się tylko jednorazowym eksperymentem, ale 
świadczy o badaniu tematu z różnej perspektywy. W projektach gipsowych 
figura ustawiona jest na bloku-cokole i integralnie związana z pylonem, 
zakończonym wysuniętą częścią wieńczącą – czyli tak, jak w granitowym 
pomniku. Te rzeźbiarskie propozycje przedstawiają ogólny szkic postaci, 
w którym bez szczegółu ujęte są obowiązujące później proporcje i ustawienie 
sylwetki. Zaznaczony zostaje tylko kształt głowy, bez wyróżnienia jej ele-
mentów (portretowość była możliwa jedynie w pomocniczych popiersiach). 
Pobieżnie zarysowano również elementy ubrania (spodnie, bluzę), których 
schematyczność ostatecznie się nie zmieniła.

Gipsowy projekt  c o k o ł u  (36 × 53 cm) pokazuje szaro-biały prostopa-
dłościan, bez jednej z dłuższych ścianek, wzmocniony żelaznymi drutami 
wystającymi ponad powierzchnię i skrzyżowanymi drewnianymi belkami. 
W ścianie przeciwległej do nieistniejącej widać ubytek w kształcie nieregu-
larnego otworu. Faktura zewnętrznej powierzchni jest stosunkowo gładka, 
wewnątrz chropowata.

Projektom rzeźbiarskim do pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Ma-
zurskiej towarzyszy osiem światłokopii– odbitek owymiarowanych rysunków 
technicznych, które dokładnie wskazują układ i wielkość elementów (ciosów) 
wchodzących w skład poszczególnych części bryły monumentu i niekiedy 
uwzględniają zarys płaskorzeźb na pylonach. Były one wysyłane do akceptacji 
Dunikowskiemu, który czasami nanosił na nie poprawki. Artysta sprawdzał 
je dokładnie, o czym świadczą wytknięte przez niego błędy w wymiarach. Był 
precyzyjny i odpowiedzialnie podchodził do każdego etapu pracy nad pomni-
kiem. Cztery z nich zostały wykonane w lipcu 1951 roku przez Gryzmołowicza, 
którego autorstwo jest poświadczone podpisem na odbitkach. Gryzmołowicz 
pracował nad rysunkiem technicznym warstwowego układu ciosów pylonu 
prawego (dwa rysunki) i lewego (dwa rysunki). Najbardziej interesująca ostat-
nia odbitka (70,5 × 97 cm) przedstawia elewację tylną w jej formie pierwotnej –  
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ze zniczem usytuowanym w miejscu centralnym, między pylonami. Na tym 
etapie filarów nie opatrzono elementami rzeźbiarskimi i ustawiono je na pod-
stawie ze schodkami. Obrysowano poszczególne płyty i bloki kamienne oraz 
uwzględniono ich wymiary. Pierwszy projekt był już więc stosunkowo do-
kładnie obmyślony. Został jednak odrzucony 30 listopada 1949 roku podczas 
spotkania organizacyjnego wojewody Olsztyna Mieczysława Moczara i delega-
tów MKiS, co wynikało najprawdopodobniej z dynamicznie wprowadzanych 
obostrzeń ideologicznych wobec sztuki, które definitywnie zatwierdził Zjazd 
Poznański (23–30 października 1949). Organy władzy podejrzliwie patrzyły na 
kilka rozwiązań formalnych o określonej symbolice, między innymi na znicz 
implikujący wspomnianą wcześniej odrzuconą martyrologię czy syntetyczną 
kompozycję pylonów sugerującą formę łuku triumfalnego, która kojarzyła się 
ze zdecydowanie już zanegowaną sztuką awangardową doby międzywojnia.

Z tego całościowego przeglądu wynika, że ogólna kompozycja bryły i kon-
cepcja ukazania postaci żołnierza radzieckiego, utrwalone w szkicach rysun-
kowych i wyrzeźbionych popiersiach, pojawiły się w pierwszym etapie pracy 
nad pomnikiem. Były one dopracowywane równolegle, bez wprowadzania 
poważnych zmian do autorskiej wizji monumentu, mimo nacisków czynników 
zewnętrznych. Początkowe utrudnienia (1949–1952) związane z narzuceniem 
przez reżim doktryny socrealistycznej uległy neutralizacji w finalnej formie 
pomnika, która niewiele odbiegała od wstępnych, wyraźnie indywidualnych 
projektów i autorskiej wizji dzieła – powstała w 1954 roku, niecały rok po 
dacie śmierci Stalina, uważanej przez niektórych za początek okresu odwilży 
w polskiej sztuce. Ten moment doprowadził do rozluźnienia koniunktury 
polityczno-kulturowej i zaowocował przyzwoleniem na większą swobodę 
twórczą, ułatwiając Dunikowskiemu wynegocjowanie samodzielnych decy-
zji. Widoczna z perspektywy czasu konsekwencja aktu twórczego wynikała 
z nieprzejednanej postawy Dunikowskiego i współgrała z koniecznością prze-
czekania najtrudniejszego etapu opresyjnej dominacji kanonu „socu”.

2.5.5. Bryła

Pomnik składa się z dwóch ustawionych naprzeciwko siebie prostokątnych 
pylonów z granitu o wysokości 13 metrów i dostawionego do prawego 



254

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

(z perspektywy odbiorcy) posągu przedstawiającego postać żołnierza ra-
dzieckiego (il. 36). Każdy z dolmenów został umieszczony na kwadratowym 
podwyższeniu. Cokoły zespolono umieszczonymi między nimi prostokąt-
nymi schodami, dzięki czemu te trzy elementy tworzą rozbudowany podest 
monumentu, stanowiący jedną czwartą wysokości całości. Tę kubizującą 
granitową bryłę urozmaica jej zamierzona kolorystyka – jaśniejsze pylony 
i ciemniejsza podstawa, która miała dodatkowo zmieniać się pod wpływem 
warunków klimatycznych: „kamień ten będzie ciemniejszy po deszczu, a przy 
pogodzie jaśniejszy” 278.

Bryle monumentu towarzyszy skulptura.  L e w y  p y l o n (patrząc 
od strony schodów wejściowych) został opatrzony płaskorzeźbami przed-
stawiającymi sceny z drugiej wojny światowej oraz pokoju, prawy – rzeźbą 
figuralną ukazującą żołnierza radzieckiego. Każda z czterech ścian lewego 
pylonu ma po trzy prostokątne płaszczyzny takich samych rozmiarów, na 
których znajdują się płaskorzeźby. Na ścianach pylonu oznaczonych jako: 
przednia, boczna, tylna i boczna naprzeciwko prawego pylonu umieszczono 
dziewięć scen obrazujących różne rodzaje militariów Armii Radzieckiej.

Ś c i a n a  p r z e d n i a  lewego pylonu ukazuje od dołu: fragment pochy-
lonego czołgu, co sugeruje, że jest on w ruchu, z zaznaczeniem jego poszcze-
gólnych elementów, na przykład lufy i gąsienicy; obiekt przypominający część 
radzieckiej wyrzutni rakietowej (katiuszy) z uniesionymi rakietami; zarys 
samolotu uchwyconego od góry i ze znacznym uogólnieniem. Sekwencje te 
cechuje fragmentaryczność i dynamizm (il. 37). Czołg i katiuszę wykonano 
w formie reliefu wklęsłego, głęboko wydrążonego w materiale, co pozwala 
uzyskać efekt światłocieniowości oraz lepszą widoczność. Kształt samolotu 
delikatnie zaznaczono w tworzywie, z czym wiąże się jego słaba widocz-
ność i efekt niedokończenia (niedopracowania). Znaczna geometryzacja 
jest zauważalna w doborze kształtów, takich jak koła, prostokąty, przy czym 
samolot charakteryzuje bardziej obła forma. W przedstawieniu czołgu i ka-
tiuszy można dojrzeć układ ukośnych linii, w sylwetce samolotu – dwie linie 
przecinające się w formie krzyża. Ponadto samolot i wyrzutnia rakietowa 

 278 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 10 sierp-
nia 1951 r.



36. Pomnik Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMazurskiej, granit, Olsztyn, 1949–1954
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mają wygląd bardziej nieokreślony. W konsekwencji podczas percepcji widać 
kompozycje linii zbliżające się do abstrakcji.

Ś c i a n a  b o c z n a  przedstawia od dołu: fragment armaty (z lufą pod-
niesioną w górę, gotową do wystrzału i częściowo widocznym kołem), kon-
strukcję o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu (jej środkowy element to 
koło) najtrudniejszą do zidentyfikowania, co świadczy o jej bezprzedmioto-
wości, oraz pochyloną przednią część czołgu, składającą się z uniesionej lufy 
i gąsienicy (il. 38). Ta ostatnia maszyna zostaje ukazana na pylonie po raz 
drugi, nadal w ruchu, ale tym razem bardziej fragmentarycznie niż poprzed-
nio i reprezentuje inny model. W każdej scenie na ścianie bocznej lewego 

37. Pylon z płaskorzeźbami – militaria wo
jenne: czołgi, granit, pomnik Wyzwole
nia Ziemi WarmińskoMazurskiej, Olsztyn, 
1953–1954

38. Projekt pylonu z płaskorzeźbami – 
militaria wojenne, gips, pomnik 
Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMa
zurskiej, 1949
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pylonu obok partii delikatniej wyciętych zastosowano głęboko wcięty relief, 
co uwydatnia trójwymiarowość przedstawionych przedmiotów i niuansuje 
walory światłocieniowe. Niezrealizowany wariant dekoracji rzeźbiarskiej 
ściany bocznej uwzględniał armatę i – odmiennie od wersji końcowej – frag-
mentarycznie ujęte czołgi z wyeksponowaniem głęboko żłobionych gąsienic, 
a między nimi pełnopostaciową figurę siedzącego żołnierza (il. 39).

Ś c i a n a  t y l n a  ukazuje na każdej z trzech płaskorzeźb jedną łódź pod-
wodną, prezentującą inny typ (il. 40). Maszyny te zbudowane są z podobnych 
elementów i ustawione ukośnie, jakby unosiły się na falach, które zostały 
uwzględnione w projekcie rzeźbiarskim pylonu. Łódź przedstawioną na gór-
nej płaszczyźnie reliefowej charakteryzuje najbardziej odmienny wygląd oraz 
nieznaczne pochylenie, co prawie pozbawia ją ruchu, nadając jej statyczność. 
Obiekty te ustawiono nad sobą w porządku linearnym, zachowując regularny 
rytm. W środkowej odsłonie jedyny raz pojawia się postać człowieka-żołnie-
rza, który wychyla się do połowy u wylotu łodzi; pozostałych 12 płaskorzeźb 
rezygnuje z jego obecności. Wyrzeźbienie elementów składowych obiektów 
było kłopotliwe ze względu na trudny w obróbce granit oraz umowność 
znaku plastycznego, narzucającą temu przedstawieniu schematyzm. Miejsca 
wypukło-wklęsłe, poddane działaniu światła, podkreślają dynamiczny ruch 
przedmiotów. Jednocześnie dochodzi do uwydatnienia niektórych detali, 
w zależności od perspektywy bardziej wypukłych lub wklęsłych, które układa-
ją się w odrębną kompozycję o kształcie bezprzedmiotowym, przypominającą 
swobodny zestaw geometrycznych figur, abstrakcję.

Ś c i a n a  b o c z n a  n a p r z e c i w k o  p r a w e g o  p y l o n u  ukazuje 
rzeczywistość powojenną, która w reprezentacji wizualnej nie została ogra-
niczona wyłącznie kontekstem komunistycznym i może przybliżać każdą 
sytuację związaną z postępem i odbudową w przestrzeni miejskiej (il. 41). 
Płaskorzeźba znajdująca się w dolnej części ściany układem nawiązuje do 
poprzednich scen i przedstawia trzy rodzaje obiektów umieszczonych nad 
sobą, to jest trzy ustawione w ciągu identyczne figury zwierząt w formie zarysu, 
nad nimi akcesoria, prawdopodobnie rolnicze, na samej górze obrys dwóch 
sylwetek krów stojących obok siebie na podłożu zaznaczonym poziomą linią. 
W projekcie gipsowym kształt zwierząt został wydobyty z tworzywa jako 
wypukłość, tutaj – zakreślony za pomocą wyrytego konturu. Zastosowana 



39. Projekt pylonu z płaskorzeźbami – militaria wojenne i w tle Xawery 
Dunikowski, wariant, gips, pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko
Mazurskiej, 1949



40. Pylon z płaskorzeźbami – militaria wojenne: 
 płynące statki, granit, pomnik Wyzwolenia Zie
mi WarmińskoMazurskiej, Olsztyn, 1953–1954

41. Pylon z płaskorzeźbami – powojenny rozwój 
gospodarczy, granit, pomnik Wyzwolenia Zie
mi WarmińskoMazurskiej, Olsztyn, 1953–1954
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technika pracy w materiale odbiega więc od autorskiego modelu, ale została 
zaakceptowana przez artystę kontrolującego swoich uczniów podczas wyko-
nywania elementów rzeźbiarskich. Płaskorzeźba ta odwołuje się do rolnictwa 
i jest najbardziej przedstawieniowa spośród sekwencji widocznych na tej ścia-
nie pylonu, a także najwyraźniej jednopłaszczyznowa i statyczna. Środkowa 
i górna odsłona ukazują fragment uprzemysłowionej przestrzeni miejskiej 
zapełnionej strzelistymi konstrukcjami budowlanymi, które są poprzecinane 
innymi obiektami zabudowy urbanistycznej. Perspektywę, podobnie jak w sce-
nach na pozostałych ścianach pylonu, osiągnięto dzięki gradacji głębokości 
reliefu wklęsłego: elementy bliższe punktowi widzenia wydrążono głębiej, co 
sprawia, że są wyraźniejsze, elementy dalsze – tylko zarysowano. Nakładanie 
się obiektów na siebie oraz uwydatnienie diagonali wyznaczającej kształt 
niektórych elementów i porządkującej ich rozmieszczenie względem siebie 
wzmaga iluzję głębi przestrzennej, imituje ruch i nadaje ekspresję monotonii 
płaszczyzny kamiennego bloku. Moduły zurbanizowanej rzeczywistości nie 
zostały bliżej określone, ale wyraźnie zaznaczone jako bryły geometryczne 
ułożone w kompozycję sugerującą miasto. Osiągnięty w ten sposób układ 
przecinających się linii oddaje dynamizm postępu, ale przede wszystkim 
pokazuje syntetyczne kształty odrzucające tradycyjną przedstawieniowość.

Dziewięć płaskorzeźb ukazujących wojnę i trzy płaskorzeźby przedsta-
wiające pokój łączy technika reliefu wklęsłego działająca malarskimi wła-
ściwościami plastycznymi (światłocieniowość i perspektywa wydobywające 
trójwymiarowość, wyodrębnienie mocno zniuansowanych pod względem 
wysokości miejsc wypukłych i wklęsłych, które potraktowane oddzielnie 
tworzą układ abstrakcyjny) oraz ta sama stylistyka oparta na fragmenta-
ryczności, geometryzacji i zbliżeniu do abstrakcji. Ich wyraźna wartość ar-
tystyczna nawiązuje więc do sztuki awangardowej i zaciera ich nacechowaną 
ideologicznie treść.

Te m a t y k a  płaskorzeźb przedstawiających wojnę i pokój jest ze sobą 
powiązana. Przeszłość ze współczesnością łączy następstwo zdarzeń oraz po-
stać żołnierza radzieckiego, który swymi zwycięskimi działaniami zainicjował 

„dobrobyt” Olsztyna. Dziewięć płaskorzeźb obrazuje różne rodzaje militariów 
wykorzystanych w walkach ziemnych (czołg, armata, karabin maszynowy), 
wodnych (łódź podwodna) i powietrznych (samolot). Te rodzaje broni ukazane 
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we fragmentach podczas ich użycia stanowią rekwizyty drugiej wojny światowej 
i symbolizują sceny walki. Większość z tych dziewięciu płaskorzeźb sugeruje 
osadzenie w konkretnym czasie i związany z tym dynamizm przedstawianej 
rzeczywistości. Współtworzą różną przestrzeń, która oddaje zakres działań 
wojennych obejmujących dzięki postępowi techniki każdą strefę dostępną 
człowiekowi: wodną, lądową i powietrzną. Płaskorzeźby nie zostały bezpo-
średnio połączone narracją, stanowią samodzielne odsłony sugerujące sytuacje 
militarne typowe dla drugiej wojny światowej. Są jednak symultaniczne, bo 
widoczne jednocześnie i dziejące się w tym samym czasie w rozwarstwionej 
przestrzeni. Podobny charakter mają również trzy sceny powojennego świata. 
Płaskorzeźby z militariami charakteryzują się ponadto dynamizmem walki 
i rozmachem przedstawienia heroicznego czynu oraz znaczną fragmentarycz-
nością i symboliką, uzyskaną dzięki ograniczeniu się do jednego przedmiotu. 
Odsłony współczesności cechuje dynamizm postępu, rozwój i stabilizacja. 
Obrazują one większą przestrzeń zapełnioną kompozycją obiektów, które orga-
nizują uprzemysłowione życie miasta, czyli pokazują nowy wymiar egzystencji. 
Następstwo przyczynowo-skutkowe sugerujące narrację określa relację między 
rzeczywistością wojenną a światem powojennym. Chronologicznym następ-
stwem przeszłych zdarzeń jest współczesny artyście „dobrobyt”. Tematyczny 
wydźwięk całej kompozycji może wskazywać, że dzięki działaniom militarnym 
Armii Czerwonej (nieukonkretnionym w płaskorzeźbie) nastał czas postępu, 
pokoju i wolności – w rzeczywistości pozorne. Te przedstawienia są zrozumiałe 
i łatwe w odbiorze dla każdego adresata, stanowią rodzaj biblii pauperum, która 
układa się w logicznie następujące po sobie sekwencje i przekazuje neutralną 
opowieść o niedawnej historii i współczesności – dookreśloną ideologicznie 
w pełnoplastycznej figurze radzieckiego wojownika.

P o s t a ć  ż o ł n i e r z a  r a d z i e c k i e g o  została przedstawiona na 
prawym pylonie w formie rzeźby figuralnej, która nawiązuje do atlanta, czyli 
posągu stojącego mężczyzny, herosa o wyjątkowej sile wspierającego głową 
element architektoniczny. Tutaj pełni podobną funkcję podpory swobodnie 
potraktowanego belkowania dolmenu (il. 42) 279. Figura stoi po wewnętrznej 

 279 Odnośnie do terminologii stosowanej dla określenia rzeźb przyfilarowych w powojen-
nych pomnikach X. Dunikowskiego zob. przyp. 137.



42. Pylon z postacią żołnierza radzieckiego, granit, 
pomnik Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMazur
skiej, Olsztyn, 1953–1954

43. Pylon z  postacią żołnierza radzieckiego (tors), 
granit, pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko
Mazurskiej, Olsztyn, 1953–1954
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stronie filaru w półobrocie i wykroku. Lewa dłoń wyprostowana i uniesiona 
pionowo w górę dzierży drzewce chorągwi. Jej bławat sugeruje nieregular-
na forma zwieńczenia pylonu, który jest geometrycznie rozczłonkowany 
nad głową żołnierza i opatrzony wyrzeźbionym w niskim reliefie znakiem 
skrzyżowanego sierpa i młota, czyli godła Związku Radzieckiego. Prawa ręka 
ułożona jest wzdłuż ciała i ściśnięta w pięść. Ciężar ciała postaci spoczywa na 
prawym boku ujętym frontalnie, z czym wiąże się profilowe ukazanie lewej 
części sylwety inicjującej ruch – lekkie ugięcie i wysunięcie lewej nogi w bok 
oraz zwrócenie w tym samym kierunku głowy. Nie jest to klasyczny kontra-
post, ale podobnie sumaryczne ukazanie postaci nieruchomej i poruszonej 
w pozie oznaczającej gotowość do ruchu. W tym wypadku przedstawienie 
syntetyzuje ujęcie en face i profilowe, kierunek wertykalny i horyzontalny, 
co urozmaica rzeźbę, chroniąc ją przed nudą, której artysta konsekwentnie 
unikał. Dunikowski nieznacznie rozbudowuje frontalność wysunięciem 
wszerz nogi i ramienia z chorągwią, jednocześnie strzelistością drzewca 
podkreśla dominujący pion, który symbolicznie manifestuje zwycięstwo 
żołnierza radzieckiego. Ubiór postaci jest schematyczny, nie reprezentuje 
konkretnej rangi. Składa się z wysokich butów, w które wsunięte są spodnie, 
bluzy przepasanej pasem i nakrycia głowy zwanego budionnówką. Przy-
pomina odzienie postaci z pomnika Żołnierza Polskiego (1963) autorstwa 
Dunikowskiego poza nakryciem głowy, które w monumencie warszawskim 
ma formę hełmu. W wyglądzie twarzy widoczna jest idealizacja i typizacja, 
brak śladów życia psychicznego modela (il. 43). Przedstawienie figury nie ma 
cech szczególnych. Nie jest to osoba znana z imienia i nazwiska, ale odindy-
widualizowana postać, bezosobowo nazwana żołnierzem Armii Czerwonej.

Ten schematyzm ukazania posągu wynika z kubizującej stylistyki or-
ganizującej całą kompozycję pomnikową, dlatego twórca nie wzorował się 
na wspomnianych dwóch studiach rzeźbiarskich żołnierza radzieckiego, 
które wykonał do tego monumentu w 1949 roku, posługując się typową dla 
portretów swojego autorstwa techniką realistyczną, wykorzystującą impre-
sjonistyczne opracowanie faktury. Zastosowanie tej metody kłóciłoby się 
z odmiennym stylem całości oraz byłoby trudniejsze ze względu na wymaga-
jący materiał. Schematyzm przedmiotów wynikający z obranej geometryzu-
jącej techniki zostaje osiągnięty dzięki rezygnacji ze szczegółu, uogólnieniu 
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i wykorzystaniu symboliki zarysowanych kształtów. To rozwiązanie korzystne 
z powodu właściwości granitu, przeważnie trudnego w obróbce, a w tym 
pomniku szczególnie delikatnego ze względu na jego starość i fakt, że ka-
mień ten został ponownie użyty. Wyrycie prostych kształtów w kłopotliwym 
tworzywie wydaje się łatwiejsze.

Figura stanowi układ brył, które wyobrażają buty, spodnie, bluzę, głowę 
i jakby zespoloną z całością flagę. Jej budowę określa syntetyczność, bryło-
watość i geometryczność, które wynikają ze wspomnianego kubizującego 
uproszczenia i świadczą o awangardowej stylistyce odrzuconej przez realizm 
socjalistyczny. Taki sposób ukształtowania sylwetki żołnierza wpisuje się 
w rozwiązania formalne zastosowane w innych pomnikach autorstwa Du-
nikowskiego, powstałych po 1945 roku, takich jak pomnik Józefa Stalina 
(1954) i pomnik Żołnierza Polskiego. Monumenty powojenne świadczą 
więc o konsekwentnie prowadzonych przez artystę podobnych poszukiwa-
niach formalnych, które opierają się na skrócie, plastycznej masywności oraz 
geometryzacji i pojawiają się już we wcześniejszym okresie jego twórczości, 
jednak nie na taką skalę.

Posąg żołnierza radzieckiego wiąże się z toposem militarnym 280: sym-
bolizuje walkę o nową rzeczywistość komunistyczną i pokazuje współcze-
snego bohatera – żołnierza radzieckiego. Postawa mężczyzny, dzierżącego 
we wzniesionej dłoni chorągiew, sugeruje obwieszczenie zwycięstwa Armii 
Radzieckiej, przejęcie terytorium należącego wcześniej do wroga, co w tym 
przypadku wiąże się z wyzwoleniem Olsztyna i wdzięcznością jego miesz-
kańców. Jednocześnie kult żołnierza radzieckiego niosącego Polsce wolność, 
obowiązujący ówczesną opinię publiczną, stanowił pochwałę zwierzchnictwa 
Związku Radzieckiego, a więc zależności od niego. Obwieszczona wolność 
oznaczała niewolę.

Wszystkie elementy rzeźbiarskie pomnika zostały ujęte w klarowny  p o -
r z ą d e k  t e m a t y c z n y . Płaskorzeźby na lewym pylonie ukazują sceny 
drugiej wojny światowej oraz nastały po niej pokój. Dopiero rzeźba figuralna 
ozdabiająca prawy pylon eksponuje w pełnej okazałości głównego bohatera 
wcześniejszych sekwencji reliefowych, który został w nich uwzględniony 

 280 E. Kal: Między pomnikiem a gadżetem…, s. 58.
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incydentalnie i bez ukonkretnienia – jako niewielki element równorzędny 
z pozostałymi składnikami militarnej kompozycji. Żołnierz radziecki, w do-
myśle obsługujący zobrazowane na lewym pylonie militaria, doprowadził 
do zwycięstwa i stał się sprawcą rzeczywistości powojennej, przyczynił się 
do rozwoju współczesnego Olsztyna. Jego obecność, nieznacznie zasugerowa-
na w płaskorzeźbach, została uwidoczniona w prawym pylonie i wyekspono-
wana w formie okazałego atlanta. Płaskorzeźby z rzeźbą nadal figuralną łączy 
więc główny motyw tematyczny, czyli żołnierz radziecki, którego dotyczy idea 
pomnika – wyrażenie wdzięczności Armii Radzieckiej za wygranie drugiej 
wojny światowej i wyzwolenie Olsztyna 281.

Pomnik olsztyński to kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska. Elementy 
rzeźbiarskie wprowadzają tematykę i sugerują ideę dzieła. Są nacechowane 
ideologicznie. Ich wartość formalna oraz charakter poszukiwań artystycznych 
uwidocznione w całym założeniu świadczą o korzystaniu z wzorców awan-
gardowych, zaprzeczających kanonowi „socu”. Ascetyzm kubizującej bryły 
ogranicza się do dwóch prostokątnych elementów wyeksponowanych na 
okazałym podeście ze schodami. W jej kształcie najwyraźniej widać wierność 
artysty wobec bezinteresownej twórczości. Kontrastowe zestawienie masyw-
nej konstrukcji z pylonów ze zdobiącymi je ażurowymi reliefami pozwala 
osiągnąć jednocześnie wrażenie ciężaru i lekkości. Dunikowski i w tym dziele 
sięga po przeciwieństwa, by wykorzystać wprowadzone przez nie napięcie 
i wzmocnić dynamizm formy. W tych i wspomnianych wcześniej zabiegach 
twórczych przede wszystkim świadomie potwierdza i uwypukla moderni-
styczną misterność i stylistyczną jakość powojennego monumentalizmu 

 281 Olsztyn, podobnie jak pozostałe tereny Prus Wschodnich, do 1945 r. należał do Trzeciej 
Rzeszy, a z końcem marca 1945 r. został przekazany polskiej administracji. Jego odzyska-
nie jest oceniane ambiwalentnie. Datę 22 stycznia 1945 r. niektórzy traktują jako dzień 
zdobycia miasta przez innego okupanta, zastąpienia jednego totalitaryzmu nowym, 
a więc faszyzmu – komunizmem. Jednak faktem pozostaje, że władza nad miastem 
została oddana w ręce Polaków. W efekcie na mocy traktatu w Poczdamie miasto to, 
które w latach 1466–1772 należało do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powróciło 
w granice państwa polskiego. Zob. 22 I 1945 – wyzwolenie Olsztyna, http://forum.gazeta.
pl/forum/w,38446,90189194,0,22_I_1945_wyzwolenie_Olsztyna.html [data dostępu: 
10.04.2011].



266

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

w autorskiej rzeźbie pomnikowej – wbrew administracyjnym obostrzeniom 
i dyskusyjnym osobistym sentymentom.

2.5.6. Nawiązania

Bryła pomnika to przede wszystkim uproszczona konstrukcja kubizująca. 
Może przypominać niedomknięty  ł u k  t r i u m f a l n y,  który stanowi 
rozwiązanie artystyczne o długiej tradycji, sięgające starożytnego Rzymu. 
Miał on upamiętniać wybitną osobę lub wydarzenie, z którymi związane 
były dekorujące je przedstawienia rzeźbiarskie. Podstawowe elementy tego 
klasycznego wzorca uległy znacznemu przekształceniu we współczesnej 
realizacji. Główne odejście od tradycyjnego schematu widać w pozbawieniu 
monumentu łukowatego zamknięcia i pozostawieniu w tym miejscu wolnej 
przestrzeni, otwierającej się na niebo. Płaskorzeźby na pylonach odwołują 
się do reliefu zdobiącego attykę lub fasadę łuku triumfalnego i tematycz-
nie związanego z przedmiotem czci, a atlant z przedstawieniem żołnierza 
radzieckiego stanowi ślad pomnika triumfatora, który wieńczył klasyczną 
budowlę, lub innych figur pełnoplastycznych o wartości tematycznej i deko-
racyjnej. Te analogie są jednak odległe. Kubizująca konwersja schematu łuku 
triumfalnego odchodzi od jego klasycznych realizacji i przypomina raczej 
założenia tego rodzaju obecne w kulturach prymitywnych inspirujące twór-
ców awangardowych, w tym kubistów, które nie były obce Dunikowskiemu. 
Artystę interesuje sztuka pierwotna, zwłaszcza czyste formy architektoniczne 
(il. 44). Awangardowej bryle pomnika, eksponującej swoje artystyczne walory, 
takie jak synteza i geometryczna klarowność, zaprzecza znaczenie związane 
z formą łuku triumfalnego i korespondujące z ideą monumentu artysty.

Tradycyjny wzorzec łuku triumfalnego upamiętnia militarne dokonania 
jednostki lub ważne wydarzenie, pozostawia ślad po uroczystych wjazdach 
zasłużonych. Dzieło Dunikowskiego stanowi znak wygranej żołnierza ra-
dzieckiego, Armii Czerwonej i komunizmu, potęguje wagę tego triumfu i jed-
nocześnie, w mniejszym wymiarze, wyraża wdzięczność za oswobodzenie 
Olsztyna. Upamiętnia wejście wyzwoliciela do miasta, o czym świadczy poza 
żołnierza stojącego w wykroku z flagą. Przez współczesnego odbiorcę może 
być odbierany jako sugestia przejęcia władzy – zastąpienia jednego zaborcy 
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kolejnym, którego w komunistycznej zmitologizowanej rzeczywistości nazy-
wano sprzymierzeńcem. Interpretacja bryły pomnika jako niekompletnego 
łuku triumfalnego akcentowała jej znaczenie polityczne, uwydatnione w ele-
mentach rzeźbiarskich. A jednak forma dzieła Dunikowskiego nie spodobała 
się koordynującemu jego budowę MKiS, zapewne ze względu na wymowę 
wcześniejszych realizacji łuku triumfalnego, które czciły bohaterstwo jednost-
ki, zanegowanej przez system komunistyczny w imię kolektywu. Najsłynniej-
szy paryski przykład tego kommemoratywnego pomnika uwieczniał przecież 
militarny triumf Napoleona, uważanego za wybitną indywidualność, która 
w sposób znaczący zmieniła bieg historii. Monumentalna brama kojarzyła 
się ze zwycięstwem monarchy, które przypominało ucisk władcy-hegemona, 
a więc dawny porządek społeczny i polityczny. Wykorzystywana w sztuce 
sakralnej jako motyw ołtarzy i nagrobków przywodziła na myśl zakazany ka-
tolicyzm i inne religie niż ideologia marksizmu-leninizmu. Mimo zastrzeżeń 

44. Model pomnika Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMazurskiej, gips, ok. 1950
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MKiS artysta nie zmienił formy pomnika. Jej przyrównywanie do łuku 
triumfalnego funkcjonuje w materiałach źródłowych informujących o tym 
dziele i uruchamia skojarzenie z ideologią. Warto jednak zaznaczyć, że war-
tość artystyczna monumentu Dunikowskiego jest dominująca i neutralizuje 
jego ideologiczne nacechowanie tematyczne. Zasadza się ona na kubizującej 
syntezie i symbolizującym zamierzonym niedokończeniu, które modyfikują 
przypisany jej tradycyjny schemat formalny, dodają do niego nowe rozwiąza-
nia dezaktualizujące jego stałe wyznaczniki, również wymowę. Dunikowski 
prowadzi grę z tradycją i proponuje w jej wyniku nową formę, która broni 
się swoją jakością i w dużej mierze trwa samoistnie, poza znaczeniem.

Forma pomnika olsztyńskiego sprowadza się do dwóch pylonów i posągu 
w konwencji atlanta. Podobnie jak inne założenia pomnikowe Dunikowskie-
go samą obecnością pylonów nawiązuje do architektury starożytnego Egiptu. 
Ale nie tylko. Widać również zbieżność z dorycką  a r c h i t e k t u r ą  G r e -
c j i  archaicznej i jej pozostałościami, między innymi ze świątynią Apollina. 
Świadczy o niej zamierzone wrażenie fragmentaryczności i niedokończenia 
określające pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, ale również 
jego prostota i surowość formalna. W doryzmie istotna była „jasność i czy-
telność rozczłonkowania formy, logika jej budowy, mocne akcentowanie 
bryły i wolumenów” 282. Wydaje się, że Dunikowski, budując swoje pomniki, 
myśli o tym samym – racjonalnym, wyraźnym i klarownym wyeksponowa-
niu formy. Figura atlanta włączona przez artystę do koncepcji monumentu 
łagodzi jego surowość formalną, która wynika z jednoznacznej bryłowatości 
dolmenów. Ta „upostaciowana” podpora architektoniczna dźwiga różne 
części budowli: belkowanie, balkon, i najczęściej spełnia funkcję kolumny. 
U Dunikowskiego pełni inną funkcję, gdyż istnieje jako część składowa po-
mnika, a nie złożonej struktury architektonicznej (budowli). Tutaj stanowi 
głównie dekorację rzeźbiarską, która nie jest klasyczną podporą (funkcjonal-
nym członem architektury), ale równoważnym elementem urozmaicającym 
bryłę pylonów i określającym ją tematycznie. Wydaje się, że pylon i rzeźba 
tworzą jedną całość. W ten sposób napięcie między monumentalną formą 
dolmenu przypominającą porządek dorycki, a rzeźbą figuralną implikującą 

 282 M. Porębski: Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu…, s. 96.
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narrację zostaje zniesione na rzecz nowego dzieła sztuki współczesnej, które 
swobodnie porusza się w wielowiekowej tradycji artystycznej, zachowując 
własną odrębność.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w większym stopniu 
niż monument na Górze Świętej Anny nawiązuje do  p r o j e k t u  p o m n i -
k a  J ó z e f a  P i ł s u d s k i e g o, który został przez Dunikowskiego wyko-
nany między rokiem 1938 a 1939, podczas uczestnictwa we wspomnianym 
wcześniej konkursie na dzieło ku czci marszałka 283. Łączy je główny schemat 
kompozycyjny złożony z podestu i pylonów, które ozdobiono figurą mężczy-
zny. Dwa pylony stojące naprzeciwko siebie zwieńczono częściowym gzym-
sem, który podkreśla wrażenie ich geometryzmu oraz fragmentaryczności. 
Projekt pomnika marszałka wnosił także odmienne rozwiązania: opatrzenie 
każdego dolmenu atlantem i umieszczenie go po ich zewnętrznej stronie; 
ustawienie między nimi posągu Piłsudskiego w formie figury swobodnie 
siedzącej na postumencie włączonym do podestu; wyraźniejsze scalenie 
elementów bryły monumentu w jedną całość za pomocą jednolitego podestu. 
Pierwszy projekt pomnika olsztyńskiego zdradzał większe podobieństwo do 
tej przedwojennej pracy, zwłaszcza w ustawieniu znicza między pylonami. 
Artysta zamierzał powtórzyć opracowany przez siebie dawny schemat mo-
numentu, który wówczas nie mógł zostać zrealizowany.

Główną różnicę między tymi założeniami widać w ich stylistyce, która 
mimo analogii formalnej czyni z nich odmienne dzieła. W pomniku olsztyń-
skim twórca proponuje znaczne uproszczenie i wiążący się z nim geometryzm 
elementów rzeźbiarskich oraz przekształca awangardowe wzorce w syntetycz-
ną kompozycję opartą na skrócie. W projekcie monumentu Piłsudskiego po-
sługuje się rzeźbą realistyczną o wyraźniej klasycznym charakterze, ponadto 
wysmukla kształt pylonów poprzez położenie na wieńczącym je gzymsie 
dodatkowego prostokątnego bloku, czym chroni je przed toporną masywno-
ścią. Kompozycja atlanta z filarem to zgodne zespolenie – opływowe kształty 

 283 Zob. fot. X. Dunikowski, Pomnik Józefa Piłsudskiego, 1938–1939. W: J. Torchała: Niepo-
korny. Xawery Dunikowski. Disobedient. [Katalog wystawy, 9 lipca – 18 września 2011 r., 
Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku]. Orońsko 2011, 
s. 67, fot. S. Biernat.
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realistycznie ujętej figury wtapiają się w jego masę. Natomiast postać żoł-
nierza radzieckiego w pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
stanowi układ bryłowatych części, które tworzą toporną sylwetkę zestawioną 
z masywnym blokiem dolmenu – tak uzyskana całość zbliża się do kubizują-
cej koegzystencji kanciastych brył (co nawiązuje do tzw. fasetowania, czyli ich 
ustawienia kątami ostrymi, stosowanego zwłaszcza w malarskiej twórczości 
Picassa i Braque'a dla zwiększenia wrażenia przestrzenności) i nie przypomi-
na tradycyjnie skonstruowanej podpory o wyglądzie mężczyzny. Zaznaczona 
w obu pracach zasada formalna, polegająca na połączeniu prostego układu 
brył z dekoracją rzeźbiarską, osiąga bardziej harmonijny wyraz w projekcie 
pomnika przedwojennego, którego poszczególne części jednolicie ze sobą 
współgrają. W monumencie olsztyńskim elementy architektoniczne zostają 
wyraźniej rozgraniczone od rzeźby figuralnej, co nawiązuje do praktyko-
wanego w kubizmie uwidaczniania w dziele połączeń zgeometryzowanych 
elementów i ich konturu. Wspólny obu pomnikom jest również motyw 
wdzięczności pojawiający się w ich przesłaniu. Monument Piłsudskiego 
miał upamiętniać dokonania marszałka, ale również świadczyć o poparciu 
społeczeństwa, które pamiętało o jego zasługach. Napis na postumencie, na 
którym spoczywa figura Piłsudskiego: „Wodzowi naród” podkreśla ideę tego 
dzieła, a mianowicie uczczenie zasłużonej jednostki, ale zarazem dotyczy 
osoby marszałka jednoznacznie zdetronizowanej w Polsce komunistycznej. 
Przesłanie obu założeń odnosi się więc do sytuacji politycznej panującej 
w okresie ich powstawania, uwydatnia wyraźnie zależność artysty i jego 
sztuki od historii oraz świadczy o osobistych sympatiach politycznych, które 
wskazują na ambiwalentną postawę wobec komunizmu.

Warto w tym miejscu wspomnieć o projektach innych twórców wysta-
wionych podczas konkursu i artystycznym ustosunkowaniu się do nich po-
wojennych monumentów Dunikowskiego. Nagrodzony model pomnika Jana 
Szczepkowskiego opierał się na łuku triumfalnym z reliefową dekoracją, w da-
lekowschodniej stylistyce. Dunikowski w powojennym dziele olsztyńskim 
również sięga po łuk triumfalny – wyróżnia go jednak swoboda formalna, 
widoczna we fragmentarycznej bryle z ascetycznie zredukowanymi moty-
wami dekoracyjnymi. W zestawieniu z nim propozycję Szczepkowskiego 
charakteryzuje tradycyjny kształt realizacji starożytnego wzorca, zastosowany 
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ze stylistycznym przepychem i teatralną sugestywnością. Artysta domyka go 
rozbudowanym belkowaniem, które przypomina ozdobną attykę i jest wspar-
te na rozwarstwionych filarach z bogatą ornamentyką. Więcej zbieżności 
pozwala dostrzec zestawienie pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Ma-
zurskiej z projektem Henryka Kuny wyróżnionym w tym samym konkursie. 
Wyraźna analogia pojawia się w przedstawieniu postaci dźwigającej filar ze 
stropem. Dunikowski poprzestał na dwóch pylonach, dostawiając do jednego 
postać żołnierza radzieckiego. Oba elementy ulokował naprzeciwko siebie, 
tworząc niedomknięty łuk triumfalny. Znana artyście forma obu projektów 
oraz ich doniosłe znaczenie narodowo-wyzwoleńcze stanowiły inspirujące 
odniesienia w jego późniejszej działalności pomnikowej.

2.5.7. Inni o pomniku

W pomniku olsztyńskim chwalono jego „wiecznotrwałość”, „prostotę i su-
rowość” oraz „wieczystą pamięć”, które zostały wyrażone w jego formie. 
Upatrywano w nim zarówno współczesności, jak i dawności – „dostojeństwo 
podobne do tego, jakie emanuje z egipskich kolosów” 284. Sugerowano, że 
jakość tego dzieła, podobnie jak pomnika Czynu Powstańczego, polega na 
kontraście – syntezie nowoczesności z archaicznością, której Dunikowski 
nadał oryginalny wyraz. Istotna jest również jego upamiętniająca funk-
cja – pozostawienie śladu po wyzwoleniu Olsztyna przez Armię Czerwoną. 
Ceniono sugestywność pomnika olsztyńskiego, pozwalającą na natychmia-
stowe odczucie jego doniosłego znaczenia, jeszcze przed szczegółowym 
poznaniem. Widziano w nim wielką metaforę, która działała „jednym mo-
numentalnym skrótem, skojarzeniem nieoczekiwanych form, odkrywczością 
spięć i powiązań” 285. Kształty architektoniczne przestawały być abstrakcyjne 
i funkcjonowały na zasadzie skojarzeń wynikających z jego treści. Pomnik 
stawał się mniej jednoznaczny: „Konkretom – odebrana zostaje ich zawężona 
dosłowność”. Jego forma symbolizowała. Wryte w bryłę pylonu „znaki do-
brobytu gospodarki socjalistycznej” wyglądają jak hieroglify uzyskane przy 

 284 B. Czeszko: [bez tytułu]. „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 5–6, s. 13.
 285 J. Jarnuszkiewiczowa: Dunikowski i jego uczniowie…
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użyciu monumentalnego skrótu artystycznego, który przypomina „plakatowy 
środek statyki obrazowej” 286.

Ewa Kozakiewicz, analizując wpływ realizmu socjalistycznego na twór-
czość Dunikowskiego, doszukuje się jego śladów jedynie w Głowie żołnierza 
radzieckiego. Autorka wskazuje najprawdopodobniej jeden z dwóch bardziej 
schematycznych studiów głowy żołnierza radzieckiego, które odróżniały się 
od szczególnie mistrzowskiego popiersia z tego samego 1949 roku (o czym 
dokładniej w podrozdziale 2.5.4. Projekty, s. 247). Jednocześnie przytacza opi-
nię Mieczysława Wallisa, który odnajduje w nim fascynację Dunikowskiego 
prostotą rzeźby afrykańskiej 287. Zdania są więc podzielone. Można tu także 
przypomnieć o cenionej przez artystę rzeźbie egipskiej – monumentalnej, 
pełnej wyrazu i wewnętrznego rytmu. Wydaje się więc, że forma plastyczna 
dyktowana przez socrealizm absolutnie Dunikowskiemu nie odpowiadała, 
dlatego zapożyczał środki artystyczne z innych, odległych sztuk.

2.5.8. Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
a socrealizm

2.5.8.1. Ideoza

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej autorstwa Dunikow-
skiego może być interpretowany w kontekście ideozy – jako sztuka istniejąca 
w przestrzeni ideologicznej państwa komunistycznego, która częściowo go 
warunkowała. Z ideozą wiąże się tematyka dzieła, dyktat władzy decydującej 
o jego wyglądzie i powstawaniu, uwikłanie w mechanizm jej działania, ty-
powy dla socrealizmu schemat budowy monumentu oraz podleganie prasie 
pozostającej na usługach państwa i służącej propagandzie. Idea pomnika 
odnosiła się do nowego ustroju. Wyrażała wdzięczność dla Armii Czerwo-
nej za wyzwolenie Olsztyna spod władzy Niemców. W szerszym znaczeniu 
wskazanym przez system założenie miało upamiętniać nastanie komunizmu 
w powojennej Polsce i w socrealistycznej stylistyce wyrażać podziękowanie 

 286 Ibidem.
 287 E. Kozakiewicz: Głowy nie od parady…
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Krajowi Rad za jego polityczno-gospodarczą „opiekę”. W rzeczywistości ide-
ologiczny komentarz towarzyszący pomnikowi nie współgrał z jego wartością 
artystyczną, odbiegającą od kanonu „socu”.

Pomnik powstał z polecenia najwyższej władzy. Jego budowę kontrolo-
wało MKiS w osobie Włodzimierza Sokorskiego. Ten główny propagator 
socrealizmu w sztuce polskiej w pierwszym etapie wznoszenia monumentu 
pełnił funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie, a od 1952 do 1956 roku 
działał jako minister kultury i sztuki. Stale ingerował w formę dzieła Duni-
kowskiego za pomocą swoich pośredników – Komisji Ministerialnej oraz 
Komitetu Budowy Pomnika, który zachowywał wobec niego posłuszeństwo. 
Sokorski z kolei był zależny od prezydenta Bolesława Bieruta, którego przed-
stawiciele Olsztyna poprosili o honorowy patronat nad powstającym po-
mnikiem. Minister reprezentował najwyższą władzę i osobiście podejmował 
najważniejsze decyzje dotyczące dzieła Dunikowskiego. Działania artysty były 
więc uwikłane w hierarchię zależności między różnej rangi reprezentantami 
systemu: Komitetem Budowy Pomnika, Komisją Ministerialną i Sokorskim 
podlegającym Bierutowi.

Gdy komitet początkowo samodzielnie kontaktował się z  artystą 
i 26 czerwca 1949 roku zatwierdził pierwszy model pomnika, nie miał żad-
nych krytycznych uwag wobec autorskiej koncepcji. Dopiero 30 listopada, gdy 
podczas spotkania z przedstawicielami MKiS i reprezentantem twórcy Komi-
sja Ministerialna wymieniła konieczne poprawki, komitet zaczął realizować 
wolę swoich zwierzchników i narzucać ją Dunikowskiemu. Władze miasta in-
struowane przez wyższe instancje, mimo zobowiązania się w umowie zawartej 
6 października 1949 roku do działania według wskazówek artysty, złamały 
zasady współpracy z twórcą i nie poniosły za to odpowiedzialności, o której 
wspomniano w dokumencie. Były zależne od „czynników centralnych” repre-
zentowanych przez MKiS, nie podejmowały samodzielnie żadnych decyzji 
odnośnie do wyglądu pomnika, wyrzekły się własnej opinii na jego temat 
i w pełni akceptowały odgórne postanowienia. W efekcie o monumencie 
powstającym dla Olsztyna i za pieniądze tego miasta decydowała Warszawa.

Pierwszy komitet wykonawczy powołany wiosną 1948 roku nie przy-
czynił się do budowy właściwego pomnika. Zastępujący go od 21 maja 1949 
roku przedstawiciele nowych władz miasta byli bardziej zdeterminowani, 
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by postawić monument, na co wpłynęła nie najlepsza sytuacja regionu, który 
do tej pory nie wzniósł dzieła na cześć Związku Radzieckiego i z tego po-
wodu narażony był na restrykcje ze strony czynników odgórnych. Podczas 
wmurowywania aktu erekcyjnego 20 czerwca 1948 roku minister Stefan 
Matuszewski w swoim przemówieniu podkreślił, że województwo olsztyń-
skie „gospodarczo najsłabsze przystępuje ostatnie do ufundowania Pomnika 
Wdzięczności” 288. Ten fakt, kompromitujący władze olsztyńskie, wpłynął na 
założenie w planach krótkiego czasu powstawania monumentu i pośpiech 
w jego wznoszeniu, który jednak w żaden sposób nie odbił się w rzeczywi-
stych działaniach – opóźnianych i prowadzonych chaotycznie. Świadczył on 
również o znaczeniu politycznym tego dzieła dla pozycji Olsztyna konfron-
towanego z innymi miastami komunistycznej Polski. Sam monument, repre-
zentując nową polską sztukę powstałą na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, 
współtworzył powojenną mapę artystyczną kraju i jednocześnie uczestniczył 
w polityce decentralizacji wcześniejszej konfiguracji regionalnych ośrodków 
rodzimej twórczości.

Przewodniczący właściwego Komitetu Budowy Pomnika, wojewoda 
Mieczysław Moczar, był postrzegany jako osoba skłonna do podporządkowy-
wania się, która nie czuła się pewnie na swoim stanowisku i nie wykazywała 
stanowczości w relacjach z władzami centralnymi 289. Dlatego nie wpłynął on 
znacząco na pracę Dunikowskiego, która przebiegała w zawiłych okoliczno-
ściach i utrudnionych warunkach. Mimo to trzeba przyznać, że to właśnie on 
zdobył artystę dla Olsztyna, co ostatecznie zaowocowało monumentem, który 
podniósł wartość artystyczną i polityczną tego miasta. Jego wpływy nie były 
też aż tak bardzo ograniczone, skoro pomógł Dunikowskiemu w uzyskaniu 
mieszkania w Warszawie 290.

Komitet zajmował się zdobyciem środków finansowych na wzniesie-
nie pomnika. Od początku zakładał, że głównym źródłem wpływów będą 

 288 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 22.
 289 K. Lesiakowski: Mieczysław Moczar jako wojewoda i przewodniczący Prezydium Wo-

jewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. 1948–1952. „Zapiski Historyczne” 1995, z. 4, 
s. 57–71.

 290 Idem: Mieczysław Moczar „Mietek”…, s. 345. 
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składki społeczeństwa Warmii i Mazur oraz sąsiednich województw 291. 
W tym celu wykorzystał prasę, która podkreśliła, że monument powstanie 
dzięki wsparciu finansowemu regionu i jednocześnie wmówiła opinii pu-
blicznej konieczność i słuszność darowizny. Ta manipulacja władzy, która 
posługiwała się głównie gazetą lokalną „Życie Olsztyna”, nie przyniosła 
pożądanych efektów. Okazało się, że społeczeństwo nie chce przeznaczyć 
pieniędzy na pomnik 292, nie interesuje go jego powstanie. To władza go 
potrzebowała. Było więc oczywiste, że konieczne jest wsparcie finansowe ze 
strony samorządu miasta, który również nie mógł sobie na to pozwolić, co 
wynikało z jego słabego potencjału gospodarczego. Olsztyna nie było stać 
na ten monument. Władze miasta nie dysponowały funduszami na sfinan-
sowanie bardziej potrzebnych inwestycji, na przykład budowy mieszkań. 
Nie dziwi więc niechęć społeczeństwa do przeznaczania pieniędzy na po-
mnik, który w dodatku miał wyrażać wdzięczność dla niepopularnej Armii 
Czerwonej. Mieszkańcom Olsztyna trudno było zapomnieć, że w styczniu 
1945 roku żołnierze radzieccy po kilku dniach od przejęcia miasta podpalili 
je, wskutek czego zniszczeniu uległo około 40 procent zabudowy. Mimo 
tych niesprzyjających okoliczności zarząd miasta, naciskany przez czynniki 
odgórne i świadomy ideologicznego znaczenia lansowanego zamierzenia, 
musiał zdobyć środki finansowe i według doniesień prasy przeznaczył na 
ten cel 1 000 000 złotych z kasy miejskiej 293.

