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1. Imię i nazwisko: Kazimierz Sebastian Ożóg
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe


Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historia – historia
sztuki: 14 XII 2005, Wydział Nauk Humanistycznych KUL – „Miedziany Pielgrzym.
Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005” (promotor:
prof. dr hab. Lechosław Lameński).



Tytuł zawodowy magistra historii sztuki: VI 2002, Wydział Nauk Humanistycznych
KUL, Instytut Historii Sztuki – „Człowiek w pomnikach lubelskich w latach 19442001”, (promotor: prof. dr hab. Lechosław Lameński).
tytuł zawodowy magistra historii: wrzesień 2011, Wydział HistorycznoPedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii – „Od destrukcji do
restauracji. Materialna pamięć centrum Głogowa w latach 1945-2011” (promotor:
prof. dr hab. Marek Masnyk).



3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych



Od października 2010 roku – nadal: adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych, Instytut
Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
W latach 2006-2011 starszy wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (XI 2007 – VII 2008 zastępca dyrektora
IH, VII 2008 – X 2009 dyrektor IH).

4. Wskazane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym
a-b) Monografia: Kazimierz S. Ożóg, Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia
Piotra Skargi, Kraków 2012, ss. 304+48. (recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Piotr
Krasny).
c) Cel naukowy monografii „Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra
Skargi”
Tematem książki jest ikonografia Piotra Skargi. Zespół badanych dzieł, narastających
zapewne już od początków wieku XVII, to różnorodne portrety (w części znane z opisów),
bazujące na nich grafiki, jak również płaskorzeźby i rzeźby. Wśród dzieł malarskich istnieją
zarówno niewielkie miniatury, jak i monumentalne płótna. Wiele obiektów ma niewielkie
znaczenie, pozostając szerzej nieznanymi i wymagającymi badań, jednocześnie nietrudno
znaleźć kompozycje znakomicie opracowane i opisane. Stan badań nad Skargowską
ikonografią jest wyjątkowo „nierówny”, warto wszelako mieć świadomość, że ostatnie próby
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niezwykle skrótowego ujęcia tematu, poprzez prezentację i opis dzieł (najczęściej kilku bądź
kilkunastu) z przedstawieniem Piotra Skargi, datują się na rok 1912!
Bo jak najlepiej dotrzeć do fenomenu Skargi, poddałem analizie m.in. ślady
zmieniającego się wizerunku jezuity w świadomości kolejnych pokoleń wydawców,
historyków, literaturoznawców, krytyków i poetów; ślady wyrażone słowem pisanym
i drukowanym. Dobrze widoczna jest metamorfoza w postrzeganiu tej postaci, dokonana
w pierwszych dekadach XIX wieku, zwłaszcza w okresie po klęsce wojny polsko-rosyjskiej
lat 1830-31. Poszukiwanie przyczyn upadku państwa doprowadziło wówczas do
„przypomnienia” i nowego odczytania postaci jezuity, któremu nadano cechy definiujące go
jako jasnowidzącego i prorokującego w końcu XVI – złotego przecież wieku – nieuchronną
zgubę silnego jeszcze państwa. Kluczową rolę w nadaniu takiego właśnie profilu dziełu tego
jezuity okazał się Adam Mickiewicz, ze swoimi „Wykładami Paryskimi” z początku lat 40.
XIX wieku. Za nim poszli kolejni, w swoich komentarzach i opisach dokonań Skargi
przekraczający niekiedy granice zdrowego rozsądku.
Ostatecznym triumfem tej nowej osoby w narodowym panteonie, stało się wczesne
dzieło Jana Matejki (z roku 1864), artysty dokonującego poprzez swoją młodzieńczą
twórczość („Stańczyk” – „Kazanie Skargi” – „Rejtan – upadek Polski”) rozliczenia
z tragiczną przeszłością narodu. Namalowany przez niego kaznodzieja okazał się obrazem
piorunującym i z największą mocą działającym na wyobraźnię kolejnych pokoleń. Również
za przyczyną tego dzieła, na przełomie wieku XIX i XX dawał się bardzo łatwo zauważyć
swoisty kult Skargi. Powstało wówczas – obok dedykowanych mu dzieł plastycznych – wiele
opracowań dotyczących jego życia i dokonanych dzieł (mniej lub bardziej rzeczywistych), jak
również utwory dramatyczne i poematy. Szczególnie nasiliły swoją obecność w roku 1912,
gdy z niezwykłym namaszczeniem obchodzono na ziemiach polskich (w szczególności w
Galicji) oraz pośród Polonii (zwłaszcza amerykańskiej) rocznicę trzech wieków mijających
od śmierci Skargi. On sam, w kilka lat przed odzyskaniem niepodległości, stał u szczytu swej
narodowej sławy i popularności. Podobnie, ważnym czasem była o pokolenie późniejsza,
okrągła rocznica jego urodzin, celebrowana pośród nadziei na beatyfikację jezuity. Po wojnie
i zmianie ustroju Skarga nie był popularny, choć tuż po zakończeniu wojny jego imię
nadawano ulicom w wielu miastach przejętych od Niemiec.
Malarskie portrety wczesnego okresu to w szczególności anonimowe dzieło
z krakowskiej siedziby Arcybractwa Miłosierdzia, wraz z późniejszymi nawiązaniami (kilka
nieco późniejszych wizerunków w samym Krakowie oraz portret z Czerniejewa), jak
i portrety z jezuickich kolegiów, zachowane tylko w części do naszych czasów (wizerunek
