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Abstrakt:  
Smok występuje w każdej kulturze w różnych wariantach. Artykuł powstał jako odpowiedź na 

pytanie, jakie jego odmiany można odnaleźć w sztuce obecnego województwa śląskiego. 

Zebrany materiał ikonograficzny prezentuje różne wizerunki smoka w sakralnej, amatorskiej, 

i profesjonalnej sztuce śląskiej. Analizie poddana zostanie geneza poszczególnych 

wizerunków, uwarunkowana lokalnym jak i europejskim kontekstem kulturowym. Źródła ich 

powstania można poszukiwać również w światopoglądzie ich twórców. Przedstawione zostaną 

smoki w pracach takich artystów jak: Ludwika Holesz, Teofila Ociepki, Andrzeja Urbanowicza, 

Henryka Wańka, członków grupy Grupy Janowskiej, Grupy Oneiron, i innych. Stworzony został 

katalog wizerunków smoka w sztuce badanego obszaru. Analizując zebrany materiał 

dostrzeżono ewolucję tego wyobrażenia.  

Słowa kluczowe:  

smoki, potwory, sztuka śląska, tematy w sztuce, Śląsk, malarstwo, rzeźba, architektura. 

 

Abstract: Dragons in Silesian art 
There are different types of dragon present in every culture. The article tries to answer the 

question, what types of dragon could be seen in contemporary art of Silesia voivodship. The 

iconographic material presents different images of dragon existing in religious, amateur and 

professional Silesian art. The article alalyzes the origin of each image, which is determined by 

both local and european cultural context. Also the world outlook of each artist/author could 

be perceived as the basis for creating their images of dragon. The article presents dragon in 

art works created by following artists: Ludwik Holesz, Teofil Ociepka, Andrzej Urbanowicz, 

Henryk Wańka, members of Grupa Janowska, Grupa Oneiron and others. There is also a 

catallogue of different dragon images which are present in the explored field of art. The 

analysis of the art material indicates the evolusion of perception of dragon image in Silesian 

art. 
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izerunek smoka – groźnego, fantastycznego zwierzęcia o dominujących cechach jaszczura1, 

można odnaleźć w każdej kulturze. Przybiera on różne formy, które najczęściej wzbogacone 

zostają o cechy charakterystyczne dla danego regionu. Założono, że jeżeli smoki występują 

w przekazach mitycznych i przedstawieniach ikonicznych całego świata, to będzie można je 

odnaleźć również w sztuce z obszaru dzisiejszego województwa śląskiego. Celem badań było 

również odkrycie jakie charakterystyczne cechy posiadają, co wyróżnia je spośród zwierząt 

fantastycznych innych regionów. Ponadto interesujące się również wydało pytanie o genezę 

powstania wizerunku smoka w kontekście dwóch, najbardziej popularnych hipotez. Pierwsza 

z nich zakłada, że wyobrażenie smoka pochodzi z Mezopotamii i Starożytnego Egiptu a stamtąd 

zostało rozprzestrzenione do innych kultur. Wędrując w czasie i przestrzeni postać smoka 

ulegała licznym przekształceniom. Według drugiej hipotezy źródłem powstania opowieści 

o smokach były odnajdywane w różnych okresach czasu i w rożnych miejscach kości 

prehistorycznych zwierząt. Różniły się one od szczątków żyjących zwierząt, więc stały się 

bodźcem do fantazjowania na temat ich pochodzenia.  

 Najstarsze, znane dzisiaj wizerunki smoka na badanym obszarze można odnaleźć 

w chrześcijańskiej sztuce średniowiecznej. Smok w tym czasie utożsamiany był ze złem 

i zniszczeniem. W domyśle, utożsamiał również „obcego”, niewiernego, którego niszczył 

bohater, najczęściej później uświęcony. Warto dodać, że jest to czas wypraw krzyżowych 

i krucjat. W Europie powstają kościoły pod wezwaniami pogromców smoków. Uważa się je 

często za pewnego rodzaju mistyczną „tarczę przeciwsmoczą” - twierdze, „które broniły 

ze wszystkich stron osadę czy osady przed diabłem, wrogami ludzkimi, klęskami żywiołowymi 

i zarazą” 2.  

 Motyw smokobójstwa może mieć swoje korzenie w starożytnych mitach i podaniach, 

w których pierwotny Chaos – symbolizowany przez smoka, zostaje pokonany przez Boga lub 

jego wysłannika w akcie kreacyjnym. Zabicie smoka stanowiło konieczny warunek stworzenia 

świata, ustanowienie boskiego porządku. Chrześcijaństwo tego typu mity wchłonęło 

i zasymilowało.  

