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Morze pojawia się w malarstwie, odkąd człowiek zaczął malować, jed-
nakże dopiero w nowożytności malarstwo marynistyczne ukształtowało się 
jako osobny gatunek. Było to związane z ówczesnym rozwojem handlu mor-
skiego i przerzuceniem ciężaru gospodarki i batalistyki w większej niż wcześniej 
mierze na statki i wielką wodę, a zapoczątkowane zostało przez przesławne od-
krycia geograficzne. Na przestrzeni wieków zmieniał się sposób przedstawiania 
morza, w zależności od zapatrywań danej epoki, a także tego, co artysta chciał 
w swojej pracy pokazać. Zgodnie ze słownikiem symboli Władysława Kopaliń-
skiego morze symbolizuje m.in. nieskończoność, czas, wieczność, potęgę, dzi-
kość, zniszczenie, obfitość, życie i śmierć, płodność, namiętności ludzkie, bunt, 
samotność czy nieczystość1. Te i inne znaczenia toni można odnaleźć w malar-
stwie, ale morze ma też do odegrania mniej znaczące role, jak na przykład tło 
wydarzeń, cichy obserwator czy usuwający się w cień sprawca przedstawionej 
sytuacji. W związku z tym rolę i symbolikę morza w malarstwie można rozwa-
żać na wiele sposobów, zaproponowany przeze mnie i zaprezentowany poniżej 
podział jest więc przykładowy i niewyczerpujący, nie jest podziałem logicznym, 
tym bardziej, że wydzielone role morza w malarstwie splatają się ze sobą i wie-
lokroć trudno je rozróżnić. Do interpretacji konieczne jest także przyjrzenie się 
zastosowanej przez artystę palecie kolorystycznej, chociaż, jak podaje Sa-
rah Carr Gomm, pomimo łączenia w odbiorze społecznym danych barw z róż-
nymi zjawiskami, nie mają one przypisanego sztywnego znaczenia symbolicz-
nego2. Do podobnych wniosków prowadzi analiza preferencji kolorystycznych 

                                                            
1 Morze, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990. 
2 Kolory, [w:] S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie 
i rzeźbie, Warszawa 2005, s. 129. 
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oraz kojarzenia ich powiązań z konkretnymi zjawiskami lub odczuciami zwy-
kłych użytkowników języka, zawarte w pracy Pauliny Muchy3. 

Czym w ogóle jest kolor?  

Dla fizyka kolor jest wymierzalny, jest rodzajem promieniowania świetlnego 
o określonej energii i długości fal. Dla fizjologia jest rezultatem bodźców do-
chodzących do zmysłu wzroku i przekazywanych jako wrażenia mózgowi. Psy-
cholog bada oddziaływanie barwy na ustrój psychiczny i zachowanie się czło-
wieka. Ale można też zajmować się składem chemicznym substancji barwiących 
i ich właściwościami – znów cała obszerna, odrębna dziedzina4.  

Jakkolwiek nie patrzeć na kolor, dla malarstwa ogromne znaczenie ma 
wymiar psychologiczny barwy i jej oddziaływanie na odbiorcę dzieła.  

Aby zrozumieć rolę morza w malarstwie, nie można nie odwołać się do 
dzieł sztuki, dlatego też w pracy tej przytoczony zostanie wybór dzieł, które 
poddane krótkiej interpretacji – choć w kontekście tematu pracy należałoby 
raczej powiedzieć: swoistej reinterpretacji – stanowić będą podłoże do przed-
stawienia omawianej roli lub symboliki mojego przedmiotu zainteresowań. 
Przyporządkowanie dzieła do danej kategorii nie dezaktualizuje jego powiązań 
z inną kategorią, jest bowiem, jak nadmieniono, czysto przykładowe.   

Morze bywa tłem wydarzeń, również wielkich. Jest to znany i częstokroć 
wykorzystywany motyw, jednak jego zastosowanie nie wyłącza automatycznie 
możliwości przypisania żywiołowi również funkcji symbolicznych. Dobrymi 
przykładami mogą być dzieła Narodziny Wenus – tak Sandro Botticellego, jak 
i Alexandre Cabanela czy Williama-Adolphe Bouguereau. Wszystkie odnoszą 
się do antycznego motywu bogini miłości, przedstawianej jako piękna, zmy-
słowa kobieta, przy czym każde z wymienionych dzieł poprzez zastosowanie 
tegoż motywu znalazło pretekst do ukazania kobiecego aktu. Warto przy tym 
zaznaczyć, że choć Afrodyta uchodzi za symbol kobiecego piękna, to jednak jej 
ciało u Sandro Botticellego jest nieco nieforemne i paradoksalnie odbiega od 
kanonu piękna, którego jest ucieleśnieniem.  

Afrodyta Botticellego dryfuje spokojnie, stojąc w muszli. Jej posągowa fi-
gura jest centralnym elementem kompozycji, ale mimo to jej nagość nie jest 

                                                            
3 P. Mucha, Różne znaczenia kolorów, czyli o przykładach konotacji determinowanych płciowo, 
„Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 2014, nr 1(8). 
4 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983, s. 17. 
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bezwstydna czy wulgarna. Bogini bowiem zakrywa rękami i włosami swą in-
tymność, a nadto spodziewa się, że lada moment zostanie otulona elegancką 
szatą, jaką dla niej przygotowano. Na obrazie widać także Zefira, dmącego 
mocno, ażeby muszla Afrodyty mogła dobić do brzegu. Dopiero na samym 
końcu zwraca się uwagę na otaczający boginię, narodzoną przecież z piany mor-
skiej, bezmiar prawie nieruchomej, zmarszczonej jedynie oddechem wiatru 
wody. Stonowana paleta barw dodatkowo podkreśla spokój tkwiący w kom-
pozycji. Charakterystyczne ukazanie nieba i operowanie mocno rozjaśnionym 
kolorem niebieskim nadaje dziełu lekkości i poczucia przestrzeni, zaś jego pej-
zażowy charakter jest tym bardziej podkreślony, że od XIV w. odchodzono od 
symbolicznego wykorzystywania złota w malarstwie na rzecz skupienia się na 
jego funkcji estetycznej, dlatego złote tło zastępowano właśnie pejzażem5. 
Drobne zmarszczki na wodzie przypominają rybie łuski. Morze się nie burzy, 
niemalże biernie uczestniczy w cudzie narodzin Afrodyty. Nie jest wysunięte 
na pierwszy plan i nie gra głównej roli. Jego celem jest wyeksponowanie tytu-
łowej postaci, podkreślenie jej boskości, delikatności i piękna. Bogini wydaje 
się bardziej majestatyczna i potężniejsza, skoro nie obawia się nawet ogromu 
wody wokół. Ponadto morze jest niejako symbolem samej Afrodyty, elemen-
tem natury nierozerwalnie z nią związanym. 

