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Mój ślad na śniegu,
mój ślad w kamieniu...
/rozważania o mojej twórczości/

Aleksander
OLSZEWSKI

K

olejny numer „Arterii” stanowi pretekst, by zastanowić się, co interesującego zdarzyło się
w minionym roku na Wydziale Sztuki i obok nas? Czy może zmiana opisu procesu dydaktycznego zwanego KRK jest tym wydarzeniem? Wątpię. Praca nad zmianami wymaga bardzo
dużego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego, odbywa się to kosztem bieżącej pracy. Czy ktoś
doceni tę pracę? Pozytywnym wydarzeniem była reaktywacja „opuszczonego” Salonu Zimowego,
który okazał się imprezą udaną i interesującą. Szkoda, że tak długa tradycja (1945–2012) napotyka
na irracjonalne kłopoty. Kuratorem Salonu był prof. Andrzej Markiewicz, który bardzo dużo wysiłku
włożył w organizację tej imprezy. Dziękuję w tym miejscu sponsorom, a szczególnie firmie Intersol.
Udało się dzięki zaangażowaniu wielu osób odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
Jakuba Wajdy – ojca Leszka i Andrzeja Wajdy. W minionym roku miały miejsce dwie interesujące
obrony doktorskie (Patrycji Wilczek-Sterny i Roberta Szymaniego). W bieżącym roku będzie miała
miejsce moja wystawa indywidualna w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
z okazji 40 lat pracy na Uczelni. Szkoda, że w terminie uniemożliwiającym obejrzenie jej studentom (6.07.2012), gdyż to początek wakacji. Mówi się trudno i kocha się Centrum dalej. Banalnym
będzie stwierdzenie przy tej okazji, że czas zbyt szybko biegnie. Na uczelni odbyły się wybory
władz. Rektorem został profesor Zbigniew Łukasik – człowiek bardzo życzliwy dla sztuki. Dziękuję
w tym miejscu studentom oraz moim współpracownikom, że zechcieli wybrać mnie ponownie
na Dziekana Wydziału Sztuki na czteroletnią kadencję. Przyznam się w tym miejscu, że decyzja
o ponownym kandydowaniu na dziekana nie była łatwa i prosta. Postaram się, by Wydział utrzymał
wysoką pozycję artystyczną i naukową. Wydział posiada aktualnie I kategorię KBN.
Wiadomość z ostatniej chwili, współpracująca z nami ASP w Wilnie Wydział w Kownie zaproponowała współpracę w zakresie kształcenia architektów wnętrz w ramach międzynarodowego projektu, którego jest liderem. W związku z tym projektem gościli w Radomiu prof. Jonas Adurajtis oraz
prof. Audrius Klimas – rektor ASP w Wilne. Ze strony polskiej w podpisaniu umowy wstępnej uczestniczył rektor PR prof. Mirosław Luft oraz prof. Zbigniew Łukasik. Chciałbym im bardzo serdecznie
podziękować za zaangażowanie w ten projekt. Przyjazd Rektora Klimasa do Radomia na otwarcie
wystawy fotografii prof. Vladasa Oržekauskasa było bardzo dużym wydarzeniem podkreślającym
ważność współpracy między naszymi uczelniami. Dobrze tu będzie przypomnieć, że w 2013 roku
będziemy obchodzić 20-lecie współpracy z Wydziałem Sztuki ASP w Kownie, do którego to miasta
w 1986 roku nie mogłem kupić biletu kolejowego, ponieważ pani na stacji Radom nie miała w swoim
wykazie stacji kolejowej Kowno. Bilet do Kowna kupiłem w Łodzi, bo tam okazało się, że taka stacja
istnieje. Wtedy poznałem Wilno i Kowno, i zachwyciłem się miastami i ludźmi tam poznanymi.
I ostatnia wiadomość ogólnopolska: Ludzie sztuki na stopniach Zachęty protestują: „Strajk. Dzień
bez sztuki” z takim transparentem stali organizatorzy strajku, strajku o polepszenie bytu artystów,
który odbywał się w całej Polsce. Popieramy.
Wiadomości z ostatniej chwili: zmarła w Łodzi prof. Romana Hałat wybitna artystka, która znalazła
indywidualny język wypowiedzi bardzo lapidarnej, a zarazem niosącej bogatą treść wizualną. Pamiętamy Panią profesor jako osobę bardzo ciepłą, bezpośrednią, życzliwą studentom oraz kolegom
współpracownikom. W Radomiu natomiast zmarł Andrzej Minajew – znany radomski twórca.

TYTUŁEM WSTĘPU
m więcej słów tym mniej obrazów, a grafika to przecież obraz. Dokonuję tu zatem pewnego
nadużycia, bo przecież moje prace powinny mówić same, nie tylko za siebie, ale także i za mnie.
Aby nie potraktować mojej twórczości zbyt dotkliwie opowiadając o niej, czy tłumacząc ją,
pozwolę sobie zatem na pewnego rodzaju literacko-graficzną grę, one będą mówić, a ja spróbuję
opowiedzieć co słyszę.
Jak wiele dzieci pierwsze znaki graficzne zacząłem robić, utrwalając na papierze odcisk linii
papilarnych palca ubrudzonego atramentem oraz odbijając z pasją urzędowe pieczątki. Były to
wprawdzie przypadkowe, nie w pełni świadome, ale jednak świadczące o wewnętrznej potrzebie
próby powielenia znaku. Pierwsze moje „próby graficzne” – monotypie, powstały pod wpływem
starszego brata Jurka, wówczas studenta warszawskiej ASP. Oczywiście były to prace bardziej zaspakajające ciekawość, niż świadoma artystyczna wypowiedź, a spotkanie z grafiką odbyło się na
płaszczyźnie czysto warsztatowej, fakt ten miał jednak wpływ na to, że zdecydowałem o wyborze
liceum plastycznego. Choć przez lata nasiąkałem doświadczeniami, refleksjami i treścią, które dały
powód mojej twórczości, a mój warsztat, doskonalony w Akademii Sztuk Pięknych i rozwijany po dziś
dzień, stał się doskonalszy, nadal to co robię przypomina trochę działanie dziecka. Dziecko wykorzystując to co ma pod ręką spontanicznie reaguje na to co go otacza, w nieskrępowanej twórczości
budując kolejne konstrukcje, oddaje się pasji stwarzania kolejnych obrazów na ścianach swego
pokoju, odciska swój ślad. Podobnie ja, jak dziecko jestem tu i teraz, a to co odciskam, wydrapuję,
zamalowuję i wydzieram, najsilniej mówi we mnie wtedy kiedy powstaje, kiedy jest afektowaną
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reakcją na to, co w tym momencie czuję. Przypomina to, pozostawianie najbardziej pierwotnych
z grafik – odcisków dziecięcego palca, naskalnych rysunków, czy śladów w świeżym śniegu.

JA MÓWIĘ – o roli twórczości w moim życiu, o roli życia w mojej twórczości
Moja twórczość jest w gruncie rzeczy opowiadaniem o mnie samym, podróżą sentymentalną do
ważnych miejsc, ważnych wspomnień, ważnych spotkań, rozmów, przemyśleń i wydarzeń. Wiem,
że ta osobista wyprawa nie byłaby interesująca gdyby nie kontekst w jakim się odbywa, gdyby
nie warunki zewnętrzne istotne nie tylko dla mnie, ale dla każdego z nas, determinujące działania
i historie ogółu, wspólne. Dlatego też odbiorcom mojej sztuki proponuję obejrzenie pamiątek
z wypraw i podróży, jakie odbyłem w głąb siebie i eksplorujących rzeczywistość, w której przyszło
mi się urodzić i żyć, moje otoczenie. Wśród nich znajdziecie zarówno serdeczne i ciepłe wspomnienia, portrety bliskich i ważnych mi osób, emocjonalne pejzaże, martwe i żywe natury, blizny i nie
gojące się rany, ale przede wszystkim wiarę w sens i sprawczą moc sztuki. Jest to rodzaj dziennika.
Ponieważ, nie potrafię pisać, mój dziennik przyjął formę graficznego zapisu moich przeżyć, myśli,
obaw w postaci obrazu. Jest to rodzaj filmu dokumentalnego, prezentowanego klatka po klatce,
rozdrobnionego na kadry, oglądanego w zatrzymanych w czasie fragmentach, tak by można się
było przyjrzeć unikatowym szczegółom. Ma ten film strukturę nietypową, otwartą, pozwala uzupełniać wybrane epizody i dodawać następne. Poszczególne kadry układają się w cykle, sekwencje
scen, niektóre ujęcia w pewnych modyfikacjach uzupełniają inne cykle i stanowią dodatkowe
komentarze, leitmotivy. Cykle graficzne realizowane przeze mnie na przestrzeni ostatnich 30 lat
układają się w rodzaj bardzo osobistego pamiętnika, dalekiego od kronikarskiego realizmu, jednak zanurzonego w rzeczywistości. Moje grafiki to komentarz, zapis moich przeżyć, niepokojów,
znak czasu, w którym żyję. Jest to także zapis moich pragnień, a wśród nich tego najważniejszego
najbardziej elementarnego z ludzkich dążeń – dążenia do wolności. Moje prace są przesiąknięte
potrzebą życia według tego prostego, ale niezwykle trudnego w realizacji założenia. Inspiracją
i imperatywem, który determinuje moja twórczość jest świadomość, że człowiek jest istotą z natury
słabą, podatną na wpływy, interesowną, co czyni świat zepsutym i zdeformowanym.
Szukam różnych technik i materiałów. Wszelkie moje poszukiwania inspirowane są tym co
chce powiedzieć, w odpowiedni sposób, tak aby uniknąć fałszu. To co tworzę jest symbolicznym
wyrażeniem moich wewnętrznych doznań, rozwijaniem mojej osobowości oraz kształtowaniem
artystycznej i życiowej postawy, samookreśleniem. Często powracają podobne sytuacje i motywy.

Andrzej Kalina, Z cyklu Pejzaż wewnętrzny, 1986.

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej

Wciąż jeszcze brzmią dawne pytania i raz jeszcze wydaje się ważne to, co poruszyło mnie kiedyś.
W takich chwilach bogatszy o doświadczenia z przeszłości, nadaję przywołanym znakom inne
barwy i komponuję nowe kadry. Tym samy motywom nadaję nowy sens.
Nie jestem twórcą informującym odbiorcę wprost o tym co dobre, a co złe. Mimo przekonania,
że świat jest pełen głupców, tworzę z ogromną wiarą we wrażliwość i inteligencję odbiorców sztuki.
Nie daję im gotowej odpowiedzi, nie nakazuję by szli za mną. Prowadzę z nimi pasjonującą intelektualną grę, zabawę której zakończeniem jest r e f l e k s j a, a zatem zwycięstwo i artysty i odbiorcy.
Rebus, który każę rozwiązać ustawia na podium szereg izolowanych rekwizytów – znaków. Na
początku lat osiemdziesiątych ich nagromadzenie było znacznie większe. Z upływem czasu moje
prace stają się bardziej oszczędne w formie, bardziej finezyjne, zawsze jednak jest to forma dialogu
z widzem. Dialog ten może powstać tylko w przekonaniu, że treść ma pierwszeństwo względem
formy, czyli że jest powód do zadania pytania i dyskusji. Wbrew pewnej modzie i coraz częstszym
zwyczajom polega na ustaleniu priorytetu treści, a zatem „co?” przed „jak?”. O ile warsztat twórcy odznacza się co najmniej przyzwoitym poziomem, pozwala to analizować przesłanie, przed
zaletami stylu. Artysta działający w takim przekonaniu uniknie działań opartych na wywołaniu
pustego szoku, co w przypadku braku wyraźnej intelektualnej intencji pozostaje działaniem czysto
technicznym, co rozumiem – nie artystycznym.

MATERIA MÓWI – o warsztacie i metaforycznym pojęciu materiału
Można powiedzieć, że w poszukiwaniu właściwego sobie języka wypowiedzi w grafice znalazłem
swoją własną niszę, w której rozpycham się łokciami i nogami poszerzając przestrzeń dla rosnących
i wzbierających we mnie metafor i znaków. To nieustanne rozpychanie się powoduje, że nośnikami informacji stają się coraz to nowsze materiały. Każdy traktuję jako osobny byt, który ma swoją
własną historię, własną metaforę i sam w sobie jest zapisem szczególnej sobie właściwej treści.
Każdy z materiałów jakich używam traktuję trochę jak partnera w rozmowie. I choć materiał pozornie pełni funkcję niewolniczą wobec treści jaką chcę przekazać, tak naprawdę na tym dialogu,
korzysta zarówno twórca jak i tworzywo. Do zwyczajowych bowiem cech i funkcji gipsu, płytek
PCV, gazy, flizeliny dodaję jeszcze jedną – przekaz treści. To powoduje, że materiał zyskuje nową
rolę, rangę metafory, bo zawsze przy wyborze kieruję się tym, co dane tworzywo w moim imieniu
może sobą powiedzieć w ramach swojej funkcji użytkowej. Dzięki takiemu założeniu, otrzymuję
nową jakość i głębię przekazu moich prac. Gips mówi o kruchości i przemijaniu, PCV ze względu
na swoje zastosowanie na podłodze, mówi o pewnym uziemieniu wartości, człowieczeństwa,
zadeptywaniu autorytetów, folia mówi o transparentności ideałów, ale także o niebezpieczeństwie zniszczenia, okruszania się pękania, wypełnionych powietrzem bąbelków, a co za tym idzie
podatności na zniekształcanie i ulotność tego co istotne. Całe wieki ludzie poszukiwali materiałów,
farb, kolorów niezniszczalnych, nie ulegających degradacji, takich, które w możliwie najpewniejszy
sposób przedłużą żywot ich prac, ich sztuki. Wyrażając się o ich twórczości, z pokornym godnym
mistrzów szacunkiem, pozwalam sobie iść swoją własną drogą, która nie zawłaszcza sobie atencji
widza na wieki, bo dla mnie najważniejsze jest – tu i teraz.
W zależności od potrzeb stosuję różne materiały, na których odbijam grafiki. Są to papier,
flizelina, gaza, folia. Ostatnio jestem pochłonięty możliwościami techniki, którą sam wymyśliłem
– gipsografii. Tak jak w poprzednich cyklach prac, temat narzucają mi materiały, na których odbijam
grafiki. Kruchość gipsu, świetnie oddaje kruchość życia, przemijanie. Gipsografie ulegają niszczeniu podczas kolejnych wystaw, czas jest dla nich nieubłagany, jak dla mnie. Ulotność, nietrwałość
i metaforyka tych cech, są właśnie tym co nazywam „moim śladem na śniegu”.
O kolorystyce moich prac, można powiedzieć wszystko, ale nie to że są szczególnie barwne, co
nie oznacza, że pojmuję świat monochromatycznie, że czytam go w kategoriach skrajności. Mam
przekonanie, że w grafice kolor, podobnie jak w życiu jest rodzajem atmosfery, napięcia wytwarzanego
między bohaterami, twórcą i widzem, treścią i formą, a przede wszystkim między tematem przedstawionym, a refleksją z tego przedstawienia płynącą. Tych kolorów jest bardzo wiele, choć niedotykalne
i trudno uchwytne, są rodzajem imponderabilium, które trudno uchwycić, a co dopiero nazwać.
ZNAKI MÓWIĄ – o symbolice, o bohaterach i świecie przedstawionym
To co najbardziej pasjonuje mnie w samym akcie tworzenia to możliwość prowadzenia z odbiorcą swoistej gry, zabawy w skojarzenia, graficzne kalambury, których rozwiązanie nie zawsze jest
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jednoznaczne. O jakości i poziomie tych gier decyduje właściwie dobrana metafora, precyzyjny
znak, rekwizyt i czytelność zawartej symboliki. Dlatego właśnie z takim pietyzmem, z dbałością
o siłę przekazu wybieram skojarzenia i komponenty treściowe w mojej twórczości. Warunkiem
podstawowym jest oryginalność, rozumiem przez nią to co noszę w sobie, nie zaś to co jest modne,
oczywiste i łatwo dostępne. Rozumiem przez to trud i ekshibicjonistyczny wysiłek mówienia o tym
co mnie boli, co mnie cieszy, co jest dla mnie najważniejsze.

Jest we mnie teatr
O teatralności prac różnych artystów, o teatrze świata rozgrywającym się w ich twórczości słyszeliśmy w przypadku wielu, zarówno polskich jak i zagranicznych twórców, niejeden z nich sam o sobie
mówi, że tworzy swoje teatrum, panoptikum, że świat rozgrywa się na ich artystycznej scenie.
Pierwszy cykl moich grafik, który powstał na zakończenie studiów na ASP, nosił tytuł Teatr własny.
Istotą tego cyklu o zabarwieniu groteskowym, było przesłanie zawarte w poszukiwaniu treściowym
i formalnym kontekstu dla planu pierwszego. Nierzadko to właśnie plan drugi przerastał główny
epizod, mówiąc o tym, jak istotne dla naszej postawy jest otoczenie, klimat w jakim się zmagamy
z życiem. Teatr własny – w tym wydawałoby się banalnym, oczywistym tytule mieści się jednak
informacja o wiele istotniejsza niż samo słowo teatr, to słowo „własny” nadające tytułowi znamiona
oryginalności, niosące informację, że jest to kategoria teatru autorskiego, niepowtarzalnego.
Echa tego teatru pobrzmiewają w wielu moich późniejszych cyklach. Zapełniają je straszne,
pokraczne i groteskowe stwory rodem z teatru figur, marionetek, pałub. Konotacje teatralne znajdziemy także w pracach późniejszych, a nawet ostatnich, gdzie postaci, już bardziej człekokształtne
poruszają się po scenie moich grafik w opętańczym zbiorowym tańcu przypominającym szalone
bachanalia, czy antyczne Dionizje. Bez trudu zauważymy wśród aktorów tych scen, jednego zwróconego w inną stronę poszukującego drogi by wyrwać się z tego bezmyślnego korowodu.
Jest we mnie pamięć
Ile razy próbowaliśmy sobie coś przypomnieć, odtworzyć co było wczoraj, rok temu, w dzieciństwie,
tyle razy okazywało się, że pamięć nas zawodzi. Zbudowanie obrazu na nowo, przywołanie w pełni
zapachów i smaków, zapisanie rozmów nie jest możliwe. Umysł wbrew woli zapamiętuje jedynie strzępy, unoszone jakimś niepojętym wiatrem. Kawałki marzeń, skrawki wspomnień kotłują się w głowie
porwane wezbranym strumieniem świadomości. Nie próbuję zatrzymać tego rwącego potoku myśli,
wyławiam jedynie te najważniejsze, z których da się utworzyć jakąś całość, nową jakość. Tak powstały
cykle Przenikanie, Zlepy, Pejzaż wewnętrzny. Te same motywy powracające w różnych pracach, porozdzierane obrazy pozszywane ze skrawków pamięci, przenikające się epizody, niewyraźne, trudne do
odczytania historie, to metaforyczny obraz mojej pamięci. Nie są to rozrzucone kawałki puzzli, które
dają się połączyć tylko w jednej konfiguracji, to fragmenty mego życia, moich przemyśleń, składające
się na to kim jestem. Zawsze, świadomie lub nie, sięgamy do przepastnych kieszeni pamięci, by wyjąć
to, co stanowi o naszej tożsamości, coś co nas ukształtowało.
Późniejsze cykle takie jak W moim ogrodzie, Moje miejsce, Płyty pamięci pogłębiają temat, dotykając go od strony pamięci uświadomionej. To przede wszystkim pamięć o ludziach, których
wybrałem na swoich przewodników – artystycznych, duchowych, to pamięć o przyjaciołach,
rodzinie i osobach dla mnie ważnych. Mam świadomość, że to kim jestem zawdzięczam nie tylko
osobistym doświadczeniom, ale także im, stąd wiele prac o charakterze portretu. Nie tylko technika jaką stosuję, ale grafika sama w sobie jest tu metaforą. Portrety te bowiem, w sposób zarówno
metaforyczny jak i dosłowny, odciśnięte są, wryte w pamięć, tę kruchą strukturę o właściwościach
gipsu, plastycznego i kruchego zarazem.
W ogromnej mierze do pamięci odwołują się także aranżacje moich wystaw, instalacje i obiekty,
które prezentuję. Poza tymi, które w samym tytule zawierają słowo „pamięć”, jak ta z galerii „Lufcik” Warszawskiego ZPAP (2005), wiele odwołuje się do tego co udało mi się z potoku wspomnień
wyłowić. Szczególną dla mnie jest Autobiografia – instalacja prezentowana w galerii „Test” w Warszawie w roku 2004. To pamięć o mnie samym poszukiwanie swego rodzinnego, artystycznego
i społecznego rodowodu, próba podsumowania, co kształtowało mnie jako artystę i jako człowieka. Instalacja ta odwoływała się do pamięci przedmiotów, w tym przypadku koszul z nadrukiem
zdjęć z domowego archiwum. Przedmioty, są dla mnie szczególnym, niemym świadkiem historii.
One stanowią w moich aranżacjach punkt wyjścia do rozważań o mnie samym i świecie, o którym
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Andrzej Kalina, Obiekty graficzne, Autobiografia, 2004.

chcę mówić. Czasem są to pamiątki z dzieciństwa, tak jak koń niegdyś na biegunach, teraz zakorzeniony w ziemi, który jest znakiem mego związku z rodziną, a przez brak biegunów, gorzką choć
oczywistą prawdą, że do czasów szczęśliwego dzieciństwa możemy powrócić jedynie w formie
pamięci – obiekt prezentowany na tej samej wystawie. Czasem są to po prostu wizerunki, rysunki,
przedmioty i fotografie dopełniające wydźwięk prac graficznych.
Tak popularne słowa wiersza „ocalić od zapomnienia”, które stały się pretekstem do piosenki
w wykonaniu Marka Grechuty, choć niezwykle eksploatowane, nigdy nie stały się banalne, bo
pamięć to wartość, którą trudno przecenić. Dla mnie to jest to tym, czym jest materiał w pracy
grafika, czy matryca, na której powstaje rysunek, kolejny ślad na śniegu.

Jest we mnie stańczyk
Mój ślad, to mój głos niezgody na niedoskonałość zepsutego przez nas świata. Ten głos towarzyszy
moim pracom, od samego początku mojej twórczości. Czasem silniejszy jak wybuch nuklearny, czasem
milczący i głuchy. Dla dramatu jaki zawieram w swoich pracach, jest czasem piosenką, antycznym
chórem, a czasem tylko pobrzmiewającą w tle muzyczną fakturą. Na początku mojej pracy twórczej
był nieokreślonym głosem wewnętrznym, dobywającym się z mroku, komentującym, drażniącym,
wyrazistym, ale niematerialnym. W miarę przebytej drogi, stawał się pełnoprawnym uczestnikiem
podróży, towarzyszem, stał się widoczny. Przybrał postać błazna, wiernego kompana, który zjawia
się zawsze kiedy brak dystansu. Stańczyk pojawiający się w moich pracach, pełni funkcję swoistego
alter ego, stanowi odautorski metakomentarz, wpisuje mnie – autora w treść przedstawionej historii.
W pewnym sensie więzi mnie w przedstawionym świecie, ale też opowiadam o tym, co widzę i przeżywam, a zatem jestem częścią tego świata. Nie jest to zazwyczaj świat miły, często wręcz przeciwnie
pełen wrogości, głupoty i zła. Nie dlatego zatem, by napawać się tym światem umieszczam siebie
w obrazie, raczej po to by powiedzieć: jestem, widzę, czuję, analizuję, komentuję. To jest powód, dla
którego przywdziewam kostium błazna. Zostawiam swój komentatorski ślad, rodzaj stempla, podpisu
obciążonego kolejnym znaczeniem, parafuję koleje obrazy i cykle.
Jest w mnie pejzaż
Moja twórczość miała zawsze bezpośredni związek z życiem, codziennością, rytuałem jej towarzyszącym, zawsze stawała się symbolem lub metaforą tego co czuję i czego doświadczam. Po-
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Andrzej Kalina, Z cyklu Świeżo malowane, linoryt na folii, 2007.

