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Já také jaro čekávám
a květy vážu do kytice
Tisíckrát na Máj zamávám
a pro kumšt hoří moje srdce

Ja również na wiosnę czekam
I kwiaty związuję w bukiet
Tysiąckroć Majowi zamacham
A serce me płonie dla sztuki

(Marie Kodovská)

(Marie Kodovská)

Rostliny a jejich květy mají v dějinách vizuálního
umění nebývalé postavení. Zobrazovány byly už v kulturách starých civilizací. Nešlo však o pouhé znázornění, zachycení reality, nýbrž i o sdělení skrytého významu. Květiny se staly atributem ročních období, zejména
jara, a také symbolem jednoho z pěti smyslů – čichu.
Básníci, výtvarní umělci a vzdělanci postupně vytvořili
obsáhlý systém květinové symboliky. Právě antická kultura a z ní vycházející křesťanská se vyznačují jedním
z nejbohatších a nejobsáhlejších systémů symboliky,
pro jehož výklad se psaly a stále ještě píšou vysvětlující slovníky a dílčí studie. Zatímco v arabské vizuální
kultuře květy pouze dekorovaly, v antické a křesťanské
odkazovaly k bohatým příběhům. Ve středověku měla
každá rostlina na obraze své místo a svůj konkrétní
význam, v renesančním umění byla výsledkem radosti z objevování skutečnosti. Prchavost lidského života
představovaly květiny v alegorických zátiších barokní
kultury a v rokoku jimi malíři, štukatéři a další umělečtí
řemeslníci nechali v interiérech šlechtických sídel rozkvést stropy a stěny, nábytek, koberce a porcelán. Přírodu s její rostlinnou rozmanitostí na základě výsledků
vědeckých výzkumů a s využitím nejnovějších vynálezů
a technologií oslavila secese. A své pevně dané místo
má příroda zajisté i v umění lidovém, naivním či v art
brut, což ostatně prezentuje i česko-polská výstava
Květy a kytice v lidovém a naivním umění a v díle Marie Kodovské. Příběh Marie Kodovské – chudé básnířky
a malířky,   byl v česko-polské spolupráci Městského
muzea Rýmařov a Galerie Marie Kodovské s Muzeem
Wsi Opolskiej w Opolu představen již na dvou velkých
výstavách a v katalogu zachycujícím život a dílo rýmařovské Marie Kodovské.
Současná výstava a doprovodný katalog se zaměřují na námět květů a kytic v lidovém a naivním umění
zastoupeném v bohaté sbírce Muzea lidového uméni
v Otrebusachu v konfrontaci s malířským a kreslířským
dílem Kodovské. Vždyť svou neškoleností a životním
příběhem byla řazena k „prostým umělcům lidu“ (Dolejš, 1979), jak ale dále uvidíme, „pouhým“ lidovým
tvůrcem nezůstala, nýbrž se vedena svou obsedantní
potřebou tvořit stala skutečnou umělkyní a zcela osobitou autorkou.

Rośliny i ich kwiaty zajmują w historii sztuk plastycznych wyjątkowe miejsce. Przedstawienia z zakresu tej
tematyki zachowały się w dziełach wytworzonych
przez wiele ze znanych nam cywilizacji starożytnych.
Już wówczas, w przypadku motywów roślinnych, nie
chodziło wyłącznie o ukazanie prostego odzwierciedlenia rzeczywistości (natury), ale też o przekazanie
ukrytego znaczenia. Kwiaty stały się atrybutem pór
roku, w szczególności wiosny, oraz symbolem jednego z pięciu zmysłów – węchu. Poeci, plastycy i uczeni
stopniowo stworzyli rozbudowany system kwiatowej
symboliki. Kultura antyczna i bazująca na niej kultura
chrześcijańska odznaczają się jednym z najbogatszych
i najszerszych systemów symboli, na temat którego powstawały i ciągle jeszcze powstają szczegółowe studia
i leksykony. O ile w kulturze arabskiej kwiaty spełniały
wyłącznie funkcję dekoracyjną, w kulturach antycznej
i chrześcijańskiej wizerunki te zmuszały potencjalnego
odbiorcę po sięgnięcie do bardzo rozbudowanej sfery
symbolicznej. W średniowieczu każda roślina miała na
obrazie swoje miejsce i konkretne znaczenie, w sztuce
renesansowej pojawiała się jako wyraz radości z poznawania świata. Ulotność ludzkiego życia symbolizowały
kwiaty w alegorycznych martwych naturach kultury
barokowej, a w okresie rokoka malarze, sztukatorzy
i inni artyści pozwalali im rozkwitnąć na sklepieniach,
ścianach, meblach, dywanach i porcelanie w szlacheckich posiadłościach. W oparciu o wyniki badań naukowych i z użyciem najnowszych wynalazków i technologii przyrodę z jej całym roślinnym bogactwem sławiła
secesja. Niezwykle ważną rolę ornamentyka roślinna
i kwiatowa odgrywa w sztuce ludowej, naiwnej i art
brut, co prezentuje między innymi czesko-polska wystawa Kwiaty i bukiety w sztuce ludowej i naiwnej oraz
w twórczości Marie Kodovskiej. Historia Marii Kodovskiej, ubogiej poetki i malarki, była już dzięki czesko-polskiej współpracy Muzeum miejskiego w Rýmařovie i Galerii Marii Kodovskiej z Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu prezentowana na dwóch dużych wystawach
i w katalogu przedstawiającym życie i twórczość zamieszkałej w Rýmařovie artystki.
Aktualna ekspozycja i towarzyszący jej katalog
skupiają się na tematyce związanej z motywami kwiatów i bukietów w sztuce ludowej i naiwnej z bogatych zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
w konfrontacji z malarską i rysowniczą twórczością
Marii Kodovskiej. Jej brak wykształcenia i droga życiowa sytuują ją pośród „prostych artystów ludu“ (Dolejš,
1979), jak jednak zobaczymy, nie pozostała ona „tylko“
twórcą ludowym, ale kierowana swą obsesyjną potrzebą tworzenia stała się prawdziwą i zupełnie wyjątkową
artystką.
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Přijměte přátelství kytičku
v duši mé rozkvetla mi
Mění se ve štěstí písničku
věrna vždy půjde s vámi
Przyjmijcie wiązankę przyjaźni
co w duszy rozkwitła mi
Zmieni się w szczęścia piosnkę
i wierna zostanie już z wami
(Marie Kodovská)

