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Literackie bozzetto Antoniego 

Rząsy 

 

W 1962 roku Antoni Rząsa (1919-1980), 

wybitny zakopiański rzeźbiarz, wyrusza 

w trzymiesięczną, inspiracyjną podróż do 

Włoch. W liście do brata wspomina o tym, jak 

silne wrażenie wywarła na nim Italia, dając 

wyraz swemu niepokojowi oraz – trwającej pół 

roku – niemocy twórczej: 

(…) Rzeźbić dalej nie mogę Józku, nie brak mi 

koncepcji, mam tyle pomysłów, że na rok starczy, 

przywiozłem z Włoch masę szkiców, brak mi sił, 

nie mam ochoty rzeźbić, to mi nie daje, poza 

zmęczeniem, żadnego zadowolenia, jestem po tych 

Włoszech jak przepity facet, co na wódkę nie może 

patrzeć (…)1. 

Znaczenie „śródziemnomorskiej” 

wyprawy opisuje Rząsa nie tylko jako 

epistolograf. Poza rozmaitymi relacjami 

korespondencyjnymi tworzy dziennik: 

Notatnik włoski, będący literackim portretem 

odwiedzanych miast – zapisem wzbudzanych 

przez nie wrażeń.  

Okazją do przypomnienia publice 

o zagranicznych peregrynacjach rzeźbiarza stał 

się obchodzony w 2010 roku Rok Antoniego 

Rząsy. Wówczas to założyciele Fundacji im. 

                                                 
1 A. Rząsa, List 14.04.1962, w: Listy do brata, 

Fundacja im. Antoniego Rząsy, Zakopane 2003, s. 

22.  

Antoniego Rząsy przy współpracy władz 

Instytutu Polskiego w Rzymie zorganizowali 

cykl wystaw zatytułowany Il ritorno, czyli – 

interpretowany symbolicznie – Powrót. 

Notatnik włoski odnalazł się w trakcie 

przygotowań do ekspozycji, nie dziwi więc, 

że kuratorzy uczynili zeń swoistą glosę do 

pokazów, a na miejsca prezentacji prac Rząsy 

obrali te włoskie miasta, którym – na kartach 

dziennika – hołdował2.  

  Włoski dziennik zakopiańskiego 

twórcy dotychczas nie doczekał się 

całościowego, krytycznego opracowania; 

wybrane fragmenty (wraz z wyimkami 

korespondencji m.in. do brata Józefa oraz 

Stanisława Morawskiego) zredagowała 

i ogłosiła Małgorzata Mostek na łamach 

miesięcznika „Konteksty”3. Twórczości 

artystycznej Rząsy, stosunkowo licznie, choć 

pobieżnie analizowanej przez krytyków 

w czasach PRL-u4, przyglądają się autorzy 

                                                 
2 Informacje te uzyskane zostały od Marcina i 

Magdy Rząsów. Cykl włoskich wystaw Il ritorno 

rozpoczęła prezentacja prac artysty w rzymskim 

kościele Santo Stefano Rotondo (10.03-08.04.2010). 

Średniowieczne mury świątyni, wraz z jej 

mozaikami i wbudowanymi antycznymi 

kolumnami okazały się idealnym tłem dla 

ekspresyjnych rzeźb Rząsy, podkreślając zarówno 

ich ludową prostotę, surowość, jak i związek z 

tradycją średniowiecznej i renesansowej sztuki 

włoskiej. Koleje etapy wędrówki rzeźb to: Katania 

na Sycylii, Bolonia oraz Werona,  

vid. http://rokantoniegorzasy.blogspot.com/ 

(12.02.2011). 

3  M. Mostek, Listy i podróż Antoniego Rząsy, 

w: „Konteksty” 2010, nr 2-3. 

4  Wśród niezbyt obszernej literatury 

poświęconej twórczości Antoniego Rząsy wymienić 

możemy m.in.: A. Chowański, Czarodziej małej 

siekierki, „Gazeta Krakowska” 1961 (z dn. 9 VII), s. 

8, L. Grabowski, Kształt i tworzywo, Kraków 1969, s. 
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tekstów o charakterze monograficznym, wśród 

których wspomnieć możemy przede 

wszystkim o artykule Marty Smolińskiej-

Byczuk pt. Humanistyczny wymiar twórczości 

Antoniego Rząsy5, a także dwie pozycje 

książkowe: Antoni Rząsa. Los człowieka6 oraz 

album Antoni Rząsa. Prace7. Na „Prace 

w słowie”, czyli opublikowane w 2003 roku 

listy do brata, jako pierwszy zwraca uwagę 

Grzegorz Godlewski8. Wciąż jednak brakuje 

osobnego opracowania dotyczącego 

inspiracyjnej podróży artysty na Półwysep 

Apeniński.  