Andrzej Kalina, Obiekty graficzne, Moje miejsce, 2008.

ranne podejście do okna czynność niepozorna, sprawdzenie „co słychać” na zewnątrz, oczywiste
działanie, wykonywane odruchowo przez każdego z nas staje się inspiracją. Potraktowanie okna
jako metafory, nadaje temu przedmiotowi rangę medium, nośnika informacji. Okno jest bowiem
naturalną ramą dla przestrzeni na zewnątrz, dla pejzażu poza nim, jest jednocześnie swoistym
przejściem między tym co w środku, a tym co poza. Oprawiwszy w okno swój pejzaż wewnętrzny
w symboliczny sposób stwarzamy komunikację między światami. Pozwala na nawiązanie relacji
między „ja” a tym co „obok nas”.
Pejzaż to przestrzeń, to powietrze, którym się oddycha, obrazy które się widzi. W ujęciu poetyckim pejzaż jest ty samym, nabiera jednak znaczenia symbolicznego i metaforycznego. Wewnętrzna
przestrzeń to wolność, pozwolenie na bycie sobą, oddychanie pełną piersią czystym, nie zatrutym
przez nikogo powietrzem. Wewnętrzny pejzaż to obrazy składające się z naszych doświadczeń
i uczuć nie zniekształcone, złożone ze skrawków pamięci. Pejzaż wewnętrzny to coś co należy
tylko do nas i to my ponosimy odpowiedzialność za to jak wygląda. Podatny na zniekształcenia
z zewnątrz, bywa najbardziej skrywana tajemnicą. Pejzaż w ujęciu metaforycznym objawia się
w kilku moich cyklach, między innymi Obok nas, Pejzaż wewnętrzny i Mój Pejzaż.

unikatowej. To filozofia, która dała pretekst do zawiązania wspólnie z Markiem Jaromskim i Andrzejem Dworakowskim grupy artystycznej o nazwie „Warsztat”, która przez lata działała w duchu
rewolucyjnych zmian w traktowaniu grafiki i twórczości w ogóle. To zespolenie się trzech różnych
inspirujących się osobowości twórczych, zaowocowało nie tylko wspólnymi akcjami, ale także
ugruntowało przekonanie o słuszności moich działań i wyborów. Nasza społeczna rewolucja choć
na mniejszą skalę, bo osobno, w pewnym sensie trwa do dziś. Wraz z ustąpieniem czasów i norm,
przeciwko którym występowaliśmy, nie zmienił się nasz stosunek do zniewolenia, upodlenia człowieka i podziałów społecznych. Natura ludzka jest przewrotna i zaskakująca, pokazuje, że w każdej
sytuacji gotowa jest zawładnąć człowiekiem i jego umysłem. Mam poczucie, że historia toczy się
w cieniu ludzkiej bezmyślności, obłudy i kłamstwa, ale wiem też, że to jest część historii, w którą
wpisana jest moja twórczość i ja sam. Myślę, że to oczywiste dla każdego artysty i odbiorcy sztuki,
że zawsze warto walczyć o człowieka.

Jest we mnie historia
Z nazw cykli grafik Kim jesteśmy dokąd zmierzamy?, czy Tu i teraz można by odnieść wrażenie,
że interesuje mnie tylko teraźniejszość. Owszem, kiedy się wyrusza w podróż najważniejszy jest
cel i droga jaką się pokonuje, błędem jednak byłoby twierdzenie, że nie ma na nią wpływu bagaż
jaki się niesie i jego ciężar. Podobnie błędem byłoby czytanie moich prac poza kontekstem historycznym, historyczno-politycznym i czysto sentymentalnym.
Nie bez znaczenia przy ustalaniu moich twórczych korzeni jest czas w jakim kształtowała się
moja artystyczna świadomość, moja społeczna i duchowa proweniencja. Atmosfera domu w którym
wzrastałem, atmosfera czasów w jakich przyszło mi się uczyć, studiować i rozpoczynać twórczą
pracę sprzyjały podjęciu decyzji o wyborze drogi. Nie czuję się spadkobiercą, lecz uczestnikiem,
inicjatorem działań pokolenia artystów wywodzących się z konwencji estetycznej końca 70-tych
i początku lat 80-tych, związanych z rzeczywistością PRL-u. Choć dawne sztandary i idee zastąpiły
nowe, mój związek z tamtym pokoleniem jest oczywisty, a komentatorskie, ironiczne, czasem
złośliwe traktowanie rzeczywistości, rodzaj artystycznej publicystyki cały czas pobrzmiewa w moich grafikach, choć ostatnio przede wszystkim w instalacjach, aranżacjach wystaw i twórczości

NA ZAKOŃCZENIE MÓWIĄ SŁOWA
Pierwszym odruchem po zakończeniu dzieła, czasem od tego dzieło się zaczyna, jest nadanie
mu tytułu. Ilekroć zastanawiam się nad tytułem grafiki, instalacji, czy cyklu, przesiąkam tematem
moich prac jak gąbka i wybór zawsze wydaje mi się dość oczywisty, choć nie zawsze oczywisty
jest przekaz w tytule zawarty. Zastanawiałem się wielokrotnie nad sensem i rolą tytułu u różnych
twórców, tylko poetom udało się z powodzeniem i przy wielokrotnym powtórzeniu zasady nie
tytułować swoich wierszy, choć i to nie jest do końca prawdą bo za sprawą wydawców, edytorów
i tak nad wierszem górują trzy gwiazdki, nadając im tytuł „nie zamierzałem dać tytułu”. Te pokrętne
rozważania pozostawiłbym sobie gdyby nie płynąca przy okazji wiedza jak ważny jest tytuł w moich pracach, służący nie tyle nazwie o wartości katalogowego wpisu, ile naprowadzający na treści
zawarte w pracy, bądź prowokujące do gry widza i autora. Tytuł jest też komentarzem do mnie
samego i podsumowaniem, rozwinięciem pracy o fuzję metafor różnego pochodzenia.
W gruncie rzeczy moja twórczość jest prosta do odszyfrowania. Chociaż większość motywów,
symboli, zarówno tych wynikających z treści obrazu jaki tych zawartych w materiale jakiego używam,
daje się interpretować wielopłaszczyznowo, odwołuje się do znaków o bardzo prostej strukturze,
znaków czytelnych i uniwersalnych, zrozumiałych na poziomie poetyckiego potraktowania tematu.
Gra w skojarzenia jaką prowadzę z moim odbiorcą polega jednak nie tyle na rozszyfrowywaniu
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rebusów, ile odwołaniu do osobistych przeżyć i refleksji odbiorcy, znalezienie z nim wspólnego
mianownika, sprowokowaniu do postawienia wspólnego pytania. Od decyzji i wrażliwości widza
zależy, czy pytanie to przerodzi się w głębszy dialog, stanie się pretekstem do stawiania dalszych
pytań, czy też zaspokoi go odczytanie moich znaków na poziomie podstawowym. Metaforą mojej
gotowości do pokonywania kolejnych plansz tej gry, odkrywania kolejnych warstw, chęci poznawania kolejnych powłok i płaszczyzn zagadnienia są kolejne cykle grafik Zlepy i Pejzaż wewnętrzny.
Rysunki w tych cyklach i kolejne motywy nakładają się na siebie, przenikają, sugerując, że o treści
zawartej w moich pracach decyduje wiele płaszczyzn, gdzie wierzchnia warstwa jest tylko częścią
prawdy, a kontekst nadaje to co jest pod spodem. Sama nazwa cyklu Świeżo malowane sugeruje
to, że pod wierzchnią nową farbą jest coś co stanowi o przeszłości i proweniencji obiektu. Można
zatem powiedzieć, że są to prace z historią w tle, historią w znaczeniu przeszłości historią w sensie
dramatu i napięcia, które rodzi się gdy uświadomimy sobie kontekst głównego motywu. Po raz
kolejny okazuje się także, że tytuł odwołuje się nie tylko do konkretnego cyklu, ale nawiązuje do
całej mojej twórczości i wartości, które są w niej, tak jak stała jest moja miłość o grafiki.
Wspominałem o tytule pierwszego mego cyklu Teatr własny gdzie istotne jest słowo „własny”.
Wspomnę jeszcze o kilku innych, odnoszących się w sposób bezpośredni do poszczególnych cyklów,
ale też pośrednio do całej mojej twórczości, jak choćby tytuł prac z 1999 roku Tu i teraz, który jest
częścią mojego artystycznego credo. Jest odniesieniem wprost do tego jak pojmuję swoją rolę jako
artysty zapisu czasów w których żyję, tego co widzę za oknem, co czytam w porannej gazecie. Płyty
pamięci – tytuł, który zawiera w sobie treści podnoszone w innych moich cyklach, ale jest też grą
słów gdzie płyta odnosi się zarówno do materiału, w którym grafik, rzeźbiarz zostawia swój ślad, jak
i rodzaju pomnika utrwalającego pamięć o osobach istotnych dla mnie. Mówię więc jestem cały cykl
i tytuł inspirowany wydarzeniami związanymi z Okrągłym Stołem i nowym Sejmem, gdzie słowa
są czytelnym idiomem odwołującym się do wolności, wolności słowa, które wtedy dla artysty było
wartością bezcenną. Czy wreszcie Pejzaż wewnętrzny, który jest całościowym odwołaniem do tego
co jest dla mnie ważne, a co zawierają poszczególne kadry, zdjęcia i notatki z mojej wewnętrznej
podróży, podróży, której ślad ośmielam się zostawiać w Państwa pamięci. To jedyna droga jaka
może spowodować, że mój ślad na śniegu, stanie się moim śladem w kamieniu...
Andrzej Kalina

O obecności brzydoty w sztuce

Bo to, na co w rzeczywistości patrzymy z przykrością,
to samo oglądane na obrazie sprawia nam radość
Arystoteles, Poetyka

Brzydota versus piękno
bserwowany od dłuższego czasu w sztuce wykwit działań prowokujących zarzuty o antyestetyczność, propagowanie szkaradzieństw oraz celową obrazę odczuć moralnych, wbrew obiegowym przekonaniom ma zamierzchły rodowód i długą linię rozwojową. Jej prześledzenia nie
ułatwia przekonanie o radykalnej odrębności estetycznej brzydoty i piękna, współwystępujących
jako przeciwstawne kategorie estetyczne. Ich artystyczne walory formalne, chociaż tak odmienne,
częstokroć były reprezentowały przez warianty, w których następowało unieczytelnianie granicy
pomiędzy tymi dwiema wartościami. W przedmiotach pięknych nierzadko dopatrywano się oznak
rozkładu i przyszłej szpetoty, zaś brzydota wielokrotnie budziła pozytywne przeżycia estetyczne.
Na trudności związane z niemożnością jednoznacznego waloryzowania piękna i brzydoty już
w przeszłości zwracało uwagę wielu myślicieli i estetyków, dzisiaj tylko niektórzy autorzy próbują
doszukać się pomiędzy nimi koniecznych związków czy trwałych odniesień zezwalających na
tworzenie radykalnych stanowisk. Wydaje się, że łączy je dialektyczny związek konwencyjnej zależności, uniemożliwiający wyznaczenie jednoznacznych granic znaczeniowych1. Dotyczy to jednak
niemal wyłącznie brzydoty formalnej, której reprezentacje były zawsze związane z pozytywnymi
wartościami estetycznymi, wynikającymi z jej artystycznego przedstawienia. Brzydota fizyczna,
uruchamiająca całą gamę negatywnych reakcji i emocji zyskała powszechniejsze zastosowanie
dopiero w sztuce najnowszej, w której regularnie pojawiają się obmierzłe odpadki, fragmenty
zwłok czy ekskrementy.
Jedną z centralnych zagadnień, najdłużej obecnych w narracji sztuk wizualnych, było przekonanie o nierozerwalnym powiązaniu idei dzieła sztuki z pojęciem piękna. Wielu twórców, teoretyków sztuki i filozofów w wytrwałym dążeniu do osiągnięcia ideału estetycznego dopatrywało się
czynnika konstytutywnego dla wszelkiego działania artystycznego. Przekonanie to wyrażało się
w rozmaicie argumentowanych próbach definiowania tego, czym jest idea piękna, piękna rzecz bądź
jej uobecnienie w dziele. Stefan Morawski w swoim szkicu o pięknie2 wyróżnił dziewięć głównych
sposobów rozumienia tej niegdyś kluczowej kategorii estetycznej. Postawy przez niego charakteryzowane, rozciągają się od stanowiska zdecydowanie obiektywistycznego, doszukującego się
istoty piękna w proporcjonalnym i harmonijnym układzie całości, poprzez podejścia akcentujące
kryterium użyteczności i stosowności, aż po koncepcję rozumiejącą je jako przyjemność zmysłową,
wywodzącą się z poglądów sofistów3. Ci wędrowni mędrcy-nauczyciele podkreślali, że najistotniejszą funkcją sztuki jest dostarczanie odbiorcom tego, co hedonistyczne, przyjemne dla oczu
i uszu, a przy tym doświadczane w sposób empiryczny. Argumentowali, powołując się na życiowe
doświadczenie, iż odczucie piękna jest wrażeniem relatywnym (nie dla każdego jednakowym),
subiektywnie odczuwaną satysfakcją estetyczną, bazującą na materialności i realności podłoża4.
Stanowisko sofistów unieważniało koncepcje oparte na stosunkach liczbowych, intelekcie czy
jakiejkolwiek stałości zasad, postulując w zamian konwencjonalność i umowność piękna. W konsekwencji prowadziło do jego uzależnienia od aktualnego stanu umysłu i reakcji zmysłowej pod-
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Np. w średniowieczu św. Bonawentura twierdził, że obraz diabła jest piękny jeśli trafnie przedstawia jego brzydotę.
Zob. U. Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007, s. 19.
2
S. Morawski, O pięknie, w: Tenże, Wybór pism estetycznych, Kraków 2007, s. 182-194.
3
Ibidem, s. 183-185.
4
W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, T.1, Warszawa 2009, s. 112-17.
1

Autor, polski grafik i rysownik. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
dyplom uzyskał w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Rudzińskiego
w 1980 r. Uprawia grafikę, rysunek i sztukę akcji.
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miotu. Teoria, mówiąca że „piękne
jest to, co przyjemne dla oczu i uszu”
okazała się na jednak na tyle pojemna znaczeniowo, iż w późniejszych
epokach ciągle w różnych wersjach
powracała (współcześnie w nurtach
zorientowanych neoempirycznie
i pragmatycznie), sprowadzała bowiem stan umysłu podmiotu do prostych i niewymuszonych reakcji na
bodźce estetyczne, wytwarzających
określone zachowania.
Jakkolwiek za sprawą Platona,
Arystotelesa oraz ich następców,
wiążących istotę piękna z rozumem,
celowością i dążeniem do doskonałych proporcji stanowisko sofistów
było wielokrotnie dezawuowane
i odrzucane, to jednak pojmowanie
piękna jako szczególnego rodzaju
zmysłowej przyjemności „prześwitywało” w tekstach wielu myślicieli
postulujących obiektywność jego
natury, takich jak Jan z Damaszku,
Augustyn czy Tomasz z Akwinu5.
W praktyce artystycznej od cza- Hieronymus Bosch, Chrystus dźwigający krzyż, ok. 1515-1516.
sów starożytnych piękno ujmowano Fot. internet.
na różne sposoby; trzon tych poszukiwań przejawiał się w próbach stworzenia porządku estetycznego wykraczającego ponad stan faktyczny rzeczywistości fizycznej. Wygląd dzieła kształtowano
i doskonalono w taki sposób, aby dawał on świadectwo obecności piękna (aspekt etyczny) oraz
wyzwalał odczucie przyjemności obcowania z dziełem (aspekt zmysłowy). W refleksji o pięknie
doszukiwano się czynników fundamentalnych dla jego istoty, tworzono też hipotetyczne modele
formalne, których realizacja dawałoby obiekty piękne. Pomimo permanentnej ewolucji i przemienności form sztuki, aż do czasów oświecenia piękno było pojmowane sensu largo jako doskonałość
rzeczy i szlachetność proporcji, natomiast za niepiękne uznawano to, co było tej szlachetności
pozbawione lub zdeformowane.
Ta dominująca w myśleniu o sztuce postawa uległa zachwianiu u progu nowoczesności,
najpierw około połowy XVIII, gdy wielu myślicieli zaczęło powszechnie podważać przekonanie
o obiektywnej naturze piękna. Zakwestionowano pogląd o jego harmoniczności i regularności,
zamiast tego zaczęto cenić żywość, malowniczość i niezgodność z kanonami6. Odrzucenie paradygmatu klasycznego piękna zaowocowało licznymi praktykami artystycznymi, które skierowały
fascynacje twórców w obszary uznawane wcześniej za nieinteresujące czy wręcz pozbawione
statusu artystycznego. Artyści romantyczni zainaugurowali penetrowanie mrocznych zjawisk świata, wydobywając na jaw podświadome lęki i majaki duszy, przedstawiali je w postaci obrazowań
idiosynkrazji czy chorobliwych stanów umysłu. Doszukiwali się w swoich wizjach nadzwyczajnej
atrakcyjności i obietnicy zmysłowego oczarowania, zezwalającego na eksperymenty formalne
i rozszerzenie granic sztuki.
Przełom XIX i XX wieku, łącznie z głębokimi przeobrażeniami w sposobie życia i mentalności
jednostki i społeczeństw, definitywnie zaprzepaścił imperatyw dążenia do osiągania piękna w dziele sztuki. Hierarchia ważności celów estetycznych przesunęła się w sferę potęgowania ekspresji,
potrzeby deformacji wyglądu, nakazywała poszukiwanie nowych rozwiązań formalnych, a przede
wszystkim odrzucała zasadę mimetycznego odtwarzania rzeczywistości. Wraz z tą postawą coraz
bardziej słabło przekonanie o ścisłym związku dzieła sztuki z wytwarzaniem pozytywnego oddzia5
6

Tenże, Historia estetyki, T. 2. Warszawa 2009.
W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982, s. 160.

ływania na odbiorcę. Fowizm, kubizm, futuryzm,
dadaizm i następujące po sobie kolejne „izmy”,
niweczyły poczucie jedności obrazu i zawartych
w nim przedstawień rzeczy jako obiektów ładnych
czy też harmonijnych. Poprzez wprowadzenie licznych dysonansów formalnych – kompozycyjnych,
barwnych oraz znaczeniowych, dzieła te wywoływały gwałtowne emocje odbiorców, niekiedy
o silnym ładunku repulsywnym7.
Podobnie jak nieustanne dążenie do ujęcia
i zdefiniowania piękna, problematyka brzydoty
zajmowała artystów od najdawniejszych czasów
i w dziejach sztuki często odnajdujemy liczne przykłady jej zastosowania. W odróżnieniu od piękna,
które próbowano na różne sposoby teoretycznie
określać i definiować, zastanawiający jest brak
usystematyzowanej refleksji teoretycznej na jej
temat, być może dlatego że wydawała się zanadto
banalna i konwencjonalna. Mimo to, jej obrazowe
reprezentacje często miały zastosowanie jako
elementy wytwarzające określone przekonania
i modelujące świadomość widzów. Najczęściej
była łączona z oddziaływaniem moralnym na odbiorców, postacie o negatywnych cechach bądź
popełniające złe czyny, przedstawiane były jako
istoty posiadające odrażającą powierzchowność
Pablo Picasso, Kobieta w koszuli, 1913. Fot. internet.
i wygląd. Brzydota realizowała więc w dużej mierze funkcję dydaktyczno-moralizatorską, pełniąc rolę antywartości etycznej; miała obrazować
występek i brak zasad moralnych. Mimo to, dosyć wcześnie zauważono, że jej ucieleśnienia mają
interesujący wygląd i przyciągają uwagę widzów. Dostrzeżono również i to, że artystyczne przedstawienia przedmiotów będących w naturze brzydkich, dokonują ich transmutacji i zmieniają ich
estetyczny status.
Rzadko kiedy jednak próbowano ją definiować, przechodząc nad nią do porządku dziennego
jako sui generis negacją czy też antytezą piękna. Była swoistym rewersem dla elementów dzieła
uznanych za doskonałe i realizujących pragnienie obecności ideału. Budując obraz rzeczywistości
na zasadzie opozycji, zawierający pozytyw i jego przeciwstawienie, rozumiana była podobnie jak
antytetyczność dobra i zła czy prawdy i fałszu. Takie ujęcie zezwalało na przekazanie ważnego
i jednocześnie mocnego komunikatu, ułatwiającego właściwy dobór wartości życiowych lub sposobów postępowania. Jak stwierdza Maria Gołaszewska: „Już od czasów starożytnych zaczęto sobie
uświadamiać rolę tego, co brzydkie w budowaniu wartości dzieła: elementy brzydoty zawierały
np. postacie komiczne; osoby, które miały być przedmiotem potępienia, kpiny, które miały być
ośmieszone też musiały być brzydkie”8. Z tego też powodu przedstawianiu brzydoty towarzyszyła
jej groteskowość, brak powagi, sztuczność i wyraźnie konwencjonalny charakter. O ile piękno dawało się ująć w karby próbującego ująć jego istotę uniwersalnego dyskursu, o tyle brzydota była
odwołaniem się do tego, co indywidualne w doświadczeniu; nie posiadając postaci dążącej do
ideału, wytwarzała u odbiorców poczucie odrzucenia i niechęci. Brak doskonałości formy, ułomny
i kojarzony z nieprzyjemnymi doznaniami status fizyczny, sprawiał że brzydota najczęściej kojarzyła
się ze stanami towarzyszącymi rozpadowi, degeneracji i upadku.
Na dialektyczną nierozerwalność współobecności brzydoty i piękna zwracał uwagę w połowie
XIX wieku niemiecki estetyk Karl Rosenkranz. „Brzydota istnieje o jedynie o tyle, o ile istnieje piękno, które stanowi jej pozytywną przesłankę. Gdyby nie było piękna, nie byłoby wcale brzydoty,
Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń tego typu była wrzawa wywołana próbą wystawienia przez Marcela
Duchampa jego Fontanny w 1917 na Wystawie Niezależnych w Nowym Jorku. Wydarzenie to stało się punktem zwrotnym
dla sztuki współczesnej. Zob. C. Tompkins, Duchamp. Biografia, Poznań 2001, s. 167 i n.
8
M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984, s. 361.
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ponieważ istnieje ona jedynie jako jego negacja”9. Zwracał jednocześnie uwagę na to, jak duże
znaczenie w procesie jej odczuwania mają odczucia negatywne, związane zwłaszcza z reakcjami
na przedmiot zmysłów niższych, tzw. „zmysłów kontaktu” czyli węchu, smaku oraz dotyku. Zezwalają one na rozpoznanie cech fundamentalnych dla naszego odbioru i zakwalifikować przedmiot
jako odrażający lub szkaradny. W przeciwieństwie do szlachetnych „zmysłów dystansu” (wzroku
i słuchu), umożliwiają bezpośrednią fizyczną ingerencję bodźca na nasz ustrój, a przez to bardziej
spontaniczną i intensywną reakcję. Jednak, zdaniem Rosenkranza, największą brzydotą nie jest
to, co tkwi w ohydnych formach natury, lecz to, co wiąże się z naszymi myślami, postępowaniem
i namiętnościami prowadzącymi do zbrodni oraz wszelkiego występku. To umysł generuje najstraszniejsze formy idiosynkrazji i wstrętu10...