Marie Kodovská v předsíni svého domu, asi 1981, foto: Stanislav
Bětík, archiv Galerie Marie Kodovské / Marie Kodovská w korytarzu
swojego domu, ok. 1981, fot. Stanislav Bětík, archiwum Galerii Marii
Kodovskiej

Téma květin v dílech spontánních a neprofesionálních tvůrců v roce 2016 výstavou představilo Muzeum umění Olomouc, které od roku 1997 rozšiřuje
svou sbírku kresby o kolekci art brut. Výstava Květy
a jiné světy prezentovala specifickou oblast art brut,
a to medijní tvorbu, ve které květy, jak píše kurátorka Anežka Šimková, „rozkvétají jako volání zázračnosti
ze záludných hlubin lidského vnímání, vyplouvají tiše
ze zatajené či nevědomé představivosti svých tvůrců“.
Mezi vystavená díla třiceti autorů a autorek, známých,
neznámých i anonymních, byla zcela po právu zařazena také Marie Kodovská. S tvůrci, jakými byli Adéla
Ducháčová, Stanislav Holas, Anděla Doubravová, Josef
Kotzian, Cecilie Marková, Františka Šťastná či asi nejznámější Anna Zemánková, ji totiž spojuje neškolenost,
neprofesionalita, spontánnost a nelehký životní osud,
jenž byl iniciátorem absolutního propadnutí tvorbě „ve
zvláštním inspirativním stavu pod tlakem silného tvořivého impulsu“ (Šimková). Tomu Kodovská nejčastěji
říkala „tvůrčí duch“, „můj sen“ nebo taky „kumštýřská
nákaza“. A přestože dílo každého autora na zmíněné
výstavě vykazuje vysokou míru originality, při srovnání
s obrazy a kresbami Kodovské se nemůžeme ubránit
pocitu, že její dílo je pro svou technickou různorodost,
stylizaci a opakování vybraných motivů, typickou barevnost a propojení s autorčinou poezií přece jen natolik
rozdílné, abychom autorku mohli považovat za zcela
suverénního tvůrce-solitéra.
Dílo, čítající několik stovek prací, dochované v Galerii Marie Kodovské představuje co do námětů a výtvarných technik různorodý celek, který má však několik
společných znaků. Těmi hlavními jsou motivy, jež autorka ráda zobrazovala. Vedle nejčastěji zobrazovaných
motivů oka, slunce a dívčí tváře jsou to právě motivy
květin, květů a listů. Jako velice vnímavá pozorovatelka
a neúnavná obdivovatelka přírody, pokorná pěstitelka
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Muzeum sztuki w Olomuńcu przedstawiło w 2016
roku wystawę na temat kwiatów w dziełach twórców
spontanicznych i nieprofesjonalnych. Placówka ta od
1997 roku rozszerza swoje zbiory rysunku o kolekcję
art brut. Wystawa Květy a jiné světy (Kwiaty i inne światy) prezentowała specyficzną odmianę tego typu twórczości – sztukę spirytystyczną, w której kwiaty, jak pisze
kuratorka Anežka Šimková, „rozkwitają jako wołanie
cudowności ze zwodniczych głębin ludzkiej percepcji,
cicho wypływając z utajonej czy nieuświadomionej wyobraźni swych twórców”. Między wystawiane dzieła
trzydziestu autorów i autorek – znanych, nieznanych
i anonimowych – nie bez powodu włączono również
prace Marii Kodovskiej. Z twórcami takimi jak Adéla
Ducháčová, Stanislav Holas, Anděla Doubravová, Josef
Kotzian, Cecilie Marková, Františka Šťastná czy najbardziej z nich zapewne znana Anna Zemánková łączy
ją brak artystycznego wykształcenia, nieprofesjonalne
uprawianie sztuki, spontaniczność i niełatwa życiowa
droga, która była katalizatorem absolutnego oddania
się sztuce „w szczególnym stanie zainspirowania pod
wpływem silnego impulsu twórczego” (Šimková). Kodovská najczęściej mówiła na to „twórczy duch”, „mój
sen” lub też „choroba artystyczna”. Choć pokazane na
wspomnianej wystawie prace każdego z autorów wykazują wysoki poziom oryginalności, to porównując je
z obrazami i rysunkami Kodovskiej nie można oprzeć
się wrażeniu, że jej dzieła dzięki swej technicznej różnorodności, stylizacji i powtórzeniom wybranych motywów, charakterystycznej palecie kolorystycznej i nawiązaniom do własnej twórczości poetyckiej są na
tyle inne, by uznać ich autorkę za zupełnie niezależną
i osobną artystkę.
Licząca kilkaset prac spuścizna Kodovskiej zachowana w Galerii Marii Kodovskiej stanowi różnorodny pod
względem tematycznym i zastosowanych technik zbiór,
w którym odnaleźć można jednak cechy wspólne. Do
najważniejszych należą motywy, które autorka obrazowała szczególnie chętnie. Obok najczęściej wykorzystywanych – oka, słońca i dziewczęcej twarzy – sięgała
właśnie po motywy roślinne, kwiaty i liście. Jako baczna obserwatorka i niestrudzona wielbicielka przyrody,