Niniejszy tekst stanowi próbę 

odtworzenia intymnej „mapy” włoskich miast, 

„naszkicowanej” na kartach Notatnika, który 

analizujemy jako dokument podróży po Italii, 

ale również szkic – bozzetto9 dla wielu 

późniejszych dzieł rzeźbiarskich artysty. 

Przygotowując artykuł z radością 

korzystaliśmy z niepublikowanej wersji 

                                                                              
252-256, M. Jaworski, Rząsa, czyli ekspresja cierpienia, 

„Tygodnik Kulturalny” 1967, nr 17, s.8, S. 

Klimaszewski, Wielkość i tragizm człowieka, 

„Tygodnik Kulturalny” 1980, (z dn.17 II), s. 9, H. 

Kotkowska-Bareja, Polska Rzeźba Współczesna, 

Warszawa 1974, s. 12, A. Osęka, W. Skrodzki, 

Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977, s. 13, 30-

31; oraz idem, Świat Antoniego Rząsy, „Kultura” 

1979, z. 22 VII 1979, s. 7. Warta uwagi jest również 

strona internetowa poświęcona twórczości artysty: 

http://www.antonirzasa.pl/ (13.01.2011). 

5  M. Smolińska-Byczuk, Humanistyczny 

wymiar twórczości Antoniego Rząsy, w: „Rocznik 

Podhalański” 2002, t. 8, s. 143-159. 

6  Antoni Rząsa. Los człowieka. Rozważania 

wokół problemu duchowości w sztuce,  pod red. M. 

Knorowskiego, Orońsko 2008. 

7 Antoni Rząsa. Prace. Travaux, pod red. M. 

Ciszewskiej-Rząsy i J. Sokołowskiego, Warszawa 

2004. 

8  G. Godlewski, Antoniego Rząsy prace w 

słowie, w: Antoni Rząsa. Los człowieka..., op. cit. s. 64. 

9 Z języka włoskiego: szkic, kontur 

Notatnika, udostępnionej nam przez 

pracowników Instytutu Polskiego w Rzymie10. 

„Italla, urodzone dziecko Apollina”11 – 

notował Rząsa pod padewskim niebem. 

W swoją jedyną w życiu dłuższą podróż 

zagraniczną (owo „ryzykowne szaleństwo”12) 

rzeźbiarz z Futomy wyruszył zimą, na 

przełomie 1961 i 1962 roku, dzięki stypendium 

Ministra Kultury i Sztuki. Odwiedził m.in. 

Rzym, Neapol, Palermo, Florencję, Padwę, 

Weronę, a wszystkie te miasta wywarły na nim 

wielkie wrażenie: jak sam pisze, „nigdy by (…) 

nie uwierzył, czy może być tak pięknie”13. Po 

powrocie do kraju udaje mu się pokonać 

trwającą kilka miesięcy bezsilność twórczą na 

tyle, że w latach sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych powstają najważniejsze 

i najpiękniejsze prace, wśród nich m.in. 

ekspresyjne cykle Piet i Krzyży14. Rzeźbił 

wyłącznie w drewnie, niekiedy pokrywając 

swoje figury monochromatyczną polichromią. 

Wykorzystywał rozwiązania formalne 

i prostotę figur ludowych, a także 

ikonograficzne motywy – np. Pietà, Chrystus 

Frasobliwy – jako narzędzia własnej, 

indywidualnej ekspresji. Halina Kenarowa 

nazywa go „bożym drwalem”15, a wielu 

krytyków – jakże niesłusznie – tytułuje rzeźby 

Rząsy „świątkami”16. On sam mawiał, 

                                                 
10  A. Rząsa, Notatnik włoski 1961-1962, praca 

niepublikowana. W cytatach zachowujemy 

oryginalną stylistykę. 

11  A. Rząsa, Notatnik włoski 1961-1962, op. cit., 

zapiski zatytułowane literą „Y”. 

12  M. Mostek, op. cit., List Antoniego Rząsy 

do brata Józefa podpisany datą 24.03.1963, s. 318. 