Cechy konstytutywne brzydoty
Brzydota jest więc pojęciem niejednoznacznym, na trwale weszła do języka jako wyrażenia semantyczne określające nasz stosunek do opisywanego przedmiotu. Dyskurs na jej temat często powraca
w kontekście aksjologicznych rozważań o aksjologicznym wymiarze sztuki11. Umberto Eco w swojej
Historii brzydoty podaje trzy główne typy jej rozumienia: jako niedostatek fizyczny budowy, brak
formy oraz piękne przedstawienie w artystycznej materii dwóch jej poprzednich przejawów. To
ostatnie powoduje paradoks „pięknej brzydoty”, tak powszechnie obecnej w dawnym malarstwie.
Brzydota o podłożu fizjologicznym zawsze wywołuje doznania o charakterze taediogennym (odruch odrzucenia). Na przeszkodzie w jej unikaniu stoi jednak powszechność występowania. Świat
zwierzęcy i roślinny pełen jest nieczystości, form obmierzłych i wywołujących niesmak. Mimo
to nie udaje się ująć ich fenomenu w formie perfekcyjnie opracowanej. Platon w Parmenidesie
stwierdza, że brud i owłosienie to przedmioty, którym nie można przypisać postaci doskonałej.
„Te rzeczy już są takie jakimi je widzimy”12. Nasze ich percypowanie jest zdeterminowane przez
„zmysły kontaktu”, a te nie wytwarzają stałych obrazów świata. Tak więc próby doszukiwania
się artystycznej reprezentacji brzydoty jeśli wykorzystują jej wymiar fizjologiczny, są skazane na
ustawiczne ponawianie próby i modyfikacje.
Sztuka od zawsze zmierzała do pełniejszego zrozumienia i ujęcia rzeczywistości człowieka.
Aby umożliwić bardziej wiarygodne poznanie świata nie można było pominąć niezwykle ważnego faktu, jaki stanowi obecność w nim rzeczy niepięknych, bądź odbiegających od kreowanego
ideału. W przeciwieństwie do piękna, którego formy są przewidywalne i sprawiają wrażenie dokończonych, posługiwanie się brzydotą daje poczucie otwartości i braku ograniczeń, generując
tym samym potrzebę ciągłej zmienności. Ilość wariantów zdaje się być nieograniczona. Ten stan
rzeczy odpowiada współczesnym artystom, których nęci łamanie przyzwyczajeń i reguł i staje się
wyznacznikiem współczesności: pozwala na poszukuje różnorodności i niestygnących podniet,
daje odczucie nowości i niezwykłości, szokuje, ciekawi i zaskakuje.
Ewolucja zastosowania brzydoty w sztuce
Proces waloryzacji estetycznej brzydoty można wyróżnić trzy główne linie rozwojowe, różniące
się stosunkiem do uzyskiwanych cech formalnych dzieła. Odróżnia je także stopień nasycenia jej
występowania oraz znaczenie dla budowy pozaestetycznej wymowy dzieła. W czasach najnowszych
dominację uzyskała najbardziej radykalna z nich, anihilująca paradygmat formy w dziele sztuki.
1. Zainteresowanie odmiennością, posługiwanie się brzydotą jako swoistym pendant piękna (od
antyku, przez manieryzm, romantyzm, modernizm, postmodernizm). Elementy brzydoty miały
być uzupełnieniem i kontrastem dla klasycznego modelu piękna, opartego na harmonii i proporcjach, będącego w dużej mierze konstrukcją intelektualną i rezultatem zastosowania konwencji
artystycznej. Dzięki temu piękno miało zyskiwać dodatkowy blask i znaczenie, także w wymiarze
etycznym. Aspekty brzydoty często pełniły funkcje symboliczne personifikując negatywne postawy
moralne. Swoje apogeum postawa ta zyskała w manieryzmie, czego przejawem było odrzucenie
klasycznego porządku i harmoniczności, zanegowanie zasady decorum i umiaru na rzecz domiK. Rosenkranz, Estetyka brzydoty, cyt. za: U. Eco, Historia piękna, Poznań 2005, s. 136.
Ibidem. Zob. też W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia, Kraków 2009, s. 175 i n.
11
Zob. T. Pękala, Wartość brzydoty w sztuce współczesnej, [w:] Estetyka i filozofia sztuki: tradycje, przecięcia, perspektywy. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Bohdana Dziemidoka,
pod red. M. Bokiniec i P. J. Przybysza, Gdańsk 2009, ss. 93-104.
12
J. Clair, De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, Gdańsk 2007, s. 16.
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nanty form wynaturzonych, często
skręconych spiralnie i powyginanych,
w których można dopatrzyć się znamion rozkładu i degradacji. Artyści
epatowali aberracjami wzrokowymi,
posługiwali się kalamburami wizualnymi, perspektywą anamorficzną
i zagadkowymi emblematami. Wiele
z tych treści jest dzisiaj możliwych
do odczytania tylko przy pomocy
właściwych leksykonów i kluczy
interpretacyjnych (takich jak np. Ikonologia Cesarego Ripy). Kluczowym
zagadnieniem było udziwnianie
wizerunku świata, doszukiwanie się
jego niesamowitości i wywołanie
niepokoju „nienasyceniem formy”
przez specyficzny montaż i przetworzenie form realnych. Symetria została
zastąpiona asymetrią, a konsonans
zestrojem elementów ujawniającym
zasadę dysharmonii.
2. Fascynacja deformacją, pokracznością i degeneracją, wprowadzanie
ich jako składników dominujących
w dziele, a tym samym odrzucanie
piękna opartego na klasycznych
regułach (romantyzm, symbolizm,
ekspresjonizm, surrealizm). W zamian Joseph Beuys, Krzesło z łojem, 1964. Fot. internet.
uzyskiwano wrażenie niezwykłości
i efekt silne zindywidualizowanego przekazu artystycznego. Brzydota traciła tu swój negatywny
aspekt moralny, stawała się wartością równoprawną pięknu, a niekiedy przewyższała je ze względu
na swoją wizualną atrakcyjność. Linia ta miała swoją kulminację na przełomie XIX i XX wieku, związana była z nurtami modernizmu (szczególnie mocno łączy się z dekadentyzmem) i awangardy. Jej
główną zasługą dla zmiany rozumienia sztuki było programowe naruszanie jedności formy i treści
dzieła, zerwanie logiki wizualnej obrazu, epatowanie zgrozą, dyzgustem dla samej przyjemności
generowania koszmarów, wywoływania stanów zagrożenia i wprawiania w stan acedii bez proponowania pozytywnych wskazówek czy rozwiązań. Ważnym wyróżnikiem dla tego nurtu stało
się odrzucenie paradygmatu mimetycznego odtwarzania rzeczywistości. Jej konsekwencją stało
się dekomponowanie elementów składowych dzieła oraz rozszerzenie jego wymowy ideowej
o wartości symbolizujące stałą obecność zła, zagrożenia lub przemocy.
3. Epatowanie brzydotą, pochwała form wynaturzonych, obscenicznych, budzących wstręt i abominację, wykraczanie poza teren zwykłej estetyki, subwersja znaczeń i wartości artystycznych
(neoawangarda, body art, performance, sztuka krytyczna). Jej konsekwencją jest apoteozą brzydoty, transgresja sensów we współczesnej kreacji wizualnej, radykalne redefiniowanie wartości
kulturowych. Zjawiska te silnie wystąpiły w latach 60-tych XX wieku, miały związek z generalnym
kryzysem kultury zachodniej i wytworzeniem się nurtów kontrkultury. Linię tę charakteryzują
antyestetyzm i „nihilizm” estetyczny – odrzucenie formy jako elementu konstytutywnego dzieła,
a zamiast tego zastąpienie jej ukierunkowanym oddziaływaniem socjologicznym. Brzydota stała
się tu narzędziem do łamania tabu społecznych, transgresji norm obyczajowych. Kompatybilnymi
z nią mechanizmami wywoływania reakcji odbiorców są skandal, szok, dewiacja. Wykorzystywanie
zmysłów „kontaktu” w celu wywoływania gwałtownych, a przez to skutecznych reakcji odbiorców.
Odrzucenie zasady spójności i trwałości dzieła na rzecz jego defragmentacji i działania ograniczonego w czasie.
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Brzydota dzisiaj
Jest w tym coś szczególnie znaczącego, że eleganckie powierzchnie galerii i przestrzenie muzealne
są dzisiaj dioramą dla wszelkiej maści szkaradzieństw i odpychających obiektów, które rozpanoszyły
się w nich na dobre. W wysmakowanych wnętrzach, urządzone sterylnie czysto, bądź stylizowanych
na postindustrialne kazamaty instytucje te prezentują wytwory, których głównym zamiarem jest
wprowadzenie w stan konfuzji zwiedzających. Władze muzeów i organizatorzy wystaw są tego
w pełni świadome, skoro niekiedy uprzedzają i ostrzegają widzów o mogących spotkać ich negatywnych konsekwencjach uczestniczenia w takich pokazach. Na wystawie pod tytułem Sensation,
zaprezentowanej w Royal Academy w Londynie, wyeksponowane dzieła poprzedzało obwieszczenie zamieszczone przez brytyjski Departament Zdrowia Publicznego, uprzedzające, że: „Eksponowane dzieła mogą wywołać szok, wymioty, zakłopotanie, panikę, euforię lub lęk. Jeśli cierpisz na
wysokie ciśnienie, zaburzenia nerwowe bądź sercowe, przed wejściem na wystawę skonsultuj się
z lekarzem”13. Wystawa musiała odnieść spory marketingowy sukces, skoro zdecydowano się dwa
lata później powtórzyć ją w nowojorskim Brooklyn Museum of Art. Prezentowane na niej obiekty,
takie jak zanurzony w formalinie rekin Damiena Hirsta, namiot z wypisanymi na ścianach danymi
dotyczącymi kochanków Tracey Emin czy najbardziej bulwersująca praca Virgin Mary Chrisa Ofiliego
zawierająca odchody słoni, przedstawiały się w oczach publiczności jako bardzo kontrowersyjne
i niezasługujące na eksponowanie w tak uznanych instytucjach14.
Zabiegi, polegające na odrzucaniu estetycznych konwencji i łamaniu przyzwyczajeń widzów
w celu uzyskania silnego wrażenia emocjonalnego gwarantującego wystawienniczy sukces, stały
się w ostatnim czasie raison d’être wielu artystycznych prezentacji. Na wystawie Siusiu w torcik
zrealizowanej w 2009 przez stołeczną „Zachętę”, jej kurator Karol Radziszewski, zrezygnował ze
zwyczajowego wykorzystywania dzieł najlepszych, wybitnych; z archiwów tej szacownej instytucji
wydobył utwory małowartościowe i nieudane. Obrazy malarskie i grafiki, programowo zestawione
bez rygoru dążenia do formalnej spójności, spointowane orgiastycznym gejowskim hard porno
(o ograniczonej jednak dostępności), doskonale ilustrują postawę współczesnych kreatorów wizualności – odrzucenia wszelkiego podejrzenia o posługiwanie się w swoich wyborach artystycznych
jakichkolwiek związków z kategorią klasycznie pojmowanego piękna15.
Te, wybrane spośród wielu innych przykłady ilustrują postępujące w obszarze sztuki zjawisko
fundamentalnej rewaloryzacji sposobów określania kanonów estetycznych. Prowokują także pytania o jej najbliższą przyszłość. Czy potęgowanie się obecności brzydoty i pochodnych jej form
będzie trwałą tendencją? Czy sztuka oparta na konsekwentnie kształtowanej formie przetrwa
próbę czasu? Jakie jakości sztuki będą atrakcyjne dla publiczności? Trudno dziś na te pytania
jednoznacznie odpowiedzieć. Perspektywy rozwoju sztuki będą zależały zarówno od sposobów
działania artystów, jak i postaw odbiorców. Ci pierwsi widzą dla siebie wielki interes w penetrowaniu
nieodkrytych zakątków rzeczywistości i ujawnianiu jej najbardziej skrywanych tajemnic. Wehikułem
ich działania jest posługiwanie się niestygnącymi zmysłowymi podnietami. Widzowie podążają za
artystycznymi propozycjami w oczekiwaniu atrakcyjnych nowości, jak też głębszego zrozumienia
zmieniającej się antroposfery. Jeśli nie znajdą wspólnej płaszczyzny ideowego porozumienia
będziemy świadkami wielu napięć, kontrowersji i zwrotów akcji. Tak czy inaczej, przyszłość sztuki
będzie areną niejednego zaskakującego spektaklu.

Mistrz i uczeń

Z

asadą programową galerii Pentagon Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, jest prezentowanie twórczości wyróżniających się artystów związanych pracą dydaktyczną z uczelniami
artystycznymi. Formułę wystaw określono jako mistrz i uczniowie. Mistrzowie zapraszani są
do wspólnego ze swoimi uczniami pokazu prac. W listopadzie i grudniu 2011 na wystawie zatytułowanej Małgorzata Chomicz – studenci i absolwenci prezentowany był zespół prac które zrealizowane
zostały w Pracowni Grafiki Warsztatowej Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Decyzja o wyborze do prezentacji prac graficznych wykonanych w technikach tradycyjnych ma
swoje głębokie uzasadnienie. Potwierdza je twórczość Małgorzaty Chomicz i jej uczniów.
W rycinie wykonanej w tradycyjnej technice graficznej, nie tylko rozszyfrowujemy koncepcję
artysty, treść i znaczenia. Możemy też obserwować ślady ludzkiej ręki prowadzącej linię, wyżłobione
ślady trawienia, warstwy farby, stopień rzemieślniczej doskonałości. Możemy nawiązać z nią dialog
dotykając papieru, jego wklęsłości i wypukłości, a nawet niedoskonałości materiału lub warsztatu,
które identyfikują dzieło. Możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ryciną – dzisiaj doceniamy bardziej, szczególnie że wobec zakwestionowania przez eksperymenty technik mieszanych
i nowe możliwości techniczne wykorzystywane w realizacji prac graficznych – zacierają się różnice
między drukiem, reklamą, ilustracją, a grafiką. Począwszy od litografii przez offset, serigrafię aż po
techniki komputerowe z ich pozorną łatwością osiągania rezultatów artystycznych, zakwestionowane zostały przekonania że oryginalna (warsztatowa/artystyczna) grafika to ta, w której artysta
w ramach jednej z tradycyjnych technik opracowuje matrycę, drukuje odbitki, opatruje je sygnaturą,
tytułem, datą i nakładem, a na koniec niszczy matrycę.

Cyt. za: J. Clair, De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, Gdańsk 2007, s. 18.
Mnożące się protesty i fala krytyki społecznej spowodowały, że trzecia odsłona wystawy przygotowywana w 1999
w National Galery of Australia, została odwołana w wyniku ingerencji władz rządowych. Mimo to, śledząc artystyczne losy uczestników tej pamiętnej ekspozycji, należy stwierdzić, że większość z nich robi dziś zawrotną karierę
artystyczną.
15
Przykład Radziszewskiego udowadnia, że taka strategia w przestrzeni dzisiejszego art worldu jest nadzwyczaj
skuteczna. Za realizację swoich projektów, autor wystawy, w styczniu 2010 otrzymał prestiżową nagrodę – „Paszport
Polityki”, co otworzyło mu drzwi do najważniejszych polskich galerii.
13

14

Autor, dr, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Tamara
KSIĄŻEK

Małgorzata Chomicz, Przebudzenie, 2011, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 50x70 cm.
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Wojciech Dzieszkiewicz, Florencja, 2011, akwaforta, akwatinta, 30x67 cm.

Wystawa prac graficznych, o której chcę pisać, wobec prezentowanego przez ich autorów stosunku do dzieła graficznego – wydaje się być ważna. Nie tylko ze względu na artystyczne walory
wystawionych prac. Także dlatego, że teraźniejszość sztuki często umyka refleksji teoretycznej
i syntetyzującej. Przyglądamy się jej uważnie, poszukujemy „artystycznej prawdy” a jednocześnie
zdajemy sobie sprawę, że jest ona trudna do zdefiniowania.
Wystawa Małgorzaty Chomicz i jej uczniów wpisuje się w te rozważania i pozwala na nieco
szersze refleksje odnoszące się do użytych w pracach środków artystycznego wyrazu i ich miejsca
w obrazie sztuk graficznych dzisiaj. Prezentowane na niej prace graficzne nie podejmują problemów znamiennych dla wielu artystycznych działań pierwszej dekady XXI wieku. Należy je rozpatrywać w kategoriach estetycznych. Współczesna kultura mediów elektronicznych, ściśle związana
z systemami komunikacji społecznej i technologią, nie interesuje autorów. „Prawda artystyczna”
do której zmierzają, zawiera się w przestrzeni między koncepcją, wizją inicjującą proces twórczy
– a gotowym dziełem. Natomiast „prawda warsztatowa”, którą starają się osiągnąć skutecznie
chroni autorów przed przesadą, nadmiarem i zbytkiem.
Wielkie epoki w sztuce nigdy nie kończyły się całkowicie. Coś z nich zawsze pozostawało w krwioobiegu następnych okresów jako tradycja nadająca się do twórczego przetworzenia. Małgorzata
Chomicz przyznaje znaczenie tradycji pisząc na swoim blogu: „Rycina stuguldenowa (Chrystus
uzdrawiający chorych) Rembrandta van Rijn – wisi zawsze na ścianie mojej pracowni. Nigdy nie

Agnieszka Nowacka, Pejzaż, 2012, akwaforta, 12x21 cm.
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przestanę zachwycać się Rembrandtem, tajemniczym światłem wewnętrznym. Nie byłoby moich
grafik bez szkoły Rembrandta”. Cytuje też wypowiedź prof. Stanisława Rodzińskiego wskazującą
na znaczenie tradycji i jej stałą obecność w sztuce współczesnej. Źródła inspiracji płyną więc
z wyrażanej przez dzieło Rembrandta miłości do świata widzialnego a poprzez widzialne jego
aspekty – do niewidzialnego i wykorzystanie światła, które w dziełach artysty jest zawsze rewelacją,
odkryciem i tajemnicą.
Już wczesny debiut artystki (1995) który charakteryzuje dojrzałość formy także w następnych
latach artystycznych poszukiwań, w których subtelne gry zmysłowej materii przy zachowaniu
oszczędności środków wizualnych – ujawniają zdolność kierowania widza ku temu horyzontowi
wartości, który ukształtowany został w tradycji warsztatowej i artystycznej. Efekty jakie daje operowanie technikami akwaforty, akwatinty, suchej igły, malarskie a nie graficzne traktowanie form,
trawione i ryte kreski i punkty, ciemne płaszczyzny o zróżnicowanym natężeniu oraz białe plamy
będące ich przeciwwagą – każdy z tych elementów na równi decyduje o ogólnym wyrazie odbitki graficznej. Operując kontrastami bieli
i czerni artystka niweluje monumentalizm
większych kształtów, podkreśla wewnętrzne podziały. W sposobie zakomponowania
płaszczyzny często piętrzy coraz drobniejsze formy, zmienia wielkość i natężenie linii
i punktów, operuje płaszczyznami waloru.
Działając punktem, drobnym draśnięciem,
kreską o mikroskopijnej wielkości, spiętrza
analogiczne układy i obejmuje obszary daleko szersze, niż tylko gamę powtarzalnych
form. Światło i cień stają się elementami
decydującymi o wyrazie kompozycji, są też
sposobem poszukiwania najdoskonalszej
formuły dla poszczególnych tematów.
Kolejno powstające prace to formy
przypominające rozłupane kamienie,
kamienne stele, bramy, drzewa, trawy
i żywioły. Kamień jest symbolem praprzyczyny, istnienia, niezmienności, ciężaru
i długowieczności. Można go postrzegać
jako broń (Dawid) i jako księgę praw (tablice przykazań). Artystka wspomina w wypowiedziach o znaczeniu dla jej twórczości
podróży do Włoch i Izraela, i związanych
z nimi przeżyciem opowieści biblijnych.
Tytuły prac takie jak Psalm, Odkupienie, Katarzyna Robak, bez tytułu, 2009, akwatinta, odprysk,
Pieśń o milczeniu... potwierdzają ten krąg 70x50 cm.
zainteresowań.
Zatem – postawione na początku drogi twórczej przez artystkę pytanie – jest, jak sądzę, pytaniem o prawidła przesądzające o naturze świata, o jego celowość, a także o naturę człowieka
i o Boga, i razem składają się na poszukiwaną, nadrzędną zasadę twórczości – zasadę sensu.
Okrągłe formy jak powierzchnie „rozłupanych kamieni”, pejzaże ukazujące powstanie i rozpad
świata. W tym stworzonym przez artystkę polu gry, jeśli zaakceptuje się główne założenie – potęgę
natury, rządzą swoiste i logiczne prawa. To ona jest jedną z głównych przyczyn wszystkich procesów
zachodzących na płaszczyźnie ryciny. Formy są oble, zaokrąglone i powtarzają się w różnych wariantach.
Każda kreska, kształt, mały punkt korespondują ze sobą i wspólnie tworzą strukturę, która bez reszty
wypełnia kształt formy. A kiedy pojawia się światło, ciemne pęka pod naporem bieli i zdaje się, że to
światło sprawia, iż mikrostruktury, które podlegają prawom wzrostu i rozpadu – odradzają się. Formy
pęcznieją od środka by w końcu zmienić się w bryły złożone z wielu drobnych punktów określające
podstawowe symptomy materii. Materia ta ma swoją głębię, jest namacalna, jej dotknięcie jest jednym
z najżywszych odczuć zmysłowych.
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Subiektywną analizą elementów struktury
świata natury są między innymi prace: Psalm,
akwatinta, wklęsłodruk, 2003, wym. 100x70 cm;
Tęsknota, akwatinta, wklęsłodruk, 2003, wym.
100x70 cm; Odkupienie, wklęsłodruk, 2004,
wym 100x70 cm.
Wertykalne kształty, natężenia walorowe, stosunki przestrzenne, to jakby efekt
wczucia się autorki w siły kształtujące naturę.
Zdaje się ona rejestrować to, co się dzieje
między atomami materii – linie i punkty
i ich stały ruch, napięcie energetyczne,
kierunki ekspansji w górę, ku zwieńczeniu
formy które ukształtowane jest przez efemeryczny byt drobnych, lotnych punktów.
Pojawia się międzyprzestrzeń, która zdaje się
unicestwiać ich masę tak, że pozostaje tylko
pozbawiona ciężaru idea. Do tej grupy prac
należą też miniatury graficzne Ogień, Woda
i Powietrze, wykonane w technice akwatinty
i mezzotinty z 2011 roku.
W grupie prac: Psalm 123, wklęsłodruk,
2000, 100x70 cm; Psalm, wklęsłodruk, wypukłodruk, 2001, 100x70 cm; Brama, wklęsłodruk, wypukłodruk, 2004, 100x70 cm, widać
wysiłek przekraczania tego co zmysłowe
ku temu co intelektualne i ukryte. Forma Małgorzata Chomicz, Psalm, 2001, wklęsłodruk,
bramy wiąże się z symboliką granicy i jej wypukłodruk, 100x70 cm.
przekraczania, które staje się momentem
refleksji, świadomością jaką zyskujemy w momencie podjętej decyzji wszelkich przekroczeń w życiu
i w nas samych. Wskazuje także na możliwość zobaczenia poprzez dzieło to, co poza nim, a co stanowi jego istotę. Łączenia tego co poprzez dzieło sztuki staje się widzialne z tym co mażemy zaledwie
przeczuwać. Monumentalne formy mocno operują powierzchnią, a napięcia jakie się na niej pojawiają
są wynikiem wewnętrznego napięcia. Kolor jaki się w tych pracach pojawia żarzy się ogniem pod
powierzchnią dotyku, gama barw ziemi, które szlachetnieją w zgaszonych szarościach i czerniach,
ożywają w błysku światła w prześwicie bramy, innym razem u podstawy formy – dynamizując ją.
Osobną grupę prac stanowią miniatury graficzne (seria Pejzaży z cyprysem, Znak I, Znak III, List
i inne). Powstają w różnym czasie i są jeszcze jednym sposobem rozwiązywania przez artystkę
nurtujących ją problemów artystycznych: wyrafinowanie linii i jej miękkość, małe prostokąty pełne kresek i rozjaśnień – pozwalające na utrzymanie równowagi między przestrzenią i światłem.
Nie ma w nich żadnych schematycznych uproszczeń ani narzucających się rytmów, całe napięcie
skierowane jest na wypowiedzenie swego stosunku do świata.
Krótki, bo piętnastoletni okres twórczości artystki, tu pokrótce scharakteryzowany, zaowocował
29 wystawami indywidualnymi i udziałem w ponad 80 wystawach zbiorowych oraz wieloma nagrodami otrzymanymi na krajowych i zagranicznych wystawach. Szczególnie satysfakcjonującym
efektem wytężonej pracy artystycznej i dydaktycznej są nagrody jej studentów i absolwentów
Wydziału Grafiki UW-M. I to oni towarzyszą „Mistrzowi” w radomskim pokazie.
Prace studentów wykonane są głównie w technikach: akwaforta, sucha igła, akwatinta. Charakteryzuje je stylistyczna klarowność i pewna imaginacyjność, która wyraża się przez tworzenie
pomostów między światem zmysłowym a symbolem wskazującym na rzeczywistość myślową.
W miejsce realnego opisu kształtu pojawia się w nich czasem iluzyjność, a w miejsce realnego
studium – ekspresyjna deformacja.
Piotr Kobrzyński – rytuje akty, pejzaże Warmii i Mazur, charakteryzujące się powściągliwością formy
przy równoczesnym bogatym efekcie wyrażonym przez ekspresję kreski, rozlaną miękkość wydrapanych
na płycie linii z całą ich rysunkową swobodą.
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Agnieszka Nowacka w pracach dyplomowych wykonanych w technikach
akwaforty i akwatinty rytuje pejzaże,
które charakteryzuje miękkość akwafortowej kreski w studiach drzew i rozlewisk
wodnych. Natura jest w nich uspokojona
i statyczna, łagodne światło, układ ciemnych i jasnych płaszczyzn równoważą
kompozycję.
Ekspresja kształtu i dramatyzm wyrazu
uzyskana przez kontrasty czerni i bieli
oraz energię linii cechuje prace Małgorzaty Citowicz, kiedy rytuje krzesło we
wnętrzu i jakby dla równowagi spokojne
i nostalgiczne wspomnienia z wakacji
w nadmorskich pejzażach. Charakteryzuje
te kompozycje ład, który jest zasługą intelektu, wyrażający się w rozłożeniu akcentów w poszukiwaniu zasady jednoczącej
w całość kompozycję.
Grafiki dyplomowe Karoliny Paszkowskiej, przedstawiają różne oglądy
figury ludzkiej, lekkie i spontaniczne jak
zapis pierwszej myśli. Ich wizualna uroda
jest efektem zderzenia różnych technik,
autorka łączy na jednej planszy akwaKatarzyna Kulągowska, bez tytułu, 2009, wklęsłodruk,
fortę, akwatintę, suchą igłę oraz odciski
100x70 cm.
różnych materii.
Katarzyna Robak także łączy na jednej planszy akwafortę, akwatintę, mezzotintę i suchą igłę.
Autorce chodzi nie tylko o demonstrację biegłości warsztatowej. Ujmowanie kształtu jest czyste
wyrazie a zastosowane rozmaite sposoby trawienia płyty dają efekt trzeciego wymiaru. I nie chodzi
tu o perspektywę powietrzną ani o celność walorów, ale o głębię przestrzenną.
Katarzyny Kulągowskiej inspirowane celtyckimi kamieniami i talizmanami grafiki dyplomowe
są jak znaki czasu. Autorka sprawnie operuje płaszczyznami waloru, które subtelnych różnicuje.
Światło rozświetlające ciemne powierzchnie materii staje się elementem decydującym o wyrazie
kompozycji.
Wojciech Dzieszkiewicz przedstawia weduty miast włoskich (Perugia, Florencja, Asyż, Piza).
Drobne splątane kreseczki i ich zagęszczenia pozwala autorowi na osiągnięcie przestrzennych
efektów i kontrastów pomiędzy jasnymi i ciemnymi partiami przedstawienia.
To tylko wybrane przykłady prac studenckich. Wskazują na znajomość warsztatu graficznego
i co ważne indywidualny sposób rozwiązywania problemów. Wskazują też na słuszność przyjętej
dla galerii Pentagon zasady organizacji wystaw. Przekonują bowiem, że bardzo stara relacja mistrz
– uczeń, dziś także spełnia się w efektach twórczej aktywności ucznia, jeśli ta relacja oparta jest na
przekazywaniu wartości, kształtowaniu rozwoju intelektualnego i przygotowaniu do samodzielnej
pracy artystycznej.
Tamara Woźniak-Książek