 Na poziomie symbolicznym smok stanowi rodzaj strażnika wartości świata duchowego, 

a jego zabicie i zdobycie celu (skarbu, księżniczki) oznaczało poszerzenie wiedzy Herosa o sobie 

i samym sobie. Zbicie smoka stanowi symbol przemiany wewnętrznej i oznacza pokonanie 

negatywnych, animalistycznych cech w sobie samym3. 

 Jednym ze świętych zabijających smoka jest św. Jerzy – bohater mitu z XI w., w którym 

przedstawione zostało smokobójstwo z motywem ratowania księżniczki. Mit został spisany we 

Francji w II połowie XIII wieku jako tzw. Złota Legenda. Bardzo popularna na zachodzie Europy, 

na badany obszar dociera prawie równolegle. W 1340 w Gliwicach-Ostropie powstaje kościół 

pod wezwaniem św. Jerzego. Walka św. Jerzego jest motywem w tym czasie znanym 

                                                     

1 Wyobrażenie może być bardziej złożone: wzbogacone o wyobrażenie ptaka, zwierząt kotowatych, ryb, konia, 
niedźwiedzia czy innych groźnych zwierząt. 
2 Czesław Deptuła, Archanioł i smok. Z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Lublin 
2003, „Werset”, s. 70-71. 
3 Edyta Rudolf, Smok – największy strażnik. Kształtowanie się symbolicznych znaczeń postaci smoka, „Literatura 
Ludowa” 1999, nr 1, s. 23 
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i podejmowanym np. w dolnośląskiej śląskiej sztuce sakralnej4, skąd prawdopodobnie trafił do 

Gliwic. W kościele św. Jerzego w zwieńczeniu ołtarza znajduje się polichromowana rzeźba 

w drewnie, która przedstawia św. Jerzego zabijającego smoka. Smok w tym przedstawieniu 

przypomina ogromnego gada o cechach węża (Fot. 1). 

W Gliwicach Łabędach przedstawienie św. Jerzego znaleźć można w jednym z witraży kościoła 

parafii p.w. św. Jerzego z roku 1939 roku (Fot. 2). 

 Smok pojawia się również na piętnastowiecznych freskach odkrytych w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku k. Lublińca. Na zachowanych 

fragmentach widoczne jest przedstawienie Archanioła Michała lub św. Jerzego wbijającego 

w paszczę bestii lancę o długim drzewcu5. Wizerunek smoka został dobrze zachowany, 

przedstawia niezbyt dużego potwora o cechach gadzich, z długim ogonem i błoniastych 

skrzydłach. (Fot. 3). 

 Z kolei przez św. Michała i jego aniołów „został strącony wielki Smok, wąż starodawny, 

który się zwie diabeł i szatan” (AP 12,9). W 15. wieku ten apokaliptyczny smok przybiera 

w przedstawieniach coraz wyraźniej postać diabła6. Taką postać smoka z atrybutami 

diabelskimi - „twarzą” diabelską z rogami, skrzydłami i wężowym ogonem, przedstawiona 

została w rzeźbie przedstawiającej św. Michała zabijającego smoka w Kościele pod 

wezwaniem św. Michała Archanioła w Katowicach7 (Fot. 4). 

 Zwycięstwo nad smokiem w kulturze chrześcijańskiej przypisywane jest również 

św. Małgorzacie. Jeden z kościołów pod jej wezwaniem został ufundowany przez Bolesława 

Kędzierzawego już w 1165 roku w Bytomiu. Na jego miejscu stanął w 1880 roku kościół 

neogotycki, w którym odnaleźć można figurę św. Małgorzaty zabijającej potwora. Rzeźba 

powstała w XX wieku, ale samo wzniesienie, na którym stoi kościół stanowi miejsce pierwotnej 

lokalizacji miasta. W tym miejscu powstała pierwsza osada obronna, a kościół 

p.w. św. Małgorzaty pełnił funkcję mistycznej „tarczy przeciwsmoczej”.  

 W Bytomiu można odnaleźć smoki również w architekturze. Jeden z nich znajduje się 

we fryzie kamienicy znajdującej się na skrzyżowaniu przy ul. Powstańców Warszawskich 

i Sądowej. Drugi zdobi narożnik tzw. „Kamienicy ze smokiem”. W tym kontekście podkreślona 

została rola smoka jako strażnika. W mitach i podaniach smok często strzegł skarbu, 

odstraszając niepowołanych, w tym wypadku tym skarbem było domostwo, które chronił. 