13  A. Rząsa, Notatnik włoski 1961-1962, op. cit. 

14  Antoni Rząsa doczekał się w tym czasie 

ośmiu wystaw indywidualnych. W roku 1974 

rozpoczyna budowę domu w Zakopanem, w 

którym powstaje otwarta 21.07.1976 roku Galeria 

Antoniego Rząsy. 

15  H. Kenarowa, Boży drwal, „Tygodnik 

Powszechny” 1980, nr 9, s. 6. 

16  M. Smolińska-Byczuk, op. cit., s. 143-144. 

http://www.antonirzasa.pl/
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że tworzy dla siebie, tak jakby sporządzał 

„pamiętnik”17. 

NOTATNIK WŁOSKI  

 Notatnik włoski to „niewielki skoroszyt 

adresowy, w dość ponurej, brązowej 

oprawie”18. Rozpoczyna się listą 

odwiedzonych lub planowanych do 

odwiedzenia miejsc (galerii, muzeów, 

kościołów), nazwisk artystów (np. Holbein, 

Barocci, Van Dyck, Botticelli, Tiziano), 

przewodnickich wskazówek, adresów 

Polaków, instytucji, hoteli, a także 

przydatnych włoskich słówek. Kolejne stronice 

wypełnia już intymna „mapa” szlaków – 

spontanicznie tworzony zapis obserwacji, 

zachwytów, oczarowań i refleksji. Rząsa pisał 

najczęściej w podróży lub wieczorową porą, 

w zaciszu hotelowych pokoi19, a język jego 

zapisków znacznie odbiega od estetycznych 

kanonów tekstu literackiego. W tym 

wewnętrznym monologu, swoistym 

„mówieniu myślami” nie brakuje więc 

chropowatości, niezręczności, uproszczeń 

gramatycznych czy frazeologicznych – 

niepozbawionych rzecz jasna fantazji – 

poprzez które i z których wydobywa się 

indywidualny kształt doświadczenia. Już 

Godlewski błyskotliwie zauważył, mając 

zapewne w pamięci sformułowanie 

Władysława Hasiora, który napisał drzewiej, 

że Rząsa „rzeźbił tak, jakby pisał prywatny 

list”20, że prace w słowie zakopiańskiego artysty 

przypominają jego prace w drewnie, którym 

nie narzucał on formy, lecz ją w subtelny 

sposób osiągał czy doznawał jej21. Bo przecież 

rzeźba „powinna nastrój stwarzać, być 

                                                 
17  Antoni Rząsa. Los człowieka. Rozważania 

wokół problemu duchowości w sztuce, op.cit., s. 327. 

18  M. Mostek, Notatnik włoski, op.cit., s. 311. 

19  Ibidem. 

20  Zob. M. Mostek, op.cit., s. 311. 

21  G. Godlewski, op. cit., s. 64. 

podbudowana ideą”22 – dopowiedziałby 

Antoni Kenar – nauczyciel i mistrz Rząsy.  

I tak, możemy sobie wyobrazić, 

że Rząsa cyzelował słowa i ociosywał – nie tyle 

zdania, co wrażenia, analogicznie do tego jak 

ze zniekształceń, zawiłości drewna wywodził 

kształty wyobrażeń i emocji, czyniąc to, „co 

dyktuje drzewo”. W ten sposób, utrwalając 

doświadczenia włoskiej Grand tour, powstaje 

literackie bozzetto, będące nie tylko 

zachowanym w słowach szkicem 

projektowanych w myślach dzieł 

rzeźbiarskich, ale także (a może: przede 

wszystkim) ‘literackim’ konturem 

obserwowanych podczas peregrynacji 

włoskich krajobrazów czy arcydzieł.  

Podczas wyprawy autor Notatnika 

zachwycił się kulturowym mitem tego kraju. 

Świadczy o tym zainteresowanie szeregiem 

włoskich zabytków, którym poświęcił 

znakomite, pełne erudycji refleksje, zdradzając 

dużą orientację w dziejach historii sztuki. 

Wędrówka rozpoczyna się w Pompejach, 

„mieście umarłym, jakby wyklętym na wieki 

przez bogów”23. Czytamy: 

Pompea wstrząsnęła mną do głębi [...] obumarłe 

świadectwo życia ludzi zniszczonego trudno to 

opisać, wąskie ulice domy świątynne, miejsca 

targów zebrań łaźnie teatr amfiteatr plac do 

ćwiczeń, najpiękniejsze dla mnie, co mię nie 

przerażało była niebieska fontanna i malarstwo na 

ścianach w kolorach czarny, czerwony żółty 

niebieski24. 