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Pracowała w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku.
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„Być człowiekiem to znaczy udawać człowieka”
rozważania nad dekonstrukcją tożsamości jednostkowej
w ponowoczesności

Wstęp

P

ytanie „ile jest ze mnie we mnie?” pojawiało się u mnie, podczas procesu twórczego, już od
kilku lat. Pytanie o to „kim jestem i dokąd zmierzam”, towarzyszy ludzkości i nastręcza problemów od wieków. W epoce ponowoczesnej zaczyna ono brzmieć jednak inaczej – nie kim
jest człowiek, ale kim się staje, kim zaczyna siebie czynić. Co się z nim dzieje? W jakich warunkach
i czasach przychodzi mu żyć i tworzyć swą istotę? U progu XXI w., jak stwierdza Zygmunt Bauman,
człowiek wyzbył się wiary w akt stworzenia, odkupienia grzechów i w potępienie wieczne. Stał się
„panem swojego losu”. Już żadne ograniczenia, oprócz własnych braków nie stoją na przeszkodzie
w doskonaleniu otaczającej go rzeczywistości i siebie samego. Życie w epoce ponowoczesnej, jak
stwierdza Bauman, zmusza do ciągłego ruchu, do niemożności wytrwania w miejscu. Podążając tym
torem, bycie nowoczesnym oznacza ciągłe wykraczanie poza siebie, bycie w stanie nieprzerwanej
transgresji. Co więcej, to pogodzenie się z faktem, że tożsamość istnieje, jako „niedokończony
projekt”, a jego zasadą jest zmiana1.
Zastanawiając się nad procesem ciągłego samookreślania siebie oraz nad słowami Baumana,
iż „z definicji ludzie się rodzą; swe istoty muszą tworzyć. Definicja mówi ci, kim jesteś, podczas gdy
istota wabi cię tym, czym jeszcze nie jesteś, ale stać się możesz”2, stworzyłam w swoich pracach
zbiór rzeczy porzuconych, odpadów w produkcji tworzenia siebie, przedmiotów, które zostały ze
zdekonstruowania niepotrzebnych już komuś obrazów swej istoty, ale które są w ciągłym użytku,
są przywłaszczane, ponownie wykorzystywane do skonstruowania nowych wersji swojego „ja”.

Tożsamość ponowoczesna
Pojęcie tożsamości
Poczucie tożsamości to świadomość i poczucie bycia sobą pomimo zmian zachodzących w czasie
oraz „orientacji co do tego, kim się jest i jakie jest własne miejsce w świecie”3. Celem każdego
człowieka jest budowanie i utrzymywanie stabilnego poczucia tożsamości. Nie jest to wcale proces prosty w związku z ciągłymi zmianami, jakie dokonują się we współczesnej rzeczywistości.
Barbara Harwas-Napierała pisze, iż „(...) jednostka musi ciągle integrować nowe treści do obrazu
«ja»”4. Nadmierne dostosowywanie się do zmieniających się warunków życia i wynikającymi z nich
wymaganiami, upłynnienie tożsamości, tworzenie jej na nowo w zależności od okoliczności, powoduje utratę poczucia stałości swej osobowości.
Ponowoczesność rozumiana jest jako nowa sytuacja społeczna w jakiej przyszło jednostkom
funkcjonować, z dominującą pozycją kapitalizmu, w każdej już nieomal dziedzinie życia, nową
moralnością oraz z nowym modelem życia dyktowanym przez kulturę masową. Wolność wyboru
staje się losem jednostki, ale również jest jej przeznaczeniem. Tożsamość jest nie tylko upłynniona,
ale i elastyczna, niestabilna, podlega ciągłej rekonstrukcji, współgra z siłami panującymi na rynku
i z siłami konsumpcyjnymi. Czy nieprzerwana ciągła modernizacja zmusza nas do wiedzenia losu
tułacza, po to by wyruszyć na poszukiwania nowych, lepiej nas charakteryzujących tożsamości?
„Kolekcjoner wrażeń”
Skutki nowego kapitalizmu są źródłem niepokoju, jak i braku stabilnego podłoża, które powinno być punktem oparcia dla wszelkich działań. Nic więc dziwnego, że człowiek nauczył się żyć
w wiecznej teraźniejszości, w tzw. „momentalności”, w nieskończenie pojemnych chwilach, krótkotrwałych zdarzeniach, przemijających ludzi, zapominając o przeszłości i nie wierząc w przyszłość5.
Nie chodzi o odkrycie i pielęgnowanie „powołania” ani też o konstruowanie tożsamości, lecz
„o to, by «nie dać się zdefiniować», by każda przybrana tożsamość była szatą a nie skórą”. Bauman
używa metafory turysty i włóczęgi na zobrazowanie takiego stylu życia. Postać turysty uosabia
strategię ucieczki przed jakąkolwiek formą przywiązania, stabilizacji, zależności czy przewidywalności. Wszędzie jest przejazdem, gościem, podróżnym. Nie należy do nikogo ani też do niczego
się nie przywiązuje. Każde jego przybycie równoznaczne jest już z jego odejściem, a wszystko co
mu się przytrafia ma charakter epizodyczny.
M. Jarymowicz, T. Szustrowa, Poczucie własnej tożsamości-źródła, funkcje regulacyjne, Warszawa 1980,
s. 439-473.
4
Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, pod red. B. Harwas-Napierały, H. Liberskiej, Poznań
2007, s. 18.
5
Z. Bauman, Płynna Nowoczesność, s. 192-201.
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Z. Bauman, Płynna Nowoczesność, Kraków 2006, s. 46.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 117.
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Próba zdefiniowania swej tożsamości daje często niekompletny obraz, pełen luk i miejsc pustych,
czy wypełnionych kolorem fragmentów wyraźnie do siebie niepasujących, będących próbą stworzenia nowej jakości.
W pracy tej, jak zarówno w moich grafikach, spróbowałam przyjrzeć się problemowi dekonstrukcji tożsamości w ponowoczesnym świecie i konsekwencjom tego procesu, które nie są bynajmniej
negatywne. Owszem, pojawia się niepewność, że nabywany obraz siebie, nie jest tym ostatecznym
i najlepszym, a nieprzerwana modernizacja nie przyniesie zamierzonych korzyści; lęk czy wybrana
droga jest właściwa oraz upadek wiary w istnienie jej kresu. Z drugiej strony jednak wyłania się
nadzieja, że za kolejną dekonstrukcją i powstawaniem nowych tożsamości zbliżamy się do tworu,
który można nazwać tożsamością prawdziwą.
Podążę za myślą Michała Markowskiego, iż „tożsamość, która nie poddaje się dekonstrukcji, tożsamość niedekonstruowalna, nie jest w ogóle tożsamością, lecz złudzeniem lub pustym słowem”.
Pokuszę się wręcz o tezę, że to właśnie dekonstrukcja jest szansą na odkrycie swojego niepowtarzalnego „ja”, które jednak nie będzie jedną z wielu odsłon dostępną na „rynku” tożsamości, ale
będzie tożsame z prawdą o nas. Rodzi się w takim razie pytanie, na ile można zbliżyć się do autentycznej wersji siebie, do tożsamości żródłowej, nie podlegającemu już dekonstrukcji fragmentu
naszej jaźni? I czy odkrycie tego miejsca w nas, jeżeli jest możliwe, da zaspokojenie i powstrzyma
przed dalszymi poszukiwaniami? Zagłębiając się w trudny świat elastycznej, dryfującej, zmiennej,
niestabilnej, zdezintegrowanej „jaźni”, podejmujemy ryzyko zdobycia wiedzy o nas samych oraz
o tym, co jest sublimowane do naszego wnętrza.
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Czy w takim razie żadna z przygarniętych przez nas tożsamości nie będzie tą ostateczną? A my
skazani jesteśmy na nieustanną tułaczkę i szaleńczy bieg, wyścig, który nie rokuje na jakiekolwiek
zakończenie, a co gorsza nie pozwala na zatrzymanie się. Czy grozi nam wizja, którą roztacza Lewis
Carroll w książce O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra? „Bo tu widzisz, trzeba biec tak
szybko, jak się tylko potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeśli chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej”6. Jak w takich warunkach jaźń ma nie być tworem
kruchym, spękanym, podlegającym fragmentacji i nieustannej dekonstrukcji?

Być, czyli mieć
W pracy zgłębiającej problematykę tożsamości Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek ukazują świat,
w którym wielość możliwości nie daje szansy na wykorzystanie ich wszystkich, a ciągłe „stawanie się”
nie gwarantuje zwieńczenia tego procesu. „Stając się kimś, nie stałeś się jeszcze sobą”7. Gra trwa nadal,
każda nowa próba dekonstrukcji budzi zadowolenie, bo za nią kryje się nowa jakość – co z tego, że
z krótkim terminem przydatności. Witold Gombrowicz trafnie ujmuje tę kwestię: „być człowiekiem
to znaczy udawać człowieka – być człowiekiem to znaczy «zachowywać się» jak człowiek, nie będąc
nim w samej głębi”8. Może ta szaleńcza pogoń i to udawanie bycia kimś, bycia człowiekiem, jest próbą
okiełznania tego, co płynne i niestabilne za pomocą rzeczy, które dają poczucie trwałości.
Dekonstrukcja tożsamości
Pojęcie dekonstrukcji
Nie wszyscy jednak badacze interpretują, jako działanie negatywne, wpływ masowej kultury
konsumpcyjnej na osobiste życie jednostki, w którym buduje poczucie siebie i swej tożsamości.
Jak stwierdza Elliott, „ich zdaniem nie mamy tutaj do czynienia z rozproszeniem czy zanikiem, lecz
6
7
8

L. Carroll, O tym,co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, Warszawa 1990, s. 132.
Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i demokracja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, s. 89.
W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961, Kraków 1988, s. 9.

Indywidualizacja
Współczesny człowiek według Fromma, „wyobcowuje się od siebie, od swoich bliskich, od natury. Został przekształcony w towar, traktuje swoje siły żywotne jako inwestycję, która musi mu
przynieść maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia przy istniejących warunkach rynkowych”12.
Opisuje tę sytuację jako wyobcowanie ludzkich automatów, które mimo trzymania się blisko stada,
pozostają ciągle samotne. Oznacza to, że próby zespolenia są tak naprawdę formą ucieczki przed
sobą. Człowiek zatracił zdolność do posiadania uczuć. Automaty nie potrafią kochać, co najwyżej
mogą wymieniać swoje „osobowe pakiety”, mając nadzieję, że transakcja będzie uczciwa13. Co
jednak najważniejsze, nie wolno człowiekowi zapominać, że mimo schwytania w sieć rutyny, „jest
człowiekiem, niepowtarzalną indywidualnością, kimś, kto otrzymał tylko jedną szansę życia ze
wszystkimi nadziejami i rozczarowaniami, ze smutkiem i lękiem, z tęsknotą za miłością i strachem
przed nicością i samotnością”14. Musi się po prostu pogodzić, że indywidualizacja, tak jak dekonstrukcja, jest jego losem, a wszelkie próby ucieczki przed nią są daremne.
Czas i nicość
Zrozpaczony, ogarnięty poczuciem zagrożenia człowiek, niepewny jutra, wręcz – jak określa to
Roman Ingarden – chce o sobie zapomnieć. Robi wszystko, aby zabić czas. Wynajduje rozmaite
zajęcia i obowiązki, które przyspieszyłyby jego przeżywanie. Częstokroć są to mało istotne sprawy,
którym nadaje znamiona doniosłości. „Odłogiem pozostawia samego siebie, by służyć czemuś innemu. Zamiast być przez pozostanie przy sobie, przez uchwycenie siebie w każdym bólu i w każdej
radości, i w każdym wysiłku i zwycięstwie, zatraca się bezpowrotnie”15. Najgorsze jest to, że nie ma
pojęcia co czyni. Wydaje mu się, że poprzez całe swoje działanie, buduje siebie i rzeczywistość,
a tak naprawdę zagłusza dudniącą w nim pustkę i przerażenie przed niewiadomym. I w momencie,
gdy okoliczności będą wymagały od niego rozstrzygnięcia problemu, nie wedle ustalonych norm
i wzorów, lecz wedle własnej woli; wtedy człowiek taki staje się bezradny. Znajduje bowiem pustkę
tam, gdzie sądził, że zastanie siebie. Pozbawiony zdolności wzruszenia się i zachwytu, wyjałowiony
z emocji, martwy w środku, pan swojego fikcyjnego życia.
Zakończenie
Tożsamość we współczesnym świecie stała się czymś problematycznym, nieukończonym, dekonstruowanym i powstającym na nowo, fragmentarycznym, ale zarazem niezgłębionym, będącym
dla samej siebie jedną wielką niewiadomą. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, według Zygmunta
W. Gombrowicz, Dziennik 1957–1961, Kraków 1988, s. 31.
J. Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987, s. 387-390, tłum. M.P. Markowski, [w:] Markowski M. P., Efekt
inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003, s. 91–92.
11
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. Marcin Gruszczyński, Warszawa 2001,
s. 94.
12
E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2008, s. 89.
13
Ibidem, s. 90.
14
Ibidem, s. 29.
15
Ibidem, s. 61.
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z odrodzeniem, wyłonieniem się nowych, ponowoczesnych form doświadczenia i tożsamości”9.
Zapewne niewielu jest zwolenników poglądu, że to właśnie zdekonstruowanie, zniszczenie, rozpad
daje możliwość dotarcia do prawdy o swoim „ja”, wolnym od nacisków z zewnatrz, od oczekiwań
i wyobrażeń innych. Oznacza to, że ponowoczesność daje szansę na refleksyjną próbę stworzenia
siebie jako projektu, który ma szanse nosić znamiona autentyczności.
Jacques Derrida wyjaśnia, że mimo, iż dekonstrukcja jest rozbiórką, rozkładem, rozwarstwieniem
struktur, to pojęcie to należy odczytywać tylko i wyłącznie w pozytywnym znaczeniu: „Bardziej niż
o destrukcję chodziło w niej o to, by zrozumieć jak dany «zbiór» jest skonstruowany i w tym celu go
zrekonstruować, jakkolwiek trudno było (i jest) wymazać negatywne konotacje tego słowa(...)”10.
Postawa dekonstruktywistyczna zachęca do zajęcia pozycji ironisty, który nie tylko, że nie wiąże
się z niczym trwale, to też niczego z góry nie odrzuca i nie neguje definitywnie. Mogę się nawet
pokusić o twierdzenie, że dekonstrukcja jest wręcz nieprawdopodobnym wybawieniem, bo dzięki
ironii nie pozwala na bezrefleksyjne przywiązanie się do swej tożsamości. Charles Taylor pisze,
że „aby mieć jakieś wyobrażenie tego, kim jesteśmy, musimy mieć wyobrażenie tego, jak stawaliśmy
się i dokąd zmierzamy”11.
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Baumana i innych badaczy, rozkład nowoczesnej kultury, „upłynnienie” form społecznych, osłabienie tradycji, coraz silniejsze oddziaływanie procesów globalizacji w lokalności i w życiu codziennym.
Ludzkie więzi stały się luźne, niepewne, a wzajemne stosunki pozbawione są zaufania. Tacy badacze jak Bauman, czy Giddens dochodzą do wniosku, że społeczeństwo XXI wieku, żyje w świecie
lekkości, mobilności i płynności. Wszelkie granice ulegają zatarciu, a ludzie, instytucje, praca,
rozrywka, dobra materialne, czy pieniężne biorą udział w globalnym przepływie. Jak stwierdza
Bauman: „«Postęp», (...) reprezentuje dziś zagrożenie bezustanną nieuniknioną zmianą, która zamiast
zwiastować pokój i wytchnienie, niesie ze sobą wyłącznie ciągły kryzys i napięcie, nie pozwalając
na moment odpoczynku”16. Konsekwencją tych procesów jest utrata poczucia spójnego obrazu
siebie. Tożsamość staje się czymś płynnym i niestabilnym.
Każdy człowiek, a tym bardziej twórca przepełniony jest lękiem przed utratą poczucia swej
odrębności i indywidualizmu. Drży w obawie przed byciem kopią lub repliką i jak pisze Richard
Rorty, przeraża go, iż jego dzieła, czy jaźń, mogłyby być „po prostu lepszymi lub gorszymi przypadkami dobrze znanych typów”17. Dlatego „pełne zadowolenie może nam dać w życiu jedynie fakt,
że udało się nam wytworzyć wartości noszące piętno naszej osobowości. I, rzecz szczególna, my sami
przekształcamy się pod wpływem dzieł, które stworzyliśmy i z którymi pozostajemy w styczności
bezpośredniej i intuicyjnej, i – mimo naszej woli i naszej wiedzy – odradzamy się i przetwarzamy
przez sam nasz wysiłek pozostawania w służbie realizacji wartości”18.
I właśnie wspomniane odrodzenie, powstanie ze zgliszczy nowej jakości, początek nowego
życia, jest oczywistym, nieuniknionym i najważniejszym następstwem procesu dekonstrukcji
tożsamości.

