
Słowo wstępne

Profesor Wanda Nowakowska już od kilku dziesiątek lat należy do 
elitarnego grona luminarzy łódzkiej kultury i nauki. Wyrazem tego 
było uhonorowanie Jej w 2014 r. Złotym Medalem Uniwersytetu 

Łódzkiego, uczelni, której poświęciła całe swoje twórcze życie. Innym waż-
nym osiągnięciem w bogatym dorobku zawodowym Profesor W. Nowakow-
skiej było współzałożenie w 1953 r. Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki. Ponadto od roku 1986 jest członkiem Łódzkiego Towa-
rzystwa Naukowego, a w latach 1996–2006 piastowała stanowisko prze-
wodniczącej Wydziału Sztuk i Nauk o Sztuce tegoż Towarzystwa.

Na nadchodzący rok 2017 przypada jubileusz wiążący się z 25-leciem 
reaktywacji Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, której Profe-
sor Nowakowska była pierwszym i długoletnim kierownikiem. Z tej okazji 
historycy sztuki, teoretycy kultury, historycy, archeologowie, z którymi 
łączą Panią Profesor wielorakie więzi współpracy, przyjaźni i dyskusji na-
ukowych, ofiarowują Jej ten tom.

Książka odzwierciedla wielorakie nurty współczesnej humanistyki ze 
szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Artykuły zostały ułożone 
w cztery działy. Część pierwsza książki, PROFESOR WANDA NOWAKOWSKA 
JAKO HISTORYK SZTUKI, dotyczy postaci Profesor Nowakowskiej w kon-
tekście badań naukowych Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Kolejne części odpowiadają głównym zainteresowaniom 
teoretycznym Profesor Nowakowskiej, w ramach których rozwijała swą 
bogatą twórczość naukową zarówno poprzez refleksję nad teorią i historią 
sztuki, jak i poprzez żywe uczestnictwo w życiu społecznym, akademickim 
i artystycznym. Część druga publikacji, zatytułowana TEORIA, grupuje roz-
ważania skoncentrowane na dziele sztuki, znaczeniu filozoficznym, a także 
na jego walorach estetycznych. Część trzecia, MALARSTWO, zawiera re-
fleksje dotyczące problematyki poszukiwania odmiennych form wyrazu 
artystycznego różnorodnych dzieł kultury wizualnej, rozpatrywanych 
w kontekście kształtowania nowych i oryginalnych kierunków malarskich. 
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Część czwarta, ARCHITEKTURA, przedstawia problemy związane z kon-
strukcjami architektonicznymi zarówno w ich aspekcie estetycznym, jak 
i konserwatorskim.

Niniejszy tom studiów, składający się z teksów napisanych przez przyja-
ciół, współpracowników i uczniów Pani Profesor Wandy Nowakowskiej, jest 
wyrazem głębokiego uznania dla dokonań i zasług historyka sztuki, dzięki 
którym ta dziedzina, niegdyś funkcjonująca na Uniwersytecie Łódzkim na 
obrzeżach innych nauk humanistycznych, trwa i rozwija się konsekwent-
nie, a kolejne roczniki młodych historyków sztuki – absolwentów łódzkiej 
Katedry Historii Sztuki − są widocznym potwierdzeniem sensu pracy Pani 
Profesor. Tom ten jest zatem wyrazem hołdu złożonego uczonej, wybitnemu 
nauczycielowi, znawczyni sztuki i wielkiemu humaniście.
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