
„…w naturze wszystko ma nam coś do 

powiedzenia” 

    George Innes 

 

W zamierzeniu chciałam dokonać wnikliwej, krytycznej, merytorycznej analizy i 

interpretacji twórczości malarskiej Jacka Łydżby. Posłużyć się terminami z zakresu historii 

sztuki, bogatym wachlarzem definicji, dyskursem syntetycznym. A więc… Kilka próbnych 

szkiców, wstępnych refleksji, zanotowanych zdań. Czytam. Przekreślam. Odkładam. Coś mi 

nie pasuje… Słownikowa terminologia odebrała przekazom malarskim autentyczność. W 

moich tekstach zgubiłam to, co w twórczości Jacka najważniejsze – bezpretensjonalność, 

naturalność, komunikatywność, delikatność. Czyżby jego sztuka wymykała się wyznaczonym 

przez krytyków schematom i ramom pojęciowym? 

A może jest to trudne tylko dla mnie, ponieważ mam do płócien Jacka stosunek 

mocno emocjonalny? Cenię jego twórczość. Budzi we mnie mnóstwo pozytywnych doznań i 

wrażeń, a tym samym niełatwo mi, w sposób formalny i przekrojowy, opowiadać o niej 

opanowanym, a momentami aż nadto beznamiętnym językiem.  

Dlatego spojrzę na nowe krajobrazowe płótna autorstwa Jacka Łydżby bardziej okiem 

miłośnika sztuki, a mniej krytyka czy recenzenta. 

Na najnowszej wystawie malarz prezentuje głównie obrazy pejzażowe. Są to 

kompozycje silnie impresyjne w swoim charakterze, malowane lekko, z osobliwą, ale 

zarazem swoistą dla jego malarstwa szkicowością kreski i konturów. Czasem to skraj lasu, 

rozległe łąki, skupiska drzew. Widzimy również fragmenty zabudowy miejskiej, w tym 

majestatyczny gmach Pałacu Kultury i Nauki – symbol Warszawy. Motywy powtarzają się na 

kolejnych płótnach. Malarz ujmuje je w odmiennych akordach barwnych, z różnych 

perspektyw, oświetlając ostrymi promieniami słonecznymi lub też wyciszając i tonując 

modelunek. Tworzy opowieść o zmienności i wielowymiarowości otaczającego nas świata. 

Niewyrażalne z pozoru wątki układają się w nastrojową, poetyczną i malowniczą historię. Są 

pokłosiem pobytu artysty w różnych miejscach i zakątkach; plenerów w Kamionie, Borach 

Tucholskich, Łękuku i podczęstochowskim Olsztynie.    

Jak zapewne wiadomo odwiedzającym wystawę, malarstwo krajobrazowe należy do 

najpopularniejszych tematów artystycznych. Jego początki sięgają XV wieku i  nie od rzeczy 

będzie tu zerknąć na chwilę w tę odległą przeszłość, ponieważ Jacek sięgnął po tę tematykę, 

uwiedziony i zaintrygowany właśnie sztuką najwybitniejszego artysty i myśliciela 

niemieckiego doby renesansu, Albrechta Dürera. Oglądał jego prace na wystawach w 



europejskich muzeach; poznał także cykle graficzne przechowywane w zbiorach Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie.  

Szkice rysunkowe i obrazy akwarelowe Dürera przedstawiające przyrodę to pierwsze 

przykłady samodzielnego pejzażu w historii sztuki europejskiej. Niemiecki twórca uwieczniał 

zwierzęta, wykonywał studia traw, drzew, roślin polnych. Jan Białostocki wspomina wręcz                   

o jego niesłychanej „pasji studiowania natury”. Owe notatki artystyczne, początkowo jedynie 

spontaniczne zapisy impresji, jakie wywarły na Dürerze wycinki otaczającego świata,                        

z czasem przerodziły się w precyzyjne studia przygotowawcze, wykorzystywane podczas 

pracy nad większymi kompozycjami.  

Spoglądam na kompozycje Jacka Łydżby… Niektóre z nich streszczają                                    

i reinterpretują dürerowskie motywy. Widzimy obrazy z pojedynczymi roślinami, które 

przywołują jednoznaczne skojarzenia z pracami renesansowego twórcy. W pełni rozmyślnym 

nawiązaniem jest „Pejzaż według Dürera”, zamknięty w błękitno-żółtej tonacji, z zarysem 

przysadzistych drzew o ogromnych, bujnych koronach. Jacek wykorzystał fragmenty 

drzeworytu „Ruchy wojsk na równinie” z serii „Sztuka umocnień” z 1527 r. Częstochowski 

malarz nie tylko sięga po wycinki z dürerowskich krajobrazów, ale też umiejętnie oddaje ich 

niezwykły klimat. Płótna są skromne, oszczędne, niedosłowne, pomijające zbędny detal.                   

To sama esencja wrażeń. Artysta z wyczuciem notuje odczucia, jakie pozostawiły w nim 

oglądane panoramy krajobrazowe. Uogólnia. Potrafi uchwycić ulotne efekty świetlne                             

i atmosferyczne. Niepokojąco kruche, delikatnie zarysowane konary; zróżnicowane korony 

drzew, raz miękkie i puszyste, innym razem mocne, strzeliste, o regularnym obrysie. Niektóre 

kształty gubią się w przestrzeni abstrakcji. Sztafaż w postaci kobiety czy pegaza 

wprowadzony jest łagodnie. Obrazy częstochowskiego artysty cechują charakterystyczne 

„niedomalowania”, nieokiełznana plama i poszarpana wielowymiarowa faktura. Opisując je, 

nie sposób nie wspomnieć o kolorach – intensywnych, o ogromnej żywotności. Ich 

zestawienia są stanowcze, wręcz zuchwałe: niebieskości – żółcienie, zieleń – błękit, 

czerwień – róż, oranż – żółcień. W zespole nowych prac znajdziemy też obrazy ujęte w 

dyskretne tonacje kolorystyczne, bliskie monochromatyzmowi, wyrafinowane, ulotne. Jacek 

pięknie maluje piękno. Powiedzmy wprost – w jego interpretacji nawet bryła PKiN jest 

atrakcyjna artystycznie i miła dla oka.  

W twórczości Jacka, w jego artystycznych poszukiwaniach, odnajdziemy 

konsekwencję wyborów i prawdę. W częstochowskiej pracowni powstają obrazy stworzone w 

oparciu o wspomnienia, studia dotyczące widzialnej struktury otaczającego nas świata. 

Namalowane tu i teraz. Utrzymane w przykuwającej wzrok stylistyce. Nowoczesne, ale 

„spoglądające” w przeszłość, przywołujące krajobrazowe ujęcia ze szkicownika Dürera. 



Pamiętajmy, że sposób uwiecznienia świata materialnego nigdy nie jest całkowicie 

obiektywny czy neutralny.  

„Malarstwo pejzażowe odzwierciedla nasz stosunek do natury i miejsca, jakie w niej 

zajmuje człowiek”.  

 

 