Podobnie jak XVIII-wieczni 

podróżnicy, zafascynowany sztuką grecką 

w muzeach Watykanu, Neapolu czy Syrakuz 

Rząsa skrupulatnie studiuje dzieła rzeźby 

                                                 
22  Antoni Rząsa. Los człowieka. Rozważania 

wokół problemu duchowości w sztuce, op.cit., s. 327. 

23  A. Rząsa, Notatnik włoski – Syrakuzy – 

Palermo, op.cit. 

24  Ibidem. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

4 

 

antycznej, uznając je za niedościgły wzorzec 

piękna. Jednocześnie, co interesujące, 

krytykuje dokonania nowożytnych 

kontynuatorów ideałów greckich, w tym 

neoklasyków:  

Grecy z ludzi zrobili bogów, patrząc na to co Grecy 

zrobili, patrzę z politowaniem na neoklasycyzm 

Torwalcen (Thorvaldsen) Cauowo (Canova) 

Ballucci25. 

W muzeum w Palermo, zauroczony 

prostotą greckiej rzeźby archaicznej, etruskiej 

oraz egipskiej, zapisuje: „kocham tę sztukę” 

i dalej: 

 [...] sale z rzeźbą wczesno rzymską i późniejszą, 

okres etruski, [...], rzeźba egipska wspaniałe dwa 

sarkofagi olbrzymie pokrywy to ludzie bardzo 

dużo antycznych prymitywów coś 

fantastycznego26. 

 Wydaje się, że na mapie 

„śródziemnomorskiej” trasy najbardziej 

intensywnych doznań doświadczył Rząsa 

w Wiecznym Mieście. Z pasją przechadzał się 

po wnętrzach rzymskich kościołów, 

a pozostając pod wrażeniem ulubionych 

zabytków renesansu, z żarliwością deklarował 

niechęć do bujnej stylistyki baroku. 

Co zdumiewające, objawiał ambiwalentny 

stosunek do samego Buonarottiego, którego 

prace mieniły się – twierdził – barokowymi 

niedoskonałościami! W stylu tym odnajdował 

przerost dekoracji, bałagan i afirmację 

organiczności, zaprzeczającej, rzecz jasna, 

klasycznemu pięknu, czego dowodził, 

komentując ekspozycję rzeźb antycznych 

i nowożytnych w Museo Nazionale 

w Syrakuzach:  

śmiało mogę dziś twierdzić że okres baroku choć 

miał świetnych mistrzów jak M. Anioł jest 

                                                 
25  Ibidem, fragment zatytułowany: Syrakuzy – 

Palermo. 

26  Ibidem. 

upadkiem w sztuce [...]. Dla mnie barok to epoka 

chaosu, epoka wyzwalającej się idei adoracji 

biologicznego piękna człowieka źle powiedziałem 

siły z pęt scholastyki średniowiecznej, nigdy nie 

można mówić o pięknie fizycznym człowieka 

w baroku stworzyli go raz Grecy podnosząc do 

najwyższych szczytów, takich ludzi nie było i nie 

będzie27. 

W barokowych wnętrzach rzymskich 

świątyń, wśród bałaganu dekoracji prawie 

brakowało, zdaniem Rząsy, miejsca dla Boga28.  

Z kolei w muzeum w Palermo: 

M. Anioł przy Grekach zupełnie wysiadł, M. Anioł 

to niebywały talent ale po złej szkole nie znajdującej 

umiaru syntezy harmonii29. 

Artystę wyjątkowo zachwyciła  

ekspresja sztuki wczesnochrześcijańskiej oraz 

wczesnego renesansu włoskiego – chociażby 

w muzeum w Syrakuzach – wobec której 

wyrafinowanie barokowych kształtów nie 

znajdowało uzasadnienia. 

 Il Museo rzeźba z okresu wczesnego 

chrześcijaństwa byłem podniecony fantazją 

pomysłowością szczerością i prostotą to naprawdę 

wielka sztuka tych czasów, następnie oglądałem 

malarstwo trecento quatrocento do 17 wieku, 

wśród obrazów z trecenta i quatrocenta kilka z nich 

jest wprost urzekających wielka sztuka stworzona 

przez wybrańców cześć Ci oddaję30. 