W klasycznej sztuce greckiej wodę utożsamiano z płodnością, za obra-
zowy przykład podając deszcz – nasienie Nieba, spadające na Ziemię i ją za-
pładniające6. Sprawczynią tego cudu miała być właśnie Afrodyta, przy której 
uspokajało się nawet wzburzone morze i z tegoż powodu to do niej wznoszono 
modły o bezpieczną podróż morską7. Afrodytę wychodzącą z kąpieli, otoczoną 
wodą lub znajdującą się blisko morza lubiano przedstawiać już w starożytności. 
Ważne, że nie były to jedynie akty, hołdujące kobiecemu pięknu, ale i wyrazy 
powiązania bogini z morzem i jego ogromnego znaczenia dla konstrukcji tej 
mitologicznej postaci. I chociaż akademizm gustował w kobiecych aktach dla 
samego uwiecznienia piękna ciała, to z uwagi na swe zamiłowanie do sztuki 
starożytnej nie zrywał z mitologicznymi motywami. Przez to nadal można in-
terpretować rolę morza na obrazach np. wspomnianych uprzednio Alexandre 

                                                            
5 Tamże. 
6 W. Dobrowolski, Mity morskie antyku, Warszawa 1987. 
7 Tamże. 
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5 Tamże. 
6 W. Dobrowolski, Mity morskie antyku, Warszawa 1987. 
7 Tamże. 
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Cabanela czy Williama-Adolphe Bouguereau, gdyż nie ogranicza się ona wy-
łącznie do zachowania zgodności z mitologicznym pierwowzorem narodzin 
Afrodyty. Podobnie jak na obrazie Botticellego, tak i w dziełach Cabanela 
i Bouguereau morze nie jest najważniejszym elementem kompozycji, ale z pew-
nością ją dopełnia i nie dość, że uwydatnia znaczenie i urodę Afrodyty, to 
nadto, powtórzmy, odwołuje się do symboliki morza z mitów greckich. Nie 
można zrozumieć więzi pomiędzy Afrodytą i morzem, nie znając historii jej 
narodzin, w jaką wierzono w starożytnej Grecji. Na przytoczonych obrazach 
symbolikę toni podkreśla postawa tytułowej bogini. Na obrazie Cabanela Afro-
dyta jest pogrążona we śnie i bez cienia lęku, w poczuciu bezpieczeństwa daje 
się nieść delikatnym falom. I choć ukazano ją śpiącą, to jej ciało zdradza zmy-
słowość i namiętność. Dobrze koresponduje to z wyobrażeniem morza jako 
symbolu płodności, które zrodziło patronującą miłości i seksualności boginię. 
Podobnie tę relację ukazał Bouguereau, którego Afrodyta stoi w środkowej czę-
ści obrazu, a jej kształtne ciało ułożone jest w sposób zachęcający i erotyczny. 
Ponadto jej ciało ma wyraźnie jaśniejsze barwy od ciał pozostałych osób, co 
dodatkowo zmusza odbiorcę do skupienia uwagi na nowo narodzonej bogini. 
Tafla wody znajduje się u jej stóp, jakby będąc cichym dowodem na to, że oto 
na świat przyszła ta, która patronować będzie płodności, bo sama powstała 
w odmętach wody – życiodajnego nasienia. Tak więc chociaż główną rolą mo-
rza w omawianych dziełach jest dopełnienie prezentacji głównej postaci, to 
jednak nie można odmówić mu realizacji także roli symbolicznej, niejako ze-
pchniętej na dalszy plan. Nie jest to zaskakujące, gdyż zazwyczaj za funkcją 
symboliczną kryje się także funkcja dopełniająca kompozycję. 

W charakterze tła morze było często malowane przez artystów niderlandz-
kich, przedstawiających na pierwszym planie okręty wojenne, statki handlowe 
czy porty. Malarstwu temu przyświecała idea naturalizmu barwy i formy 
(„zwierciadła natury”), później modyfikowana w kierunku wyboru najpięk-
niejszych motywów oraz idealizacji8. Ze względów gospodarczo-handlowych 
morze było dla Niderlandów błogosławieństwem, dlatego nie dziwi fakt, że 
właśnie tam motywy marynistyczne były szczególnie upodobane. Bez tła w po-
staci krajobrazu morskiego nie wybrzmiałaby w taki sam sposób waga żeglugi 
dla gospodarki nowożytnej ani potęga floty niderlandzkiej czy angielskiej. 

                                                            
8 M. Rzepińska, Historia koloru …. 
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Czym innym jest bowiem przedstawienie chociażby pracy w stoczni, gdzie 
przede wszystkim dostrzega się trud tejże pracy, czym innym zaś pokazanie już 
gotowych do działania statków handlowych czy okrętów wojennych, wypły-
wających z portu lub znajdujących się na otwartym morzu. Dlatego też morze 
na tych obrazach nie musi walczyć o uwagę odbiorcy. Jeżeli nie wprost, to sku-
pia ją pośrednio – poprzez naturalne skojarzenie ze statkami czy portami. Jak 
na obrazie Willema van de Veldego Młodszego pt. Wystrzał armatni, po-
wierzchnia morza pozostaje niezmącona, a ono samo jest jedynie cichym ob-
serwatorem rozgrywającej się na nim sceny. „W wielkich obrazach z przedsta-
wieniami floty […] [van de Velde – MŁ] połączył zręczną konstrukcję i maje-
statyczną rozległość kompozycji, dramatyczny element ruchu i subtelność 
oświetlenia”9. Komentarz ten odnosi się również do Wystrzału armatniego. 
„Ukryciu” morza w dziele pomaga zachowana tonacja kolorystyczna, gdyż na 
pierwszy rzut oka można wcale nie dostrzec wody, na której, rzecz oczywista, 
unoszą się okręty. To właśnie je zauważa się w pierwszej kolejności. 