Bytom zawdzięcza swoje smoki wpływom niemieckim8– architektem pierwszej kamienicy był 

Anton Kapst, drugiej Max Schön. Powstają w tym samym okresie, ok. 1905 roku i stanowią 

                                                     

4 Alicja Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie: 1250-1450, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [i in.] 
1980, s. 32. 
5 Marek Walczak, Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie 
programu ikonograficznego i stylu, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego”, t. 8 („Świątynia”), 
Katowice 2016, s. 357. 
6 Manfred Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. bp. Kazimierz Romaniuk, „Pallottinum”, Poznań1989, 
s. 220. 
7 Kościół św. Michała Archanioła w Katowicach to drewniana budowla wzniesiona w Syryni w 1510 roku, w 1938 
roku przeniesiona do Katowic.  
8 Bytom w wyniku I wojny śląskiej (1740-1742) został przyłączony do Prus.  
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przykład „secesji organicznej mającej swoje źródła w secesji monachijskiej, czerpiącej 

inspiracje ze świata roślin i zwierząt”9 (Fot. 5 i 6). 

 Wyjątkową częścią sztuki badanego obszaru jest malarstwo artystów 

nieprofesjonalnych. Artystami byli ludzie zatrudnieni w przemyśle, którzy amatorsko 

zajmowali się twórczością plastyczną. W swoich pracach utrwalili sprawy, którymi zajęte były 

ich umysły. Wśród powstałych prac znajduje się również kilka, na których utrwalono smoki. 

 Fantastyczne stwory można odnaleźć w malarstwie Ludwika Holeszy – pracownika 

kopalni. Holesza, człowiek wielu talentów, samodzielnie wybudował dom, który chciał 

przyozdobić. Dzięki temu zaczął malować obrazy, na których przedstawiał własną wizję 

prehistorycznych epok. Inspiracją była codzienna praca – odnajdując szczątki roślin 

w wydobywanym węglu wyobrażał sobie roślinność, która musiała bujnie rozwijać się w erze 

karbonu. Tytuły cyklów jego prac są znaczące: Kiedy węgiel był zielony, Era karbońska 

w pełnym rozkwicie, Ku upadkowi ery karbońskiej i inne. Te wyobrażone gaje, które wydawały 

mu się zbyt puste, zapełniał fantastycznymi stworami10. Być może intuicyjnie przeczuwał, że 

kilkaset lat później na tym terenie mieszkały olbrzymie gady, tak podobne do stworzeń, 

którymi zapełniał obrazy. Ich szczątki zostaną odkryte kilkanaście lat później. (Fot. 7). 

 Jednym z najbardziej znanych malarzy smoków z kręgu śląskich artystów 

nieprofesjonalnych jest Teofil Ociepka. Był on robotnikiem w elektrowni kopalni „Keiser”. 

Interesował się okultyzmem i naukami tajemnymi. Studiował pisma alchemiczne, które 

otrzymywał od swojego mistrza mistyka i okultysty Filipa Hohmanna z Witenbergii11. Był 

w kontakcie również z Towarzystwem Parapsychicznym im. Juliana Ochorowicza we Lwowie i 

prenumerował wydawany przez towarzystwo miesięcznik „Lotos. Synteza wiedzy 

ezoterycznej”. Korespondował m. in. z lożą różokrzyżowców – wspólnotą w Kalifornii12. 

Zainspirowany przez swojego mistrza zaczął malować. Potrzeba malowania wynikała również 

z mistycznej powinności, ponieważ rozwijanie poczucia piękna, pojmowanego jako element 

boski, uważał za jedną z dróg wiodących do doskonalenia swego ducha13 .  

 Obrazy Teofila Ociepki mogą być odczytywane jako pewnego rodzaju traktat 

filozoficzny, ponieważ w swoich obrazach starał się przekazać symboliczną wykładnię wiedzy 

o wszechświecie. Wizerunek smoka jest jednym z najstarszych w świecie udokumentowanych 

figuratywnych symboli alchemicznych14. Jest też jednym z symboli przedstawiających Prima 

materia – największą tajemnicę poszukiwaną przez alchemików, nazywaną też substancją 

będącą matką wszystkich stworzeń, będącą zawsze i wszędzie. Jest symbolem paradoksalnym 

jednoczącym przeciwieństwa15. To w symbolu smoka spotykają się cztery żywioły: łuski to znak 

                                                     