z jezuickiego Domu Pisarzy w Krakowie czy ze zbiorów Muzeum Narodowego w
Warszawie, obok zaginionych portretów z Kalisza oraz Połocka). Późniejsze nawiązania
autorstwa Wincentego de Lesseura, Michała Stachowicza czy Antoniego Ziemięckiego,
utrwalały jeszcze w wieku XIX schemat przejęty z tych właśnie wizerunków. W kilka dekad
po śmierci Skargi powstały portrety z Poznania, Gniezna i Wilna, jako jedne z nielicznych
utrwalające postać jezuity w szatach kapłańskich. Koniec wieku XVII to przede wszystkim
pokaźne płótno z Akademii Wileńskiej, ze Skargą jako rektorem, w kolejnych stuleciach
chętnie naśladowane i kopiowane. Nie zachował się do naszych czasów ważny, kilkukrotnie
opisywany portret ze Lwowa, rzekomo powstały za życia Skargi, plastycznie cytowany
w połowie wieku XVIII w grafikach Filipa Andrzeja Kiliana i Johanna Christiana Sandera.
Redakcje graficzne, powstające od początków wieku XVII (pierwszą jest miedzioryt
Carla de Mallery) bazowały zazwyczaj na wersjach malarskich, co szczególnie widoczne jest
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w przypadku dzieł Franciszka Balcewicza czy Jana Fryderyka Myliusa, jak i późniejszych,
najbardziej rozpowszechnionych w wieku XIX, które wyszły spod ręki Johanna Mansfelda
i Sebastiana Langera. Wielokrotnie powtarzane i naśladowane, pospołu z litografiami
powstającymi od Berlina i Wiednia po Wilno i Lwów zapełniły owo stulecie wizerunkami
w dużej mierze przewidywalnymi i schematycznymi. Z dzieł istotnych dla plastycznego
obrazowania Skargi warto wskazać marmurowy posąg ofiarowany Krakowowi tuż przed
premierą „Kazania Skargi” pędzla Matejki przez tworzącego w Rzymie Tomasza Oskara
Sosnowskiego, czy malarską dekorację stropu w Arcybractwie Miłosierdzia, wykonaną
w 300-lecie założenia tej instytucji przez Kazimierza Pochwalskiego.
Wiek XX przyniósł, zwłaszcza w okresie rocznic lat 1912 i 1936 pewną liczbę nowych
wizerunków, w części fantastycznych, zazwyczaj jednak bazujących na schematach
ustabilizowanych w poprzednim stuleciu. Obok różnorodnych dzieł malarskich (w części
będących rozbudowanymi programami ideowymi, mającymi objąć i ukazać całość dziejów
Polski, w tym i Skargę), napotkamy interesujące płaskorzeźby (lwowskie tablice autorstwa
Luny Drexler czy krakowską – Karola Hukana), dzieła medalierskie, numizmaty i walory
pocztowe. W końcu stulecia powstał pomnik w rodzinnym dla Skargi Grójcu, zaś już
u zarania wieku XXI, kontrowersyjny monument z Krakowa, stojący przed kościołem
św. Piotra i św. Pawła. Kilka obiektów przyniosła też rocznica roku 2012.
Ikonografia Piotra Skargi posiada czytelne odniesienia do sposobów obrazowania
świętych czasu kontrreformacji, choć jednocześnie odnosiła się do postaci pozostającej nigdy
nie beatyfikowanym zakonnikiem. Powszechne było jednak przekonanie o jego świętości,
przy jednoczesnym traktowaniu go jako mędrca i „Ojca Ojczyzny”. W swojej przeważającej
części monotonne i przewidywalne schematy ukazywania Skargi sprowadzają się do
eksponowania jego modlitwy przed stojącym na stole krucyfiksem, lub są zwykłym,
portretowym ujęciem popiersia modela. Z rzadka przełamywane są poprzez ubiór akcentujący
posługę kapłańską lub jego dzieło pisarskie i naukowe (jak w wileńskim portrecie kojarzącym
się z wizerunkami Erazma). Również kompozycje anegdotyczne lub z wątkami
hagiograficznymi, należą do rzadkości przed nastaniem malarstwa historycznego
(ze szczególną pozycją Matejki, ale i dziełami innych malarzy tego nurtu, często dziś
zaginionymi). Szereg obiektów datowanych jako potencjalnie najwcześniejsze, zdradza
istotne podobieństwa w ukazywaniu fizjonomii Skargi, potwierdzone w części wykonanymi
przed wiekiem badaniami czaszki.
Ikonografia Piotra Skargi, mimo że odległa od bogactwa i bajecznej różnorodności
zespołów dzieł narosłych wokół innych bohaterów dziejów Rzeczpospolitej, ma swoją istotną
wartość: jest przeglądem zmieniającego się postrzegania postaci zwykłego-niezwykłego
zakonnika i kaznodziei. Dowodem na to, jak bardzo potrzebujemy bohaterów i proroków,
nawet jeśli czasem będą efektem naszych marzeń i projekcją utajonych tęsknot. Jest zapisem
pośmiertnego trwania istotnej dla dziejów postaci (mającej jakże wiele wspólnego
z legendami i obecnością Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego czy Jana Pawła II)
w ogólnonarodowej pamięci. Są to dzieje żywota początkowo utajonego, następnie rosnącego
aż do przybrania kolosalnych rozmiarów, kurczącego się i w końcu zapomnianego,
niepotrzebnego wobec warunków nowej rzeczywistości.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Moje badania po doktoracie objęły trzy obszary. Pierwszy powiązany jest z tematem
dysertacji dotyczącej papieskich pomników. Mieszczą się w nim zagadnienia związane
ze współcześnie powstającą w Polsce rzeźbą pomnikową. Obszar drugi wynikał ze zmiany
miejsca zamieszkania i pracy, dotykał sztuki, urbanistyki, historii i kultury powojennego
Głogowa i relacji związanych z pamięcią o przeszłości tego miejsca. Trzeci wątek moich
badań to studia nad ikonografią Piotra Skargi.

