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Okruchy sztuki

18 marca 1990 roku dwóch złodziei przebra-
nych za policjantów weszło do Isabella Ste-
wart Gardner Museum w Bostonie w USA. 
Z galerii zniknęło wówczas 13 niezwykle cen-
nych obrazów znanych mistrzów malarstwa 
m.in. Rembrandta, Maneta, Degasa , których 
do dziś nie udało się odzyskać. Była to jed-
na z najsłynniejszych kradzieży dzieł sztuki  
w Ameryce. Muzeum wyznaczyło kilka mi-
lionów dolarów nagrody za znalezienie prac,  
a w jego wnętrzach do dziś wywieszone są pu-
ste ramy w miejscach zaginionych obrazów. 

Wśród skradzionych dzieł znalazł się obraz 
Rembrandta „Burza na Jeziorze Galilejskim”. 
Jest to jednocześnie jeden z najsłynniejszych 
i najbardziej kosztownych zaginionych obiek-
tów. Obraz przedstawia najbardziej dramatycz-
ny moment przeprawy uczniów z Chrystusem 
przez Jezioro Galilejskie. Niebo zakryte jest 
chmurami, wysokie fale unoszą łódź, woda 
wdziera się na pokład, a przerażeni uczniowie 
w panice budzą Jezusa: „Nauczycielu, nic cię 
to nie obchodzi, że giniemy?”. Malarz wspa-
niale oddał potęgę i grozę burzy. Wydaje się 
niemożliwe, że Jezus mógł spać w czasie, gdy 
łódź targana była przez wicher i rzucana przez 
fale. Tymczasem, podczas gdy uczniowie wal-
czą z żywiołem, twarz Chrystusa,  jest wyjątko-
wo spokojna. Na twarzach uczniów maluje się 
przerażenie. Jedni chowają się pod pokładem, 
inni próbują okiełznać stargane żagle, jeszcze 
inni modlą się. Tylko jeden z ludzi na obrazie 
wydaje się nie zajmować burzą, a zamiast tego 
spogląda w naszą stronę przytrzymując ręką 
czapkę na głowie. W tej postaci historycy do-
patrują się rysów samego Rembrandta, który 
znany jest z tego, że często w obrazach obdarzał 
któregoś z bohaterów własną twarzą. Mamy 
więc na tej łodzi „pasażera z innej epoki”. Au-
tora, który patrzy w naszą stronę spokojnie, 
ponieważ wie co się za chwilę wydarzy. My 
też znamy dobrze tę historię i jej najbardziej 
dramatyczny moment. Wiemy, że zaraz Jezus 
wstanie i uciszy burzę, a potem zwróci się do 

uczniów: „Czemu jesteście tacy bojaźliwi? 
Jakże to, jeszcze wiary nie macie?”

Zastanawiam się, dlaczego Rembrandt nie 
przedstawił samego siebie jako przerażonego, 
ani modlącego się czy z wiosłem w ręku? Być 
może jest spokojny, bo wie, że w tej burzy nic 
im nie zagraża, wie, jak się ona skończy. Ile 
razy w życiu sami doświadczamy takich trud-
nych sytuacji – niepewność, strach przed tym, 
co nas czeka, poczucie bezradności, kiedy traci-
my nadzieję, że ktokolwiek nam pomoże, na-
wet Bóg. A później, kiedy trudności miną, mo-
żemy spojrzeć wstecz spokojnie i stwierdzić, 
że nie było czego się bać. Możemy wyobra-
zić sobie, o ile łatwiej byłoby przetrwać takie 
sytuacje, gdybyśmy wiedzieli, że przetrwamy 
bezpiecznie. Moglibyśmy, jak Rembrandt na 
obrazie, spoglądać spokojnie i czekać na to, co 
się wydarzy. Gdyby tylko były możliwe ta-
kie podróże w czasie, jakie zafundował sobie 
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holenderski malarz… Niestety, nie możemy 
usiąść na łodzi obok przerażonych uczniów  
i powiedzieć: „Nie ma sprawy, On zaraz wsta-
nie i uspokoi fale”. Mamy swoje własne bu-
rze, tu i teraz, i zapewne tak samo jak uczniom, 
brakuje nam nieraz wiary w to, że Bóg jest  
w tych burzach razem z nami w łodzi i przepro-
wadzi nas przez nie bezpiecznie… 

Od ponad dwudziestu lat nie udało się odzy-
skać słynnego obrazu, pomimo że zaangażowa-
no do poszukiwań FBI, a muzeum ustanowiło 
nagrodę za pomoc w odnalezieniu dzieł. Cieka-

we, co powiedziałby na to Rembrandt? Byłby 
oburzony, rozczarowany, a może dumny, że jego 
obraz jest tak pożądany? Tajemnica kradzieży 
rozpala wyobraźnię… Zastanawiam się, czy ten, 
kto być może dziś spogląda na 
obraz, jest świadomy powagi 
wydarzenia, jakie rozgrywa się 
przed jego oczami? Czy wie, że 
Jezus za chwilę wstanie i uciszy 
burzę?

Małgorzata Łuczyna

Nasze gratulacje!!!

Nasza parafianka, pani Helena Podstawna zo-
stała uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 14 
września w czasie obchodów jubileuszu 60-le-
cia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jasienicy. W czytelni GBP odznaczenie wręczył 
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Gratulacje  
i życzenia złożył również Wójt Gminy Janusz Pie-
rzyna. Nasz rodzimy ludowy gawędziarz, pan Józef 
Niesyt opowiedział w gwarze historię powstania 
biblioteki. Uroczystą i podniosłą atmosferę wzbo-
gaciło swoim występem trio smyczkowe.

Helena Podstawna pracowała w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Jasienicy od 1973 do 2015 r., 
zainicjowała m.in. współpracę na poziomie trans-
granicznym z biblioteką w partnerskim Petrvaldzie, 
dzięki czemu doszło do serii spotkań, promujących 
wśród młodych mieszkańców nie tylko czytelnic-
two, ale również prezentujących tradycje i bogac-
two rodzimej kultury. Mimo przejścia na emery-
turę współorganizuje popularne wśród młodych 

czytelników „Jasienickie Noce Andersena”.
Helena Podstawna była również pedagogiem, 

polonistką i bibliotekarką w szkole w Jasienicy, 
gdzie uczyła 31 lat, dzieląc swoje obowiązki zawo-
dowe z pracą w bibliotece. Była zaangażowana 
w odnowienie i utrwalanie tradycji muzycznych, 
śpiewaczych i tanecznych Śląska Cieszyńskiego, 
prowadząc szkolne kółko tańca regionalnego, któ-
re następnie zostało przekształcone w doborowy 
Zespół Regionalny, zdobywający nagrody na ogól-
nopolskich konkursach.

W tym samym dniu pani Joanna Kubaczka, 
założycielka i wieloletnia kierownik gminnej bi-
blioteki w Jasienicy otrzymała Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1957 założyła 
Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Jasienicy i kie-
rowała nią do 2001 r.
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