9 Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury,  
http://www.architekturabytomia.org/pl/budowla/adres/Pi%C5%82sudskiego+5, data dostępu: 12.05.2017. 
10 Maria Fiderkiewicz, Między chaosem a kosmosem. Twórczość plastyczna rodziny Holeszów, Katowice, 2006.  
11 Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuką nieprofesjonalną. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego, oprac. 
Maria Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2007, s. 138.  
12 Seweryn A. Wisłocki, Mistrz Teofil Ociepka. Między władzą a prawdą, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 
Katowice 2010, s. 36.  
13 Ibidem, s. 36.  
14 Carl Gustaw Young, Psychologia i alchemia, tł. Robert Reszke, „Wrota”, Warszawa 1999, s. 336.  
15 Ibidem, s. 336-337.  

http://www.architekturabytomia.org/pl/budowla/adres/Pi%C5%82sudskiego+5
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wody, skrzydła – powietrza, cechy węża i życie w pieczarze oznaczają związek z ziemią, 

a ognista siarka to „nasienie duchowe”. (Fot. 8). 

 Za jedną z najważniejszych książek Ociepka uważał publikację mistyka Jacoba Lorbera 

pt. Saturn. Opisanie planety wraz z pierścieniem i księżycami oraz znajdującym się na niej 

światem żywym, objawionym przez Ojca Światła16 opublikowaną w Wittembergi w 1928. 

Wg autora to, co się dzieje na planecie Saturn ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na 

Ziemi. Obrazy Teofila Ociepki to nie tylko inspiracja, ale czasami dokładna ilustracja tego, co 

zostało opisane w książce. Zaskakujące zestawienia barw, natężenie kolorów, fantastyczny 

wygląd zwierząt - to wszystko miało źródło w chęci przekazania wiedzy o świecie astralnym17. 

Jak głęboka to była inspiracja można przekonać się porównując obraz autorstwa Ociepki 

pt. „Fruwająca krówka Saturna” (Fot. 9) z również niezwykłym opisem Jacoba Lorbera: 

„Latająca krowa” jest wyjątkowo pięknym zwierzęciem w przybliżeniu rozmiarów dobrze 

wyrośniętego, ziemskiego wołu. Ma cztery stopy z oślepiająco pięknymi białymi pazurami. Jest 

czerwona na plecach i zielona w okolicy brzucha. (..) Jej głowa jest podobna do psa gończego, 

tylko jest zupełnie innego koloru. Zaczynając od szyi do głowy jest jasnoniebieska, od tyłu szyi 

do pyska na czerwoną pręgę. Niższa część głowy stopniowo zmienia się z ciemnoniebieską. 

W okolicy przednich nóg znajdują się dwa długie ramiona prawe i lewe. Od tych ramion do 

tylnych nóg rozpina się silna skóra. (…) Skóra ramion jest olśniewająco biała. Każde ramię ma 

na końcu cztery palce z charakterystycznymi paznokciami, które służą do trzymania różnych 

rzeczy. (..) Oczy latającej krowy są wyjątkowo ostre i żywe i błyszczą jak diamenty. Pysk jest 

ciemno czerwony a jej usta są świeżego czerwonego koloru jak róże. Jej zęby wyglądają jak 

czysty kryształ. Jej język jest czerwony i bardzo długi, więc zwierzę może używać go do różnych 

celów, jak na przykład do mycia swojej twarzy i czyszczenia ciała, może używać języka do picia 

jak pies na Ziemi. I kiedy to zwierzę rozwinie swój język, co się dzieje za każdym razem kiedy 

jest w powietrzu, wydaje swoim językiem bardzo głośny dźwięk gwizdania, który może być 

słyszany daleko i szeroko. (..) Na jej głowie jest jeden mały zupełnie biały róg, który nieznacznie 

wykrzywia się do tyłu w stronę jego dwóch zwisających białych uszu”18.  

 W swoim malarstwie artysta kilkakrotnie nawiązuje również do motywów biblijnych. 

Na obrazie pt. „Pokuszenie w Ogrójcu” szatan przybiera postać smoka o siedmiu głowach 

symbolizujących siedem grzechów głównych. Smok pojawia się w obrazach przedstawiających 

rajski ogród, m. in. w obrazie pt. „Raj” obok Adama, Ewy i węża.  

 W dorobku malarskim Ociepki pojawia się bazyliszek – potwór uważany za wytwór 

fantazji semickiej, który prawdopodobnie został importowany z legend małopolskich. 