5.1. Piotr Skarga w sztuce i kulturze
Równolegle z pracą nad monografią poświęconą ikonografii Piotra Skargi dzieliłem się
cząstkowymi efektami moich badań. Pierwszy tekst dotyczący tego obszaru, opublikowałem
na początku roku 2012. Był on efektem kilkuletnich studiów i stanowił zapowiedź części
wątków poruszonych w książce „Orzeł biały na tle mroków nocy”. Kolejne publikacje z tego
zakresu tematycznego zapowiadały poszczególne problemy poruszane w monografii lub
rozszerzały je i uzupełniały. Przykładowo, tekst z „Ethosu” jest wczesną redakcją III
rozdziału mojej książki, w której problemy związane z XIX-wieczną przemianą pojmowania
Skargi omówiłem szerzej. Tekst przeznaczony dla „Senoji Lietuvos Literatūra” porządkuje
informacje związane z jednym tylko obiektem - wileńskim portretem „rektorskim - i jego
naśladownictwami. Z kolei uzupełnione i uaktualnione spostrzeżenia dotyczące rocznic lat
1912 i 2012 zostały zapisane w rozprawie publikowanej w Łodzi. Szkic z „Rocznika
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” poświęconym jest Skargowskim
przedstawieniom w konkretnym zbiorze, na którego przykładzie można wychwycić
podstawowe typy ikonografii Skargi i momenty zwrotne w jej dziejach.
Pamięć lat 1912 i 2012: artystyczny plon dwóch Skargowskich rocznic (sztuki
plastyczne), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 3 (2013),
s. 361-375.
2. Piotr Skarga SJ w sztuce: zapomniane oblicze i narodowy mit, [w:] Rzecz o dziele
Piotra Skargi, t. 2, red. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2013, s. 45-62.
1.