Marie Kodovská se synem Vladimírem na zahradě svého domu, 80.
léta 20. století, foto: Vladimír Kodovský, archiv Jany Pupíkové / Marie
Kodovská z synem Vladimírem w swoim ogrodzie, lata 80. XX wieku,
fot. Vladimír Kodovský, archiwum Jany Pupíkovej

Pracovní stůl s psacím strojem a obrazy Marie Kodovské, asi 1981,
foto: Stanislav Bětík, archiv Galerie Marie Kodovské / Biurko z maszyną do pisania i obrazy Marii Kodovskiej, ok. 1981, fot. Stanislav Bětík,
archiwum Galerii Marii Kodovskiej

a zahradnice a taky opravdová lyrická básnířka nechala
rostlinnou říši v její rozmanitosti prostoupit celým svým
výtvarným i básnickým dílem. Jako sebevědomý tvůrce
však nezůstala pouze u pozorování a inspirace. Sama
postupně vytvořila zcela osobitý svět, v němž herbářem
neurčitelná flóra prostupuje kompozicemi nejrůznějších
věcí a bytostí a často s nimi srůstá. Bytostem-květinám
poskytla veškerý obrazový prostor, florálními motivy ale
rovněž zdobila a někdy doslova zaplňovala.
Asi málokterý art brut tvůrce tvořil tolika výtvarnými
technikami jako Kodovská. Když se ve věku dvaapadesáti let rozhodla, že se mimo poezii bude věnovat také
výtvarnému umění, byly to tempery, kterými vytvořila
svá první díla. Později si oblíbila zejména malbu emailovými barvami, jež se používaly k nátěru kovu. V kresbě
propadla technice černé tušové perokresby, také voskovkám, suchým pastelům, pastelkám, ke konci svého
života pak kresbě fixy. Olejů na plátně vzniklo jen málo.
Zato technikou koláže vytvořila několik cyklů. Tím však
výčet zdaleka nekončí. Kodovská byla totiž neúnavnou experimentátorkou, tedy mistryní kombinovaných
technik. Svědčí o tom už raná díla vytvořená voskovou
technikou, kdy nejdříve natřela plochu rozehřátým voskem a poté na ni nanášela barvu. Perokresbu často
kombinovala s temperovými či akvarelovými barvami.
Stejně tak koláž téměř vždy dotvořila drobnokresebnou
pérovkou a barevnou, většinou žlutou temperou. Kromě obrazů na sololitových deskách se intenzivně věnovala ilustracím ke svým básním, podmalbám (malbám
na skle), zdobení předmětů v domácnosti (nábytku,
venkovních sudů na vodu, uhláku aj.) nebo drobným
plastikám z moduritu. Troufla si také na výzdobu klenby
místnosti v zadní části svého domu.
Všemi těmito technikami zobrazovala vegetabilní
motivy. A všemi těmito obrazy se obklopovala ve svém
domku na Mlýnské ulici, až z něj vytvořila jakousi gale-

pokorna hodowczyni i ogrodniczka oraz prawdziwa
liryczna poetka pozwoliła przeniknąć królestwu roślin
w całym bogactwie jego różnorodności do swojej twórczości plastycznej i literackiej. Jako świadoma artystka
nie ograniczyła się jednak wyłącznie do obserwowania
i czerpania inspiracji. Stopniowo stworzyła swój prywatny świat, w którym nieznana herbarzom flora przenika kompozycje złożone z najróżniejszych obiektów
i istot, z którymi często się zrasta. Istotom-kwiatom oddawała całą przestrzeń obrazu, motywów roślinnych
używała też do dekoracji, a czasem dosłownie wypełniała nimi dzieło.
Prawdopodobnie niewielu z twórców art brut korzystało z tylu technik co Kodovská. Kiedy w wieku
pięćdziesięciu dwóch lat zdecydowała, że poza poezją
poświęci się też sztukom plastycznym, sięgała przede
wszystkim po tempery, którymi tworzyła swoje pierwsze prace. Później szczególnie upodobała sobie pracę
z farbami olejnymi stosowanymi do malowania metali.
W rysunku wybierała pióro i tusz, ale też kredki woskowe, suche pastele, kredki, a pod koniec życia korzystała
również z flamastrów. Namalowała niewiele obrazów
olejnych na płótnach. Stworzyła kilka cykli z wykorzystaniem techniki kolażu. Na tym jednak jej repertuar
zastosowanych technik się nie kończy. Kodovská była
bowiem niestrudzoną eksperymentatorką, dzięki czemu stała się mistrzynią łączenia technik. Świadczą
o tym już wczesne prace wykonane z wykorzystaniem
rozgrzanego wosku służącego do pokrywania powierzchni, na którą następnie nanosiła farbę. Rysunek
piórem często uzupełniała temperami lub akwarelami,
a kolaż niemal zawsze piórkiem i kolorową, najczęściej
żółtą temperą. Oprócz obrazów malowanych na płytach pilśniowych intensywnie pracowała nad ilustracjami do swoich wierszy, malowała na szkle, ozdabiała
przedmioty codziennego użytku (meble, beczki na
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Bez názvu (Autoportrét), 1965, foto: Michal Vyhlídal / Bez nazwy
(Autoportret), 1965, foto: / fot. Michal Vyhlídal