Z problemami finansowymi towarzyszącymi stawianiu pomnika Wyzwo-
lenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej wiązało się wykorzystanie darmowego 
materiału pochodzącego z  m a u z o l e u m  m a r s z a ł k a  P a u l a  v o n 
H i n d e n b u r g a . Posłużenie się tym tworzywem było pomysłem wojewo-
dy Olsztyna, który udał się pod Olsztynek i osobiście go obejrzał. Komitet 
wykorzystał plany całkowitego zburzenia pomnika tannenberskiego i praw-
dopodobnie je przyśpieszył. Jesienią 1947 roku, podczas obrad Komisji Kultu-
ralno-Oświatowej, zgłoszono konieczność jak najszybszego podjęcia decyzji 
o demontażu mauzoleum. O ignorancji tej komisji, kierującej się głównie 

 291 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 41.
 292 R. Tomkiewicz: Kulisy powstania…, s. 401.
 293 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 18.



276

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

ideologią, może świadczyć stwierdzenie: „pod względem architektonicznym, 
ani też zabytkowym [pomnik ten – K.T.] nie przedstawia żadnej wartości” 294. 
Zebrani postulowali, by teren należący do mauzoleum przeznaczyć na pola 
uprawne. Apelowali więc o zlikwidowanie przejawu artystycznej działalności 
w imię zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju rolnictwa, które 
w państwie komunistycznym odgrywało priorytetową rolę w realizacji planu 
trzyletniego i sześcioletniego. Twórczość oceniana jako obca i wroga była na 
straconej pozycji. Zniszczenie mauzoleum Hindenburga ułatwiła propagan-
da, która wyolbrzymiła zagrożenie przywrócenia mu kultowego znaczenia, 
sławienia niemieckiej narodowości i zrzeszania jej przedstawicieli. Ryzyko 
odnowienia kultu widziano w licznych wycieczkach „niemieckojęzycznych” 
i zagranicznych, których uczestnicy podziwiali pozostałości pomnika. Wła-
dza chciała zburzyć go jak najszybciej, wykorzystując ówczesną sytuację 
międzynarodową, która pozwalała ominąć konsekwencje zdewastowania 
powszechnie cenionej, wybitnej sztuki. Zamierzano zdążyć przed podpisa-
niem traktatu pokojowego z Niemcami, by uniknąć późniejszych interwencji 
zagranicy. Wniosek o zniszczenie pozostałości mauzoleum Hindenburga, 
podpisany podczas obrad Komisji Kulturalno-Oświatowej przez jej prze-
wodniczącego, został przedłożony prezydium Olsztyńskiej Wojewódzkiej 
Rady Narodowej 295.

Sytuacja wyraźnie pokazała różnicę między podejściem do sztuki państwa 
komunistycznego a postawą krajów, którym ta doktryna była obca. System 
totalitarny poddany ideologii dyskwalifikował twórczość o istotnej wartości 
artystycznej, ale nieprawomyślną. Likwidacja mauzoleum stanowiła ponadto 
kontynuację walki politycznej z niemieckim wrogiem, która, jak się okaza-
ło, nie została zakończona. Ruiny dzieła świadczącego o potędze Niemiec 
nadal ją wyrażały i fascynowały jej wyznawców – niemieckich turystów. 
Wykorzystanie materiału z pomnika do budowy dzieł mających realizować 
schemat sztuki socrealizmu miało zatem walor symbolicznego zwycięstwa. 

 294 APO, OWRN, sygn. 617, teczka 61, k. 302. Pismo Komisji Kulturalno-Oświatowej do 
Prezydium OWRN w sprawie zlikwidowania pomnika-mauzoleum pod Olsztynkiem, 
22 września 1947 r.

 295 Ibidem. 
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Zrealizowana w toku powstania pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-
-Mazurskiej zasada „dzieło za dzieło” to przykład mechanizmu zastępo-
wania pomnika kultywującego władzę totalitarną faszystowskich Niemiec 
monumentem czczącym Armię Czerwoną, a więc kultem konkurencyjnego 
systemu totalitarnego reprezentowanego przez stalinizm i Związek Radziecki. 
Te znaczenia obecne w dziele olsztyńskim unaocznia użycie spolium do jego 
budowy. Warto tutaj zaznaczyć, że cudzy materiał artystyczny został złu-
piony przez władze miasta, które zajmowały się stroną techniczną budowy 
pomnika i dostarczeniem budulca. Wynika z tego, że te znaczenia uruchomił 
reprezentujący system komitet, a nie artysta. Reasumując, wykorzystanie 
tworzywa z mauzoleum Hindenburga świadczy o braku środków finanso-
wych niezbędnych do postawienia nowego pomnika, negacji niemieckiego 
dzieła symbolizującego faszystowską ideologię, chęci wyrażenia zwycięstwa 
komunizmu nad hitleryzmem oraz  o   i g n o r a n c j i  r e p r e z e n t a n -
t ó w  s y s t e m u , którzy zaaprobowali zburzenie wybitnego dzieła. W skład 
Komitetu Budowy Pomnika weszli ludzie merytorycznie nieprzygotowani 
do oceniania sztuki. Podobna niekompetencja dotyczyła Sokorskiego steru-
jącego Komisją Ministerialną, w której zasiadali między innymi profesorowie 
warszawskiej ASP. Wydaje się jednak, że pracownicy uczelni nie mieli wiele 
do powiedzenia w tej kwestii.

Sokorski jako główny propagator socrealizmu w polskiej twórczości 
powojennej próbował narzucić projektowi autorstwa Dunikowskiego wy-
znaczniki kanonu, w tym ujednolicenie kompozycji (zlikwidowanie po-
sągu towarzyszącego dolmenowi, by upodobnić go do drugiego pylonu), 
wprowadzenie schematycznych rozwiązań i akademickiej realistycznej 
rzeźby (grupa żołnierzy lub kwiaty między pylonami), zaakcentowanie 
monumentalności założenia za pomocą banalnych rozwiązań (poszerzenie 
podestu wraz z wpisanymi w niego schodami), wyrażenie w formie dzieła 
radości związanej ze zwycięstwem Armii Czerwonej (poprawienie kształtu 
pylonów, które swoim wyglądem przypominały władzy ruiny i kojarzyły się 
ze zniszczeniem). Dopuszczał się absurdalnych posunięć. Ostatnia korekta, 
przekazana komitetowi 18 kwietnia 1950 roku, czyli zalecenie, by wszystkie 
elementy kompozycji powiązać w całość, miała polegać na zlikwidowaniu 
obu pylonów, na których opierał się układ pomnika lub na odmiennym 



278

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

ich ustawieniu. Usunięcie pylonów oznaczałoby unieważnienie zasad-
niczej bryły monumentu. Sensowność zmiany ich ustawienia także była 
wątpliwa, a obecny układ wydawał się najbardziej efektowny artystycznie. 
Ponadto Sokorski okazał się niekonsekwentny w swoich decyzjach. Często 
wycofywał się z pierwotnych propozycji, które artysta w zniekształconej 
formie i według własnego uznania uwzględniał w kolejnych projektach. 
Niedoświadczenie ministra i brak określonej wizji pomnika podawały 
w wątpliwość adekwatność jego wskazówek, a mimo to wymagał realizacji 
swoich wytycznych.

Niezdecydowanie i ingerencje MKiS powodowały opóźnienia. Ukoń-
czenie monumentu utrudniały także  z a n i e d b a n i a  ze strony „zespołu 
wykonawczego” zatrudnionego przez komitet, brak materiałów oraz złe wa-
runki pracy. Artysta skarżył się na niedbalstwo pracowników, którzy stawiali 
pomnik, lekceważąc jego właściwe wymiary podane w modelu. Dunikowski, 
dla którego realizacja oryginalnej bryły dzieła była priorytetem, donosił na 
przykład komitetowi, że Stankowski, mimo autorskich wytycznych, obciął 
z szerokości pylonu 10 centymetrów 296. Typowy dla epoki socrealizmu defi-
cyt materiału był znamienny także w przypadku monumentu olsztyńskiego. 
Twórca wraz z uczniami musiał własnym sumptem postawić w krakowskiej 
pracowni rusztowanie pomnika, mimo że komitet zobowiązał się w umowie 
osobiście zadbać o tworzywo. Dwa dni zabiegał o 20 kilogramów gwoździ, 
które w końcu zdobył na Śląsku dzięki pomocy sekretarza komitetu. Za 10 ki-
logramami drutu jeździł do kilku śląskich miejscowości 297.

Wznosząc ten monument, Dunikowski przeciwstawił nieprofesjonalnemu 
mechanizmowi stawiania pomnika w socrealizmie indywidualne nastawie-
nie na dzieło „doskonałe”, które świadczyło o młodopolsko-awangardowej 
proweniencji artysty. Przywiązywał dużą wagę do szlachetności materiału, 
dlatego zabiegał o wykonanie pomnika z granitu, nie pozwalając na okładanie 
jego „trzonu” granitową masą:

 296 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara, 28 kwietnia 1952 r.
 297 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do Komitetu Budowy Pomnika Wdzięcz-

ności Armii Radzieckiej, Kraków, 5 czerwca 1951 r.
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Nie bardzo też życzyłbym sobie, żeby okładzina granitowa bloków liczyła 20 cm. 
[sic!] grubości, gdyż będzie to okładzina fornirowa, a pomnik miał być z granitu 
a nie fornirowany granitem 298.

Kontrolował proces powstawania monumentu i nie zgadzał się na prak-
tykowane w socrealizmie realizowanie dzieł jak najmniejszym kosztem, a co 
za tym idzie – wadliwych jakościowo. Jako znawca technik rzeźbienia, wyko-
rzystywanych materiałów i stawiania monumentu dzielił się tą wiedzą – na 
przykład informował inżyniera pracującego przy pomniku olsztyńskim, jak 
łączyć bloki kamienia i wykorzystać ołów w płaskorzeźbach:

Zalewanie ołowiem odbywa się w ten sposób, że najpierw układa się blok na 
bloku własnym ciężarem (bloki odlewa się bardzo rzadkim cementem, żeby nie 
było szpar i żeby przy wykuwaniu kamień nie odskakiwał), następnie wykuwa 
się rzeźbę a dopiero potem wybija się cement i wbija ołów. Wbić ołów w szparę 
pięciomilimetrową a trzydziestomilimetrową to ogromna różnica 299.

Pilnował kolejności wykonywanych przez pomocników czynności, którą 
wskazał komitetowi zatwierdzającemu decyzje związane z budową pomnika. 
Domagał się na przykład, by wykuwanie rzeźb rozpoczęto po ustawieniu 
bloków granitu, „jak się to zawsze praktykuje” 300.

Na fatalne warunki pracy wpłynęła konieczność ukończenia pomnika 
w okresie zimowym, narzucona przez komitet, który – ponaglany przez wła-
dze centralne – w końcu wyznaczył taki termin jego odsłonięcia. Pomocnicy 
artysty nie byli przygotowani do rzeźbienia podczas kilkunastostopniowego 
mrozu. Przy takiej pogodzie się tego nie robiło, o czym świadczą między 
innymi prace wykończeniowe przy pomniku Czynu Powstańczego, które 
Dunikowski planował na okres letni, bez opadów 301. Presja, by jak  najszybciej 

 298 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 7 wrze-
śnia 1950 r.

 299 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do W. Hepke, Kraków, 5 kwietnia 1952 r.
 300 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara.
 301 KP, rkps sygn. 763. List M. Flukowskiej do Komitetu Budowy Pomnika Czynu Powstań-

czego.
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postawić monument, musiała być znaczna, skoro twórca zaakceptował osta-
teczny termin oddania dzieła, naraził na niedogodności swoich wychowan-
ków i samego siebie, mimo że jego stan zdrowia nie pozwalał mu na pracę 
w skrajnych warunkach. Wykorzystywano zadziwiające sposoby i prowizo-
ryczne ułatwienia, takie jak obudowanie pomnika pełnymi drewnianymi 
rusztowaniami, które tworzyły konstrukcję przypominającą nieprzewiewną 
klatkę, dodatkowo ogrzewaną piecem żeliwnym. To kuriozalne rozwiązanie 
dawało niewiele ciepła oraz przeszkadzało w ocenie właściwych wymiarów 
wykuwanej rzeźby. Wydaje się jednak, że było ono pomysłem samej ekipy 
pracowników odpowiedzialnej za definitywne ukończenie pomnika i osta-
tecznie umożliwiło wykonanie na czas finalnego dzieła.

Pierwotna  l o k a l i z a c j a  m o n u m e n t u  była wyraźnie nacechowana 
ideologicznie. W 1948 roku zaplanowano, że dzieło stanie na placu Armii 
Czerwonej (obecnym placu Józefa Bema) 302 – na cokole pozostałym w tym 
miejscu po pruskim pomniku wojennym, który został wzniesiony przed 
wojną na cześć 150 Pułku Piechoty i przedstawiał niemieckiego żołnierza 303. 
Sytuacja ta potwierdza powszechność stosowania w okresie socrealizmu 
spolium, które i w tym wypadku wyrażałoby nowy układ polityczny – dzięki 
powtórnemu użyciu materiału z poddanego destrukcji dzieła powstałby mo-
nument jednocześnie symbolizujący przegraną wroga i kultywujący zwycięski 
system. Na placu w kształcie koła zamierzano umieścić po zachodniej stronie 
pomnik postawiony na gotowym cokole, a po wschodniej – reprezentacyjny 
budynek zjednoczonej partii. Tak zorganizowana przestrzeń charakteryzowa-
łaby nową komunistyczną władzę i symbolizowała „przyjaźń” ze Związkiem 
Radzieckim, uczczonym w formie monumentu.

Zagospodarowywaniu późniejszego miejsca usytuowania dzieła (dzisiej-
szego placu Xawerego Dunikowskiego) również towarzyszyły okoliczności ty-
powe dla twórczości pomnikowej w dobie komunizmu. W styczniu 1954 roku, 
gdy było wiadomo, że pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej na 

 302 W pierwszych latach powojennych był to plac Mikołaja Kopernika przemianowany na 
plac Armii Czerwonej (1947–1956), którego nazwę w 1957 r. zmieniono na plac Józefa 
Bema – w tym miejscu finalnie pomnik Dunikowskiego nie stanął.

 303 S. Piechocki: Dzieje olsztyńskich ulic. Olsztyn 1994, s. 119. 
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pewno powstanie, rozpisano konkurs na projekt rozplanowania architekto-
niczno-przestrzennego otaczającego go terenu. Komitet zaprosił architektów 
z biur projektowych Warszawy, Łodzi, Gdańska i Olsztyna, którzy nadsyłali 
swoje prace do 1 marca 1954 roku. Do ocenienia ich propozycji wytypowano 
profesora Stefana Tworkowskiego i samego Dunikowskiego. Zapowiedzia-
no zorganizowanie wystawy projektów i planowano publiczną dyskusję na 
ich temat. Władza zasugerowała, żeby społeczeństwo wzięło czynny udział 
w życiu artystycznym swojego miasta i wybrało architekta, który zaprojektuje 
otoczenie olsztyńskiego pomnika. Także w tej sytuacji komitet nie wykazał 
się konsekwencją w działaniu, postępując wbrew planowi i nie kończąc 
przedsięwzięcia na czas. Udział społeczeństwa w urządzaniu placu okazał 
się iluzją. W przewidzianym terminie mieszkańców nie poinformowano 
o losach zgłoszonych prac i przebiegu konkursu, którego ostatecznie nie 
przeprowadzono. Problem zagospodarowania otoczenia monumentu pozo-
stał nierozwiązany 304. Wynikało to zwłaszcza z nieprzygotowania rodzimych 
władz lokalnych do samodzielnego organizowania potencjalnych przedsię-
wzięć artystycznych planowanych dla Olsztyna. Mimo upływu czasu jego 
przedstawiciele nadal nie mieli jednolitej koncepcji uporządkowania placu 
i wzbraniali się przed opracowaniem konkretnego planu. Perypetie związane 
z organizowaniem otoczenia monumentu pozwalają przypuszczać, że nie-
zależnie od licznych zastrzeżeń wobec MKiS, to właśnie wpływ czynników 
odgórnych na budowę pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
umożliwił jego ostateczne powstanie.

P r a s a  sterowana przez władzę upowszechniała informacje o powsta-
waniu pomnika, które często mijały się z prawdą. Służyła propagandzie –  

 304 Dopiero w 1960 r. władze Olsztyna stanęły przed koniecznością realnego zajęcia się 
placem, która wynikała z przeznaczenia tego miejsca na obchody pięćdziesiątej rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem. Powtórzyły się warunki pracy towarzyszące budowie pomnika: 
brakowało pieniędzy i materiałów, panował pośpiech. Środki finansowe w końcu się 
znalazły dzięki olsztyńskiemu oddziałowi Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Władze 
próbowały ograniczyć koszty, dlatego nawierzchnię placu wyłożono resztkami granitu 
pozostałymi po wybudowanym wówczas pomniku w Grunwaldzie. Zob. APO, MRN, 
sygn. 458, teczka 894, k. 157, 164. Pismo Prezydium MRN w Olsztynie do Funduszu 
Odbudowy Kraju i Stolicy w Olsztynie, 18 marca 1960 r.
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jej zadaniem było ukształtowanie odpowiedniej postawy ogółu wobec mo-
numentu. Dbała o właściwą relację między władzą, dziełem sztuki i społe-
czeństwem. Rozpowszechniała pogłoski, że to mieszkańcy Olsztyna zabiegają 
o zbudowanie dzieła, które wyrazi wdzięczność dla ich „wyzwoliciela” oraz 
zwierzchnika aktualnej władzy. Zgodnie z informacjami prasowymi społecz-
ność ziemi warmińskiej miała napisać list do Dunikowskiego z prośbą o wy-
konanie monumentu 305. Trudno powiedzieć, czy takie pismo rzeczywiście 
zostało sporządzone. Według Ryszarda Tomkiewicza było ono wymysłem 
powstałym na potrzeby propagandowe, a w rzeczywistości to Moczar na-
wiązał kontakt z artystą, co zaowocowało dalszą współpracą 306. O tym liście 
wspomina również Maria Flukowska w artykule relacjonującym etapy pracy 
twórcy nad pomnikiem 307. Prawdopodobnie sekretarka Dunikowskiego i jed-
nocześnie autorka artykułów o jego twórczości, pisanych zgodnie z panującą 
wówczas nowomową, oparła się w tym tekście na wersji wydarzeń ustalonej 
przez propagandę i przeznaczonej dla opinii publicznej.

Rozpowszechniane coraz intensywniej w środkach masowego przekazu 
doniesienia prasowe dotyczące zakończenia budowy pomnika były pełne 
niekonsekwencji. Wykluczanie się propagandowych stwierdzeń obnaża-
ło ich fałsz. Informowano, że monument zostanie odsłonięty szybciej, niż 
planowano, co wyraźnie kłóciło się z faktami – ciągłym przesuwaniem daty 
jego ukończenia. Ponadto przyśpieszone pod koniec tempo stawiania dzieła 
było tłumaczone współzawodnictwem pracy. Działania pracowników wokół 
budowy monumentu, ujmowane w kontekście wydajności i przodownic-
twa, miały być przykładem wzorowego współtworzenia komunistycznego 
państwa 308. Jednocześnie zaprzeczano powyższym doniesieniom, próbując 
usprawiedliwić wolny proces powstawania monumentu. Podkreślano, że jego 
ranga i wymiary wymagają odpowiedniego naddatku czasowego, z przesadą 
zestawiano pod względem wielkości pomnik olsztyński z pruską Kolumną 
Zwycięstwa 309 projektu Heinricha Stracka, postawioną w parku Tiergar-

 305 MWiMO, sygn. DH 2224 OMO.
 306 R. Tomkiewicz: Kulisy powstania…, s. 402.
 307 „Przyjaźń” 1952, nr 50, s. 7. 
 308 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 9.
 309 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 16.
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ten w Berlinie (odsłonięta w 1873 roku). Wysokość monumentu upamiętnia-
jącego wygraną Prus w wojnie z Danią w 1864 roku wynosi około 67 metrów 
i jest ponad pięć razy większa od trzynastometrowego dzieła Dunikowskiego. 
Hiperbola służyła głównie zaznaczeniu okazałości polskiego pomnika uwa-
żanego za imponujące świadectwo socrealizmu. Stwierdzenie, że monument 
swoimi wymiarami ustępuje jedynie Kolumnie Zwycięstwa współtworzyło 
jego mityczne wyobrażenie. Ponadto zaplanowano wydanie serii pocztówek 
z widokiem na obiekt oraz ilustrowanej broszury zawierającej przeinaczoną 
historię jego powstania 310. Te zabiegi miały utrwalić w obiegu ogólnopolskim 
myślenie o pomniku Dunikowskiego jak o dziele socrealistycznym.

Z ideozą wiązał się udział społeczeństwa w budowie pomnika. Rzeczy-
wista aktywność mieszkańców Olsztyna w tym obszarze miała charakter po-
wszechnego w PRL-u czynu społecznego – nieodpłatnej pracy wykonywanej 
na rzecz ogółu, najczęściej w wolne dni. Przykładem może być zaangażowanie 
członków Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, która 1 września 1949 roku 
przewiozła trudne wówczas do przetransportowania ośmiotonowe bloki 
granitu z mauzoleum Hindenburga 311. Było to działanie mające charakter 
obowiązkowego zaangażowania w realizację przedsięwzięcia. O finansowym 
wkładzie społeczeństwa w powstawanie monumentu, który został wykre-
owany przez propagandę i upowszechniony w prasie, była już tutaj mowa. 
Świadczyć o nim miały składki na ten cel mieszkańców Warmii i Mazur 
oraz sąsiednich województw, pokazujące stawianie pomnika jako wspólną 
inicjatywę ogółu w imię budowy Polski Ludowej.

2.5.8.2. Socrealizm jako mit

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej ustosunkowuje się do 
socrealizmu ujętego jako m i t. Dzieło zbliża się do mityczności socrealizmu 
poprzez swoją zależność od schematu powstawania sztuki w komunizmie 
oraz od tematyki nacechowanej ideologicznie. Wpisuje się w kontekst zmi-
tologizowanej przestrzeni systemu, którą charakteryzuje atmosfera święta 

 310 „Głos Olsztyński” 1954, nr 43.
 311 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 41; A. Wakar: Kronika Olsztyna…, s. 140–141.
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i związana z nim rytualizacja. Typowa dla obrzędu teatralizacja cechuje 
większość działań podejmowanych podczas procesu powstawania pomnika, 
a towarzyszące mu doniesienia prasowe budują historię niepokrywającą się 
z faktami, czyli opowieść mityczną.

Mimo nacisków władzy Dunikowski pomija wzorzec formalny zgodny 
z kanonem „socu”. Tematyka dzieła – wyrażenie wdzięczności Armii Czer-
wonej za wyzwolenie Olsztyna – skupia się na żołnierzu radzieckim, milita-
riach sowieckiego wojska i dobrobycie komunistycznej ojczyzny – dotyczy 
więc ideologii i pokrywa się z treścią socrealistycznej sztuki. Idealna wizja 
uprzemysłowionego kraju ukazana w płaskorzeźbach stanowi wymarzoną 
rzeczywistość mityczną, nieistniejącą w codziennych realiach. Jej twórca – 
żołnierz radziecki – przypomina gigantycznych rozmiarów współczesnego 
herosa, który dzięki niezwykłej sile i bohaterskim wyczynom przyczynił się 
do powstania idyllicznego świata. Jego atrybutem jest chorągiew z symbo-
lem władzy, uznanej za jedyną słuszną i panującą. Na takie przedstawienie 
postaci wpłynęła mniej ideologia, wobec której artysta wykazywał postawę 
ambiwalentną, a bardziej jego osobiste doświadczenie – ocalenie przez żoł-
nierza radzieckiego, który wyzwolił go z Oświęcimia. Swoją wdzięczność 
wyraża w artystycznym wyolbrzymieniu. Żołnierza radzieckiego ukazuje 
jako mitycznego herosa, a konsekwencję jego czynu jako utopijną komuni-
styczną arkadię.

Obrzędowość widoczna jest na początku i w finale procesu powstawania 
pomnika i ma formę komunistycznego święta. 20 czerwca 1948 roku, podczas 
uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod przyszłe dzieło, do miejsca 
jego wzniesienia udała się delegacja, której porządek odwzorowywał hie-
rarchię społeczną i układ sił politycznych w komunistycznej rzeczywistości. 
Za orkiestrą szli przedstawiciele TPPR, a więc organizacji realizującej zale-
cenia najwyższej władzy, następnie dostojnicy miejscy i zaproszeni goście, 
potem poczet sztandarowy olsztyńskich zakładów pracy i instytucji, a na 
końcu mieszkańcy Olsztyna, co sugerowało nikły wpływ społeczeństwa 
warmińsko-mazurskiego na wygląd i powstawanie monumentu. Uroczystość 
przebiegała według ustalonego schematu. Obowiązkowo wygłoszono kilka 
przemówień propagujących ideologię, na przykład minister Matuszewski 
mówił o potędze Kraju Rad i o wdzięczności polskiego społeczeństwa za 
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oswobodzenie ojczyzny, nawiązując do idei wznoszonego monumentu 312. 
Następnie wmurowano akt erekcyjny przy dźwiękach Roty. Impreza ta uro-
czyście wyznaczyła początek procesu budowy pomnika Wdzięczności Armii 
Czerwonej i stanowiła jednocześnie, podobnie jak uroczystość odsłonięcia 
dzieła, święto poświęcone Związkowi Radzieckiemu. Charakteryzowała ją 
typowa dla komunistycznych fet korespondencja sztuk – społeczno-politycz-
nej inicjacji dzieła artystycznego towarzyszyła muzyka, oprócz sztandarów 
niesiono wieńce i kwiaty, dźwięk mieszał się z barwą i zapachem. Atrakcyj-
ność tych uroczystości przyciągała uwagę widzów oraz ich potencjalnych 
uczestników. Działała na zmysły i mogła sprawiać przyjemność, co pozwalało 
na łatwiejsze wdrażanie komunistycznej ideologii i umacnianie przychylno-
ści wobec systemu. Miejsce z tablicą, pod którą wmurowano akt erekcyjny, 
funkcjonowało prawie jak pomnik, mimo że ostatecznie monument został 
wzniesiony na dawnym placu Armii Czerwonej w Śródmieściu (obecnym pla-
cu Xawerego Dunikowskiego). W 1949 roku miejsce z tablicą było punktem 
docelowym delegacji z okazji rocznicy wyzwolenia Olsztyna czy powstania 
Armii Czerwonej 313. Stanowiło więc główną przestrzeń obrzędu, centrum 
rytualnych zachowań wykreowanych przez system komunistyczny.

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 21 lutego 1954 roku. Kilka 
dni przedtem, 18 lutego, podczas wizyty Komisji Ministerialnej mającej 
zadecydować, czy zatwierdzić ukończone dzieło, pojawiły się zachowania te-
atralne związane z rytualizacją komunistycznej rzeczywistości oraz z samym 
procesem powstawania. Widowiskowość przedsięwzięcia można już dojrzeć 
w jego poszczególnych etapach – w interakcjach między Komitetem Budo-
wy Pomnika i MKiS, relacjach między artystą a pracownikami i uczniami 
(powtarzające się czynności: kontrolowanie prac wykończeniowych – ich 
ocena – wskazanie poprawek – akceptacja). Stanowiły one rodzaj próby 
przygotowującej do oficjalnego przedstawienia w formie komunistycznego 
święta. Sceniczność samego aktu odsłonięcia monumentu przed Komisją 
Ministerialną miała formę usunięcia z dzieła białego płótna zawieszonego 
dzięki pomocy strażaków, które symbolizowało „wkroczenie” ukończonego 

 312 „Życie Olsztyńskie” 1948, nr 168; nr 169.
 313 „Życie Olsztyńskie” 1949, nr 22; nr 50.
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pomnika na scenę oficjalnej przestrzeni miasta i komunistycznej rzeczywi-
stości. Obrzędowość wiązała się więc zarówno z istnieniem pomnika w prze-
strzeni publicznej, jak i z relacjami między ludźmi zaangażowanymi w jego 
wznoszenie. Dzieliła się na etapy o różnej intensywności teatralnego oddzia-
ływania, któremu podlegała sterowana przez propagandę opinia publiczna, 
czyli widzowie odpowiednio przygotowani do odbioru tego przedsięwzięcia.

Uroczystość odsłonięcia pomnika była świętem oficjalnym, zorganizowa-
nym z przepychem i angażującym cały region oraz gości, głównie z Warszawy. 
Obrzęd uwzględniał udział najwyższych władz: KC PZPR, premiera, amba-
sady Związku Radzieckiego, MKiS, Zarządu Głównego TPPR i Naczelnego 
Komitetu Wykonawczego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), 
które otrzymały zaproszenie bezpośrednio od przedstawicieli Komitetu 
Budowy Pomnika, wizytujących w tym celu stolicę. Ostatecznie do Olsztyna 
przybył reprezentant Biura Politycznego KC PZPR i Rady Państwa Stefan Ma-
tuszewski oraz konsul generalny Związku Radzieckiego w Gdańsku Michaił 
Potapow 314. Znaczenie tych gości świadczyło o randze przedsięwzięcia oraz 
zwracało uwagę na polsko-radziecki charakter zaplanowanego święta. Miasto 
zostało uroczyście udekorowane, a zimowa aura – śnieg i mróz – tworzyła 
białą, świetlistą scenerię. Widowiskowość potęgowały kuligi, na których 
mieli przybyć delegaci z innych miast województwa i z okolicznych gmin.

21 lutego o godzinie dziewiątej trzydzieści mieszkańcy Olsztyna zebrali 
się pod zakładami pracy. O dziesiątej trzydzieści rozpoczęły się wspólne 
wszystkim uczestnikom święta oficjalne uroczystości na placu. Zainicjowały 
je przemówienia przedstawicieli najwyższych władz – Frontu Narodowego, 
Wojska Polskiego i ambasadora radzieckiego – które stanowiły komentarz 
ideologiczny do pomnika, osadzający go w kontekście komunistycznej rze-
czywistości. Swoje przesłanie do społeczeństwa Warmii i Mazur wygłosił 
również artysta, co potwierdzało wysoką pozycję Dunikowskiego w ramach 
systemu. O jedenastej trzynaście jego dzieło zostało odsłonięte przy dźwię-
kach hymnu polskiego i radzieckiego, które podkreślały sojusz obu państw 
i zwierzchnictwo Kraju Rad. Pod monumentem złożono kwiaty i wień-
ce. Od tego momentu uroczystość przebiegała kilkutorowo, co ponownie 

 314 „Głos Olsztyński” 1954, nr 44.
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potwierdziło hierarchiczność komunistycznego państwa, zgodnie z którą 
wyznaczono zakres uczestnictwa w wybranych atrakcjach. Władze udały się 
do teatru, gdzie wygłoszono dalsze przemówienia, a o trzynastej czterdzieści 
wzięły udział w części artystycznej. Niezaproszonych zaangażowano w aka-
demie dzielnicowe, które zorganizowano w olsztyńskich kinach: w Polonii 
gospodarzem uroczystości był Związek Zawodowy Łącznościowców, w Od-
rodzeniu – Związek Zawodowy Budowlanych, natomiast w Awangardzie, 
przeznaczonej tylko dla młodzieży – Związek Młodzieży Polskiej. Imprezy 
miały uświetnić akt odsłonięcia monumentu i były mu podporządkowane. 
Jedną z atrakcji aktywizujących działania artystyczne mieszkańców regionu 
był konkurs na fotografię pomnika 315, którego rozstrzygnięcie dowodzi-
ło niskiego poziomu wykonanych prac i wskazywało znaczne zaniedbania 
w edukacji plastycznej społeczeństwa. Jury stwierdziło, że żadne zdjęcie nie 
odpowiada wymogom artystycznym i technicznym, dlatego nie przyznano 
głównej nagrody.

Rozpowszechniane w prasie informacje o powstaniu monumentu najczę-
ściej zacierały historię, czyli fakty źle świadczące o systemie – zakazane, ale 
prawdziwe. Tworzyły opowieść zmyśloną, popularyzującą rzeczywistość mi-
tyczną, która miała idealizować ustrój komunistyczny. Wdrażany mit istniał 
równolegle do prawdy zapisanej w pamięci olsztynian, a także w materiałach 
dokumentacyjnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Olsz-
tynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur, które poddawały ten mit destrukcji 
i obiektywnie ukazywały jego nieprawdziwość. Nierealne wyobrażenie prze-
konywało, że w Polsce Ludowej to lud jest siłą stanowiącą o rzeczywistości, 
w tym powołującą sztukę. Popularyzowane w prasie opowieści świadczyły 
o bezinteresowności i poświęceniu ludzi podczas stawiania pomnika. Przy-
kładem może być doniesienie o nieprawdopodobnym wyczynie czterech 
członków olsztyńskiego TPPR, którzy mieli przenieść z mauzoleum Hin-
denburga na plac budowy jedną płytę kamienną na własnych barkach 316.

Fakty świadczyły o czymś innym – ukazywały władzę centralną i władze 
miasta Olsztyna jako organy decydujące o powstaniu monumentu, które za 

 315 „Głos Olsztyński” 1954, nr 43.
 316 „Życie Olsztyńskie” 1954, nr 45.
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pomocą działań propagandowych przypisały jego budowę ludowi. Prawda 
była niewygodna, bo świadczyła o niedemokratyczności systemu manipulu-
jącego opinią publiczną i społeczeństwem, który osobiście dokonał wyboru 
artysty. Pokazywała niekonsekwencję i chaotyczność władzy w realizacji 
przedsięwzięcia, co poskutkowało niedotrzymaniem wciąż przesuwanego 
terminu ukończenia dzieła oraz spowodowało niezadowolenie społeczeń-
stwa i tak niepałającego specjalnym entuzjazmem do tego założenia. Mit – 
zmyślona historia pretendująca do bycia prawdą – był przydatny również 
w przypadku tego wytworu sztuki, podobnie jak przy innych przejawach 
działalności zniewolonego społeczeństwa. Został sprawnie wykorzystany 
przez system – czynił monument elementem iluzji doskonale funkcjonują-
cego państwa komunistycznego i nadawał mu rangę dzieła wiernego kano-
nowi „socu”.

2.5.8.3. Gra

Gra między Dunikowskim a władzą oficjalnie rozpoczęła się 6 październi-
ka 1949 roku w momencie podpisania umowy na wykonanie monumentu, 
w której Komitet Budowy Pomnika przyznał artyście prawo do wolności 
twórczej. Odtąd Dunikowski konsekwentnie dopominał się przestrzegania 
tego ustalenia, które okazało się niewiele znaczącym zapisem ignorowanym 
przez system. Gra rozgrywała się właściwie między dwoma osobami: Duni-
kowskim i Sokorskim – twórcą i politykiem stojącym na czele MKiS. Stosunek 
Dunikowskiego do Sokorskiego był ambiwalentny – artysta uważał, że ten 

„politurg” 317 nie zna się na sztuce i powinien poprzestać na polityce. Jednak 
w późniejszym okresie łączyła go z nim osobliwa relacja, oparta na cieka-
wości drugiego człowieka i wymianie poglądów. Ich spotkania, najczęstsze 
w 1955 roku, były wymuszone przez system, który w ostatnim momencie 
swojej dominacji nad sztuką jeszcze wyraźnie kontrolował posunięcia ofi-
cjalnego twórcy. Towarzystwo ministra zostało wówczas Dunikowskiemu 
narzucone, ale z czasem przyzwyczaił się do niego, skoro wyrzeźbił jego 

 317 Wywiad z J. Beresiem. Rozm. przepr. K. Tomczak. Czerwiec 2011, godz. 13:00–15:30. 
Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.
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fizjonomię, doszukując się w niej mongolskiego pochodzenia i wspierając 
się na etapie przygotowawczym reprodukcjami sztuki scytyjskiej 318 (il. 45). 
Sokorski skomentował swoje wizyty jednym zdaniem: „Z wieku i urzędu by-
wałem w jego pracowni” 319. Według Jerzego Beresia Dunikowski wyśmiewał 
spojrzenie polityka na sztukę, uważając, że nie ma on odpowiedniej wiedzy 
i przygotowania. Uznawał go za ignoranta. Nie liczył się z koncepcjami roz-
wiązań artystycznych wysuwanymi przez ministra wobec pomnika olsztyń-
skiego i musiało go złościć ingerowanie w jego własne decyzje twórcze. Ta 
postawa artysty wobec Sokorskiego zdecydowanie umniejszała znaczenie 
polityka, mimo że w systemie komunistycznym odgrywał ważną rolę i pod-
legający ministrowi przedstawiciele systemu musieli się mu podporządkować. 
Dlatego jego wypowiedzi w sprawie budowy pomnika olsztyńskiego miały 
walor autorytatywny, a propozycje dotyczące projektu były uznawane za 
wiążące przez osoby zaangażowane w przedsięwzięcie.

Sokorski był na bieżąco informowany o każdym posunięciu artysty, miał 
też wgląd w jego listy adresowane do władz miasta. Sterował pracami nad 
ostatecznym projektem pomnika i podejmował decyzje przeciwstawiające 
się rozwiązaniom autora. Dunikowski nie uczestniczył w ustaleniach między 
komitetem a MKiS – o ich postanowieniach dowiadywał się listownie. Komi-
sja składająca się głównie z profesorów warszawskiej ASP z artystą osobiście 
nie rozmawiała, jakby obawiając się starcia z twórcą o takim autorytecie i tak 
silnej osobowości; wskazywała mu poprawki za pośrednictwem komitetu, 
który zawiadamiał go o przebiegu spotkania i o koniecznych zmianach. 
Komitet przyjmował na siebie niewdzięczną rolę informatora donoszącego 
artyście o ingerencji władzy centralnej w jego projekt. Do bezpośredniej 
konfrontacji między Dunikowskim a Sokorskim na tym etapie nie doszło. 
Minister kontaktował się jedynie z komitetem za pomocą wytypowanych 
przez siebie osób i bez udziału twórcy próbował ustalić, jaki ma być wygląd 
monumentu. Wykorzystywał hierarchię zależności charakteryzującą mecha-
nizm komunistycznego systemu oraz iluzję bezosobowego organu władzy, 
które miały skłonić artystę do poddania się jego decyzjom. Dunikowski był 

 318 W. Sokorski: Ludzie i sprawy. Warszawa 1977, s. 75.
 319 Ibidem.



45. Głowa Włodzimierza Sokorskiego, gips patynowany, 1958–1959
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jednak odporny na te działania i zdecydowanie bronił swojej woli twórczej. 
Wiedział też doskonale, z kim się spiera o wartość artystyczną swojego dzieła.

Te relacje między Dunikowskim a komitetem i MKiS stanowiły zaku-
lisową rozgrywkę, w którą wtajemniczone były tylko zaangażowane w nią 
strony. W wywiadzie z 16 listopada 1952 roku twórca milczy o swoim 
nieposłuszeństwie wobec władzy, zapewniając, że pomnik jest na ukoń-
czeniu. O problematycznych arkanach jego powstawania ogół nie mógł 
się dowiedzieć, by wyreżyserowana przez system idylliczna harmonia 
państwa komunistycznego nie została naruszona. Czas trwania tej gry nie 
był znany samym jej uczestnikom, dlatego w prasie nie podawano terminu 
odsłonięcia ukończonego dzieła, a tym bardziej informacji o przyczynie 
opóźnienia.

30 listopada 1949 roku komisja posłużyła się jedną ze strategii manipu-
lacji – najpierw pochwaliła właściwy wybór artysty, który zapewni wysokiej 
jakości dzieło artystyczne, a potem wysunęła propozycje poprawek, wska-
zując konieczność usunięcia znicza. Dunikowski początkowo nie chciał ulec. 
W liście do Moczara z 13 marca 1950 roku wskazał konkurencyjne rozwią-
zanie: „Ja zaprojektowałem w miejsce znicza moździerz, który kompono-
wałby się znakomicie z całością” 320. Sokorski podczas marcowej konferencji 
poświęconej monumentowi obstawał za umieszczeniem między pylonami 
kompozycji figuralnej z brązu przedstawiającej żołnierzy 321 i jego głos był 
w tej kwestii decydujący. Pozostałe zaproponowane wówczas przez ministra 
zmiany poważnie ingerowały w kształt bryły projektu. Dunikowski był świa-
domy wpływów Sokorskiego, mimo to działał zgodnie z własnym planem. 
Poprosił komitet, by do jego przyjazdu prace przy wznoszeniu pylonów 
na fundamencie zostały wstrzymane. W ten sposób osobiście czuwał nad 
pierwszym etapem budowy monumentu i pilnował, by przebiegła zgodnie 
z jego wolą. Podczas kolejnego spotkania komitetu z Komisją Ministerialną 
(18 kwietnia 1950 roku), bez udziału artysty, przedstawiciele ministerstwa 
na wstępie ponownie wyrazili akceptację ogólnej koncepcji artystycznej, 

 320 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 13 marca 
1950 r.

 321 MNWK, rkps sygn. 6611. List M. Moczara do X. Dunikowskiego, 17 marca 1950 r.
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by zaraz potem całkowicie unieważnić ją proponowanymi zmianami. Był 
to kolejny przejaw manipulacyjnych działań władzy – technika uspokojenia 
przeciwnika pozorną przychylnością i podważanie jego rozwiązań z pozycji 
siły dalszymi decyzjami stanowiącymi ostateczny cios – zupełną negację 
oryginalnego projektu. Była to trzecia ingerencja w dzieło Dunikowskiego, 
która wraz z dwiema poprzednimi ukazała proces stopniowego „urabiania” 
artysty, dawkujący zależność od systemu oraz ingerencje władzy w dzieło 
i jego wartość formalno-tematyczną.

Twórca nie uległ, pracował nad pomnikiem równolegle do działań władzy 
centralnej i  lokalnej, realizując własną wizję artystyczną. Nie ustosunko-
wał się do zalecenia, by zlikwidować postać żołnierza w prawym dolmenie, 
upodabniając go do części lewej czy zmienić układ pylonów. Udoskonalił 
własny projekt, nieczuły na ingerencje z zewnątrz i wierny swojemu zmy-
słowi artystycznemu:

Obydwa pylony robię na nowo. Pylon z żołnierzem będzie teraz bardziej dy-
namiczny. Natomiast pylon z płaskorzeźbami powtarzam w celu uzupełnienia 
ich i sharmonizowania [sic!]. Zaczynam również robotę jednej płaskorzeźby 
naturalnej wielkości 322.

Konsekwentnie kontynuował swój plan, a na odsunięcie go od budowy 
monumentu było za późno, fundamenty już postawiono. Ministerstwu pozo-
stało jedynie przeszkadzanie w realizacji oryginalnego zamysłu. Skutkowało 
to znacznym opóźnieniem przy stawianiu pomnika oraz dokładaniem arty-
ście zbędnej pracy. Dunikowski wykonał siedem makiet budowli, w których 
ustosunkował się do poprawek wskazanych przez Sokorskiego. Wprowadził 
w nich nieznaczne zmiany, które nie korespondowały z intencjami ministra 
i nie naruszały autorskiej koncepcji artystycznej. Władzy to jednak nie wy-
starczało, stąd brało się jej ciągłe niezadowolenie i rosnąca liczba wykony-
wanych modeli.

Ostatecznie Dunikowski wygrał – udało mu się zrealizować oryginalny 
projekt monumentu, składający się z dwóch ustawionych naprzeciwko siebie 

 322 MNWK, rkps sygn. 6611. List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 28 maja 1950 r.
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pylonów – jednego opatrzonego figurą przedstawiającą żołnierza radzieckie-
go. Jedyne ustępstwo, na jakie musiał się zgodzić, to usunięcie znicza, który 
miał stanąć między dolmenami. Uniknął za to ustawienia w tym miejscu 
figur żołnierzy, którymi ministerstwo planowało zastąpić atlanta. Oficjalnie 
zwyciężył 18 lutego 1954 roku, w dniu zatwierdzenia przez Komisję Mini-
sterialną ukończonego dzieła, które stanowiło już fakt dokonany. W dniu 
odsłonięcia pomnika (21 lutego 1954 roku) Dunikowski pełnił funkcję jego 
twórcy, ale również urzędnika, który z ramienia systemu wygłosił przesłanie 
do społeczeństwa Warmii i Mazur. Podczas imprezy z udziałem ogółu za-
chował pozory posłusznego artysty oficjalnego. Jego osiągnięcie było jednak 
znaczne – pracując w dobie realizmu socjalistycznego, uratował własną kon-
cepcję artystyczną, wyrażoną w ukończonym monumencie, którego forma 
nie współgrała z kanonem „socu”. Pokazał tym samym, że funkcjonując 
w systemie, nadal tworzy indywidualnie.

W prowadzonej przez Dunikowskiego grze z władzą nie da się pominąć 
roli Marii Flukowskiej. Sekretarka artysty miała swój udział w manipulo-
waniu przez niego systemem, ale czyniła to z innej pozycji i w inny sposób. 
W znacznej mierze uczestniczyła w powstawaniu pomników jego autorstwa. 
Zajmując się sprawami organizacyjnymi, angażowała uczniów Dunikowskie-
go do prac rzeźbiarskich, osobiście korespondowała z Komitetem Budowy 
Pomnika, powtarzając zalecenia techniczne wskazane przez twórcę – na 
przykład przestrzegła Moczara przed użyciem „cienkich płytek okładzino-
wych” 323. Udzielała też komitetowi informacji o złym stanie zdrowia twórcy, 
który mimo jego silnej woli przeszkadzał mu w utrzymaniu konsekwent-
nego tempa pracy 324. Sam Dunikowski nigdy by się do tego nie przyznał, 
bo według niego świadczyło to o osłabieniu siły twórczej, redukowało więc 
jego wartość jako artysty. A jak wiadomo, jakość sztuki była tym, na czym 
najbardziej mu zależało.

Listy Flukowskiej do komitetu stanowią swoisty komentarz do bezpo-
średniej korespondencji Dunikowskiego z władzami miasta, prowadzonej 

 323 KP, rkps sygn. 764. Korespondencja Xawerego Dunikowskiego i Marii Flukowskiej do 
gen. Moczara, 7 września 1950 r.

 324 Ibidem.
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przez niego często z pozycji autorytarnego twórcy dzieła, która nie po-
zwalała mu na przyznanie się do słabości. Pisma sekretarki przedstawiają 
artystę jako człowieka mającego również problemy osobiste, któremu wiek 
narzucał znaczne ograniczenia. Flukowska tłumaczyła trudności w po-
wstawaniu pomnika okolicznościami i wydarzeniami z prywatnego życia 
tego osiemdziesięcioletniego artysty oficjalnego, które powinny zostać 
wzięte pod uwagę ze względu na jego wiek i rangę. Sygnalizowała o jego 
chorobach, które miały poruszyć reprezentantów państwowej administracji 
i złagodzić działanie systemu. Artysta – nie wiadomo, czy wtajemniczo-
ny w treść listów Flukowskiej do zaprzyjaźnionego także z nią generała 
Moczara – wykorzystał tę sytuację, egzekwując własne decyzje twórcze. 
Udowodnił, że mimo problemów zdrowotnych i starości potrafi szybko 
reagować na posunięcia władzy, zyskując nad nią przewagę dzięki bogatym 
doświadczeniom życiowym. Okazał się wytrawnym graczem, który twór-
czo koegzystował z systemem. Przy okazji osiągnął jeszcze jedno, bardziej 
prywatne zwycięstwo – zrealizował cel na przekór bolączkom podeszłego 
wieku, udowadniając przede wszystkim samemu sobie, że nadal jest war-
tościowym artystą.

Na koniec warto wrócić do decydującej dla powstania pomnika Wyzwole-
nia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej relacji między artystą a ministrem i skupić 
się na chwilę na osobie tego ostatniego. Włodzimierz  S o k o r s k i  wpro-
wadził socrealizm do polskiej sztuki, z czasem jednak zaczął się wycofywać 
z jego dogmatycznego schematu. W swojej książce Sztuka w walce o socja-
lizm popularyzował nowy kanon artystyczny, który stał się obowiązkowym 
drogowskazem dla rodzimych działań twórczych. Prowadzona przez niego 
polityka wykluczania artystów niepokornych miała zainicjować „machinę 
bodźców i krytyki, nagród i zakazów – analogiczną do zakazów w innych 
krajach socjalistycznych” 325, którą uruchomił przy wsparciu ówczesnego 
prezydenta Bieruta. Decydował o większości dziedzin funkcjonowania w ko-
munistycznej Polsce:

 325 W. Sokorski: Refleksje o kulturze. Literatura i sztuka trzydziestopięciolecia. Warsza-
wa 1980, s. 63.
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W ręku resortu pozostawały pieniądze, nagrody państwowe, stypendia, polityka 
wydawnicza, działalność programowa teatrów, kin, filharmonii, organizacji 
festiwali, znowu nagrody i wyróżnienia, polityka odznaczeń, sprawy mieszka-
niowe i sprawy życia 326.

W swojej publikacji Romans z komuną. Zwierzenia intymne (1991) w bez-
pośrednim stwierdzeniu: „Byliśmy mierzwą, na gównach której miał wyro-
snąć ustrój” 327 zakreślił charakter funkcjonowania przedstawicieli ówczesnej 
władzy, które było pozbawione pozytywnych wartości i sprowadzało się do 
niemoralnych decyzji. Ale jeszcze w Refleksjach o kulturze z 1980 roku bez 
poczucia winy pisał o skutkach swojej polityki wprowadzania realizmu socja-
listycznego, która ograniczała wolność twórczą, wymuszała regres w sztuce, 
niszczyła artystyczne osobowości i zmuszała do konformizmu, ale według 
niego miała pozytywny wydźwięk:

Łamało się charaktery? Może. Ale również charaktery i talenty utrwalały się, 
szukały trudnych rozwiązań, przechodziły do nowych poszukiwań, czasami 
bezpłodnych, nieraz jednak odkrywczych 328.

Swój oportunizm nazywał „wyborem mniejszego zła” 329, inni natomiast 
przypisywali mu cynizm i „wrodzoną bezczelność” 330.