W muzeum w Pizie (prawdopodobnie 

Museo Nazionale di Palazzo Reale) poetyka 

średniowiecznych rzeźb skłania rzeźbiarza do 

takiej oto refleksji:  

w muzeum znajduje się kilka rzeźb właściwie 

szczątków z wczesnego chrześcijaństwa 

średniowiecza, kilka rzeźb z XII i  XIII wieku 

w drzewie 4 bardzo mi się podobały sam nie  wiem 

czy potrafiłbym zrobić szlachetne bardzo 

                                                 
27  Ibidem. 

28  Ibidem. 

29  Ibidem. 

30  Ibidem. 
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wydłużone co im daje bardzo dużo kobiecości ale 

nie chodzącej po ziemi one mają kształt jakiś nimf 

mórz przestworzy31.  

Z arcydziełami średniowiecza 

i renesansu konkuruje tylko piękno Werony. 

W mieście szekspirowskich kochanków uwaga 

twórcy dziennika koncentruje się na 

romańskiej katedrze oraz bazylice San Zeno; 

przepełniony zachwytem nad dekoracją 

rzeźbiarską oraz surowym pięknem 

bizantynizujących fresków notuje: 

Największe na mnie wrażenie bazylika S. Zeno 

długo szedłem do niej duża piękna bazylika 

romańska z XII wieku, fasada wspaniała choć 

zniszczona czasem u wyjścia dwa olbrzymie lwy 

o głowach orlo zwierzęcych na nich stoją kolumny 

portal pokryty płaskorzeźbami romańskimi 

wewnątrz panuje półmrok wewnątrz była pokryta 

freskami niestety nie dużo się zachowała 

budowana z gładkich bloków kamienia od którego 

tynk odpadł, freski które się zachowały u góry są 

mało czytelne ale te blisko podłogi są mimo 

zniszczenia tak piękne, na pewno z nich czerpał 

gotyk te postacie zupełnie podobne do gotyku 

nawet sztuka bizantyjska brała tu swoje początki, 

postacie o podobnym rysunku, w głównym ołtarzu 

są 3 obrazy Mantegna wszyscy turyści długo stali 

przed nimi, jak daleko piękniejsze są freski32. 

W Wenecji, „mieście uroczym bogaczy 

i biedoty”33, Rząsa opisuje piękno licznych 

świątyń, pałaców i monumentów weneckich 

oraz magiczny klimat „świata kanałów”.  

Najbardziej zachwyca go XII-wieczna bazylika 

San Marco ze swoimi bizantyjskimi 

mozaikami:  

zwiedzam powtórnie bazylikę niebywałe przeżycie, 

dziś odszukuję wszystko co jest naprawdę piękne 

[...] dużo jest bardzo pięknej mozaiki, w Rawennie 

                                                 
31 Ibidem, fragment zatytułowany literą „T”. 

32 Ibidem, fragment zatytułowany literą „S”. 

33  Ibidem. 

jest może więcej kolorowa, choć i tu wiele 

znalazłem wspaniałych fragmentów34. 

Podobne odczucia obudziły 

w rzeźbiarzu mozaiki z kościołów Rawenny. 

Wrażenia estetyczne zakłóca dojmujące 

poczucie wyobcowania i tęsknoty za krajem 

oraz bliskimi ludźmi: 

732 godz Wyjeżdżam z tego pięknego miasta 

Rawenny sam niewiem dlaczego w nocy źle 

spałem, nie mogłem zasnąć wśród nocnego mroku 

nad mym łóżkiem przesuwały się cudowne 

mozaikowe absydy te które widziałem w czasie 

dnia później przeszły w jakieś fantastyczne historie 

i zaczęły się pokazywać sceny z Polski gdy 

zobaczyłem mych przyjaciół poczułem w sobie coś 

niesłychanie dziwnego niewiem jak nazwać to 

uczucie jakiś lęk co to jest gdzie ja jestem, chciałem 

to przerwać ale nie miałem sił aby sposobu 

obudziłem się o 5 godz z bolącą głową 

i zaczerwienionymi oczami, mimo kawy nie czuję 

się najlepiej musiałem jechać bo się bałem tego pokoju 

gdzie tyle mozaik z mymi przyjaciółmi. 