Bez názvu (Princezna v květech), nedatováno, foto: Ludmila Kebísková / Bez tytułu (Księżniczka w kwiatach), brak datowania, fot. Ludmila Kebísková

rii, do které ve své době mířily nejrůznější návštěvy – od
školních tříd a místních obyvatel přes umělce až po milovníky, sběratele a historiky umění (např. Jindřich Štreit,
Inge Kosková, Pavel Herynek, Arsén Pohribný, Alena Nádvorníková, Jiří Valoch, Jan Švankmajer, Zdeněk
Svěrák ad.).
Květiny rozkvetly také v autorčině poezii. Buď je
oslavila v lyrických skladbách (např. Láska je jako květina /1966/, Písně z mé zahrady /1973/, Tráva a já /1973/
aj.), nejčastěji v drobných básních (např. O růži, Květina, Kopretina, Chrpa, Pomněnce aj.), nebo hrají významnou roli v pohádkách (např. Dvě sestry /1971/).
Na dvou výše zmíněných výstavách v rámci česko-polské
spolupráce byla Marie Kodovská představena zejména
jako malířka velkých emailových obrazů na sololitu. Na
současné výstavě ji reprezentuje její práce na papíře.
Výběr pětatřiceti děl má upozornit na již zdůrazněnou
technickou pestrost.
Čtyři drobnější emaily na sololitu by mohly zastupovat čtyři základní motivy, které autorka v dalších
vystavených pracích několikrát zvarírovala, a to 1. kvě6

wodę, węglarkę itp.) czy tworzyła małe rzeźby z masy
porcelanowej. Udekorowala również sklepienie w tylniej części swojego domu.
Z wszystkich tych technik korzystała przy tworzeniu
motywów roślinnych, a wszystkimi stworzonymi tak
obrazami otaczała się w swym domku na ulicy Mlýnskiej, aż stworzyła coś na kształt galerii, którą w swoim czasie odwiedzały najróżniejsze osoby – od grup
szkolnych i miejscowej ludności przez artystów aż po
miłośników, kolekcjonerów i historyków sztuki (np. Jindřich Štreit, Inge Kosková, Pavel Herynek, Arsén Pohribný, Alena Nádvorníková, Jiří Valoch, Jan Švankmajer,
Zdeněk Svěrák i inni).
Kwiaty zakwitły również w poezji Kodovskiej. Sławiła je w utworach lirycznych (np. Láska je jako květina /
Miłość jest jak kwiat z 1966 roku, Písně z mé zahrady
/ Pieśni z mojego ogrodu z 1973 roku, Tráva a já / Trawa i ja z roku 1973), najczęściej w krótkich wierszach
(np. O růži / O róży, Květina / Kwiat, Kopretina / Stokrotka, Chrpa / Chaber, Pomněnce / Niezapominajce);
wazna rolę odgrywaly w jej baśniach (np. Dvě sestry /
Dwie siostry z 1971 roku). Na dwóch wspomnianych
wcześniej wystawach realizowanych w ramach czesko-polskiej współpracy Marie Kodovská zaprezentowana
została przede wszystkim jako malarka tworząca duże
obrazy farbą emaliową na deskach pilśniowych. Na
obecnej wystawie przedstawiono głównie jej prace na
papierze. Wybór trzydziestu pięciu dzieł ma zwrócić
uwagę na podkreślany już szeroki zakres stosowanych
przez nią technik.
Cztery mniejsze emalie na płytach pilśniowych mogłyby reprezentować cztery podstawowe motywy, które autorka przepracowywała w innych wystawianych
pracach. Są to: 1. kwiat w naczyniu, 2. bukiet w antropomorfizowanym wazonie, 3. głowa postaci, z której
wyrasta roślina oraz 4. postać w roślinnym krajobrazie.
Z 1972 roku pochodzi cykl niemal trzydziestu różnobarwnych rysunków woskowych przedstawiających
najróżniejsze rośliny w rozlicznych wazonach, które
w większości zostały przez malarkę obdarzone oczami bądź całą twarzą. Niektóre zmieniają się w na wpół
ludzką postać, na innych dziewczęce profile są częścią naczynia. Wazony najczęściej stoją na obłej po-

Malba Marie Kodovské na klenbě bývalé koupelny domu na Mlýnské
ulici, foto: František Orság, archiv Galerie Marie Kodovské / Malowidło Marii Kodovskiej na sklepieniu niegdysiejszej łazienki w domu na
ul. Mlýnskiej, fot. František Orság, archiwum Galerii Marii Kodovskiej