Bazyliszek strzegł podziemnych skarbów i porażał ludzi smrodem i spojrzeniem zamieniającym 

w kamień. Import kulturowy prawie na Śląsku nie występujący, prawdopodobnie ze względu 

na popularność innych postaci demonicznych związanych z kopalniami. Wątki o bazyliszku 

można wywodzić z opowieści o nagłej śmierci ludzi po zatruciu gazami po wejściu do 

                                                     

16 Oryginalny tytuł: Der Saturn. Darstellung dieses Planeten samt Ring und Monden und der daran sich findenden 
Lebewelt vom Water des Lichts Kundgegeben, Wirttenberg 1928.  
17 Seweryn A. Wisłocki, Mistrz Teofil Ociepka…,op. cit., s. 36. 
18 Jacob Lorber Saturn, http://www.jakoblorberbooks.com/e-books/Saturn/Saturn.pdf [data dostępu: 
22.05.2017.], s. 106-107, tłumaczenie własne autorki.  

http://www.jakoblorberbooks.com/e-books/Saturn/Saturn.pdf
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podziemnych budowli19. Na Śląsku wydobywające się gazy stanowiły istotne zagrożenie życia 

górników. Również na hałdach, w wyniku zachodzących reakcji chemicznych często dochodziło 

do samozapłonu i ulatniania się substancji o przykrym siarczanym zapachu.  

 Teofil Ociepka kilkakrotnie wzbogaca swoje wyobrażenia miejscowymi realiami. Nie 

wiadomo, na ile ten zabieg wypływał z wewnętrznych potrzeb artysty, na ile z odgórnych 

nacisków, aby dostosować podejmowaną tematykę do obowiązujących dyrektyw 

socjalrealizmu. Przykład adaptacji wyobrażenia – wzbogacenie przedstawienia znanymi 

i bliskimi realiami może stanowić obraz pt. „Elektrociepłownia”, na których fantastyczny 

potwór pożera metalowy fragment budowli a cała scena rozgrywa się na tle kopalnianego 

szybu i zabudowań, znanych Ociepce z autopsji jako pracownikowi przykopalnianej elektrowni 

(Fot. 10). 

 Na obrazie zatytułowanym „Autoportret” Teofil Ociepka przedstawia siebie 

w otoczeniu fantastycznych stworów. Z kolei jeden z jego uczniów – Erwin Sówka (również 

pracownik kopalnianej elektrowni, w której poznał Ociepkę) – przedstawia swojego mistrza 

dosiadającego złotego smoka trzymającego paletę malarską i sowę – symbol mądrości. Jak 

wiadomo, smoka – w dodatku złotego - nie może dosiadać „zwykły” śmiertelnik tylko osoba 

wtajemniczona. Na przedstawieniu widać śląskie akcenty: śląskie demony związane z kopalnią, 

typową zabudowę mieszkalną, tzw. familoki, kopalniany strop z charakterystycznym 

wzmocnieniem, górników i św. Barbarę – ich patronkę (Fot. 11). 

 Erwin Sówka nie był jedynym uczniem Teofila Ociepki. Ociepka był nieformalnym 

przywódcą okultystycznej grupy w Janowie – dzielnicy Katowic. Niektórzy z jej członków 

również byli amatorami malarzami i uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez 

Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Wieczorek”. Grupę plastyczną nazwano Grupą Janowską. 

Wśród uczniów znalazło się kilku naśladowców Mistrza, należał do nich Eugeniusz Bąk. Na jego 

płótnach też znalazło się kilka smoków. W pracy zatytułowanej „Człowiek pierwotny” znajduje 

się fantastyczne wyobrażenie prehistorycznego gada. Z kolei w pracach „Na planecie” (koniec 

lat 50 XX wieku) i „Kosmonauta” (1967) pojawiają się fantastyczne zwierzęta zamieszkujące 

pozaziemskie światy (Fot. 12 i 13). 

Władysław Luciński był instruktorem zespołu plastycznego działającego przy Zakładowym 

Domu Kultury Kopalni Bielszowice. Charakterystyczne dla jego malarstwa są schematycznie 

malowane sylwetki ludzkie, które sam nazywa „ludzikami”. Wprowadzają one do jego prac 

wyjątkową dynamikę i wrażenie ruchu. Luciński w swoim malarstwie nawiązuje do cytatów 

i symboli z „tradycji wielkiej sztuki”20. Na jednym z obrazów pt. Łowiciel ludzików przedstawia 

poczwarę połykającą te symboliczne postacie (Fot. 14). 