Symbolika morza jest bardzo różnorodna, jak wskazał cytowany na wstę-
pie Władysław Kopaliński. Opisane już zostało postrzeganie morza jako sym-
bolu płodności, ale pierwszym, co naturalnie przychodzi na myśl, jest siła, po-
tęga i groza. Morze jako rozszalały żywioł, dziko przerzucający masy wody to 
wyrazisty, działający na emocje motyw. Doskonale rozumiał to William Tur-
ner, genialnie operujący barwą, światłem i kontrastem. Jego obrazy są wyraziste 
i działające na zmysły, a nadto głęboko refleksyjne. Statek niewolniczy nie uka-
zuje jedynie wspaniałości i wielkości morza. Pośród fal, na tle rozpłomienio-
nego nieba rozgrywa się dramat wziętych niewolników, którzy wyrzucani są za 
burtę w celu uzyskania odszkodowania za utratę spodziewanego zysku w wy-
niku ich sprzedaży. Na obrazie tym jasno przedstawiona jest groza morza, po-
chłaniającego swe ofiary bez litości. Dla niewolników nie ma już ratunku, 
skoro znaleźli się pośród fal. Czeka ich jedynie śmierć. Poprzez zastosowaną 
przez artystę kolorystykę obraz podzielony został na dwie nabudowane na sobie 
warstwy – ciemną, zwiastującą cierpienie i śmierć, oraz płonącą żywym ogniem 
zachodu słońca. Wzmacnia to przesłanie dzieła i wzbudza jeszcze większy re-
spekt i strach wobec siły morza, odgrywającej na obrazie pierwsze skrzypce. 
Dramat niewolników i haniebny proceder handlarzy są częścią przesłania, 
                                                            
9 Velde van de, [w:] R. Genaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa 
1975, s. 207. 
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9 Velde van de, [w:] R. Genaille, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa 
1975, s. 207. 
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o którego istnieniu nie mogłoby być mowy bez wyrażenia podziwu i lęku 
względem natury. Refleksja nad potęgą morza i okrucieństwem człowieka są, 
wobec tego równorzędnymi elementami obrazu. 

Inne dzieło Turnera pt. Latarnia morska w Bell Rock10 również skupia się 
na potędze żywiołu, ukazując ogromne fale rozbijające się o tytułową latarnię. 
Zachowanie jasnej kolorystyki w dużej części obrazu i dalekiej od klaustrofobii 
kompozycji, ujmującej jedynie wycinek przestrzeni, stanowi sposób na ukaza-
nie przewagi natury nad człowiekiem i jego zdobyczami bez demonizowania 
jej przez skorelowanie z mrokiem. Morze okiem Turnera jest groźne, ale nie 
przez to, że syci się śmiercią i zniszczeniem. Jego potęga wynika z drzemiącej 
w nim nieprzezwyciężonej siły, która jest w stanie rzucić człowieka na kolana, 
niezależnie od obranych przez niego przeciwśrodków. W obrazie pojawia się 
przestroga, ażeby nie lekceważyć morza i cieszyć się ze sprzyjającej pogody, nie 
zapominając jednak o tym, że fortuna łatwo może się odwrócić i postawić czło-
wieka przed nie lada wyzwaniem: przetrwaniem w czasie sztormu. Motyw ten 
objawia się w statkach, które zmierzają w stronę latarni, niepewne swego losu 
– jeśli nie pokona ich burza i wysokie fale, mogą rozbić się na skałach przy 
samej latarni. W tej wizji pojawia się także inna refleksja, dotycząca człowieka 
i jego uporu i zdolności. Latarnia Bell Rock jest bowiem budowlą, której 
wzniesienie w tym właśnie miejscu było tyle odważne, co i szalone. Podstawa 
konstrukcji znajduje się bowiem na niebezpiecznych skałach zatapianych przez 
wody. Latarnia jest więc wielkim sukcesem człowieka. Wydarła morzu część 
jego władztwa i opiera się jego naporowi, stojąc wytrwale tam, gdzie ją zbudo-
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10 Turner and Scotland, National Galleries Scotland, [online] https://www.nationalgalleries. 
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z obrazu wyziera spokój. Kompozycja wydaje się niemal nieruchoma. Roz-
miary gór wywołują też poczucie bezsilności oraz zachwyt nad urodą pokrytego 
lodem morza. Widoczne pośród lodu połamane części statków pozwalają 
w pełni pojąć, jak zdradliwe jest to piękno, ale majaczący w oddali horyzont 
daje nadzieję na przeżycie. Potęga toni została zatem ukazana przez cichą, do-
rozumianą groźbę, jaka wyziera z dzieła, zamiast poprzez szalejący sztorm. 
Myśl o ogromie słonej wody, po jakiej dryfują giganty – góry lodu, kryjącej się 
pod lekkim płaszczykiem szronu mocno oddziałuje na zmysły. Oczywistym 
jest, że igranie z losem można przypłacić bardzo dotkliwie i morze wcale nie 
będzie musiało się wysilać, żeby ukarać śmiałka.   