Ilustrace ve svazku Láska je jako květina, 1966, foto: Michal Vyhlídal
Ilustracja z tomu Miłość jest jak kwiat, 1966, fot. Michal Vyhlídal

tina v nádobě, 2. kytice v antropomorfizované váze,
3. hlava bytosti s vyrůstající rostlinou a 4. bytost v krajině s vegetací.
Z roku 1972 pochází cyklus téměř třiceti pestrobarevných voskovkových kreseb nejrůznějších květin v rozličných vázách, z nichž většinu autorka obdařila očima
nebo i celou tváří, některé se mění v pololidskou bytost,
na jiných jsou dívčí profily součástí těla vázy. Vázy povětšinou stojí na zaoblené ploše v neurčitém prostoru,
někdy zase vyrůstají z krajiny. Cyklus může připomenout
autorčiny rané tempery, ve kterých však ještě nedosáhla
pro ni typické pestrosti variací a prolnutí světa přírody
s tím pohádkovým a snovým.
V pěti „květinových“ hlavách z roku 1979 dosáhla až jakéhosi pavího efektu zmatení. Jako nás okouzlí
roztažený ocas páva, jehož tělo vnímáme jako barevnou
součást efektního vějíře, stejně tak nás v těchto kompozicích nejdříve zaujmou načechrané růžové, oranžové
a fialkové okvětní plátky, z jejichž středu zírá neoblomné a hypnotizující oko. Teprve pak si všimneme napojení na vlasy a dívčí profil. Můžeme je vnímat jako originální a neotřelé květinové klobouky, spíše v nich však
hledejme autorčino polidšťování světa přírody. Tomuto
cyklu totiž předcházely o rok starší kresby voskovkami
s dívčími polopostavami zastupujícími konkrétní flóru:
mák luční, růži z autorčiny zahrádky nebo slunečnici.
Součástí obrazu bývají také krátké verše, které jasně
odkazují ke světu rostlin: Přijde jaro, přijde, Jitrocel, jitrocel, jitrocel nebo Květ z plesu.

wierzchni w nieokreślonym wnętrzu, czasem zaś wyrastają z krajobrazu. Cykl przypominać może wczesne
tempery artystki, w których jednak nie osiągnęła jeszcze
typowej dla siebie różnorodności wariacji i połączenia
świata przyrody ze światem baśniowym i onirycznym.
W pięciu „kwiatowych” głowach z 1979 roku osiągnęła coś na kształt pawiego efektu pomieszania. Tak
jak jesteśmy oczarowani rozłożonym ogonem pawia,
który odbieramy jako barwną część efektownego wachlarza, tak i w tych kompozycjach najpierw zainteresują nas nastroszone różowe, pomarańczowe i fiołkowe płatki, spośród których spogląda nieustępliwe
i hipnotyzujące oko. Dopiero później zauważymy włosy i dziewczęcy profil. Możemy uznać je za oryginalne
i nieoczywiste kwiatowe kapelusze, ale lepiej doszukiwać się w nich uczłowieczania świata przyrody charakterystycznego dla artystki. Cykl poprzedziły bowiem
starsze o rok rysunki woskowe z dziewczęcymi półpostaciami symbolizującymi konkretne rośliny: mak polny,
różę z ogródka malarki czy słonecznik. Częścią obrazu
bywają też krótkie wiersze, które jednoznacznie nawiązują do świata roślin – Přijde jaro, přijde (Przyjdzie wiosna, przyjdzie), Jitrocel, jitrocel, jitrocel (Babka, babka,
babka) czy Květ z plesu (Kwiat z balu).
Niezwykłe wrażenie robią kolaże artystki, które zaczęła tworzyć od połowy lat 70. ubiegłego stulecia,
w latach 1978–1979 wręcz w całych cyklach. Szczególną uwagę poświęciła w nich motywowi bukietów.
Jak wspomina jej syn Vladimír, pracowala nad kilkoma
dziełami jednocześnie. Najpierw wycinała pojedyncze
obrazki z praskiego wydawnictwa wydającego książki
i czasopisma na temat sztuki. Wycięte motywy rozkładała na rozłożony papier i układała z nich niemal symetryczne kompozycje. Kiedy była zadowolona z efektu,
naklejała wycinki, dopełniała obraz rysunkiem piórem
i podkreślała sylwetkę żółtą akwarelą. Warte uwagi jest
to, że artystce nie wystarczało wykorzystywanie konkretnych gotowych motywów (głowy, twarze, postaci
itp.). Z wydrukowanych fotografii wybierała kolorowe
7