Jerzy Sewina był górnikiem, który w wieku 39 lat, na wskutek tragicznego wypadku podczas 

pracy stał się osobą niepełnosprawną. Podczas pobytu w szpitalu poznał Władysława 

Lucińskiego, który go zaprosił na prowadzone przez siebie zajęcia. Dzięki temu spotkaniu Jerzy 

                                                     

19 Barbara i Adam Podgórscy, Mitologia Śląska czyli przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii 
ludowej, Wydawnictwo Kos, Katowice 2011, s. 42-43. 
20 Sztuka pogranicza, op. cit., s. 120.  
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Sewina został artystą nieprofesjonalnym21. Na jednym z jego obrazów zatytułowanym Bajki 

(1982 r), pośród różnych postaci bajkowych można dostrzec również smoka powracającego do 

swojej pieczary w skale, na której stoi zamek. Przedstawiona sytuacja wskazuje na legendę 

o Smoku Wawelskim jako źródle inspiracji. Smok na tym przedstawieniu nie jest jednak 

postacią pełną mocy i obdarzoną symbolicznymi znaczeniami. Pośród innych postaci 

bajkowych wygląda dobrotliwie i przyjacielsko (Fot. 15). 

 Wizerunek smoka znalazł się również w kręgu zainteresowań artystów 

profesjonalnych. Smoki można znaleźć w twórczości grupy Oneiron, którą tworzyło pięciu 

górnośląskich artystów: Urszula Broll, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik, Andrzej Urbanowicz, 

Henryk Waniek. W latach 1967-69 wzięli udział w projekcie zatytułowanym „Czarne Karty”. 

Czarna księga stanowiła „popularny na Śląsku motyw wierzeniowy o demonicznej księdze, 

zawierającej wiedzę na temat magii i czarnoksięstwa”22 i być może ten wątek również był 

jednym ze źródeł inspiracji. Artyści stworzyli cykl obrazów, z czego każdy obraz odpowiadał 

jednej literze. Elementem „gry” były litery i kojarzone z nimi piktogramy. Jedna karta 

odpowiadała jednej literze polskiego alfabetu. Obrazy miały powstawać na zasadzie zapisu 

automatycznego. Inspiracji do powstania „Czarnych Kart” było wiele. Od dadaistycznej 

zabawy, poprzez filozofię Andre Bretona i surrealistów, Casirrera, kabały, symboliki mandali, 

do idei archetypów Carla Gustawa Younga. W spontanicznej twórczości artystycznej 

powstawały symboliczne obrazy, które z założenia miały stanowić zapis pierwotnych 

wyobrażeń zbiorowej nieświadomości a zawierających podstawowe ludzkie doświadczenia. 

Obrazy były dwukolorowe. Czarne tło symbolizowało chaos, nieświadomość. Wszystkie 

malunki były wykonywane kolorem białym, złotym lub srebrnym, czyli kolorami oznaczającymi 

Światło. W ten sposób w symboliczny sposób zaznaczane były wszystkie figury wyłaniające się 

z Chaosu23. Wizerunek smoka pojawia się m. in. na kartach z literami A, D i S. Smok został 

zaliczony do symbolicznych obrazów, dzięki którym, w założeniu twórców, rzeczywistość staje 

się bardziej zrozumiała (Fot. 16). 

 Pomysł opracowania swoistego rodzaju słownika symboli ma swoją kontynuację 

w indywidualnej twórczości jednego z członków grupy Oneiron. W 1973 roku Henryk Waniek 

opracowuje książkę artystyczną pt. Nieanalfabetyczny Lexicon symboli oraz znaków, tajemnic, 

zaklęć, mocy: geniuszów i dziwaków żywiołów dnia i nocy, w której obraz symboli dopełniony 

jest krótkim opisem. Na jednej ze stron Waniek umieścił rysunek skrzydlatego gada 

podpisanego „Belith”. W opisie nawiązuje do semickiego mitu o powstaniu świata, wg którego 

bóg Baal pokonuje potwora morskiego. Smok symbolizowany jest jako chaos, którego 

ujarzmienie jest wstępnym warunkiem powstania świata24 (Fot.17). 

                                                     

21 Ibidem, s. 158. 
22 Barbara i Adam Podgórscy, Mitologia Śląska.., op. cit., s. 72. 
23 Peter Mrass, Gry wyobraźni. O projekcie Czarnych Kart, [w:] Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, 
Wydawnictwo KOS, Katowice 2006, s. 13-23. 
24 Słownik symboliki biblijnej : obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie 
Świętym / Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III ; [przekł. Zbigniew Kościuk], "Vocatio", Warszawa 
2003, s. 754-758, hasło: Potwory. 
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 Z kolei inny członek grupy Oneiron – Andrzej Urbanowicz, w swojej indywidualnej 

twórczości nawiązuje do symbolu uranoborosa – symbolu przedstawiającego smoka (znane są 

też przedstawienia dwóch smoków) lub węża gryzącego własny ogon. Jest on uważany za 

symbol cykliczności, równowagi i nieskończoności rozumianej jako „jedno jest wszystkim”. 