Groza i niebezpieczeństwo śmierci, zamknięte w morzu, nie pojawiają się, 
rzecz jasna, jedynie w Morzu lodu Friedricha. Arnold Böcklin w swym dziele 
Wyspa umarłych w symboliczny sposób pokazał przejście z życia do śmierci. 
Tym samym w inny sposób, aniżeli poprzez przedstawienie niebezpieczeństwa 
sztormu, udało się artyście ujawnić kolejną funkcję morza w malarstwie – sym-
bolizowanie śmierci i przemijania. Wyspa Böcklina wyrasta pośród wody 
i składa się z pionowych, ciężkich skał, pomiędzy którymi w otoczeniu potęż-
nych cyprysów, symboli smutku, żałoby11, znajdują się nagrobki. Na pokładzie 
dobijającej do brzegu łodzi prawdopodobnie znajduje się zmarły. Jego wę-
drówka do krainy umarłych już się kończy. Morze również wydaje się martwe, 
a jego powierzchnia przypomina lustro. Wpasowuje się w kompozycję niczym 
idealnie dobrany element. Właściwie nie jest nawet obserwatorem wydarzeń, 
jest ich częścią, bez której kompozycja byłaby pozbawiona wyrazu. Świadczy 
o oddaleniu wyspy od świata żywych, jej wyobcowaniu, tajemniczości. Nastrój 
na obrazie jest melancholijny i refleksyjny, skłania bowiem do zastanowienia 
się, jaki jest stan wiedzy człowieka na temat śmierci. Böcklin poprzez ogromne 
cyprysy, przesłaniające znaczną część wyspy, unaocznia, że śmierć i to, co po 
niej wciąż jest zasnute mgłą tajemnicy i tylko umarli mogą odpowiedzieć na 
nurtujące żyjących pytania dotyczące zaświatów.   

[Obraz – MŁ] łączył w sobie motywy śmierci i samotności człowieka wobec 
natury: bujna roślinność wyspy, głosząca triumf odnawiających się sił natury 
nad jednostkowym życiem człowieka, obcość skały i rozległość rozciągająca się 

                                                            
11 Cyprys, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli …. 



Czym jest morze dla człowieka? … 

341 

z obrazu wyziera spokój. Kompozycja wydaje się niemal nieruchoma. Roz-
miary gór wywołują też poczucie bezsilności oraz zachwyt nad urodą pokrytego 
lodem morza. Widoczne pośród lodu połamane części statków pozwalają 
w pełni pojąć, jak zdradliwe jest to piękno, ale majaczący w oddali horyzont 
daje nadzieję na przeżycie. Potęga toni została zatem ukazana przez cichą, do-
rozumianą groźbę, jaka wyziera z dzieła, zamiast poprzez szalejący sztorm. 
Myśl o ogromie słonej wody, po jakiej dryfują giganty – góry lodu, kryjącej się 
pod lekkim płaszczykiem szronu mocno oddziałuje na zmysły. Oczywistym 
jest, że igranie z losem można przypłacić bardzo dotkliwie i morze wcale nie 
będzie musiało się wysilać, żeby ukarać śmiałka.   

Groza i niebezpieczeństwo śmierci, zamknięte w morzu, nie pojawiają się, 
rzecz jasna, jedynie w Morzu lodu Friedricha. Arnold Böcklin w swym dziele 
Wyspa umarłych w symboliczny sposób pokazał przejście z życia do śmierci. 
Tym samym w inny sposób, aniżeli poprzez przedstawienie niebezpieczeństwa 
sztormu, udało się artyście ujawnić kolejną funkcję morza w malarstwie – sym-
bolizowanie śmierci i przemijania. Wyspa Böcklina wyrasta pośród wody 
i składa się z pionowych, ciężkich skał, pomiędzy którymi w otoczeniu potęż-
nych cyprysów, symboli smutku, żałoby11, znajdują się nagrobki. Na pokładzie 
dobijającej do brzegu łodzi prawdopodobnie znajduje się zmarły. Jego wę-
drówka do krainy umarłych już się kończy. Morze również wydaje się martwe, 
a jego powierzchnia przypomina lustro. Wpasowuje się w kompozycję niczym 
idealnie dobrany element. Właściwie nie jest nawet obserwatorem wydarzeń, 
jest ich częścią, bez której kompozycja byłaby pozbawiona wyrazu. Świadczy 
o oddaleniu wyspy od świata żywych, jej wyobcowaniu, tajemniczości. Nastrój 
na obrazie jest melancholijny i refleksyjny, skłania bowiem do zastanowienia 
się, jaki jest stan wiedzy człowieka na temat śmierci. Böcklin poprzez ogromne 
cyprysy, przesłaniające znaczną część wyspy, unaocznia, że śmierć i to, co po 
niej wciąż jest zasnute mgłą tajemnicy i tylko umarli mogą odpowiedzieć na 
nurtujące żyjących pytania dotyczące zaświatów.   

[Obraz – MŁ] łączył w sobie motywy śmierci i samotności człowieka wobec 
natury: bujna roślinność wyspy, głosząca triumf odnawiających się sił natury 
nad jednostkowym życiem człowieka, obcość skały i rozległość rozciągająca się 

                                                            
11 Cyprys, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli …. 



Monika Łątka 

342 

wokół wodnej pustyni, sugerowana przez formy obrazu cisza panująca w pań-
stwie śmierci, akcentują dobitnie fakt, że samotność człowieka wobec śmierci 
wyrażała się u Böcklina poprzez osamotnienie wobec natury12. 

Nad tematyką niepewności losu człowieka i przemijania pochylił się także 
przywoływany już wyżej Caspar David Friedrich. W symbolicznym dziele Se-
ashore by Moonlight13 nawiązał do religijnych motywów, ukazując wyższość 
mocy Boskiej nad światem ludzi. Człowiek bowiem musi zmagać się z prze-
ciwnościami losu, z żywiołem, zmęczeniem i ciężką pracą. Przesłanie widać to 
w namalowanych przez artystę łodziach, powoli docierających do portu. Wy-
soko nad nimi wisi księżyc, od którego bije wręcz nieziemski blask – symbol 
boskości i potęgi, zdolnej kierować rzeczywistością14. Ziemski świat ukazany 
został w ciemnych, smutnych barwach, wywołujących u odbiorcy melancholię. 
Cała kompozycja skrywa w sobie refleksję nad kruchością ludzkiego życia i nad 
łatwością jego utraty. Rybacy, bo to ich łodzie widać na horyzoncie, każdego 
dnia mierzą się ze śmiercią i rzucają jej wyzwanie. Nad wszystkim czuwa 
Zbawca Jezus Chrystus, wobec czego wymowa obrazu nie jest tak pesymi-
styczna, jak mogłoby się wydawać. Perspektywa wsparcia Opatrzności Bożej 
może dawać odwagę i nadzieję, ażeby nie dać się złamać szarości dnia codzien-
nego, którego zwyczajnym elementem jest cierpienie i ból, a także śmierć. Frie-
dricha bardzo interesował temat przemijania i dlatego pojawiał się on w wielu 
pracach tego artysty. Kolejnym przykładem może być dzieło Etapy życia, przed-
stawiające statki przybijające do brzegu, gdzie oczekuje ich grupa ludzi składa-
jąca się z dwójki dzieci, dwojga młodych i jednego staruszka. Doświadczenie 
życiowe każdej z tych osób znajduje odbicie w jednym z pięciu zbliżających się 
statków. Dwa najbliższe i najmniejsze odnoszą się do dzieci. Największy i naj-
bardziej majestatyczny statek reprezentuje ogrom przeżyć i mądrości stojącego 
na pierwszym planie staruszka; znajduje się on w centrum kompozycji tak, jak 
w centrum zainteresowania człowieka powinno być zdobycie doświadczenia 
i mądrości życiowej. Dwa najdalej znajdujące się od brzegu statki podążają za 
największym, ale wciąż się od niego znacznie oddalone. Statki te reprezentują 
młodych kobietę i mężczyznę na brzegu, którzy choć wiele już w życiu widzieli, 