Mimořádného účinku bezesporu dosahují autorčiny
koláže, které začala vytvářet od poloviny 70. let minulého století, v letech 1978 a 1979 dokonce v celých cyklech. Neobyčejnou pozornost v nich autorka věnovala
právě námětu kytic. Podle vzpomínek syna Vladimíra
mívala rozpracovaných několik koláží najednou. Nejdříve vystřihovala jednotlivé motivy z tiskového odpadu pražského nakladatelství knih a časopisů převážně
o umění, které si nechával syn Vladimír zasílat. Vystřižené motivy skládala na rozložené papíry a sestavovala
z nich téměř symetrické kompozice. Až s nimi byla spokojená, výstřižky nalepila, obraz dotvořila perokresbou
a siluetu zvýraznila žlutým akvarelem. Pozoruhodné
je, že autorce nestačilo využít konkrétní motivy (hlavy, tváře, postavy aj.), z reprodukovaných fotografií si
proto navíc vybírala ta barevná místa, z nichž si motivy
vystřižením vytvořila sama (ptáky, ryby aj.), a někdy je
kvůli modelaci ještě přetřela barvou. V kyticích vykvétají
většinou ženské hlavy, váza zase nese přírodní motiv.
Jednoduchosti v koláži a složitosti v kresbě fixy dosáhla
v kompozici Kytice pro Můzy, kterou autorka postavila
na svém nejsignifikantnějším motivu věčně otevřeného
oka.
Při každém setkání s dílem Marie Kodovské vstupujeme do fascinujícího světa, který nelze charakterizovat jinak než názvem jednoho jejího díla jako „poklad
z jezera fantazie“. V něm bujné, cizokrajné a neznámé
květiny vytvářejí zcela svébytné prostředí obývané vílami, skřítky, princeznami a dalšími bytostmi autorčiny
bezbřehé imaginace, které mají diváka odvést od všednosti a starostí, od trápení, smutku a bolesti. – Stejně
jako autorku samu.

elementy, wycinała z nich tworzone przez siebie motywy (ptaki, ryby itp.) i przecierała je dodatkowo farbą.
Z bukietów wykwitają najczęściej kobiece głowy, na
wazonie zaś przedstawiony jest motyw przyrodniczy.
Prostotę w kolażu i złożoność w rysunku osiągnęła
w kompozycji Kytice pro Můzy (Bukiet dla Muz), zbudowanej wokół najbardziej znaczącego dla niej motywu wiecznie otwartego okna.
Przy każdym spotkaniu z twórczością Marii Kodovskiej wkraczamy do fascynującego świata, który trudno
scharakteryzować inaczej niż tytułem jednego z jej dzieł
– „skarb z jeziora fantazji”. Bujne, egzotyczne i nieznane rośliny składają się w nim na przestrzeń zamieszkałą
przez rusałki, skrzaty, księżniczki i inne postacie stworzone przez nieograniczoną wyobraźnię artystki mającą
na celu oderwać widza od powszedniości i kłopotów,
od zmartwień, smutku i bólu. Tak jak i samą Kodovską.  

Ilustrace ve svazku Já jednou, 1975, foto: Michal Vyhlídal / Ilustracja
z tomu Ja kiedyś, 1975, fot. Michal Vyhlídal

Marie Kodovská před svým domem na Mlýnské ulici v Rýmařově, 80.
léta 20. století, foto: Vladimír Kodovský, archiv Galerie Marie Kodovské / Marie Kodovská przed domem na ul. Młyńskiej w Rýmařově,
80. lata XX wieku, fot. Vladimír Kodovský, archiwum Galerii Marii
Kodovskiej
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Marie Kodovská

Marie Kodovská, 70. léta 20. století, foto: Vladimír Kodovský;
archiv Rýmařovský horizont / Marie Kodovská, lata 70. XX wieku,
fot. Vladimír Kodovský, archiwum czasopisma Rýmařovský horizont

Marie Kodovská se narodila 21. ledna 1912 jako
starší z dvojčat do rodiny usazené v chudé kopaničářské
vesnici Korytné nedaleko Uherského Brodu. Otec Antonín Kodovský (1877–1944) pocházel z Hrádku u Slavičína a už jako dítě osiřel. Matka Kateřina, rozená Nováková, (1879–1955) pocházela z Korytné. Seznámili se
v roce 1900 ve Vídni, kam oba odešli za prací. Společně
se vrátili do Korytné ke Kateřininým rodičům a později
si postavili domek. Na svět postupně přivedli devět dětí:
Františka, Josefa, Jana, Karla, Antonína s Marií, Annu,
Josefa a Františka. Dospělosti se dožili jen čtyři z nich.
Válečná léta poznamenala rodinu častými úmrtími,
sama Marie prodělala válečnou chřipku a těžce si popálila pravou ruku, která navzdory několika operacím
zůstala téměř ochrnutá. Dětství prožila v chudých poměrech a tvrdě pracující na poli. Jako sedmnáctiletou
ji otec v roce 1929 vzal s dvaceti muži do Francie na
cukrovarnickou kampaň, kde jim vařila a prala. V třiadvaceti letech byla z existenčních důvodů matkou
provdána na inzerát za stolařského učně Jana Bětíka
(1911–1974), se kterým přivedla na svět tři děti: Vladimíra (*1936), Jiřinu (*1937) a Stanislava (*1945). Kvůli
rozkolu rodičů se rodina Bětíků s babičkou Kateřinou
odstěhovala do svépomocí postaveného domku v Korytné.
Po válce se Marie s vidinou zajištění lepších podmínek pro své děti rozhodla přestěhovat s rodinou do
vysídleného pohraničního městečka Rýmařova. Bětík
nesouhlasil, když si ale Marie sehnala práci v textilní
fabrice Brokát a zařídila podnájem, následně koupi
domu po Němcích, musel se s rozhodnutím své ženy
smířit. Marie v textilce pracovala do roku 1955, kdy jí
byl přidělen invalidní důchod.