 

„POLSKO TY JESTEŚ WEWNĘTRZNIE PIĘKNA, 

TĘSKNIĘ, SŁYSZYSZ MIĘ?35” 

Chcąc ocalić wspomnienia, Antoni 

Rząsa kupował pocztówki. Tak tłumaczył się 

ze swojej kolekcjonerskiej namiętności: 

„Nie wiem, co mi jest, taki pociąg mam do 

kupowania tych kartek, wydałem na nie masę 

forsy, niestety kartki przypominać będą mi całą 

podróż po Italii, utrwalają wspomnienia, mój trud, 

jaki dla sztuki ponoszę, wiem, że wielu z Was nie 

będzie w Italii. Za mało Wam opowiadać, trzeba 

pokazać (…)”36. 

Wobec tylu wspaniałości Rząsa nie 

potrafił zaakceptować dotkliwej świadomości, 

że ogląda je najprawdopodobniej ostatni raz 

w życiu. „Czasem ciężko mi się z czymś 

                                                 
34  Ibidem. 

35  Ibidem, zapiski zatytułowane literą „Z”. 

36  Ibidem. 
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rozstać – notował wrażenia ze spaceru po 

Rawennie – czuję prawie fizyczny ból, nie 

jadłbym choćbym czuł głód, kupiłbym 

reprodukcje z tych rzeczy, co mi się 

podobają”37.  

Tęsknota za ojczyzną okazuje się 

nieodłącznym towarzyszem wyprawy; 

możliwość pisania w szaroburym skoroszycie 

wydaje się próbą zaklinania rzeczywistości, 

przełamywania granicy włoskiego „tu i teraz”, 

a tym samym mentalnego przeniesienia się do 

oddalonej o setki kilometrów ziemi ojczystej. 

Na kartach Notatnika włoskie drzewa 

oliwkowe mają „przycięte konary jak w Polsce 

wierzby (…)”38, a Rawenna, ta wspaniała 

Rawenna nie bez przyczyny przypomina 

Warszawę. 

Włoski dziennik dokumentuje tęsknotę 

za Polską, listy do brata – te spisywane po 

powrocie do kraju – niedosyt włoskich miast. 

Okazuje się bowiem, że wszelkie próby 

ucieczki przed nostalgią – w sztukę, w podróż, 

w siebie – podejmowane są na próżno. 

Archiwum z korespondencją Rząsy zasobne 

jest w około sześćset listów, dostępnych także 

w formie elektronicznej, o objętości – co 

obliczyła Małgorzata Mostek, która zajęła się 

redakcją pism artysty – „półtora miliona 

znaków”, stworzonych „w ciągu blisko 25 

lat”39. Listy Antka (w taki to sposób się pod 

nimi podpisywał) można z powodzeniem 

traktować jako glosy do włoskiego dziennika, 

z tą tylko różnicą, że w krąg postaci 

zaproszonych do spaceru po włoskich 

miastach wstępują realni adresaci. W liście 

z 24.03.1962 roku, napisanym tuż po powrocie 

do Polski, Rząsa odnotowuje: 

Wróciłem Józku, ale sam nie wiem, co się ze mną 

stało, tęskniłem za krajem, a gdy przyjechałem do 

                                                 
37  Ibidem. 

38  Ibidem. 

39  M. Mostek, op.cit.s.317. 

Warszawy, do Zakopanego, wszystko stało mi się 

obce, nawet mój własny pokój, moje narzędzia 

i moje rzeźby wydawało mi się, że to nie to, do 

czego tęskniłem? (…)40. 

W kolejnym fragmencie tekstu pojawia 

się wyznanie: 

(…) Podróż po Włoszech mam za sobą, nigdy o tym 

nie marzyłem, zdecydowanie się na tą podróż było 

ryzykownym szaleństwem, lękałem się tego, nigdy 

o tym nie pisałam do Ciebie, aby Cię nie niepokoić, 

powiem Ci szczerze, odczuwałem jakąś opiekę, coś 

mnie przez Włochy prowadziło, chroniło, 

zdobywało dla mnie przyjaciół, każda taka podróż 

nie jest tylko przyjemnością, za tą przyjemność 

trzeba płacić olbrzymim wysiłkiem fizycznym, 

poświęceniem, wędrować bez znajomości języka po 

obcym państwie, szukać zabytków, sztuki, pomyśl: 

stacja, pociąg, napięcie, aby wysiąść na stacji 

właściwej, zdobycie informacji, szukanie 

i zwiedzanie. Józku, nie wiem, jaką da mi ta podróż 

korzyść, jak się odbije na mej rzeźbie (…)”41. 

