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projekcji jej umysłu. Ponieważ bardzo 
mocno oddziałują na sferę duchową, 
oczywiste jest, że ich autorka przeby-
ła długą drogę w doskonaleniu sfery 
swojego umysłu i duszy, wie i przeczu-
wa więcej. Według filozofii wschodu 
umiejętność tworzenia obrazów ducho-
wych o charakterze religijnym jest jedną 
z najważniejszych dziedzin wiedzy wraz 
z filozofią i medycyną. Malarstwo Urszu-
li Broll należy więc traktować  nie tylko 
jako dzieło sztuki ale jako jedną z dzie-
dzin mądrości – wtajemniczenia, które 
traktuje o duchowej głębi człowieka. 

Istotą obrazów Urszuli Broll wydaje 
się być uchylanie wrót naszego umysłu. 
Otwarcie na światło i ciszę, na poznanie tajemnic bytu. Miejscem ich przeznacze-
nia powinny być, jak się wydaje, święte księgi, modlitewniki oraz świątynie, nie-
zależnie od reprezentowanej przez nie wiary. Malarstwo Urszuli byłoby w nich 
uniwersalnym mostem łączącym ludzkie umysły wszystkich religii świata.

Atmosfera wystawy ,,Atman znaczy oddech” ma sobie coś odświętnego, du-
chowego. Obecność Urszuli Broll wyczuwalna jest nie tylko poprzez malarstwo, 
ale dzięki zapisowi Jej głosu, który towarzyszy odbiorcom wystawy. Obrazy prze-
kazują energię z innego świata, tchnienie wieczności, dotyk absolutu. Ich percep-
cja dokonuje się gdzieś na styku zmysłu wzroku, duszy, serca i umysłu, dzieje się 
to więc poza racjonalnym i doświadczalnym wymiarem świata. Można te obrazy 
odczuwać intuicyjnie, mogą stać się one rodzajem wehikułu, który przeniesie 
nas w inne obszary poznania siebie. Można , zbliżyć się za ich pośrednictwem 
do przeczucia tajemnicy istnienia. Jednak próba analizy tej twórczości z samej 
idei skazana jest na klęskę ze względu na ułomność słów, niemożność przekładu 
sztuki na język mowy i niemożliwość oddania istoty sztuki. n

Urszula Broll  urodziła się w 1930 r.  W 1949 r. rozpoczęła studia w katowickiej uczelnia artystycznej – Wydział 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1955 r.  uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w. 
uczestniczyła w spotkaniach grupy studentów, którzy nieoficjalną wystawą w 1953 r. zainicjowali działanie jednej 
z pierwszych w Polsce awangardowych grup artystycznych – St-53. Artystka uczestniczyła w wystawach grupy do 

1958 r., m.in. w krakowskim Pałacu Sztuki i w warszawskiej Galerii Krzywe Koło. W 1957 r. i 1959 r. wzięła udział 
w drugiej i trzeciej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 1967 r. współtworzyła Grupę Oneiron, 
uczestnicząc np. w powstawaniu tzw. Czarnych Kart, a także w pracach translatorskich i wydawniczych 
podejmowanych przez Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańka. W 1974 r. z Andrzejem Urbanowiczem 
współtworzyła w Katowicach pierwszą wspólnotę buddyjską. W 1983 r. przeniosła się do Przesieki koło Jeleniej 
Góry. W 2005 r. odbyła się duża retrospektywna wystawa artystki w BWA w Jeleniej Górze i w BWA w Katowicach. 
Urszula Broll zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i brała udział w szeregu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.   
Prace Urszuli Broll znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego  
w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Koszalinie oraz innych kolekcjach, m.in. w Muzeum Karkonoskim  
i  BWA w Jeleniej Górze.  

Secret painting of Urszula Broll

The article discusses a set of works by Urszula Broll who passed away 
in 2020. The exhibition entitled „Atman means breath” is a retrospec-
tive review of the entire creative work of this outstanding artist, made 

available by the Katarzyna Kozyra foundation. In the 1960s and 70s she co-cre-
ated the ONEIRON group in the environment of the Katowice underground 
artists which included also Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek, Antoni Haler 
and Zygmunt Stuchlik. Broll co-created the first zen buddhist community in 
Poland. She created mainly abstract work, drawing inspiration from her own 
experience, as well as the Eastern culture and philosophy. n

Urszula Broll
1. Bez tytułu, rysunek tuszem, ze zbiorów 
rodziny artystki
2. Bez tytułu, akwarela ze zbiorów Biura 
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, 
fot. archiwum BWA
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