Prawdziwy wizerunek Piotra Skargi, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska
Opolskiego” 32 (2012), s. 295-307.
4. Ikonografia Piotra Skargi w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,
„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 57 (2012), s. 423-429.
5. Słowo o Złotoustym. Dziewiętnastowieczna metamorfoza wizerunku Piotra Skargi,
„Ethos” 97-98 (2012), nr 1-2, s. 279-291.
6. Ikonografia Skargowska, [w:] Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo,
red. R. Darowski, S. Ziemiański, Kraków 2012, s. 247-308.
3.

Temat wciąż nie jest zamknięty, na publikację czeka kilka wykazanych niżej tekstów.
Również poczynione w trakcie ostatniego roku uzupełnienia i drobne odkrycia, staną się
przedmiotem prezentacji, podobnie jak kontekst łączący badane, szczegółowe zagadnienie,
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z szerszym tłem. Efektem badań nad ikonografią chrześcijańską jest też oddany do druku
tekst poświęcony św. Augustynowi i legendzie o spotkaniu nad brzegiem morza.
Wileński portret rektora Skargi w kontekście dziejów jego przedstawień plastycznych
oraz tradycji Europejskiej, „Senoji Lietuvos Literatūra” 35-36 (2013).
2. Pamięć o Piotrze Skardze po zniesieniu zakonu jezuitów. Losy jego wizerunków
znajdujących się w skasowanych domach jezuickich, [w:] Losy dziedzictwa po
klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej
(w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN).
1.

3.

Legenda o spotkaniu na plaży w ikonografii św. Augustyna.

Współczesne realizacje pomnikowe

5.2.

Ta część badań stanowi bardzo istotny obszar, uzupełniający osiągnięcie wskazane
wyżej. Poniższa grupa tekstów jest efektem studiów nad współczesnymi pomnikami
powstającymi w Polsce. To im zostały poświęcone prace: magisterska i doktorska napisane
pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego. Tematem pierwszej były lubelskie pomniki.
W ostatnich latach w „Akcencie” opublikowałem szczegółowe omówienie jednego
z najbardziej interesujących monumentów, „ofiar getta”. W 2014 roku opublikowałem
pierwszą monografię dotyczącą całego zespołu lubelskich monumentów i rzeźby plenerowej.
Badania związane z pomnikami Jana Pawła II, już po obronie doktoratu zaowocowały
zarówno wydaniem w 2007 roku samej dysertacji, jak i kilkoma tekstami analizującymi
kwestie szczegółowe tego zagadnienia (znaczenie podeszłego wieku w rzeźbiarskim
obrazowaniu, znaczenie i kształt pomników realizowanych po śmierci papieża, pomniki
w sanktuariach, historia i kształt poszczególnych dzieł).
Osobne teksty obejmowały zarówno próbę szerokiego spojrzenia na specyfikę
pomników realizowanych w Polsce po 1989 roku, znaczenie jakie mają pomniki w naszej
rzeczywistości, jak i kształt konkretnych ich grup, powiązanych tematycznie lub
geograficznie. Przy okazji, w dwóch artykułach zaprezentowałem swoje badania nad
realizacjami autorstwa Władysława Hasiora: w kontekście współczesnej recepcji jego
pomników, jak i specyfiki jego mniejszych realizacji.

Monografie
Pomniki Lublina, Lublin 2014, ss. 192.
2. Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005, Głogów
2007, ss. 178.
1.