Jego kontrowersyjna osoba i często labilne poglądy na socrealizm oraz 
system 331 zadecydowały o ulgowym traktowaniu Dunikowskiego. Po raz 
pierwszy Sokorski spotkał się z nim w 1948 roku na Międzynarodowym 
Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu 332. Cenił jego 
osobowość i twórczość. W swojej książce poświęconej Dunikowskiemu 

 326 Ibidem, s. 60.
 327 Idem: Romans z komuną. Zwierzenia intymne. Łódź 1991, s. 57.
 328 Idem: Refleksje o kulturze…, s. 68.
 329 Idem: Romans z komuną…, s. 89.
 330 Ibidem, s. 57. 
 331 Zob. Idem: Kultura i polityka (szkice i artykuły). Warszawa 1970, np. s. 13–14; Idem: 

Refleksje o kulturze, np. s. 68, 80–81.
 332 Idem: Xawery Dunikowski. Warszawa 1978, s. 25.
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z uznaniem stwierdził: „Zamknął on [Dunikowski – K.T.] w sobie siedem-
dziesiąt lat polskiej plastyki. Był najwybitniejszy, najbardziej pracowity i żył 
najdłużej” 333. Minister miał swoich ulubieńców, w gronie których znalazł 
się również Dunikowski:

Nikt mi nie mógł robić wówczas wyrzutów, że ceniłem Xawerego Dunikowskiego, 
Jonasza Sterna, Aleksandra Kobzdeja, Alinę Szapocznikow i Ludmiłę Murawską 
więcej niż innych. W każdym razie nie nudziłem się z nimi tak jak z Gierym-
skim 334.

Artysta musiał go ciekawić jako człowiek oraz intrygować, a może i ba-
wić ekscentrycznym zachowaniem. Łączyło ich zainteresowanie kobietami 
oraz zamiłowanie do otaczania się wyszukanymi przedmiotami i nieco-
dzienny gust. Sokorski w swoim mieszkaniu zbierał różne dzieła sztuki, 
które nazywał „osobliwościami”. Nie były wierne socrealizmowi, ale go nie 
nudziły, co świadczy o jego hipokryzji – oficjalnym propagowaniu kanonu 

„socu” i indywidualnym upodobaniu do sztuki nieskrępowanej ideologią. 
Dunikowski również otaczał się przedmiotami przypominającymi o róż-
nych zdarzeniach ze swojego bogatego życia oraz odpowiadającymi jego 
twórczym zainteresowaniom. Sokorski po latach pisał: „jak zawsze cichcem 
broniłem pojedynczych ludzi” 335. Dodawał też, że próbował „umożliwiać 
własną twórczość wybitnym indywidualnościom artystycznym” 336, dlatego 
pierwsze nagrody w państwie komunistycznym przyznał twórcom od lat 
zasłużonym, na przykład Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, Zofii Nałkowskiej, 
Stefanowi Bieńkowskiemu, Wojciechowi Świętosławskiemu, Janowi Cy-
bisowi. Wśród nich znalazł się również Dunikowski, który w ten sposób 
został przez ministra uznany za artystę oficjalnego i w zamian za uprzy-
wilejowaną pozycję miał obowiązek uczestnictwa w życiu kulturalnym 
organizowanym przez system. Sokorski w Romansie z komuną tłumaczył 

 333 Ibidem, s. 24.
 334 Idem: Refleksje o kulturze…, s. 66.
 335 Idem: Romans z komuną…, s. 89.
 336 Idem: Refleksje o kulturze…, s. 63.
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się: „Stałem się promotorem nowej »religii«, starając się w praktyce ocalić 
to, co można było w ówczesnych warunkach ocalić” 337, dlatego zostawiał 

„margines twórczy dla awangardy” i „prawo do twórczych eksperymentów”. 
Uważał, że broniąc innych, sam musiał grać, posługując się „maską błazna 
i cynika” 338. Zgodził się na kompromisy, źle wpływające na rozwój rodzimej 
sztuki socjalistycznej, które doprowadziły do „mylenia pojęć, zamazywania 
treści, tworzenia pozorów” 339. Trudno zweryfikować adekwatność tych 
stwierdzeń. Ta ocena własnego postępowania jest na pewno asekurancka 
i próbuje zamazać choć częściowo zdecydowanie negatywne postrzeganie 
jego wkładu w polską kulturę. Jednak w wypadku twórczości Dunikowskie-
go tłumaczy możliwość zaistnienia pomnika olsztyńskiego, który formalnie 
odbiega od kanonu „socu”.

Spór o wygląd monumentu zakończył się na korzyść artysty, ale miał 
charakter ostrego starcia dwóch silnych osobowości. Sokorski włączył 
Dunikowskiego do grona zasłużonych twórców, których zobowiązano 
do wspierania realizmu socrealistycznego, i mimo ustępstw wymagał od 
niego posłuszeństwa oraz zachowania głównych wytycznych panującego 
schematu, w tym zwłaszcza podporządkowania treści i formy dzieła obo-
wiązującej ideologii. Zderzył się z autorytarną postawą doświadczonego 
rzeźbiarza, który bywał arogancki i nie bał się władzy: „Z Dunikowskim nie 
łatwo było rozmawiać – uparty był, sarkastyczny, poszczególnych urzędni-
ków po prostu wypraszał za drzwi” 340. Próbował go złamać tak, jak robił 
to z  innymi, wymyślał bezzasadne poprawki, wymagał nowych modeli, 
sprawdzał jego wytrzymałość. Wobec konsekwentnego obstawania artysty 
przy własnych wyborach Sokorski zdecydował się je uznać, co jednocze-
śnie mogło korespondować z jego osobistym planem ulepszenia socreali-
zmu, który, jak zapewniał w późniejszym tekście, miałby „stworzyć nową 
koncepcję socjalistycznej sztuki, otwartą na wszystko, co słuszne i celowe, 
pozostawiając sprawy warsztatu, odpowiedzialności i wyobraźni twórcy” 341. 

 337 Idem: Romans z komuną…, s. 56.
 338 Ibidem, s. 90.
 339 Idem: Refleksje o kulturze…, s. 64.
 340 Idem: Xawery Dunikowski…, s. 43.
 341 Idem: Refleksje o kulturze…, s. 83.
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To stwierdzenie, obok zmieniającej się koniunktury politycznej, może 
rzucać światło na decyzję o pozwoleniu Dunikowskiemu na młodopolsko-

-awangardowy sposób zorganizowania bryły pomnika przy jednoczesnym 
zachowaniu tematyki odpowiadającej kanonowi „socu”. Bardziej obiektyw-
na interpretacja pozostałaby przy stwierdzeniu, że nieustępliwa postawa 
szczególnie uznanego twórcy i opóźnienia w budowie dzieła wymusiły 
kapitulację ministra i skłoniły go do akceptacji oryginalnego projektu, na 
którą zgodził się tym bardziej, że lubił i cenił jego autora. Zarówno jedno, 
jak i drugie wytłumaczenie nie zmienia faktu, że powstawaniu monumentu 
towarzyszyła ukrywana przed opinią publiczną gra między artystą i po-
litykiem, a tym samym między wolną sztuką i odbierającym tę wolność 
systemem. Zwycięstwo Dunikowskiego potwierdziło błędność doktryny 
socrealistycznej oficjalnie promowanej przez Sokorskiego. A wznosze-
nie dzieła, które przebiegało obok rozwijającej się równolegle, najczęściej 
nieudanej, twórczości innych artystów zgodnej z kanonem, zaowocowało 
konkurencyjnym świadectwem sztuki odrębnej.

2.6. Projekt pomnika Bohaterów Warszawy (1956–1958)

2.6.1. Kontekst powstania

Powstanie warszawskie oraz pobyt w Oświęcimiu to wydarzenia, które 
Dunikowski pragnął wyrazić w swojej powojennej twórczości. W nową 
rzeczywistość wkroczył z zamiarem wzniesienia pomnika świadczącego 
o dramacie obozu koncentracyjnego oraz monumentu upamiętniającego 
heroizm powstańców warszawskich. Przebywając w Auschwitz, Dunikowski 
uczestniczył emocjonalnie w walce Warszawy – dowiadywał się o jej prze-
biegu od nowych więźniów, którzy przyjeżdżali w wagonach ze stolicy, lub 
tylko zaznajomionych z rozgrywającymi się tam działaniami:

Po uwolnieniu z obozu oświęcimskiego wyszedłem z pragnieniem dokonania 
dwóch najistotniejszych dla mnie dzieł: dać syntezę łagru i stworzyć pomnik 
bohaterskiej walki Warszawy z okupantem. O walce tej wciąż napływały świeże 
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wieści z każdym nowym transportem więźniów. Po upadku Powstania War-
szawskiego przybyły duże partie uczestników walk 342.

Szczegóły tego wydarzenia zasłyszane od jego uczestników, zapamiętany 
przez nich obraz powstania, ich przeżycia oraz własne emocje planuje arty-
stycznie wyrazić w kreacji opartej na konkrecie przefiltrowanym przez fakty 
i uczucia. Mijały lata, a wizja pomnika ulegała udoskonaleniu pod wpływem 
dystansu czasowego oraz autorskiej refleksji i analizy historycznej:

Po dziesięciu latach przemyśleń, doświadczeń i zapoznawania się z dziejami walk 
z hitlerowskim najeźdźcą doczekałem możliwości przystąpienia do realizacji 
projektu pomnika tych walk 343.

W tej wypowiedzi artysty słychać ulgę, że udało mu się wykorzystać szansę 
na zaprojektowanie monumentu upamiętniającego powstanie.

Możliwość jego zbudowania w państwie komunistycznym nie była czymś 
oczywistym. Wynikało to z krytycznej postawy PRL-u wobec powstania bę-
dącego próbą ratowania suwerenności kraju i jego niezależności od Związku 
Radzieckiego, którego wojska zbliżały się do stolicy, by ją zająć i narzucić 
ideologię zwycięzców. Oficjalna wersja, propagowana przez władzę i obowią-
zująca w szkolnictwie (utrwalana zwłaszcza w podręcznikach wydawanych do 
1956 roku), ukazywała powstanie jako nieodpowiedzialne działanie dowódz-
twa Armii Krajowej, które spowodowało olbrzymie szkody i było pozbawione 
większego znaczenia militarnego. Podkreślała, że powstanie to wyraz zdrady 
polskiej reakcji. Nieprawdziwa historiografia systemu totalitarnego zatajała 
fakty: nie wspominano, że Armia Czerwona instruowana przez Józefa Stalina 
czekała przy granicach Warszawy, aż ta zostanie całkowicie zniszczona, i nie 
udzieliła pomocy wojskowej powstańcom, którzy reprezentowali organizacje 
niepodległościowe przeciwne planom ZSRR wobec Polski. Wszystko to miało 
na celu zatarcie w pamięci Polaków wartości, takich jak honor, niepodległość 

 342 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 
1950 [?].

 343 Ibidem.
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i wolność, które od zawsze były kultywowane przez rodzimą tradycję, kulturę 
i historię, pomagając zachować zagrożoną od wieków tożsamość narodową.

Powstanie warszawskie w świadomości większości Polaków i wbrew ko-
munistycznej propagandzie pozostało przykładem bohaterskiej walki patrio-
tycznej, której kult w społeczeństwie polskim był nadal żywy. Postrzegano je 
jako „ostatni romantyczny zryw zbrojny Polaków w historii” 344 i wpisywano 
w tradycję narodowych powstań. Główny cel walk w stolicy stanowiła wol-
ność rozumiana jako wartość ważniejsza niż życie ludzkie i dobra materialne. 
Powstanie uwydatniało znaczenie bohaterstwa, ofiarności, uporu w dążeniu 
do suwerenności. Uwznioślało śmierć, cierpienie i kalectwo, które postrze-
gano w kategoriach ofiary będącej świadectwem patriotyzmu i wierności 
wartościom narodowym. Tragizm powstania warszawskiego został usensow-
niony w oparciu o tradycję okresu romantyzmu i uznany za naturalny skutek 
postępu polskich dziejów 345. Ten zryw stał się symbolem uwarunkowanego 
historycznie wzorcowego zachowania Polaka polegającego na ofiarowaniu 
własnego życia w imię wolności ojczyzny. Pozostał zjawiskiem typowo polskim, 
podkreślającym specyfikę naszego narodu oraz zrozumianym głównie przez 
Polaków. Taka wizja powstania warszawskiego została utrwalona w projektach 
pomnika Bohaterów Warszawy autorstwa Dunikowskiego, któremu bliskie 
były wartości narodowe i tradycja polskiego romantyzmu. Należy jednak 
przypomnieć, że ten zryw ku wolności budził kontrowersje i był również 
negowany. Krytykowali go nie tylko komuniści, ale także Polacy, którzy oce-
niając go racjonalnie, zauważali brak jakiejkolwiek szansy na jego powodzenie 
i uznawali go za absurdalny. W podobnym duchu postrzegały ten bunt inne 
państwa – określały go głównie jako „spełnienie” z góry przesądzonej bez-
celowej porażki – rozgrywającej się w granicach polskiej stolicy i zamkniętej 
dla reszty świata. Stefan Stawiński, uczestnik powstania warszawskiego, a po 
wojnie prozaik i scenarzysta, uważał, że Polacy nie potrafili opowiedzieć 
o tym ważnym wydarzeniu zachodniej opinii publicznej, a więc również od 

 344 J. S. Stawiński: Ryba na piasku. Rozm. przepr. K. Masłoń. „Rzeczpospolita”, 25.09.2004, 
http://polish-jewish-heritage.org/pol/Oct_04_Jeszcze_Powstaniu_Warszawskim.htm 
[data dostępu: 11.06.2012].

 345 Ibidem.
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strony propagandowej powstanie przegrali, w przeciwieństwie na przykład 
do Żydów, którzy swoim całopaleniem w getcie warszawskim wstrząsnęli 
światem. Podkreślał ambiwalentne cechy walki powstańców – obok heroizmu 
i tragizmu jednocześnie dostrzegał w niej elementy satyry.

Warunki do postawienia pomnika poświęconego powstańcom Warszawy 
przygotowywano latami. Po śmierci Stalina, w marcu 1953 roku, pojawiły 
się tendencje liberalizacyjne w polityce Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej wobec społeczeństwa, które pamiętało prawdziwą historię powstania 
i chciało utrwalić w formie monumentu jego właściwe znaczenie. Okazja, 
by zrealizować ten cel, nadarzyła się dopiero wtedy, gdy okres socrealizmu 
kończył się w atmosferze przegranej, czyli w 1956 roku, na fali „polskiego 
października”. Jego zdobycze (swobody polityczne, przywrócenie nauki religii 
w szkołach, prawie całkowite uwolnienie prasy od interwencji cenzury) pró-
bowano wykorzystać do wzniesienia pomnika, który nie byłby artystycznie 
ograniczony przez doktrynę, ale reprezentowałby wolną sztukę. Decyzję 
o jego budowie podjęto nie później niż w połowie 1956 roku, o czym świad-
czy zaproszenie Dunikowskiego do przystąpienia do Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy, napisane w imieniu Przewodniczą-
cego Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy 31 lipca 1956 
roku 346. W październiku tego roku komitet zdecydował się zorganizować 
konkurs i zaplanował termin jego ogłoszenia na 1 grudnia 1956 roku, a ter-
min składania prac ustalił na 1 sierpnia 1957 347. Do zainicjowania budowy 
wykorzystano zatem zarówno nastroje społeczeństwa ponaglającego do 
budowy monumentu, jak i okres demokratyzacji w polskim państwie komu-
nistycznym. Wyczucie czasu okazało się decydujące. Już w styczniu 1957 roku, 
wraz z wyborami do Sejmu PRL, skończył się okres pobłażliwości władzy. 
Wolność wypowiedzi, również artystycznej, została ponownie ograniczona 

 346 MNWK, rkps sygn. 6601. Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego 
Warszawy, do X. Dunikowskiego, Warszawa, 31 lipca 1956 r.

 347 Termin ogłoszenia konkursu powszechnego zaproponowany w uchwale komitetu róż-
ni się od daty podanej w artykule I. Grzesiuk-Olszewskiej (Eadem: Konkursy na 
pomniki: Oświęcimski i Bohaterów Warszawy jako przykład kontrowersji między twórcą 
i odbiorcą. W: Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Warszawa, listopad 1984. Warszawa 1987, s. 233), tj. 15 lutego 1957 r.
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przez wprowadzenie rygorystycznej cenzury. Wyrazem popaździernikowego 
reżimu stały się wpływ systemu na wybór pracy Koniecznego w drugim eta-
pie konkursu oraz widoczne w tej decyzji wciąż aktualne forsowanie metod 
realizmu socjalistycznego. Pokazało to także brak możliwości suwerennego 
rozstrzygnięcia eliminacji i potwierdziło trwającą oficjalnie od 1949 roku 
zależność polskiej sztuki od władzy.

Konkurs na pomnik Bohaterów Warszawy, przebiegający w latach 1957–
1959, wzbudził wielkie emocje w społeczeństwie polskim, głównie warszaw-
skim. Podobnie jak konkurs na Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu 
w Oświęcimiu-Brzezince, datowany na ten sam okres, odegrał znaczną rolę 
w kształtowaniu się polskiej sztuki pomnikowej – rzeźby monumentalnej 
i w ogóle dzieła rzeźbiarskiego. Zainspirował do artystycznego zgłębienia istoty 
monumentu, co skutkowało odkryciem, że opiera się on nie tylko na rzeźbie 
i architekturze czy relacjach między tymi dziedzinami sztuki, ale również na 
kwestii „otwarcia” formy artystycznej oraz organizacji szeroko rozumianej 
przestrzeni. W tym wypadku chodziło o przestrzeń nie-zwykłą, będącą miej-
scem hołdu i kultu 348. Te zagadnienia zostały poruszone już wcześniej, ale nie 
na tak wielką skalę. Dunikowski analizował je i rozwiązał formalnie tuż po 
wojnie, pracując nad pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny 
(1946–1955), w którym zastosował monumentalną syntezę rzeźbiarsko-archi-
tektoniczną, otwierającą się na otaczającą ją przestrzeń natury i współtworzącą 
z nią miejsce sakralne. W projektach pomnika Bohaterów Warszawy artysta 
zamierzał przede wszystkim osiągnąć efekt współgrania tematu i formy, sym-
bolicznie zamykając to ważne dla niego wydarzenie w materiale plastycznym. 
Tutaj temat inicjował rozwiązanie artystyczne, a nie, tak jak w przypadku 
pomnika Czynu Powstańczego, forma dominowała nad treścią.

2.6.2. Pierwszy etap konkursu

Decyzja o budowie pomnika zapadła 30 lipca 1956 roku. Dzień później 
prasa poinformowała o tym fakcie społeczeństwo. Komentarze – w formie 
odpowiedzi na ankietę dotyczącą lokalizacji pomnika lub listów nadsyłanych 

 348 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 229.
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do redakcji „Życia Warszawy” – towarzyszyły odtąd postępowaniu kon-
kursowemu. Dyskusja ta trwała ponad miesiąc (do sierpnia 1956 roku), ale 
korespondencja wybrana z około 700 listów napisanych przez osoby szcze-
gólnie zainteresowane losem pomnika była drukowana jeszcze długo potem 
na łamach „Życia Warszawy” i krążyła w czytelniczym obiegu, zachęcając do 
kontynuowania burzliwej wymiany zdań. Społeczeństwo, głównie warszaw-
skie, odnosząc się do problemu lokalizacji pomnika, wymieniało wszystkie 
ważniejsze punkty stolicy. Chciało, by miejsce jego usytuowania pokrywało 
się z konkretną przestrzenią, w której rozgrywało się powstanie i z którą 
mieszkańcy byli związani emocjonalnie 349. Dyskutowano nad bohaterem, 
któremu miał być poświęcony, gdyż okazało się, że to nie jest jednoznaczne. 
Według jednych pomnik miał oddawać cześć powstańcom Warszawy lub 
jej obrońcom z czasu pięcioletnich zmagań z okupantem, według innych – 
ogólnie i bardziej abstrakcyjnie – całej ojczyźnie dotkniętej doświadczeniem 
drugiej wojny światowej. Wybrano określone formy artystyczne, decydując 
się na rozwiązania typowe, nawiązujące do tradycyjnej sztuki pomnikowej, 
takie jak kopiec czy łuk triumfalny 350. Preferowano przedstawienie całkowicie 
realistyczne, czyli ukazanie postaci łączniczek i powstańców w scenie bata-
listycznej. Większość czytelników „Życia Warszawy” opowiedziała się także 
za konkursem międzynarodowym 351, być może mając na względzie utrwale-
nie w ten sposób pamięci o powstaniu warszawskim poza granicami Polski 
i upowszechnienie go jako wydarzenia ważnego dla historii całej  Europy.

Społeczeństwo polskie zdecydowało się częściowo sfinansować budowę 
pomnika, by mieć namacalny dowód wkładu w jego powstanie. Założono 
w tym celu specjalne konto w PKO, a na łamach „Życia Warszawy” utwo-
rzono stałą rubrykę, w której wymieniano osoby, ugrupowania i instytucje 
wpłacające pieniądze z ustaloną przez nie dedykacją (przeznaczeniem). Przy-
kładowo pracownicy Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego MDM w War-
szawie przekazali swój datek: „Dla uczczenia pamięci Bohaterów Warszawy, 

 349 S. Rassalski: Jaki ma być i gdzie ma stanąć Pomnik Bohaterów Warszawy. „Życie War-
szawy” 1956, nr 216, s. 4. „Słowo Powszechne” 1962, nr 105, s. 4.

 350 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 232.
 351 S. Rassalski: Jaki ma być…, s. 4.
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poległych w walce z okupantem w latach 1939–1944” 352. Ponadto „pieniądze 
wpływały również z różnych imprez kulturalnych i rozrywkowych – z koncer-
tów, przedstawień teatralnych i cyrkowych, kabaretów literackich, wieczorów 
piosenki i poezji, meczów piłkarskich, konkursów architektonicznych” 353. 
31 października 1956 roku konto, na którym znalazło się 5 760 000 złotych 
uzbieranych z wpłat różnych ofiarodawców, zostało zamknięte. Jak się później 
okazało, pieniądze i działania społeczeństwa polskiego motywowane budową 
pomnika warszawskiego nie miały żadnego wpływu na ostateczny wygląd 
monumentu, o którym zadecydowało, mimo marcowej odwilży w 1956 roku, 
autorytarne rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu.

Pod koniec października 1956 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Bohaterów Warszawy wskazał pięć miejsc, w których można by postawić 
monument: rejon pod skarpą Starego Miasta, Oś Saską (Ogród Saski, plac 
Zwycięstwa, Krakowskie Przedmieście, ulicę Karową), Oś Stanisławowską 
(miejsce po zameczku książąt mazowieckich), Powiśle Czerniakowskie i plac 
Teatralny 354. Komitet stwierdził, że dzieło może wykonać tylko Polak, ale 
jury powinno być międzynarodowe. Zaprosił wybitnych twórców pocho-
dzących z państw, które po drugiej wojnie światowej podobnie jak Polska 
reprezentowały sferę wpływów radzieckich: Ossipa Zadkine’a i Antuna Au-
gustinčića. Przede wszystkim Zadkine (1890–1967) – rzeźbiarz pochodzenia 
rosyjskiego z obywatelstwem francuskim – był indywidualnością twórczą, 
która dorównywała artystyczną rangą Dunikowskiemu i mogła go zastąpić 
w gronie oceniających. Łączyła ich przynależność do tej samej generacji 
modernistycznych twórców, którzy początkowo zachwycili się Rodinem, 

 352 „Życie Warszawy” 1956, nr 216, s. 4.
 353 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 233.
 354 MNWK, rkps sygn. 6601. Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 

Warszawy, październik 1956 r. O rozbieżnościach co do dat poszczególnych ustaleń 
konkursowych podanych w materiałach źródłowych świadczy m.in. informacja: „Na 
początku września 40 architektów i urbanistów, zebranych u naczelnego architekta 
miasta, wybrało pięć miejsc pod przyszły pomnik” (Zob. I. Grzesiuk-Olszewska: 
Konkursy na pomniki…, s. 233). Wymienia się również datę 29 października 1956 r., 
kiedy to podczas drugiego posiedzenia komitetu miały zostać wskazane potencjalne 
lokalizacje (Zob. I. Grzesiuk-Olszewska: Dzieje konkursu na Pomnik Bohaterów 
Warszawy. „Kronika Warszawy” 1984, nr 2, s. 64).
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potem szukali inspiracji w sztuce murzyńskiej i na końcu doszli do własnego 
stylu, zdradzającego tendencje kubistyczne oraz indywidualną ekspresyjność. 
Zadkine był autorem rzeźby Rozdarte miasto, odsłoniętej w 1953 roku, która 
tematycznie korespondowała z konkursem na pomnik Bohaterów Warszawy, 
to znaczy odnosiła się do problemu niemieckiej agresji podczas drugiej woj-
ny światowej, upamiętniając zniszczenie centrum Rotterdamu w 1940 roku. 
Chorwat Antun Augustinčić (1900–1979) został przed drugą wojną zaan-
gażowany przez Polaków do wykonania pomnika Józefa Piłsudskiego dla 
Katowic, który dotarł do stolicy Górnego Śląska dopiero po upadku ustroju 
komunistycznego w Polsce, w 1991 roku. Ten fakt na pewno nie zadecydował 
o zaproszeniu go do jury, a raczej jego nasilona, głównie po drugiej wojnie 
światowej, sympatia do socjalizmu, objawiająca się w przyjaźni z jugosło-
wiańskim komunistycznym przywódcą Josipem Tito oraz w dziełach, na 
przykład w pomniku Ofiar Faszyzmu z 1955 roku podarowanym Etiopii 
przez Tito i narody Jugosławii. Wymienieni artyści jednak nie przyjechali, 
a zamiast nich zaproszono Serba Branka Petričicia – naczelnego architekta 
Belgradu. Przewodniczącym jury został zasłużony dla sztuki polskiej Woj-
ciech Jastrzębowski.

W październiku na łamach „Życia Warszawy” wydrukowano tekst artysty 
i uczestnika powstania warszawskiego Stefana Rassalskiego 355, który przed-
stawił własną wizję pomnika Bohaterów Warszawy. Precyzując kryteria jego 
powstawania, odniósł się do publikowanych opinii społeczeństwa i próbował 
jednocześnie na nie wpłynąć oraz skrytykował skład Komitetu Budowy Po-
mnika i sądu konkursowego. W artykule Jaki ma być i gdzie ma stanąć Po-
mnik Bohaterów Warszawy 356 autor zaprezentował świadomą postawę wobec 
mającego powstać monumentu i działań konkursowych. Wyraźnie obstawał 
za artystycznym indywidualizmem i nowatorstwem, co było równoznacz-
ne z krytyką kanonu zmierzchającego socrealizmu. Wyraził też potrzebę 

 355 Rassalski jest autorem wykonanego podczas okupacji cyklu zdjęć, m.in. ilustracji do 
Apokalipsy, fotografii dokumentujących powstanie warszawskie oraz stan stolicy w latach 
1945–1948, czyli to, co wówczas uległo zniszczeniu, co ocalało i co zostało poddane 
odbudowie. Zob. Archiwum Fotograficzne Stefana Rassalskiego w zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, http://www.nac.gov.pl/afrassalskiego [data dostępu: 12.06.2012].

 356 S. Rassalski: Jaki ma być…, s. 4.
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monumentalizmu, którą może oddać syntetyczna forma – znak. Wydaje się, 
że uwagi autora dotyczące postępowania komitetu znalazły oddźwięk w jego 
późniejszych działaniach, na przykład w podziale konkursu na dwa etapy czy 
we włączeniu rzeźbiarzy do grona jury drugiego etapu. Mimo to jego uwaga 
wskazująca na brak rzeźbiarzy w jury we wstępnym przebiegu eliminacji 
pozostała faktem. Ponadto na przykładzie tego artykułu widać wyraźnie cha-
rakteryzującą cały proces postępowania konkursowego rozbieżność między 
postawą artystów wobec pomnika a oczekiwaniami społeczeństwa, która 
doprowadzi do wyraźnego konfliktu między tymi stronami w późniejszym 
przebiegu eliminacji.

Jan Szczepkowski, nawiązując do budowy pomnika Bohaterów Warszawy, 
zaproponował na łamach „Życia Warszawy” dodatkowo postawienie małych 
posągów mających charakter portretów, które upamiętniałyby „ofiarnych 
żołnierzy powstania” 357. Ta idea dążąca do utrwalenia rzeczywistego wyglądu 
konkretnych bohaterów nawiązywała do masek pośmiertnych o starożytnej 
proweniencji, które uwieczniały rysy twarzy znakomitych osobistości, oraz 
ponownie do romantycznego kultu ofiary uwznioślającego tych, którzy ją 
złożyli z własnego życia w imię ojczyzny.

W październiku 1956 roku komitet, biorąc pod uwagę prowadzoną w pra-
sie gorącą dyskusję społeczeństwa odnośnie do monumentu oraz wrześniowe 
spotkanie artystów poświęcone jego powstaniu, zwrócił się pisemnie do 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
(SARP) i Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) 
z prośbą o zorganizowanie powszechnego konkursu na projekt pomnika 358. 
Potwierdził wskazane już wcześniej propozycje lokalizacji dzieła oraz za-
znaczył, że jest otwarty na inne opcje. Oficjalnie w tej uchwale zaapelował 
do wszystkich artystów Polaków, zamieszkałych zarówno w kraju, jak i za 
granicą, o udział w konkursie. Wstępnie ustalił terminy ogłoszenia konkursu 
(1 grudnia 1956 roku) oraz składania prac (1 sierpnia 1957 roku) 359, które 

 357 Ibidem.
 358 MNWK, rkps sygn. 6601. Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 

Warszawy, październik 1956 r.
 359 Ibidem.
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jednak zostały przesunięte z powodu opóźnienia. 15 lutego 1957 roku ogło-
szono konkurs powszechny, zachęcając uczestników do swobodnej pracy nad 
własną koncepcją plastyczną pomnika i jego otoczenia 360. W tym momen-
cie rozpoczął się pierwszy burzliwy etap konkursu na pomnik Bohaterów 
Warszawy, w którym doszło do wystawy wszystkich prac, wymiany zdań na 
łamach prasy, ogłoszenia werdyktu sądu konkursowego, dyskusji artystów 
i osobnej dyskusji społeczeństwa oraz konfliktu między rzeźbiarzami a zasi-
lającymi skład komitetu architektami zakończonego podważeniem werdyktu 
tych pierwszych.

Nadesłano 196 prac 361, w  tym cztery artystów z zagranicy. Wobec 
ogromnego zainteresowania konkursem w innych państwach komitet zgo-
dził się przyjąć projekty nie tylko polskich twórców mieszkających poza 
granicami kraju, ale również obcokrajowców. Wszystkie zgromadzono 
w Zachęcie. Charakteryzowała je wielka różnorodność pod względem 
kompetencji wykonawcy, sposobu ujęcia problemu, rozwiązań formalnych 
i jakości pracy. Do tego dochodziły różnice kulturowe i wiekowe, bo wśród 
uczestników były również dzieci. Najpierw prace pokazano reprezentantom 
stowarzyszeń twórczych z prośbą o ich pisemne skomentowanie. Podczas 
oceny przyjęto przede wszystkim kryterium stopnia wyrażenia idei przed-
sięwzięcia – bohaterstwa Warszawy – oraz intensywność wrażenia, jakie 
projekt wywołał 362. Odczuwano niedosyt mimo pozornej obfitości. Nie do 
końca zadowalał sposób artystycznego ujęcia problematyki powstania. Nie 
pomogła nawet różnorodność i wielość nadesłanych prac oraz zastosowa-
nych w nich rozwiązań twórczych. W jednym z komentarzy wyróżniono 
cztery rodzaje prac: pierwszy reprezentował tradycyjną realistyczną kon-
wencję pomnikową z przedstawieniem walczących postaci; drugi – „po-
mniki-kolosy”; trzeci – realizacje sztuki nowoczesnej; czwarty – projekty 
nietrafione, skupione na emanowaniu pięknem zewnętrznym, a nie na 
problemie, na przykład „piękne iglice” i „śliczne kompozycje” o charakterze 

 360 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 232.
 361 Taką liczbę prac w pierwszym etapie konkursu podaje I. Grzesiuk-Olszewska. Zob. 

Eadem: Dzieje konkursu na Pomnik..., s. 65, 67.
 362 T. Jack: Pierwsze spojrzenie. 195 projektów na Pomnik Bohaterów. „Życie Warszawy” 

1958, nr 76, s. 2.
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dekoracyjnym. Dostrzeżono oryginalne rozwiązania, między innymi pro-
jekty umieszczone w nurcie Wisły lub wyobrażające ruiny. Doceniono 
śmiałe poszukiwania nie tylko rzeźbiarskie, ale również architektoniczne, 
stwierdzając także, że „import nie przywiózł rewelacji” 363. Niektórzy emo-
cjonowali się egzotyką, zwracając uwagę na przykład na propozycje artystów 
z Chin, którzy zastosowali rzadkie u nas połączenie pomnika z budowlami 
użytkowymi 364. Znużeni doktryną socrealizmu oceniający pozytywnie 
odebrali prace abstrakcyjne, dlatego zapamiętali projekt Płomień Marka 
Leykama, mający formę „rozkręcającej się dynamicznie spirali” 365, która 
była typowym motywem stosowanym przez tego twórcę w jego oryginalnej 
działalności architektonicznej. Historycy sztuki, literaci, malarze i  laicy 
twierdzili, że w konkursie nie chodziło o artyzm, bo trudno go egzekwować 
u dzieci, amatorów, pomysłowych dyletantów, którzy nadesłali kurioza 
o nikłej wartości, na przykład „przedmiot najbardziej tajemniczy” – „gąsior 
szklany do robienia nalewek, o którego wyższym przeznaczeniu świadczy 
niezbicie rząd chorągiewek wymalowany na brzuścu” 366. W nadesłanych 
pracach istotne było przede wszystkim wyrażenie uczuć narodowych, co 
nadało im charakter „wielkiej manifestacji patriotycznej”, tłumaczącej ich 
znaczenie i niepodważalność 367. Wystawę otwarto dla całego społeczeństwa 
do 20 kwietnia. Frekwencja była bardziej niż zadowalająca – pojawiło się 
100 000 osób.

Sąd konkursowy pierwszej nagrody nie przyznał. Dwie drugie nagrody 
otrzymali Jan Bogusławski z zespołem i Franciszek Masiak. Projekt wykonany 
pod kierunkiem Bogusławskiego wyobrażał barykadę zbudowaną z pięciu 
ustawionych obok siebie w ciągu rozwarstwiających się brył, na jednej z nich 
widniał znak Polski Walczącej. Dzieło miało stanąć na placu Zamkowym. 
Schematyczna, blokowa forma cechująca działalność architektoniczną tego 
warszawskiego artysty swoją prostotą zbliżała się do monumentalnego po-
mnika opracowanego przez niego i rzeźbiarza Stanisława Sikorę jeszcze przed 

 363 Ibidem.
 364 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 233.
 365 Ibidem.
 366 [KTT]: Pomnik czy gąsior?. „Nowa Kultura” 1958, nr 21.
 367 A. Wojciechowski: Konkurs ciągle otwarty. „Świat” 1958, nr 19.
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wojną – mauzoleum generała Gustawa Orlicza-Dreszera. Problematyka 
pomnika Bohaterów Warszawy odnosiła się do osobistej historii Bogusław-
skiego, który również został szczególnie doświadczony przez niemieckiego 
okupanta – przez pięć lat przebywał w Oflagu II C Woldenberg w Dobie-
gniewie. Praca Franciszka Masiaka przedstawiała ruiny domu, na których 
tle umieszczono postaci partyzantów. Była przeznaczona na Rynek Starego 
Miasta. Przyznano również trzy trzecie nagrody, pięć wyróżnień pierwszego 
stopnia i 14 drugiego stopnia oraz kilka zwrotów kosztów. Częściowo sfinan-
sowano na przykład projekt zespołu, w którego skład weszli: Wojciech Fangor, 
Zofia i Oskar Hansenowie, Jan Meisner, Lechosław Rosiński i Lech Toma-
szewski. Propozycja ta w formie pionowo ustawionej płyty wkomponowanej 
w układ elementów otoczenia była efektem szczególnie wówczas ważnych 
dla tych twórców poszukiwań architektonicznych wyrażonych podczas pracy 
nad bryłą pomnika. Jury próbowało docenić wkład wszystkich uczestników, 
ale także dało do zrozumienia, że wśród nagrodzonych prac nie znalazła się 
ta właściwa, która zasługiwałaby na realizację.

7 maja 1958 roku członkowie SARP i ZPAP zebrali się w salach Teatru 
Narodowego, by przedyskutować wyniki konkursu. Zgromadzeni zgodzili 
się z decyzją jury, by nie przyznać pierwszej nagrody i nie typować żadnej 
pracy do realizacji. Plastycy mieli nadzieję na ponowne eliminacje, tym razem 

„artystyczne”, oparte na współzawodnictwie „właściwych” artystów i posłu-
gujące się w ocenie kryterium artyzmu – dlatego obstawali za rozpisaniem 
drugiego etapu konkursu. Podczas spotkania zaznaczył się elitarny charakter 
tego środowiska, przeciwstawiony gustowi i umiejętnościom ogółu. Artyści 
zamanifestowali swoją odrębność wobec reszty społeczeństwa.

12 maja 1958 roku odbyła się „dyskusja otwarta dla wszystkich” 368, zor-
ganizowana w Teatrze Rozmaitości przez redakcję „Życia Warszawy” i Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy. Podczas spotkania 
społeczeństwo walczyło o swój pomnik, kierując się emocjami i własną wizją, 
natomiast zignorowało wartość obiektywnie pojętej sztuki. Żądało dzieła 
reprezentującego postawę zbiorowości i wrogo odnosiło się do propozycji 
artystów. Publiczność finansowała monument, dlatego „czuje się w pełni 

 368 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 235.



310

2. Powojenne pomniki Xawerego Dunikowskiego

zleceniodawcą, żąda pełnej satysfakcji, nie uznaje kompromisu” 369. Ale każdy 
reprezentant tej publiczności bronił osobistego wyobrażenia pomnika, a pro-
jekty artystów traktował jako „niepożądaną ingerencję” w swoje marzenie. 
Już tutaj pojawiło się nawarstwienie konfliktów: spór między jednostkami 
wyróżniającymi się z ogółu i spór między ogółem a artystami. Sytuacja była 
problematyczna. Podczas dyskusji okazało się, że żadna forma projektu – ani 
tradycyjna, ani współczesna i abstrakcyjna – nie zadowala większości. Nie 
spodobał się kształt mauzoleum, bo kojarzył się ze śmiercią i przegraną oraz 
mijał się z potrzebą „ekspresyjnego wyrazu walki zwycięskiej” 370.

Wszystkie wypowiedzi łączyło żądanie, by pomnik był prawdziwy, zrozumia-
ły, realistyczny, ale dla każdego mówcy prawdziwe, zrozumiałe, realistyczne 
są tylko jego koncepcje, jego wspomnienia i przeżycia. Powtarzające się we 
wszystkich wypowiedziach żądania przedstawienia ekspresyjnego nie mieści 
się w tradycyjnej konwencji pomnikowej. Nie mieści się w żadnej konwencji 
przedstawienia plastycznego, bo przytłaczająca większość dyskutantów nie zdaje 
sobie sprawy, jakie są sposoby i możliwości tłumaczenia jakichkolwiek treści 
na język plastyczny. […] zleceniodawca nie umie określić swojej roli w dziele 
pomnika i nie rozumie języka twórcy 371.

Dialog między społeczeństwem i artystami okazał się niemożliwy, obie 
strony nie potrafiły znaleźć sposobu porozumienia. Niekompetencja roze-
mocjonowanego ogółu i konwencjonalność artystów stanowiły sprzeczność 
nie do pogodzenia.

Kolejny konflikt rozegrał się pomiędzy twórcami – rzeźbiarzami i ar-
chitektami. Trzydziestu pięciu artystów rzeźbiarzy, na czele z uczestnikiem 
konkursu Janem Szczepkowskim i Ludwiką Nitschową, zwróciło się do 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika z pismem, w którym postawili po-
stępowaniu konkursowemu konkretne zarzuty oraz domagali się ponownego 
rozpatrzenia prac konkursowych w zmienionym składzie (z uwzględnieniem 

 369 B. Majewska: Co robić?. „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 21, s. 3.
 370 Ibidem.
 371 Ibidem.
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takiej samej liczby rzeźbiarzy co architektów) i ogłoszenia drugiego etapu 
konkursu. Głównym powodem zanegowania werdyktu jury było niepowoła-
nie zastępców rzeźbiarzy w miejsce nieobecnych artystów rzeźbiarzy zagra-
nicznych, takich jak Zadkine i Augustinčić, ale „dokoptowanie” kolejnego 
architekta z zagranicy Petričicia, co powiększyło znaczną przewagę architek-
tów 372. W odpowiedzi Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Janusz 
Zarzycki stwierdził, że: „nie ma podstaw do ponownego rozpatrywania prac 
konkursu” 373. Jednak zarzut o przewagę liczebną architektów w składzie jury 
był faktem. SARP, organizujące konkurs na zlecenie komitetu wraz z ZPAP, 
wybrało sześciu swoich przedstawicieli, ZPAP – trzech rzeźbiarzy i czterech 
malarzy, Komitet Budowy Pomnika – czterech przedstawicieli społeczeń-
stwa. Gdyby liczba rzeźbiarzy powiększyła się o zaproszonego Zbigniewa 
Pronaszkę, który zmarł po otwarciu konkursu, przewaga architektów nadal 
byłaby widoczna. W pierwszym etapie decydowali więc architekci. Ale nie 
tylko. Postacią reprezentującą najwyższą władzę był Janusz Zarzycki, Prze-
wodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, który wyreżyserował 
przebieg konkursu, a kontaktując się ze społeczeństwem na łamach prasy, 
stwarzał pozory bezbłędnie przebiegających eliminacji. Na nieprzyznanie 
pierwszej nagrody nie miało więc wpływu niezdecydowane społeczeństwo 
ani grono artystów pragnących „artystycznego” konkursu, którzy zwrócili 
uwagę na problemy poboczne. Siłą dominującą pozostawała władza i to 
jej autorytarność stanowiła główny problem. Wśród wyróżnionych prac 
nie widziała ona żadnej, która przypominałaby o komunistycznym ustroju 
i była wierna socrealizmowi, niepokojąco dezaktualizowanemu w kontekście 
politycznej liberalizacji i w świadomości ogółu.

W werdykcie podkreślano, że zaplanowany pomnik jest dziełem sta-
wianym przez polskie społeczeństwo, dlatego powinien być zrozumiały dla 
większości. Jednak te zapewnienia o narodowym charakterze monumentu 
były pozorne, bo to nie zbiorowość wybierała projekt, ale władza. W ocenie 
wyników pierwszego etapu konkursu jej wpływ zaznacza się w podpunkcie 

 372 J. Zarzycki: W sprawie Pomnika Bohaterów Warszawy. Odpowiedź na list rzeźbiarzy. 
„Życie Warszawy” 1958, nr 125.

 373 Ibidem.
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dotyczącym ogólnych oczekiwań, w którym stwierdzono, że opinia społecz-
na nie chce monumentu akcentującego głównie martyrologię narodową 374, 
co zgadzało się z panującą wówczas tendencją do idealizacji rzeczywistości 
komunistycznej i do radosnego wkraczania w przyszłość socjalistycznego 
raju. Zaznaczano też, że wybrany projekt będzie miał charakter reprezen-
tacyjny – stanie w jednym z głównych, najbardziej ruchliwych punktów 
Warszawy, „wśród ludzi” 375. Nie wspomniano, że będzie stanowić symbol 
systemu arbitralnie wprowadzony w codzienność Polaków.

Z powyższej obserwacji wynika, że pierwszy etap konkursu charakte-
ryzowały głównie spory. Konflikt między artystami przebiegał dwutorowo: 
rozgrywał się między rzeźbiarzami należącymi do ZPAP a architektami 
wchodzącymi w skład jury oraz twórcami prezentującymi swoje dzieła 
w eliminacjach; tym niesnaskom towarzyszył kolejny konflikt między róż-
nymi wizjami pomnika reprezentantów społeczeństwa oraz między ogółem 
i artystami. W tle rysował się spór między swobodą twórczą a artystyczną 
doktryną typowaną przez władzę, a więc między artystą a sztuką zideolo-
gizowaną. Konkurs na pomnik Bohaterów Warszawy był zwierciadłem 
pełnej antagonizmów i sprzeczności Polski komunistycznej, które ujawniły 
się podczas konfrontacji z wydarzeniem historycznym symbolizującym 
i przypominającym wolność (ojczyzny). Jeszcze bardziej dało się to zauwa-
żyć podczas drugiego etapu konkursu, w którym tym razem wziął udział 
Dunikowski, główny bohater konfliktu na linii: twórca – oficjalny schemat 
artystyczny.

2.6.3. Drugi etap konkursu

Dnia 22 stycznia 1959 roku ogłoszono drugi etap konkursu – tym razem 
krajowy, z zaproszonymi zespołami, ale tak jak poprzednio otwarty dla 
wszystkich. Dunikowski został zaproszony do udziału imiennie, zgodnie 
z nowymi ustaleniami zalecającymi, by zwrócić się do „kilku wybitnych 

 374 KP, rkps sygn. 766. Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 
Warszawy, Warszawa, 1958–1962.

 375 Ibidem.
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artystów” 376, o czym społeczeństwo poinformowała prasa. Wydaje się, że 
był to główny powód jego przystąpienia do eliminacji. W 1957 roku został 
wybrany prezesem Rady Artystycznej ZPAP, a wówczas inni zrzeszeni twórcy 
oraz władza chcieli zaangażować w przedsięwzięcie wyłącznie jego spośród 
uznanych artystów. Robiono mu nadzieję, stąd późniejsze rozczarowanie 
Dunikowskiego przegraną i petycje Flukowskiej, by wbrew werdyktowi 
uwzględniono jego pracę.

Oprócz Dunikowskiego zaproszono trzy zespoły wyróżnione w konkur-
sie na Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince: 
zespół Aliny Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego oraz zespół Oskara 
Hansena, oceniony najwyżej, w którego skład wchodzili także Jerzy Jarnusz-
kiewicz i Julian Pałka. Do eliminacji podeszli laureaci drugich i trzecich 
nagród uzyskanych w pierwszym etapie konkursu, pięć zespołów i autor 
pracy indywidualnej (wymienieni według kolejności numerów nagrodzonych 
projektów): Jan Bogusławski, Kazimierz Gąsiorowski i Adam Mauersberger 
(praca nr 58), Wacław Kowalik, Zbigniew Krasnodębski i Stanisław Żaryn 
(praca nr 72), Franciszek Masiak (praca nr 88), Franciszek Strynkiewicz, 
Maria Pieńkowska, Władysław Muszkowski i Stanisław Janikowski (praca 
nr 127), Witold Cęckiewicz, Helena Husarska, Roman Husarski, Maria Let-
kiewicz, Tadeusz Bagiński, Jerzy Chronowski i Szczepan Henning (praca 
nr 154), Andrzej Kurkiewicz, Bohdan Paszowski, Bronisław Chromy i Witold 
Skulicz (praca nr 145).

Zgodnie z uchwałą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 
Warszawy, podjętą 30 sierpnia 1958 roku podczas posiedzenia komitetu 
decydującego o drugim etapie konkursu i lokalizacji monumentu, elimina-
cje miały obejmować członków ZPAP i SARP 377. Na miejsce usytuowania 
dzieła ostatecznie wybrano plac Teatralny – teren po dawnym warszawskim 
ratuszu aż po Trasę W-Z. Tym razem w składzie jury nieznaczną przewagę 
mieli rzeźbiarze, czego jako zadośćuczynienia za większą liczbę architektów 

 376 „Trybuna Ludu” 1958, nr 243. Cyt. za: I. Grzesiuk-Olszewska: Dzieje konkursu na 
Pomnik…

 377 MNWK, rkps sygn. 6601. Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 
Warszawy, 30 sierpnia 1958 r.
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podczas pierwszego etapu eliminacji dopilnował Szczepkowski, mianowany 
na przewodniczącego sądu konkursowego. ZPAP reprezentowało, oprócz 
Szczepkowskiego, sześciu artystów rzeźbiarzy: Fryderyk Toth (sędzia refe-
rent), Alfons Karny, Jerzy Mazurczyk, Józef Aumiller oraz uczniowie Duni-
kowskiego – Wanda Ślędzińska i Jacek Puget. SARP wybrało ze swojego grona 
pięciu architektów: Stanisława Rychłowskiego (sędzia referent), Wojciecha 
Piotrowskiego, Jerzego Gieysztora, Jana Kruga oraz Jana Zachwatowicza 
w funkcji zastępcy przewodniczącego. Ponadto do jury należał Adolf Cibo-
rowski – naczelny architekt Warszawy oraz przedstawiciel Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki 378. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy 
był reprezentowany przez przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej 
Zygmunta Dworakowskiego, naczelnego redaktora „Życia Warszawy” Hen-
ryka Korotyńskiego, dyrektora Muzeum Narodowego Stanisława Lorentza, 
Stanisława Płoskę i Juliusza Rómmla. Konfliktu między rzeźbiarzami i archi-
tektami tym razem nie było (stosunek wynosił 7:6), ale to nie miało znaczenia. 
Ustalenie składu sądu konkursowego stanowiło tylko formalność, a władza 
osobiście wybrała zwycięzcę, wysługując się Zarzyckim czuwającym nad 
organizacją całego przedsięwzięcia.

15 października 1959 roku zakończono przyjmowanie prac, 28 listopada 
odbyło się pierwsze posiedzenie sądu konkursowego, a 8 grudnia nastąpiło 
rozstrzygnięcie. Spośród 106 projektów nadesłanych z całej Polski, głównie 
z Warszawy, wybrano pracę zatytułowaną Nike Warszawska autorstwa mało 
jeszcze wówczas znanego rzeźbiarza krakowskiego Mariana Koniecznego, 
którą wykonał z architektami: żoną Zagremmą Konieczną, bratem Adamem 
Koniecznym oraz Janem Krugiem. Jednak propozycję tę przyjęto warunko-
wo i zaznaczono konieczność jej korekty, której szczegóły miały być odgórnie 
wskazane i zweryfikowane. Przyznano pięć wyróżnień pierwszego stopnia, 
które trafiły do Dunikowskiego, Stanisława Kulona, Edmunda Majakowskie-
go, Franciszka Masiaka (rzeźba) i Jana Soroczyńskiego (urbanistyka), Józefa 
Gosławskiego, Wandy Gosławskiej i Stanisława Gosławskiego. Wyróżnienia 
drugiego stopnia otrzymało również pięć zespołów: Zbigniew Malaszew-
ski i Ludomir Tomaszewski, Franciszek Habdas i Romuald Welder, Jan 

 378 Ibidem.
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Bohdan Chmielewski i fotograf Tadeusz Wierzbłowski, Konstanty Danko 
(projekt) i Zygmunt Jabłoński (współpraca rzeźbiarska) oraz Adam Procki 
i Wiesław Koziński. 17 projektom przysługiwał częściowy zwrot kosztów. 
O wynikach konkursu jury dyskutowało jeszcze na sześciu plenarnych po-
siedzeniach. 18 grudnia otwarto w Zachęcie wystawę prac konkursowych, 
która trwała do 17 stycznia 1960 roku. Na początku, przez kilka dni odby-
wał się pokaz zamknięty, który zakończył się 22 grudnia, gdy ujawniono 
werdykt. Frekwencja znów była oszałamiająca. W pierwszym dniu Zachętę 
odwiedziło kilkaset osób, co świadczyło o niesłabnącym zainteresowaniu 
 eliminacjami 379.