Notatnik włoski oraz cytowane przez nas 

listy możemy określić mianem „bozzetta 

w słowie” także w znaczeniu funkcji tych 

tekstów w dalszej drodze twórczej 

zakopiańskiego rzeźbiarza. Dziennik artysty, 

pełen studiów nad sztuką włoską, wzbogacony 

rysunkami oraz imponującą kolekcją 

pocztówek, stanowi swoisty projekt, wzorzec 

i punkt odniesienia dla wielu późniejszych 

prac. To nieustanne cyzelowanie wrażeń 

obecne w notatnikowych zapiskach, pełnych – 

jak ujęła to Mostek – „gorączkowej 

pospieszności”, ukazuje ogromne 

oddziaływanie sztuki włoskiej na psychikę 

i wrażliwość Rząsy.  

Syn artysty, Marcin Rząsa wspomina, 

że – po powrocie do Polski  i przełamaniu 

trwającej kilka miesięcy niemocy twórczej – 

                                                 
40  Ibidem, list podpisany datą 24.03.1962. 

41  Ibidem. 
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zakopiański rzeźbiarz „nabrał pewności 

siebie”42. On sam zwierzał się po latach: 

W Rzymie widziałem Mojżesza i Pietę 

w Watykanie. A we Florencji zachwyciła mnie ta 

Pietà nieskończona (Michała Anioła). Natomiast te 

rzeźby skończone są dla mnie jakieś obce, 

bezduszne, wygładzone, takie... zimne. A ta Piétà 

(Rondanini) żyje, właśnie ta, która jest tylko 

zaczęta. Ma coś z życia ludzi i tej materii, jaką jest 

kamień. Bo kamień też jest żywy43. 

Wspomnienia sztuki włoskiej znalazły 

odbicie w wielu pracach Antoniego Rząsy, 

spośród których wymienimy tu jedynie kilka 

przykładów. Najbardziej czytelne są 

odwołania artysty do przywołanej już Piety 

Rondanini Michała Anioła44, widoczne 

szczególnie w rzeźbie Pieta Monte Cassino45, 

powstałej przed 1965 r. Kompozycja Piety 

Monte Cassino wyraźnie nawiązuje do układu 

postaci Chrystusa i obejmującej go Marii 

florenckiego mistrza. Pokrewna jest jej także 

ekspresja i chropowatość faktury dzieła 

Buonarottiego; elementy te stapiają się 

z ludową prostotą o niezwykłej sile wyrazu, 

a zarazem wyrafinowaniu46. 

                                                 
42  Informacja uzyskana od Marcina Rząsy. 

43  Vid. A. Dzieduszycki, Antoni Rząsa 

„Sztuka” 3, 1980, s. 13. 

44  Ilustracja 1, [str. 8] Michał Anioł 

Buonarotti, Pieta Rondanini, ok. 1564 

http://nl.ijs.si/e-zrc/izidor/html/spoti-back.html) 

(12.02.2011). 

45  Ilustracja 2, [str.9] Antoni Rząsa, Pieta 

Monte Cassino, przed 1965, 

http://rokantoniegorzasy.blogspot.com/ 

(12.02.2011). 

46 Podobną inspirację pracą Michała Anioła 

ukazuje Pieta Lotników (1964-1966). Warto spostrzec, 

że Rząsę zainspirowała także ekspresja rzeźby 

włoskiego gotyku – Pisanich, czy wczesnego 

renesansu – Guido Mazzoniego i Donatella. 

Przykładem jest choćby tzw. Pieta leżąca z lat 1962-

1972, bardzo bliska werystycznym grupom XV-

wiecznych Opłakiwań Guido Mazzoniegio. Z kolei 

Antoniego Rząsy „literackie bozzetto” 

jest nie tylko barwnym opisem podróży 

i zwiedzanych miejsc, to także, a może: przede 

wszystkim, osobistym obrazem 

śródziemnomorskiego świata Italii, który 

pozwala nam przedostać się do wewnętrznego 

świata Rząsy. Świata artysty, który 

w przyswojone sobie dziesiątki rzeźb 

i obrazów włoskich mistrzów tchnął własne 

życie, własną wizję, o jakże ludzkiej wymowie. 

                                                                              
Krzyże Rząsy przypominają kompozycję 

Ukrzyżowania na gotyckim reliefie ambony z 

katedry w Pistoi. 
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Antoni Rząsa, Pieta Monte Cassino, przed 1965 