Marie Kodovská urodziła się 21 stycznia 1912 roku
jako starsza z bliźniąt w rodzinie zamieszkującej ubogą
niezmechanizowaną wieś Korytná niedaleko miejscowości Uherský Brod. Ojciec Antonín Kodovský (1877–
1944) pochodził ze wsi Hrádek koło Slavičína i został
osierocony już jako dziecko. Matka Kateřina, z domu
Nováková, (1879–1955) pochodziła z Korytnej. Poznali
się w roku 1900 w Wiedniu, dokąd obydwoje wyjechali za pracą. Wspólnie wrócili do rodziców Kateřiny
do Korytnej i później wybudowali dla siebie mały dom.
Na świat przyszło kolejno dziewięcioro ich dzieci: František, Josef, Jan, Karel, Antonín i Maria, Anna, Josef
i František, z ktorych czworo dożyło wieku dorosłego.
W trakcie pierwszej wojny światowej zmarło w rodzinie kilka osób, sama Marie przeszła w tym czasie grypę i ciężko poparzyła sobie prawą rękę, która pomimo
kilku operacji pozostała niemal całkiem sparaliżowana.
Dzieciństwo spędziła w ubóstwie, pracując w polu. Kiedy miała siedemnaście lat, ojciec z dwudziestoma innymi mężczyznami wyjechał do pracy we Francji. Zabrał
Marie ze sobą. Córka pełnila tam rolę kucharki i praczki. W wieku trzydziestu lat została wydana za mąż za
znalezionego przez ogłoszenie ucznia stolarskiego Jana
Bětíka (1911–1974), Z małżeństwa tego przyszło na
świat troje dzieci: Vladimír (ur. 1936), Jiřina (ur. 1937)
i Stanislav (ur. 1945). Na skutek rozłamu, do jakiego
doszło między rodzicami Marie, rodzina Bětíków przeniosła się wraz z babcią Kateřiną do wybudowanego
własnymi siłami małego domu w Korytnej.
Po wojnie Marie licząc na zapewnienie lepszych warunków swoim dzieciom postanowiła przeprowadzić
się z rodziną do miasteczka na pograniczu – Rýmařova.
Mąż nie chciał się zgodzić, kiedy jednak Marie dostała
pracę w zakładach tekstylnych Brokát i załatwiła wynajem, a następnie kupno domu po Niemcach, musiał
pogodzić się z decyzją żony. W zakładach pracowała
do 1955 roku, kiedy przyznano jej rentę inwalidzką.
Z tego okresu pochodzi jej najstarszy z zachowanych, pisany jeszcze ręcznie tomik poezji Magdalény
osud (Los Magdaleny). Przez wzgląd na niechęć, jaką
mąż darzył jej sztukę, pisała potajemnie, a teksty chowała i niszczyła. Stopniowo jednak wywalczyła sobie
prawo do tworzenia. W latach 50. publikowała w zakładowym czasopiśmie Brokát i została włączona do
zbioru tzw. twórczości ludowej w tomie Ešče lepší
bude (1954). Swoje wiersze regularnie wysyłała do
czechosłowackiego radia, skąd w roku 1960 otrzymała
maszynę do pisania. Choć za początek jej działalności
twórczej przyjmuje się rok 1964, najstarsze zachowane
prace są datowane na rok 1965 i, co warto podkreślić,
od początku są przez nią podpisywane panieńskim nazwiskiem.
Twórczość Kodovskiej z pewnością nie byłaby tak
bogata i różnorodna, gdyby nie jej syn Vladimír i jego
fizyczna, materialna i psychiczna pomoc. To właśnie
on stoi za realizacją pierwszych samodzielnych wystaw
w Rýmařovie i w Ryžovišti (1972), na zamku Sovinec we
współpracy z Jindřichem Štreitem (1974) oraz z Alenou
9