Artykuły
1.

„Święte” pomniki w pejzażu Polski po roku 1989, „Studia Teologiczno-Historyczne
Śląska Opolskiego” 53 (2013), s. 153-168.
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Pamięć o powstaniu styczniowym w pomnikach przełomu wieków w Galicji,
„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 58 (2013), s. 35-45.
3. Nie jesteśmy tu od wczoraj – propaganda w powojennych pomnikach Głogowa,
Polkowic i Lubina, [w:] Pod dyktando ideologii. Studia do dziejów architektury
i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. P. Knap, Szczecin 2013, s. 305-313.
4. Dobre „statuje” – złe „statuje” czyli figurki z Piotrkowskiej, „Quart. Kwartalnik
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2013, nr 3, s. 48-61.
5. Kapsuła pamięci na piedestale wzorca. Rzecz o wychowaniu, edukacji i pamięci
we współczesnych pomnikach, [w:] Pamięć – kultura - edukacja, red. A. P. Bieś SJ,
M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2012, s. 191-199.
2.

Rzeźba współczesna w poszukiwaniu ubóstwa, „Ethos” 96 (2011), s. 230-242.
7. Macewa i miejsce pamięci. Półwiecze pomnika „Ofiar Getta” w Lublinie, „Akcent”
125 (2011), s. 68-76.
8. Zapomniane Organy, Ptaki i takie tam… Recepcja dzieł Hasiora po 1989 roku,
[w:] Granice sztuki współczesnej - wokół twórczości Władysława Hasiora,
red. M. Raińska, Nowy Sącz 2011, s. 34-39.
6.

Jan Paweł II w rzeźbie pomnikowej po 2005 roku. Próba diagnozy zjawiska, „Rzeźba
Polska” 13 (2009), s. 153-158.
10. W obliczu majestatu. Starzec na cokole, [w:] Patrząc na starość, red. H. Jakubowska,
A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009, s. 257-269.
9.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Leżajski pielgrzym, „Almanach Leżajski” 2 (2008), s. 121-126.
Jan Paweł II. Uczestnik kultury: Pielgrzym, [w:] Jan Paweł II - człowiek kultury,
red. K. Flader, W. Kawecki CSsR, Kraków 2008, s. 213-225.
Biblioteka Świętego Pielgrzyma w Głogowie - rzecz o słowie w publicznym dziele
sztuki, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. 2, red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran,
Gorzów Wlkp. 2008, s. 319-328.
Rzeczpospolita Pomnikowa w poszukiwaniu utraconej tożsamości, [w:] Wokół
tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków
2007, s. 179-189.
Miedziany Pielgrzym. Pomniki Papieża w polskich sanktuariach, [w:] Pielgrzymowanie
i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, red. J. LubosKozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk i in., Wrocław 2006, s. 169-185.
Opowieści rzeźby, „Nawias” 5 (2006), s. 98-107.
Teksty popularyzatorskie

Baba na byku i przygłupi książę (rzecz o opolskich monumentach), „Indeks” 127-128
(2012), s. 43-47.
2. Polskość na cokole, „Kultura_Enter” 7 (2009). [http://kulturaenter.pl/]
1.

W druku
1.

Dwa kolosy ze Świebodzina i Częstochowy. Przyczynek do badań nad
monumentalną, amatorską rzeźbą pomnikową, „Perspektywy kultury” 9 (2013).
6

Historia i sztuka Głogowa

5.3.

Trwająca pięć lat współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie na
polu naukowym zaowocowała badaniami koncentrującymi się na zabytkach tego miasta, jak
i na wybranych problemach jego historii. Skupiałem się w nich na kwestiach związanych ze
zmianami w strukturze urbanistycznej (założenie i zniesienie twierdzy głogowskiej,
zniszczenie miasta w 1945 i – przede wszystkim – rekonstrukcja historycznego centrum).
Naturalnie, poruszałem tematy związane z głogowskimi lapidariami i pomnikami, jak również
problemami związanymi ze zbiorową pamięcią, spuścizną okresu PRL-u oraz relacjami sztuki
i pamięci, propagandy. Wywołałem tym zresztą kontrowersje i dyskusje pośród części
lokalnych badaczy.
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