Stanisław Kulon w wyróżnionym projekcie Kamienie na szaniec zain-
spirował się literaturą. Przedstawił kamienie rozrzucone na terenie całego 
założenia pomnikowego i częściowo wyrzeźbione, które tworzyły główne 
punkty kompozycji, przywołując pamięć o nieznanych poległych powstań-
cach. Pracę charakteryzowało odejście od rzeźby pomnikowej, swobodny 
układ elementów oraz wykorzystanie walorów materiału – granitu w różnych 
odcieniach i o szorstkiej powierzchni. Artysta, wspominając ten projekt już 
w wolnej Polsce, wyznał, że chciał w nim wyrazić swoją osobistą postawę 
wobec głównej idei przyświecającej konkursowi, niezwiązaną z politycznym 
zaangażowaniem, dlatego też nie wygrał:

Motorem przewodnim mojego projektu była jednak nie polityka, ani ideologia, 
ale patriotyzm i poświęcenie, bo kiedyś bardzo się przejąłem znaną książką pt. 

„Kamienie na szaniec”. W moim projekcie zabrakło tej ideologii. Przegrałem 380.

Praca Edmunda Majakowskiego, zatytułowana Powiśle, przedstawiała 
rotundę z bloków piaskowca wspartą na prostokątnych filarach, opatrzoną na 
zewnątrz rzeźbami wykutymi w ciemnym piaskowcu, a od strony wewnętrz-
nej terakotowym fryzem przedstawiającym sceny walki. Pośrodku rotundy 
ustawiono prostokątną podstawę, prawdopodobnie pod znicz. Całość miała 

 379 I. Grzesiuk-Olszewska: Dzieje konkursu…
 380 Artyści o pomniku. Dlaczego robiłem pomniki? Dlaczego pomników nie robiłem?. „Rzeźba 

Polska” 1989, t. 4, s. 11.
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charakter monumentalny, o czym świadczyła jej zamierzona wielkość (średni-
ca – około 20 m) oraz wyraźne odwołanie do sztuki megalitycznej. Późniejsze 
prace Majakowskiego nawiązywały do tych poszukiwań precyzyjną kompo-
zycją plastyczną przedstawień batalistycznych i historycznych, wykonanych 
najczęściej techniką ceramiczną (na przykład pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w parku miejskim w Przasnyszu, 1966).

Wspomniany wcześniej projekt Franciszka Masiaka i Jana Soroczyń-
skiego Żagiew, wyróżniony drugą nagrodą w pierwszym etapie konkursu, 
miał formę prostokątnego bloku ruin przypominającego filar, na którym 
wyrzeźbiono epopeję walk w latach 1939–1945, ukazującą szkicowo ujęte 
postacie ustawione nad sobą w różnych pozach. Wykonana w brązie bryła 
została zespolona z postumentem, na którym wyryto datę. W realizacji 
jego wysokość miała wynosić 19 metrów, a front i dojście planowano od 
strony placu Teatralnego 381. W późniejszym pomniku Walki i Męczeństwa 
Społeczeństwa Bydgoszczy i Ziemi Bydgoskiej (1969) Masiak powrócił do 
tematyki patriotycznej i martyrologicznej. Podobnie jak w pracy konkursowej, 
wydobył w tym monumencie ludzkie kształty z bryły brązu, ale w sylwetkach 
przedstawionych postaci i w formie całości widać było już znacznie wyraź-
niejszą ekspresyjną deformację.

Propozycja Józefa Gosławskiego, Wandy Gosławskiej i Stanisława Go-
sławskiego Echo ukazywała obelisk w formie smukłego, przepołowionego 
wzdłuż symetrycznie trapezu mającego dochodzić do 20 metrów wysokości. 
W dolnej części na zewnętrznej ścianie umieszczono niewielką płaskorzeź-
bę ze szkicem postaci. Gdyby nie ten fragment z rzeźbą przedstawieniową, 
całość stanowiłaby abstrakcyjną geometryczną bryłę działającą czystą pu-
stą powierzchnią, która również przypominała kształtem megality. Józef 
Gosławski także wziął udział w pierwszym etapie konkursu, a w drugim 
etapie został uhonorowany tą samą nagrodą co jego były profesor Duni-
kowski. Swojego mistrza przedstawił w kubizującej rzeźbie Dunikowski, za 
którą w 1932 roku otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie 
Karykatury w wiedeńskiej Künstlerhaus. W swoich rzeźbach odwoływał się 
do jego sztuki – w nagrobku Janiny Gałowej na Cmentarzu Rakowieckim 

 381 „Stolica” 1960, nr 1, s. 2–3.
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widać podobieństwo do Fatum Dunikowskiego, a w kompozycji Quo vadis 
do fasady krakowskiego kościoła jezuickiego z lat 1910–1912. Wykonał 
również rysunek Dunikowskiego w formie karykatury, który znajduje się 
w zbiorach rodziny Gosławskich, a w okresie powojennym regularnie z nim 
korespondował. Obaj artyści preferowali rozwiązania kubizujące, Gosławski 
posunął się jednak do rozbicia bryły rzeźbiarskiej i jej wyraźnego podziału 
na odrębne elementy geometryczne. Kubizowanie widoczne było również 
w projekcie wyróżnionym w konkursie na pomnik Bohaterów Warszawy. 
Ponadto praca przypominała w tematyce i monumentalizmie wcześniejsze 
dzieło Gosławskiego – Nigdy wojny z 1956 roku, poświęcone pamięci ofiar 
obozu w Żabikowie pod Poznaniem.

Dunikowski został nagrodzony wyróżnieniem pierwszego stopnia za 
projekt Watra, oznaczony numerem 25 i mający formę łuku, po którego 
obu stronach ustawiono niższe rzeźby przedstawiające postać Syreny War-
szawskiej (z perspektywy odbiorcy po prawej) i znak Polski Walczącej (po 
lewej). W zestawieniu z pozostałymi wyróżnionymi pracami propozycja 
Dunikowskiego miała najbardziej klarowną i przejrzystą kompozycję, opartą 
na geometryczności – przewadze elementów prostopadłościennych. Gdyby 
nie przedstawieniowa wartość syntetycznie wykonanych rzeźb, zatarta przez 
ich funkcję symbolizowania, całość stanowiłaby czystą konstrukcję kształtów. 
Projekt ten charakteryzowało największe rozczłonkowanie formalne – po-
dział na części-znaki stanowiące artystyczny skrót myślowy.

Projekt Koniecznego przedstawiał dwunastometrową symboliczną postać 
Nike – kobiety-syreny z mieczem w ręku – umieszczoną na cokole w pozycji 
leżącej. U jej stóp znajdowała się barykada z dwóch oddzielnych granitowych 
bloków, pokrytych wizerunkami ludzkich twarzy, które obrazowały boha-
terstwo Warszawy z lat wojny 1939–1945. Była to konkursowa propozycja, 
uznana przez komitet za wersję wstępną, którą autor miał udoskonalić pod 
względem artystycznym i ideologicznym. Nagrodzona praca zawierała braki. 
Nie podobała się też społeczeństwu i krytykom, którzy nie zgadzali się na jej 
realizację. W liście otwartym osobistości polskiej nauki i sztuki sprzeciwiają-
cych się werdyktowi 382 projekt został określony jako  konwencjonalny,  banalny 

 382 „Życie Literackie” 1960, nr 9.
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pod względem symboliki, nieangażujący widza 383. Zarzucono mu odtwórczy 
akademizm i „surowy rygor plastyki” 384, charakterystyczny dla socrealistycz-
nego schematyzmu. Zniechęcała groteskowa deformacja postaci wynikająca 
z niedoskonałości warsztatu, który wykluczał świadome rozwiązania arty-
styczne. Podkreślano mierność projektu, jego kompromisowość, eklektyzm, 
łatwą ekspresję posługującą się chwytami literackimi, a nie rzeźbiarskimi 385. 
Sam artysta, który właśnie powrócił z czteroletnich studiów aspiranckich 
w Instytucie imienia Riepina przy ASP w Leningradzie, tłumaczył prasie, że 
w swojej pracy zastosował „współczesną formę”, dążył do prostoty i typowo-
ści, by być zrozumiałym przez ogół odbiorców 386. Jego przychylność wobec 
schematu sztuki komunistycznej była oczywista.

Zwycięzca podporządkował się komitetowi, który polecił mu „przepraco-
wanie” 387 projektu. Wiązało się to ze zgodą artysty na rezygnację z barykad 
oraz zmniejszenie głównej postaci z 13 metrów do około 5 lub 6 metrów, 
czego wymagała zmieniona koncepcja urbanistyczna placu Teatralnego. Tak 
przekształcony projekt został zaakceptowany i przeznaczony do realizacji 
28 stycznia 1963 roku. Ustalono podpis pod pomnikiem: „Bohaterom War-
szawy 1939–1945”, który w swojej lakoniczności prowadził do wieloznacz-
ności i omijał ukonkretnienie wspomnienia o powstańcach warszawskich, 
początkowo głównych bohaterach planowanego monumentu. 17 lipca 1963 
roku nieznacznie zmieniono jego lokalizację, przenosząc ją z osi Teatr–Hi-
poteka bliżej pałacu Blanka i Trasy W-Z, dzięki czemu gotowe dzieło zostało 
wystawione do oglądu ze wszystkich stron Warszawy. Dopiero 24 lutego 
1964 roku Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika jednomyślnie 
uznało przygotowany model. Wykonano odlew w brązie – największy, jaki 

 383 List opublikowany w „Życiu Literackim” podpisało ponad sto osób, wśród których 
znaleźli się: naukowcy, plastycy, architekci, literaci, ludzie teatru i filmu, historycy 
i krytycy sztuki, m.in. S. Gierowski, A. Lenica, H. Stażewski, E. Śliwińska, B. Urbanowicz, 
J. Bogucki, J. Jarnuszkiewiczowa, A. Wojciechowski.

 384 S. Ledóchowski: Pomnik na cenzurowanym. „Współczesność” 1960, nr 2.
 385 J. Zieliński: Konkurs na pomnik. „Kierunki” 1960, nr 3, s. 1, 10.
 386 [O. J.]: Nike – Krakowianką! Już znamy laureatów konkursu na Pomnik Bohaterów War-

szawy. „Sztandar Młodych” 1959, nr 305.
 387 „Słowo Powszechne” 1962, nr 105.
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powstał w Polsce. Cały monument ważył 280 ton, a jego wysokość wynosiła 
16,5 metra (figura z postumentem), czyli dorównywała skali czteropiętrowej 
kamienicy. 20 lipca 1964 roku uroczyście odsłonięto ukończone dzieło przy 
dźwiękach Warszawianki, w obecności przedstawicieli rządu i społeczeństwa. 

Praca nad monumentem trwała ponad cztery lata. Niedoskonały projekt 
konkursowy został „urobiony” przez władzę, która ustaliła jego ostateczny 
wygląd sugerujący jej siłę. Finalna zachowawcza figuracja dzieła była wystar-
czająco zbliżona formalnie do częściowo nadal egzekwowanych w pomniku 
zasad konwencji „socu” i jednocześnie uniwersalna tematycznie. To osta-
tecznie przyczyniło się do zaakceptowania klasycznego i zneutralizowanego 
znaczeniowo wyrażenia zwycięstwa w posągu Nike, który ani wyraźnie nie 
powielał motywów propagandowych, ani bezpośrednio nie ukazywał wła-
ściwego bohatera i doniosłości powstania. Ten w dużej mierze „bezpieczny” 
i konsensusowy monument postawiony przez komunistyczny ustrój wyrażał 
specyfikę przejściowego momentu w polskiej historii i kulturze, który – choć 
nadal ideologicznie uwarunkowany – oficjalnie dopuszczał kompromis, jed-
nak w ściśle określonych ramach. Młody i nieznany twórca, jakim wówczas 
był Konieczny, wykorzystał tę szansę i został wprowadzony w państwowe 
życie artystyczne, przyjmując rolę jednego z najbardziej reprezentatywnych 
rzeźbiarzy systemu.

2.6.4. Etapy powstawania projektów

Dunikowski dowiedział się o planie postawienia monumentu w piśmie od 
Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej miasta Warszawy, dato-
wanym na 31 lipca 1956 roku, w którym artysta został poproszony o repre-
zentowanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy. 
Wpływ na tę propozycję miał zapewne Mieczysław Moczar, Przewodni-
czący Prezydium Rady Narodowej w Warszawie w okresie od 20 grudnia 
1954 roku do 11 maja 1956 roku, a w latach 1956–1964 wiceminister spraw 
wewnętrznych, którego Dunikowski poznał podczas budowania pomnika 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (1949–1954). Mimo że data 
zaproszenia wykraczała poza okres kadencji Moczara w warszawskim Pre-
zydium Rady Narodowej, jego wkład w zaangażowanie artysty do realizacji 
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tego monumentu jest prawdopodobny, zwłaszcza gdy się uwzględni ich 
przyjacielską relację w okresie powojennym oraz przysługi wyświadczone 
twórcy przez wpływowego polityka. Dunikowski w odpowiedzi na to pismo 
zawiadomił, że nie może być członkiem komitetu, ponieważ sam zdecydował 
się wykonać projekt pomnika 388. Zaproszenie potwierdzało rangę artysty, 
którego doświadczenie i dorobek twórczy uprawniały do oceniania innych 
plastyków. Dunikowski zrezygnował z tego przywileju, bo wykluczał on 
bezpośrednie zaangażowanie twórcze. Postanowił uczestniczyć w konkursie 
i zajął pozycję tego, który jest oceniany przez innych wybitnych artystów 
dorównujących mu wiekiem oraz twórców młodszych, o znacznie mniej-
szym doświadczeniu, wśród których znaleźli się również jego uczniowie. To 
posunięcie Dunikowskiego świadczyło o jego potrzebie twórczej aktywności, 
kreacji i stawiania sobie wyzwań.

Artysta zaczął pracować nad projektami już w marcu 1956 roku, jeszcze 
przed otrzymaniem zaproszenia, a więc prawie rok przed pierwszym eta-
pem konkursu na pomnik Bohaterów Warszawy. Nie wziął jednak w nim 
udziału świadomy, że miałby przewagę czasową nad innymi uczestnikami, 
co mogłoby się wydać nieuczciwe w stosunku do nich. Okazuje się więc, że 
w tamtym czasie tworzył dla siebie, a tematyka dotycząca monumentu i re-
alizacja zamysłu artystycznego były dla niego istotne same w sobie.

Dunikowski zdecydował się przystąpić do drugiego etapu konkursu, 
w którym znaleźli się również laureaci pierwszego etapu. Według Marii 
Flukowskiej fakt, że twórca najwcześniej z nich wszystkich zajął się two-
rzeniem projektów i wystawił jeden z nich w drugiej rundzie konkursu, nie 
uszedł uwadze jury i wpłynął na to, że nie przyznano mu głównej nagrody: 

„Zdając sobie sprawę z przewagi uważał stawanie do konkursu za czyn nieko-
leżeński w stosunku do innych rzeźbiarzy członków ZPAP. Wyniki konkursu 
wykazały że niewątpliwie miał rację” 389. Pominięto, że trzeci konkursowy 
projekt Dunikowskiego – Watra – powstał w zbliżonym czasie co prace 
pozostałych uczestników drugiego etapu konkursu, a więc artysta nie miał 
nad nimi przewagi czasowej i pracował na tych samych warunkach.

 388 MNWK, rkps sygn. 6601. List X. Dunikowskiego do M. Moczara.
 389 KP, rkps sygn. 766. Brulion listu do Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy.
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Planując Pomnik Bohaterów Warszawy, artysta wziął pod uwagę historię 
i architekturę miejsca, w którym ulokował swój monument. Wrażliwy na 

„formy, style, ujęcia lokalne o bogatej różnorodności zestawień, dających 
ogromne możliwości twórczej realizacji” sięgnął do „najgłębszych źródeł 
tradycji narodowej” 390, próbując dostrzec proces jej rozwoju. Wykorzystał 
przestrzeń Warszawy oraz jej historyczne przemiany. Przede wszystkim 
jednak stwierdził: „Dążyłem do syntezy” 391. Jest to więc kolejny syntetyczny 
projekt pomnika wykonany przez twórcę, który skupia się na monumen-
talności formy. Wypowiadając się na temat pomnika Bohaterów Warszawy, 
Dunikowski mówił ogólnie o swojej koncepcji monumentu:

Ziemia pokryta jest rzeźbami, ruinami, malowidłami, znakami runicznymi – 
cmentarz wieków. Wszystko to są pomniki. Świadomie czy nieświadomie pisana 
historia narodów. Każdy naród wpisany jest w tej księdze. Nawet ptaki lepią swe 
gniazda w swoistych, różnorodnych formach architektonicznych 392.

Artysta postrzega naturę architektonicznie i rzeźbiarsko, jednocześnie 
wydaje się, że pomysł na pomnik czerpie z jej pokładów. Czuje monumenty, 
w które wpisany jest naród i historia – te wartości wyraża także w autorskich 
pomnikach sztuki. Odbiera historię otaczającej go przestrzeni i oddaje ją 
architektoniczno-rzeźbiarsko w swoich dziełach: „Płyną wieki i wciąż bez 
przerwy narasta historia, to znaczy nowe jej pomniki…” 393.

Przystępując do pracy nad projektami, uważał, że trzeba postawić dwa 
pomniki:

Jeden winien objąć dzieje walk w okresie od września 1939 do 1945. Od boha-
terskiej obrony Warszawy z wspaniałym ojcem miasta Stefanem Starzyńskim 
poprzez Westerplatte, heroizmem Powstańców Gdańskich Modlina i wszystkich 
ośrodków obrony Polski przed najeźdźcą. Następnie walka w kraju: partyzantek, 

 390 X. Dunikowski: Dążyłem do syntezy… „Kierunki” 1958, nr 20, s. 5.
 391 Ibidem.
 392 Ibidem.
 393 Ibidem.
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podziemia i walk żołnierza polskiego w obronie ojczyzny na wszystkich frontach 
świata. Byłby to raczej pomnik epicki 394.

Pierwszy monument miałby więc ująć powstanie w kontekście pięciolet-
niej wojny i dotyczyć bohaterstwa wszystkich Polaków walczących na różne 
sposoby i w różnych miejscach o wolność ojczyzny oraz z każdym wrogiem, 
który zagrażał jej niezawisłości. Przytoczone słowa świadczą o świadomej 
postawie Dunikowskiego wobec charakteru walki rodaków oraz o jej pa-
triotycznym poparciu. Wymieniając podziemne i partyzanckie organizacje 
wojskowe, którym chciał poświęcić pierwszy pomnik, wspominał także 
Armię Krajową 395. Artysta zamierzał uczcić „żołnierzy wyklętych”, którzy 
w latach wojny byli zsyłani do sowieckich łagrów lub wcielani do Armii 
Czerwonej czy armii Berlinga, a w okresie stalinizmu prześladowani, wię-
zieni i mordowani. Planował więc w pomniku Bohaterów Warszawy złożyć 
hołd wrogom systemu, co jednoznacznie świadczy o negatywnej postawie 
twórcy wobec decyzji władzy komunistycznej i niezgodności jego poglądów 
narodowowyzwoleńczych z powojennym reżimem.

W tym kontekście omawiany wcześniej pomnik Wyzwolenia Ziemi 
Warmińsko-Mazurskiej wydaje się tym bardziej dziełem problematycznym 
w swojej wymowie, która jest usprawiedliwiona osobistą biografią Duni-
kowskiego – ocaleniem go od śmierci w obozie koncentracyjnym przez 
wojska radzieckie. Twórca musiał być jednak świadomy, że ta sama Armia 
Czerwona akceptująco śledziła niszczenie Warszawy przez niemieckiego 
okupanta i niewzruszenie czekała na jej całkowite spustoszenie, by wpro-
wadzić na ziemie polskie komunistyczną władzę. Wsłuchiwał się przecież 
w relacje samych uczestników powstania warszawskiego, którzy informowali 

 394 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 
1950 [?].

 395 Podczas okupacji reprezentanci AK organizowali konspiracyjne działania zbrojne, które 
miały przygotować zwycięskie powstanie ogólnokrajowe i przywrócić niepodległy rząd 
polski dowodzący z Londynu. Funkcjonariusze AK w imieniu suwerennego kierow-
nictwa polskiego planowali wystąpić wobec wkraczających wojsk sowieckich w roli 
gospodarza jako legalne władze, co jednocześnie wykluczyłoby polityczną zależność 
od Związku Radzieckiego i narzucenie krajowi komunizmu.
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go bezpośrednio nie tylko o poczynaniach niemieckiego dowództwa, ale 
również o bezczynności wojsk radzieckich. Dunikowski okazał się artystą 
szczególnie doświadczonym podczas drugiej wojny światowej przez zawi-
rowania historii, jej ambiwalentne świadectwa, których nie sposób ocenić 
jednoznacznie, w czarno-białych kategoriach. Takim świadectwem są działa-
nia Armii Czerwonej, wobec których twórca chce się ustosunkować zgodnie 
z własnym sumieniem – wyrazić wdzięczność za uratowanie życia w pomni-
ku olsztyńskim i jednocześnie w projekcie monumentu upamiętniającego 
bohaterów Warszawy zaznaczyć swoje poparcie dla polskiej konspiracji, 
zwalczanej przez wojska radzieckie i system komunistyczny.

Znaczące w przywołanej wypowiedzi Dunikowskiego jest również 
jego szczególne uznanie dla Stefana Starzyńskiego – polskiego polityka, 
ekonomisty i publicysty, prezydenta Warszawy w latach 1934–1939 i  jej 
obrońcy przed niemieckim najeźdźcą w 1939 roku – którego niezmiernie 
przychylnie określa „wspaniałym ojcem miasta”. Ta sympatia artysty wiąże 
się jeszcze z przedwojenną działalnością Starzyńskiego, którego cechowa-
ły: szczególna uczciwość, zmysł organizacyjny i reformatorski, postawa 
patriotyczna, dbanie o rozwój kultury, głównie sztuki. Jako przedstawi-
ciel Ministerstwa Skarbu demaskował korupcję wśród posłów, w swoim 
piśmie Program rządu pracy w Polsce domagał się reformy administracji 
kontrolowanej przez społeczeństwo oraz ulepszenia gospodarki rolnej, 
co współgrało z poglądami Dunikowskiego, który skłaniał się ku wcze-
snej wersji socjalizmu, opartej na zmniejszeniu nierówności i nadużyć 
oraz zwiększeniu roli społeczeństwa w decydowaniu o losach państwa. 
Nazwanie Starzyńskiego „wspaniałym ojcem miasta” odnosi się do zre-
alizowanego przez niego czteroletniego planu rozwoju gospodarczego 
Warszawy w latach 1938–1939 i 1941–1942, który pozwolił mu odbudo-
wać stolicę, a właściwie zbudować ją na nowo. Szczególnie interesował 
się sztuką, co zainicjowało wykończenie i oddanie do użytku Muzeum 
Narodowego, renowację pałacu Blanka, Arsenału, pałacu Brühla, założenie 
muzeum na Zamku Warszawskim i Muzeum Piłsudskiego w Belwederze. 
Prywatnie był koneserem sztuki i kompletował zbiory, które w testamencie 
przekazał Muzeum Narodowemu. Dunikowski, aktywnie uczestniczą-
cy w międzywojennym życiu artystycznym kraju, miał okazję spotkać  
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Starzyńskiego 396 i poznać jego osobowość, która zdradzała wiele wspólnego 
z indywidualną postawą tego twórcy, a charakteryzowała się: energicznością 
i inicjatywą, potrzebą popularności, stanowczością i konsekwencją w re-
alizowaniu własnych zamierzeń w oparciu o wyznawane poglądy. Podczas 
kampanii wrześniowej Starzyński mimo rozkazu ewakuacji pozostał z war-
szawiakami i pełnił funkcję komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony 
Warszawy: zmobilizował ludność stolicy do walki i prac pomocniczych, roz-
budował sieć cywilnej obrony. Przede wszystkim jednak wspierał duchowo 
zagrożone społeczeństwo, wygłaszając żarliwe przemówienia radiowe. Po-
czuwał się do roli ojca-opiekuna, który jednoczył się emocjonalnie ze swoimi 
podopiecznymi i nawoływał do zastąpienia strachu wolą walki. Gdy miasto 
skapitulowało, współtworzył struktury administracji podziemnej. Nieobce 
mu było także doświadczenie obozu koncentracyjnego – zmarł 17 paździer-
nika 1943 roku w Baalberge. Przywołanie przez Dunikowskiego jego postaci 
jest ważne z jeszcze jednego powodu – Starzyński jako zwolennik rządów 
Piłsudskiego w okresie międzywojennym nie mógł być popularny w dobie 
komunizmu. Artysta chciał go uhonorować, wykonując projekt pomnika 
Bohaterów Warszawy również z myślą o nim. Władza jednak wykluczyła 

„wspaniałego ojca miasta”. I w tej postawie Dunikowski się z nią nie zgadzał. 
Starzyński został odznaczony pośmiertnie zaraz po wojnie, 6 września 1946 
roku, Krzyżem Grunwaldu pierwszej klasy i dopiero po upadku reżimu, gdy 
jego zasłużoną osobę właściwie doceniono.

Pierwszy pomnik uwzględniałby więc pięć lat zmagań Polaków z na-
jeźdźcą. Wyszczególnione przez Dunikowskiego konkretne wydarzenia hi-
storyczne artysta zamierzał początkowo przedstawić za pomocą narracji 
następujących po sobie scen, która nadałaby epicki charakter całości. Zabieg 
ten zastosował już wcześniej w pomniku Czynu Powstańczego.  D r u g i 
p o m n i k  miał dotyczyć jednego wydarzenia – powstania warszawskiego – 
i wyrażać jego istotę:

 396 Dunikowski zetknął się z S. Starzyńskim m.in. podczas trwania konkursu na pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Na Rozdrożu w Warszawie, gdy wspólnie za-
siadali w jury (1937). Zob. archiwalne źródła fotograficzne, np. https://www.biogramy.
pl/a/foto/konkurs-na-pomnik-marszalka-jozefa-pilsudskiego-na-placu-na-rozdrozu-

-w-warszawie-lipiec-1937-roku [data dostępu: 11.05.2019].
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Zupełnie inny charakter pomnika narzuca historia Powstania Warszawskiego. 
To pomnik dramatyczny, pomnik wielkiej tragedii. Heroiczna ofiara żołnierzy 
i ludu warszawskiego, gigantyczna walka w ciągu sześćdziesięciu trzech dni 
z tak przemożnym wrogiem i straszliwa klęska z finałem zburzenia stolicy Pol-
ski to zupełnie oddzielny rozdział w naszej historii. Wymaga on sam dla siebie 
pomnika – syntezy tego tragicznego wydarzenia 397.

Artysta pojmował i odczuwał wymiar dramatu, tragedii i heroizmu powsta-
nia. To jedno z najdonioślejszych wydarzeń polskiej historii postrzegał jako 
ofiarę z życia żołnierzy i cywilów, połączonych wspólną ideą obrony stolicy 
i wolności, która wpisuje się w tradycję romantycznych zrywów powstańczych. 
Zrozumiał ogrom próby, przed jaką stanęli rodacy, wielkość ich wyczynu 
i poświęcenia. Mocno przeżył drastyczność finału obrony stolicy – jej prawie 
całkowite zniszczenie na rozkaz Hitlera z 1 sierpnia 1944 roku, by zrównać 
Warszawę z ziemią i wymordować wszystkich jej mieszkańców. Powstańców 
zabijano lub wywożono do Pruszkowa, a stamtąd do obozów koncentracyj-
nych. Wyburzano głównie bezcenne zabytki oraz obiekty o dużej wartości 
kulturowej i duchowej, dlatego próba degradacji narodu polskiego była tym 
dotkliwsza. Unicestwianie „serca” Polski twórca uważał za „straszliwą klęskę”, 
uwydatniającą tragizm całego powstania, które jednocześnie wyolbrzymiło bo-
haterstwo jego uczestników. To wszystko zamierzał ująć w pomniku-syntezie, 
który za pomocą artystycznego skrótu zasugerowałby znaczenie powstania 
jawiące się bezpośrednio w opowieściach świadków oraz podczas indywidu-
alnych poszukiwań autora. Plastyczny ekwiwalent opierałby się na ekspresji 
współgrającej ze skalą przeżycia powstańców oraz współodczuwania artysty.

Tworząc trzy projekty pomnika Bohaterów Warszawy, Dunikowski oparł 
się tylko na drugiej koncepcji monumentu – syntezy powstania warszaw-
skiego. Zrezygnował z pierwszej – epickiej. Uznał wyrażenie istoty zrywu 
warszawskiego za najważniejsze, dlatego ominął inne znaczące epizody pię-
cioletniej walki z okupantem. Postawił na skrótowość i symbolikę artystycz-
nego znaku, a nie na realistyczną dokładność i narrację.

 397 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 
1950 [?].
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Twórca podzielał opinię, że autorem pomnika powinien być rodzimy artysta, 
bo tylko on mógłby zrozumieć problematykę powstania oraz wartość emo-
cjonalną, jaką ono miało dla jego uczestników: „Myślę, że stworzyć go winien 
i może tylko artysta Polak jedynie zdolny wyczuć i oddać prawdziwy ton, akord 
przeżycia swego narodu” 398. Dzieło Polaka miało zakomunikować obcokrajow-
com poświęcenie ze strony jego rodaków za pomocą sugestywnej formy inten-
sywnie działającej na odbiorcę: „Pomnik ten winien wstrząsać, winien mówić 
cudzoziemcom o bohaterze i naszej ofierze” 399. Wyraźnie słychać w tych słowach 
wpływ romantycznego wzorca polskiego patriotyzmu skupionego na kulcie 
heroicznej ofiary Polaków, która miała zostać dostrzeżona przez Europę i po 
raz kolejny, w myśl mesjanizmu, wyróżnić umęczoną ojczyznę spośród innych 
narodów. Ta postawa artysty wiązała się z jego wychowaniem w duchu narodo-
wym oraz dojrzewaniem twórczym w kręgu Młodej Polski, która odwoływała się 
do sztuki i tradycji rodzimego romantyzmu. W innej wypowiedzi Dunikowski 
tak samo wskazał potrzebę wyrażenia w monumencie poświęconym powstaniu 
syntezy podobnie intensywnej ekspresji jego uczestników i twórcy dzieła, jakby 
tylko wówczas mogło być ono szczere i prawdziwe, właściwie odpowiadające 
narodowej problematyce: „Pomnik jest tym samym aktem wybuchu uczucia 
jakim było powstanie – i po tej lini [sic!] powinien iść” 400. Artysta jednocześnie 
poinformował o własnym sposobie pracy nad projektami pomnika Bohaterów 
Warszawy – wykonując je, przede wszystkim współodczuwał, a dzięki szcze-
gólnej wrażliwości i umiejętności empatii zbliżył się do przeżyć powstańców. 
To pozwoliło mu na artystyczną ekspresję dotykającą rdzenia problemu oraz 
na opracowanie formy rzeźbiarskiej, która, mimo twórczej swobody i indy-
widualnego szlifu, stała się uczciwym ekwiwalentem plastycznym powstania 
warszawskiego. Tworząc ją, wykorzystał monumentalizm i hiperbolę, które 
zapewniły mu odpowiednie oddanie charakteru tego wydarzenia.

Projekt pierwszy – Płomień – powstał zupełnie indywidualnie w marcu 
1956 roku, przed decyzją Stołecznej Rady Narodowej o wybudowaniu pomnika 

 398 Ibidem.
 399 „Życie Warszawy” 1956, nr 227.
 400 MNWK, rkps sygn. 6592. Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 

1950 [?].
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Bohaterów Warszawy (30 lipca 1956 roku). Jest szczególnym wyrazem wol-
ności twórczej artysty, nieograniczonej kontekstem przebiegu konkursu i to-
warzyszącą mu opinią społeczeństwa. Nad drugim projektem – Mauzoleum – 
Dunikowski zaczął pracować w trakcie trwania pierwszego etapu eliminacji, 
w których nie brał udziału, czyli równolegle z działaniem ich uczestników. Na 
tle innych propozycji projekt artysty wyróżnia się monumentalną, kubizującą 
bryłą, której monolityczność urozmaicają elementy skulptury. Jego oryginalna 
kompozycja rzeźbiarska ma charakter mauzoleum, podobnie jak praca Fran-
ciszka Strynkiewicza, uhonorowana trzecią nagrodą, która jednak wyraźnie 
różni się od projektu Dunikowskiego. Strynkiewicz opracował imitację ruin 
stolicy, stąd fragmentaryczność i nierównomierność jej jakby rozsypującej się 
formy, sugerującej klęskę. Dunikowski w zwartej, zamkniętej bryle uwydatnił 
potęgę poległych, upamiętniając ich bohaterski czyn. Projekt trzeci – Watra – 
powstał po pierwszym etapie konkursu i związanej z nim dyskusji społeczeń-
stwa, gdy Dunikowski zorientował się w wymaganiach ogółu i propozycjach 
innych artystów. Dlatego też do udziału w drugim etapie eliminacji przeznaczył 
tę ostatnią wersję. Odbiorcy chcieli pomnika prawdziwego, zrozumiałego 
i realistycznego, preferowali formę kopca lub łuku triumfalnego, podkreślali 
znaczenie kultu oraz zwycięski charakter walki warszawiaków, a temu nie 
odpowiadał kształt mauzoleum. Na takie zapotrzebowanie artysta odpowie-
dział właśnie w trzecim projekcie. Skupił się na prostocie sugestywnego znaku 
artystycznego, powszechnie znanych symbolach Polski Walczącej i Syreny War-
szawskiej oraz zastosował łuk triumfalny, by podkreślić zwycięstwo poległych.

2.6.5. Warianty projektowe 401

Zgodnie z regulaminem konkursu Dunikowski otrzymał plan sytuacyjny rejo-
nu placu Teatralnego w skali 1:1000 oraz makietę rejonu pomnika w skali 1:500. 
Opracowując projekty, tak jak inni uczestnicy był zobowiązany do przygoto-
wania: rozwiązania sytuacyjnego w skali 1:1000 w granicach dostarczonego 

 401 Oznaczenia i wymiary wariantów projektowych Pomnika Bohaterów Warszawy zostały 
podane na podstawie kart katalogowych Królikarni i katalogu opracowanego przez 
A. Kodurową. Zob. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki…, s. 135–136.
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podkładu i wykonania go na tym podkładzie; makiety pomnika z otoczeniem 
w skali 1:500; modelu pomnika w skali 1:20; fragmentu pomnika w dowolnej 
skali, przy czym wielkość rzeźby nie mogła przekraczać wymiaru 1,2 × 1,2 m; 
krótkiego opisu projektu w formie maszynopisu, wyjaśniającego jego kon-
cepcję pod względem materiałowym i realizacyjnym 402.

Projekty do pomnika Bohaterów Warszawy obejmują: makietę placu 
Teatralnego (il. 46), trzy warianty projektu pierwszego – Płomień, dwa wa-
rianty projektu drugiego – Mauzoleum oraz pięć wariantów projektu trze-
ciego – Watra z towarzyszącymi im przedstawieniami Syreny Warszawskiej 
(jeden model – element drugiego wariantu i szkice projektowe) oraz jednym 
modelem symbolu Polski Walczącej (element drugiego wariantu).

Makieta placu Teatralnego powstała w latach 1957–1958 i przedstawia 
budynek Teatru Wielkiego, pałacu Blanka, Biblioteki Załuskich, kościoła 
Kapucynów oraz wieżowce mieszkalne u wylotu ulicy Bielańskiej. Pomnik 
usytuowany został naprzeciwko Teatru Wielkiego. Trawniki pomalowano 
na kolor zielony, a placyk wokół monumentu na różowo.

Pierwszy i największy (166 × 98 × 150 cm) wariant projektu pierwszego 
Płomień powstał w marcu 1956 roku. Przedstawia cokół trzykondygnacyjny 
i rozczłonkowany na planie prostokąta oraz schody od strony frontowej i tyl-
nej. Na cokole postawiono szereg asymetrycznych, spiętrzonych kubicznych 
brył, których zwieńczenie tworzy bryła o ukośnych uskokach. Z lewej strony 
widać obłą formę, która sugeruje kształt siedzącego ptaka (być może Feniksa). 
W części dolnej od frontu i tyłu ustawiono bryły rytmicznie rozczłonkowane 
pionowymi elementami. Na obu bocznych ścianach cokołu wyrzeźbiono re-
liefy z przedstawieniem czołgów. Drugi najmniejszy wariant projektu pierw-
szego Płomień powstał również w 1956 roku (9,7 × 6,8 × 6,9 cm) i kształtem 
zbliża się do formy pierwszego wariantu. Trzeci wariant projektu pierwszego 
z 1956 roku (73 × 35 × 49,5 cm) został wykonany techniką narzutową i jest 
dwukondygnacyjny (il. 47). Na prawym przednim narożniku cokołu znajduje 
się pionowy element, tym razem przypominający kształtem postać ludzką. 
Pozostałe części pomnika nie uległy zmianie.

 402 MNWK, rkps sygn. 6601. Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów 
Warszawy, październik 1956 r.
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46. Makieta sytuacyjna placu Teatralnego z projektem pomnika Bohaterów Warszawy, gips, frag
menty polichromowane, 1957–1958

Pierwszy największy wariant projektu drugiego Mauzoleum 
(185 × 88 × 95 cm) powstał w 1957 roku i przedstawia symetryczną kompo-
zycję. Prostokątny cokół jest rozczłonkowany – na stronie przedniej i tylnej 
znajdują się schody, a na bocznych członach znak Polski Walczącej wyko-
nany w reliefie wklęsłym. Ściana frontowa 403 została podzielona szeregiem 
ukośnie ustawionych bloków. W dolnej tylnej partii pomnika widać ciąg 
różnej wielkości elementów wysuniętych przed lico korpusu głównego i silnie 
zaakcentowanych. Po obu stronach osi umieszczono znak Polski Walczącej, 
a nad nim dwa fryzy utworzone z ośmiu płycin i pięciu głów wyrzeźbio-
nych w reliefie wypukłym. Całość zwieńczono ukośnie ściętym blokiem 
wysuniętym wyraźnie do przodu. Drugi wariant projektu drugiego powstał 
między 1957 a 1958 rokiem (90 × 43,5 × 48 cm). Jest mniejszy, dlatego może 
mniej czytelny (il. 48). Podstawowe elementy składowe są takie same. Korpus 

 403 Oznaczenia orientacji ścian (frontowa, tylna) wariantów projektowych Mauzoleum są 
zgodne z zaproponowaną dalej interpretacją jego modelowej bryły. Różnią się od ich 
określenia na kartach katalogowych Królikarni.



47. Płomień, wariant (szkic), projekt pierwszy pomnika Bohaterów Warszawy, gips, 1956



48. Mauzoleum, wariant (szkic), projekt drugi pomnika Bohaterów Warszawy, gips, 1957–1958
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główny w kształcie prostopadłościanu został odchylony do tyłu, a w górze 
ścięty ukośnie. Na ścianie tylnej i ścianach bocznych wyrzeźbiono relief 
wklęsły, nieczytelny w rysunku. W dolnej partii na osi umieszczono pięć 
kariatyd lub filarów oraz pięć płycin lub głów.

Pięć wariantów projektu trzeciego – godła konkursowego Watra – po-
wstało w 1958 roku i różni się wielkością oraz sposobem wyeksponowania 
symbolu Polski Walczącej i Syreny Warszawskiej. Pierwsza wersja godła 
konkursowego Watra (101 × 120 × 120 cm) to monument postawiony na 
kwadratowej płycie o boku 60 centymetrów, mający formę bramy trium-
falnej, złożonej z dwóch prostopadłościennych pylonów i nadproża o prze-
kroju romboidalnym. Przed pylonami znajdują się rzeźby. Po lewej znak 
Polski Walczącej (powiązane litery PW, tworzące symbol kotwicy; zbliżone 
kształtem do orła), ustawiony na wysokim cokole rozczłonkowanym na osi 
podłużnej schodami, a na osi poprzecznej zgeometryzowanymi uskokami. 
Po prawej Syrena Warszawska, ustawiona frontalnie, dołem ujęta czterema 
prostopadłościanami, w prawej ręce odrzuconej do tyłu dzierżąca miecz, 
a w lewej tarczę. Z czterech stron widać trójdzielne płyty uskokowe rampy 
ze schodami umieszczonymi na osi.

Drugi największy wariant projektu trzeciego – godła konkursowego 
Watra (187 × 120 × 52 cm) – przedstawia monument w formie bramy trium-
falnej postawiony na prostokątnym cokole. Pylony składają się z czterech 
nieregularnych bloków, których ściany zostały fragmentarycznie pokryte 
kubizującym reliefem. Z lewej strony widać zgeometryzowany znak Polski 
Walczącej, a z prawej Syrenę Warszawską – rzeźby te zostały ustawione po 
obu stronach wolno stojącej bramy. Trzeci wariant (il. 49) ukazuje pomnik 
postawiony w centralnej części prostokątnej podstawy o grubości kilku 
centymetrów. Trójbiegowe schody, umieszczone wzdłuż osi poprzecznej pod-
stawy, prowadzą na wąskie prostokątne podwyższenie, na którego końcach 
w symetrycznym układzie ustawiono symbol PW – Polski Walczącej oraz 
figurę Syreny Warszawskiej, a w części centralnej wysoką bryłę w kształcie 
dwóch rzeźbionych wklęsło-słupów połączonych w części górnej nieforem-
nym walcem. Czwarty wariant (23 × 58 × 36 cm) uwzględnia na płaskiej pod-
stawie niewielkie podwyższenie mające z dwóch stron schody. W centrum 
znajdują się dwa pylony połączone romboidalną belką. Wygląd pozostałych 



49. Watra, wariant, projekt trzeci pomnika Bohaterów Warszawy, gips, 1958
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elementów jest zbliżony do projektu pomnika w wariancie drugim. Piąty 
wariant przedstawia same detale projektu trzeciego – to znaczy znak Polski 
Walczącej (40 × 19, 5 × 19,5 cm) oraz Syrenę Warszawską (42 × 20 × 20 cm) – 
podkreślając ich formalno-tematyczną samodzielność, co jednocześnie nie 
dewaluuje ich istotnej roli w całościowej kompozycji pomnika.

Gipsowy model detalu projektu trzeciego, symbolu Polski Walczącej 
(element wymienionego wcześniej drugiego wariantu projektowego pomni-
ka), powstał w latach 1957–1958404 i charakteryzuje się zgeometryzowanym 
kształtem (86 × 40,5 × 39 cm). Gipsowy model detalu projektu trzeciego, 
Syreny Warszawskiej (element drugiego wariantu projektowego pomnika, 
86 × 40,5 × 39 cm) oraz cztery gipsowe szkice tego posągu (36 × 21 × 22 cm, 
42 × 21 × 20,5 cm, 45 × 22,5 × 22 cm, 54 × 35 × 16 cm) różnią się od siebie 
w różnym stopniu, między innymi sposobem ukazania oraz wymiarami. 
Wszystkie powstały w 1958 roku. Pierwszy wariant ujęcia postaci pokazuje 
Syrenę Warszawską frontalnie, z przedramionami wzniesionymi w górę 
i odchylonymi w bok. Jej włosy są długie i równo obcięte. Po lewej stronie 
widać dziecko. Drugi wariant  przedstawia Syrenę Warszawską ustawioną 
na nieregularnym cokole tak, jak została ona ukazana w konkursowym trze-
cim projekcie Pomnika Bohaterów Warszawy, czyli ujętą frontalnie, z prawą 
zgiętą ręką uniesioną w górę i dzierżącą miecz oraz lewą odchyloną, z tarczą.

Dunikowski zdecydował się przeznaczyć do udziału w eliminacjach ostat-
ni, trzeci projekt, stąd ilość jego wariantów, która świadczy o sumiennej pracy 
artysty nad właściwym wyrażeniem jego wizji artystycznej oraz o szukaniu 
odpowiedniego układu składających się na ten projekt elementów. Osta-
tecznie twórca nie wybrał na konkurs opcji trzeciej z łukiem triumfalnym 
opracowanym bardziej swobodnie oraz z wysuniętymi przed nim rzeźbami, 
ale wersję największą (187 × 120 × 52 cm) z centralnie ustawionym, wyraźnie 
zgeometryzowanym łukiem, opatrzonym kubizującym reliefem oraz ze zna-
kiem Polski Walczącej po jednej i postacią Syreny Warszawskiej po drugiej 
stronie. Ten wariant jest najbardziej klarowny i wykonany z największą pre-
cyzją. Dunikowski proponuje w nim ustawienie wszystkich uproszczonych 
elementów w porządkującym je dodatkowo jednym ciągu.

 404 Datowanie tego elementu podano na podstawie kart katalogowych Królikarni.
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2.6.6. Bryła modeli projektowych

Pierwszy projekt pomnika Bohaterów Warszawy – Płomień (il. 50) – składa 
się z trzech części: rozbudowanego cokołu, statycznego prostopadłościanu 
z pylonem oraz kubizującego zwieńczenia. Trzykondygnacyjny cokół stanowi 
geometryczną rozwarstwioną strukturę, która w dolnej części została opatrzo-
na sześcioma schodami. Przy lewej krawędzi wyryto niewielkich rozmiarów 
znak Polski Walczącej, a na bocznych ścianach reliefowo przedstawiono 
czołgi. Znaczna wysokość cokołu oraz jego dekoracyjność sprawiają, że jest 
to element całości równie ważny jak pozostałe części. Drugi poziom tworzy 
prostopadłościan podzielony pionowymi wydrążeniami na cztery smukłe 
prostokąty. Po lewej stronie znajduje się znacznie wyższy pylon charaktery-
zujący się oryginalnym kształtem, zbliżonym do abstrakcji. W syntetycznym 
uogólnieniu przypomina wyglądem siedzącego ptaka, który zostanie tutaj 
określony jako Feniks, na co wskazuje problematyka związana z pomnikiem 
Bohaterów Warszawy. Górna część pylonu przywodzi na myśl głowę tego 
mitycznego ptaka wspartą na smukłej, znacznie wydłużonej szyi. Dolna część 
to korpus poprzecinany pionowo wyrzeźbionymi kreskami. Zwieńczenie 
projektu stanowi rozczłonkowaną konstrukcję, składającą się z wysunię-
tych przed lico jej środkowej części czworokątów połączonych z najwyżej 
umieszczonym elementem o kształcie zygzaka, który wyobraża płomień. Ten 
trzeci człon projektu jest swobodnym spiętrzeniem geometrycznych brył, 
które rozchodzą się w różnych kierunkach. Stanowi zaskakującą kubizującą 
impresję, której dynamizm wprowadza ruch do całego założenia i zderza się 
ze statyką jego dolnej części.

Pierwszy projekt w zestawieniu z dwiema pozostałymi propozycjami jest 
najbardziej swobodny i śmiały. Sprowadza się do czystej kreacji i szczerej eks-
presji. Artysta zamyka intensywność swojego współodczuwania w specyficz-
nym skrócie plastycznym – symbolistycznej syntezie formalnej współgrającej 
ze znaczeniem. Dunikowski nie rezygnuje z komunikatywności. Kształty 
poszczególnych elementów mają swoje odpowiedniki w rzeczywistości oraz 
odnoszą się do konkretnych zdarzeń z historii powstania warszawskiego 
i znanych symboli. Znak Polski Walczącej na cokole przypomina o głównych 
organizatorach powstania warszawskiego, reprezentujących Armię Krajową 
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i Polskie Państwo Podziemne, oraz o idei wolności, która przyświecała patrio-
tycznej walce. Relief wyobrażający dwa czołgi prawdopodobnie przywołuje 
tragiczny epizod obrony Starego Miasta, który stanowił jedno z najbardziej 
przygnębiających niepowodzeń powstania, czyli eksplozję czołgu pułapki na 
ulicy Kilińskiego. 13 sierpnia dwa niemieckie czołgi ostrzelały polskie pozy-
cje, po czym zza nich wyłonił się niewielki pojazd, będący w rzeczywistości 
ciężkim transporterem ładunków wybuchowych, który został zajęty przez 
polskie siły, co zgromadziło wokół niego tłum uradowanych powstańców 
i cywilów. Pojazd eksplodował, zginęło ponad 300 osób. Płomień wyobrażony 
w zwieńczeniu projektu symbolizuje tragedię całego powstania – zniszcze-
nie ludzkiego życia i wszelkich dóbr materialnych. Odsyła do konkretnego 
działania militarnego niemieckiego okupanta, głównie do planowego palenia 
stolicy, ale również do ostrzałów artyleryjskich i nalotów lotniczych, które 
wywoływały ogień. Po opróżnieniu zabudowań ze wszystkiego, co miało 
jakąkolwiek wartość, do akcji przystępowali podpalacze z tak zwanego Brand-
kommando, którzy systematycznie podpalali dom po domu i czekali na efekt, 
a gdy pożar wygasał, wzniecali go ponownie. Potem zaczynało działać tak 
zwane Sprengkommando, które wysadzało konkretne obiekty. Wypalano 
całe kwartały i w ten sposób doszczętnie niszczono domostwa, by pozbawić 
powstańców kryjówek. Prawie wszystkie części miasta stanęły w płomieniach.