Aneks
Analizując myśli filozofów dotyczące tematu tożsamości jednostki w ponowoczesnym świecie
i zastanawiając się nad jej dekonstrukcją oraz ciągłym samostwarzaniem się, podjęłam próbę
zobrazowania tego procesu. Cykl grafik, dla których mottem stały się słowa Witolda Gombrowicza
„Być człowiekiem to znaczy udawać człowieka”, jest cyklem otwartym, wykonanym w technice
cyfrowej. Niemniej cykl ten jest przeze mnie traktowany jako integralna część procesu twórczego,
dla którego nie ma z góry ustalonych granic. Wręcz przeciwnie, poszczególne etapy tego procesu
mogą stanowić swoisty regres – cofanie się do punktu wyjścia.
Już dotychczasowe uwagi wskazują na symboliczny wymiar grafik, które odzwierciedlają nie
tylko osobowość autorki, ale również kondycję jaźni współczesnego człowieka. Czasem sylwetki
rysują się na otchłani czerni, wyraźnie starając się z niej wyodrębnić, sugeruje to lęk przed pochłonięciem, rozmyciem, zdezintegrowaniem i wręcz nie-byciem (nieistnieniem). Innym razem
kompozycje grafik wypełniają postacie wtapiające się w wielobarwną masę, złożoną z istot, które
stworzyły swe powłoki (metafory tożsamości) z katalogu dostępnych dóbr i z przypadkowych
fragmentów porzuconych osobowości. Na ich powłokach malują się liczne klęski i niepowodzenia
w procesie budowania zrębów swojego „ja”. Pełno jest w nich miejsc niekompletnych, pustych, źle
dopasowanych. Mieniące się wszystkie ostrym kolorem, nie pozwalają by żadna z nich wysunęła
się na prowadzenie, by stała się bardziej indywidualna od reszty, by stała się lepsza.
Niektóre fragmenty utrzymane są w tonacjach zimnych błękitów, to jakby zapis spotkań z „Innym”, obojętnym, zamkniętym, „kolekcjonerem wrażeń”, przypadkowym przechodniem. Widoczny
brak przywiązania do idei, ludzi, miejsc cechuje ulotny charakter tych spotkań. Ten przypadkowy
przechodzień nie zapisał w grafice swojej twarzy. Pozostawił po sobie ślad w formie gestu, układu
ciała, woluminu, czy wręcz tylko wrażenia pewnej fizyczności. Zdarza się, że gest jego dłoni jest
ciepły i zabarwia tę część ciała czerwienią. Innym razem nawet czerwień generowana w partii serca
jest chłodna, odpychająca. Postacie zawierają też często fragmenty obrazu „Innego” w sobie, dlatego pojawiają się podobne elementy, o podobnej fakturze, czy wyrazie. Jest to metafora odbicia
obrazu „Drugiego” w nas. Bycie sobą bowiem, wg koncepcji Paula Ricoeura, to nie tylko odnoszenie
się do tego co na zewnątrz i otwieranie się na to co stamtąd przychodzi, ale to również zawieranie
tego obrazu w sobie. Człowiek w myśl tej koncepcji może być sobą w takim stopniu w jakim jest
inny od samego siebie, a to co od niego inne, jest jego własne i pozwala mu na bycie sobą19.
Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007, s. 20.
R. Rorthy, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 2009.
18
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 2003, s. 240.
19
P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Warszawa 2003, s. 9.
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Piotr Dehnel w pewnym momencie w swoich rozważaniach nad dekonstrukcją, przytacza sposób
patrzenia na filozofię oczami Wittgensteina. Jest ona dla niego „po prostu złym miejscem, w którym
czasami się zatrzymujemy, w którym to, co na co dzień oczywiste, okazuje się ważne i wielkie. Jeśli
potrafimy to sobie uświadomić, to jeszcze nie jest tak źle, gorzej, kiedy w tym fałszywym miejscu
trwamy, gdyż spotkać nas tam może tylko rozczarowanie”20. W nas też są takie złe miejsca. Tożsamości, których się kurczowo czepiamy w lęku przed ich utratą, powodują, że stoimy w martwym
punkcie, pozbawieni możliwości otwarcia się na to co na zewnątrz, na to co inne i nieznane. Uśpieni,
spowici bezrefleksyjną powłoką, przeżywamy swoje życie w czasie teraźniejszym, bez przyszłości
ani przeszłości, bez celu i sensu, przyzwyczajeni do natychmiastowego zaspokajania swoich potrzeb
i nastawieni na konsumpcję. Pozornie otwarci na to co zewnętrzne, tak naprawdę poruszamy się
w świecie pozorów, płytkich relacji i powierzchownych więzi.
Właśnie dlatego postacie poruszają się w bezkształtnej przestrzeni tymczasowości, sugerującej
zaledwie zarysy przedmiotów, czy krajobrazów. Człowiek jest tutaj bowiem ośrodkiem wszechświata, jako ten który wyemancypował się z otaczającej go przyrody, a nie ona sama. Pomimo,
że postacie tworzą w większości prac grupy figuratywne, są wyraźnie wyodrębnionymi jednostkami, które pchane przypadkowością znalazły się w danym miejscu i w danym czasie. Z łatwością też
zmieniają grupy, co jest widoczne w powieleniu motywu tej samej postaci, czy podobnym ujęciu. Nie
posiadają też, poprzez mocne wykadrowanie, solidnej podstawy, jak i stabilnej struktury. Obserwator
odnosi wrażenie, że przy niewielkiej ingerencji, każda z figur może się natychmiast rozpaść.
Czasami przestrzeń grafiki wypełnia relacja quasi-intymna, kiedy obrazuje spotkanie dwojga.
Czy można po nich oczekiwać głębi przeżyć czy też jest naznaczona powierzchownością, fałszem,
pozorem i ulotnością typową dla czasu ustawicznej zmiany tożsamości, czasu niestałości relacji,
uczuć, doznań? Grafiki stawiają takie pytanie bez aspiracji do udzielenia pełnej odpowiedzi, skłaniają
do refleksji ogólnej nad problemem dekonstrukcji tożsamości, a jednocześnie utrwalają przeszłość,
która buduje współczesną tożsamość ich autorki – czyli moją.
Dzisiejszy artysta, staje przed sytuacją, że nie może już być artystą „wielkim”, więc zadowala
się byciem artystą sławnym, niezależnie od ceny i odejścia od siebie, jaką mu przyjdzie zapłacić.
I tak jak Jérôme Bel staje się krytykiem mówiącym o sobie samym, szukającym klucza do swojej
twórczości, tak ja, jak i inni współcześni artyści, staję się swym sędzią i katem, interpretatorem,
odbiorcą i zwykłym obserwatorem. Zostawiam przestrzeń dla widza, aby mogły dojść do głosu
20
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Duchowość – między sztuką a religią

P

Natalia Romaniuk, Być człowiekiem, to znaczy udawać człowieka, technika cyfrowa, druk pigmentowy.

jego emocje, a za ich pomocą mógł odkryć swoje człowieczeństwo i fakt, że stać go jeszcze na
odrobinę refleksyjnego wzruszenia.
Decyduję się w mej twórczości na walkę o siebie, o moją przestrzeń dyskursu, o mozolne odkrywanie swojej tożsamości, poprzez dekonstrukcje siebie, swej sztuki i wydobywanie ze zgliszczy,
tego, co dla mnie najcenniejsze. Zdaję sobie sprawę, że stoję u początku drogi, która będzie usiana
tym wszystkim, czym nigdy nie będę, a czym mogłam się stać. Mogę jedynie prosić o odwagę, aby
na tej drodze wytrwać i nie podążyć za błyskającymi swą złudną atrakcyjnością tożsamościami,
które w żaden sposób nie będą stanowiły prawdy o mnie.
Natalia Romaniuk

Autorka, absolwentka kierunku grafika warsztatowa Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, dyplom obroniła z wyróżnieniem w Pracowni Druku Cyfrowego
u dra Darka Gajewskiego. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie włączyło jej dyplom do przeglądu najlepszych polskich dyplomów
graficznych. Zdobywczyni Grand Prix I Międzynarodowego Triennale Mediów
Cyfrowych – Radom 2010

Zbigniew
NOWICKI

oczątek sztuki wpisuje się w rozwój umysłowości magiczno-symbolicznej homo sapiens
i jego intencjonalnych zachowań. Można przyjąć, że to również początek ludzkiej duchowości, która przez wieki kształtowała środowisko rozwoju. Malewicz mówi wręcz o sprzężeniu
zwrotnym: „Gdy chwieją się podstawy i grożą zawaleniem filary, na których opiera się religia,
nauka i moralność (...), człowiek odwraca swój wzrok od tego co zewnętrzne i skierowuje go na
samego siebie. I dalej: Literatura, muzyka i sztuki piękne należą do najbardziej wrażliwych dziedzin,
w których ów zwrot duchowy najwcześniej realnie uwidacznia się”1. Duchowość tak pojmowaną
można więc uznać za fundament kultury. Podstawę, na której poszczególne jej dziedziny: sztuka,
filozofia, nauka, czy religia budują swe konstrukcje, czasami mając pretensje własnościowe do
całego obszaru duchowości.
Konfliktowi religii i nauki na przestrzeni dziejów filozof Bertrand Russel poświęcił książkę.
Z drugiej strony mamy szereg tomów historii sztuki zaświadczających równie długim mariażem
z religią. Mariażem szczęśliwym, który spłodził wspaniałe dzieła, przyciągające zarówno rzesze religijnych pielgrzymów, jak i miłośników sztuki. Niniejszy szkic jest próbą zrozumienia współczesnych
manifestacji artystycznych, których powiązania z religią przyprawiają wyznawców o emocje spoza
obszaru akceptowalnej dla nich duchowości. W związku z rozważaniami dotyczącymi sztuk wizualnych warto na wstępie przywołać myśl Władysława Strzemińskiego: „Zasadniczy konflikt epoki
określa, w jakim kierunku następuje zniekształcenie obrazu rzeczywistości. Zasadniczy konflikt
epoki określa charakter swego formalizmu”2. Stwierdzenia powyższe można przyłożyć do relacji
między duchowością i współczesną sztuką sakralną. Formalizm reprezentowany przez ten rodzaj
sztuki skrystalizował się parę epok temu. Stosując dalej terminologię Strzemińskiego mamy do
czynienia z konfliktem świadomości wzrokowej i „klasowo uwarunkowanym ograniczeniem pola
widzenia świata”3. Kultura związana ze sferą sacrum dawno straciła swój związek ze sztuką. Głównie
za sprawą degeneracji świadomości wzrokowej twórców, a raczej producentów sztuki sakralnej.
Obecne formy świadczą o alienacji duchowości. Formalizm będący zmysłowym nośnikiem treści
wskazuje – dosadnie – na zniekształcające obraz rzeczywistości idee. Dla pełnego doświadczenia
tego faktu wystarczy wizyta w jakimś współczesnym centrum kultu na przykład w Licheniu. Chlubnym wyjątkiem od zaprezentowanej tezy jest bez wątpienia twórczość Jerzego Nowosielskiego.
Paradoksalnie ów brakujący element duchowości zawarty jest w dziełach artystów posługujących się prowokacja kulturową. W latach 60-tych Guy Debord, główny teoretyk ruchu wraz z innymi
członkami „Międzynarodówki sytuacjonistycznej” stosował metodę detournement, odwracania
sytuacji społecznych, nadawania symbolom kultury materialnej nowych znaczeń poprzez pozbawienie pierwotnego kontekstu. Sytuacjoniści atakowali samozadowolenie i powagę kapitalistycznego
społeczeństwa. Nawiązywali do artystów awangardowych kontestujących zastane kanony sztuki
i zastałe stosunki społeczne. Mowa tu o dadaizmie, surrealizmie, czy konceptualizmie.
Obecnie artyści posługujący się w swych dziełach prowokacją kulturową, zastępują najbardziej
wpływowym instytucją religijnym, figurę obcego. Stają się elementem wyalienowanym ze społeczności religijnej, a w konsekwencji uwarunkowań prawnych – elementem wyalienowanym ze
społeczeństwa. Alienacja pochodzi od łacińskiego alienus – obcy. Według Hegla, odpowiedzialnego
za wprowadzenie do filozofii tego pojęcia, o wyobcowaniu możemy mówić w stosunku do faktów
związanych z niepełnym samopoznaniem, czyli uznawaniem za obce tego, czego nie rozpoznaliśmy
jako własne. Można zatem stwierdzić, iż reprezentują element duchowości wyparty z religii. Warto
1
2
3

W. Kandyński, O duchowości w sztuce, 1996 s. 43.
W. Strzemiński, Teoria Widzenia, Kraków 1974, s. 30.
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Paweł Hajncel, „Prawdziwe serce Łodzi”, 2011. Fot. Z. Nowicki.

również odnieść się do Feuerbacha. Ten XIX-wieczny filozof sformułował swe przemyślenia w tezę,
iż bóg jest alienacją człowieka. „Czym człowiek sam nie jest, a pragnąłby być, to wyobraża sobie jako
urzeczywistnione w swych bogach: bogowie są pragnieniami ludzkimi, wyobrażonymi, jak gdyby
były urzeczywistnione, i przekształconymi w realne istoty”4. Umieszczając zatem religię, sztukę
i duchowość na jednej linii otrzymujemy figurę Uroborosa. Duchowość współczesnych artystów
stosujących prowokację kulturową w przeciwieństwie do duchowości religijnej wynika z odmiennych założeń. Jest przede wszystkim nieskodyfikowana. Artyści wykorzystują kod „przeciwnika”.
Odnosząc się do zaproponowanego przez Bruno Ballardiniego ujęcia kościoła jako korporacji
możemy wspomóc się spostrzeżeniem Naomi Klein: „Najbardziej wyrafinowaną formą prowokacji
kulturowej nie są niezależne parodie, lecz „przechwycenia” – kontrprzesłania, które podłączają się
pod pierwotne komunikaty korporacji, całkowicie zmieniając ich komercyjną treść”5.
Sztuka współczesna obrodziła kontrprzesłaniami. Z najbardziej znanych odwołań do symbolu krzyża „przechwyconego” w komunikacie artystycznym możemy przypomnieć: „Piss Christ”
fotografię Andreasa Serrano z 1989 roku przedstawiającą krucyfiks z ciałem Jezusa zanurzony
w moczu artysty; ukrzyżowaną żabę Martina Kippenbergera z 1990 roku, z kuflem i jajkiem
w dłoniach; a z naszego podwórka Pasję Doroty Nieznalskiej z 2001 roku, z najbardziej znanym
elementem instalacji wizerunkiem męskich genitaliów na krzyżu. Komentarze związane z powyższymi artystycznymi działaniami są tak odległe, jak współczesna ulegająca ciągłym redefinicjom
sztuka i religijna ortodoksja. Równocześnie łączy je wspólny obszar duchowości.
W krajach byłego bloku wschodniego kościoły będące często ostoją duchowości wobec totalitarnej nomenklatury, po transformacji ustrojowej partycypują w kapitalistycznych rządach dusz.
Stosując aparat pojęciowy Lacana możemy stwierdzić, iż są Wielkim Innym. Zastąpiły totalitaryzm
„nowoczesności” totalitaryzmem ortodoksji. W ponowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie
prowokuje to działania artystów protestujących przeciw zawłaszczaniu sfery duchowej, sfery
publicznej przez „świętą trójcę”: kapitalizmu, władzy i religii. Religia spełnia rolę Freudowskiego
„nad ja” ze swoimi niespełnialnymi normami dla wyznawców. W szerszym kontekście społecznym
stanowi – odwołajmy się tym razem do Lacanowskiego ujęcia „nad ja” – „obsceniczny obiekt”
kontroli społeczeństwa, równocześnie obiekt będący poza kontrolą społeczną.
4
5
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Pierwszy przypadek skłania przywódców partii politycznych do zabiegania o błogosławieństwo
hierarchów kościoła w zamian za ustępstwa na wszystkich szczeblach władzy świeckiej. W minionych wiekach z punktu widzenia artysty była to sytuacja idealna: gwarantowała niewyczerpalne
źródło dochodów z zamówień pozwalających realizować swój artystyczny warsztat i kreatywność.
Obecnie kreatywność artystów realizuje się w kontrze do dwuwładzy rządzącej partii i kościoła.
W Rosji mającej bogatą tradycję kontroli społecznej, obecnie ambony często stają się tubą propagandy władzy. W dobie upadku niepodważalnych prawd trzymają się całkiem nieźle „niepodważalne
oczekiwania”. Z ostatniej chwili najgłośniejsze działanie podważające owe oczekiwania można
uznać prowokację kulturową Pussy Riot. Występująca pod tą nazwą żeńska grupa performerskopunkowa w rosyjskiej cerkwi wykonała antyputinowska „modlitwę”. Wracając na grunt sztuk
wizualnych można tu przywołać pracę Aleksndra Kosołapowa Icon caviar z 1996 roku to typowa
strategia przechwycenia symboliki religijnej. Symbol Matki Boskiej przekształca się w swą konotację, w tym wypadku w czarną plamę. A dokładniej – w czarną plamę kawioru. W kraju znacznych
wpływów kościoła na państwo ukazuje w metaforyczny sposób materialne podłoże zależności
sfery sacrum i profanum. Podobną zasadę prezentuje akcja Prawdziwe serce Łodzi wykonana przez
Pawła Hajncla w 2011 roku. Kontrowersyjny artysta łódzki, znany z prowokacji kulturowych wymierzonych w zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez dominującą grupę wyznaniową (akcja
Człowiek Motyl), tym razem w „stroju biskupa” poprowadził „procesję przeniesienia neonowego
serca główną ulicą miasta. Akcja była w swych założeniach kontr przesłaniem wobec wydarzenia
„Serce Łodzi”, czyli hucznej imprezy zawieszenia dzwonu w katedrze z towarzyszeniem lokalnych
władz świeckich i kościelnych.
Drugi przypadek to funkcjonowanie kościoła poza kontrolą społeczną i wynikające z tego
nadużycia. Kościelne skandale pedofilskie ujawnione na całym świecie zalazły swe nikłe echo
w ojczyźnie Jana Pawła II. Zgodnie ze znaną myślą, iż tragedia powtarza się farsą: Krzysztof Kuszej
autor ekspresyjnego cyklu obrazów przedstawiających księży pedofilów i ich ofiary dostał zarzut
od prokuratury. Tym razem nie o obrazę uczuć religijnych chciała ukarać prokuratura artystę, lecz
o szerzenie pedofilii [sic!]. Wyrazem protestu funkcjonującej poza kontrolą społeczną organizacji
religijnej wydaje się być również cykl obrazów Wilhelma Sasnala z 2002 roku przedstawiających
odwrócone kościoły. Kolega Sasnala z grupy Ładnie, Marcin Maciejowski, w obrazie Schemat
malowania papieża, z 2001 roku bezpośrednio parodiuje metodykę prowadzenia lekcji religii
w szkołach publicznych metodą kolorowanek. W kontekście społecznym praca wskazuje na swojską
religijność pojmowaną jako bezrefleksyjny schemat. Maciejowski nawiązuje również do rozkwitu
sztuki sakralnej i boomu na artystyczne zamówienia.
„Kto posiada naukę i sztukę, posiada również religię...” Tę myśl Goethego można by odnieść
do działań współczesnych artystów operujących kontr przesłaniem w sferze religijnej wprost na
dwóch poziomach: jako relację zawłaszczania obrazu i jako przejęcie wypartego przez religię obszaru duchowości. Goethe kończy zdanie: „...kto nie ma ich obu musi mieć religię”. To stwierdzenie
również możemy rozumieć wprost na dwóch poziomach w odniesieniu do ortodoksji: jako obrazek
– produkt religijnej cepelii i zakres obszaru duchowości wyznaczany przez ewokowane przez niego
idee. Wybór lub brak wyboru w rozumieniu umożliwiany jest dzięki poziomowi edukacji plastycznej
i filozoficznej społeczeństwa.
Zbigniew Nowicki

Autor, adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku w Katedrze Ogólnoplastycznej
na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP w Łodzi.
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Sztuka i ekologia

Ekologia – jest nauką o wzajemnym oddziaływaniu człowieka i środowiska naturalnego
Jan Woleński, Oksfordzki słownik filozoficzny

P

oszerzenie zakresu znaczeniowego tego terminu sprawia – że dzisiaj służy on do określenia
każdej postawy poznawczej wobec środowiska, naukowej, religijnej, filozoficznej. Odniesienia
do tego związku odnajdujemy także w dziełach sztuki, tych które podejmują wysiłek wskazywania
na możliwości odzyskania jedności człowieka i otaczającej go rzeczywistości.
Kiedy obserwujemy płynące po niebie chmury, poruszające się na wietrze liście albo lot ptaka
– uświadamiamy sobie piękno przyrody. Piękno, które jest harmonią. Podejmujemy wówczas próby
zrozumienia jego źródeł, oraz natury powiązań z innymi dziedzinami ludzkiego życia.
W XX wieku, w kręgu kultury europejskiej wzrasta świadomość, iż niepohamowany rozwój
technologiczny i ekonomiczny doprowadziły do degradacji przyrodniczego otoczenia człowieka.
W bliskim nam czasie, w którym kolejna fala industrializacji (dziś elektronicznej), niszczy nieliczne
już lasy i wody, a środowisko w którym żyje człowiek krajów cywilizowanych w coraz większym
stopniu złożone jest z elementów sztucznych, coraz częściej rodzą się refleksje i podejmowane są
decyzje wskazujące na konieczność zmiany stosunku człowieka do otaczającego świata. Ich podstawą jest wzrastające zrozumienie związków i zależności przyczynowo-skutkowych w otaczającym
świecie i świadomość negatywnych skutków działań cywilizacyjnych.
Do ukształtowania się takiej świadomości wkład wniosły różne dziedziny nauki (biologia, fizyka,
chemia), rozwija się ekologia. Ekologia – jeszcze niedawno ogólna nauka o związkach organizmów
z otaczającym światem zewnętrznym, przez powiązanie jej w XX w., z problemami człowieka,
uwzględnia w swojej refleksji nie tylko czynnik biologiczny, ale też kulturowy i społeczny.
Coraz wyraźniej kształtuje się postać kultury ekologicznej, w której dominuje dążenie do
przezwyciężenia jednostronności wcześniejszych ujęć rzeczywistości ludzkiej oraz świadoma wola
działań na rzecz ochrony ludzkiego świata. W projekcie kultury ekologicznej ważna rola przypada
sztuce i świadomości estetycznej. W propozycjach artystycznych poszukuje się możliwości wzbogacenia powiązań między człowiekiem a jego otoczeniem. Na tym właśnie obszarze wykształciły
się ważne decyzje człowieka, często przesądzające o jego i jego świata losie.
Ważna rola w kształtowaniu nowoczesnej wizji świata przypada utworzonemu w 1969 roku
Klubowi Rzymskiemu. W kręgu humanistycznie zorientowanych przedstawicieli różnych dziedzin
nauki skupionych w Klubie, pojawiła się idea „rewolucji ludzkiej”, alternatywna wobec produkcyjnokonsumpcyjnego stosunku do środowiska naturalnego człowieka propozycja jego ochrony razem
z programem ochrony zdrowia moralnego i wrażliwości człowieka. W szeregu opublikowanych
przez klub raportów, wskazuje się na konieczność wyjścia poza antropocentryczny punkt widzenia
zachodniego racjonalizmu i humanizmu w poszukiwaniu możliwości odbudowania pierwotnych
powiązań między człowiekiem i jego otoczeniem.
Filozofowie i badacze kultury (Edmund Husserl, Lew Szestow, Arnold Toynbee, Oswald Spengler), w swoich pismach zwracają uwagę na narastanie w XX wieku negatywnych konsekwencji
przyspieszonego rozwoju technologicznego i możliwy kryzys kultury Zachodu jako ich rezultat.
O zmianach w obszarze nauk przyrodniczych i społecznych piszą fizycy Werner Heisenberg,
Niels Bohr, Fritjof Capra. Ich opracowania dotyczą nowych poglądów na naturę rzeczywistości
materialnej. Otóż uznają oni (Heisenberg), że orientalne doktryny religijne lepiej niż zachodnie
koncepcje filozoficzne nadają się do opisu świata wyłaniającego się z nowej fizyki. Także w ekologii
widzianej przez pryzmat odkryć nowej nauki, rzeczywistość postrzegana jest jako sieć powiązanych
ze sobą procesów i ma u swego podłoża wrażliwość na wartości pozaludzkie oraz przekonanie