Czasami przedstawiany z jedną połową jasną, drugą ciemną, co oznaczało jedność 

przeciwstawnych zasad, jak w chińskim symbolu Yin-Yang25. Andrzej Urbanowicz, który 

w pewnym momencie swojego życia został buddystą, łączy symbol gnostyczny uranoborosa 

z symboliką wschodnią: nawiązuje nie tylko do symboliki Yin-Yang, ale też mandali oraz 

symboliki czakr (Fot. 18). 

W pracy pochodzącej z Kolekcji 15 B, uranoborosa można bez trudu dostrzec w zaciekach 

powstałych na starej miednicy. Dzięki wyobraźni, która podsuwa niezwykłe rozwiązania, 

można odkryć, „jak z wielkim impetem to, co prozaiczne zderza się z duchowym 

i nieziemskim”26. Codzienność spotyka się z tym, co transcendentne, a wielkie symbole można 

odnaleźć w tym, co najprostsze. Jest to zgodne z filozofią alchemiczną, wg której prawdziwą 

mądrość symbolizowaną przez kamień filozoficzny, można odnaleźć jedynie w tym, co 

pospolite i „marne”. Z tego też powodu nie mogą jej odnaleźć „ludzie mądrzy mądrością tego 

świata”27 (Fot. 19). 

 Powyżej przedstawiono katalog najbardziej znanych wizerunków smoka w sztuce 

powstałej na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego. W przedstawionych przykładach 

można potwierdzić dwie przytoczone na początku hipotezy. Z jednej strony pojawienie się 

przedstawienia smoka było wynikiem fantazjowania, którego podstawą nie były jednak 

znalezione kości prehistorycznych zwierząt a szczątki roślinne odnajdywane w węglu. Sam 

mechanizm pozostaje jednak podobny. Warto dodać, że w 2008 roku w Lisowicach 

odnaleziono kości drapieżnego archozaura (Górny Trias, 205 mln lat temu), który był 

największym drapieżnik swej epoki. Została mu nadana nazwa gatunkowa „Smok wawelski”. 

Być może był to jeden z gadów, którego obecność w przeszłości intuicyjnie wyczuwali artyści 

nieprofesjonalni. Jednocześnie jest to przykład w jaki sposób odnajdywane kości 

prehistorycznych zwierząt pobudzają wyobraźnię.  

 Z drugiej strony, zdecydowana większość wizerunków nawiązuje do wyobrażeń 

napływających z innych kultur. Można odnaleźć wpływ starożytnych legend semickich, 

europejskiej kultury chrześcijańskiej, filozofii gnostycznej, alchemicznej oraz europejskiej 

secesji. Można zauważyć też, że informacje na badany obszar docierają bardzo szybko i pewne 

idee kulturowe są żywe na badanym obszarze niemal w tym samym czasie co w Zachodniej 

Europie. W powyższych przykładach odnotowano również wpływy kultur wschodnich 

i wyobrażeń pochodzących z innych regionów Polski. W wielu wypadkach motyw smoka został 

powiązany z elementami charakterystycznymi dla zastanego środowiska kulturowego.  

                                                     

25 Juan-Eduardo Cirlot, Słownik symboli, tł. I. Kania, Kraków 2006 s. 434-435, hasło: Uranoboros.  
26 Sebastian Cichocki, Osobiste gabinety, zwykłe osobliwości. Nowe prace Andrzeja Urbanowicza, [w:] Andrzej 
Urbanowicz. Kolekcje. Obiekty i subiekty z lat ostatnich, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, 
Katowice 2006, s. 4.  
27 Carl Gustaw Jung, Psychologia a alchemia, op. cit., s. 145-146.  
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 W przytoczonych przykładach można zauważyć pewną ewolucję wyobrażenia – od 

wizerunku smoka jako wyobrażenia symbolizującego grozę i zło, poprzez symbolikę 

filozoficzno-ezoteryczną aż do zupełnej trywializacji symbolu jako elementu bajkowego.  

 Wizerunek smoka w sztuce śląskiej pojawia się ale nie jest to motyw powszechny. 

Wydaje się, że jego atrakcyjność polega na tym, że jest poniekąd motywem egzotycznym, 

odbiegającym daleko od tego, z czym spotykali się artyści i odbiorcy ich sztuki na co dzień. 