Artystyczny ekwiwalent ognia, który unicestwił życie ludzkie, budowle, 
zabytki oraz zbiory biblioteczne, czyli dobra kultury zabijanego społeczeń-
stwa, wyraża ogrom tragedii narodu polskiego. Sugeruje również ekspresję 
powstańczego zrywu, wybuch strachu, pragnienia wolności i siły powstańców. 
Mimo to w projekcie nie przeważa tragizm, ale optymizm i poczucie zwycię-
stwa, które wprowadza Feniks symbolizujący odrodzenie. Ten mityczny ptak 
jest wyobrażany jako orzeł ze złotoczerwonym upierzeniem, który w gnieź-
dzie, stworzonym przez siebie z wonności i przypraw, spalał się i odradzał 
z popiołów. Gdy promienie wschodzącego słońca zapalały gniazdo, ptak 
rozniecał płomienie, machając skrzydłami, i płonął. Śmierć umożliwiała mu 
życie i młodość. Był samoistny, bo powstawał sam z siebie. Zmartwychwsta-
wał, dlatego chrześcijańscy myśliciele porównywali go do Chrystusa. W dziele 
Dunikowskiego naród polski został ukazany jako Feniks, który płonie, by się 
odrodzić. Podobieństwo do mitycznego ptaka widać już w godle ojczyzny 



50. Płomień, model, projekt pierwszy pomnika Bohaterów Warszawy, gips, 1956
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z białym orłem, które przywołuje legendę o Lechu spostrzegającym ptaka, 
jak rozpościera skrzydła na tle zachodzącego słońca. W trakcie powstania 
warszawskiego Polacy przyjmowali ogień od nieprzyjaciela, wzniecony przez 
ich powstańczy zryw. Płonęli w swojej stolicy – w miejscu wyjątkowym dla 
całego kraju, które było wielokrotnie odbudowywane i kulturowo reprezen-
tacyjne – by dać nadzieję na odnowę narodu w przyszłości.

Postać Feniksa wiąże się wyraźnie z romantycznym mesjanizmem hi-
storiozoficznym, który uznawał Polskę za Chrystusa narodów, to znaczy 
głosił, że jej cierpienie przyniesie zbawienie i odrodzenie ludzkości. Rodzi-
mi romantycy wierzyli, że zniewolony naród polski jest uprzywilejowany 
przez Boga i dzięki swojej męce, poświęceniu i śmierci zostanie przez niego 
wskrzeszony do życia w dawnej świetności. Uważali, że jego ofiara w imię 
wolności jest święta, wynosi go na piedestał spośród innych narodów, zwięk-
sza jego wartość i usensownia dzieje, działając destrukcyjnie na zło historii. 
Dunikowski, wszechstronnie czerpiący z romantyzmu polskiego, powraca 
w swoim projekcie do koncepcji Polski jako zmartwychwstającego Fenik-
sa-Chrystusa, by nadać sens tragedii powstania warszawskiego, ukazać jej 
znaczenie dla losów świata, docenić bohaterstwo powstańców, zasugerować 
odrodzenie narodu polskiego po poniesionej klęsce i w efekcie uwydatnić 
jego zwycięstwo i potęgę. Jest pełen optymizmu i nadziei, mimo współod-
czuwania i zrozumienia ogromu cierpienia powstańców. Umieszcza swój 
projekt w kontekście narodowej tradycji, odwołuje się do jej stałych znaczeń 
i wartości, by zakomunikować odbiorcy przesłanie rodaka-artysty, które jest 
objaśnieniem, wsparciem, dowartościowaniem zrywu niepodległościowego, 
a także uczestniczącego w nim polskiego społeczeństwa. Wyraża tym samym 
patriotyczną postawę oraz przynależność do narodu dotkniętego wspólnym 
doświadczeniem powstania.

Drugi projekt – Mauzoleum – to monumentalny grobowiec w architekto-
niczno-rzeźbiarskiej formie zwartej bryły (il. 51). Składa się z cokołu oraz pro-
stokątnego korpusu zwieńczonego prostopadłościanem. Prostokątny cokół 
został opatrzony schodami oraz znakiem Polski Walczącej i w porównaniu 
z podestem pierwszego projektu jego wysokość jest nieznaczna, co sprawia, 
że nie wyodrębnia się z całości. Pochylony monolityczny prostopadłościan 
w zależności od punktu oglądu ma różny wygląd. Na ścianie frontowej 
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znajdują się wysunięte przed jej lico geometryczne elementy różnej wielko-
ści, które tworzą dekoracyjny układ. Jeden z nich u samego dołu ma kształt 
wieloboku przedziurawionego otworem i zakończonego ostrym łukiem, co 
nadaje mu funkcję wejścia do mauzoleum, do którego prowadzą schody 
podestu (il. 52). Dzięki temu środkowy człon projektu można potraktować 
jako jeden blok ulegający rozwarstwieniu na skutek wysuwających się z jego 
wnętrza pochylonych elementów, które jednocześnie mogą pełnić funk-
cję stropów, wprowadzających do prostokątnego korpusu podział na kilka 
kondygnacji. Ściana tylna dzieli się na dwie części. Część dolną wyznacza 
wysunięty architraw, wsparty na dodatkowym podeście za pomocą prosto-
kątnej podpory i ozdobiony głowicami. Mają one schematyczny charakter, 
są pozbawione portretowego psychologizmu modela, dlatego przypominają 
maski, w których wyodrębniono oczy, nos i niekiedy usta. Symbolizują pole-
głych powstańców, którzy zostali w ten sposób przywołani bezimiennie, bez 
ukazywania ich emocji, jako niewzruszeni bohaterowie. Pod architrawem 
znajduje się fryz z lekko wypukłymi pustymi polami. Na ścianie między 
fryzem i dodatkowym podestem umieszczono dwa znaki Polski Walczącej. 
Górna część ściany tylnej została pokryta reliefem wklęsłym, który przedsta-
wia przecinające się zygzaki, wyryte na różnej głębokości, co pozwala uzyskać 
efekt światłocieniowości. Boczne ściany środkowego członu projektu nie 
zostały podzielone tak wyraźnie jak ściana tylna. W części dolnej ozdabia je 
głowica schematycznie ukazująca śpiewającą twarz, a u góry relief wklęsły 
układający się w geometryczną kompozycję. Reliefy skrótowo wyobrażają 
burzliwy przebieg powstania, zniszczenie i rozpad stolicy. Wprowadzają do 
całości dynamizm i ruch, ujęto je jednak w ramy monolitycznego prostopa-
dłościanu, dzięki czemu nie zaburzają ogólnej zwartości. Trzeci człon projektu 
to zwieńczenie mające kształt prostopadłościanu poprzecznie ułożonego na 
korpusie i znacznie wysuniętego poza lico jego tylnej ściany.

Bryła mauzoleum jest symbolicznym miejscem pochówku uczestników 
powstania i ich wkroczenia w przestrzeń pośmiertną – transcendentną. Wy-
znacza przestrzeń sakralną. Zmarli muszą przez nią przejść, by żyć w boskim 
wymiarze. Brama wejściowa stanowi granicę między światem żywych i umar-
łych. Wysuwające się nad nią geometryczne elementy to stopnie pośmiertnej 
chwały, do której doprowadziły walka i ofiara z życia przywołane na reliefie. 



51. Mauzoleum, model, projekt drugi pomnika Bohaterów Warszawy, drewno polichromowane, 
1957–1958



52. Mauzoleum, model, od frontu z wejściem, projekt drugi pomnika Bohaterów Warszawy, drewno 
polichromowane, 1957–1958
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Wkroczenie w nowy wymiar życia ma charakter obrzędu i mistycznego 
doświadczenia, przebiegających przy wtórze śpiewu rozchodzącego się z ust 
głowy na ścianie bocznej. Po przejściu bramy umarli wchodzą po stopniach 
chwały w przestrzeń transcendentną, co zostało zasugerowane w pochyleniu 
całej bryły i wysunięciu jej szczytu w górę oraz w zwieńczeniu przypomi-
nającym trumnę wyniesioną w sferę boską i czekającą na przyjęcie. Projekt 
Mauzoleum symbolizuje więc pochód umarłych powstańców do nieśmiertel-
ności. Honoruje ich wyczyn i podkreśla bohaterstwo. Zbliża się charakterem 
do pierwszej pracy – gloryfikuje poległych, uwzniośla ich śmierć i symboli-
zuje ich boskość. Stanowi kontynuację tego samego myślenia i odczuwania. 
Mimo kubizujących rozwiązań różni się jednak zdecydowanie od projektu 
Płomień swoją dokładnie zaplanowaną strukturą, konkretnym programem 
wywyższenia powstańców, którego etapy wyznacza oryginalny układ elemen-
tów artystycznych. Inny jest także ogólny charakter całości – monolitycznej 
bryły niepozwalającej na całkowitą swobodę twórczą. Nie znaczy to, że tej 
wolności nie ma – pojawia się w pochyleniu i rozwarstwieniu prostokąt-
nego korpusu, oddzieleniu go od zwieńczenia czy w dynamicznym reliefie 
zakomponowanym diagonalnie – ale zostaje ograniczona przez dominujące 
wrażenie monumentalizmu i tektonicznej zwartości.

Trzeci projekt pomnika Bohaterów Warszawy – Watra – przedstawia 
bramę triumfalną, a po jej bokach Syrenę Warszawską i znak Polski Wal-
czącej (il. 53). Wszystkie elementy zostały ustawione na wspólnym podeście, 
w którym pojawiają się schody biegnące od podstawy filarów łuku. Filary 
składają się z geometrycznych brył, nierównomiernych i o różnych kształ-
tach, swobodnie ułożonych, które zostały ujęte w prostokątną formę pylonu. 
Wyobrażają zburzoną stolicę, po której pozostały zgliszcza lub chaotycznie 
porozrzucane elementy dawnej zabudowy. Zostały połączone umieszczonym 
w górnej części romboidalnym nadprożem, które w nie wstępuje. Przypomina 
fragment zniszczonego domu, ale jednocześnie dzięki swojej masywności sta-
nowi część spajającą filary – pozostałość po zburzonej Warszawie – i tworzącą 
z nimi nową konstrukcję. Sugestia odrodzenia stolicy jest tutaj wyraźna i za-
wiera się w prostej, ale mocnej strukturze łuku triumfalnego. Po lewej stronie 
pojawia się znak Polski Walczącej (il. 54), a po prawej Syrena Warszawska 
(il. 55) – obie rzeźby osiągają połowę wysokości filarów i zostały ustawione 
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na dodatkowym trapezoidalnym podeście, w którym umieszczono z każdej 
strony na osi po trzy schodki. W efekcie figury te uzyskują funkcję mniejsze-
go pomnika w pomniku i w ten sposób ich znaczenie zostaje uwydatnione.

Nazwa projektu – Watra – odwołuje się do dużego ogniska, którego roz-
palenie ma na celu wspominanie zmarłych, przywołanie tradycji, obudzenie 
poczucia wspólnoty i wywołanie specyficznego nastroju. Określa jednocze-
śnie jego charakter – pomnik ma uczcić poległych powstańców, świadczyć 
o narodowych wartościach i umocnić więź łączącą polskie społeczeństwo. 
W jego bryle nie pojawia się dosłowne nawiązanie do ogniska. Nie ma też zni-
cza, który występuje w pomniku Czynu Powstańczego oraz w monumencie 
olsztyńskim w jego pierwotnej wersji. Mimo to symbolika watry zostaje tu 
zachowana – projekt upamiętnia bohaterów Warszawy, podkreślając ich zwy-
cięstwo. Wyraża sposób rozumienia powstania przez polskie społeczeństwo, 
zjednoczone znajomością kultywowanych znaków, wspólnymi wzorcami 
patriotyzmu i tradycją, które zostają utrwalone w pomniku. Ogień był przez 
Heraklita uważany za symbol konfliktu i walki, ginięcia i powstawania, życia 
i śmierci – co ponownie tłumaczy zasugerowaną w monumencie tragedię 
powstania jako warunek odrodzenia.

Znak Polski Walczącej pojawia się już w drugim projekcie pomnika Bo-
haterów Warszawy – Mauzoleum – na jego cokole i w środkowej części bryły, 
u dołu. Jednak zestawiony z pozostałymi elementami: płycinami, głowicami, 
geometrycznym reliefem – nie jest tak wyraźny w odbiorze. Dopiero w pro-
jekcie trzecim zostaje uwydatniony jako wolno stojący obiekt. Nazywany jest 
również Kotwicą Walczącą, symbolizuje Armię Krajową, w tym harcerską 
konspirację, czyli organizatorów powstania warszawskiego. Harcerze byli 
twórcami tego symbolu, który wybrano podczas tajnego konkursu ogło-
szonego przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii 
Krajowej i zastosowano po raz pierwszy w Warszawie 20 marca 1942 roku. 
Jego człon w kształcie litery P oznaczał Polskę, a ramiona ułożone w literę 
W – walkę lub kotwicę, czyli symbol wierności idei oraz nadziei na odzy-
skanie niepodległości. Przypominał też orła z rozpostartymi skrzydłami 
obecnego w godle ojczyzny. Malowano go trudno usuwalną farbą w ramach 
tak zwanego małego sabotażu na murach, tablicach ogłoszeniowych lub przy-
stankach tramwajowych, czyli w miejscach dobrze widocznych dla Polaków 
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54. Symbol Polski Walczącej, model, pro
jekt trzeci pomnika Bohaterów Warsza
wy, gips, 1957–1958

55. Syrena Warszawska, model, projekt 
trzeci pomnika Bohaterów Warszawy, 
gips, 1958
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i okupantów. Miał on symbolizować walkę polskiego podziemia z Niemca-
mi, aktywizować do oporu wobec wroga oraz podtrzymywać w rodakach 
nadzieję na zwycięstwo i wolność. Młodzież należąca do Szarych Szeregów 
wydawała w Krakowie od czerwca 1943 roku do kwietnia 1944 roku pismo 
konspiracyjne „Watra”, co ukazuje wyraźnie związek między tytułem projektu 
Dunikowskiego a zastosowanym w nim znakiem Polski Walczącej. Artysta, 
sięgając po ten patriotyczny symbol, przekształca go. Nadaje mu geometrycz-
ny, kanciasty kształt, co podkreśla głównie jego dolną część – literę W, której 
twórca przywraca pierwotny wygląd, rezygnując z obłości (charakteryzującej 
jej kształt w znaku Kotwicy Walczącej). W ten sposób uwydatnia znaczenie 
wolności, za którą walczyli i ginęli powstańcy. Jednocześnie sugeruje, że 
litera W schematycznie wyobraża skrzydła orła, a czworokątne zwieńczenie 
symbolu, przedziurawione kolejnym kwadratem, jego głowę. Wynosi ten znak 
plastyczny na dodatkowy podest, co podkreśla rolę orła – narodu polskiego.

Syrena Warszawska pojawia się w herbie Starej Warszawy już w 1390 roku 
i wiąże się z nią konkretna legenda. Syrena została schwytana przez chciwe-
go kupca, który chciał się wzbogacić, pokazując ją na jarmarkach. Uwolnili 
ją warszawiacy, za co ta z wdzięczności obiecała im, że będzie ich chronić 
przed każdym niebezpieczeństwem. Stąd towarzyszące jej atrybuty: miecz 
i tarcza 405. W pomniku Dunikowskiego Syrena Warszawska symbolizuje 
głównie warszawiaków, którzy wzięli udział w obronie stolicy, a więc wykazali 
się walecznością i bohaterstwem cechującymi tę mityczną postać. Świadczy 
o tym zwłaszcza jeden z projektów tej figury, ukazujący ją z dzieckiem. Od-
nosi się on konkretnie do matek chroniących pociechy swoim ciałem (ramio-
nami uniesionymi i odchylonymi w bok) oraz podkreśla tragizm ludności 

 405 Pierwsze przedstawienie syreny – pół kobiety, pół ryby – symbolizujące stolicę Polski 
pochodzi z 1622 r. Wcześniej na herbie Starej Warszawy z 1390 r. umieszczono zwierzę 
z ptasimi łapami i smoczym tułowiem pokrytym łuskami. Istota widoczna na pieczęci 
z 1459 r. ma już cechy kobiece, tułów ptaka, ludzkie ręce, ogon ryby i ptasie nogi za-
kończone pazurami. Przedstawienie herbu warszawskiego zostało prawdopodobnie 
zaczerpnięte bezpośrednio z Fizjologa – dzieła pochodzącego z II w., łączącego różne 
cudze teksty. Samo sięgnięcie po postać fantastyczną stanowiło chwyt ikonograficzny 
typowy dla epoki średniowiecza, w której za symbole nowo powstałych miast obierano 
stworzenia mityczne.
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cywilnej uczestniczącej w powstaniu. Syrena została przedstawiona w pozycji 
oznaczającej gotowość do walki: w prawej ręce odrzuconej za siebie dzierży 
miecz, na którym się wspiera, w lewej trzyma kwadratową tarczę ustawioną 
do obrony. Postać jest do połowy naga, co podkreśla czystość i niewinność 
warszawiaków – społeczeństwa polskiego.

Znak Polski Walczącej jest schematyczny i sprowadza się do kubizującego 
skrótu, mimo to nie traci na swej wymowie. Syrena została wyrzeźbiona bar-
dziej przedstawieniowo i figuratywnie, ale artysta skupia się na oddaniu jej 
pozy, omijając dokładną portretowość i psychologizm postaci. Funkcjonuje 
więc również na zasadzie znaku. Zarówno do tych rzeźb, jak i do filarów pro-
wadzą schody, co dodatkowo łączy te elementy – sygnalizuje ich znaczenie 
w kontekście powstania warszawskiego. W ten sposób zostaje pokazane, że 
figury, mimo ich ustawienia na zewnątrz łuku, należą do przestrzeni War-
szawy wyobrażonej w filarach oraz są głównymi bohaterami rozgrywającej 
się w niej tragedii. Łuk triumfalny manifestuje zwycięstwo powstańców 
i warszawiaków. Zbudowany ze zgliszczy stolicy sugeruje, że ich udział w jej 
upadku przyniósł im zwycięstwo. Jednocześnie daje do zrozumienia, że ich 
wyczyn-klęska zainicjował odrodzenie się Warszawy, do którego odnosi się 
monumentalna i mocna konstrukcja bramy. Jej symboliczne przekroczenie 
stanowi nagrodę za walkę i ofiarę oraz wprowadza w pośmiertną przestrzeń 
triumfu i chwały.

Znaczenie trzech projektów pomnika Bohaterów Warszawy zasadza się na 
samej postawie artysty, charakteryzującej się patriotyzmem o proweniencji 
głównie romantycznej. Podkreślają one kult cierpienia i ofiary narodu pol-
skiego, z którym wiąże się jego uwznioślenie i dowartościowanie. Płomień 
wyobraża śmierć i zniszczenie, zaznaczając możliwość zmartwychwstania. 
Mauzoleum to grobowiec poległych, który prowadzi do świata pośmiertne-
go. Watra przedstawia łuk triumfalny i jest znakiem finalnego zwycięstwa 
umarłych. Te koncepcje zapewniają polskim bojownikom o wolność wieczną 
pamięć, sławę i nieśmiertelność, okazują się etapami w triumfalnym pocho-
dzie, którego punktem kulminacyjnym jest ostatni projekt. Wszystkie trzy 
charakteryzuje precyzyjna konstrukcja, która jest stosunkowo różna: w pierw-
szym projekcie swobodna (symbolizująca w sposób najbardziej młodopol-
ski), w drugim bardziej wyważona i zwarta (awangardowa), a w ostatnim 
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wyjątkowo syntetyczna w swoim monumentalizmie (współczesna). Dwa 
pierwsze projekty zostają rozbudowane w pionie, ostatni wykorzystuje rów-
nież poziom, który pozwala na rozczłonkowanie kompozycji. Każda z propo-
zycji sięga po formy geometryczne i umowność. Każda stanowi specyficzną 
całość plastyczną, która w żaden sposób – ani formalnie, ani tematycznie – nie 
jest związana ze sztuką podległą ideologii komunistycznej.

2.6.7. Nawiązania

W trzech projektach pomnika Bohaterów Warszawy można odnaleźć pogłos 
artystycznych dokonań pokoleń, niekiedy bardzo odległy. Płomień swoją mo-
numentalną formą odwołuje się do mezopotamskiego zigguratu – schodko-
wej piramidy na planie prostokąta, na której szczycie umieszczano świątynię. 
W projekcie Dunikowskiego widać schodkowość rozbudowanego podestu 
i formę płomienia wznoszącego się nad częścią środkową, która przywołuje 
konotacje sakralne, jeśli przyjmiemy, że ten płonący ogień jest pełnym patosu 
upamiętnieniem poległych bohaterów Warszawy. W Mauzoleum pojawiają 
się echa późnoklasycznej sztuki greckiej, którą charakteryzowało dążenie 
do kolosalności i wywołania u odbiorcy silnego wrażenia. Trudno tu nie 
wspomnieć grobowego monumentu satrapy Karii Mauzolosa, tak zwanego 
mauzoleum w Halikarnasie, które zbudowano w porządku jońskim, posta-
wiono na potężnym cokole i zwieńczono dwudziestoczterostopniową pira-
midą. U Dunikowskiego nie występuje piramida ani kolumny jońskie – jest 
natomiast stopniowalność elementów składających się na bryłę, to znaczy 
ponad cokołem widać znacznej wysokości prostopadłościan zwieńczony uko-
śnie ściętym kolejnym blokiem o mniejszych już rozmiarach. Okazałość tych 
części budujących całe założenie jest zbieżna z imponującym rozczłonkowa-
niem starożytnego monumentu. Nie widać tutaj bezpośrednich analogii, ale 
zaznacza się podobieństwo do samego charakteru obu grobowców, opartego 
na monumentalności i hieratyczności, prostocie i wzniosłości. Projekt trzeci 
pomnika Bohaterów Warszawy – koncepcja godła konkursowego Watra – 
to bryła zbudowana z dwóch pylonów i nadproża, która swoim kształtem 
odwołuje się do już przywoływanej bramy triumfalnej, charakterystycznej 
dla sztuki starożytnego Rzymu oraz epok późniejszych. Ten typ budowli, 
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stawiany dla upamiętnienia ważnej osoby lub wydarzenia, najczęściej miał 
formę konstrukcji jedno-, dwu- lub trójprzęsłowej, z arkadowymi przelotami. 
Brama triumfalna zaproponowana przez Dunikowskiego jest jednoprzęsło-
wa i zwieńczona architrawem o przekroju romboidalnym. Charakteryzuje 
się ascetyzmem i prostotą wykonania. Jedyna dekoracja, jaka się tu pojawia, 
to kubizujący relief na ścianach pylonów. Taki sposób budowania bryły 
przypomina najbardziej pierwotną formę bramy triumfalnej stawianą na 
podwyższeniu z bloków o graniastym kształcie, nad którym kształtowano 
otwór przejazdowy.

Pracując nad drugim projektem, Dunikowski odwołuje się do wspo-
mnianej konwencji mauzoleum – monumentalnego grobowca o formie 
architektonicznej i rzeźbiarskim wystroju. Swojej pracy nadaje charakter 
cenotafu – symbolicznej budowli sepulkralnej wznoszonej w starożytnym 
Egipcie, Grecji i Rzymie oraz w epoce nowożytnej w Indiach dla uczcze-
nia osoby pogrzebanej w innym miejscu. Stosuje jego odmianę, tak zwany 
cumulus honorarium, poświęconą bohaterom. Bryła jego mauzoleum jest 
zbliżona do karneru – czyli dwukondygnacyjnej kaplicy grzebalnej, popu-
larnej w epoce romanizmu i wczesnego gotyku w Austrii i południowych 
Niemczech, która funkcjonowała jako miejsce wtórnego pochówku kości 
znalezionych na cmentarzu. Cechuje ją podział na część dolną, przeznaczoną 
na szczątki kości, oraz górną, będącą miejscem kultu z ołtarzem. Dunikow-
ski dzieli architektoniczno-rzeźbiarską budowlę na dwie kondygnacje, co 
widać na ścianie tylnej. Wyróżnia przestrzeń przekraczania granicy świata 
żywych i umarłych, umieszczoną na pierwszym poziomie z bramą, oraz 
miejsce wprowadzania w wymiar transcendentny, wyznaczone przez korpus 
ze zwieńczeniem. Jednak jego mauzoleum nie jest kaplicą centralną, a w ob-
rzędzie „przekroczenia” biorą udział tylko polegli powstańcy. Artysta buduje 
wysoką prostokątną konstrukcję, nacechowaną nowoczesną syntetycznością, 
w której zamyka misterium śmierci i nieśmiertelności bohaterów Warszawy.

Dunikowski nawiązuje do wzorców młodopolskich i awangardowych. 
W Płomieniu powraca do koncepcji wczesnego ekspresjonizmu, przekazu-
jąc w ekwiwalencie plastycznym swoje intensywne przeżywanie powstania 
warszawskiego. Proponuje indywidualne wyobrażenie tragedii-zwycięstwa, 
w którym porzuca jednak niekomunikatywność idei „sztuki dla sztuki” 
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i swoją ekspresję oznajmia odbiorcy w precyzyjnie opracowanej formie 
wykorzystującej tradycyjne motywy. Subiektywną ekspresyjnością, a także 
symbolizmem o młodopolskim rodowodzie nacechowuje w różnym natęże-
niu wszystkie projekty pomnika Bohaterów Warszawy. Głównie pierwszemu 
z nich nadaje swobodną formę, która charakteryzuje się nowatorstwem 
i deformacją realistycznego wyglądu. W tej propozycji zbliża się do kreacjo-
nizmu findesieclowego, ceniąc mocno symboliczną niepowtarzalność bryły, 
która wpływa na zatarcie jej znaczenia. Kreację awangardową – skupioną 
na doskonałości formalnej – stosuje w dwóch ostatnich projektach, których 
konstrukcja jest wyraźnie klarowna i często autoteliczna w swoim ciążeniu 
ku abstrakcji. Po najprostsze rozwiązania plastyczne sięga zwłaszcza w godle 
konkursowym Watra, ale poprzez specyfikę ich użycia zachowuje oryginalny 
symboliczny charakter całości.

Dunikowski kubizuje we wszystkich trzech projektach. Konsekwentną 
geometryzację bryły stosuje w Płomieniu, którego formę rozbija w części 
górnej na odrębne elementy sześcienne, skupione wokół centralnego czło-
nu – zygzaka, a więc złączone w całość. W ten sposób wprowadza różne 
napięcia kierunkowe i udynamicznia pracę. Lubuje się w gładkich i płaskich 
powierzchniach oddzielonych od siebie wyraźnymi granicami. W Mauzo-
leum koncentruje się na formie prostokątnej i układzie wertykalnym (mimo 
lekko diagonalnego pochylenia korpusu), który uwzniośla kompozycję. Rzeź-
biąc relief, zestawia formy mniej lub bardziej wypukłe i wklęsłe, oparte na 
linii ukośnej, które umożliwiają grę świateł i cieni oraz wywołują wrażenie 
stopniowalnej głębi. Syntetyczność bryły urozmaica bogactwem elementów 
geometrycznych oraz schematyczną rzeźbą (maski). W projekcie Watra uwy-
datnia ascetyzm części centralnej za pomocą konstrukcji z prostych filarów 
połączonych masywną belką, która reprezentuje minimalistyczną realizację 
łuku triumfalnego. Czystość tego układu zakłóca swobodnym ułożeniem fi-
gur geometrycznych składających się na prostokątny filar, których krawędzie 
wyznaczają dekoracyjne połączenia linii. Decyduje się na realistyczną figurę 
Syreny Warszawskiej, która jest najwyraźniejszym elementem przedstawie-
niowym zastosowanym przez twórcę w tych trzech pracach oraz wpływa na 
zmniejszenie umowności i geometryzującego uogólnienia zastosowanych 
znaków plastycznych.
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Typowe dla konstruktywizmu racjonalność i precyzja wykonania prze-
jawiają się w zwartej architektonicznej bryle projektu Mauzoleum, wzboga-
conej jednak rzeźbiarskim detalem nacechowanym znaczeniem, który nie 
zaciera wrażenia monumentalności, ale je potęguje. Konstruktywistyczne 
upodobanie do perfekcyjnego wyważenia mas i klarownego układu części 
poziomych i pionowych widać w bramie triumfalnej godła konkursowego 
Watra. Ale i tu jest zauważalna rozbieżność – równowagę i racjonalność 
rozsadza od wewnątrz niejednolitość mniejszych form ekspresyjnie i ciasno 
ze sobą zestawionych, co współgra z emocjonalnym charakterem powstania 
warszawskiego, które nie zostało zakomunikowane w bryle łuku triumfalnego 
w żaden przedstawieniowy sposób.

Dunikowski podporządkowuje problematyce powstania zamanifestowa-
nej w jego dziele formalne nawiązania do symbolizmu, kubizmu i – najmniej 
wyraźne – do konstruktywizmu oraz wykorzystuje uzyskaną dzięki nim 
monumentalną i sugestywną prostotę bryły, by podkreślić sens bohaterskiego 
wyczynu poległych. Sięga po chwyty artystyczne charakteryzujące sztukę 
zmierzającą ku abstrakcji i wprowadza je w kontekst historii narodu, który 
narzuca im znaczeniową funkcjonalność. Przekształca więc stałe rozwiązania 
plastyczne według własnej potrzeby – posługuje się nimi, by stworzyć sztukę 
nacechowaną patriotyzmem i konkretnym przesłaniem.

2.6.8. Inni o pomniku

Flukowski, recenzując wystawę twórczości Dunikowskiego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie w marcu 1958 roku, z okazji sześćdziesiątej rocz-
nicy jego pracy twórczej, opisuje wystawione tam oba projekty pomnika 
Bohaterów Warszawy – „dwie koncepcje architektoniczno-rzeźbiarskie 
Powstania Warszawskiego” 406. Pierwszy projekt Płomień wykonany w 1956 
roku określa jako „obraz samego powstania – ruch brył, strzelający z gru-
zów płomień i trwający pod tym wszystkim ludzie heroiczni”. Autor widzi 
w nim powstanie warszawskie, wpisuje w niego upływ czasu i dynamizm 

 406 S. Flukowski: Xawery Dunikowski – wielki artysta narodowy. „Żołnierz Polski” 1958, 
nr 18, s. 10–11.
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historii. Drugi projekt jest według niego statyczny i wyraża syntezę dziejów 
sztuki polskiej:

W pochyłej wieży Mauzoleum dla poległych bohaterów tworzy artysta syntezę 
polskiej architektury od drewnianej (ze sosrębami) poprzez gotyk i renesans 
polski aż do swojej dzisiejszej wizji 407.

Jest to także synteza środków artystycznych – połączenie dzieła architek-
tonicznego z rzeźbą, płaskorzeźbą i rysunkiem.

Oba projekty – Płomień i Mauzoleum – porównywano ze sobą, twierdząc, 
że pierwsza wersja jest interesująca plastycznie głównie ze względu na swoją 
ekspresywność, dynamizm i przepych, natomiast druga – nudna przez swoją 
monolityczność i niezachwycająca kompozycyjnie:

Burzliwa architektura ogromnych bloków o niespokojnej dynamice i bogactwie 
planów przestrzennych przy zwartej, statycznie potraktowanej części dolnej 
stwarza silny efekt plastyczny dobrze przekazujący treściowy zamysł monumentu. 
Mniej interesującą kompozycją jest Model II posiadający monolityczną formę 
mauzoleum. Bryła tego modelu jest dość oschła, a płaskorzeźby na ścianach 
graniastosłupa niosą znamiona pewnej stylizacji 408.

Dostrzegano jednak nowatorstwo obu projektów, które znacznie odbie-
gały od klasycznej formy. Zwracała uwagę głównie pierwsza wersja pomnika 
Płomień, która ujmowała śmiałością założenia – miała sięgać szczytu Teatru 
Wielkiego i być ulokowana u zbiegu ulicy Senatorskiej i placu Teatralnego. 
Zbudowana ze „spiętrzonych kubików” 409 sytuowała się na pograniczu abs-
trakcji.

 407 Ibidem.
 408 W. Borowski: Dunikowski. „Życie Literackie” 1958, nr 19, s. 7.
 409 S. K. Stopczyk: Sztuka niepokoju. „Kierunki” 1958, nr 20, s. 5.
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2.6.9. Projekt pomnika Bohaterów Warszawy wobec ideologii

Dunikowski podszedł do gry z wielkim zapałem i poświęceniem. Opracował 
aż trzy projekty, decydując się w końcu przeznaczyć do konkursu ostatni. 
Wiedział, że tworzy w przestrzeni  i d e o z y ,  ale tym razem postanowił zu-
pełnie zignorować ideologiczny wymiar dzieła, co od razu zmniejszyło jego 
szansę na zwycięstwo. Przegrał – uhonorowano go jedynie wyróżnieniem. 
Tradycyjne znaczenia i symbole oraz uwznioślenie polskiego podziemia, 
które zostały wyeksponowane w dziele, musiały zostać zauważone i zane-
gowane. Odrzucano romantyczny mesjanizm podkreślający wyjątkowość 
narodu – boskiego wybrańca, kult martyrologii i ofiary, znak Polski Walczącej 
i związany z nią bój o niepodległość kraju, ogólną apologię wielkości ojczy-
zny. Patriotyzm Dunikowskiego nie spodobał się władzy. Podobnie forma 
monumentu o proweniencji młodopolsko-awangardowej. Jakość jego sztuki 
dyskredytowała zwycięski projekt Koniecznego, mimo to została zepchnięta 
na dalszy plan.

Artysta tym razem nie miał większych szans na wygraną, mimo spraw-
nego opanowania roli gracza. Konkurs nie był bezstronnym współzawod-
nictwem, ale pokazem woli i gustu siły politycznej – jedynego właściwego 
mecenasa, który w przypadku pomnika Bohaterów Warszawy z rozmysłem 
ustalał odstępstwa od normy. Władza posłużyła się wielkim twórcą, by wy-
promować rzemieślnika młodego i niedoświadczonego. Rozpowszechnienie 
w prasie informacji o udziale w drugim etapie konkursu wybitnych rzeźbiarzy, 
a szczególnie jednego – Dunikowskiego – pozwoliło władzy na zestawienie 
go w świadomości społeczeństwa z Koniecznym i uwydatnienie w tej relacji 
znaczenia tego drugiego. System wykorzystał autorytet znanego artysty, by 
wprowadzić do gry posłusznego sobie twórcę, którego można było ukształ-
tować, zachęcić do lansowania prawomyślnej sztuki i szczerej w nią wiary. Po 
upadku komunizmu w rozmowie z artystami – autorami pomników z tego 
okresu – Konieczny wyznał:

Była PRL, budowaliśmy socjalizm – wtedy nikt nie używał słowa komuna. 
Ja należę do pokolenia, które dzięki tym właśnie przemianom w 1945 i 46 roku 
mogło wyjść ze wsi. Jestem zwykłym wiejskim chłopem. Jak się wojna skończyła, 
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miałem 15 lat, to była dla mnie wielka szansa. Nie zdawałem sobie wtedy z tego 
sprawy. Dziś myślę, że gdyby nie tamte czasy, to może byłbym najwyżej stola-
rzem 410.

Na pytanie: „Ale czy ma pan świadomość, że przez te wszystkie lata był 
pan rzeźbiarzem uprzywilejowanym?” Konieczny odpowiada:

Tak, oczywiście. Ja należałem do tej grupy politycznej, która panowała w PRL, 
przez dwie kadencje byłem posłem do Sejmu. Dostawałem też zamówienia na 
pomniki i spisywałem się nieźle. Taka była prawda 411.

A o swoim udziale w konkursie powiedział:

Ja zrobiłem wiele pomników artystów i polityków, między innymi zrobiłem też 
pomnik Lenina. W konkursach na pomniki brały udział dziesiątki rzeźbiarzy, 
widocznie byłem fachowo lepszy, skoro wygrywałem te konkursy 412.

Z tych wypowiedzi wynika, że Konieczny był artystą uprzywilejowanym. 
Wdzięczny za awans społeczny służył swoją sztuką władzy komunistycznej, 
wykonywał pomniki w odpowiedzi na zapotrzebowanie ogółu, a jego prace 
konkursowe powstałe w tym okresie to wybitne dzieła. Dwa ostatnie prze-
świadczenia są dyskusyjne, biorąc pod uwagę chociażby projekt nagrodzony 
w konkursie na pomnik Bohaterów Warszawy.

W zestawieniu Dunikowski – Konieczny ten pierwszy w swojej postawie 
wobec komunizmu nie przekonywał władzy, dlatego był twórcą tolerowanym, 
a nie tak jednoznacznie uprzywilejowanym jak Konieczny, który odgrywał rolę 
lansowanego przez ustrój rzeźbiarza z ludu, artysty-chłopa. System uznawał 
Dunikowskiego, bo nie mógł zaprzeczyć, że to rzeźbiarz wybitny i zasłużony 
dla polskiej sztuki. Ale system go nie stworzył jako artysty, a więc nie mógł 
z niego uczynić wzoru twórcy, który ucieleśniał sztukę ludu i dla ludu oraz 

 410 Artyści o pomniku…, s. 7.
 411 Ibidem, s. 8.
 412 Ibidem.
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był od początku ukształtowany przez socrealizm i współtworzył tę metodę 
pracy artystycznej nawet po jej oficjalnym zmierzchu (1956). Władza nie 
mogła zapomnieć o młodopolskim rodowodzie Dunikowskiego, związanym 
z kreacją i kultem artysty stwarzającego indywidualne światy. Nie mogła 
też zaprzeczyć, że jego aktualna sztuka przypomina dawne wzorce, o czym 
świadczyły postawione wówczas przez Dunikowskiego pomniki, wątpliwe 
pod względem zgodności z kanonem, oraz postawa artysty konsekwentnie 
broniącego swojego prawa do samodzielnych wyborów. Został włączony do 
systemu i wywiązywał się z obowiązku uczestnictwa w życiu oficjalnym, ale 
mimo wszystko był obcy, „stary” – nie tyle poprzez swój wiek, ile przez to, że 
został ukształtowany w minionej epoce, którą współczesny mu ustrój uznał za 
niewskazaną. Mimo autorytetu, którego nikt mu nie odmawiał, znalazł się na 
straconej pozycji wobec Koniecznego – przekonującego twórcy sztuki o nadal 
socrealistycznym wydźwięku. Wydaje się więc, że te okoliczności, obok wyraź-
nej „niepoprawności” formalnej, zadecydowały o przegranej Dunikowskiego 
w konkursie na pomnik Bohaterów Warszawy. Przy czym ta przegrana nie 
stanowiła odrzucenia, gdyż pozycja mistrza w środowisku polityczno-kultu-
ralnym pozostawała niewzruszona i zapewniała mu honorową funkcję arbitra 
podczas najznamienitszych wówczas przedsięwzięć artystycznych.

Powyższe zestawienie z rozmysłem wyjaskrawia dychotomię między Du-
nikowskim i Koniecznym wynikającą z zakresu ich ideologicznego zaangażo-
wania – mimo świadomości różnych odcieni, niuansów i jakości pośrednich 
ich sztuki. Ma ono również na celu podkreślenie wówczas jeszcze trudnego 
do wykluczenia wartościowania twórczości, zwłaszcza pomnikowej i ofi-
cjalnej, według wyznaczników reżimowej polityki artystycznej typowej dla 
powszechnie zniesionego dyktatu socrealizmu. Na tym tle wyraźniej zaznacza 
się poodwilżowe przesunięcie w konwencji sztuki państwowej, będące mimo 
wszystko faktem formotwórcze naruszenie nadal zideologizowanego para-
dygmatu, które częściowo objawiło się także w sztuce pomnikowej drugiej 
połowy lat pięćdziesiątych, co jest widoczne w propozycjach projektowych 
konkursu na pomnik Bohaterów Warszawy, nawet w realizacji Koniecznego. 
Poza tym znamienna jest tu tendencja do przyszłościowego zasilania grona 
twórczego młodymi adeptami o potencjale nie tylko cennym dla ówczesnej 
władzy, ale również obiecującym artystycznie.
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Niepowodzenie Dunikowskiego wyraziło się także w niezrozumieniu ze 
strony gloryfikowanego przez artystę polskiego społeczeństwa, które po raz 
kolejny nie doceniło jego sztuki. Artysta przemówił do niego we wspólnym 
języku, posługując się tradycyjnymi motywami. Zastosował również znane 
rozwiązania artystyczne – kubizujące uproszczenie i formę łuku triumfalnego, 
którą ogół sobie upodobał. Krytycy i historycy sztuki stwierdzili, że żadna z prac 
drugiego etapu, a więc również jego propozycja, w swojej oryginalnej wersji nie 
nadaje się do realizacji 413. Talent Dunikowskiego i jakość jego prac nie mieściły 
się w polskiej rzeczywistości artystycznej, a odbiorcy nie rozumieli plastycznego 
ekwiwalentu, który był dokładnie przez twórcę przemyślany pod względem 
komunikatywności i celności przekazu. Zastosowane środki stylistyczne two-
rzyły mistrzowską i do tego stopnia odrębną wartość twórczą, że indywidu-
alizm Dunikowskiego zniechęcał większość odbiorców nieprzyzwyczajonych 
do wybitnej sztuki na poziomie europejskim. Artysta był tego świadomy, ale 
mimo to nadal pozostawał aktywny w rodzimych warunkach. Przykładem 
tej niewspółmiernej recepcji jego prac jest między innymi reakcja, nie tylko 
władzy, na projekty pomnika Bohaterów Warszawy – artystyczne majstersztyki.

Artysta nie pozwolił jednak na całkowite pozbawienie go prawa do sta-
nowienia o pomniku Bohaterów Warszawy. W ciągu ponad dwóch lat prze-
bolał zignorowanie swojego projektu. W 1962 roku zasiadał w Prezydium 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy, by wpłynąć 
na kształt artystyczny monumentu Koniecznego. Jednak nie wiadomo, czy 
Dunikowski w lutym 1964 roku, tak jak pozostali, zaakceptowałby popra-
wiony model młodego twórcy i zgodził się na jego realizację w takiej formie, 
jaką obecnie prezentuje. Nie zdążył ostatecznie zakończyć tej gry z władzą – 
zmarł 26 stycznia 1964 roku. Jednak w jego postawie do końca widać nieby-
wałą siłę woli, stałe postanowienie, by uratować wartość artystyczną, nawet 
jeśli wiąże się ona z obowiązującą ideologią, poprzez aktywne uczestnictwo 
w zaaranżowanej przez ten system rozgrywce. Obok konsekwentnego ob-
stawania przy swojej koncepcji sztuki pojawia się w nim również chęć pracy 
nad cudzym dziełem niedoświadczonego artysty, którego zaczyna traktować 
z wyrozumiałością pedagoga edukującego własnego ucznia.

 413 I. Grzesiuk-Olszewska: Konkursy na pomniki…, s. 238.
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Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie i pomnik 
Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny zostały zrealizowane w kon-
kretnym czasie i miejscu, zdominowanym przez ideologię. System pracy nad 
monumentem był typowy dla sztuki zaangażowanej. Najbardziej wolnym 
od odgórnych ustaleń i wpływów okazał się pomnik Bohaterów Warszawy 
sprowadzający się jedynie do projektów. Jest on zgodny z pierwotną kon-
cepcją artysty, bo nie tylko powstał w okresie poodwilżowego rozluźnienia 
paradygmatu, lecz także nie podlegał zniekształcającemu procesowi realizacji, 
który był normą w przypadku ówczesnego dzieła oficjalnego. Dwa pozostałe 
pomniki zapłaciły swoją cenę za zaistnienie – ich projekty były poddawane 
korektom korespondującym z wymaganiami komunistycznej władzy. Jed-
nak wydaje się, że ważniejszy od tych zewnętrznych ograniczeń jest sam 
fakt powstania dzieła, które mimo wszystko funkcjonuje jako świadectwo 
artystycznej jakości niezmiennie reprezentowanej przez sztukę tego twórcy.

Wspólna tym trzem pomnikom jest ich stylistyka – upodobanie do oka-
załych, efektownych form, które charakteryzuje syntetyczne uogólnienie 
odrzucające nużącą dosłowność, doskonalenie geometrycznej esencji kształtu 
na podstawie intertekstualnych tropów oraz dekoracyjna oprawa rzeźbiarska, 
indywidualnie uwspółcześniona i wyselekcjonowana. A także wieloznaczność 
wynikająca z ukierunkowanej różnorodności artystycznych odkryć, która 
implikuje polifonię odczytań formalno-stylistycznej specyfiki i kontekstual-
nych uwarunkowań oraz niezmienną pewność obcowania z nieprzeciętnymi 
i wymagającymi dziełami. Widać w nich inspiracje nie tylko sztuką nowo-
czesną, ale także echa odległej tradycji, sięgającej między innymi do sztuki 
starożytnego Egiptu, ujmującej monumentalnymi prostymi bryłami, archi-
tektury asyryjskiej, posługującej się pylonami z płaskorzeźbioną dekoracją, 
antyku grecko-rzymskiego, który upowszechnił kształt łuku triumfalnego. 
Te ślady są tu przetworzone i włączone w lapidarną formułę pomnika, która 
odznacza się oryginalnością i eksploracją nowych środków wyrazu.

Podsumowując, omówione dzieła reprezentują młodopolsko-awangar-
dową formę artystyczną, która kłóci się z kanonem sztuki zideologizowanej. 
Stanowią świadectwo późnej twórczości Dunikowskiego i korespondują 
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ze współczesną mu sztuką jako propozycja autorskiej koncepcji realizmu 
stylizowanego. Realizują odrębny model twórczości pomnikowej artysty, 
wykształcony jeszcze w okresie przedwojennym, który w najdojrzalszy sposób 
objawił się po drugiej wojnie światowej i zamanifestował się w okazałej reali-
zacji monumentalnej, łączącej tradycję z nowoczesnością. Dzieła te wyrażają 
przede wszystkim indywidualne rozumienie i wyobrażenie współczesnego 
monumentu oparte na wyjątkowym doświadczeniu i rzemiośle.
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W okresie powojennym Xawery Dunikowski mimo podeszłego wieku i złego 
stanu zdrowia prawie wszystkie modele swoich pomników wykonał sam, 
wspomagany od strony technicznej przez jednego lub kilku swoich uczniów 1. 
Ponadto nadal dbał o terminowość – żadne przeszkody ani względy osobiste 
nie mogły go wstrzymać w realizacji dzieła. Rezygnował nawet z odpoczynku 
letniego i wakacji, żeby wywiązać się z zamówień 2. Pozostał tytanem pracy 
i próbował nadrobić czas stracony podczas pobytu w obozie oświęcimskim. 
Większość z jego powojennych założeń monumentalnych zrealizowano 
w okresie socrealizmu, natomiast w dobie poodwilżowego konsensusu po-
wstał jeden monument – pomnik Żołnierza Polskiego (1963) – oraz poja-
wiły się propozycje nowych pomników, które odwoływały się do schematu 
twórczości oficjalnej.

Monumenty Dunikowskiego z lat 1945–1964 można podzielić na dzieła 
z r e a l i z o w a n e  (pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, 
pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, pomnik 
Żołnierza Polskiego),  p r o j e k t y  (pomnik Adama Mickiewicza dla Pozna-
nia, pomnik Józefa Stalina, pomnik Bohaterów Warszawy, pomnik Wolności, 
Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Młot i sierp, pomnik 
Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Krakowie, Czołg) oraz  k o n c e p c j e, 
które stanowią efekt zaproszenia do wykonania monumentu lub udziału 
w konkursie (pomnik w Oświęcimiu, pomnik Powstańców Wielkopolskich 

 1 KP, rkps sygn. 778. M. Flukowska: Życiorys, s. 3.
 2 KP, rkps sygn. 778. M. Flukowska: Pismo w sprawie daru, muzeum i sytuacji 

życiowej Budowniczego Polski Ludowej prof. Xawerego Dunikowskiego, paździer-
nik 1952 r.
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1918–1919, pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Niepołomicach, pomnik 
Trzydziestolecia PRL w Katowicach).

W porównaniu z trzema realizacjami siedem projektów to liczba zna-
cząca. Wyróżniają się wartością artystyczną oraz kontekstem powstania. 
Zdradzają przede wszystkim ambiwalentny stosunek ich twórcy do kanonu 
sztuki oficjalnej, często pomijany podczas recepcji trzech monumentów 
wykonanych przez artystę, w dużej mierze tematycznie podporządkowanych 
ideologii. Dokumentacja dotycząca projektów oraz ich walory stylistyczne 
pokazują rozmaitość zastosowanych rozwiązań pomnikowych, ścieranie się 
niezależności artystycznej z odgórnie narzuconą formą (pomnik Wolności, 
Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Młot i sierp), ogra-
niczenie indywidualnej kreacji lub zwycięstwo twórczego subiektywizmu 
(pomnik Bohaterów Warszawy), a czasami nawet przewrotne wyśmianie 
socrealistycznego schematu (pomnik Józefa Stalina).

3.1. Projekt pomnika Adama Mickiewicza (1948)

W niezrealizowanym projekcie  p o m n i k a  A d a m a  M i c k i e w i c z a 
(il. 56) dla Poznania (1948, gips) figura to „konstrukcja brył rzeźbiarskich, 
budowla postaci ludzkiej” nacechowana dynamizmem. Całość została 

„złożona z wielkich kloców, brył rosnących na sobie w strzelistym pionie”, 
mimo to zachowała smukłość i lekkość 3. Poetę przedstawiono w całej posta-
ci, w ujęciu frontalnym. Zaznacza się blokowość sylwetki, widać zarys stóp 
i lewej ręki złożonej na piersi. Prawa dłoń, uniesiona niemal prostopadle 
(lekko po skosie) w górę, dzierży drzewiec pochodni. Wyodrębniono głowę 
z nieznacznie nakreślonymi rysami twarzy. Wielki podest, w który wpisano 
schody, sugeruje ogromne rozmiary zaprojektowanej figury. Dunikowski 

 3 S. Flukowski: Xawery Dunikowski i jego uczniowie. W: Xawery Dunikowski i jego ucznio-
wie. Wystawa rzeźby i malarstwa 1945–1955. [Katalog wystawy, grudzień 1955 – styczeń 
1956 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Związek Polskich Artystów Plastyków, 
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa]. Wstęp: S. Flukowski. Warszawa 
1955, s. 4.



56. Projekt pomnika Adama Mickiewicza dla Poznania, szkic posągu na cokole, 
gips, 1948
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zalicza ten projekt do najciekawszych modeli swoich monumentów 4. Ideą 
pomnika Adama Mickiewicza było uczczenie „naszego największego po-
ety” 5 oraz podkreślenie roli Poznania w polskiej historii i ówczesnej sytuacji 
politycznej. Monument miał przyćmić „najmocniejsze akcenty niemczyzny 
pozostałe w urbanistyce miasta” 6, stanowiące ślad zaborów niemieckich na 
ziemiach zachodnich, a zwłaszcza cesarski zamek z górującą nad Poznaniem 
wieżą. Zamierzano usunąć prusko-cesarską wieżę, co zneutralizowałoby sam 
zamek jako koncepcję urbanistyczną i zepchnęło go do roli jednej z wielu 
poznańskich budowli. Postawiony w miejscu dominującej w przestrzeni 
wieży pomnik Adama Mickiewicza stałby się punktem centralnym panoramy 
miasta, elementem dynamicznym i przykuwającym uwagę z każdej strony.