                                                            
12 J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Tom I, Warszawa 1982, s. 364. 
13 Seashore by Moonlight, Department of Paintings: German painting, Louvre [online], https:// 
www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/seashore-moonlight [dostęp: 19.04.2019 r.]. 
14 J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Tom I …. 
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to nadal nie mają takiego doświadczenia, jak staruszek. Pomimo jasnych, dość 
optymistycznych kolorów obraz jest głęboko refleksyjny. Przypomina, że wraz 
z upływem życia, człowiek nabywa mądrość – ale także przybliża się do śmierci. 
Etapy życia są więc wypełnione treścią o nieuchronnie nadchodzącej śmierci. 
Morze tutaj wydaje się zapomniane, gdyż najbardziej interesujące są dla od-
biorcy oczywiście statki i postaci. Jak sądzę, taki też był zamysł artysty. Ła-
godne, iskrzące się morze tylko dodaje obrazowi spokoju, przez co odbiorca 
odnosi wrażenie, że staruszek z obrazu jest pogodzony ze swoim losem i przyj-
mie wszystko, co będzie mu dane. Nie ma on powodu, aby obawiać się śmierci 
– wszystko, czego powinien w życiu dokonać, zostało dokonane. Tak więc rolą 
morza w tej kompozycji jest jej dopełnienie poprzez częściowe ukształtowanie 
nastroju. Ze względu natomiast na statki, znajdujące się przecież na morzu, 
staje się ono częścią przemijania i jej jedynym stałym obserwatorem. Statki 
wszak przeminą – zacumują w porcie, potem być może znów wrócą na otwarte 
wody, a następnie kolejny raz zawiną do portu. Tak będzie się jednak działo 
do czasu, aż ich reperowanie okaże się bezcelowe i zostaną rozebrane. Pozy-
skane materiały zapewne w części da się ponownie wykorzystać. Te, które będą 
bezużyteczne, zostaną wyrzucone i zapomniane. Ale morze pozostanie i będzie 
pamiętać. Dlatego też jest ono i w tym obrazie symbolem nieuchronności 
śmierci.  

Morze bywa ponadto odzwierciedleniem duszy i odbiciem przeżywanych 
emocji towarzyszących uwiecznionym wydarzeniom. Można tu wydzielić dwa 
sposoby ujawniania emocji bohaterów dzieła – pośredni, a zatem bez ukazy-
wania twarzy i gestów ludzi, ale poprzez przelanie ich uczuć w przedstawienie 
morza, oraz bezpośredni, który uwiecznia emocje tak w mimice twarzy, jak 
i w falach. Na obrazie Auguste Mayera Trafalgar morze ma ciemne barwy, jest 
niemal czarne, przeciwne bitwie i niechętne do przyjęcia ofiar. Symbolizuje to 
cierpienie, strach i pesymizm, co kontrastuje z zimną obojętnością jasnego 
nieba. Pierwszym, co zauważa się na obrazie, są, naturalnie, okręty. To one 
zajmują największą część kompozycji, a ich barwy nie są wyraziste. Pomiędzy 
okrętami kłębi się dym po wystrzale, co nadaje dynamizmu na pozór spokoj-
nemu obrazowi. W kontekście moich rozważań jednak najistotniejsze są emo-
cje, zakodowane w barwie i wyglądzie morza – jego równa powierzchnia wska-
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zuje na brak zainteresowania, co może być odebrane jako niechęć lub obojęt-
ność. Zastosowanie ciemnych barw kieruje mnie na uznanie pierwszej z wy-
mienionych interpretacji.  

Dziewiąta fala Iwana Ajwazowskiego, sławnego rosyjskiego marynisty. 
Tytuł obrazu nawiązuje do marynarskich mitów, wedle których co dziewiąta 
fala jest większa i silniejsza od pozostałych. W tym kontekście taka fala jest 
ostatnią w cyklu – najpotężniejszą i rozstrzygającą o życiu i śmierci marynarzy. 
Na płótnie widać grupkę rozbitków, unoszonych na szczątkach statku w nie-
znane. Wokoło rozciąga się jedynie morze, nie widać śladu lądu. Rozbitkowie 
pokonują mozolnie kolejne fale, zbliżając się do tej decydującej, dziewiątej. Do 
katastrofy doszło zapewne w wyniku spotkania z tytułową dziewiątą falą. Frag-
ment masztu, który służy nieszczęśnikom za tratwę, kształtem przypomina 
krzyż, co odnosi się bezpośrednio do chrześcijaństwa i nadziei na życie po-
śmiertne. Nadzieję wieczności lub przetrwania grozy morza wyraża ponadto 
jasne światło słońca. Pomimo że dziewiąta fala ma być tą śmiertelną, kolory-
styka dzieła jest dosyć optymistyczna. Obraz stanowi nie tylko wyraz oddania 
się władzy Boga oraz zaufania. Jest nadto pochwałą natury i zachwytem nad jej 
wspaniałością i urodą. Nie można bowiem zaprzeczyć, że zarówno zarumie-
nione niebo, jak i zielonkawa, przejrzysta woda wywołują w odbiorcy dzieła 
wrażenia estetyczne. Niezwykła dbałość o detale świadczy o pragnieniu artysty 
jak najdokładniejszego wyrażenia piękna natury. Jednocześnie dzieło przejawia 
niezwykłe przesłanie symboliczne, związane z życiem po śmierci oraz ogromem 
nadziei co do przetrwania na morzu, będąc zależnym od łaski i niełaski ży-
wiołu. 