F. Capra, Granice nauki, „Przegląd Powszechny”, 1992, nr 1, s. 106–115.
Analizowane problemy opisane zostały w Materiałach Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego Estetyka a ekologia, Niedzica 1992 oraz materiałach, które złożyły się na tom I Orońskie Konfrontacje – Kosmos-Ekologia-Sztuka, CRP
Orońsko, 2000.
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że antropocentryzm podparty autorytetem Biblii stał się jedną z najważniejszych przyczyn dewastacji środowiska naturalnego. Jego dominującej
i kolonizującej postawie wobec natury sprzyjały wynikające z antropocentryzmu scjentyzm i indywidualizm
jednostek ludzkich przyznających sobie prawo ingerencji w naturę w imię
korzyści społecznych. W kształtujących się pod wpływem nowych
teorii naukowych – orientacjach światopoglądowych, za najważniejsze
uważa się przetrwanie wszechświata
jako całości. W nowej biologii i nowej fizyce wyraża się przekonanie,
że tradycyjne podziały na ducha i materię, martwe i ożywione – tracą rację
bytu i nawet drobna zmiana w jakiejś
części wszechświata pociąga za sobą
zmiany w jego całości (Capra, 1987;
Weber, 1989). W znanych polskiemu
czytelnikowi książkach (Tao fizyki,
1975; Punkt zwrotny, 1987), Capra
starał się wykazać, że istnieje zasadnicza zgodność między wizją świata
wyłaniającą się z badań współczesnej
fizyki, a obrazem kosmosu zawartym
w dalekowschodnich systemach
religijnych.
Zmiany w obrębie nauk przyrodMarcin Berdyszak, Dedykacja dla malarzy Holendeskich martwych
niczych i humanistycznych, które
natur, 1995, Muzeum Artystów Łódź.
dokonują się na naszych oczach,
składają się na powstanie nowego obrazu świata, który zastąpi system newtonowsko-kartezjański
dominujący w dotychczasowej nauce. Capra poddaje radykalnej krytyce takie osiągnięcia kultury
zachodu jak rewolucja naukowa, Oświecenie, rewolucja przemysłowa, wiara w postęp i nieograniczone możliwości nauki a co za tym idzie obraz świata, jaki wyłania się z mechanistycznej fizyki.
Uważa ponadto razem z innymi zwolennikami nowej orientacji w nauce, że to post-średniowieczne
chrześcijaństwo razem z Newtonowską fizyką przyczyniło się do powstania wizji świata „podobnego
do dobrze naoliwionej, sprawnie działającej maszyny”1.
Capra twierdzi także, że znajdujemy się w „punkcie zwrotnym”, a nowy światopogląd, jaki
się właśnie rodzi, zastąpi systemy wyrosłe z biblijnego patriarchalizmu, mechanistycznej fizyki
Newtona i dualistycznej filozofii Kartezjusza i będzie miał głęboko ekologiczny charakter zgodny
z teoriami współczesnej fizyki2.
Poglądy Capry i innych badaczy antykartezjańskiego nurtu nauk przyrodniczych i filozofii, stały
się źródłem inspiracji dla wielu kontrkulturowych ruchów lat 70. i 80. i propozycji artystycznych lat
80. i 90, opartych na ekologicznej estetyce.
Mikel Dufrenne w 1970 roku, a więc w okresie kontrkulturowych ruchów młodzieżowych, sformułował sądy obecne także w dzisiejszej sztuce, a mianowicie postulował odrzucenie tych działań
kultury, które przeciwstawiają człowieka – światu, pozwolą mu powrócić do źródeł, zniosą jego
alienację. W tych działaniach ważną rolę spełnia sztuka i wartości etyczne, z którymi jest związana.
Doświadczenie estetyczne, przekraczając normy kulturowych konwenansów i przyzwyczajeń, jawi
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się nam jako najwrażliwszy czynnik przemiany dzięki któremu „człowiek mógłby od czasu do czasu
czuć się u siebie w świecie z którym odnalazłby naturalne porozumienie” – pisze Dufrenne3.
Zgodzimy się zatem, że sztuka wydaje się być jednym z tych mediów, w którym problemy ekologiczne znajdują różnorodne odbicia. Jej intuicje poznawcze uzmysławiają przecież, że podział
rzeczywistości na podmiot i to co wobec niego zewnętrzne i jest przedmiotem poznania – traci
siłę przekonywania. Ważniejszy staje się sposób myślenia o rzeczywistości, który wyraża przejście
od antropocentrycznego do fizjologicznego obrazu człowieka w świecie. Tym samym ekologia
przestaje być wąską dyscypliną szczegółową i staje się pytaniem o sens życia, refleksją na temat
otoczenia człowieka, w której ekologiczne doświadczenie estetyczne opiera się na przedmiotowo
– podmiotowej interakcji.
Początki ekologicznego myślenia w sztuce odnajdujemy w malarstwie włoskiego trecenta
i quatrocenta, związanego z ideą św. Franciszka – freski Cimabuego, Giotta, Lorenziettiego;
współzależność człowieka i natury jako efekt wnikliwej obserwacji i refleksji nad sensem ludzkiej
rzeczywistości; w malarstwie holenderskim i flamandzkim XVI wieku, malarstwie romantycznym,
w sztuce prerafaelitów.
Współczesna myśl i praktyka artystyczna swoimi propozycjami przeciwstawia się mechanistycznemu obrazowi świata i postuluje taki z nim kontakt, w którym człowiek nie musi dominować.
Pojawia się w latach 60. w assemblage, w sztuce biednej, w propozycjach konceptualnych, w sztuce
ziemi, najnowszych obiektach, instalacjach, akcjach.
Śmietniskowe assamblage – ukazując odpadki cywilizacji kierują myśl ku swemu przeciwieństwu;
Sztuka biedna – wykorzystując materie naturalne i ubogie, jak garść piasku, lustro wody
w naczyniu wskazuje, że przekonująca wypowiedź artystyczna może być tworzona z tego, co pozornie nieważne; konceptualizm – przyrodę wprowadza w obręb sztuki jako egzemplifikację idei
i ukazuje ją poprzez przekaźniki takie jak fotografia, film video;
Sztuka ziemi – wyrzynała korytarze w piaskach pustyni, folią opakowywała zbocza skał,
rysowała kręgi na lodzie. Realizacje Roberta Smithsona, Waltera de Marii, Roberta Longo ujawniają nienaturalność ludzkich decyzji wobec natury, szczególny interwencjonizm, wyrażający się
w przeciwstawieniach tego co naturalne i tego co mentalne.
Lata 70. przynoszą istotne zmiany w odniesieniach sztuki do natury. Znamiennym przykładem
przemiany klimatu w sztuce jest działalność Josepha Beuysa i młodych twórców ze stworzonej
przez niego w Dusseldorfie szkoły. Beuys wyraża m.in. pogląd że różne wartości natury rośliny,
zwierzęta, ludzie – stanowią całość. W zatomizowanym świecie, aby na nowo osiągnąć jedność
człowieka ze światem, należy „spoglądać w przeszłość”. Odzyskanie przeszłości (którą rozumie jako
dzieje świata), oznacza odzyskanie jedności ze światem i jest jedyną drogą do dezalienacji człowieka. Człowiek, który w rozwijanym na przestrzeni wieków procesie myślenia oddzielał zjawiska od
pozorów, a siebie od świata, nie może już odnaleźć swego miejsca w podzielonej rzeczywistości.
Wyjście poza antropocentryczny punkt widzenia umożliwi podążanie drogą wskazaną przez Kojota
z akcji Beuysa z 1974 roku I like Amerika and Amerika likes me.
Te intuicje Beuysa podjęli jego uczniowie ze szkoły dusseldorwskiej. Karl Heger – który buduje
łódź z liści i gałęzi i wypełnia ją zbożem (Rabarbarowa łódź, 1983); Klaus Rinke, którego tworzywem
prac są woda, rytmy biologiczne i prawo grawitacji, i który odnosi te tworzywa do ludzkości wraz
z jej prehistorią ponieważ uważa, że rolą artysty jest bycie mediatorem pomiędzy przeszłością
a teraźniejszością, a także pomiędzy różnymi formami ekspresji kulturowej. Amikam Toren w pracy
zatytułowanej Ani obraz ani drzewo, 1978 użył wyłącznie liści i dopiero przy bliższym przyjrzeniu
się zauważamy, że ich kształty powstały z kawałków liści prawie niedostrzegalnie spojonych przez
artystę. Zabieg ten jest bardzo delikatny, podobnie jak swobodne rozmieszczenie liści na ścianach
galerii, tak jakby ułożyły się na nich same. Delikatność działań artysty posunięta tak daleko sprawia
że prawie jej nie dostrzegamy. Tym samym granica między tym, co kulturowe i tym, co naturalne
staje się prawie nieuchwytna. W tym duchu tworzone prace złożyły się na międzynarodową wystawę
Ressourse Kunst – die Elemente neu gesehen zorganizowaną w Berlinie w 1989 roku. Uczestniczący
w niej twórcy sięgają w swoich pracach przede wszystkim po naturalne a nie kulturowe impulsy
tworzenia. Problemy jakie stawiają przed swoją sztuką wiążą się z poszukiwaniem dla niej miejsc
alternatywnych i wykorzystywanie naturalnych materiałów. Artyści wskazując na przedmiot, nie
wykazują chęci jego posiadania i pokazują jak można w otoczeniu widzieć partnera, a nie przed3

M. Dufrenne, Sztuka i natura [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, Warszawa 1960.
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Jacek Jagielski, Rosa, instalacja.

miot manipulacji. Uczestnicy wystawy to najczęściej debiutanci z lat 80-tych, a ich propozycje to
najczęściej instalacje i sztuka akcji, które cechuje trudna do zdefiniowania emocja i skromność.
Wielu młodych artystów ponownie zwraca się ku ziemi, ale bez uprzedniego interwencjonizmu,
ziemi dosłownie rozumianej, której prawie nie zauważamy, a przecież należy ona do jednego
z najbogatszych symboli, które wiązały los człowieka z naturą. Ponownie pojawia się w propozycjach artystycznych potrzeba sakralizacji natury, teraz kiedy zaczynamy dotkliwie odczuwać brak
odniesień transcendentalnych.
Consuelo C. Alonso w 1984 roku w Galerii Wielkiej w Poznaniu zrealizowała instalację Opowieść o Ziemi, dla której punktem wyjścia była zasłyszana opowieść o Żydach Sefardyjskich,
którzy przechowywali woreczki z ziemią od czasu kiedy w XV wieku zostali wygnani z Hiszpanii.
Pomieszczenie galerii zostało zastawione kartonami wypełnionymi ziemią zebraną w różnych
regionach Polski ujawniając wielkie zróżnicowanie jej rodzajów i kolorów, ogromne bogactwo
o którym zapomnieliśmy.
Jacek Jagielski w Galerii AT w Poznaniu wykonał w 1985 roku instalację Rosa. Podłogę galerii
pokrył świeżą darnią z chwastami, kwitnącymi meczami i wilgotną ziemią. Pomiędzy nimi umieścił świecące żarówki. W ciemności widzimy tylko ich światło. Stworzony przez artystę pejzaż jest
sztuczny, jest dziełem człowieka który w ogromnym wysiłku cywilizacyjnym tworzy sztuczne
światy powiększając w ten sposób swoją alienację. Ale przecież (zdaje się mówić artysta) – kreacja
artystyczna nie musi oznaczać destrukcji otaczającego świata. Jeśli nie możemy żyć w całkowitej
zgodzie z naturą możemy tę relacje czynić jak najmniej konfliktowe4.
4

Zob. A. Kępińska, Energia sztuki, Warszawa 1990, s. 154-158.
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Dlatego często młodzi artyści sięgają w swoich działaniach po materie elementarne: kamienie,
drzewo, wodę.
Danuta Mączak w swojej propozycji Pokaz poznański 85 wykorzystuje kamień, który określa jako
najbardziej tajemniczy element natury i tworzy krąg z jego negatywowych, gipsowych odlewów.
Odłączając i kamień i krąg od ich symbolicznych znaczeń, przez to że odwołują się one do naszej
wrażliwości a nie wiedzy – szuka dla tych form uniwersalności.
Małgorzata Niedzielko, w tworzonych obiektach i instalacjach sięga po materiały pochodzące
z natury: wodę, kamień, glinę, nasiona, węgiel. Tworzone z tych materii formy znajdują się w sytuacjach granicznych, wskazujących na nieuchronność przeobrażeń i przemijania. Bogaty świat
natury w jej realizacjach – to świat śmiertelnie zagrożony.
Marcin Berdyszak w pracach z lat 90. zestawia naturalne owoce z ich sztucznymi imitacjami,
które okazują się trwalsze, bo nie podlegające rozkładowi. To co sztuczne wygrywa z tym co naturalne. W rozmowie z Romanem Lewandowskim tak to komentuje „(...) Dziś to co jest hybrydą,
substytutem, reprodukcją jest bardziej pożądane i łatwiejsze do zdobycia, a oryginały pozostały
tylko w formach, kształtach, nazwach, które pozwalają je identyfikować jako coś, co dobrze znamy,
ale to już tylko pozory albo nowa rzeczywistość – sztuczna, cyfrowa, syntetyczna, która staje się
naszym naturalnym środowiskiem”5.
W grupie współczesnych polskich twórców, których wypowiedź artystyczna niezależnie od
medium w którym ją realizują osadzona jest w „myśleniu ekologicznym” – szczególną konsekwencją wyróżnia się sztuka Aleksandry Mańczak. Wspomniani powyżej artyści problemy ekologiczne
podejmują wśród wielu innych nie mniej dla nich ważnych. Aleksandra Mańczak w całej swojej
dotychczasowej twórczości w obserwacji natury znajduje intencje swojej sztuki, ciągle na nowo
podejmując wysiłek wyjścia poza antropocentryczny punkt widzenia i odnalezienia naturalnego
i nie zagrażającego jego istnieniu – stosunku do świata.
Już w pracy dyplomowej w Pracowni Tkaniny Unikatowej PWSSP w Łodzi, określa zakres swoich
zainteresowań. Jest to dynamiczna wieloelementowa forma przestrzenna, wykonana z miękkiej
tkackiej materii swoim zewnętrznym kształtem przypominająca twory natury. Jej elementy są
odwzorowaniem formy kryształu, a więc w jakimś sensie są tworami naturalnymi.
W tej i wielu następnych pracach przyroda jest nie tylko przedmiotem estetycznej fascynacji
artystki. Ziemia, drzewa, żywe i martwe materie są tematami prac, najcenniejszym tworzywem,
elementem wyzwalającym refleksje daleko wykraczające poza problemy realizacyjne.
Kolejne prace tkackie – gobeliny, których głównym tematem jest krajobraz lub jego fragmenty, mają formę tryptyku, podobnie jak wykonywane w zbliżonym czasie prace fotograficzne. Są
one wyrazem jej potrzeby sakralizacji natury oraz odczuwanego w sztuce braku odniesień transcendentalnych. Tworzywem tkanin jest szorstka wełna o grubym skręcie różnicującym fakturę.
Zastosowanie podwójnej osnowy sprawia że niektóre jej fragmenty uprzestrzenniają się i pozwalają myśleć o trójwymiarowym konkrecie, który był punktem wyjścia dla kompozycji. (Kadry, 1980,
gobelin, wełna, 150x225 cm; Gobelin poświęcony pamięci mojej matki, 1983–84, wełna, 150x150 cm).
Okres realizacji prac tkackich trwał z przerwami do 1988. Artystka świadoma wyczerpywania się
możliwości tkaniny kierującej się kryteriami przeplotu, kieruje swoje zainteresowania w stronę materii nie utożsamianych wcześniej z tkaniną. Sięga po masę papierową w którą wtapia fragmenty
roślin – różne gatunki traw i zbóż, gałązki, kwiaty i nasiona. Skomponowane z drobnych elementów kompozycje o uporządkowanym geometrycznym rytmie, delikatny rysunek zatopionych
w masie papierowej roślin, ciepłe ugry i biele które tworzą ich emocjonalny klimat – są jeszcze jednym
sposobem poszukiwania przez artystkę wyrazu plastycznego dla ilustrowania problemów ekologicznych (Tryptyk dla XXI wieku, 1988, bawełna, różne gatunki traw, sznurek; Zielnik I, 1991, papier ręcznie
preparowany).
We wszystkich okresach twórczości, niezależnie od charakteru realizacji Aleksandra Mańczak
wykonywała fotografie. Zmienia się w nich sposób oglądu świata, ekspozycyjność ludzi i przedmiotów, ale zawsze wynikają one z przeświadczenia, że przedstawienie fotograficzne choć intersubiektywne – jest obrazem realnego, u niej – najczęściej rzeczywistego otoczenia człowieka.
Artystka posługuje się w tych realizacjach wszelkimi środkami jakie wykorzystuje współczesna
sztuka fotografii od aparatu fotograficznego i analogowych technologii, przez montaże, po kaKulturze jest do twarzy ze śmiercią, R. Lewandowski w rozmowie z Marcinem Berdyszakiem, „ArtPAPIER”, 15.12.2009,
http//artpapier.com.

mery cyfrowe, skanery i komputer. Narzędzia te pozwalają na różnicowanie obrazu, wprowadzenie koloru, konstruowanie fotograficznego przekazu. Najczęściej fotografowana przez artystkę
przyroda jest dla jej twórczości głównym tematem i punktem odniesienia, celem i istotą znacznej
części realizacji artystycznych. W 1975 roku powstają pierwsze prace z cyklu Faktury i struktury. Jest
to rodzaj fotograficznego notatnika motywów z różnych stron świata; z Australii, Francji, Izraela,
Polski – zdjęcia które stawały się z czasem inspiracją do sformułowania pewnych tez i poglądów
artystki. Kontynuacją i rozwinięciem tego cyklu są serie Sytuacje niezwykłe i odbicia; Powłoki ziemi;
Dedykowane artystom, wykonywane w latach 1977–1996.
Fotografowane motywy przyrody, czarno-białe pejzaże stały się tematem cyklu prac Ołtarze
fotograficzne z lat 1986–1987. Ich forma inspirowana średniowiecznymi tryptykami wynika, jak
sądzę, z myślenia autorki o przyrodzie jako o rzeczywistości nadprzyrodzonej. Artystka proponuje
nam w ich realizacji przejście od dosłowności – kadry drzew i gąszczów roślinnych, do przenośni
– forma nastawy ołtarzowej. Drzewo, które wyrasta z ziemi symbolicznie łączy ziemie z niebem, byt
biologiczny z duchowością, jest symbolem natury, ale odnosi się też do rzeczywistości ludzkiej.
W 1995 roku powstała seria fotografii Obrzeża i peryferie. Przedstawiają one podmiejski las (Łagiewniki k/Łodzi) ze śladami niszczącej działalności człowieka. Pokazany w chłodny, obiektywny
sposób tym dobitniej ukazuje zderzenie cywilizacji z naturą i negatywne skutki tego spotkania.
Na południu Francji Aleksandra Mańczak fotografuje wykute w skale groby mnichów klasztoru
Saint Roman, które mają kształt uproszczonej sylwetki ludzkiej. W Australii fotografuje eukaliptusy
tracące korę w płatach wielkości człowieka, uchylone jak wieka sarkofagów. W różnych sytuacjach
fotografuje drzewa zafascynowana zmiennością ich kształtów. Zdjęcia te stały się inspirujące kiedy
poszukiwała formy dla serii instalacji Arboretum I–IX wykonane w latach 1991–2001; Wspomnienie
o Arboretum, 1995, 2000; Arboretum dla Buku VIII, 1996–1999; Epitafium dla wiązu, Kadr, zrealizowane
w 2001 roku w Orońsku.
Prace tych serii instalacji realizuje z cytatów z przyrody (uschnięte odpady hodowlane drzew
owocowych) i naturalnych materiałów (woreczki lniane, tektura, sznurek). Charakteryzuje je
szczególna troska o bycie przedmiotu, przedłużenia jego trwania, przekroczenia poza destrukcję.
W przestrzennej kompozycji Arboretum I–IX, uschnięte drzewa owocowe zamyka artystka w futerałach, które chronią je tak, jak się chroni np. cenny instrument. Izolowane w futerałach tworzą

5

Aleksandra Mańczak, z cyklu: Ołtarze fotograficzne, 1986.
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Aleksandra Mańczak, z cyklu: Arboretum.