W tym dziele, podobnie jak w pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmiń-
sko-Mazurskiej, Dunikowski chciał zastosować spolium – ponownie wyko-
rzystać starszy i cudzy element architektoniczny. Do budowy planował użyć 
kamienia z rozebranej wieży zamkowej, a więc materiału dostępnego „darmo 
i na miejscu” 7. Dzięki temu koszty wzniesienia pomnika byłyby mniejsze 
i ominięto by problemy z transportowaniem nowego surowca. Żelbetonowa 
konstrukcja wspierająca wątek kamienny dzieła byłaby również stosunko-
wo mało kosztowna. Organizacja ruchu drogowego wokół pomnika miała 
zostać uproszczona, co pozwoliłoby na przepływ komunikacji aleją Armii 
Czerwonej. U podnóża monumentu zaplanowano skrzyżowanie ulic – ta 
odległa perspektywa umożliwiłaby odpowiednie podziwianie potężnej figury 
wieszcza, obliczonej na od 16 do 36 metrów wysokości. Wzdłuż alei Armii 
Czerwonej i wokół placu wyłożonego kamiennymi płytami przewidziano 
budowę stałych trybun.

Konkursowi na pomnik przyświecała chęć uczczenia Wiosny Ludów 
i Mickiewiczowskiego w niej udziału, który był podstawą zamysłu przed-
stawienia postaci wieszcza:

 4 KP, rkps sygn. 745. Odpowiedzi na pytania zadawane Xaweremu Dunikowskiemu w wy-
wiadzie.

 5 KP, rkps sygn. 745. Opis projektu, 1948.
 6 Ibidem.
 7 Ibidem.
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Jest to Mickiewicz z Trybuny Ludów, Mickiewicz walczący o nowy porządek 
socjalny, o sens nowych czasów, które się rodzą w rewolucyjnych wstrząsach. 
Widzimy go, jakby przed chwilą opadł na ziemię, mocno obydwiema nogami, już 
stoi, pewnie, ale w płomieniu pochodni, we włosach, w fałdach kaptura jeszcze 
jest pęd, jeszcze są elementy ruchu, które pchnęły Mickiewicza z niepohamowa-
ną siłą na cokół przed oczy wszystkich w starym ogrodzie piastowskim. Istotą 
koncepcji rzeźbiarskiej są więc dwie pozornie sprzeczne ze sobą zasady: statyka 
i dynamika, z ich skrzyżowania wyrasta dzisiejszy, nowoczesny obraz Poety8.

Dunikowski [?] pisze komentarz do tego dzieła, powielając sposób po-
strzegania romantycznego poety popularny w komunizmie, tzn. zwraca 
uwagę głównie na te zdarzenia z jego biografii, które korespondują z ideolo-
gią. Artysta jest poprawny, podkreśla więc znaczenie w życiu Mickiewicza 
tego przewrotu ustrojowego, społecznego i gospodarczego z lat 1848–1849, 
w którym widziano głównie rewolucję socjalną. W tym tekście Dunikowski 
wykorzystuje propagandowe treści, by wytłumaczyć formę dzieła, która 
istnieje jako odrębna wartość artystyczna. Uwydatnia więc zasadę ukształto-
wania bryły – połączenie statyki z dynamiką – która stanowi główny problem 
w opracowaniu projektu. Dolna partia posągu – statyczna bryła pnąca się 
w górę i złożona z kilku części – równoważy pozostałe elementy nacechowane 
ruchem, czyli wyciągniętą w górę dłoń i uniesioną twarz.

Artysta nawiązuje do wersji życiorysu Mickiewicza zaakceptowanej przez 
system i poprawnej politycznie, która kładła nacisk na rewolucyjne działanie 
wieszcza zmierzające do zmian. Podobnie zinterpretowano jego pierwsze 
utwory literackie, głównie śpiewaną podczas powstań narodowych Odę 
do młodości oraz Pieśń filaretów. Popularyzowały one aktywizm społeczny, 
głosiły ideę wspólnoty duchowej, siłę młodości i wiarę w moc rewolucyj-
nego przekształcania rzeczywistości. Podkreślano, że przebywając na emi-
gracji we Francji, poeta mógł się przyjrzeć nędzy proletariatu (widocznej 
głównie po rewolucji lipcowej) i śledzić wzrost liczby bezrobotnych, które 
doprowadziły do krwawo stłumionej demonstracji. Wydaje się jednak, że 
dla Dunikowskiego najważniejsza była działalność narodowo-wyzwoleńcza 

 8 Ibidem.
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Mickiewicza, mająca wzbudzić zainteresowanie Europy losem jego zniewo-
lonej ojczyzny – a więc romantyczny patriotyzm unieważniony w ideologii 
państwa komunistycznego. Mickiewicz w 1848 roku utworzył w Rzymie 
legion, którym kierował podczas walki o suwerenność Włoch. W napisanym 
wówczas Składzie zasad zawarł hasła polityczne i społeczne głoszące równość 
obywateli, uwłaszczenie chłopów, równouprawnienie kobiet i panslawizm. 
U podstaw tych poglądów leżał naczelny postulat wyzwolenia narodu cie-
miężonego przez autokratyczno-despotyczną Rosję. To on kierował jego 
posunięciami militarnymi, między innymi utworzeniem podczas wojny 
krymskiej w Konstantynopolu oddziałów polskich mających stanąć do walki 
z rosyjskim zaborcą.

W modelowym obliczu wieszcza trudno dostrzec podobieństwo i psycho-
logiczną analizę, widoczne we wcześniejszych rzeźbach autorstwa Dunikow-
skiego przedstawiających Mickiewicza, takich jak Głowa Adama Mickiewicza 
z fragmentem torsu (1908, gips patynowany), Głowa Adama Mickiewicza 
(1908, drewno), Adam Mickiewicz w brązie i gipsie z pierwszego cyklu Głów 
wawelskich (1925–1929). Te prace, pokazujące poetę z zamkniętymi oczami 
i skupieniem na twarzy, przywołują chwilę improwizacji, która świadczyła 
o nadzwyczajnych zdolnościach twórczych i cechowała nielicznych przed-
stawicieli romantyzmu (podobnie artysta wyrzeźbił brązowe popiersie Fry-
deryka Chopina z około 1922 roku). Widać więc, że sposób postrzegania 
Mickiewicza przez Dunikowskiego się zmieniał. Artysta często powtarzał, 
że podczas tworzenia jest wyczulony na aktualną chwilę, która zawsze znaj-
duje wyraz w jego rzeźbie. Tak było też w przypadku podobizn wieszcza. 
Te pierwsze w duchu młodopolskim ukazują go w momencie natchnienia 
i poprzez ekspresję twarzy podkreślają głębię osobowości, ta ostatnia – mimo 
oczywistego uproszczenia wyglądu modela w fazie projektowej – jest pozba-
wiona emocji i stanowi symbol nowych komunistycznych czasów. Mimo to 
pomnik Mickiewicza ewokuje określony krąg znaczeń na stałe związanych 
z postacią poety, mianowicie przez samo przywołanie jego osoby sugeruje 
walkę o wolność ojczyzny z ciemiężącą ją Rosją. Jednocześnie uaktualnia 
ten motyw i osadza go w kontekście powojennych relacji polsko-radzieckich. 
W obiektywnej ocenie odbiorcy mogą one przypominać dawną sytuację 
i ukazywać Polskę jako naród ponownie zniewolony przez współczesnego 
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następcę wschodniego zaborcy – ZSRR – narzucającego ustrój komuni-
styczny.

Dunikowski wykorzystuje okazję do wykonania rzeźby Mickiewicza 
w formie pomnikowej, która nadarza mu się właśnie w okresie powojen-
nych obostrzeń ideologicznych narzucanych sztuce rodzimej. Nad szkicem 
pomnika pracuje inaczej niż nad rzeźbami ukazującymi samą głowę albo 
popiersie portretowanego. Znaczenia przywoływane przez modela są wy-
rażone w całej figurze, nie tylko w obliczu poety, co widać w zachowanym 
projekcie: został on wykonany bez dbałości o szczegół – głównie w partii 
twarzy i rąk. Pomnik ten miał działać przede wszystkim wielkością, a więc 
ważne było wyeksponowanie całej sylwetki i udostępnienie jej percepcji 
widza. Głowa modela znajdująca się na dalszym planie podlegałaby jedynie 
ogólnemu oglądowi. Dbałość o doskonałość detalu w tym przypadku nie 
miała takiego znaczenia jak w innych pracach rzeźbiarza. Oczywiście może 
w finalnym, zrealizowanym dziele byłoby inaczej – oblicze wieszcza mogłoby 
manifestować jego indywidualną naturę dzięki perfekcji wykonania, typowej 
dla mniejszych form rzeźbiarskich Dunikowskiego.

3.2. Projekt pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa 
Broni z ZSRR w Będzinie (1950–1951)9

Projekt  p o m n i k a  Wo l n o ś c i ,  Wd z i ę c z n o ś c i  i   B r a t e r s t w a 
B r o n i  z   Z S R R  w Będzinie (il. 57) nawiązuje tytułem do monumentu 
olsztyńskiego (a konkretnie jego pierwotnej nazwy – Wdzięczności Armii 

 9 A. Kodurowa wskazuje inne daty powstania dwóch wariantów projektu pomnika 
Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie: 1948 r. dla Górnika 
i 1949 r. dla Robotników. Zob. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. 
[Katalog zbiorów Muzeum Rzeźby im. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowe-
go w Warszawie]. Oprac. A. Kodurowa. Warszawa 1975, s. 115–116. Są one jednak 
dyskusyjne po analizie chronologii powstawania dzieła na podstawie materiałów ar-
chiwalnych przechowywanych w Królikarni, poświadczających relację między artystą 
a zleceniodawcą, która skłania do uznania późniejszej daty wykonania obu szkiców 
projektowych tego monumentu, tj. lat 1950–1951.



57. Robotnicy, szkic grupy, projekt pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR 
w Będzinie, gips, 1950–1951
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Czerwonej). Nie można tego jednak powiedzieć o tematyce, która odchodzi 
od motywów militarnych związanych z drugą wojną światową oraz przed-
stawień uczestniczących w niej żołnierzy polskich i radzieckich. Projekt 
składa się z dwóch szkiców ukazujących górnika i robotników, które eks-
ponują „motywy budownictwa i symboliki pokojowej” 10. Wykonani w gip-
sie Robotnicy to dwie postacie umieszczone jedna za drugą, ustawione na 
postumencie złożonym z kilku brył. Pierwsza figura trzyma w opuszczonej 
ręce młot. Obie sylwetki zostały ujęte bardzo szkicowo, pokazano tylko ich 
zarys, kształt głowy wyrzeźbiono ogólnie, bez zaznaczenia rysów twarzy. 
Według Stefana Flukowskiego ta kompozycja stanowi „konstrukcję ruchu”, 
a podstawa to oryginalne rozwiązanie koncepcji architektonicznej 11. Całość 
jest jednak statyczna – posągowość masywnych postaci ustawionych w spo-
kojnym kontrapoście niwelowała dynamizm. Drugi szkic – Górnik – powiela 
postać robotnika trzymającego młot z poprzedniego szkicu. Ukazuje figurę 
górnika, który dzierży narzędzie pracy w opuszczonej prawej ręce, stojąc 
w rozkroku na cokole złożonym z różnej wielkości prostopadłościanów. 
Lewa ręka jest zgięta, a przy prawej stopie leży kula. Szkic wykonano w gip-
sie i brązie. Charakteryzuje go brak dopracowania szczegółów, blokowość 
postaci i ogólne zarysowanie jej twarzy.

14 czerwca 1950 roku Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, 
Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie oficjalnie zwrócił się 
do Dunikowskiego z prośbą o sporządzenie projektu i podanie kosztów jego 
realizacji 12. Model pomnika miał zostać złożony w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki do oceny Komisji Ministerialnej 13. 19 września artysta otrzymał 
pismo ponaglające go, by rozpoczął pracę, do której się zobowiązał. Ko-
mitet podkreślił w nim polityczne znaczenie tego założenia, które „budzi 
ogromne zainteresowanie wszystkich miejscowych czynników politycznych, 

 10 MNWK, rkps sygn. 6603. Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności 
i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Będzin, 1 czerwca 1951 r.

 11 S. Flukowski: Xawery Dunikowski i jego uczniowie…, s. 3.
 12 MNWK, rkps sygn. 6603. Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności 

i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Będzin, 14 czerwca 1950 r.
 13 MNWK, rkps sygn. 6603. Rozporządzenie z 10 sierpnia 1950 r., Warszawa, Ministerstwo 

Kultury i Sztuki.
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społecznych i rządowych, oraz absorbuje bezustannie uwagę całego naszego 
społeczeństwa” 14. Partia wyznaczyła termin realizacji pomnika na 1 maja 
1951 roku. Postępy w jego powstawaniu miało kontrolować Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w Warszawie. Dunikowski tłumaczył opóźnienie w pracy nad 
monumentem koniecznością dopracowania ostatnich elementów w pomniku 
olsztyńskim, które dotąd zajmowały mu większą część czasu. Zadeklarował, 
że poda datę wykonania modelu po odwiedzinach w Będzinie i zorien-
towaniu się w terenie. Radził też, by kosztorys uzgodniono z Komitetem 
Budowy Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Katowicach, który 
dysponował odpowiednimi danymi i doświadczeniem 15. W grudniu artysta 
skupił się na sporządzeniu szkicu pomnika i prosił Komitet o podstawowe 
informacje dotyczące otoczenia, takie jak wysokość kamienic otaczających 
plac Trzeciego Maja, na którym miał stanąć monument. Umówił się też 
z przedstawicielami komitetu na spotkanie w swojej krakowskiej pracowni 
w celu obejrzenia projektu 16. 1 czerwca 1951 roku Dunikowski otrzymał 
wiadomość, że drugi wykonany przez niego projekt został odrzucony:

W imieniu Komitetu Budowy Pomnika Braterstwa i Przyjaźni ze Związkiem 
Radzieckim, uprzejmie donoszę że drugi projekt wykonany przez Obywatela 
Profesora został również nie zatwierdzony przez Wydział Propagandy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, pomimo że wykonany został według 
wskazówek i życzeń jakie otrzymaliśmy z Wydziału Propagandy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR to jest oparty na motywach budownictwa i symboliki 
pokojowej17.

 14 MNWK, rkps sygn. 6603. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Zarząd Powiatowy 
w Będzinie, Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa 
Broni z ZSRR w Będzinie, 19 września 1950 r.

 15 MNWK, rkps sygn. 6603. X. Dunikowski do Powiatowego Komitetu Budowy Pomnika 
Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Kraków, 25 września 
1950 r.

 16 MNWK, rkps sygn. 6603. X. Dunikowski do Powiatowego Komitetu Budowy Pomnika 
Wdzięczności, Wolności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, 11 grudnia 1950 r.

 17 MNWK, rkps sygn. 6603. Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności 
i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Będzin, 1 czerwca 1951 r.
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Na pocieszenie komitet zaznaczył, że projekt spodobał się za to miejsco-
wemu społeczeństwu i że postawa artysty, „oparta na całkowitej bezintere-
sowności” 18, jest rzadko spotykana u innych twórców.

Było to równoznaczne z zerwaniem współpracy z Dunikowskim, co tłu-
maczono odgórnymi decyzjami politycznymi. Artysta i w tym przypadku 
uchylił się od schematycznego powielania coraz restrykcyjniej narzucanych 
przez władzę zideologizowanych tematów i formuł stylistycznych, które nie 
odpowiadały mu artystycznie. Wybrał z dostępnej problematyki te obszary, 
w których mógł się zrealizować jako artysta bez obniżania wartości swojej 
sztuki. Pozostał przy tym wierny motywom związanym z pracą, które obo-
wiązywały w sztuce realizmu socjalistycznego.

Dunikowski nie wykonał zaprojektowanego pomnika. Oba sporządzone 
przez niego projekty nie zostały zaakceptowane przez Wydział Propagan-
dy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, mimo że opracował 
szkice według wstępnych wskazówek komitetu. Prawdopodobnie władzy 
nie spodobała się w dużej mierze autorska koncepcja ikonograficzna, któ-
ra miała niewiele wspólnego z wdzięcznością wobec ZSRR i braterstwem 
broni wojsk polsko-radzieckich podczas drugiej wojny światowej. Artysta 
zaproponował wersję neutralną, niezaangażowaną politycznie. Zrezygnował 
z ukazania militarnej agresji i skupił się na studium człowieka – od zawsze 
najbardziej go interesującego. Na jego decyzję mogło wpłynąć także to, że 
motyw żołnierza radzieckiego przepracowywał już rzeźbiarsko w pomniku 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej i nie zamierzał go ponownie 
powtarzać w projekcie dla Będzina, nad którym pracował równolegle do 
monumentu olsztyńskiego, jednocześnie doprecyzowując jego koncepcję 
i propozycje szkiców projektowych.

3.3. Projekt pomnika Młot i sierp (1953)

W 1953 roku Dunikowski rzeźbi w gipsie projekt pomnika  M ł o t  i   s i e r p 
(il. 58) (150 × 125 × 62 cm), który składa się z trzech części: sierpa i młota 

 18 Ibidem.



58. Projekt pomnika Młot i sierp, większy model z rysunkiem, gips, 1953
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(105 × 89 × 57 cm), cokołu pod sierpem (45 × 51 × 44 cm) oraz cokołu pod 
młotem (54 × 69 × 62 cm). Cokoły, na których spoczywają skubizowany sierp 
i skrzyżowany z nim, ustawiony ukośnie młot, mają formę sześcianów po-
krytych rysunkami tuszem. Cokół pod sierpem przedstawia mapę operacji 
wojennych na terenach leżących między Wisłą a Odrą; na ścianach bocz-
nych widać takie same mapy terenów w ZSRR – rejon Mińska i Woroneża. 
Na cokole pod młotem na ścianie frontowej ukazano elementy architektury 
przemysłowej okręgu górniczego (wieże, koło windy kopalnianej) i uszere-
gowane w pasy krowy oraz owce. Na ścianach bocznych umieszczono mapę 
operacji wojennych i armatę.

Młot i sierp został wykonany w związku z konkursem na pomnik upa-
miętniający wyzwolenie Krakowa przez Armię Radziecką. Wizja artystyczna 
Dunikowskiego przedstawiała posąg o gigantycznych rozmiarach – wysokość 
dzieła była obliczona na 30 metrów, a więc przewyższała okoliczne kamienice. 
Twórca musiał mieć świadomość, że planując dzieło o takich rozmiarach, 
konkursu nie wygra. Prawdopodobnie ograniczył się do formy projektu 
pomyślanej jako popisowy szkic olbrzymiego monumentu z nastawieniem, 
że nigdy nie zostanie zrealizowany. Jednocześnie zaproponował kolejny mo-
del (il. 59), który przypominał skubizowaną bryłę i przy swoich niewielkich 
wymiarach zachował harmonijne proporcje.

Głównymi elementami bryły pierwszego modelu projektu są krzyżują-
ce się młot i sierp – symbol komunizmu oraz ZSRR, który w takim ujęciu 
widnieje na jego godle. Znak ten zaczął obowiązywać po rewolucji paź-
dziernikowej i pojawił się w emblematach partii komunistycznych na całym 
świecie, a także na flagach państw o ustroju komunistycznym. Wyrażał idee 
dyktatury proletariatu, tak zwane ludowładztwo, realizowane w działaniach 
robotników (młot) i chłopów (sierp). W pomniku odnosi się on do Armii 
Czerwonej, która wyzwoliła Kraków, a szerzej – do ZSRR, który wprowadził 
do Polski komunizm traktowany jako idealny ustrój. Sceny narysowane 
tuszem na cokołach wspierających bryłę symbolu przedstawiają doskonałą 
rzeczywistość powojennego Krakowa – przykład „dobrobytu” panującego 
w komunistycznym świecie, stworzonego pracą proletariatu (robotników 
i chłopów) – oraz zwycięską ofensywę Armii Radzieckiej na froncie wschod-
nim przeciwko Niemcom, która ten „dobrobyt” umożliwiła. Nakreślone 

3.3. Projekt pomnika Młot i sierp (1953)
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mapy ukazują operację wiślańsko-odrzańską oraz radziecką ofensywę Armii 
Czerwonej, tak zwaną Białoruską Strategiczną Operację Ofensywną (Bagra-
tion). Oba przedsięwzięcia przyniosły ZSRR zwycięstwo. Pierwsza operacja, 
rozpoczęta 12 stycznia 1945 roku na linii Wisły i zakończona w lutym na 
linii Odry, została przeprowadzona ze znacznym udziałem Wojska Polskiego 
i doprowadziła do wyzwolenia zachodniej części Polski, między innymi Kra-
kowa oraz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Druga ofensywa 
trwała od 22 czerwca do 19 sierpnia 1944 roku i jej efektem było odzyskanie 
terenów na wschód od Wisły oraz zajęcie przedmieść Warszawy – 3 lipca 
zdobyto Mińsk, 13 lipca Armia Krajowa wspólnie z Armią Czerwoną wyzwo-
liła Wilno, 2 sierpnia wojsko dotarło do wschodnich przedmieść Warszawy. 
Mapy te, raczej szczegółowe pod względem liniowego oznaczenia przebiegu 
starć, ukazują wspólną walkę Polaków i Rosjan, co daje do zrozumienia, że 
rzeczywistość powojenna przedstawiona na innej pomnikowej ilustracji była 
konsekwencją ich „braterskiego” działania. Jednak w monumencie, który ma 
wyrażać wdzięczność Armii Czerwonej, wyeksponowana zostaje tylko rola 
ZSRR. Sceny na cokołach świadczą o literackości projektu, wpisują w niego 
wydarzenia historyczne układające się według porządku czasowego oraz 
tworzące określony ciąg narracyjny.

Pracując nad mniejszym modelem, Dunikowski skupia się na jego for-
mie. Wykorzystuje prostotę symbolu młota i sierpa, który wyraża w kla-
rownych blokowych kształtach. Sytuuje je na rozczłonkowanym podeście 
wynoszącym ten znak na znaczną wysokość i  jednocześnie deformują-
cym jego symboliczną wymowę poprzez dodanie do niego innych brył 
geometrycznych. W ten sposób rozbudowuje kompozycję i  traktuje ją 
jeszcze bardziej kubizująco: obok młota złożonego z sześcianu i prostopa-
dłościanu oraz sierpa składającego się z ćwierci owalu i sześciennej pod-
pory umieszcza w formie podestu sześcian i prostopadłościan, ustawione 
horyzontalnie. Ta podstawa wprowadza podziały poziome, stabilizujące 
wieloczłonową bryłę, uspokajające i wzmacniające dynamiczny układ jej 
górnej części. Do kubizującej układanki dodaje kolejną formę geometrycz-
ną, stanowiącą jej główny kwadratowy podest, w który wpisuje prosto-
kątne schodki. Można tu odnaleźć odwołania do rosyjskiego konstruk-
tywizmu – syntetycznego konkretyzowania materialnych walorów formy,  

3.3. Projekt pomnika Młot i sierp (1953)
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„elementaryzmu” 19. W mniejszym projekcie twórca rezygnuje z „literackości” 
i rysunków na cokole. Symbol młota i sierpa uwydatnia przede wszystkim 
ascetyczną konstrukcję elementów plastycznych. Przedstawienie uniezależnia 
się od kontekstu i zaczyna funkcjonować w wymiarze czysto artystycznym, 
uwolnionym od realiów codzienności – odwołań do komunistycznej ideologii. 
Skupia się na geometryzującym uproszczeniu, graniczy z bezprzedmiotowo-
ścią, eksponuje własny autonomiczny byt. Dzięki temu podczas percepcji 
można zanalizować „czyste elementy języka plastycznego” 20 i dojrzeć spe-
cyfikę samego tworzywa. Kompozycja Dunikowskiego – młot i sierp wyeks-
ponowane na rozbudowanym cokole – zdradza również podobieństwa do 
architekturorzeźby Kazimierza Malewicza: charakteryzuje się „dynamiczną 
symetrią”, monumentalizmem i oszczędnością prostych form, stanowi kom-
binację przestrzenną nakierowaną na swój harmonijny rytm 21. Warto tutaj 
przypomnieć Suprematyczny architekton Malewicza z 1926 roku, złożony 
z ustawionych pionowo różnej wielkości prostopadłościanów umieszczonych 
wokół centralnego, najwyższego członu. To rodzaj niewielkiej pionowej 
kompozycji podobnej do rozczłonkowanej kolumny. Ten suprematyczny 
ornament architektoniczny stanowi prototyp nowej formy, z której można 
tworzyć różne warianty i kombinacje 22. Dzieło Dunikowskiego zbliża się 
do niego w zastosowaniu logicznej konstrukcji złożonej z odchodzących 
od przedmiotowości elementów geometrycznych i koncentrującej się wokół 
części środkowej. Zbieżność widać także w skupieniu się na podstawowych 
elementach języka plastycznego – bryle, masie, barwie (bieli), przestrzeni 
i rytmie – oraz w potraktowaniu dzieła jako specyficznego zadania prze-
strzennego. Eksperymentatorskie podejście Malewicza do architektonów 
nadawało im nieutylitarny i nieracjonalny charakter 23. Równie samoistna jest 
praca Dunikowskiego, w której artysta odchodzi od ewokowania znaczenia 
i działa czysto artystycznym użyciem form w przestrzeni.

 19 A. Turowski: W kręgu konstruktywizmu. Warszawa 1979, s. 70.
 20 Ibidem.
 21 L. A. Żadowa: Poszukiwania i eksperymenty. Z dziejów sztuki rosyjskiej i radzieckiej lat 

1910–1930. Przeł. J. Derwojed, J. Tasarski. Warszawa 1982, s. 94.
 22 Ibidem, s. 99.
 23 Ibidem, s. 96.
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Konkretna tematyka pomnika, podkreślona w większej wersji projektu 
(z ilustracjami), zostaje przeciwstawiona wartości formalnej charakteryzującej 
bryłę mniejszej wersji projektu (pozbawionej scen na cokołach). W ten sposób 
artysta osiąga dwuznaczność formalną i sensotwórczą – skonfrontowanie 
ze sobą dwóch modeli monumentu uwydatnia ścieranie się socrealistycznej 
tematyki wyrażonej w jego ciekawej bryle (większy model) z formalnymi 
poszukiwaniami omijającymi konkretne znaczenie (mniejszy model). Chwyt 
ten ujawnia przewrotność twórcy, który z jednej strony składa cześć Armii 
Czerwonej, a z drugiej się przed tym uchyla, planując pomnik w wymiarach 
niemożliwych do zrealizowania. W podtekście wycofuje się z wykonania 
większej wersji projektu, którą przeznacza do oglądu tylko w formie modelu. 
Podobne przeznaczenie nadaje mniejszemu szkicowi, który w swoim skrom-
nym rozmiarze osiąga status cennego eksperymentu rzeźbiarskiego. W kon-
sekwencji praca nad projektem pomnika Młot i sierp obrazuje przechodzenie 
od znaczących kształtów i narracyjnych rysunków do geometrycznego układu 
brył potraktowanych neutralnie i pozbawionych komentarza. Jednocześnie 
aluzyjnie przedstawia specyfikę procesu powstawania projektów powojen-
nych pomników Dunikowskiego – trudne dla artysty balansowanie między 
politycznym zaangażowaniem a wolnością artystycznej kreacji.

Według Jadwigi Jarnuszkiewiczowej pomnik ten nie jest znakiem działa-
jącym „pośrednio tym, co się o nim wie, swoim utartym znaczeniem” 24. To 
raczej świeżo znaleziona metafora ofiarująca odbiorcy cały ładunek nowo 
odkrytych skojarzeń. Autorka zaznacza: „sztuka Dunikowskiego odrzuca 
wszelkie pośrednictwo: kierunków, konwencji, programów, a także i po-
średnictwo utartych znaczeń” 25. Natomiast Flukowski podkreślał znaczenie 
spiętrzenia napięć kierunkowych (pion – poziom – krzywa) dla ożywienia 
kompozycji: „[Artysta – K.T.] zdynamizował kompozycję, ustawiając bardziej 
pionowo młot i sierp, nadając całości ruch krocząco-obrotowy, w czym duży 
udział ma zróżnicowanie brył podstawy” 26.

 24 J. Jarnuszkiewiczowa: Dunikowski i jego uczniowie. „Przegląd Kulturalny” 1956, 
nr 6, s. 3.

 25 Ibidem.
 26 S. Flukowski: Xawery Dunikowski i jego uczniowie…, s. 3.

3.3. Projekt pomnika Młot i sierp (1953)
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3.4. Projekt pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej 
(1953)27

W 1953 roku artysta zajmował się modelem  p o m n i k a  Wd z i ę c z n o -
ś c i  d l a  A r m i i  R a d z i e c k i e j  w Krakowie. 4 października 1953 roku 
poinformował Komitet Budowy Pomnika, że jego model jest już gotowy i bę-
dzie można go obejrzeć na początku listopada, gdy odlew w gipsie wyschnie. 
Zaznaczył także, że „realizacja projektu jest jeszcze nie omówiona, a projekt 
niezaakceptowany” 28. Jako materiał zaproponował granit biały ze Świdnicy 
na Dolnym Śląsku, z którego wykonano także pomnik Czynu Powstańczego 
na Górze Świętej Anny. Decyzje związane z budową monumentu przeciągały 
się. Konferencja zorganizowana przez komitet odbyła się dopiero 2 paździer-
nika 1955 roku. Zaproszono na nią Dunikowskiego oraz inne osoby zaanga-
żowane w przedsięwzięcie, na przykład profesora Jana Budziłę 29, Tadeusza 
Ptaszyckiego czy Antoniego Kostrzewę. Pomnik planowano postawić na 
placu Inwalidów wyłożonym piaskowcem, natomiast sam monument miał 
zostać ostatecznie wykonany w granicie strzegomskim 30. Mimo zaawanso-
wanej pracy nad projektem założenia nie zrealizowano. Zapewne wynikało 
to z zauważalnego wraz ze śmiercią Stalina stopniowego neutralizowania 
nałożonych na życie artystyczne bardziej bezkompromisowych obostrzeń 
ideologicznych (zwłaszcza w warstwie tematycznej powstającego dzieła), co 
uwydatniło się w momencie odwilży.

 27 Brak modelu pomnika oraz związanej z nim dokumentacji fotograficznej; w Muzeum 
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego dostępne są jedynie rękopisy korespondencji 
między Komitetem Budowy Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej a artystą.

 28 MNWK, rkps sygn. 6603. X. Dunikowski do M. Waligóry – Przewodniczącego Komitetu 
Budowy Pomnika dla Armii Radzieckiej, 4 października 1953 r.

 29 W materiałach archiwalnych figuruje Jan Dudziło, co najprawdopodobniej jest błędem 
w zapisie.

 30 MNWK, rkps sygn. 6603. Protokół Komitetu Budowy Pomnika dla Armii Radzieckiej, 
2 października 1955 r.
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3.5. Projekt pomnika Józefa Stalina (1954)

W 1954 roku artysta pracował nad projektem p o m n i k a  J ó z e f a  S t a -
l i n a  (il. 60), który zwieńczył opracowaniem gipsowego modelu posągu 
(234 × 103 × 80 cm). 4 grudnia 1953 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki 
spotkało się z rzeźbiarzami wytypowanymi do opracowania projektu tego 
monumentu, który miał stanąć przy wejściu do warszawskiego Pałacu Kul-
tury i Nauki obok pomnika Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Oprócz Xawe-
rego Dunikowskiego władza brała pod uwagę Mariana Wnuka, Franciszka 
Strynkiewicza, Alfonsa Karnego i Alfreda Jesiona. Dunikowski znajdował 
się na uprzywilejowanej pozycji – jako oficjalny rzeźbiarz  PRL-u mógł 
sam pracować nad tym zleceniem, które początkowo planowano reali-
zować w zespole kierowanym przez jedną osobę: „Jedynym wyjątkiem 
może być Dunikowski, gdyby chciał robić indywidualne studia nad pom- 
nikiem Stalina” 31.

Twórca wykonał projekt latem 1954 roku w swojej krakowskiej pracowni 
i był zadowolony z końcowego efektu: „Dużo serca i pracy włożyłem w ten 
projekt, mam nadzieję, że jury go zatwierdzi. Bardzo chciałbym ukoronować 
tą pracą swój dorobek twórczy” 32. Waldemar Baraniewski zwraca uwagę na 
znaczenie, jakie miał dla artysty Kraków, w którym Dunikowski pozostawił 
wiele dzieł i postrzegał „swoje życie  w y r a ź n i e j” 33 –  w kontekście tradycji, 
a nie ideologii. Badacz kojarzy projekt monumentu Stalina z krakowskim 
pomnikiem Józefa Dietla (1936–1938) i widzi w nim ten sam, wykształcony 
przez twórcę w latach trzydziestych sposób ujęcia postaci, w którym znać 
wpływ Rodina, głównie jego posągu Balzaka (1897)34. Można zatem dostrzec 
w pomniku Józefa Stalina kontynuacje i przewartościowania – analogiczna 
jest poza postaci z ręką na piersi i okrycie jej szerokimi płaszczyznami ubra-
nia, bryła ulega jednak typowej dla tego okresu twórczości Dunikowskiego 
syntetycznej stylizacji, kontynuującej autorski realizm stylizowany, opartej 

 31 AJS, teczka 372, karty 127–128. Notatka z zebrania w KC PZPR, 24 listopada 1953 r.
 32 K. Kowalski: Xawery Dunikowski o swej twórczości. „Dziennik Polski” 1954, nr 278.
 33 W. Baraniewski: Kopernik i Stalin. Treści ideowe dekoracji Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. „Kronika Warszawy” 2005, nr 4, s. 66.
 34 Ibidem, s. 67.



60. Projekt pomnika Józefa Stalina, model posągu, gips, 1954
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na zdecydowanym skrócie, geometryzacji i monumentalizmie. Ślady Rodi-
nowskiego impresjonizmu ustępują miejsca układom linii pionowych i po-
ziomych, które zwierają bryłę w jednolity monolit. Ta praca mogłaby więc 
stanowić świadectwo drogi twórczej Dunikowskiego – sięgającej Młodej Pol-
ski i dwudziestolecia międzywojennego, a zwieńczonej w dobie komunizmu.

Artysta podjął w tym projekcie wyzwanie – chciał za pomocą nowych, 
przekształconych środków plastycznych przedstawić postać Stalina w sposób 
nowatorski, nie powielając schematu jego ukazywania w sztuce socrealistycz-
nej. Zrealizował to zamierzenie, ale jego zamysł nie został zaakceptowany. 
Komisja oceniająca zareagowała na jego propozycję konsternacją i niepew-
nością oraz zdziwieniem. Nie wiedziano, jak się ustosunkować do tak niety-
powego przedstawienia ubóstwianego wodza, dotąd ukazywanego według 
ustalonego z góry sztywnego wzorca. W trakcie posiedzenia w Muzeum 
Narodowym w Warszawie 23 września 1954 roku stwierdzono, że koncepcja 
Dunikowskiego jest „ryzykowna” i „pomimo zalet rzeźbiarskich nie nadaje 
się w przedstawionej formie do ustawienia przed placem” 35. Za najwłaściwszy 
wizerunek generalissimusa, korespondujący z innymi posągami Stalina wy-
konanymi zgodnie z kanonem „socu”, uznano bliską „typowości” propozycję 
Strynkiewicza. Mimo to żaden z zaprezentowanych projektów nie zyskał 
całkowitej akceptacji i nie doczekał się realizacji. W efekcie pomnik Józefa 
Stalina nie został wzniesiony. Śmierć wodza (1953) zapowiadająca odwilż 
w 1956 roku spowodowała wspomnianą wcześniej stopniową liberalizację 
polityki artystycznej i wzniesienie posągu nie leżało w niczyim interesie.

Figura Stalina autorstwa Dunikowskiego została wyrzeźbiona z trzech 
ustawionych na sobie gipsowych kloców. W dolnej partii widać toporne 
obute nogi. Górna część to masywny tors „wodza ludzkości” okryty chłopską 
sukmaną. Postać podpiera się lewą ręką, natomiast prawą trzyma na piersi: 

„Model miał formę skubizowanego kloca. Stalin stał w postawie napoleońskiej, 
z ręką wsuniętą za poły marynarki” 36. Artysta pracował nad tym pomni-
kiem etapami. Na początku wykonywał pośpieszne szkice ołówkiem, piórem 

 35 AAN KC PZPR, sygn. 237/XVIII–148. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Rzeźb dla 
Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe, Warszawa, 23 września 1954 r.

 36 E. Kozakiewicz: Głowy nie od parady. „Przekrój” 2001, nr 36, s. 34.
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i długopisem w sześćdziesięciostronicowym zeszycie formatu A4. Starał się 
uchwycić najlepszy układ sylwetki, szukał rozwiązania kompozycyjnego. 
Nakreślił postać kroczącą, stojącą, z uniesioną jedną lub obiema rękami, 
wyeksponowaną na okazałym kilkustopniowym cokole. Próbował różnych 
ujęć ręki – ukazał ją złożoną na piersiach, trzymającą książkę lub podpartą. 
Początkowo chciał, by była rozłożona, później zdecydował się na zaciśnięcie 
jej w pięść. Praca nad detalem wiązała się również ze starannymi rysunkami 
wojskowego szynela 37.

Jeden z dwóch  g i p s o w y c h  s z k i c ó w  do tego pomnika ukazuje 
Stalina w całej postaci, odzianego w długi, rozchylony z przodu płaszcz, bluzę 
i spodnie wpuszczone w wysokie buty. Lewa ręka wsparta jest na biodrze, 
a prawa złożona na piersi. Przedstawienie to niewiele się różni od właściwego 
dzieła. Drugi szkic, mniejszy od poprzedniego, prezentuje dyktatora z prawą 

 37 W. Baraniewski: Kopernik i Stalin…, s. 62–64.

61. Projekt pomnika Józefa Stalina (oblicze), model posągu, gips, 1954
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ręką wyciągniętą w górę, być może w akcie przemówienia. Istnieje jeszcze 
jeden, odmienny projekt pomnika Stalina (1954, gips), który ukazuje go 
w całej postaci, ujętego frontalnie. W zgiętej prawej ręce trzyma kulę ziemską, 
a lewą opiera na biodrze. Ma na sobie płaszcz wojskowy i czapkę z nauszni-
kami, tak zwaną budionnówkę. Narzut gipsowy jest pobieżny, brakuje szcze-
gółów oraz dopracowania partii twarzy. Studium to podkreśla negatywne 
cechy portretowanego – nauszniki od czapki przypominają diabelskie rogi, 
a kula ziemska sugeruje zamiar rozszerzenia władzy na cały świat. Upodab-
nia go do szatana kuszącego ideologią komunistyczną. Przewrotność tego 
przedstawienia świadczy o odwadze artysty, który proponuje indywidualny 
i niepoprawny politycznie sposób postrzegania dyktatora.

Istnieje kilka  p r o j e k t ó w  różnych wersji właściwego posągu Józe-
fa Stalina. Jeden z nich ukazuje figurę ustawioną na trzystopniowym po-
stumencie, którą charakteryzują ogólnie wyciosane geometryczne kształty, 
pozbawione dopracowania szczegółu w partii twarzy i rąk. Zaznaczono 
główne rysy kompozycji, którą wyznacza podział na poszczególne bloki 
gipsu. Kolejna wersja pomnika jest zbliżona do jego ostatecznie ustalonego 
wyglądu, widać tu bezbłędnie oddane proporcje, a twarz modela mimo 
jej szkicowości odzwierciedla cechy charakteru. Inny projekt ukazuje nie-
znacznie odmienne opracowanie oblicza przy zachowaniu niezmienionego 
kształtu całej sylwetki 38.

Podobnie jak w przypadku pomnika Młot i sierp statuę tę charakteryzuje 
uproszczenie i geometryzujący syntetyzm. Wyraźnie podkreślono budowę 
ciała modela i jego skrótową strukturę. Została ona przetłumaczona na język 
zrytmizowanych i przestrzennych podziałów w nieskomplikowany, niemalże 
prymitywny sposób. Dominują proste linie pionowe i poziome, które uwy-
datniają masywność bloków materiału tworzących posąg, i przecinają się pod 
kątem prostym. Tę postać nieznacznie dynamizują jej dłonie, wprowadzające 
linię łagodnie załamaną w zgięciach, obłą, układającą się w spiralę, która 
jest jednak podrzędna wobec pionowo-poziomych podziałów bryły. Całość 
charakteryzuje monumentalność – powściągliwość, lapidarność, surowość, 
upodobanie do formy ciężkiej i masywnej. Jednak jest to monumentalność 

 38 MNWK, rkps sygn. 6614. Projekt różnych wersji Józefa Stalina.
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pozbawiona wdzięku i stylistycznej lekkości. Pospolite rysy twarzy ukazują 
Stalina jako człowieka z ludu, rosyjskiego chłopa (il. 61). Masywność tej bryły 
określa postać, ale w inny sposób niż na przykład okazała wielkość w mię-
dzywojennym posągu Józefa Dietla wykonanym przez Dunikowskiego. Tutaj 
ta monolityczność formy ma charakter pejoratywny – uzwykla człowieka 
nazwanego „generalissimusem”, „ukochanym naszym ojcem” i „słońcem ko-
munizmu” 39. Twórca pokazał Stalina tak, jak sam go widział – jako zwykłego 
chłopa o potężnej posturze. Statua jest odważnym projektem artystycznym, 
w którym można dojrzeć bystrość i spostrzegawczość Dunikowskiego, nie-
co złośliwego humoru oraz ignorowanie zaleceń realizmu socjalistycznego 
domagających się idealizacji, sublimacji i ubóstwienia „genialnego wodza”.

Oskar Hansen w tekście O niektórych projektach rzeźb na placu im. Sta-
lina w Warszawie pochwalił model pomnika Dunikowskiego. Jednocześnie 
ujawnił własne rozumienie figury rzeźbiarskiej jako korygowanej deforma-
cji, opracowanej tak, „byśmy potrafili uchwycić prawa natury wywołane 
przestrzenią, byśmy w skrótach zobaczyli to co zamierzaliśmy” 40. W ten 
sposób zostaje zachowana artystyczna wizja. Dążąc do uzyskania możliwie 
syntetycznej formy pomnika, „należy rozwijać przestrzennie przekrój pio-
nowy (nie poziomy) poczynając od stóp poprzez poziom kolan, początek 
torsu, oraz skorygować przestrzennie partię piersi, tak by z dołu miała pełne 
współbrzmienie ze skrótem nóg, by w sylwecie pomnika komponowała się 
w całość” 41. Oceniając monument Dunikowskiego, Hansen sugeruje, że 
posąg Stalina spełnia wymienione zasady. Według niego artysta wprowadza 
ponadto pierwiastek rodzimości, nawiązując do najwcześniejszej historii 
Polski i króla Piasta: „pomimo swej syntetycznej formy tak spoistej, zwartej 
i skromnej [posąg – K.T.] jest pełen wewnętrznego dynamizmu. Stalin pro-
fesora Dunikowskiego ma coś w sobie piastowskiego, coś co nas wszystkich 
łączy” 42.

 39 Stalina wizerunek. W: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. 
Kraków 2004, s. 320–328.

 40 KP, rkps sygn. 778. O. Hansen: O niektórych projektach rzeźb na placu im. Stalina 
w Warszawie, 1954.

 41 Ibidem.
 42 Ibidem.
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Dunikowski pobrał sporą zaliczkę na wykonanie modelu pomnika, a po-
tem zorganizował jego wystawienie w Muzeum Narodowym dla członków 
Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Mimo świadomości ryzyka skandalu miał złudną nadzieję na 
to, że nowy koncept formalno-tematyczny zostanie doceniony. Wówczas 

„ukazał się Stalin takim, jakim był naprawdę – potężnym, z gruba ciosanym 
satrapą, o  impertynenckim spojrzeniu. Artysta odział go w olbrzymie 
buciory, którymi zdawał się miażdżyć świat” 43. Ta brutalna interpretacja 
dyktatora znamionuje odrębne podejście do tematu – wyróżnia się „indy-
widualną koncepcją artystyczną, w której każdy kształt uproszczony jest 
znaleziony przez artystę w syntezie rzeźbiarskiej jego budowy, charakte-
rze i ekspresji – każdy jest artystycznym skrótem treściowym” 44. Projekt 
Dunikowskiego nie był „uniwersalny” w takim znaczeniu, jakie nadawała 
temu słowu estetyka socrealistyczna. Zgodnie z nią monument Stalina 
powinien odzwierciedlić „całe bogactwo postaci wodza, myśliciela i przy-
jaciela Polski” 45. Dunikowski, pracując nad jego rzeźbą, „nie rezygnował 
ze swoistości języka dyscypliny, którą uprawiał”, w efekcie „łamał doktry-
nalny socrealistyczny kanon artystyczności, pozostawał poza tym kanonem, 
nawet nie w sporze z nim” 46.

Warto tutaj pokrótce opisać styl obrazowania „wodzów” komunizmu 
w dawnym ZSRR, który przedłużał tradycję dziewiętnastowiecznego ro-
syjskiego realizmu. Jego zadaniem było idealistyczne przedstawianie „naj-
lepszych synów narodu” 47. Przykładem może być twórczość Ilji Riepina czy 
Włodzimierza Sierowa. Malarze ci „zwracają w natchnieniu swój wzrok 

 43 D. Lubina-Cipińska: Piętno odrębności. „Śląsk” 2003, nr 5, s. 64.
 44 J. Jarnuszkiewiczowa: Pomniki. „Przegląd Artystyczny” 1956, nr 1, s. 25.
 45 AJS, teczka 388, maszynopis, karta 31. Protokół z posiedzenia sekretariatu KC PZPR 

nr 3-a.
 46 W. Baraniewski: Od Balzaka do Stalina. Koncepcje dekoracji rzeźbiarskiej Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie i konkurs na pomnik Stalina jako próba realizacji „nowego 
uniwersum symbolicznego”. „Rzeźba Polska” 2000–2001, t. 10, s. 107.

 47 A. Gierasimow: Lenin w sztuce. „Przegląd Artystyczny” 1948, nr 10–11, s. 2. W okresie 
panowania Stalina sposoby jego prezentacji były analogiczne do chwytów artystycznych 
stosowanych w przedstawieniach jego poprzednika – Lenina.
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na przepiękne oblicza tych, którzy wchłonęli w siebie najszlachetniejsze rysy 
człowieka radzieckiego – ku Leninowi i Stalinowi” 48.

Spojrzenie Dunikowskiego na Stalina nie jest tak naiwne, nie chodzi 
mu o oddanie „pięknej” powierzchowności, co byłoby banalne. Próbuje on 
wyrazić osobowość modela, skupiając się na samej monolityczności bryły. 
Twarz nie została wymodelowana portretowo – jest schematyczna i wtapia 
się w całość kompozycji monumentalnego kolosa. Brak też u Dunikowskiego 

„ducha rewolucyjnej romantyki” 49 – jego Stalin nie jest romantyczny, ale sko-
stniały w posągu. Wydaje się nieprzystępny, o czym świadczy nienaturalna 
figura o nierzeczywistych rozmiarach. Stoi to w sprzeczności z jego typowym 
obrazowaniem, zgodnie z którym „wódz” był przedstawiany jako otwarty 
i życzliwy „przyjaciel ludu”. Taki sposób prezentowania Stalina sugeruje 
nienaturalność samej „sowieckiej epoki”, jej skostnienie i schematyzm, któ-
re w sztuce objawiły się w eksploatowaniu pełnych apoteozy przedstawień 
przywódców komunizmu i towarzyszących im tendencyjnych rozwiązań 
ikonograficznych.

Stalina często portretowano razem z Leninem zgodnie z idealizującym 
realizmem. Obaj ujmowani byli z profilu, na pierwszym planie umieszczano 
Stalina, a za nim jego poprzednika. Taką kompozycję ma na przykład po-
dobizna powieszona w 1955 roku nad moskiewskim Prezydium Akademii 
Nauk ZSRR z okazji dziesiątej rocznicy zwycięstwa nad nazistowskimi 
Niemcami, dwa lata po śmierci Stalina 50. Na jednym z plakatów, datowanym 
na 1936 rok, obie postacie ukazano w podobnym ustawieniu jak poprzednio, 
ale profil Lenina jedynie naszkicowano, podkreślając znaczenie jego na-
stępcy wysuniętego naprzód 51. Czasami obie twarze przedstawiano en face, 

 48 Ibidem.
 49 Ibidem.
 50 E. Radziński: Stalin. Pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach 

z tajnych archiwów rosyjskich. Przeł. I. Lewandowska, M. Jagiełło. Warszawa 1996. 
Fotografie są zamieszczone na jednej wklejce. Strony wklejki (łącznie 24) ani same fo-
tografie (łącznie 51) nie są numerowane. Podane numery wskazują na kolejność stron 
z materiałem zdjęciowym oraz poszczególnych fotografii liczoną od początku książki. 
Źródło zdjęć: agencja RIA Nowosti (rosyjska agencja informacyjna). Zob. s. 24, fot. 51. 

 51 Ibidem. Zob. s. 9, fot. 21. 
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 wydobywając ich pożądane cechy osobowościowe za pomocą realistycznego 
detalu i korygującego retuszu, co widać na przykład na portrecie odsło-
niętym 1 maja 1938 roku podczas parady wojskowej na placu Pałacowym 
w Leningradzie 52. Mniej typowe ujęcie pokazuje Stalina stojącego przed 
podobizną Lenina, która może być malowanym portretem Włodzimie-
rza lub też lustrem, w którym ukazuje się jego postać; sugestię wyrażoną 
w ten sposób na przedstawieniu podsumowuje widniejący pod nim podpis: 

„Stalin – to Lenin dzisiaj” 53. Generalissimusa przedstawiano jako geniusza 
wojskowego, pochylającego się nad mapą zdobywanych terenów, w otocze-
niu swoich pełnomocników 54. Na jednej z fotografii, wykonanej podczas 
jego urodzin 21 grudnia 1934 roku, widać go w gronie rodziny i popleczni-
ków 55. Na innej, zrobionej w Moskwie w 1945 roku, pozuje z marszałkami 
i generałami Armii Radzieckiej 56. Podobnie jak Lenina, fotografowano go 
w gabinecie na Kremlu, siedzącego przy biurku w pozie piszącego intelektu-
alisty i z fajką 57. Zachowało się kilka zdjęć z konferencji w Poczdamie (1945), 
które ukazują go w białym mundurze generalissimusa stojącego obok Chur-
chilla i Harry’ego Trumana 58 lub usadowionego swobodnie w wiklinowym  

 52 Ibidem. Zob. s. 16, fot. 33. Fot. M. Radkin.
 53 D. Wołkogonow: Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli. Przeł. M. Antosiewicz. 