Z kolei Eksplozja francuskiego okrętu flagowego Orient Arnadla Goerge’a, 
utrzymana w kolorach sepii, ukazuje poczucie beznadziei. Ma się wrażenie, że 
od obrazu należy się odsunąć, żeby się nie oparzyć. Ogień buchający w centrum 
jest wszechogarniający, bo cała kompozycja jest z nim kolorystycznie zgrana. 
Nie ma już ucieczki, nie ma odwrotu, ten ogień będzie nawiedzał we śnie i na 
jawie uczestników bitwy, którzy będą mieli szczęście przeżyć. Morze nie jest 
zupełnie obojętne na to, co się dzieje. Przetaczające się po jego powierzchni fale 
wskazują na zaangażowanie w przebieg wydarzeń, a kolory wody, również 
w barwach sepii, jednoczą morze z resztą kompozycji, podkreślając jego trwały 
związek z uczuciami towarzyszącymi rozbitkom. Wymienione obrazy pokazują 
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ludzkie tragedie i emocje poprzez ich zaznaczenie w żywiole, bez skupiania się 
na mimice i postawie tych, których uczuć dzieła dotyczą.  

Inne podejście zaprezentował Théodore Géricault w Tratwie Meduzy. 
Rozbitkowie są wyraźnie zrozpaczeni, bezradni, przerażeni. Stłoczyli się na nie-
dużej tratwie, unoszonej przez wzburzone fale, na tle których sylwetki męż-
czyzn zdają się wręcz posągowe, jakby zastygłe na wieki w bólu i zwątpieniu. 
Ich rozpacz wyraża morze, ciskając wokoło falami. Jest zatem nie tylko doda-
jącym dramaturgii tłem dla wydarzeń, ale i medium, za pośrednictwem któ-
rego ujawniane są emocje rozbitków. Ponura kolorystyka działa na zmysły od-
biorcy, wywołując u niego smutek i melancholię. Obraz ten jest kolejnym przy-
kładem korespondowania emocji człowieka z morzem i ujawnia to bezpośred-
nio, poprzez uwiecznienie lęku w postawach i twarzach ludzi, a nie jedynie 
w samym morzu, jak na wspomnianym już dziele Trafalgar.  

W obrazach, na których na pierwszy rzut oka morze jest jedynie elemen-
tem krajobrazu, może ono odrywać rolę symbolu samotności lub alienacji, ale 
bez poczucia beznadziei. Dobrym przykładem jest Pejzaż z upadkiem Ikara au-
torstwa Pietera Bruegla Starszego. Choć morskie wody zajmują znaczną część 
płótna, nie wydają się być żadnym symbolem, dopóki nie zauważy się niewiel-
kiej postaci na uboczu, wpadającej do morza. To właśnie Ikar, przegrywający 
batalie ze swymi marzeniami. Jego dramat rozgrywa się obok życia codzien-
nego pozostałych postaci. Rolnik nie odrywa się od prac w polu, a pasterz stoi 
odwrócony plecami do morza. Obrazuje to obojętność człowieka wobec losów 
innych. Samotność jest tu rozumiana inaczej – nie jako fizyczny brak obecności 
innych ludzi czy strach przed nieznanym, jak w przypadku dryfowania rozbit-
ków po morzu. Nie jest to też odtrącenie ze strony społeczności czy alienacja 
z wyboru. Według autora samotnością jest także brak zainteresowania losem 
drugiego człowieka i pozostawienie mu borykanie się z porażkami w poje-
dynkę. Niezmącona powierzchnia morza także zdaje się ignorować upadek 
Ikara, jakby wpasowywała się w ogólnie panujący nastrój obojętności. Potęguje 
to jedynie poczucie samotności, jakie towarzyszy upadającemu Ikarowi.  

W bardziej melancholijne tony uderza stylistyka dzieł Caspara Davida 
Friedricha, np. Mnich nad brzegiem morza. Stojąca samotnie na pustej plaży 
ciemna postać jest prawie niewidoczna w obliczu potężnego, bezkresnego, nie-
malże czarnego morza. Jest niewielka i nie kontrastuje z kolorystyką obrazu - 
przeciwnie: wręcz ginie na tle morza. Niebo jest zasnute chmurami, rozjaśnia 
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się dopiero wysoko w górze. Z obrazu wyziera samotność i smutek, a jedno-
cześnie ponura akceptacja rzeczywistości. Artysta w swym dziele oddaje hołd 
naturze. To na niej się skupia, postać ludzka natomiast pozostaje gdzieś z boku, 
chociaż jest niezwykle ważna dla interpretacji obrazu. Odbiorca czuje płynącą 
z płótna tęsknotę. Morze jest tu symbolem alienacji i zadumy. Jest żywiołem, 
potężniejszym od człowieka i nieodgadnionym. 

Jeszcze inną rolę morza w malarstwie pokazał Jozef Israëls. W jego pracy 
pt. Dzieci nad morzem tytułowe morze jest nie tylko przestrzenią do zabawy, 
ale i symbolem predestynacji, niekoniecznie rozumianej religijnie. Artysta uka-
zał przyszłość dzieci na obrazie, nieodłącznie związaną z tonią morską i od niej 
zależną. Ubrane bowiem ubogo dzieci wywodzą się z rodziny rybackiej i rów-
nież je czeka ciężka, kapryśna praca na morzu. To ono kształtuje ich charakter 
od najmłodszych lat, gdy bawiąc się pośród fal dzieci uczą się rozpoznawać 
zachowanie morza. Przy zrozumieniu tego przeslania sielankowy nastrój dzie-
cięcej zabawy znika, zastąpiony przez smutek i nudę szarej rzeczywistości. 
Uwydatnia to stonowana kolorystyka, której celem jest nie tylko naturalizm, 
ale także – lub przede wszystkim – zaakcentowanie biedy i przewidywalności 
życia ludności rybackiej, pośród której Jozef Israëls żył. 