formy składające się w swej wymowie na system znaków uniwersalnych dotyczących nie tylko
przetrwania drzewa i człowieka, ale życia w ogóle.
Nadziei na przetrwanie nie ma w następnej instalacji cyklu Wspomnienie o Arboretum. Uschnięte
drzewa zostały przez autorkę szczelnie owinięte folią i zawieszone nad czworokątem „mogiły”
usypanej z uschniętych liści. Arboretum VII i Epitafium dla wiązu to instalacje które także tworzą
uschnięte drzewa. Umieszczone w Galerii ongiś budynku oranżerii, obiekcie z założenia przeznaczonym do ochrony i przechowywania roślin sprawia, że odczytujemy jej przestrzeń jako przestrzeń
życia. Szklane ściany galerii, przez które widać otaczające ją zielone drzewa sprawia, że granice
między instalacją, która jest dziełem kultury a naturą zacierają się. Pomiędzy tym co zaaranżowane
przez człowieka, a tym co stworzone przez naturę rodzi się harmonia.
Ostatnia praca cyklu Arboretum dla Buku składa się z trzynastu elementów z ręcznie preparowanego papieru i gałęzi, dwunastu białych i jednego czarnego o kształcie bukowych liści w układzie
przypominającym siedzących za stołem uczestników Ostatniej Wieczerzy. Przez takie symboliczne
komponowanie autorka nie tylko wyraża humanistyczne ideały i ich zagrożenie ale wskazuje,
że źródłem duchowego ocalenia mogą być siły natury.
Osobną grupę prac stanowią cykle Strefa bardzo intymna – nic na sprzedaż 1994-1998; Tablice
pamięci, 2002; Cywilizacje x, y, z – kamień z..., 2003. Ich problematyka wynika z biografii artystki,
wspomnień, zdarzeń i ludzi, osadzona jest też w tradycji i kulturze, w której kształtowała się jej
świadomość. Czas jest tym problemem, który artystka rozważa w pracach wymienionych cykli
i który jest zasadą strukturalną prac. Mierzy się autorka w tych realizacjach z problemem pamięci,
z przeszłością której ślady pragniemy zachować, z teraźniejszością zamienioną w przeszłość, a więc
z czasem i światem przemijającym bezpowrotnie.
Najbliższe wymienionym cyklom są realizacje Płoty polskie i Mury polskie 2001–2004 – cykle
które także odnoszą się do problemu czasu, przemijalności świata i ocalającej pamięci. Są to prace
fotograficzne. Fotografowanie zdaje się mówić autorka jest działaniem przeciw czasowi, pozwala
go zatrzymać i przeszłość uczynić zawsze obecną. Miesza więc zdjęcia z przedmiotami lub innymi zdjęciami dając im w ten sposób życie na dwóch poziomach, bo najpierw zdjęcie istnieje jako
tworzywo między innymi elementami, a następnie jako obraz, który odsyła nas do estetycznego
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i duchowego uniwersum kultury artystycznej. Artystka wykorzystuje też w pracach wymienionych
cykli zdolność fotografii do oddawania obecności przez ślady które fotografuje. Estetyzujące zabiegi jakim poddaje te kompozycje czynią obraz mniej dosłownym, a wielorakie związki z jej osobą
nasycają go szczególnym rodzajem ekspresji Takie możliwości stwarza fotografia, posiadająca
zdolności opisowe oraz czynienia widzialnym coś, co należy przecież do innego porządku.
W latach 2002–2004 powstaje kolejny cykl prac fotograficznych zatytułowany Raj – cztery pory
roku. W autorskim komentarzu do prac cyklu Aleksandra Mańczak wskazuje na najwybitniejsze
wizje raju w sztuce europejskiej (Hieronim Bosch, Ogród rozkoszy ziemskich; Masaccio, Wypędzenie
z raju; John Milton, Raj utracony, Raj odzyskany), które były nie tylko obrazem starotestamentowych
wizji, ale też obrazem duchowym swojej epoki.
Fotografie tytułowego raju są kompozycją i montażem wielu zdjęć bujnej, kwitnącej roślinności
w różnych porach roku. Mamy więc do czynienia w tych kompozycjach nie z odbiciem ale z przekształceniem i interpretacją rzeczywistości. Obraz rzeczywistości powstaje w wyniku zwielokrotnienia fotografowanych fragmentów. Są więc te obrazy efektem tworzenia a nie odtwarzaniem,
czego moglibyśmy się spodziewać po realizacji fotograficznej. Prawdziwe obrazy ogrodów przechowuje wyobraźnia artystki. Są one spuścizną historycznych przekazów, technik, praktyk i teorii.
Przywołując tradycję, buduje autorka własny przekaz pytając zarazem czy jest możliwa w sztuce
dzisiejszej przekonująca artystycznie wizja mitycznego raju rozumianego jako obraz spełnionego
marzenia człowieka o kraju wiecznej szczęśliwości i czy jest dla niego miejsce we współczesnej rzeczywistości. Konstatacja artystki jest gorzka. Wyraziła ją w katalogu wystawy przygotowanej przez
Galerię Amcor Rentsch w Łodzi w 2004 roku. Aleksandra Mańczak w nim pisze: „(...) Totalna redukcja
charakteryzuje zanikającą duchowość, stajemy twarzą w twarz wobec skarlałej kultury substytutów
nie tylko w świecie przedmiotów, ale co gorsze w świecie behawioralnych reakcji, w sferze uczuć
i emocji.(...) Raj utraciliśmy na zawsze, powrotu nie ma, ale zostaliśmy przecież obdarzeni świadomością, sumieniem i pamięcią, a także zdolnością do myślenia abstrakcyjnego i do marzeń”.
W kompozycjach Raju zwraca uwagę nieobecność człowieka. Człowiek – autor rewolucji przemysłowej nie umie już w środowisku ogrodu rozpoznać obrazu swojego świata sugeruje autorka.
Równocześnie, kompozycyjny zabieg, w którego efekcie przetworzony zostaje postrzegany obraz
powoduje, że obrazy istnieją w innym porządku czasowym. Są symbolem jakiegoś kosmicznego
porządku oraz znakiem wskazującym, że oto natura przestała pełnić tradycyjną dla siebie rolę
w kulturze – oparcia dla człowieka. Czy sztuka – zdaje się pytać autorka, jest zdolna to oparcie
człowiekowi przywrócić. Odpowiedź niestety negatywną przynosi seria fotograficznych pejzaży
z lat 2006–2011 zatytułowana Rok 3006? Przedstawione pejzaże pozwalają wprawdzie identyfikować się, jako coś co znamy, ale jest to rzeczywistość sztuczna, syntetyczna, która w niedalekiej
przyszłości może stać się środowiskiem człowieka. Stworzona przez artystkę fikcja mogła powstać
wyłącznie dzięki fotografii. Są to aranżowane w pracowni pejzaże wykonane z metalu, papieru,
drewna, tworzywa sztucznego. Możliwości fotograficznego medium sprawiają, że w kompozycjach
tych następuje połączenie fikcyjnego z konceptualnym, a ich celem jest poznanie. Husserl pisał,
że fikcja stanowi źródło zasilające poznanie „wiecznych prawd”. Także prawdy medium fotograficznego. Są więc te prace odniesieniem autorki do jej zainteresowań naturalnym otoczeniem
człowieka, a z drugiej są pytaniem o fotografię, o naturę fikcji w fotografii, za sprawą której może
powstawać i rozwijać się nowa rzeczywistość. Fotografia nie staje się przypadkowo. Jest konceptem
– pisał Ansel Adams w Cahiers de la photographie w 1983 roku.
W latach 2007–2010 Aleksandra Mańczak zrealizowała cykl wielkoformatowych prac fotograficznych Kody natury, Alfabet I–XV. Są to fotografie cyfrowe na płótnie i na papierze. Ideowo
i formalnie związana jest z nimi seria Wycieraczek oraz pojedyncze prace Ołtarz, Droga do..., Sarkofag XXI wieku, Obraz biało-zielony i inne – ujęcia rzeczywistości w jej fragmentach, tak dobrane
żeby odsyłały na do znaczeń pozaobrazowych. W pracach serii Alfabet I–XV fotografuje artystka
świat małych, dziko rosnących roślin, które wypełniają szpary w bruku, oczka betonowych płyt
parkingowych, kraty wycieraczek. Są to przykłady fotografii czystej, bez inscenizacji. Obiektywne
odwzorowanie spotyka się w nich z subiektywną interpretacją i to sprawia że są projekcją autorki
na rzeczywistość, a nie obrazem rzeczywistości. Fotograficzny zapis obserwowanej rzeczywistości
jest świadomie neutralny, a forma zdjęć wręcz surowa. Przejrzystość i obiektywizm fotografii cyklu,
przez tę zasadę realizacji jest wyznacznikiem artystycznej wypowiedzi, której miarą jest fotografia,
materiał, techniczne i formalne jej funkcjonowanie oraz zdolność do opisu rzeczywistości. Prace
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te powstają z fotografii pojedynczych
grup roślin, które autorka pracowicie łączy a następnie wykonuje komputerowy
wydruk. Rejestrowanie rzeczywistości,
konstruowanie, wykorzystanie aparatu
fotograficznego a następnie komputera
sprawia, że zdjęcie jest celem i materią
artystyczną którą można dowolnie manipulować. Te zdjęcia żywią się rzeczywistością, ale nie są jej dokumentem. Są
rodzajem narracji, ilustracją pewnych tez
i poglądów artystki.
Opisane realizacje fotograficzne
artystki nie służą tylko estetycznemu
zadowoleniu. Stanowią wprawdzie popis artystycznej biegłości autorki, ale
przede wszystkim są próbą stworzenia
autorskiego dokumentu. Dokument
ten odsyła nas jak wiele innych prac
artystki do „świadomości ekologicznej”
wyrażającej się w jej trosce o przyszłość
świata. Jej propozycje wynikają z postawy charakteryzującej się odczuciem
nierozerwalnego związku z naturą i postrzegania człowieka jako równoprawną
z innymi cząstkę bytu.
Aleksandra Mańczak, z cyklu: Kody natury – alfabet XI, 2009.
Tak rozumiana sztuka i szeroko pojęta
estetyka stając się „paradygmatycznymi” dziedzinami współczesnego doświadczenia artystycznego, stwarzają korzystną perspektywę dla realizacji postulatów ekologicznych. Wskazują na
utrzymujące się w wielu działaniach artystycznych na świecie przekonanie o zasadniczej jedności
i równowadze czynnika duchowego (podmiotowego) i materialnego (fizycznego) w ludzkim
świecie. Sztuka wyrastająca z „myślenia ekologicznego”, jak wskazują przytoczone w niniejszych
rozważaniach przykłady – wykracza poza obszar ludzkiej subiektywności i postuluje uznanie dla
pewnych prawd jako obiektywnych, ukazuje przynależność jednostkowej ludzkiej egzystencji
do szerszego wymiaru istnienia. Franciszek Chmielowski w eseju z estetyki ekologii opublikowanym w tomie Poznanie i doznanie wydanym przez Universitas, Kraków 2000, wyraził następującą
konstatację potwierdzającą jak sądzę powyższe rozważania Sztuka ekologiczna jest artystyczną
ekspresją wielkich prawd dotyczących istnienie człowieka w świecie. Pomaga te prawdy zrozumieć
i oswoić. Dzięki temu może dopomóc w ukształtowaniu się nowej, duchowej i fizycznej realności.
W dzisiejszym labiryncie artystycznych poszukiwań i tendencji do kreowania coraz silniejszych
i coraz bardziej drastycznych bodźców, zdolnych poruszyć znudzonych cudami techniki odbiorców,
należy zwracać uwagę na treść niesionego przez sztukę przesłania. Nie jest to obojętne, dzisiaj
bowiem, bardziej niż kiedykolwiek, spór o koncepcję sztuki – jest sporem o koncepcję człowieka
i o koncepcję życia.
Tamara Książek

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki
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Kilka słów o koledze,
profesorze Bogumile Łukaszewskim
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miarę upływu lat, nieubłaganie zbliżając się do emerytury, chętniej zerkamy w „lusterko
wsteczne”. Lubimy wspominać to, co było i dziwimy się, że czas tak szybko płynie. Na ogół
ulegamy złudzeniu, że dotyczy to innych. My (?) ciągle jesteśmy młodzi i wszystko jeszcze
przed nami. Jednak coraz częściej, przy goleniu, z trudem poznajemy tego siwego i pomarszczonego
jegomościa w lustrze. Budzi się wówczas nostalgia za minionym czasem i refleksja, że być może
pora już, aby dokonać swoistego obrachunku z przeszłością. Zweryfikować autorytety, policzyć
przyjaciół z najbliższego otoczenia, zwłaszcza tych, którzy wywarli wpływ na życiowe drogi i byli
współtwórcami dziejącej się na naszych oczach historii. Dokonać reasumpcji tego co uważaliśmy
za ważne, dopisywane przez lata życia i pracy. W tej drodze, którą przecież nie sami przebywamy,
towarzyszą nam inni, a w ich losach, jak w lustrze, dostrzegamy to, co było istotne również i dla nas.
Kontemplując ich dzieje zaczynamy lepiej rozumie własne problemy, czujemy się mniej samotni
i wyalienowani. Toteż im jesteśmy starsi tym częściej oglądamy się za siebie...
Był październik 1968 roku. Rozpoczynał się właśnie nowy rok akademicki, następujący po pamiętnych „wydarzeniach marcowych”. Rozluźnieni jeszcze nieco po wakacjach, które zatarły trochę
niedawne, niemiłe wspomnienia, czekaliśmy siedząc w szkolnych ławach na rozpoczęcie zajęć z Podstaw kompozycji. Przedmiot ten, uważany przez nas za trudny, prowadzony był na Wydziale Ubioru
w łódzkiej PWSSP przez młodego jeszcze podówczas adiunkta, Tomasza Jaśkiewicza, cieszącego
się niekwestionowanym i zasłużonym autorytetem wśród studentów. Jego współpracownikiem
w ubiegłym roku był Zbigniew Kosiński, ekstrawagancki plastyk-poeta, którego właśnie w tej roli
miał zastąpić nowy asystent, świeżo wypromowany absolwent naszej Uczelni. Oczekując przybycia
pedagogów zastanawialiśmy się kim jest i jakim będzie w roli asystenta? Niektóre z koleżanek poznały go już wcześniej i rekomendowały jak najlepiej. Niebawem drzwi się otworzyły i... zobaczyliśmy
wchodzących: najpierw adiunkta Tomasza Jaśkiewicza, a tuż za nim, przystojnego, młodego człowieka, o sympatycznej powierzchowności, przypominającego z wyglądu amerykańskiego aktora,
Marlona Brando – u samych początków jego kariery. Nastąpiła prezentacja: „przedstawiam państwu
mojego nowego asystenta, Bogumiła Łukaszewskiego”. Nowo upieczony asystent lekko się skłonił
i sympatycznie uśmiechnął – trochę z zażenowaniem. Pierwsze wrażenie było całkiem pozytywne,
przy czym z pewnością znacznie bardziej pozytywne u koleżanek. Panowie usiedli i rozpoczęły się
pierwsze zajęcia, w nowym roku akademickim – 1968/69.
W ten oto sposób rozpoczęła się moja długoletnia znajomość z obecnie profesorem, Bogumiłem Łukaszewskim.
W tak krótkim tekście, z konieczności, odniosę się jedynie do najważniejszych, znanych mi faktów z życiorysu kolegi, z oczywistych powodów pomijając te, których nie znam. Będzie to zatem
pamiętnik, pewnie niepełny i pewnie nie do końca obiektywny, pisany przez kolegę o koledze
widzianym z dość bliskiej perspektywy. Za to czego nie dopisałem lub nietrafnie zinterpretowałem
z góry przepraszam. W każdym razie, na ile mogłem, starałem się być rzetelny i obiektywny.
Muszę na wstępie zaznaczyć z żalem, że niestety, pewnym utrudnieniem dla piszącego jest
problem z dotarciem do pełnej informacji o jego dorobku. Powodem tego jest, zapewne podyktowany skromnością, brak u kolegi nawyku systematycznego gromadzenia dokumentacji o swojej
twórczej działalności. Stąd wiele ważnych informacji z artystycznego życiorysu, nie zabezpieczone odpowiednio, znikło gdzieś bezpowrotnie. Dla kogoś kto go nie zna może zatem powstać
nieprawdziwe wrażenie, że jest on ciągle na początku twórczej drogi. Natomiast jego dorobek,
w rzeczywistości, jest pod każdym względem ważki i niemały.
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Część I – twórczość artystyczna
Długoletnia praca na tych samych wydziałach i w tych samych katedrach, zarówno w łódzkiej
ASP jak i w Politechnice Radomskiej, dała mi możliwość obserwowania z bliska zarówno pracy ze
studentami jak i śledzenia drogi jego twórczość artystycznej. Stąd moja wiedza o osiągnięciach
profesora jest (jak sądzę) w miarę rzetelna i kompletna.
Jego sztuka, pozostaje od lat niezmiennie w tym samym nurcie, który określił bym jako metaforyczny. Jak prawie każdy artysta, Bogumił Łukaszewski uprawia jednocześnie kilka dyscyplin,
z których do najważniejszych należy malarstwo i rysunek. Tak twórczość malarska jak i ta, w zakresie rysunku, zasługuje na szczególną uwagę z racji jej oryginalnego charakteru. Toteż obydwie
te części opiszę oddzielnie.
Malarstwo
Bogumił Łukaszewski maluje spotykane dziś rzadko obrazy, w których perfekcyjna forma malarska
jest jednocześnie nośnikiem mających poetycki wydźwięk, treści. Treści te, głęboko przemyślane
i co uważam za ważne, komunikatywne, są jak sądzę, istotnym powodem jego malarskiej przygody.
Artysta, można tak powiedzieć, nie siada do sztalugi z byle powodu. Pomysły do tych treściwych
obrazów rodzą się i dojrzewają miesiącami. Zanim zacznie malować, wcześniej ma już w wyobraźni
sprecyzowany zamysł całości, który następnie z pietyzmem realizuje. Dbałość o kompozycję, jakość
koloru i reżyserię formalną powoduje, że obrazy te powstają powoli. Dojrzewają i realizowane są
stopniowo, w atmosferze skupienia. Nie ma w nich przypadkowości. Odnoszę wrażenie, że zupełnie
nie odpowiada mu pośpiech i akcyjność kojarzona tak bardzo z malowaniem na konkursy, gdzie
terminy i często określone w założeniach do konkursu treści, wręcz przeszkadzają w skupieniu
się nad tym, co go w twórczości naprawdę interesuje. Stąd pewnie w jego dorobku stosunkowo
niewiele jest spektakularnych sukcesów, związanych zazwyczaj z dużą aktywność artystyczną,
a w rzeczywistości pogonią za nagrodami. Łukaszewskiego takie osiągnięcia mało obchodzą. Zauważyłem także, że mimo zainteresowania tym co się we współczesnej sztuce dzieje, nie ulegał modom
i obowiązującym aktualnie trendom. Z drugiej strony nie słyszałem jednak, aby zwalczał, czy krytykował
tych, którzy nowych dróg poszukują. Jako pedagog wręcz zachęca swoich studentów do eksperymentowania i wysoko ocenia tych, którzy ten wysiłek podejmują. Oczywiście, nie dotyczy to ewidentnych
przykładów hochsztaplerki, czy tak często obecnie spotykanej u pseudo awangardy hucpy.
Aby scharakteryzować jego sztukę, spośród wielu obrazów, wybrałem i opisuję jeden, który
szczególnie utkwił mi w pamięci. Jest on na tyle reprezentatywnym przykładem, że w jego kontekście można mówić w ogóle o całym dorobku malarskim artysty. Zrobił on na mnie duże wrażenie,
z jednej strony kondensacją formy, wydobytej przy pomocy oszczędnych środków malarskich,
a z drugiej, celnością metaforycznego ujęcia tematu. Jest to obraz noszący wymowny tytuł: Heilige
Nacht, z 1975 roku, wykonany w technice olejnej, o wymiarach 146x115 cm. Tematycznie odnosi
się do czasów drugiej wojny światowej i przedstawia ledwie widoczne, zaryty w zaspę śniegu,
pojazdy, pewnie gdzieś na wschodnim froncie. Cała ta scena odbijała się w owalnym, toaletowym
lustrze. Oszczędna, w chłodnych, przytłumionych tonacjach kolorystyka powoduje, że patrząc
czuje się chłód na plecach. Obraz jest namalowany z właściwą dla jego twórcy, wręcz renesansową doskonałością warsztatową. Dość gładka faktura równomiernie pokrywa powierzchnię obrazu. Dyskretna, lekko matowa apretura końcowa, potęguje poczucie doskonałości. Co ciekawe,
replika tego obrazu pokazywana na jednej z wystaw w Berlinie, w 2004 roku, wzbudzała duże
i pozytywne zainteresowanie wśród Niemców w starszym wieku, być może uczestników II wojny
Światowej. (Oryginał, prezentowany w latach 70-tych na wystawie w Rottweil, został sprzedany).
Nostalgia (?). Po obejrzeniu filmu Josepha Vilsmaiera pt. Stalingrad, zaczynam to rozumieć. Podobnie
sugestywne wrażenie wywołują również i inne jego obrazy. Przyciągają, fascynują, nie pozwalają
przejść obojętnie. Dla przykładu podaję wymowne tytuły kilku z nich: Na brzegu pamięci, Po stronie
cienia, Ku drzwiom zamkniętym, Dobrze, że jesteś, Wpadnij na chwilę, Gdziekolwiek jesteś, Minął wyż.
Łukaszewski maluje na ogół obrazy średniej wielkości, często w technice mieszanej. Podmalówka, którą z reguły stosuje, wykonana jest w technice akrylowej, zaś główne wykonanie, w technice
olejnej. Przy wykończeniu, stosuje laserunki.
W swojej długoletniej działalności artystycznej, obok obrazów metaforycznych, namalował także wiele portretów. Wspominam tu o nich, pewnie trochę wbrew intencjom autora, który tej części
swojej działalności raczej nie ujawnia. Wbrew pozorom jednak, choć powstałe na zamówienie, mają
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one walory wybitne. Wykonywane zawsze
niezwykle sumiennie, stanowią ewidentny
dowód wysokich umiejętności i rzetelności
warsztatowej, co wydaje się mieć znaczenie
w wypadku artysty, który jest jednocześnie
pedagogiem kształcącym studentów. Ktoś,
kto widział namalowane przez niego portrety,
a potrafi zdobyć się na obiektywną ich ocenę,
nigdy nie ośmieli się na deprymowanie tej
części dorobku.
Taki sposób celebrowania pracy twórczej
powoduje, że jego obrazy dość rzadko trafiają
na wystawy a tym bardziej na konkursy. Po
namalowaniu wędrują często pod ścianą,
gdzie oczekując na publikację pokrywają się
kurzem, lub stają się wręczanymi okazjonalnymi prezentami dla przyjaciół i bliskich. Gdy już
jednak dochodzi do ich opublikowania, spotykają się z niekłamanym zainteresowaniem tak
u kolegów artystów, jak i u odbiorców sztuki.
Jego umiejętności warsztatowe i dokładność
z jaką pracuje, jakby trochę nie z tej rzeczywistości, wzbudzają podziw i czasem zawiść.
Także niebanalne treści, które artysta ubiera Bogumił Łukaszewski, Heilige Naht 2, olej, 135x115 cm
w plastyczną formę, skupiają duże zainteresowanie odbiorców.
Jest to zatem twórczość na wskroś oryginalna, dla której niełatwo znaleźć we współczesnej sztuce
odpowiednie punkty odniesienia. Bo na przykład tacy metaforyści jak: Wojciecha Linke, Jerzy Duda
Gracz, Kazimierz Mikulski, czy Jan Lebenstein formą swojej sztuki zbyt mało przystają do tego, co
charakteryzuje twórczość Bogumiła Łukaszewskiego. Może dało by się znaleźć pewne elementy
wspólne z Piotrem Naliwajko – w formie, a z de Chirico czy Henrykiem Wańkiem – w formie i treści.
Wiem z rozmowy z artystą, że pewne zbieżne elementy ze swoją twórczością widzi on w obrazach:
Rene Magritte’a, Adriana Ghenie, Andrzeja Okińczyca, Krzysztofa Kiwerskiego, Stanisława Kortyki,
Zdzisława Beksińskiego czy Ryszarda Kiełtyki. Ceni też sobie niektórych twórców amerykańskich,
takich jak np.: Edward Hopper czy Georg Tooker.
Wymienione tu nazwiska to jedynie próba zakreślenia obszaru, w którym można by umiejscowić jego sztukę. Zdaję sobie jednak sprawę, że porównania takie są ryzykowne, ponieważ ze
zrozumiałych powodów, jak każdy artysta, unika on kategoryzacji, bojąc się zaszufladkowania na
siłę. Myślę, że jest to problem do rozważania w przyszłości, raczej dla historyków sztuki, którzy
kiedyś będą tę twórczość opisywali.