Warszawa 2006. Fotografie są zamieszczone na czterech wklejkach. Strony wklejek (łącz-
nie 32) ani same fotografie (łącznie 52) nie są numerowane. Podane numery wskazują 
na kolejność stron z materiałem zdjęciowym oraz poszczególnych fotografii liczoną od 
początku książki. Źródło zdjęć: brak. Zob. s. 9, fot. 17.

 54 S. Sebag Montefiore: Stalin. Dwór czerwonego cara. Przeł. M. Antosiewicz. Warsza-
wa 2004. Fotografie są zamieszczone na czterech wklejkach opatrzonych  nagłówkami: 
1929–1934 (8 stron, 21 zdjęć), 1934–1941 (8 stron, 20 zdjęć), 1941–1945 (8 stron, 22 zdję-
cia) oraz 1945–1953 (8 stron, 17 zdjęć). Strony wklejek (łącznie 32) ani same fotografie 
(łącznie 52) nie są numerowane. Podane numery wskazują na kolejność stron z ma-
teriałem zdjęciowym oraz fotografii w ramach poszczególnych wklejek oznaczonych 
nagłówkiem. Źródło zdjęć: brak. Zob. 1941–1945, s. 1, fot. 1. 

 55 Ibidem. Zob. 1934–1941, s. 2, fot. 4. 
 56 E. Radziński: Stalin… Zob. s. 19, fot. 41. Centralne Państwowe Archiwum Dokumentów 

Filmowych i Fotograficznych.
 57 Ibidem. Zob. s. 15, fot. 32. Centralne Państwowe Archiwum Dokumentów Filmowych 

i Fotograficznych.
 58 S. Sebag Montefiore: Stalin… Zob. 1941–1945, s. 2, fot. 5.
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fotelu 59.  Na plakacie propagandowym został zaprezentowany jako ka-
pitan pewnie i z rozwagą sterujący okrętem, który symbolizuje Związek 
 Radziecki 60.

Stalin był też przedstawiany jako dobry ojciec, w otoczeniu odświętnie 
ubranych dzieci, które wymachują czerwonymi flagami podczas uroczystego 
wiecu lub wręczają mu kwiaty (Borys Władimirski, Róże dla Stalina, 1949). 
Pokazywano go również trzymającego na rękach kilkuletnie dziecko, które 
dzierży w dłoni chorągiew z symbolem komunizmu: sierpem i młotem. Ca-
łość była utrzymana w radosnych barwach korespondujących z nastrojem 
portretowanych. Te malarskie ujęcia odwoływały się do fotografii wykona-
nych w daczy w Kuncewie pod Moskwą w 1938 roku, do których pozował 
z kilkuletnią córką Swietłaną na rękach 61. Tego typu przedstawienia powielały 
zdjęcia dyktatora z dziećmi zaangażowanymi w służbę komunizmowi. Sta-
nowiły nawiązanie między innymi do fotografii Stalina z Tadżyjką Mamlakat 
Nachanową, przodownicą w zbieraniu bawełny, wykonanej podczas Zjazdu 
Przodowników Kołchozowych w 1935 roku w Moskwie 62. Zdjęcie ukazuje 
uśmiechniętą dziewczynkę w chuście, która lewą ręką obejmuje Stalina 
siedzącego nad kartką z piórem w ręku. Ten wódz jest nie tylko przywódcą 
narodu, pretenduje także do roli władcy całej ziemi, co sugeruje przedsta-
wienie go na tle mapy świata i otoczonego tłumem szczęśliwych ludzi. Poja-
wia się wiele portretów generalissimusa, które wygładzają rysy jego twarzy, 
nadając jej wyraz dostojeństwa i szlachetności, dodając jej również uroku. 
Dokumentacja fotograficzna uwiecznia także jego wygląd pośmiertny, gdy 
zmumifikowany leży w trumnie. Wydaje się, że nawet zgon nie może prze-
szkodzić w uwielbieniu człowieka uznanego za największego wodza, stratega 
i opiekuna narodu. Przeciwnie – potęguje doskonałość i nadnaturalne wła-
ściwości jego istoty, która należy już do innego wymiaru, lecz nadal czuwa 
nad swoim krajem. Wyolbrzymia jego znaczenie i utrwala kult, o który sam 
zadbał na długo przed swoim zgonem.

 59 E. Radziński: Stalin… Zob. s. 21, fot. 46. Fot. E. Haldey. 
 60 D. Wołkogonow: Stalin… Zob. rysunek na wyklejce na końcu książki.
 61 E. Radziński: Stalin… Zob. s. 16, fot. 35. Centralne Państwowe Archiwum Dokumentów 

Filmowych i Fotograficznych. 
 62 Ibidem. Zob. s. 9, fot. 20. Centralne Archiwum Muzeum Rewolucji.
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Pracując nad projektem, Dunikowski musiał zaznajomić się z dokumen-
tacją fotograficzną dotyczącą Stalina oraz dziełami przedstawiającymi jego 
osobę. W ujęciu dłoni przypuszczalnie odwoływał się do tych fotografii wo-
dza, na których jest ona położona na piersi i wsunięta pod mundur, tak jak na 
zdjęciu z 1945 roku 63. Przedstawienie to zostało znacznie podretuszowane, 
czego efektem jest idealizujący portret sugerujący piękno i potęgę Stalina. 
Dunikowski decyduje się na posąg stojący, który ukazuje całą sylwetkę po-
staci, co cechuje liczne pomniki tego dyktatora. Jeden z nich, postawiony nad 
kanałem Moskwa-Wołga 64, prezentuje go kroczącego w długim rozchylonym 
płaszczu, z prawą ręką na piersi, na rozbudowanym cokole 65. Stalin Duni-
kowskiego jest inny – nieruchomy, zamknięty w uogólnionej bryle. Stanowi 
wynik indywidualnych autorskich eksperymentów z pomnikiem postaci 
stojącej zapoczątkowanych w posągu Dietla i prezentuje późniejszą realizację 
tych rozwiązań artystycznych skupioną na syntezie i prostej geometryzacji. 
Uwydatnia monumentalizm ujęcia pozbawiony jednak pozytywnego war-
tościowania portretowanego. Wyrzeźbiona przez artystę figura to masywny 
kolos przytłaczający swoją topornością i nienaturalnością. Siermiężność 
przedstawienia wiąże się z osobowością Stalina – „zwyczajną, prostacką 
i ograniczoną” 66, a odczłowieczenie postaci nawiązuje do sposobu działania 
tego władcy skomentowanego w jego współczesnych monografiach:

Stalin był wcieleniem wyjątkowo aktywnej siły, będącej w konflikcie z ludzkością 
i rzeczywistością, jak ów tylko bardzo niewyraźnie człekoidalny troll czy demon 
z jakiejś sfery czy wymiaru, gdzie obowiązują inne prawa fizyczne i moralne, 
usiłujący narzucić inaczej urządzonemu Śródziemiu swoje reguły67.

W posągu autorstwa Dunikowskiego widać potęgę Stalina, która jednak 
jest nieludzka i groźna. Przejaskrawiony monumentalizm przedstawienia 
działa deformująco, sugeruje władzę absolutną, posiadaną w swoim czasie 

 63 Ibidem. Zob. s. 20, fot. 44. Prywatne archiwum. 
 64 Obecnie kanał im. Moskwy.
 65 D. Wołkogonow: Stalin… Zob. m.in. s. 31, fot. 51.
 66 R. Conquest: Stalin. Przeł. W. Jeżewski. Warszawa 2000, s. 364.
 67 Ibidem.
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przez portretowanego, opartą na abstrakcyjnych i utopijnych założeniach, 
która doprowadziła do wstrząsających świadectw aktywności ubóstwionej 
jednostki – „gwałtu, fizycznej i duchowej eksterminacji” 68 oraz ludobójstwa.

Najbardziej znanym polskim posągiem Stalina, obok rzeźby Dunikow-
skiego, jest dzieło Aliny Szapocznikow wykonane w 1953 roku 69. Ukazuje ono 
dyktatora w pozycji siedzącej, lekko schylonego i wspartego na kolanach. Ta 
swobodna poza współgra z odtworzeniem naturalnych rysów twarzy portre-
towanego, które go nie upiększa, ale też nie stanowi jego karykatury. Oblicze 
Stalina potraktowano obiektywnie, zaznaczając upływ czasu i zmęczenie 
widoczne w wyraźnie zapuchniętych oczach. Powierzchnia rzeźbiarska nie 
została też idealnie wygładzona – opracowano ją nierównomiernie w par-
tii twarzy, a pozornie niedbale i chropowato w miejscach odtwarzających 
włosy i resztę sylwetki, co podkreśla zamiar artystki, by pokazać zwykłego 
mężczyznę. Stalin Szapocznikow, podobnie jak dzieło Dunikowskiego, nie 
uzyskał pochlebnej oceny 70, mimo że autorka w żaden sposób nie zadrwiła 
z dyktatora. Natomiast Dunikowski był świadomy, że decyduje się na kpinę 
i jawne znieważenie wyglądu ubóstwianego przywódcy. Praca Szapocznikow 
to szczere studium realistyczne, które dokładnie oddaje całą sylwetkę oraz 
skupia się na ukazaniu twarzy i rąk, nie omijając żadnego szczegółu. Posąg 
wyrzeźbiony przez Dunikowskiego w każdej partii jest nienaturalny, pozba-
wiony realistycznego oglądu, przejaskrawiony. Masywność statuy rzutuje na 
pozbawioną wdzięku pozę, która wydaje się niewygodna, usztywniona, bez 
życia. W ukazanej przez Dunikowskiego figurze nie widać swobody, żadnego 
naturalnego gestu. Stąd sugestia, że nie ma ona odtwarzać żywej istoty, ale 
ma być symbolem niedopuszczalnych wówczas znaczeń, które mimowolnie 
określają biografię tego dyktatora oraz jego obraz w świadomości społe-
czeństwa. A są to znaczenia kompromitujące, które kłócą się z typowym 

 68 M. Djilas: Rozmowy ze Stalinem. Przeł. A. Ciołkosz. Warszawa 1991, s. 160.
 69 Zob. np. fotografia Stalina w zasobach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Archiwum Aliny Szapocznikow, https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-aliny-
-szapocznikow/250 [data dostępu: 18.02.2020].

 70 M. Paszylka-Glaza reprezentująca Muzeum Narodowe w Gdańsku wygłosiła na ten 
temat wykład, który towarzyszył wystawie Sztuka socrealizmu, zorganizowanej przez 
gdańskie Muzeum Narodowe w okresie od 28 lipca do 31 sierpnia 2005 r. 
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wizerunkiem idealizowanego generalissimusa, podkreślają obiektywną ocenę 
jego bezwzględnej dyktatury, posuwającej się do wykroczeń przeciw ludzkiej 
wolności i życiu człowieka. Stalin został potraktowany przez Dunikowskiego 
jako wcielenie negatywnych skojarzeń związanych z jego osobą, jako znak 
reżimu działającego niczym bezosobowy, wadliwy mechanizm sterowany 
przez podniesionego do roli bóstwa, nieosiągalnego dla innych władcę. Bez-
osobowy posąg wyolbrzymia potęgę wodza poprzez kolosalność sylwetki 
i w konsekwencji drwi z tej wielkości, pokazując jej brzydotę, niepraktycz-
ność i śmieszność. Akcentując ogromną i toporną dłoń położoną na piersi, 
uwydatnia zarazem kalectwo tego „doskonałego” człowieka z chorą ręką, 
demaskuje bóstwo i bezlitośnie ujawnia jego wszelkie wady. Wydaje się, że 
artysta, któremu imponowała wielkość Stalina-przywódcy 71, w tej rzeźbie to 
pomija, ufając swojej obiektywnej ocenie i rozsądkowi. Ludzki rys posągu 
został wyrażony jedynie w twarzy portretowanego, jednak jest ona niekom-
pletna i niedopracowana, odtwarza tylko główne elementy, które zostały 
wyolbrzymione – w rezultacie całość staje się karykaturą idealizowanego 
oblicza Stalina. Tę deformację podkreśla znaczna chropowatość faktury, 
zamierzone pozostawienie na niej śladów pracy w materiale, zacieków i in-
nych niedoskonałości. Według Dunikowskiego ta twarz właśnie tak powinna 
wyglądać i nie ma tu mowy o zaniedbaniu czy niedociągnięciach ze strony 
rzeźbiarza-profesjonalisty. Uchybienia wpisane w tę pracę wykorzystuje do 
uzyskania doskonałości ogólnego wyrazu dzieła, końcowego efektu, szoku-
jącego i gorszącego publiczność, ale też sugerującego znaczenia, których nie 
śmiano wypowiadać na głos.

W podejściu Dunikowskiego i Szapocznikow do komunizmu i sztuki 
zideologizowanej widać wiele punktów wspólnych. Rzeźbiąc pomnik Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej i inne dzieła, takie jak Pokój czy Droga do socja-
lizmu, artystka kierowała się „uczuciem wdzięczności za ocalone życie, za 
uwolnienie od strachu i cierpienia” 72. Z Szapocznikow historia obeszła się 

 71 Wywiad z J. Beresiem. Rozm. przepr. K. Tomczak. Czerwiec 2011, godz. 13:00–15:30. 
Maszynopis znajduje się w archiwum autorki.

 72 W. Fangor: Słowo o Alinie. W: Zatrzymać życie. Alina Szapocznikow. Rysunki i rzeźby. 
[Katalog wystawy, 14 maja – 31 lipca 2004 r., Galeria IRSA Fine Art, Warszawa]. Red. 
J. Grabski. Kraków–Warszawa 2004, s. 103.
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podobnie – jako więźniarka obozu koncentracyjnego w Terezinie 3 maja 
1945 roku została uwolniona przez Czerwony Krzyż, a 8 maja aktu wyzwo-
lenia dokończyło wkroczenie wojsk sowieckich. Wdzięczność artystki wobec 
ZSRR, nowego sojusznika powojennej Polski, miała więc uzasadnienie. Gdy 
po wojnie przebywała w Czechach, wstąpiła do Partii Komunistycznej. Po-
czątkowo Szapocznikow była zaangażowana w budowę nowego socjalistycz-
nego świata społecznego. Ceniła niewymuszony kontakt z ludźmi, naturalną 
bliskość z drugim człowiekiem i wierzyła, że odnajdzie w tym coś prawdzi-
wego 73. Pragnęła tej prawdy w nastałym porządku społecznym – uznawała ją 
za wartość, o którą należy zabiegać. Idee komunistyczne postulujące jedność 
wszystkich ludzi były jej bliskie, jednak unikała ich ukazywania według 
obowiązujących schematów 74. Z czasem jej stosunek do systemu stawał się 
coraz bardziej sceptyczny. Podobną drogę przeszedł Dunikowski. Wyzwolony 
z Oświęcimia przez Armię Radziecką wzniósł w podzięce pomnik Wyzwole-
nia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Przez władzę również został 
przyjęty z otwartymi rękoma. Cechowało go silne pragnienie tworzenia, 
które było ważniejsze od konieczności pójścia na ustępstwa na rzecz nowego 
ustroju. Atrakcyjne nowe zlecenia dawały mu szansę na stworzenie dzieła 
monumentalnego oraz na udział w licznych konkursach, często zakończony 
sukcesem. Dunikowski wydaje się jednak mentalnie ostrożniejszy w swym 
zaufaniu do nowego systemu. Nie deklaruje swojego poparcia, wstępując do 
partii; pozostaje artystą niezrzeszonym, który z boku obserwuje poczynania 
władzy. Jest świadomy utopijności proponowanej przez nią filozofii i ela-
styczny w obliczu kolejnego przełomu politycznego, którego ma okazję być 
świadkiem w swym długim życiu. Jest przede wszystkim starszy i bardziej 
doświadczony, dlatego reaguje na ustrój komunistyczny z dystansem, zacho-
wuje odrębność od socrealizmu i przyjmuje postawę obronną. Szapocznikow 
dochodzenie do sceptycyzmu wobec władzy zajęło więcej czasu. Jako ocalała 
Żydówka skazana na bezdomność żywiła nadzieję na łatwe zadomowienie 
się w nowej polskiej rzeczywistości. Poszukiwała swojego miejsca po okresie 
upadku i tym łatwiej z wielkim entuzjazmem przyjęła pierwsze zwiastuny 

 73 A. Jakubowska: Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow. Poznań 2008, s. 61–62. 
 74 Ibidem, s. 63.
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socrealizmu w polskim życiu artystycznym. Stopniowo ten entuzjazm traciła, 
skupiając się na twórczości coraz bardziej osobistej, kobiecej i ironicznej. 
Na komunizmie zawiedli się więc oboje, ale rozczarowanie Szapocznikow 
wydaje się bardziej dotkliwe, bo poprzedzone tak znacznym naiwnym za-
angażowaniem w oficjalną sztukę.

3.6. Koncepcja pomnika w Oświęcimiu (1957)

Konkurs na pomnik w Oświęcimiu upamiętniający ofiary obozu Auschwitz-
-Birkenau został ogłoszony w czerwcu 1957 roku. Do jego nadzorowania 
wyznaczono Międzynarodowy Komitet Oświęcimski (MKO) – organizację 
utworzoną z byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych. Za 
pomoc techniczną i opracowanie regulaminu odpowiedzialna była Międzyna-
rodowa Unia Architektów (UIA). Przedsięwzięcie miało charakter otwarty – 
mogli do niego przystąpić artyści z całego świata. Jednak polscy rzeźbiarze 
nie od razu zostali o tym powiadomieni – jak donosił Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w piśmie z 1 października 1957 roku 
rodzimych twórców nie zaproszono do uczestnictwa w eliminacjach i nie 
poinformowano o terminie ani warunkach konkursu. Potraktowano ich 
zatem w sposób nierównorzędny wobec uczestników z innych krajów. Ofi-
cjalne zawiadomienie Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków 
wystosował dopiero 8 października 1957 roku. Informację otrzymał także 
Dunikowski, zainteresowany udziałem w eliminacjach.

Konkurs został podzielony na dwa etapy, otwarty dla artystów wszystkich 
krajów i przeprowadzony z zachowaniem anonimowości. Oprócz programu 
i regulaminu uczestnicy otrzymali plany i fotografie miejsc przewidzianych 
na budowę pomnika oraz publikację dokumentalną o obozie oświęcimskim. 
Od artystów wymagano: planu sytuacyjnego w skali 1:2000, planów bryły 
monumentu, jego elewacji, przekroi i perspektyw niezbędnych dla czytelno-
ści projektu. W kwestii rozmiarów dzieł oraz doboru techniki uczestnikom 
pozostawiono dowolność. Termin składania prac wyznaczono na 15 marca 
1958 roku. 15 kwietnia jury, w skład którego weszli Henry Moore i Hans 
Arp (artyści wyznaczeni przez UIA), wybrało projekty zaklasyfikowane do 
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drugiego etapu – w zaproszeniu konkursowym zastrzeżono liczbę 20 propo-
zycji. Wynik ogłoszono w styczniu 1959 roku. Nagrodę stanowiła realizacja 
zwycięskiego projektu. Zaplanowano też otwarcie w Oświęcimiu wystawy 
konkursowych modeli 75.

Dunikowski od początku był zaaferowany budową tego dzieła. Gdy otrzy-
mał oficjalną korespondencję z zawiadomieniem o międzynarodowym kon-
kursie, adresowaną do wszystkich potencjalnych autorów, bardzo przeżył, że 
jego – więźnia Oświęcimia i uznanego polskiego artysty – nie poproszono 
osobiście o zaprojektowanie pomnika, tylko postanowiono wybrać innego 
twórcę spośród krajów dotkniętych hitleryzmem. Nie ukrywał żalu o to, że 
nie otrzymał wyłączności na wzniesienie tego dzieła 76. Był świadomy, że 
jest szczególnie zasłużonym polskim rzeźbiarzem – żyjącą legendą – przed 
którym klękano i którego całowano w rękę (co zostało udokumentowane we 
wspomnieniach Łucji Skomorowskiej-Wilimowskiej 77). A przede wszystkim 
wydawało mu się, że ma pierwszeństwo, gdyż sam doświadczył obozowej 
traumy i cudem udało mu się przeżyć. Zakładał więc, że propozycja wznie-
sienia monumentu upamiętniającego ofiary Auschwitz zostanie złożona 
tylko jemu.

W wyniku wieloetapowego i  trudnego do rozstrzygnięcia konkursu 
w 1967 roku postawiono pomnik, który miał być kompromisową wersją 
trzech projektów: autorstwa dwóch zespołów włoskich i jednego polskiego 
(który pod kierunkiem architekta Oskara Hansena zaproponował niezreali-
zowany Pomnik-Drogę). W konsekwencji powstało dzieło o spornej wartości 
artystycznej. Zgłaszano do niego liczne zastrzeżenia. Nie podobało się, że 
pomnik jest zbudowany z form kanciastych i bezforemnych, przez co traci 
symboliczną nośność 78 oraz staje się niewidzialny. Było to jednak zgodne 
z założeniem jego współautora, włoskiego rzeźbiarza Andrei Cascelli, który 

 75 MNWK, rkps sygn. 6605. Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (wszystkie 
okręgi ZPAP), Warszawa, 8 października 1957 r.

 76 KP, rkps sygn. 745. Wypowiedź dotycząca cyklu obrazów „Oświęcim”.
 77 Zob. ODS ASPW, teczka Xawery Dunikowski. Ł. Skomorowska-Wilimowska: Moje 

wspomnienia o Xawerym Dunikowskim, 1985–1986, k. 15.
 78 E. Toniak: Nie ma na świecie nic bardziej niewidocznego niż pomnik, https://archiwum-

-obieg.u-jazdowski.pl/prezentacje/16901 [data dostępu: 11.12.2011].
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chronił go przed „krzykiem i gwałtownością” oraz narzucił mu rolę „elementu 
obozowego pejzażu” 79. Pomnik ten składa się z horyzontalnie umieszczo-
nych brył rzeźbiarskich sugerujących ciała więźniów oraz z elementu wer-
tykalnego – obelisku. W ten sposób wpisuje się w „narracyjną konwencję 
męczeńskiej śmierci” i „heroicznego zmartwychwstania” 80, a tym samym 
w patetyczną koncepcję chrześcijańską. Jest tradycyjny, opiera się na hero-
izacji ofiar i wzniosłej oprawie ich śmierci, które dominowały w narratywnej 
sztuce pomnikowej 81.

Niezrealizowany projekt Pomnika-Drogi składał się z szerokiej asfaltowej 
drogi, przeprowadzonej przez nienaruszony obszar obozu, ulegający pod 
wpływem czasu entropii. Ta sztucznie wytyczona oś stanowiłaby kompozycję 
pomnika. Przemierzający ją zwiedzający nie mieliby możliwości odczuwania 
empatii w stosunku do ofiar. Traumy Shoah nie można wyrazić, nie pasuje 
do niej żadna konwencja reprezentacji, co właśnie Hansen chciał pokazać 
w swoim projekcie. Artysta krytycznie odniósł się do schematycznego ję-
zyka pomników i konwencji sztuki oficjalnej, a także lansowanej przez wła-
dzę komunistyczną koncepcji „zwiedzania” Oświęcimia, schematu obozu 
jako muzeum czy skansenu. Praca Hansena była przykładem zastosowania 
w projekcie „formy otwartej”, która zakładała włączenie w strukturę dzieła 
otaczającej przestrzeni, czasu (proces naturalnego niszczenia) i zmieniającej 
się percepcji człowieka. W ten sposób wyrażała wyjątkowość doświadczenia 
ofiary i niemoc empatii, a tym samym stanowiła rodzaj interaktywnego „an-
typomnika, zachowującego milczenie w obliczu zbrodni” 82. To pionierskie 
rozwiązanie odcinało się od mitologizowania narracyjnego i konwencjonal-
nego języka – tendencyjnie stosowanego do przedstawiania traumy Shoah – 
które prowadziło do ideologizacji znaczeń i włączało dzieło w zmitologizo-
waną strukturę państwa komunistycznego. Projekt Hansena funkcjonował na 
wskazanym przez Rolanda Barthesa językowym „poziomie zero”, który wy-
kluczał ujęcie obozu w ramy narracyjne i „ideologiczny system naturalizujący 

 79 T. Łubieński: Pamięć i Hołd. „Polska” 1967, s. 34.
 80 P. Piotrowski: Auschwitz versus Auschwitz. W: Idem: Sztuka według polityki. Od 

„Melancholii” do „Pasji”. Kraków 2007, s. 130.
 81 Ibidem, s. 132.
 82 Ibidem, s. 131.
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zbrodnię hitlerowską” 83. Dzięki temu bronił się przed nadużyciem i hipo-
kryzją w sposobie podejścia do problemu oświęcimskiej tragedii.

Można się domyślać, że monument oświęcimski zbudowany przez Du-
nikowskiego wpisałby się w konwencję wznoszenia pomników, którą twórca 
dobrze znał i z którą wchodził w dialog. Artysta przypuszczalnie ustosunko-
wałby się twórczo do tradycji i zestawiłby to doświadczenie z nowoczesnymi 
rozwiązaniami wypracowanymi na drodze indywidualnej kreacji i ekspe-
rymentowania z tworzywem. Jego dzieło nie miałoby tak nowatorskiego 
charakteru jak propozycja Hansena, ale stanowiłoby perfekcyjnie wykonany 
pomnik porażający swoim monumentalizmem i osobistym wyrazem. Tak 
jak w jego innych pracach memoratywnych mógłby skupić się na prostej 
awangardyzującej formie, opatrzonej motywami rzeźbiarskimi. Wybrałby 
sugestywny i działający swoją masywną bryłą ekwiwalent plastyczny. Jest 
także możliwe, że pomnik oświęcimski Dunikowskiego byłby zupełnie niepo-
wtarzalną realizacją twórczą, która nie przypominałaby jego wcześniejszych 
dzieł. Unikając zgubnej nadekspresji, wyraziłaby jednostkowe doświadczenie 
świadka Shoah i ofiary obozu koncentracyjnego.

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski przypomniał sobie o Dunikow-
skim w 1961 roku, prosząc go o udostępnienie wybranego dzieła o tematyce 
obozowej, które zamierzano umieścić w reprezentacyjnym lokalu sekretariatu 
MKO w Warszawie, często odwiedzanym przez cudzoziemców i krajowych 
interesantów. Był to wyraz docenienia malarstwa oświęcimskiego artysty 
z lat 1948–1955 84, które obok dzieł innych twórców miało reprezentować 

„szczytowe osiągnięcia polskiej sztuki” 85. Trudno jednak uznać ten swoisty 
ukłon w stronę Dunikowskiego za wystarczający gest zadośćuczynienia za 
zignorowanie jego chęci uczczenia ofiar Auschwitz w założeniu pomnikowym. 

 83 Ibidem, s. 134.
 84 Oprócz powstałego po wojnie malarskiego cyklu Oświęcim artysta jeszcze podczas poby-

tu w lagrze wykonał na papierze rysunki węglem, kredką lub kredką barwną portretujące 
więźniów – towarzyszy niedoli (1940–1944). Zob. Xawery Dunikowski i polscy artyści 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz w latach 1940–1945. Rysunki – obrazy – rzeźby. 
Oprac. i red. A. Kodurowa. Warszawa 1985.

 85 MNWK, rkps sygn. 6605. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Warszawa, 27 listopada 
1961 r.
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W liście przedstawiciele MKO wyrazili szacunek wobec wiekowego i uzna-
nego artysty, który przeżył koszmar pobytu w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym. Próbowali go sobie zjednać, łagodząc sytuację i żartując z jego 
podejścia do swojego wieku (artysta często powtarzał, że jest młody duchem 
dzięki niezmiennej aktywności twórczej): „Jesteśmy przekonani, że jeden 
z najstarszych więźniów Oświęcimia (nie wiekiem, bo wiemy, że jest Pan 
młody), lecz stażem obozowym – pamiętamy Nr. 774 – nie odmówi speł-
nienia naszej prośby” 86.

W 1962 roku Dunikowski został zaproszony przez ZBoWiD do udziału 
w pracach ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika w Oświęcimiu-Brze-
zince, których celem było przeprowadzenie zbiórki środków i wzniesienie 
monumentu w Polsce. Oprócz niego do tego przedsięwzięcia zamierzano 
zaangażować takie znane osoby jak Tadeusz Kotarbiński (członek Między-
narodowego Komitetu Patronatu nad Oświęcimiem), Maria Dąbrowska, Ta-
deusz Hołuj, Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw Morcinek. Komitet ten powstał 
analogicznie do podobnych organizacji działających w różnych państwach, 
które gromadziły fundusze przeznaczone na postawienie międzynarodo-
wego pomnika „symbolizującego bezmiar cierpienia byłych więźniów tego 
obozu i hekatombę ofiar hitlerowskich ludobójców” 87. Wbrew sugerującej 
ponadnarodowość nazwie działalność Międzynarodowego Komitetu Oświę-
cimskiego częściowo zależała od PZPR i polskiego rządu 88. Podobnie było 
z organizacją kombatancką ZBoWiD. Wpływając na te instytucje, władza 
komunistyczna upomniała się o udział Dunikowskiego w walce z faszyzmem, 
którą miał symbolizować pomnik. Próbowała zaangażować artystę w działa-
nia o charakterze propagandowym zmierzające do popularyzacji wiedzy na 
temat hitlerowskich zbrodni poprzez planowany monument. W dostępnych 
materiałach dotyczących twórczości Dunikowskiego nie pojawiają się żadne 
informacje o odpowiedzi na pisma MKO i ZBoWiD-u. Trudno więc stwier-
dzić, jak artysta zareagował na złożoną mu propozycję. Można się jednak 

 86 Ibidem.
 87 MNWK, rkps sygn. 6605. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Główny, 

12 marca 1962 r.
 88 A. Pietrasik: Przekraczając monumentalność – projekty pomnika w Birkenau, https://

archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/17949 [data dostępu: 5.12.2011].
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domyślić, że za właściwy sposób uczczenia ofiar nazizmu uważał wybudo-
wanie poświęconego im pomnika (do czego predysponowała go jego profe-
sja, wieloletnie doświadczenie zawodowe i indywidualne przeżycia), a nie 
uczestnictwo w przedsięwzięciach podrzędnych, mało satysfakcjonujących, 
które miały mu wynagrodzić odsunięcie od prac wokół właści wego dzieła.

3.7. Koncepcja pomnika Ofiar II Wojny Światowej 
w Niepołomicach (1962)

W 1962 roku Dunikowski został poproszony o wykonanie projektu  p o -
m n i k a  O f i a r  I I  Wo j n y  Ś w i a t o w e j  w Niepołomicach, który 
miał uczcić pamięć mieszkańców tego miasta poległych w ostatniej woj-
nie. W liście do artysty Komitet Budowy Pomnika, posługując się górno-
lotnym, typowym dla romantyzmu stylem, podkreślił sugestywność jego 
monumentów i wielką siłę ich oddziaływania: „Wiemy, że wykonane przez 
Pana Profesora dzieła, nie są martwe, posiadają duszę i są pokarmem dusz 
milionów” 89. Dunikowski uzależnił swój udział w projekcie od wysokości 
przeznaczonych na niego funduszy. Od wyasygnowanej kwoty zależał wybór 
odpowiedniego materiału: brązu, granitu, piaskowca lub cementu, a ten z ko-
lei decydował o jakości monumentu. Artysta podejmował się pracy głównie 
nad założeniami z wytrzymałego, a więc drogiego surowca, który zapewniłby 
jego dziełom długotrwałe istnienie. Do swoich pomników wybierał granit 
najwyższej jakości, który poddawał osobistej ocenie, uwzględniając jego 
kolor, teksturę i uziarnienie. Dunikowski ostatecznie nie wykonał pomnika 
dla Niepołomic najprawdopodobniej właśnie z powodu przeznaczenia na 
ten cel niewystarczających środków finansowych. Poza tym wiekowy artysta 
miał zapewne świadomość, że nie zostało mu już wiele czasu. Wolał skupić 
się na ważniejszych zleceniach o większym znaczeniu kulturotwórczym.

 89 MNWK, rkps sygn. 6603. Komitet Budowy Pomnika Ofiar Drugiej Wojny Światowej 
w Niepołomicach, Niepołomice, 10 grudnia 1962 r.
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3.8. Koncepcja pomnika Powstańców Wielkopolskich 
1918–1919 (1962)

W tym samym (1962) roku Dunikowskiego zaproszono do konkursu na 
p o m n i k  u p a m i ę t n i a j ą c y  p o w s t a ń c ó w  w i e l k o p o l s k i c h 
1 9 1 8 – 1 9 1 9  w Poznaniu, do którego artysta nie stanął najprawdopodobniej 
z powodu zbyt późnego dostarczenia mu przesyłki informującej o jego wa-
runkach. Konkurs został ogłoszony w pierwszej połowie grudnia 1961 roku, 
a Dunikowski otrzymał depeszę z wytycznymi, fotografiami i planami po-
mnika 6 marca roku następnego. Zamknięcie konkursu przewidziano na 
15 maja 1962 roku. Na wykonanie projektu pozostało zatem zbyt mało czasu – 
dwa i pół miesiąca. Artysta poinformował o tej sytuacji Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Poznaniu 90. 
W odpowiedzi z 13 marca 1962 roku komitet doniósł, że zawiadomienia 
o konkursie zostały wysłane do wszystkich zarządów okręgowych w dniu 
jego ogłoszenia, a na skutek słabego rozpropagowania tego przedsięwzięcia 
w środowisku warszawskim komplety materiałów dostarczono z opóźnie-
niem również znanym rzeźbiarzom 91.

W konkursie uczestniczyli tacy twórcy jak: Bazyli Wojtowicz, Ryszard 
Skupin, Stanisław Kulon, Marian Konieczny. Jego przebieg nadzorował 
Jan Szydlak – pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Po-
znaniu – który obrał za wzór mającego powstać monumentu pomnik 
Czynu Powstańczego Dunikowskiego. Jednak nie przekonał jego auto-
ra do udziału w budowie nowego dzieła. Do realizacji wybrano projekt 
rzeźbiarza Alfreda Wiśniewskiego, a odsłonięcie ukończonego pomnika 
miało miejsce 19 września 1965 roku. Siedemnastometrowy monument 
z szarego granitu na wysokości 6 metrów opatrzono płaskorzeźbami przed-
stawiającymi sceny przypominające walkę Polaków z pruskim okupantem 
zakończoną powstaniem wielkopolskim: strajk dzieci wrzesińskich, wóz 

 90 MNWK, rkps sygn. 6603. X. Dunikowski do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Poznaniu, 1962.

 91 MNWK, rkps sygn. 6603. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców Wielkopol-
skich 1918–1919 w Poznaniu, 13 marca 1962 r.
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Drzymały, postać Marcina Kasprzaka otoczonego robotnikami, śmierć 
pierwszego powstańca Franciszka Ratajczaka. Od frontu na obelisku widać 
orła, obok niego ustawiono rzeźbę ukazującą oficera z szablą i szeregow-
ca dzierżącego karabin. Formalnie pomnik poznański zachowuje nikłe 
podobieństwo do pomnika Czynu Powstańczego Dunikowskiego. Jedy-
ną cechą wspólną jest przedstawienie scen odtwarzających walkę z tym 
samym zaborcą: w pomniku na Górze Świętej Anny dotyczą one zmagań 
Ślązaków z pruskimi władzami i ich uczestnictwa w powstaniach śląskich 
(1919–1921), a w monumencie poznańskim – przypominają o walce z ger-
manizacją w zaborze pruskim i udziale jego mieszkańców w powstaniu 
wielkopolskim (1918–1919). Jednak w pomniku Wiśniewskiego sytuacje te 
wyrażono w płaskorzeźbie, a w monumencie Dunikowskiego zastosowano 
rzadko spotykany relief wkuwany wypełniony ołowiem. Założenie kom-
pozycyjne obu realizacji oraz specyfika i poziom zastosowanej stylistyki 
są zupełnie odmienne.

3.9. Realizacja pomnika Żołnierza Polskiego (1963)

Konkurs na  p o m n i k  Ż o ł n i e r z a  P o l s k i e g o92 w Warszawie (il. 62) 
został rozpisany i rozstrzygnięty w 1959 roku. Sąd konkursowy nie zdecydo-
wał się na przyznanie pierwszej nagrody i wstrzymał się z wyborem projektu 
do realizacji. W organizację budowy pomnika zaangażował się ówczesny 
minister obrony narodowej marszałek Marian Spychalski. Wpłynął on na 
powierzenie tego przedsięwzięcia Dunikowskiemu, którego uważał za wy-
bitnego artystę 93.

 92 Nazwa monumentu pojawia się w materiałach źródłowych również jako pomnik Żoł-
nierzy I Armii Wojska Polskiego (zob. m.in. A. Melbechowska-Luty: Kreator…, 
s. 287–288). W tym tekście figuruje nazwa skrócona, występująca we wcześniejszych 
opracowaniach twórczości Dunikowskiego, m.in. w publikacji Xawery Dunikowski. 
Rzeźby, obrazy, rysunki…, s. 137–138. Warto dodać, że pomnik wznosi się w niezmie-
nionej formie przy ul. gen. Władysława Andersa w Warszawie.

 93 A. Melbechowska-Luty: Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego. War-
szawa 2012, s. 287.
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Dunikowski opracował trzy szkice gipsowe posągu, wyrzeźbił popiersie 
oraz wykonał jeden szkic rysunkowy. Projekty powstały w 1963 roku i róż-
nią się wymiarami (93 × 45 × 42 cm; 60 × 18, 5 × 9 cm; 52 × 19 × 18 cm) oraz 
sposobem trzymania karabinu. Dwa warianty pokazują żołnierza w całej 
postaci, stojącego na baczność i ujętego frontalnie. Na głowie ma on hełm, 
a na wysokości piersi karabin trzymany oburącz (il. 63). Trzeci wariant 
przedstawia żołnierza ujętego podobnie, ale prawą ręką przytrzymującego 
karabin oparty o ziemię. Popiersie powstało w 1963 roku, zostało wykonane 
w gipsie polichromowanym o barwie zielonkawej (79 × 65 × 44 cm) i mimo 
większej szczegółowości nie odbiega od schematycznego sposobu ujęcia 
twarzy żołnierza widocznego w poprzednich całopostaciowych wersjach 
pomnika. W 1945 roku Dunikowski wykonał szkic żołnierza polskiego nie-
bieskim długopisem na cienkim żółtym papierze (21,1 × 29,7 cm). Data ta 
świadczy o dużo wcześniejszym zainteresowaniu artysty tematem. Wokół 
postaci widać swobodnie rozmieszczone szkice głów i popiersi tematycznie 
związanych z rysunkiem głównym. Figura żołnierza została oddana mocnym 
kreskowaniem, ukazana frontalnie, z rękoma przy ciele zgiętymi w łokciach, 
w prawej dłoni dzierżąca karabin. Projekty, popiersie i szkic różnią się nie-
znacznie od ostatecznej wersji pomnika jakością formalną i sposobem ujęcia 
twarzy postaci.

Zrealizowane dzieło wykute w szarym granicie przedstawia żołnierza 
stojącego prosto, trzymającego w zgiętych dłoniach karabin maszynowy, 
ubranego w żołnierski strój, z głową nakrytą hełmem. Postać ustawiono na 
cokole, na którym wyryto napis: „1943 – Lenino, Warszawa, Kołobrzeg, Ber-
lin – 1945”. Odsłonięto go 12 października 1963 roku w dwudziestą rocznicę 
bitwy pod Lenino. Figura żołnierza upamiętnia Dywizję Piechoty im. Ta-
deusza Kościuszki, która powstała w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką 
w Związku Radzieckim. Jest świadectwem prowadzonych przez nią walk 
z Niemcami, na przykład zwycięskiej bitwy pod Lenino (12–13 października 
1943 roku) czy podczas szturmu Berlina. Stanowi hołd dla polskich żołnierzy 
poległych podczas tych militarnych potyczek 94. Rzeźbiąc posąg, Dunikowski 
pozostał wierny przesłaniu artystycznemu, które jasno sprecyzował – skupił się 

 94 I. Grzesiuk-Olszewska: Warszawska rzeźba pomnikowa. Warszawa 2003, s. 120.



62. Prace przy wznoszeniu pomnika Żołnierza Polskiego (tors posągu), 
Strzegom, 1963



63. Żołnierz polski, szkic pomnika Żołnierza Polskiego, gips, 1963
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na syntetycznym wyrażeniu osobowości i losu żołnierza polskiego, ukazaniu 
współczesnego artyście bojownika, który nie był związany z historią walk 
zaborczych, ale reprezentował cenione przez twórcę Ludowe Wojsko Polskie, 
według niego obarczone znaczną odpowiedzialnością: strzeżeniem wolności 
kraju, uczestnictwem w jego odbudowie, pomocą niesioną społeczeństwu 
w potrzebie.

Ponad osiemdziesięcioletni wówczas artysta nie miał już siły, aby brać 
udział w pracy nad pomnikiem, ale cały czas ją nadzorował (il. 64). Do 
stworzenia końcowej wersji monumentu przyczynili się jego pomocnicy: 
Józef Galica, Jerzy Bereś, Józef Potępa i Leon Marek Suzin. Julian Fedoro-
wicz pełnił funkcję inżyniera architekta, mistrza kamieniarskiego. Do jego 
zadań należało: zamówienie kamieni, przypilnowanie w kamieniołomie ich 
wydobycia, kontrolowanie jakości i wymiarów materiału oraz terminu dosta-
wy, nadzorowanie załadunku i rozładunku surowca, oddanie do dyspozycji 
placu obróbczego, zorganizowanie obróbki przez rzeźbiarzy wyznaczonych 

64. Xawery Dunikowski podczas wzno
szenia pomnika Żołnierza Polskie
go, udzielający wskazówek wyko
nawczych, Strzegom, 1963
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przez Dunikowskiego, przypilnowanie przewozu gotowych elementów i ich 
montażu 95. Architekt Leon Marek Suzin sporządził Album plansz z projek-
tami Pomnika Żołnierza Polskiego wraz z planem zagospodarowania terenu 
(1963) 96, w którym zamieścił opis techniczny projektu. Określił monument 
jako rzeźbę kamienną składającą się z czterech odcinków ustalonych kolejno 
w górę, mającą cokół betonowy wykonany na mokro z okładziną kamienną 
oraz blok fundamentowy pełny nad poziomem terenu, okładany kamieniem 97.

Rzeźbę z pierwowzoru w glinie autorstwa Dunikowskiego przenosił Jerzy 
Bereś (il. 65), który twierdził, że kondycja mistrza nie pozwalała mu wówczas 

 95 KP, rkps sygn. 765. Korespondencja Juliana Fedorowicza, inżyniera architekta, mistrza 
kamieniarskiego, Warszawa, 15 maja 1963 r.

 96 KP, rkps sygn. 765. Album plansz z projektami Pomnika Żołnierza Polskiego wraz z pla-
nem zagospodarowania terenu.

 97 Ibidem.

65. Xawery Dunikowski przed pomnikiem 
Żołnierza Polskiego w asyście Jerzego 
Beresia, Strzegom, 1963
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na samodzielne opracowanie figury żołnierza. Dunikowski zdołał zrobić 
wzorcową rzeźbę niewielkich rozmiarów, którą Bereś musiał powiększyć:

On był już wtedy słaby, ja niemal sam narzucałem tę glinę, zrobiłem rusztowanie 
takie mocne i ja sobie go wyobraziłem jako powstańca śląskiego, nie w mundurze, 
gdzieś tam jakaś czapka furażerka, coś takiego swobodnego. Dunikowski się nie 
zgodził, stwierdził, że musi być mundur98.

Mistrz miał wyraźnie określoną wizję żołnierza polskiego i chciał postawić 
jego rzeźbę ze wszystkimi typowymi dla tej postaci atrybutami (il. 66). Bere-
siowi jego pomysł kojarzył się z późniejszą, częściowo popartową instalacją 
Edwarda Kienholza Przenośny pomnik wojenny (1968), którą interpretuje 
jako „walczące mundury z karabinami, bez człowieka w środku” 99. Praca nad 
pomnikiem Żołnierza Polskiego stanowiła „przepychankę” między mistrzem 
a jego uczniem: „Ja usiłowałem jakoś swobodnie tego żołnierza potraktować, 
a on się uparł, że on ma być właśnie taki. Zażądał nawet modela” 100. Bereś 
przyznaje, że przekuwanie rzeźby mogło uprościć dzieło końcowe, dlatego 
stanowi ono tak schematyczną bryłę. Pracował nad nią najpierw w Warszawie, 
a potem w Strzegomiu, gdzie rzeźba została powiększona o kilka metrów 
w ciągu jednego miesiąca, bo marszałkowi zależało na czasie. Dunikowski 
pojawił się przy jej przekuwaniu raz bądź dwa razy. Wówczas też przyjął 
wizytę samego Spychalskiego na miejscu pracy. Pomnik był transportowany 
w częściach przez wojsko do Warszawy na miejsce wystawienia 101 (il. 67).

Wartość artystyczna posągu jest dyskusyjna – sam Dunikowski miał do 
niego wiele zastrzeżeń, gdyż uważał, że jest niedopracowany. Formę cechu-
je schematyzm i brak dynamizmu, który był stałą cechą figury żołnierza 
ukazywanego najczęściej w pozie sugerującej uczestnictwo w walce. Twarz 
postaci, wyrzeźbiona bez nadania jej indywidualnego wyrazu, prezentuje 
regularne rysy młodego mężczyzny, poddane idealizacji. Całość wydaje się 

 98 Wywiad z J. Beresiem…
 99 Ibidem.
 100 Ibidem.
 101 Ibidem.



66. Xawery Dunikowski podczas wznoszenia pomnika Żołnierza Polskiego, udzie
lający wskazówek wykonawczych, Strzegom, 1963
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67. Prace przy wznoszeniu pomni
ka Żołnierza Polskiego, War
szawa, 1963

symbolicznym przedstawieniem żołnierza polskiego, który funkcjonuje 
na zasadzie znaku pozbawionego szczególnych właściwości. Trudno tutaj 
mówić o realizmie, któremu przeczy wyraźne uogólnienie i monolitycz-
ność bryły zacierająca rzeczywiste kształty portretowanej postaci. Figura 
została zauważalnie rozbudowana w partii ramion i torsu oraz zestawiona 
z drobną głową, co działa deformująco. Nie jest to więc poprawne studium 
sylwetki modela. Posąg charakteryzuje się schematyzmem posuniętym do 
granic symbolu oraz blokowością odbiegającą od poprawnej analizy posta-
ci. Dzieło jest interpretowane jako bezwartościowa artystycznie realizacja 
wierna nieaktualnemu już w tym czasie socrealizmowi. Wydaje się jednak, 
że to przede wszystkim znak polskiego żołnierza zamknięty w masywnej 
figurze – dostojnej, nieruchomej i skostniałej, w której widać stylizację, tym 
razem opartą na rudymentarnej prostocie i syntezie. Mimo wszystko nie 
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stanowi ona jednoznacznego konkretu, ale sugestywną bryłę, która odsyła 
do komunistycznej rzeczywistości, historii, roli i znaczenia wojska polskiego 
oraz ostatniego okresu życia artysty. Pomnik funkcjonuje więc nie tylko na 
poziomie bezpośredniego odbioru. Uruchamia percepcję uwzględniającą 
szeroki kontekst jego powstania, komunikowany przez prostą i jednocześnie 
wieloznaczną formę.

W 1963 roku twórca został uhonorowany za pomnik Żołnierza Polskie-
go Nagrodą Ministra Obrony Narodowej pierwszego stopnia w dziedzinie 
plastyki, która jednocześnie wyrażała uznanie ministra i jego przychylność. 
Dunikowski doceniał to uprzywilejowanie jego osoby, z którym wiązał pla-
ny powstania wyczekiwanego od lat muzeum własnej twórczości. Zaufanie 
i wdzięczność dla Ludowego Wojska Polskiego wyraził w jeszcze jeden spo-
sób – przekazał tej formacji jako pośmiertną spuściznę swoje dzieła, pamiątki 
i zbiory.

3.10. Koncepcja pomnika Trzydziestolecia PRL 
w Katowicach (1963)

W 1963 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach za-
prosiło Dunikowskiego do wykonania  p o m n i k a  T r z y d z i e s t o l e c i a 
P R L  w Katowicach i wysłało mu przesłanki ideowe do tego założenia. Miały 
one wydźwięk wyraźnie propagandowy – złożenie „hołdu bohaterom walk 
rewolucyjnych o wyzwolenie społeczne oraz bojownikom o wyzwolenie na-
rodowe” wywodzącym się z ziemi katowickiej. Ponadto władzy zależało na 
pokazaniu Polski Ludowej jako „konsekwencji wielowiekowych walk ludu 
polskiego” oraz na pochwale „ofiarnej pracy na rzecz rozkwitu Ojczyzny”. 
Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach podpo-
wiadał nawet, aby w całość wkomponować slogany: „Socjalizm – Ojczyzna”, 

„Dla Ciebie Socjalistyczna Polsko”, „Chwała Narodowi Polskiemu – twórcy 
Socjalistycznej Polski” 102. Do konkretnych prac nad pomnikiem nie doszło. 

 102 MNWK, rkps sygn. 6603. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 
Katowice, 23 sierpnia 1963 r.
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Nie wiadomo także, czy artysta wyraził chęć uczestnictwa w projekcie. Można 
jednak przypuścić, że założenie to – wymagające efektownego rozwiązania 
kompozycyjnego, w czym twórca się specjalizował, i dające szansę zrealizowa-
nia dzieła zakrojonego na wielką skalę, a tym samym zaspokojenia potrzeby 
kreacji – wydało mu się atrakcyjne. Dunikowski zmarł kilka miesięcy po 
otrzymaniu pisma – 26 stycznia 1964 roku.

3.11. Koncepcja Czołgu

Artysta wykonał również gipsowy szkic czołgu, którego przeznaczenie jest 
niestety nieznane. Nie wiadomo, czy miał on być częścią większej nieukoń-
czonej kompozycji, czy też stanowił próbną wersję samodzielnej całości. Szkic 
przedstawia pochylony pojazd z widocznymi gąsienicami, przed którego 
czołem stoi postać z uniesioną ręką trzymającą flagę. Tematyka jest militarna, 
a figura, prawdopodobnie żołnierza, stanowi częsty motyw w powojennej 
twórczości artysty. Czołg pojawił się już między innymi w pomniku olsztyń-
skim w formie płaskorzeźby, natomiast w tym szkicu jest główną częścią 
kompozycji, która została wykonana w gipsie bez dbałości o szczegół i sta-
ranną obróbkę materiału 103.