Morze spełnia w malarstwie również funkcję estetyczną. Nie bez kozery 
stało się przecież jednym z lubianych motywów impresjonistów. Próbowali oni 
uchwycić na płótnie ulotne wrażenie chwili, czyli właśnie impresję15, podobnie 
jak współcześnie robi się przy pomocy fotografii. Nie liczyło się ujmowanie 
szczegółów, najważniejsze były uczucia, dlatego też często zaznaczano jedynie 
zarysy obiektów.  

 
Najważniejsze były […] studia nad wzajemnymi stosunkami światła i koloru, 
co, w połączeniu z ówczesnymi ustaleniami optyki na temat rozbicia plamy 
barwnej na podstawowe barwy widma słonecznego, doprowadziło […] do ope-
rowania wyłącznie kolorami lokalnymi i posługiwania się techniką dywizjoni-
styczną […]. Lekkie, szkicowe nakładanie farb, zacierające kontury i bryłowa-

                                                            
15 Impresja, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 
1989. 
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tość przedmiotów, pozwalało na budowanie płaszczyzny obrazu wyłącznie ko-
lorem i światłem, oddawanie przelotnych faz oświetlenia i ułamkowych mo-
mentów ruchu16.  
 

Efekt ulotności uzyskiwano za pomocą zacierania konturów i trójwymia-
rowości malowanych obiektów. Wielką wagę przywiązywano do wyboru barw, 
bo to one w ogromnej mierze budowały nastrój chwili. Piękno morza świetnie 
potrafił oddać Claude Monet. W swej przesławnej Impresji – wschodzie słońca 
ukazał swój zachwyt wobec natury. Mocno pomarańczowe słońce wygląda jak 
oko w szaro-niebieskiej kompozycji i rzuca dygoczący, poranny blask na za-
mknięte w zatoce wody morza. Widniejący w oddali port przedstawiony został 
jedynie w zarysie, słabo odróżniającym się od powierzchni wody i morza. Za-
stosowany przez Moneta sztafaż wprowadza dodatkowy element naturalności 
obrazu, jakoby dowód na potwierdzenie jego autentyczności i prawdziwości 
samego wrażenia, jakie wywołała w artyście uwieczniona chwila.  

Piękno morza jako części natury świetnie podkreślił Claude Lorrain w ob-
razie Św. Urszula wypływa z Rzymu. Na środku płótna, na tle rozjaśnionego 
blaskiem słońca nieba majaczy wielki statek. Morze jest spokojne, pocięte ła-
godnymi falami. Cała kompozycja jest wyciszona i subtelna, morze nie prze-
raża swoją potęgą, natomiast w połączeniu z jasnym niebem daje nadzieję na 
bezpieczny i przyjemny rejs. Podobne odczucia estetyczne budzą wykorzystu-
jące wyrazistszą kolorystykę prace Ludwika de Laveaux. Jego Morze (albo Za-
chód słońca nad morzem) zachwycają kontrastem barw i wyzierającym z obrazu 
ciepłem. Urok chwili burzy leżąca na plaży postać, mącąca spokój pejzażu.  

Polscy artyści doceniali morze, drzemiącą w nim siłę i związaną z nim 
symbolikę. Polskie malarstwo marynistyczne jest różnorodne, a prace wpisu-
jące się w jego zakres można dopasować do każdej z zaproponowanych w tej 
rozprawie kategorii. Przykładowo Żaglówki w Pourville Anny Bilińskiej-Boh-
danowiczowej, Jastarnia Erno Erba czy Port Henryka Haydena ukazują morze 
jako element tła, wzmacniający kompozycję. Natomiast dzieła o impresjoni-
stycznym charakterze takie, jak Wieczór z nadzieją lub Impresja na horyzoncie 
Kornela Wilczka bazują, naturalnie, na ulotności chwili i wrażeniach zmysło-
wych. Inaczej morze przedstawił Julian Fałat w swoim dziele Laguna wenecka. 

                                                            
16 Impresjonizm, [w:] K. Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
Warszawa 2003, s. 159. 
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16 Impresjonizm, [w:] K. Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
Warszawa 2003, s. 159. 
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Wylewające się z obrazu zimne niebieskie barwy paradoksalnie nie sprawiają, 
że pejzaż jest nieprzyjemny dla oka. Przeciwnie – obraz wydaje się spokojniej-
szy i bardziej refleksyjny. Emanuje z niego dostojne, chłodne piękno ogrom-
nego morza. Interesuje ono również Marcelego Harasimowicza, którego Pejzaż 
nadmorski skupia się właśnie na ukazaniu wspaniałości i niezwykłej urody na-
tury. Nie można jednak zapominać o tym, że morze jest niebezpiecznym ży-
wiołem. Jego gniew świetnie ukazał Franciszek Ksawery Lampi w dziele Rato-
wanie rozbitków. Strach i śmierć podkreślona są poprzez wykorzystanie ciem-
nych barw. W centrum płótna prawie czarne chmury rozstępują się, ukazując 
fragment nieba i żółte światło, dające nadzieję. Podobny motyw wykorzystał 
Aleksander Orłowski, autor Katastrofy morskiej, przedstawiającej moment roz-
trzaskiwania się statku o skały. Motywy marynistyczne pojawiają się nadto 
w pracach m.in. Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Suchanka, Zbigniewa 
Kopani i Dawida Figielka. Specyficzne ujęcie tematyki morskiej w malarstwie 
znalazło odbicie w Fali Zbigniewa Hinca czy Ariel II (z roku 2016) Arkadiusza 
Dzielawskiego. Oba obrazy odrywają się od „standardowego” ukazywania mo-
rza na płótnie. W Fali przestaje być po prostu żywiołem, a zaczyna być bytem, 
żyjącym własnym życiem, nieodgadnionym, w Ariel II z kolei morze jest za-
równo elementem krajobrazu, jak i żywą duszą głównej bohaterki płótna. 
Słona woda tak mocno łączy się z postacią syreny, że nie sposób je rozdzielić. 
Ciekawym jest, że Ariel kreuje rzeczywistość przy pomocy pędzla. W trend 
niestandardowego ukazywania morza wpisują się także Aquamachiny tego sa-
mego artysty. Dzieło to powstało niedawno, bo w 2017 r. 