Dzięki temu uruchamia on obszary wyobraźni, dzięki którym myśl ma szansę oderwać się od 

tego, co znane. A codzienność może spotkać się z tym, co mistyczne. 
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Fot. 1. Smok w zwieńczeniu ołtarza głównego w dawnym kościele parafialnym pw. św. 

Jerzego w Gliwicach-Ostropie, fot. Jan Gałaszek. Dokumentacja konserwatorska. 

Fot. 2. Św. Jerzy zabijający smoka – witraż w kościele p.w. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. 

http://jerzylabedy.pl/wp-content/uploads/2014/04/Image4.jpg, [data dostępu: 31.07.2017.] 

 

 

http://jerzylabedy.pl/wp-content/uploads/2014/04/Image4.jpg
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Fot. 3. Fragment fresku (XV w.) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Lubecku k. Lublińca (Śląskie). Fot. Agnieszka Trzos. Dokumentacja prac konserwatorskich 

prowadzonych przy freskach kościoła NMP w Lubecku. Miejsce przechowywania: archiwum 

A.T. Pracowni Konserwacji Zabytków. 
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Fot. 4. Fragment rzeźby przedstawiającej św. Michała zabijającego smoka. Kościół drewniany 

z 1510 r. pw. św. Michała Archanioła w Katowicach. Fot. autorki. 

 

Fot. 5. „Kamienica ze Smokiem”, ul. Piłsudskiego 5, Bytom, ok. 1905 r. Cyfrowa Biblioteka 

Bytomskiej Architektury, 

http://www.architekturabytomia.org/pl/budowla/adres/Pi%C5%82sudskiego+5, [data 

dostępu: 12.05.2017.] 

http://www.architekturabytomia.org/pl/budowla/adres/Piłsudskiego+5
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Fot. 6. Anton Kapst, c. 1905 r., dekoracja fryzu, kamienica na rogu ulic Powstańców 

Warszawskich i Sądowej. Bytom. http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bytom-

podnies-glowe-zobacz-architektoniczne-detale-w,1840982,galop,5247824,t,id,tm,zid.html 

[data dostępu: 31.07.2017.] 

http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bytom-podnies-glowe-zobacz-architektoniczne-detale-w,1840982,galop,5247824,t,id,tm,zid.html
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bytom-podnies-glowe-zobacz-architektoniczne-detale-w,1840982,galop,5247824,t,id,tm,zid.html
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Fot. 7. Ludwik Holesz, Era karbońska, 1996. Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
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Fot. 8. Teofil Ociepka, Dżungla wielka, 1959. Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

 

 

Fot. 9. Teofil Ociepka, Fruwająca krówka Saturna, 1956. Zbiory Muzeum Historii Katowic. 

 

 
 

 

Dżungla wielka  

Teofil Ociepka 
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Fot. 10. Teofil Ociepka, Elektrociepłownia, data powstania nie znana. Zbiory Muzeum Historii 

Katowic. 
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Fot. 11. Erwin Sówka, Mistrz i uczeń, 2007. Kolekcja Sztuki Intuicyjnej „Barwy Śląska”. 
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Fot. 12. Eugeniusz Bąk, „Kosmonauta”, 1967. Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
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Fot. 13. Eugeniusz Bąk, „Na planecie” koniec lat 50 XX wieku. Zbiory Muzeum Śląskiego w 

Katowicach 
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Fot. 14. Władysław Luciński, Łowiciel ludzików, 2000. Zbiory Muzeum Śląskiego w 

Katowicach. 
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Fot. 15. Jerzy Sewina, Bajki, 1982. Zbiory Muzeum Śląskiego. 
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Fot. 16. Grupa Oneiron, Karta z literą A z cyklu Czarne Karty, 1967-69. 

Oneiron. Ezoteryczny krąg artystów z Katowic, Wydawnictwo KOS, Katowice 2006, s. 90. 
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Fot. 17. Henryk Waniek, strona z książki artystycznej pt. Nieanalfabetyczny Lexicon symboli 

oraz znaków, tajemnic, zaklęć, mocy: geniuszów i dziwaków żywiołów dnia i nocy,1973 r. 
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Fot. 18. Andrzej Urbanowicz, Wielka Mantra, 1971. 

Andrzej Urbanowicz. Wystawa retrospektywna twórczości 1962-1992, GSW BWA w 

Katowicach, Katowice 1992, s. 63. 
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Fot. 19. Andrzej Urbanowicz, Kolekcja 15. B. ok. 2010 r. 

Andrzej Urbanowicz. Kolekcje. Obiekty i subiekty z lat ostatnich, Instytucja Kultury Ars 

Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 2006. 
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