3.12. Pomniki Dunikowskiego po 1945 roku – podobieństwa 
i różnice formalne oraz tematyczne

Realizacje i projekty Dunikowskiego są  z r ó ż n i c o w a n e  f o r m a l n i e. 
Obok posągu (projekt pomnika Adama Mickiewicza, projekt pomnika Jó-
zefa Stalina, pomnik Żołnierza Polskiego) można wyodrębnić kompozycję 
pomnikową, która w projekcie pomnika Bohaterów Warszawy przechodzi 
w cykl realizacji – składa się z trzech osobnych założeń. W posągu postać 
stylizowana jest prosto, blokowo i geometrycznie. Wydaje się, że jej ciało 
i szata tworzą organiczną całość, a kontur jest twardy i surowy. Wielkie 

 103 MNWK, rkps sygn. 6614. Projekt i makieta sytuacyjna pomnika „Czołg”.
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założenia pomnikowe charakteryzuje klarowna forma oparta na pylonie 
i towarzyszącej mu rzeźbie figuralnej, którą cechuje – podobnie jak w po-
sągu – blokowość i uogólnienie. Dunikowski często stosuje spolium, a więc 
korzysta z materiału użytego w innym dziele sztuki poddanym rozbiórce. 
Tak jest w omówionych w poprzednim rozdziale pomnikach Wyzwolenia 
Ziemi Warmińsko-Mazurskiej i Czynu Powstańczego, a także w projekcie 
pomnika Adama Mickiewicza, który miał być wykonany z budulca po-
znańskiej wieży zamkowej postawionej przez pruskiego zaborcę. Widocz-
ne jest polityczne znaczenie tego zabiegu, który w tym ostatnim dziele 
uwydatniłby symboliczne zwycięstwo Polski nad niemieckim ciemiężcą. 
Pracując w bryle pomnika, artysta miał upodobanie do określonych rozwią-
zań formalnych. Często sięgał po kubizujące uproszczenie, które wskazuje 
na łączność jego późnej twórczości z jej wcześniejszym okresem oraz na 
posługiwanie się awangardową geometryzacją, skrótem i syntezą w celu 
wyrażenia powojennej rzeczywistości (projekt pomnika Młot i sierp, pro-
jekt pomnika Józefa Stalina, znak Polski Walczącej w projekcie pomnika 
Bohaterów Warszawy). Eksperymentowanie z formą widać w pomniku 
Czynu Powstańczego, projekcie pomnika Bohaterów Warszawy i projekcie 
pomnika Młot i sierp, w którym struktura geometrycznych brył przeważa 
nad treścią, a także w projekcie pomnika Józefa Stalina, w którym artysta 
oszczędnie wydobywa poszczególne części figury dyktatora z masywnego 
bloku materiału. Równolegle do swobodnego operowania medium plastycz-
nym pojawiają się znamiona sztuki socrealistycznej, zwłaszcza tematyczne, 
które przeważają w pomniku Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 
oraz pomniku Żołnierza Polskiego, gdzie figura bojownika stanowi jedynie 
symbol Ludowego Wojska Polskiego i jest pozbawiona cech indywidualnych. 
Twórca przedstawia wyrzeźbione postacie w podobnej pozie – Mickiewicz 
w projekcie pomnika dla Poznania unosi dłoń (w której miała pojawić się 
chorągiew), tak samo ukazany został żołnierz radziecki ozdabiający jeden 
z pylonów monumentu olsztyńskiego (który miał dzierżyć sztandar). Artysta 
stosuje również ujęcia o identycznej tematyce, obrazujące wyidealizowaną 
rzeczywistość komunistyczną, o czym świadczy między innymi scena Pokój 
wykuta w pomniku na Górze Świętej Anny oraz rysunek tuszem w projek-
cie pomnika Młot i sierp. Te sceny najczęściej ułożone są w ciąg narracyjny 
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i sugerują następstwo przedstawianych sekwencji (projekt pomnika Młot 
i  sierp, pomnik Czynu Powstańczego). Narracyjność wiąże się z   l i t e -
r a c k o ś c i ą  całej twórczości Dunikowskiego i widocznym w niej „dużym 
ładunkiem treściowym” 104, które dosłownie wyraża postać Mickiewicza 
w projekcie pomnika dla Poznania.

Realizacje, projekty i koncepcje pomnikowe Dunikowskiego dotyczą  t e -
m a t y k i  h i s t o r y c z n e j :  upamiętniają drugą wojnę światową (pomnik 
Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, pomnik Żołnierza 
Polskiego, projekt pomnika Młot i sierp, projekt pomnika Bohaterów Warsza-
wy), poprzedzające ją wydarzenia związane z historią Polski (pomnik Czynu 
Powstańczego) oraz przedstawiają postacie historyczne (projekt pomnika 
Adama Mickiewicza, projekt pomnika Józefa Stalina). W monumentach 
nawiązujących do minionej wojny pojawia się stały motyw wdzięczności 
wobec Armii Radzieckiej obecny już w samym odgórnie wyznaczonym 
temacie (pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, 
projekt pomnika w Będzinie, projekt pomnika Młot i sierp, projekt pomnika 
dla Armii Radzieckiej w Krakowie), co jest zrozumiałe w kontekście przeżyć 
oświęcimskich Dunikowskiego. Równie często dzieła te popularyzują temat 
braterstwa wojsk polskich i radzieckich wspólnie walczących z niemieckim 
wrogiem, antycypujący związek Polski z ZSRR w powojennej komunistycz-
nej ojczyźnie (pomnik Czynu Powstańczego – scena na pylonie obrazująca 
zwycięstwo polsko-radzieckie podczas drugiej wojny światowej, pomnik 
Żołnierza Polskiego – upamiętnienie armii polskiej utworzonej w ZSRR, 
projekt pomnika Młot i sierp – mapa ofensywy radzieckiej na wschód, w któ-
rej uczestniczyło wojsko polskie). Tematyce tej towarzyszą sceny militarne 
wykonane w formie płaskorzeźby lub rysunku tuszem (pomnik Czynu Po-
wstańczego, pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, projekt 
pomnika Młot i sierp). Historyczność jest widoczna nie tylko podczas bez-
pośredniego oglądu pomnika, świadczą o niej również tytuły wyrażające jego 
wartość ideową. Rzeczywistość współczesna artyście, przemycona do bryły 
monumentu, pojawia się w jego niektórych elementach, najczęściej w płasko-
rzeźbach. Większość z tych prac jest uzależniona od panującej w ówczesnej 

 104 A. Kotula, P. Krakowski: O nowej rzeźbie. Kraków 1961, s. 99.
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Polsce ideologii oraz nacechowana niejednoznacznym stosunkiem artysty 
do konwencji sztuki oficjalnej, a przez to staje się świadectwem kontekstu 
swojego powstania.

Sposób pracy nad pomnikami przeznaczonymi do realizacji zależał w du-
żej mierze od decyzji komitetu budowy danego monumentu, który stosował 
się do wskazówek organów politycznych. Komitet miał wpływ głównie na 
tematykę, czasami też ingerował w rozwiązania formalne. Dunikowski pra-
cował nad bryłą danego dzieła zgodnie z założoną przez siebie koncepcją, by 
następnie złożyć swoją propozycję do akceptacji. Czasami musiał zmieniać 
projekt lub wykonywać nowy (pomnik olsztyński, pomnik Czynu Powstań-
czego). W trakcie realizacji zlecenia także pojawiały się rozmaite problemy 
organizacyjne i techniczne, wynikające na przykład z niekompetencji pomoc-
ników lub z konieczności zakupu i dostarczenia odpowiedniego materiału, 
o czym szerzej była już mowa w rozdziale drugim.

3.13. Pozostałe pomniki wobec ideologii: ideoza, mit

Sposób wykorzystania historii w powojennych pomnikach wiąże się z wymo-
gami oficjalnej sztuki zideologizowanej. Większość z nich w mniejszym lub 
większym zakresie realizuje obowiązujące wytyczne tematyczne. Jedyne prace 
pomnikowe Dunikowskiego, które całkowicie uchroniły się przed wpływem 
ideologii, to projekty do pomnika Bohaterów Warszawy oraz projekt Czołgu. 
Spośród nich tylko opisywany wcześniej symboliczny pomnik Bohaterów 
Warszawy proponuje swobodną wizję artystyczną nawiązującą do wyda-
rzenia historycznego, które nie przyczyniło się do zbudowania powojennej 
rzeczywistości komunistycznej. Czołg wydaje się pracą neutralną, głównie 
ze względu na swój nieokreślony status – brak dokładniejszych danych i daty 
powstania. Gdyby Dunikowski zajął się wykonaniem pomnika oświęcim-
skiego, prawdopodobnie byłaby to również rewelacja artystyczna skupiona 
na symbolicznym wyrażeniu egzystencji, cierpienia i ludobójstwa. Możliwe, 
że tak jak w cyklu obrazów Oświęcim z lat 1948–1955 zdecydowałby się na 
nieskrępowaną realizację twórczą, subiektywną i poszukującą odpowiedniej 
formy wyrazu.
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Pozostałe prace charakteryzuje różny stopień  z a a n g a ż o w a n i a 
w   i d e o l o g i ę.  Wyraźnym odwołaniem do kanonu sztuki państwowej 
wydaje się pomnik Żołnierza Polskiego z 1963 roku, który pokazuje żoł-
nierza budującego polską rzeczywistość komunistyczną. Przypomina także 
o utworzeniu w ZSRR wojska polskiego, które uczestniczyło w narzuceniu 
Polsce sowieckiego zwierzchnictwa. W formie posągu widać schematyzm, 
typizację i brak analizy psychologicznej twarzy modela. Było to ostatnie 
dzieło pomnikowe wykonane przez artystę – zapewne po to, by Ludowe 
Wojsko Polskie, któremu je poświęcił, zaopiekowało się jego dorobkiem 
artystycznym i przyśpieszyło budowę obiecywanego mu od lat muzeum. 
Można się domyślić, że posąg ten stanowił warunek konieczny realizacji 
tego przedsięwzięcia pod patronatem Ludowego Wojska Polskiego. Stanowił 

„kartę przetargową”, dlatego ze względu na swój cel i rolę musiał wpisać się 
w ustalone wytyczne. Widać w nim więc zależność od tematyki i założeń 
formalnych sztuki zaangażowanej – w żadnym innym dziele Dunikowskiego 
nie zostało to posunięte do takiego stopnia. Artysta w dużej mierze rezy-
gnuje z przełamywania schematu, które świadczyłoby o indywidualnych 
wyborach artystycznych, oraz z dodatkowych akcentów zaznaczających jego 
niepokorność wobec systemu. Jest w tym dziele ostrożny i zachowawczy, 
nie ryzykuje – za dużo mógłby stracić. Zachowuje neutralność poprzez 
skoncentrowanie się na wieloznacznym symbolu. Przypuszczalnie nie ma 
też już siły, by pracować nad jakością formalną dzieła, która dotąd stano-
wiła stały atut jego pomników z tego okresu, a właściwie całej twórczości 
rzeźbiarza. Jednak i tu  d e f i n i t y w n o ś ć  oceny jest wątpliwa, bo bryła 
pomnika nie stanowi wiernego i poprawnego anatomicznie studium figury. 
Odrzucając konwencję realistyczną, funkcjonuje na zasadzie znaku – ekwi-
walentu plastycznego opartego mimo wszystko na odrębnym powoływaniu 
formy – bez dosłownego kopiowania rzeczywistości. Zastosowana w nim 
stylizacja, a więc indywidualne działanie formotwórcze, nadal sugeruje 
wartość kreacji, a jednocześnie kwestionuje stwierdzenie o ideologicznym 
charakterze tego dzieła.

Wykonanie pomnika Trzydziestolecia PRL w Katowicach także wiąza-
łoby się z koniecznością wyrażenia rozbudowanych treści propagandowych. 
W tym przypadku główny nacisk położono na pochwałę narodu polskiego 
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nazywanego twórcą socjalistycznej ojczyzny 105. Ukazanie prowadzonych 
przez rodaków walk, które interpretowano jako zapowiedź komunizmu, 
nawiązywałoby tematycznie do pomnika Czynu Powstańczego obrazują-
cego długą historię zmagań Ślązaków prowadzących do komunistycznego 

„dobrobytu”.
Szeroko już tu opisywany pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazur-

skiej w Olsztynie miał być wyrazem wdzięczności wobec Armii Radzieckiej. 
Idea ta została odzwierciedlona w scenach militarnych oraz w postaci żoł-
nierza radzieckiego. Tematyka tej pracy ogólnie zgadzała się z wytycznymi 
realizmu socjalistycznego, wynika jednak ze złożonych uwarunkowań, to 
znaczy odwoływała się przede wszystkim do uzasadnionej wdzięczności 
artysty za uwolnienie z Auschwitz. Ustępowała jednak dominującej wartości 
kreacyjnej ukończonej bryły, która niewzruszenie demonstrowała moder-
nistyczną doskonałość sztuki Dunikowskiego, podobnie jak monument na 
Górze Świętej Anny.

Niezrealizowany pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Krako-
wie (1953) zaplanowano jako artystyczne przedstawienie tematu propagando-
wego, ale nie wiadomo, czy nie zaskoczyłby formalną unikalnością. Projekt 
pomnika Młot i sierp z 1953 roku jest łatwo rozpoznawalnym przedstawie-
niem symbolu komunizmu, dyktatury proletariatu i ZSRR, a jednocześnie 
świadczy o grze z narzuconą normą i o swobodzie wyborów formalnych. 
Projekt pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Bę-
dzinie (1950–1951) miał wykorzystywać stały motyw typowy dla sztuki 
zideologizowanej, ale Dunikowski nadał mu kształt neutralny, odchodząc 
od popularnych rozwiązań, które zastosował w pomniku olsztyńskim. Za-
proponował grupę figuralną składającą się z dwóch postaci górników i w ten 
sposób ograniczył się do tematycznego zaakcentowania człowieka pracy, 
co dla władzy okazało się niewystarczające. W projekcie pomnika Adama 
Mickiewicza (1948) artysta przedstawił wieszcza jako działacza zaangażo-
wanego w Wiosnę Ludów, w którym upatrywano wzorca i zapowiedzi póź-
niejszych rewolucyjnych działań komunistów. Stworzył postać wieloznaczną, 

 105 Zob. MNWK, rkps sygn. 6603. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 
Katowice, 23 sierpnia 1963 r.
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uruchamiającą liczne skojarzenia, zwłaszcza z działalnością narodowo-wy-
zwoleńczą. Projekt pomnika Józefa Stalina (1954) to w zestawie pomników 
autorstwa Dunikowskiego z lat 1945–1964 pozycja znajdująca się na ostatnim 
miejscu pod względem zależności od sztuki oficjalnej (przed wspomnianymi 
już projektami pomnika Bohaterów Warszawy). Dzieło nie tylko w żaden 
sposób nie wpisuje się w ograniczającą relację z systemem, ale wręcz wyraża 
wobec niej formalno-tematyczny sprzeciw.

Socrealizm wraz z jego późniejszą konwersją – ujmowany jako  m i t  – 
jest obecny w tematyce powojennych pomników Dunikowskiego opartej na 
komunistycznej filozofii oraz w sposobie ich funkcjonowania w zrytualizowa-
nej rzeczywistości socjalistycznej. Płaskorzeźby i ujęcia figuralne wprawdzie 
przedstawiają głównego bohatera świata nowego ładu – człowieka pracy (ro-
botnika, górnika, hutnika, rolnika) oraz herosa (żołnierza, wyjątkową postać 
wodza-przywódcy) – jednak jego prezentacja nie jest zgodna z odtwórczym 
kanonem „socu”, ale odwołuje się do geometryzującej stylizacji i syntetycz-
nego uproszczenia. Ponadto artysta zachowuje szacunek wobec człowieka 
pracy, którego dowartościowuje w zestawieniu z wielką jednostką – Stalinem. 
Z kolei generalissimusa spycha z najwyższego miejsca w panteonie komuni-
stycznych bóstw i ukazuje go jako grubiańskiego chłopa o zdeformowanej 
sylwetce. Obchodzi się z nim bezlitośnie – podważa jego obrazowanie jako 
nadczłowieka i karze go piętnem zwykłości, podkreślając jego prymitywną 
siłę. Obala mit wybitnej jednostki, desakralizuje człowieka-boga. Władza ar-
tysty okazuje się znaczna. Z jednej strony Dunikowski przeprowadza częścio-
wą demitologizację systemu i ukazuje jego niedoskonałość, z drugiej strony 
włącza do panteonu komunistycznych osobistości Mickiewicza. Kładzie przy 
tym nacisk nie tylko na jego udział w Wiośnie Ludów, ale również na działal-
ność narodowowyzwoleńczą wieszcza. Gloryfikuje więc wielkiego romantyka, 
którego pokazuje jako ważną postać polskiej kultury, pragnąc uchronić go 
przed zapomnieniem, a zarazem manipuluje znaczeniami i ideami, jakie 
niesie ze sobą osoba poety. Wpisuje się w zmitologizowaną rzeczywistość 
socjalistycznego kraju, podkreślając rozwój przemysłu i rolnictwa (rysunek 
na większym projekcie pomnika Młot i sierp), a więc w pewnej mierze sam 
uczestniczy w tym micie w warstwie tematycznej dzieła, jednocześnie dekon-
struując go w innych aspektach, przede wszystkim formalnych. W postawie 
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3.13. Pozostałe pomniki wobec ideologii: ideoza, mit

artysty widać zatem ambiwalencję – pogłos socjalistycznych poglądów z mło-
dości i sprzeciw wobec dyktatury oraz bezwzględności reżimu.

Większość monumentów Dunikowskiego funkcjonuje w  i d e o z i e.  Ar-
tysta docenia przywilej stawiania pomników w powojennej rzeczywistości 
i jest świadomy, że płaci za niego odebraniem tym dziełom ich „niewinności”. 
Po 1956 roku, w okresie poodwilżowym, nadal wykonuje dzieła związane 
z komunistyczną tematyką i ukierunkowane na wzmacnianie efektu monu-
mentalności. Pozostaje jednak modernistą-realistą – nie porzuca odtwarzania 
rzeczywistości, ale czyni to, wiernie eksperymentując z formą, wyłuskując jej 
unikalność. Każdy z jego pomników lub projektów ewokuje własne proble-
my, które wpływają na ich indywidualną, bardziej złożoną wymowę. Są one 
przykładem sztuki zaistniałej w konkretnym politycznym kontekście, która 
usiłowała w nim przetrwać bez powielania obowiązującego schematu. Zasta-
nawiająca liczba jego niezrealizowanych projektów pomnikowych świadczy 
o zaciętości w trudnym zmaganiu się z systemem w imię indywidualnych 
wyborów artystycznych oraz o ciągłym balansowaniu na granicy akceptacji 
i negacji przez komunistyczny reżim. Większość jego powojennych pomni-
ków została skażona politycznym zaangażowaniem, które koegzystuje z ich 
autonomiczną wartością formalną, tworząc specyficzną dialogową jakość, co 
pozwala mimo wszystko uznać te dzieła za wybitne. To twórczość wielowy-
miarowa i trudna, powstała w niesprzyjających okolicznościach, stanowiąca 
ważną próbę współczesnego monumentalizmu w polskiej rzeźbie.

Szczegółowa analiza i opis monumentów nie dają podstaw, by jedno-
znacznie stwierdzić, że prace pomnikowe Dunikowskiego z okresu powojen-
nego reprezentują obowiązujący wówczas schemat sztuki zideologizowanej. 
Każde z tych dzieł ma odrębną wartość artystyczną i zasługuje na ocenę 
uwzględniającą złożony kontekst jego powstania. Jest on często niemożliwy 
do całościowego zbadania ze względu na brak materiałów archiwalnych oraz 
specyfikę ówczesnej sztuki, realizowanej w atmosferze kamuflażu i niedo-
powiedzenia. Warto zwrócić uwagę na zakres i obszar kompromisu arty-
stycznego oraz intensywność twórczego zaangażowania, którego wynikiem 
są mimo wszystko niezależne rozwiązania formalne i niekiedy tematyczne. 
Prace artysty stanowią świadectwo ciągłego ścierania się tych obszarów 
(forma–treść) i różnej rozpiętości między nimi. Dunikowski posiadł cenną 
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wówczas umiejętność manewrowania między ustępstwem a swobodą twór-
czą. Czasami jednak to nie wystarczało – czynniki zewnętrzne zasadniczo 
wymuszały uwzględnienie imperatywu sztuki zideologizowanej, który po 
1956 roku nadal obowiązywał w twórczości oficjalnej, zwłaszcza pomniko-
wej. Pomijam tutaj problematyczną kwestię poglądów politycznych twórcy, 
które potrafił oddzielić od właściwej pracy artystycznej, dbając o jej profe-
sjonalizm, indywidualną ekspresję oraz stylistyczną autonomię współgrającą 
ze świadomością konwencji tradycyjnych i nowoczesnych. Dunikowski, 
jak każdy wszechstronny twórca, pozostawił po sobie dzieła gorsze, lepsze 
i wybitne, o różnym stopniu zaangażowania w panującą ideologię, która 
w jego twórczości znalazła swój wydźwięk, ale niejednoznaczny, współistnie-
jący z innymi wartościami znamionującymi jego sztukę – swoistą w swojej 
osobności. Można więc stwierdzić, że w pomnikach tych występują niektóre 
wyznaczniki sztuki zależnej od komunizmu, ale zdecydowanie dominują 
specyficzne właściwości cennej twórczości tego artysty.
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Xawerego Dunikowskiego nazywano „najwybitniejszym polskim rzeźbia-
rzem” 1, „wielkim magiem”, „prekursorem polskiego i europejskiego rzeź-
biarstwa”, „zmiennym, ruchliwym, niezależnym i samoistnym twórcą obda-
rzonym niezwykłą skalą talentu, temperamentu, wyobraźni i determinacji” 2. 
Tworzywem rzeźbiarskim operował po mistrzowsku, chociaż sztukę w dużej 
mierze postrzegał jako umiejętność warsztatową i nie dostrzegał w niej ni-
czego skomplikowanego:

Sztuka w zasadzie jest prosta, operuje niewieloma elementami, ale są one takiej 
natury, że każde nowe zestawienie daje wstrząs naszym uczuciom, pojęciom, 
dotychczasowym zasadom i nawykom 3.

Swoim talentem, pracowitością i uporem osiągał ten „wstrząs”, który 
przynosił nową jakość artystyczną oraz wywoływał zmianę w umysłowości 
i emocjach odbiorcy. Był artystą uniwersalnym, co wyraził w autorskiej 
koncepcji realizmu, nazwanego tutaj stylizowanym. Sięgał po zdobycze prze-
szłości oraz odważnie patrzył w przyszłość, próbując nadążyć za aktualnymi 
zjawiskami w sztuce i przewidzieć znamiona nowej wartości twórczej, która 
kiedyś w pełni się objawi:

 1 Wystawa twórczości X. Dunikowskiego w NRF. „Słowo Polskie” 1972, nr 80.
 2 A. Melbechowska-Luty: Wielki Mag – Xawery Dunikowski. W: Eadem: Posągi i ludzie. 

Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939). Warszawa 2005, s. 159.
 3 KP, rkps sygn. 745. Przemówienie Xawerego Dunikowskiego z okazji obejmowania Katedry 

Rzeźby w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 1 kwietnia 1959 r.
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W rozwoju sztuki tkwi myśl logiczna, nieodparta, żelazna. Jednaką wagę ma 
więc tradycja jak i jej łamanie, studia dzieł starych mistrzów jak i dostrzeganie 
w mglistych konturach przyszłości nowych kształtów 4.

Według Dunikowskiego twórczość wiązała się ściśle z myśleniem i toczą-
cym się życiem. Była wyrazem osobistej prawdy i wizji artystycznej. Przy-
nosiła oczyszczenie poprzez wyrażenie własnych myśli i uczuć, stanowiła 
osobistą wypowiedź o otaczającej rzeczywistości: „Sztuka jest sumieniem, 
jest katharsis, jest prawdą powiedzianą o życiu” 5. W jego opinii ukazywała 
istotę ludzką – artystę egzystującego w świecie, który tworzy sztukę uchylającą 
się od wartościowania sposobu istnienia w czasie – wyrażała zasadę bytu, 
emocjonalne i intelektualne życie indywiduum: „Człowiek od zarania swego 
istnienia miał za towarzysza i powiernika swych myśli i uczuć sztukę i nie 
ma sztuki starszej i młodszej, istnieje człowiek w Bycie” 6. Ukonkretniona do 
działań Dunikowskiego była pojmowana w duchu modernistycznej kreacji 
o młodopolskiej proweniencji i towarzyszyła najnowszym dokonaniom 
artystycznym. Stanowiła propozycję swoistego realizmu, gdyż jak twierdził 
artysta: „Sztuka służy życiu i z niego bierze początek” 7. Była artystyczną wa-
riacją na temat rzeczywistości, która zdradzała indywidualne piętno twórcy 
oraz mistrzostwo formy i specyfikę podejścia do danego tematu czerpanego 
z najbliższego otoczenia lub odległej przeszłości.

W sztuce Dunikowskiego kategorią dominującą jest artyzm, nadrzęd-
ny wobec tematyki i kontekstu powstania dzieła. Jakość formalna wyraża 
talent twórcy, rządzi się własnymi prawami, nie podlega moralnemu war-
tościowaniu. Istnieje w sposób absolutny – albo jest, albo jej nie ma. To 
ona stanowi istotę także powojennej sztuki Dunikowskiego, decydując o jej 

 4 Ibidem.
 5 Ibidem.
 6 MNWK, rkps sygn. 6592. Wypowiedź pisemna X. Dunikowskiego [„Człowiek od zara-

nia…”], bez daty.
 7 Ł. Skomorowska-Wilimowska: Moje wspomnienia o Xawerym Dunikowskim (wy-

brane fragmenty). W: Szkice z pamięci: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu we wspomnieniach jej założycieli, studentów i pedagogów. Lata 1946–1996, 
cz. 1. Red. A. Saj. Wrocław 1996, s. 63.
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wartości artystycznej. Kształt arcydzieła w dużej mierze unieważnia jego 
tematykę. Forma jest na tyle wyraźna i doskonała, że staje się nadrzędna 
podczas odbioru. Artyzm ujawnia się na poziomie warsztatowym i polega 
na pozbawionym ograniczeń eksperymentowaniu z różnym tworzywem. 
Bezwzględna szczerość Dunikowskiego – z sentymentem do koncepcji „na-
giej duszy” Stanisława Przybyszewskiego oraz ze skłonnością do objawienia 
wewnętrznej prawdy o otaczającej rzeczywistości i życiu – obejmowała także 
treść. Tematyka bliska sztuce ideologicznie zaangażowanej nie czyniła jednak 
z jego dzieł jej oczywistych wytworów. Wiązała się z codziennością, w któ-
rej żył artysta, oraz z prawdą o niej, którą chciał wyrazić. Prawdą była więc 
wdzięczność wobec Armii Radzieckiej za wyzwolenie z Oświęcimia, radość 
z rozwoju przemysłu i rolnictwa, czyli zapowiedzi dobrobytu kraju. Sztuka 
Dunikowskiego odsyłała do historii, która kształtowała jego opinie, poglądy 
i pragnienia 8. Był od niej zależny, a mimo to zawsze walczył o indywidualne 
decyzje artystyczne i możliwość wolnej kreacji. Artyzm stanowił wartość 
dominującą, która istniała obok treści, skupiała się na prawdzie samego aktu 
tworzenia polegającego na skrupulatnej pracy z tworzywem artystycznym.

Wiesław Juszczak stwierdza: „Historia relatywizuje to, co stanowi o au-
tonomii sztuki względem czasu zarówno, jak innych też jej uwarunkowań 
zewnętrznych, akcydentalnych” 9. Powojenna twórczość Dunikowskiego 
pokazuje względną pod wpływem postępującego czasu relację między au-
tonomią sztuki a jej kontekstem historycznym, zewnętrznym. Artysta ba-
lansuje na łączącej je nici, raz zatracając się w eksperymentach formalnych, 
a innym razem analizując tematykę i szukając jej ekwiwalentu w tworzywie 
artystycznym. Każdy, nawet najbardziej autoteliczny artefakt Dunikowskie-
go istnieje w sieci zależności związanych z biografią twórcy i jego sztuką, 
historią i życiem kulturalnym. Przeprowadzona w niniejszej książce kon-
frontacja dzieła twórcy ze światem zewnętrznym i historią pozwoliła okre-
ślić jakość tej sztuki, jej niepodważalną wartość opartą na indywidualnych 

 8 Ł. Skomorowska-Wilimowska, asystentka Dunikowskiego we wrocławskiej WSSP w la-
tach 1959–1964, podkreślała zależność sztuki artysty od historii Polski. Na podstawie 
rozmowy autorki z Ł. Skomorowską-Wilimowską (2011).

 9 W. Juszczak: Historia i trwanie. W: Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki. Warszawa 
1995, s. 54.
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poszukiwaniach i aktywnej postawie wobec rzeczywistości. W tej relacji 
historia i sztuka warunkują się nawzajem. „Ale zarazem historia potwierdza 
trwanie i trwałość sztuki. Jako jej zmienne tło wyraźnie pozwala uzmysłowić 
jej niezmienność” 10. Złożony kontekst powstania dzieła i upływający czas 
uwydatniają immanentną jakość opisywanej tu twórczości, historii prze-
ciwstawia się trwanie. Dunikowski w swojej sztuce wyraził indywidualne 
świadectwo postrzegania otaczającego go i zmieniającego się świata. Objawił 
się w niej jako niezrównany kreator pokonujący historię – bezprecedensowo 
przeżył twórczo trzy dekady artystyczne: Młodą Polskę, dwudziestolecie 
międzywojenne i sztukę po 1945 oraz wkroczył w „wieczną teraźniejszość” 
tego, co stworzone:

Przekraczamy historię wtedy, kiedy uobecnia się nam człowiek w najwyższych 
swoich tworach, za pomocą których chciałby zarazem uchwycić byt i sprawić, 
by stał się przekazywalny 11.

Trudno więc uznać za zasadne stwierdzenie, że historia i realia tworzenia 
w państwie komunistycznym zdominowały dzieła Dunikowskiego. Artysta 
wypracował w tej rzeczywistości indywidualną formę sztuki, która wchodziła 
w dialog z władzą, przeciwstawiając jej doskonałość warsztatową i jakość 
artystyczną. Zaproponował unikalną formalnie artystyczną odpowiedź na 
historię. Można się oczywiście zastanawiać, czy mimo wszystko dominantą 
postrzegania dzieła sztuki nie jest jedność jego formy i treści. Spojrzenie z tej 
perspektywy na powojenną twórczość pomnikową Dunikowskiego byłoby 
mniej afirmujące. Na plan pierwszy wysuwałoby się jej świadome zaangażo-
wanie ideologiczne w tematykę (widoczne w większości prac), jednak nadal 
nierozerwalnie współistniejące z indywidualną wirtuozerią formy, której 
pozytywna ocena nie uległaby zmianie.

Wiele można by pisać o Dunikowskim jako człowieku, artyście, peda-
gogu i teoretyku sztuki. Ideą tego studium było zanalizowanie twórczości 

 10 Ibidem.
 11 Filozofia egzystencjalna. Wybór i wstęp: L. Kołakowski, K. Pomian. Warszawa 1965, 

s. 178–179, 182.
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pomnikowej tego artysty po 1945 roku, która najbardziej zbliżyła się do 
ideologii, oraz wskazanie jej wartości artystycznej, kontekstu powstawania, 
a także stosunku do socrealizmu i poodwilżowej sztuki oficjalnej. Wszyst-
kie opisane monumenty są potwierdzeniem wybitnej osobowości twórczej 
Dunikowskiego i świadectwem czasu, w którym żył. Stanowią wyjątkowe 
propozycje, do których artysta konsekwentnie dochodził. I wbrew jego prze-
konaniu: „dziś zachwyt, jutro śmierć – pogarda” 12, zasłużyły na to, by po 
okresie palinodii – przemilczenia i wykluczenia – przywrócić im ich wartość 
i ukazać je na nowo.

 12 MNWK, rękopis sygn. 6592. Wypowiedź pisemna X. Dunikowskiego [„dziś zachwyt…”], 
bez daty.
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• Flukowska M.: Pismo w sprawie daru, muzeum i sytuacji życiowej Budowniczego 

Polski Ludowej prof. Xawerego Dunikowskiego, październik 1952 r.
• Flukowska M.: Życiorys.
• Flukowski S.: Xawery Dunikowski – wielki artysta i patriota.
• Hansen O.: O niektórych projektach rzeźb na placu im. Stalina w Warszawie, 1954.
• Madryt, s. 230, godz. 20:40 po pol., w dziale „Rozmaitości”, uwagi w związku z pięć-

dziesięcioleciem Jerzego Putramenta.

Rękopis sygn. 783. Materiały związane z uczniami Xawerego Dunikowskiego:
• Z okazji jubileuszu twórczości artystycznej, Kraków, 21 grudnia 1955 r.
• Pismo do Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, Warszawa, 

23 kwietnia 1957 r.
• List M. Pinińskiej do X. Dunikowskiego, 1958.
• Korespondencja M. Pinińskiej-Bereś i J. Beresia do M. Flukowskiej, Kraków, 25 sierp-

nia 1962 r.
• M. Flukowska i X. Dunikowski do Ministra Kultury i Sztuki Obyw. Włodzimierza 

Sokorskiego.
• Wnioski i podania autorstwa Z. Kaczora, J. Beresia, M. Pinińskiej, T. Siekluckiego.

Rękopis sygn. 2137:
• Leszczyńska H.: Życiorys mojej Mamusi.

MNWK
Rękopis sygn. 6592. II materiały działalności. Teksty, wypowiedzi autorskie, prze-
mówienia, luźne notatki i uwagi dotyczące sztuki, pracy pedagogicznej, związków 
zawodowych, sytuacji politycznej, krytyki artystycznej Xawerego Dunikowskiego 
z lat 1914–1952:

• Zbiór luźnych notatek wypowiedzi X. Dunikowskiego 1946 [?] – 1950 [?].
• X. Dunikowski: Człowiek dąży do harmonii (1950 lub 1949).
• X. Dunikowski: Tekst przemówienia na rozpoczęcie roku akademickiego (1950?).
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• Notatka X. Dunikowskiego, napisana odręcznie [„Zaczarowany kraj…”], bez daty.
• Tekst podziękowań za nagrodę [?] skierowany do B. Bieruta.
• Wypowiedź pisemna X. Dunikowskiego [„Człowiek od zarania…”], bez daty.
• Wypowiedź pisemna X. Dunikowskiego [„dziś zachwyt…”], bez daty.

Rękopis sygn. 6601. Pisma, projekt uchwały, wypowiedzi X. Dunikowskiego o pomni-
kach, warunki II konkursu dotyczące pomnika Bohaterów Warszawy z lat 1956–1963:

• Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, do X. Du-
nikowskiego, Warszawa, 31 lipca 1956 r.

• Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy, paździer-
nik 1956 r. 

• Uchwała Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Warszawy, 30 sierp-
nia 1958 r.

• List X. Dunikowskiego do M. Moczara.

Rękopis sygn. 6603. Materiały twórczości artystycznej. Korespondencja dotycząca 
pomników: Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Armii 
Radzieckiej w Krakowie, Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Poznaniu, Ofiar 
II Wojny Światowej w Niepołomicach, XX-lecia PRL w Katowicach, Żołnierza Polskiego 
w Warszawie z lat 1950–1963:

• Rozporządzenie z 10 sierpnia 1950 r., Warszawa, Ministerstwo Kultury i Sztuki.
• Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni 

z ZSRR w Będzinie, Będzin, 14 czerwca 1950 r.
• Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Zarząd Powiatowy w Będzinie, Powia-

towy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni z ZSRR 
w Będzinie, 19 września 1950 r.

• X. Dunikowski do Powiatowego Komitetu Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności 
i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, Kraków, 25 września 1950 r.

• X. Dunikowski do Powiatowego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności, Wolności 
i Braterstwa Broni z ZSRR w Będzinie, 11 grudnia 1950 r.

• Powiatowy Komitet Budowy Pomnika Wolności, Wdzięczności i Braterstwa Broni 
z ZSRR w Będzinie, Będzin, 1 czerwca 1951 r.

• X. Dunikowski do M. Waligóry – Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika dla 
Armii Radzieckiej, 4 października 1953 r.

• Protokół Komitetu Budowy Pomnika dla Armii Radzieckiej, 2 października 1955 r.
• X. Dunikowski do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstańców Wielkopol-

skich 1918–1919 w Poznaniu, 1962.
• Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Po-

znaniu, 13 marca 1962 r.
• Komitet Budowy Pomnika Ofiar Drugiej Wojny Światowej w Niepołomicach, Nie-

połomice, 10 grudnia 1962 r.
• Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Katowice, 23 sierpnia 1963 r.
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Rękopis sygn. 6605. Materiały twórczości artystycznej. Korespondencja, warunki kon-
kursu, skład komitetu, informacje Comité International d’Auschwitz dotyczące pomnika 
w Oświęcimiu z lat 1957–1962:

• Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Główny, Warszawa, 1 paź-
dziernika 1957 r.

• Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (wszystkie okręgi ZPAP), War-
szawa, 8 października 1957 r.

• Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Warszawa, 27 listopada 1961 r.
• Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Główny, 12 marca 1962 r.

Rękopis sygn. 6606. Materiały twórczości artystycznej. Programy konkursu, prośba 
o wzięcie udziału w jury, protokoły, kosztorysy związane z konkursem oraz zaprosze-
nia do udziału w wizytacji, umowy i aneksy do nich, potwierdzenia wpłat, kosztorysy 
i zestawienia wydatków, terminarze prac, pisma w sprawie materiałów i postępu robót 
przy realizacji pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny z lat 1939 [?] – 1949:

• Program konkursu na projekt Pomnika Powstańca Śląskiego na Górze św. Anny, 
10 listopada 1945 r.

• Protokół z zebrania Sądu Konkursowego, Katowice, 16 sierpnia 1946 r.
• Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, Katowice, 

25 września 1946 r.
• Uzupełnienie umowy z dnia 6 listopada 1946.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, Katowice, 19 listopada 1946 r.
• Protokół w  sprawie oceny prac rzeźbiarskich do Pomnika Czynu Powstańczego, 

29 stycznia 1947 r.
• Do Obywatela Prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich w Katowicach Pułkow-

nika J. Ziętka, od X. Dunikowskiego, 7 kwietnia 1947 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 7 kwietnia 1947 r.
• Związek Weteranów Powstańców Śląskich Zarząd Główny, do X. Dunikowskiego, 

Katowice, 22 kwietnia 1947 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 30 kwietnia 1947 r.
• Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego, do X. Dunikowskiego, Katowice, 

25 września 1947 r.
• Związek Weteranów Powstańców Śląskich Zarząd Główny, do X. Dunikowskiego, 

Katowice, 9 października 1947 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 16 października 1947 r.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, do X. Dunikowskiego, Kato-

wice, 5 grudnia 1947 r.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, do X. Dunikowskiego, Kato-

wice, 21 stycznia 1948 r.
• Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, Kraków, 27 stycznia 1948 r.

Rękopis sygn. 6607. Materiały twórczości artystycznej. Korespondencja, zawiadomienia, 
zestawienia finansowe, przelewy bankowe i kwity KW, zaproszenia i zawiadomienia o po-
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siedzeniach, protokoły, umowy, rozliczenia podatkowe, zawiadomienia o przesyłkach 
i wykorzystywanych materiałach, listy wypłat dotyczące budowy pomnika Powstańców 
Śląskich na Górze św. Anny z lat 1949–1950 [?]:

• Protokół z oceny robót na Górze św. Anny, 7 lutego 1949 r.
• Oddział Śląski Instytutu Zachodniego, Instytut Śląski, Katowice, 19 lutego 1949, do 

wicewojewody płk. J. Ziętka.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 27 lutego 1949 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 31 marca 1949 r.
• Zdjęcia wypożyczone z Muzeum Śląskiego w Bytomiu dla X. Dunikowskiego, Katowice, 

26 kwietnia 1949 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka, Kraków, 29 kwietnia 1949 r.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich, do X. Dunikowskiego, Katowice, 2 maja 1949 r.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny, do X. Dunikowskiego, Kato-

wice, 4 maja 1949 r.
• Związek Weteranów Powstań Śląskich, do X. Dunikowskiego, Katowice, 7 sierpnia 

1949 r.
• X. Dunikowski do J. Ziętka, Warszawa, 16 sierpnia 1949 r.
• Protokół z konferencji, która odbyła się 10 stycznia 1950 r.

Rękopis sygn. 6609. Materiały działalności artystycznej. Sprawozdania z wizytacji, 
pisma w sprawie materiałów, rozliczeń finansowych, tematyki obrazów na pylonach, 
pokwitowania odbioru projektów, kwity opłat pocztowych, protokoły, zestawienia 
finansowe, korespondencja: X. Dunikowskiego, A. Ślesińskiej, W. Kęckiego, A. Za-
wadzkiego, telegramy i zaproszenia dotyczące realizacji pomnika Czynu Powstańczego 
z lat 1951–1960:

• Do Komitetu Budowy Pomnika Czynu Powstańczego, od X. Dunikowskiego, Kraków, 
15 stycznia 1951 r.

• Do Komitetu Budowy Pomnika, od X. Dunikowskiego, 4 czerwca 1951 r.
• Komitet Budowy Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, do X. Dunikow-

skiego, 15 września 1951 r.
• Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny, Warszawa, 29 listopada 1952 r.
• List X. Dunikowskiego do Barbary Zbrożyny z brudnopisem, Kraków, 13 maja 1953 r.
• List X. Dunikowskiego do A. Ślesińskiej, Kraków, 25 czerwca 1953 r.
• List X. Dunikowskiego do J. Ziętka.
• Osiem obrazów proponowanej tematyki.
• Tematyka obrazów na pylonach.

Rękopis sygn. 6611. Materiały twórczości artystycznej. Dokumenty (korespondencja, 
telegramy, zestawienia wydatków, listy płac, bloczek KW) dotyczące projektu i realizacji 
pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Olsztynie z lat 1948–1955:

• List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 13 marca 1950 r.
• List M. Moczara do X. Dunikowskiego, 17 marca 1950 r.
• List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 28 maja 1950 r.
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• List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 7 września 1950 r.
• List X. Dunikowskiego do Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej, 

Kraków, 5 czerwca 1951 r.
• List X. Dunikowskiego do Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności dla Armii Ra-

dzieckiej, Kraków, 6 czerwca 1951 r.
• List X. Dunikowskiego do M. Moczara, Kraków, 10 sierpnia 1951 r.
• List X. Dunikowskiego do W. Hepke, Kraków, 5 kwietnia 1952 r.
• List X. Dunikowskiego do M. Moczara, 28 kwietnia 1952 r.

Rękopis sygn. 6614. Fotografie:
• Projekt różnych wersji Józefa Stalina.
• Projekt i makieta sytuacyjna pomnika „Czołg”.

MWiMO
Sygn. DH 2215 OMO. Tekst umowy.

Sygn. DH 2216 OMO. Protokół z konferencji w sprawie budowy Pomnika Wdzięczności 
dla Armii Radzieckiej.

Sygn. DH 2217 OMO. List podpisany przez M. Moczara, C. Browińskiego i W. Hepke, 
16 grudnia 1949 r.

Sygn. DH 2218 OMO. List z 17 marca 1950 r.

Sygn. DH 2219 OMO. List do X. Dunikowskiego podpisany przez M. Moczara i C. Bro-
wińskiego.

Sygn. DH 2221 OMO.

Sygn. DH 2222 OMO.

Sygn. DH 2224 OMO.

ODS ASPW
Teczka Xawery Dunikowski. Ł. Skomorowska-Wilimowska: Moje wspomnienia 
o Xawerym Dunikowskim, 1985–1986, k. 15.

1.2. Katalogi wystaw Xawerego Dunikowskiego
II Festiwal Plastyki. [Katalog wystawy, 4 czerwca – 3 sierpnia 1949 r., Sopot]. Sopot 1949.

III Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Malarstwo, rzeźba, grafika, satyra. [Katalog wystawy, 
grudzień 1952 r. – luty 1953 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych, Warszawa]. Warszawa 1952.

VI Ogólnopolska Wystawa Plastyki. Malarstwo, rzeźba, grafika, satyra. [Katalog wystawy, 
czerwiec–wrzesień 1954 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centralne Biuro Wystaw 
Artystycznych, Warszawa]. Warszawa 1954.

XX-lecie Ludowego Wojska Polskiego w twórczości plastycznej. [Katalog wystawy, maj 
1963 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 
Warszawa]. Red. M. Matusińska. Wstęp: S. Lorentz. Warszawa 1963.
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Dunikovskij Ksaverij. [Katalog wystawy: Vystavka Polskoj Živopisi, sierpień 1949 r., 
Muzeum Sztuk Pięknych im. A. Puszkina w Moskwie]. Moskwa 1949.

Jubileuszowa wystawa prac Xawerego Dunikowskiego (1898–1948). [Katalog wysta-
wy, grudzień 1948 r. – styczeń 1949 r., Muzeum Narodowe w Warszawie]. Oprac. 
M. Flukowska. Warszawa 1948.

Katalog wystaw zbiorowych prac malarskich i rzeźbiarskich Xawerego Dunikowskiego 
i Władysława Jarockiego. [Katalog wystaw, styczeń 1938 r., Instytut Propagandy Sztuki 
w Warszawie]. Warszawa 1938.

Kodurowa A.: Królikarnia. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. [Katalog zbiorów 
Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie]. 
Oprac. graf. D. Książkiewicz, J. Kuglin. Warszawa 1968.

Kodurowa A.: Xawery Dunikowski. Skulpturen – Gemälde – Zeichnungen. [Kata-
log wystawy, 7 kwietnia – 28 maja 1972 r., Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg]. 
Duisburg 1972.

Pamięci Xawerego Dunikowskiego. [Katalog wystawy, marzec–kwiecień 1964 r., Muzeum 
Śląskie, Katowice]. Wrocław 1964.

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1945–1990. Wystawa 
prac studentów i pedagogów. [Katalog wystawy, luty 1990 r., Zachęta – Narodowa Ga-
leria Sztuki, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa]. Red. W. Śmigielski, 
I. Zaucha. Warszawa 1990.

Polski ruch rewolucyjny w sztuce. [Katalog wystawy, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Rewolucyjnego, Warszawa]. Oprac. S. Król. Warszawa 1960.

Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL. [Katalog wystawy, listopad/grudzień 1961 r. – 
styczeń 1962 r., Związek Polskich Artystów Plastyków, Muzeum Narodowe w Warszawie]. 
Wstęp: K. Piwocki. Warszawa 1962.

Rzeźba warszawska 1945–1958. [Katalog wystawy, grudzień 1958 r. – styczeń 1959 r., 
Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, War-
szawa]. Warszawa 1958.

Rzeźby – pomniki – malarstwo Xawerego Dunikowskiego: 1956–1961. [Katalog wystawy, 
listopad–grudzień 1961 r., Muzeum Narodowe w Warszawie]. Wstęp: S. Flukowski, 
J. Malina. Warszawa 1961.

Torchała J.: Niepokorny. Xawery Dunikowski. Disobedient. [Katalog wystawy, 9 lip-
ca – 18 września 2011 r., Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku]. Orońsko 2011.

Urazowa L. N.: Ksawerij Dunikowskij. Moskwa 1986.

Wielka wystawa prac Xawerego Dunikowskiego (1898–1948). [Katalog wystawy, paździer-
nik – listopad 1948 r., Komitet Wykonawczy Wystawy, Kraków]. Oprac. M. Flukowska. 
[Kraków, 1948].
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Xawery Dunikowski. [Katalog wystawy inaugurującej działalność nowego gmachu Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie, 18 września 1999 r., Książnica Pomorska w Szczecinie]. 
Wstęp i oprac. P. Szubert, J. Torchała. Szczecin 2000.

Xawery Dunikowski. Dzieła w zbiorach wawelskich. [Katalog wystawy, 16 sierpnia – 
16 września 2001 r., Zamek Królewski na Wawelu, Kraków]. Oprac. A. Janczyk. Wstęp: 
J. Petrus. Kraków 2001.

Xawery Dunikowski i jego uczniowie. Wystawa rzeźby i malarstwa 1945–1955. [Katalog 
wystawy, grudzień 1955 r. – styczeń 1956 r., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Zwią-
zek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa]. 
Wstęp: S. Flukowski. Warszawa 1955.

Xawery Dunikowski i jego uczniowie. Wystawa w 100-lecie urodzin Xawerego Dunikow-
skiego. [Katalog wystawy, październik–grudzień 1975 r., Muzeum Rzeźby im. Xawerego 
Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie]. Oprac. A. Kodurowa, 
A. Tyczyńska-Skromny. Warszawa 1975.

Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. [Katalog zbiorów Muzeum Rzeźby 
im. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie]. Oprac. A. Kodu-
rowa. Warszawa 1975.

Xawery Dunikowski. Wystawa rzeźby i malarstwa z lat 1956–1957. [Katalog wystawy, 
marzec–kwiecień 1958 r., Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie]. Wstęp: J. Starzyński. Warszawa 1958.

1.3. Opublikowane teksty Xawerego Dunikowskiego
Dunikowski X.: [bez tytułu]. „Głos Narodu”, 16.08.1927.

Dunikowski X.: Dążyłem do syntezy… „Kierunki” 1958, nr 20.

Dunikowski X.: Pewne refleksje. „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 5–6.

Dunikowski X.: Sprawozdanie ze Zjazdu Plastyków Radzieckich w  Moskwie.  
[bmw] 1957.

Dunikowski X.: Uwagi o sztuce. „Wiadomości Literackie” 1935, nr 51–52.

Dunikowski X.: Z zagadnień kultury i sztuki. „Epoka”, nr 1, 19.05.1922.

1.4. Wywiady z Xawerym Dunikowskim
Flukowska M.: Pół czarnej z kolegą jaskiniowcem. Rozmowa z prof. Xawerym Duni-
kowskim. „Przegląd Artystyczny” 1946, nr 10.

Flukowska M.: Runy ryte w granicie… (Rozmowa z prof. Ksawerym Dunikowskim). 
„Nowiny Literackie” 1947, nr 17.

Flukowski S.: Rozmowa z Prof. Xawerym Dunikowskim. „Przegląd Artystyczny” 1948, 
nr 8–9.

Kowalski K.: Xawery Dunikowski o swej twórczości. „Dziennik Polski” 1954, nr 278.
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Miklaszewska J.: Dunikowski o sobie. „Życie Literackie” 1964, nr 9.

Mówi Budowniczy Polski Ludowej – Xawery Dunikowski o rozwoju kultury i sztuki. 
„Dziennik Polski” 1949, nr 251.

Nastulanka K.: „Już bym dzisiaj tak nie malował…”. Rozmowa Krystyny Nastulanki 
z prof. Xawerym Dunikowskim przed wernisażem jego nowej wystawy. „Polityka” 1961, 
nr 47.

Starzyński J.: Dunikowski o Młodej Polsce. Rozmowy z Artystą. „Sztuka i Krytyka” 
1957, nr 3–4.

1.5. Wywiady autorskie z uczniami Xawerego Dunikowskiego
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