Z opracowania wynika jasno, że określenie roli morza w malarstwie nie 
jest proste i trudno tu o jednoznaczność. Morze w sztuce jest bowiem symbo-
lem o ogromnej liczbie skojarzeń. Trudnością jest już samo wymienienie ich 
wszystkich, dlatego pracą wręcz niemożliwą wydaje się stworzenie podziału 
rozłącznego, zakładającego wszelkie możliwe kategorie. Tym bardziej nie 
można przytoczyć wszystkich dzieł marynistycznych i scharakteryzować funk-
cji, jaką morze w nich pełni. Warto jednak pochylić się nad tą tematyką, po-
nieważ pomimo wieków zainteresowania marynistyką temat ten wciąż pozo-
staje w znacznej mierze niezbadany, a studia nad nim są nad wyraz pasjonujące. 
Dla człowieka morze jest mniej lub bardziej istotną częścią życia, dla każdej 
jednostki może oznaczać coś innego – od wolności po śmierć. Nadal jest nie-
zwykle ważne dla społeczeństw, żegluga bowiem wciąż jest jednym ze środków 
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transportu, a ponadto ludzie chętnie korzystają ze skarbów, jakie morze ofe-
ruje, np. pożywienia. Obecnie choć docenia się siłę morza, stanowi ono raczej 
żywioł, z którym człowiek chce sympatyzować lub współpracować. Pomimo 
braku totalnej kontroli nad naturą w mentalności ludzkiej, na pewno europej-
skiej, nie przeciwstawia się już morza człowiekowi tak, jak niegdyś.  

Przeciwstawienie naturze typowe było zwłaszcza dla wczesnej gazy romanty-
zmu. Natura przestała być monumentalną ramą dla heroicznych czynów, 
a także intymną scenerią pastoralnej liryki: stała się potęgą, z którą człowiek 
podejmował walkę. […] U progu stulecia natura triumfowała jeszcze w pełni; 
w obrazie Friedricha „śmiertelna twardość świata lodowego” [Morze lodu - MŁ] 
kruszy z łatwością nieodporny ludzki okręt. Potęga żywiołu morza była jednym 
z ustawicznie powracających przeciwników człowieka w sztuce romantyzmu 
w […] Rozbitkach Meduzy Géricault, w Okręcie niewolników Turnera17. 

Wieloznaczność symboliczna morza pozwala obecnie na pojmowanie go 
w sposób maksymalnie indywidualistyczny. Daje to możliwość silniejszego 
zjednoczenia się z naturą i odnalezienia w niej tego, czego człowiek potrzebuje, 
przede wszystkim w wymiarze ideowym i psychologicznym.   
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zjednoczenia się z naturą i odnalezienia w niej tego, czego człowiek potrzebuje, 
przede wszystkim w wymiarze ideowym i psychologicznym.   
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

Literatura 

Jankowiak-Konik Beata, Historia malarstwa. Jak czytać obrazy, Poznań 2010. 

Pataky Dénes, Marjai Imre, Żaglowce w sztuce, Warszawa, 1977. 

Panofsky Erwin, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971. 

Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki. Tom I i II, Warszawa 1982. 

Babiarz Joanna, Skarby malarstwa, Warszawa 2012. 

Łabądź Justyna Weronika, Malarstwo. Najpiękniejsze obrazy, Warszawa 2014. 

                                                            
17 J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Tom I …, s. 359. 



Monika Łątka 

350 

Kubalska-Sulkiewicz Krystyna (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
Warszawa 2003. 

Warzeńczak Krystyna, Ramotowska Iwona (red.), Historia sztuki. Malarstwo, 
rzeźba, architektura, Warszawa 1998. 

Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 
1983. 

Genaille Robert, Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa 
1975 

Carr-Gomm Sarah, Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malar-
stwie i rzeźbie, Warszawa 2005. 

Dobrowolski Witold, Mity morskie antyku, Warszawa 1987. 

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990. 

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Warszawa 1989. 

Netografia 

Art Encyclopedia, [online] http://www.visual-arts-cork.com/ [dostęp: 19.04. 
2019]. 

Joseph Mallord William Turner, National Galleries Scotland, [online] 
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/artists/joseph-mallord-willi 
am-turner [dostęp: 18.04.2019]. 

Krzysztof Jurek, Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, „Kultura, 
media, teologia” 2011, nr 6. 

Museum of Fine Arts, Boston, [online] https://www.mfa.org/ [dostęp: 19. 
04.2019 r.] 

Paulina Mucha, Różne znaczenia kolorów, czyli o przykładach konotacji determi-
nowanych płciowo, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy 
językoznawcze” 2014, nr 1(8). 

Czym jest morze dla człowieka? … 

351 

Royal Museums of Fine Arts of Belgium, https://www.fine-arts-mu-
seum.be/en [dostęp: 19.04.2019]. 

Seashore by Moonlight, Department of Paintings: German painting, Louvre, 
[online] https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/seashore-moonlight 
[dostęp: 19.04.2019]. 

Summary 

What does the sea mean for a human? The marine 
motif in painting 

The symbolism of the sea is very diverse. It may refer to fertility, loneli-
ness, power and majesty or beauty. Some awareness of colors is required for 
a proper interpretation of a role the sea plays at the painting. 

The sea happens to be just a background to something great to emphasize 
the meaning of e.g. the birth of Venus. On the other hand it may be wild and 
merciless as it is seen at The slave ship, but still beautiful (The Sea of Ice). More-
over, the sea is a symbol of loneliness (The Monk by the Sea, The Ninth Wave) 
and expresses human’s emotions (Trafalgar, The Raft of the Medusa). In the sea 
death (Isle of the Dead) and fate (Children of the Sea) are encoded. Impression-
ists focused on the beauty of the sea, as C. Monet did. In Poland there are 
numerous works with marine motifs, second to none as well.  

Many roles does the sea play, they influence each other. There is no way 
to divide marine motifs in painting to make it separable, so nowadays we are 
free to choose individually what is the one we prefer. 
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