Z té doby pochází její zatím nejstarší dochovaná,
ještě rukopisná básnická sbírka Magdalény osud. Kvůli
manželově nevoli psala své texty tajně, schovávala je
a ničila. Postupně si však vydobyla právo na vlastní tvorbu. V 50. letech publikovala v závodním časopise Brokát a stala se součástí výběru tzv. lidové tvořivosti ve
sborníku Ešče lepší bude (1954). Své básně pravidelně
zasílala do Československého rozhlasu, odkud v roce
1960 obdržela psací stroj. Přestože se za počátek její
výtvarné tvorby považuje rok 1964, nejstarší dochované práce nesou vročení 1965, a co je nutno zdůraznit,
už od počátku jsou autorkou podepisovány rodným
příjmením.
Tvorba Kodovské by rozhodně nebyla tak rozsáhlá a různorodá, nebýt syna Vladimíra a jeho fyzické,
materiální a psychické pomoci. Právě on stojí za realizacemi prvních samostatných výstav, a to v Rýmařově
a Ryžovišti (1972), ve spolupráci s Jindřichem Štreitem
na Sovinci (1974), s Alenou Nádvorníkovou v Olomouci
(1976) a v Brně (1976). Díla Kodovské byla také vystavena na pěti desítkách kolektivních výstav. Prestižní byla
účast na I. české výstavě amatérské tvorby v Šumperku
(1970) a na řadě výstav v art centrech po celém světě (např. Praha, Norimberk, Bilbao, Madrid, Drážďany,
Berlín, Boston, Desava, Tokio, Paříž). Na šumperské výstavě obdržela Čestné uznání ministerstva kultury.
Přestože psala a malovala každý den, jejím nejplodnějším obdobím byla 70. léta, ve kterých vytvořila desítky velkoformátových emailů, kreseb, koláží a napsala
přes dvacet svazků básní. Smrt manžela v roce 1974
pro ni znamenala oficiální návrat ke svému rodnému
příjmení stejně jako tvůrčí vyrovnání se s nešťastným
obdobím manželství (např. sbírky Vyzrazené tajemství,
Ozvěny vlastní krve). V 80. letech již tolik nevystavovala,
v povědomí sběratelů a historiků umění však zůstala.
V roce 1981 o jejím životě a díle natočil Jan Slavotínek rozhlasové pásmo Stařenka Kodovská – neznámý hlas srdce, který odvysílal Československý rozhlas.
O rok později jí byla věnována dvoustrana v kulturněhistorickém týdeníku Tvorba, v roce 1991 pak i v týdeníku
pro ženy Vlasta.Marie Kodovská zemřela 12. listopadu
1992 v rýmařovské nemocnici ve věku osmdesáti let.
Do posledních chvil svého života psala, malovala a kreslila. Její dům plný obrazů začal chátrat a její odkaz se
pomalu vytrácel z povědomí.
Zatímco do roku 1989 bylo dílo Kodovské řazeno
do oblasti naivního a insitního umění, po pádu komunistického režimu jej přehodnotila Alena Nádvorníková, a to v kontextu středoevropské tvorby art brut na
legendárních výstavách v Praze (1998) a v Olomouci
(2008). Pro připomenutí polozapomenuté osobnosti
básnířky a malířky iniciovala Zdenka Přikrylová Nesetová
při čtrnáctideníku Rýmařovský horizont vznik celostátní
literárně-výtvarné soutěže pojmenované po Marii Kodovské, jíž se podařilo uskutečnit šest ročníků. Galerie
Octopus při Městském muzeu Rýmařov pak v letech
2012, 2013, 2015 a 2016 uspořádala cyklus výstav
s názvem Marie Kodovská – známá i neznámá. Od roku
2015 začala fungovat Galerie Marie Kodovské, sídlící
v autorčině rekonstruovaném domě na Mlýnské ulici
21, kterou provozuje Ing. František Orság.
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Nádvorníkovou w Ołomuńcu (1976) i w Brnie (1976).
Prace Kodovskiej były również prezentowane na pięćdziesięciu wystawach grupowych. Prestiżową kwestią był udział w pierwszej wystawie twórczości amatorskiej w Šumperku (1970) oraz na szeregu wystaw
w centrach sztuki na całym świecie (np. w Pradze, Norymberdze, Bilbao, Madrycie, Dreźnie, Berlinie, Bostonie, Dessau, Tokio, Paryżu). Na wystawie w Šumperku
otrzymała nagrodę ministerstwa kultury.
Choć malowała i pisała codziennie, jej najpłodniejszym okresem były lata 70., kiedy to stworzyła dziesiątki wielkoformatowych emalii, rysunków, kolaży
i napisała ponad dwadzieścia tomików wierszy. Śmierć
męża w 1974 roku oznaczała dla niej oficjalny powrót
do panieńskiego nazwiska oraz czas twórczego rozliczenia się z nieszczęśliwym okresem małżeństwa (np.
w zbiorach Vyzrazené tajemství / Zdradzona tajemnica,
Ozvěny vlastní krve / Echo własnej krwi). W latach 80.
jej prace były znacznie rzadziej prezentowane, pozostała jednak w świadomości kolekcjonerów i historyków sztuki. W 1981 roku Jan Slavotínek nagrał audycję
radiową o jej życiu zatytułowaną Stařenka Kodovská
– neznámý hlas srdce (Staruszka Kodovská – nieznany
głos serca), którą nadało czechosłowackie radio. Rok
później poświęcono jej dwie strony w kulturalno-historycznym tygodniku Tvorba, a w roku 1991 również
w tygodniku dla kobiet Vlasta.Marie Kodovská zmarła 12 listopada 1992 w szpitalu w Rýmařovie w wieku
osiemdziesięciu lat. Do ostatnich chwil życia pisała, malowała i rysowała. Jej pełen obrazów dom zaczął niszczeć, a jej spuścizna powoli popadała w zapomnienie.
O ile do roku 1989 twórczość Kodovskiej zaliczana
była do sztuki naiwnej, po upadku reżimu komunistycznego przewartościowania w tej kwestii dokonała Alena
Nádvorníková sytuując ją w kontekście środkowoeuropejskiego nurtu art brut na legendarnych wystawach
w Pradze (1998) i w Ołomuńcu (2008). Dla przypomnienia postaci na wpół zapomnianej poetki i malarki
Zdenka Přikrylová Nesetová zainicjowała pod patronatem dwutygodnika Rýmařovský horizont zorganizowanie ogólnokrajowego konkursu literacko-artystycznego, który odbył się sześciokrotnie. Działająca przy Muzeum miejskim w Rýmařovie Galeria Octopus urządziła
w latach 2012, 2013, 2015 i 2016 cykl wystaw zatytułowanych Marie Kodovská – známá i neznámá (Marie
Kodovská – znana i nieznana). W 2015 roku działalność rozpoczęła kierowana przez inż. Františka Orsága
Galeria Marii Kodovskiej mająca siedzibę w odrestaurowanym domu pod adresem Mlýnská 21.
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