Rysunek
Rysunek w twórczości Bogumiła Łukaszewskiego zajmuje pozycje szczególną. Bez przesady można
powiedzieć, że jest on swoistym nałogiem, który objawia się przymusem rysowania w momencie,
kiedy tylko jest po temu okazja. Niejednokrotnie siedząc obok niego, na Radach Wydziału, posiedzeniach Senatu, czy innych zgromadzeniach, obserwowałem, jak zazwyczaj na przygotowanej
wcześniej kartce szkicuje, niezwykle precyzyjnie i trafnie oddając charakter portretowanych osób.
Robi to niemalże odruchowo, nie tracąc jednocześnie kontroli nad tym, co akurat jest przedmiotem
obrad. W wyniku tych spontanicznych seansów rysowania powstają bardzo interesujące szkice
do portretów, rozbudowywane, jeśli czas na to pozwala, do bardziej wypracowanej formy. Bywa,
że portretowany orientuje się, iż jest rysowany i prosi potem o swoja podobiznę, którą z reguły
otrzymuje. Niestety, zdecydowana większość tych żywych szkico-rysunków ginie, gdyż ich autor
nie przywiązuje do nich większej wagi. Wielokrotnie namawiany przez kolegów do zbierania
i gromadzenia tych bardzo autentycznych prac po to, by być może kiedyś, zrobić z nich wystawę,
niestety, lekceważy te sugestie. Myślę nawet, że takie wystawy mógłby cyklicznie powtarzać pod
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tytułem „rysunki konferencyjne”, za każdym razem publikując inny zestaw prac. Mam nadzieję,
że przynajmniej część tych rysunków, ofiarowanych osobom portretowanym, lub przechowana
przez kolegów, przetrwa gdzieś w zbiorach prywatnych.
Jednak główny nurt jego graficznej twórczości stanowią rysunki o bardzo rozbudowanej
i bogatej technicznie strukturze. Wykonywane na ogół miękkim ołówkiem, o różnych formatach,
w przeważającej liczbie, podobnie jak obrazy, o tematyce metaforycznej. Są to prace technicznie
i kompozycyjnie niezwykle precyzyjnie opracowane. Nie dostrzegłem tam lekceważenia jakiegokolwiek fragmentu rysunkowej płaszczyzny. Tak jak obrazy, tak i rysunki, są przejrzyste jeśli chodzi
o tematyczne przesłanie. I tu również, pośpiech towarzyszący tworzeniu na konkursy, zdecydowanie mu nie odpowiada. Prace te powstają powoli i w skupieniu. Jeśli nawet w końcu decyduje się
wysłać któryś z nich na taką, czy inną imprezę, to na ogół są to prace wykonane wcześniej, które
akurat przystają tematycznie do formuły konkursu. Nigdy natomiast nie zauważyłem, aby próbował
kokietować, zmieniając pod presją lub na zamówienie, swoje artystyczne emploi.
Bez przesady mogę stwierdzić: Łukaszewski jest mistrzem w operowaniu kreską. Potrafi, używając tego środka ekspresji, wydobyć dowolny charakter materii, określić przestrzeń, scharakteryzować
ruch, czy zbudować napięcie dynamiczne w sposób wyreżyserowany. Stąd jego rysunki z reguły,
jeśli pojawiają się na wystawach, wzbudzają niekłamane zainteresowanie.
Ostatnio zauważyłem, że coraz bardziej zaczyna pociągać go nowe narzędzie jakim jest komputer. Na razie niewiele jeszcze powstało prac, które da się określić jako grafika komputerowa, ale
w tych które powstały, łatwo można odnaleźć cechy charakterystyczne jego osobowości. W pracach
tych często łączy techniki, wykorzystując klasyczny rysunek, fotografię czy formę malarską, które następnie poddaje przekształceniu, używając odpowiednio dobranych programów komputerowych.
Podobnie, jak w obrazach i rysunkach, również w grafice komputerowej jest metaforystą. Także i te
prace są pod względem kompozycyjnym przemyślane i doskonale warsztatowo wykonane. Nowe
narzędzie, na szczęście, nie wpłynęło na zmianę osobowości artysty. Pozostał sobą.
Opisując twórczy dorobek prof. Łukaszewskiego muszę choć w kilku słowach wspomnieć
o jeszcze jednej, również trochę przez niego niedocenianej dziedzinie, w której także ma osiągnięcia. Jest nią ilustracja książkowa i komiks. Tak się składa, że mogłem obserwować powstawanie
barwnych rycin do książki dla dzieci pt. Czy to bajka czy nie bajka, która ukazała się w 2000 roku, nakładem oficyny Egmont, będącą zbiorem bajek znanych autorów. Każdą ilustrację opracowywał tak,
jakby była odrębnym obrazem, czyli niezwykle precyzyjnie. Występujące tam postacie (zwierzęta
i ludzie) obdarzone były, dzięki umiejętnościom ich twórcy, zabawną i wielce wymowną mimiką.
Ta umiejętność fizjonomisty spowodowała, że książkę tę można dziś znaleźć jedynie w zbiorach
bibliofilskich. Nie tylko dzięki jej literackim treściom, a właśnie głównie dzięki ilustracjom.
Prócz wyżej wspomnianych dziedzin, niejednokrotnie zajmował się także projektowaniem
okładek książkowych, plakatów i małej poligrafii. Projektował, opracowywał i wykonywał monumentalne malarstwo ścienne (co najmniej kilka realizacji) a także ma w swym dorobku współudział w wykonywaniu malarstwa sakralnego. Jedna z realizacji powstała w roku 1981, w kościele
parafialnym w Wieluniu. Jest to malarstwo o cechach ornamentacyjnych. Druga, w tymże roku, to
panneau w refektarzu klasztoru Ojców Bonifratrów Łodzi.
Bogumił Łukaszewski brał udział w ponad stu kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.
Trudno jest wyszczególnić chronologicznie wszystkie imprezy artystyczne, których był uczestnikiem. Nie ma bowiem prostej współzależności między dorobkiem a jego publikowaniem. O powodach takiego stanu rzeczy wspomniałem na wstępie. Odnalazłem jednak, w katalogach, które
się zachowały, udokumentowane sukcesy, oto one:
1969
Ogólnopolska Wystawa Młodych, Rzeszów – nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki.
1970–1974
Nagrody i wyróżnienia w konkursach na grafikę i rysunek Okręgu Łódzkiego ZPAP oraz w konkursach
na znaki firmowe.
1973
I Triennale Malarstwa i Grafiki, Nasz czas – metafora – tendencje, Łódź – nagroda Przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
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1974
Współczesna sztuka polska zaangażowana politycznie i społecznie, Łódź ‘74. Malarstwo, grafika, Łódź
– wyróżnienie.
1975
Ogólnopolski Konkurs XXX-lecia PRL, Warszawa – trzecia nagroda regulaminowa.
1976
Ogólnopolski Konkurs „Sport w sztukach pięknych”, Katowice – trzecia nagroda regulaminowa.
Konkurs Habitat – Plastyka – Człowiek – Środowisko, Łódź – wraz z zespołem II nagroda regulaminowa.
1996
II Triennale Rysunku Współczesnego, Lubaczów – II nagroda regulaminowa.
1999
III Triennale Rysunku Współczesnego, Lubaczów – wyróżnienie honorowe.
Jego prace można znaleźć, między innymi, w zbiorach: Muzeum Sztuki w Szczecinie, Muzeum
Śląskim w Katowicach, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum
w Lubaczowie, Urzędu Miasta Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Forum Kunst w Rottweil oraz
zdecydowaną większość, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Część II – Praca dydaktyczna
Przypadek zdarzył, że jestem świadkiem prawie całości drogi dydaktycznej profesora, od samych
jej początków aż do chwili obecnej. Był nawet przez krótki okres czasu (lata 1976–1977) jego asystentem.
Jak wspomniałem we wstępie, jej początek przypada na rok akademicki 1968–69. Wtedy to
rozpoczął pracę w łódzkiej PWSSP jako asystent, wówczas adiunkta, Tomasza Jaśkiewicza, w prowadzonej przez niego Pracowni Podstaw Kompozycji. Pomijając tu kolejne etapy jego zawodowej
kariery, w trakcie której awansując zdobywał kolejne stopnie zawodowego wtajemniczenia dodam,
iż trwa ona niezmiennie do dziś. Obecnie jako profesor nadzwyczajny, prowadzi jedną z dwu pracowni Podstaw Kompozycji na Wydziale Tkaniny i Ubioru w łódzkiej ASP. Od 1994 roku, także na
stanowisku prof. nadzwyczajnego, pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Sztuki, gdzie
prowadzi następujące przedmioty: Struktury Wizualne, Percepcja Widzenia, Rysunek Perspektywiczny i Podstawy Kompozycji. Wcześniej prowadził również takie przedmioty jak: Malarstwo, Rysunek,
Perspektywę, Liternictwo, Problemy Formy i Wyobraźni oraz Kształtowanie Otoczenia. W Politechnice Radomskiej, jako promotor prac dyplomowych, wykształcił kilkudziesięciu magistrów.
Wysoko też jest oceniany jako pedagog, zarówno przez władze zwierzchnie jak i przez studentów. Podczas korekt poświęca dużo czasu na analizowanie studenckich ćwiczeń, wykazując wiele
cierpliwości i życzliwości w tłumaczeniu niełatwych przecież problemów, związanych z kształtowaniem formy i reżyserowaniem plastycznych wypowiedzi. Jest lubiany i szanowany przez swoich
studentów, którym chętnie służy radom także poza obowiązującymi zajęciami w pracowni.
Część III – działalność społeczna i pozadydaktyczna
Pisząc o profesorze Bogumile Łukaszewskim nie sposób pominąć bardzo istotnej kwestii jaką
w jego życiorysie stanowi działalność społeczna, prowadzona w środowisku akademickim PWSSP,
na przełomie roku 1980/81, jak również w okresie między 13 grudnia 1981 roku, aż do przełomu
który nastąpił w roku 1988/89.
Burzliwy rok 1980 doprowadził, jak wiemy, do powstania ruchu społecznego Solidarność. Dość
powszechne wsparcie moralne, jakiego od początku udzieliło środowisko akademickie łódzkiej
PWSSP, aby nabrać realnych kształtów, wymagało przejścia z fazy spontanicznego poparcia do
formalnej konkretyzacji. Jednak ze zrozumiałych względów (ryzyko utraty pracy i realna groźba
politycznych prześladowań) brak było inicjatora, który podjął by się pokierowania i tym samym
przyjęcia odpowiedzialności za utworzenie komórki związkowej NSZZ Solidarność na terenie Uczelni. Ku mojemu zaskoczeniu, spontanicznie, na czele tego ruchu stanął Bogumił Łukaszewski. Z racji
bliskich kontaktów wynikających z pracy w tym samym zespole dydaktycznym, o czym wcześniej
wspominam, miałem okazje z bliska obserwować jego wysiłek, zaangażowanie i poświęcenie jakie
wkładał w pracę związkową. Kto pamięta tamte czasy z autopsji wie, jak nerwowe i wymagające
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odwagi, pod każdym względem, były te zmagania. Po kilkumiesięcznym okresie nierównej walki
z ówczesną władzą nastąpił stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia 1981 roku, który położył kres
legalnej działalności Związku. Rozpoczął się okres beznadziei i działania w konspiracji. Nikt wtedy
nie wiedział jak długo potrwa ten stan i czym tak naprawdę się zakończy. Paralele historyczne
były jak najgorsze. Nikt też poważny wtedy nie liczył na zmianę ustroju. Mimo tego działalność
związkowa, choć nielegalna, zagrożona represjami, trwała nadal. Cały ciężar odpowiedzialności
i koordynacji wielorakich społecznych działań, spoczywał przede wszystkim na barkach przewodniczącego, którego nikt nie zwolnił z jego moralnych zobowiązań, ale także przecież nikt nie zmuszał
do kontynuowania ryzykownej działalności. Była to, jak pamiętam, szeroko zakrojona pomoc dla
internowanych i ich rodzin, wspieranie bardzo już spauperyzowanej społeczności członków zawieszonego ZPAP, jak również działalność kulturalna w konspiracji, na przekór prowadzonej przez
ówczesną władzę próbie atomizacji środowisk artystycznych, et cetera. Wspomnę tu choćby dla
przykładu galerię św. Krzysztofa, działającą pod egidą księdza Stefana Miecznikowskiego, przy
kościele Jezuitów, gdzie odbywały się cyklicznie wystawy artystów bojkotujących oficjalne imprezy,
a także, prowadzony na terenie Uczelni kolportaż podziemnej prasy i tzw. literatury debetowej,
którą to przewodniczący Bogumił Łukaszewski przewoził i własnoręcznie rozprowadzał wśród
zainteresowanych pracowników PWSSP. Do dziś, w podręcznym magazynie prac studenckich,
w jednej z zaadoptowanych na ten cel prac, znajduje się tajna biblioteka, w której są jeszcze resztki
tej literatury i zakodowana lista wypożyczających tę literaturę. Po zniesieniu stanu wojennego
i ponownej legalizacji NSZZ Solidarność, Bogumił Łukaszewski podjął się misji reaktywacji związku na terenie Uczelni. Wyczerpany jednak permanentnym zagrożeniem w okresie działalności
podziemnej i długoletnim zmaganiem z przeciwnościami, po upływie jednej kadencji, wycofał się
z pracy organizacyjnej, przekazując władzę młodszym kolegom, którzy niestety, dość szybko o nim
zapomnieli. Raz jeszcze podjął próbę działalności społecznej, w odradzającej się Polsce. Na początku
lat 90-tych był radnym w pierwszej kadencji Rady Miejskiej, w Łodzi. Ale zrażony, rozpoczynającymi
się już wtedy swarami, brakiem lojalności i prywatą szerzącą się między dawnymi przyjaciółmi
z opozycji, wycofał się definitywnie z działalności społecznej.
W 2009 roku, za działalność opozycyjną, został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nie zabiegał o tę nagrodę. Gdyby nie
pamięć kilku jego kolegów z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którzy w końcu przypomnieli
sobie o nim, pewnie do dziś pozostawałby w zapomnieniu.
Okres napięć wynikających z działalności w opozycji nie sprzyjał artystycznej koncentracji. Trudno się było po dość długiej przerwie wyciszyć, aby powrócić do wytężonej pracy twórczej. Mam
wrażenie, że tamten okres na zawsze wycisnął swoje gorzkie piętno na jego osobowości. Myślę
również, że problemy ze zdrowiem, w tym ciężkie operacje jakie ma za sobą, mają przynajmniej
częściowo, swoje źródło w przeżyciach z tamtego okresu.
Działania pozadydaktyczne to także pozycja, zasługująca na uwzględnienie w jego dorobku.
Kilka bardziej znaczących przykładów pokrótce tu wymienię.
W trakcie swojej długoletniej pracy w obydwu uczelniach, wielokrotnie, tak w ASP w Łodzi, jak
i w Politechnice w Radomiu, prowadził plenery studenckie odbywające się w kraju i poza granicą.
Jednym z ważniejszych, godnych odnotowania osiągnięć, jest ogólnopolski plener malarski studentów kierunku architektura, z udziałem studentów zagranicznych, zlokalizowany w Chełmnie
nad Wisłą, prowadzony kolejno w latach 2007, 2008 i 2009. Pośród prowadzonej przez niego grupy,
corocznie, zdarzyły się najwyższe nagrody za studenckie prace malarskie. Nagrody te były przyznawane przez niezależne gremium oceniające dorobek każdego z plenerów.
Niegdyś corocznie a obecnie co drugi rok uczestniczy w egzaminach wstępnych w ASP, gdzie
bywa także odpowiedzialny za redakcję egzaminacyjnych pytań z kompozycji.
W latach 1993–1996 był prodziekanem Wydziału Tkaniny i Ubioru w łódzkiej ASP.
W roku 1991 brał udział w sympozjum w Dłużewie, organizowanym przez warszawską ASP.
Było ono poświęcone przedmiotom ogólnie noszącym nazwę Struktury Wizualne. Sympozjum
poprzedzone było konkursem prac studenckich, pt. „Czerń i biel”, tematycznie związanym
z przedmiotem obrad. Godnym odnotowania jest fakt, iż główna nagroda i wyróżnienie przypadły
studentom z pracowni prowadzonej przez prof. Łukaszewskiego.
Drugie sympozjum, w którym uczestniczył, to zorganizowane w 2002 roku, III Lubelskie Forum
pt. „Sztuka, edukacja, współczesność”, organizowane przez UMCS w Lublinie.
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W Politechnice, pracując wówczas na Wydziale Nauczycielskim, w latach 1996–1997 brał udział
w pracy badawczej dotyczącej fenomenu barwy, pt. „Projekt komputerowego badania dynamiki
zjawisk barwnych”.
Także w kwestii rozwoju kadry ma swoje wymierne osiągnięcia. Wspomnę jedynie te ważniejsze. Obecnie już prof. zwyczajny, Jarosław Zduniewski, był w latach 1977–2000 jego asystentem.
Aktualna asystentka prof. Łukaszewskiego, dr Agnieszka Wasiak, swój przewód doktorski (2008
rok) przeprowadzała pod jego kierunkiem – był jej promotorem. Ma również w swoim dorobku
kilka recenzji napisanych młodszym kolegom przystępującym do przewodów kwalifikacyjnych,
obecnie doktoratów i habilitacji.
W roku akademickim 1999/2000, jako członek senatu Politechniki Radomskiej, wygłosił wykład
inauguracyjny, którego tematem był związek sztuki z polityką pt. „Sztuka, władza i polityka”. Wykład
spotkał się z dużym zainteresowaniem akademickiej społeczności.
W latach 2007–2008, na nowopowstałym Wydziale Sztuki w Politechnice Radomskiej, był Kierownikiem Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki. Po roku pracy na tym stanowisku złożył rezygnację
z powodu trudności organizacyjnych, związanych z miejscem zamieszkania poza siedzibą uczelni.
Godnym odnotowania także jest współautorstwo w powstaniu dwu publikacji książkowych,
mających charakter skryptu. Pierwsza, powstała w roku 1998, nosi tytuł Podstawy kompozycji
plastycznej. Druga, która ukazała się w 2008 roku, nosi tytuł Forma plastyczna – teoria i praktyka.
Obecnie trwają przygotowania do drugiego wydania tej książki.
Za swoją działalność dydaktyczną i społeczną otrzymał szereg znaczących nagród:
1974 – Nagr. Min. Kultury i Sztuki – zespołowa II stopnia;
1976 – Nagr. J. Magn. Rektora PWSSP – II stopnia;
1989 – Nagr. J. Magn. Rektora PWSSP – II stopnia;
1992 – Nagr. J. Magn. Rektora PWSSP – zespołowa II stopnia;
1996 – Nagr. J. Magn. Rektora ASP – zespołowa II stopnia;
2000 – Medalu Komisji Edukacji Narodowej – odznaczenie Min. Eduk. Narod.;
2005 – Nagr. J. Magn. Rektora Politechniki Radomskiej – I stopnia;
2005 – Złoty Krzyż Zasługi – odznaczenie Prezydenta RP;
2009 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – odznaczenie Prezydenta RP.
Kolekcja nagród i odznaczeń czyni może z kolegi postać trochę posągową. Pisząc o nich nie
miałem takiego zamiaru, byłby to bowiem obraz na wskroś fałszywy. Bogumił Łukaszewski nie stoi
na piedestale. Profesor jest sympatycznym, pełnym życia, niezwykle towarzyskim człowiekiem.
Doskonały kompan do rozmów i niekiedy zażartych, politycznych dyskusji. Lubi dobry dowcip
i dobre towarzystwo. Uprawia sporty – bardzo dobrze i regularnie pływa, lubi jazdę rowerem. Jest
wielkim miłośnikiem zwierząt i dobrego filmu, pasjonuje się historią. Jego szczególnym konikiem
jest historia Powstania Warszawskiego. Lubi opowiadać, ale także bywa wdzięcznym i cierpliwym
słuchaczem. W sprawach społecznie ważnych jest w dalszym ciągu wymagającym recenzentem
władzy. Bywa gorzkim, nieprzejednanym krytykiem swoich niedawnych jeszcze autorytetów,
na których się zawiódł. Jest bacznym obserwatorem artystycznego forum i wrogiem hochsztaplerów siejących zamęt w sztuce. Jest do bólu szczery w wyrażanych opiniach, ale jedynie wtedy,
gdy go ktoś o opinię prosi. Na pewno nie jest pochlebcą.
Sięgając pamięcią do owych wspomnianych na początku pierwszych zajęć z kompozycji, z 1968
roku, na których po raz pierwszy z nim się zetknąłem, przychodzi mi się zasłyszana kiedyś myśl,
że wrażenie jakie człowiek odnosi przy pierwszym spotkaniu bywa najbardziej trafne i prawdziwe.
Pamiętam ten sympatyczny uśmiech, tę emanującą od niego bezpośredniość, empatię i życzliwości,
gotowość do niesienia pomocy i porady. Takim go widzę i dziś. Myślę, że to nie tylko moje wrażenie.
Opinię tę, jak sądzę, podziela także zdecydowana większość ludzi z jego otoczenia.
Henryk Hoffman

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Architektury i Form Użytkowych Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Maria Targońska

To także jakby przemiana bytów. To właśnie ten moment „przejścia” boli nas najbardziej. Potem
przecież jest już tylko cisza i spokój. To dlatego te obrazy – rysunki uciekły od nadmiaru zbędności
dóbr i wytworów otaczającego nas świata. To są oazy dla zdarzeń, myśli, sekretów wyrwanych z kalendarza nocy. Tych, które przemykają szybko i mogą nie zapisane czmychnąć z pamięci. Imaginacje
i zmysły tak logicznie są zatrzymane w kadrach prac, jak w logicznie skonstruowanym spichlerzu.
Ze snu, gdzie Autorka przechowuje tajemne przejścia, ślepe okna czy migotliwe światełka. Gdzie
okruchy miasta, szum z ulic, kroki i spojrzenia już nie docierają, no może tylko delikatne odbicia
i refleksy szarych barw. I tutaj przypomina mi się pytanie uczniów do Mistrza z książki Anthony de
Mello pt. Minuta mądrości w sentencji „Zrozumienie”, która brzmi:

M

aria Targońska urodziła się w 1954 roku w Olsztynie. W latach 1975–1980 odbyła studia
w PWSSP w Gdańsku, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 roku pracowała w PWSSP
w Gdańsku na macierzystym Wydziale, początkowo jako asystent w różnych pracowniach, a od 1990
jako asystent w Pracowni Rysunku Wieczorowego ad. Romana Gajewskiego. W 1992 roku, również
na „swoim” Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie malarstwa. Od 1992 roku ad. II st. Maria Targońska prowadziła już samodzielnie Pracownię
Rysunku Wieczorowego wraz z anatomią dla studentów II roku malarstwa. W 1993 roku wygrała
konkurs na prowadzenie w/wym. Pracowni dla studentów III i IV roku z malarstwa i grafiki. W 2001
roku również na w/wym. Wydziale Pani Maria Targońska na podstawie dorobku artystycznego
i pracy kwalifikacyjnej w postaci wystawy oraz wykładu pt. Siła przestrzeni, uzyskała kwalifikacje
II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w zakresie dyscypliny artystycznej malarstwo. W 2009
roku w ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki nominowano Ją na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.
Jak widać z powyższej drogi artystycznej Pani Marii Targońskiej, od zawsze związana jest Ona
z rysunkiem i malarstwem. Nawet na dyplomie prezentowała Nike – boginię zwycięstwa rysowaną
ołówkiem na... płótnie – specjalnie spreparowanym podłożu. I od początku zadaje sobie pytania
o prawdy zapisu – rysunku – jako znaku i śladu trwania. Jako jego energii pamięci i zagadki czasu.
Jako tworzenia tradycji istnień ludzkich w różnych obszarach i miejscach – od Australii do... pracowni w Akademii. Od jednego dociekliwego istnienia do wyrażenia pragnień ogólnoludzkich. Maria
Targońska rozpięta pomiędzy owe pragnienia zgłębiania swoich przestrzeni realnych i mentalnych
zdaje się zbliżać do istoty bytu materii. A przez to może uda się Jej – nam bardziej spenetrować
nieuchwytnie nakładające się warstwy. Te powyższe treści widać także w tytułach kolejnych prac
Targońskiej, niezależnie od lat, kiedy je wykonała: Wzlot, Ślady, Arka Noego, Spotkanie, Niepokój,
Opatrzność czy w innych bez tytułów, albo oznaczonych po prostu cyfrowo.
Te prace emanują podmiotem – czyli duchowością człowieka. Z jego wnętrzem, przeżyciami
i tym, co zasygnalizowałem wcześniej – kontemplacją w dialogu świadomości i egzystencji. A to
jest przecież swoisty tygiel życia. W Jej postawie życiowej i twórczej czuje się jednak, że posiada
Ona wiarę, która żywi całą Jej osobowość. Twórczość Marii Targońskiej jest dla mnie przekazem
nadziei, którą czuję w wyciszonej, często tajemniczej poetyce prac. Wchodzę w Jej nieokreślone
przestrzenie i zatrzymany w nienagannie proponowanej formie kompozycji każdego rysunku
poddaję się zadumie ich przekazu. Twórczość ta odnosi się do stanów zawierających wewnętrzne
piękno i właściwie – wyraża – zgłębia cud istnienia. Na ten ogrom spraw, codzienności, namiętności,
ale i tajemnicy, Autorka nakłada swoją projekcję doświadczeń osobistych. W obszarze – obrazu
– rysunku wprowadza siebie i widza w magiczną przestrzeń poprzez światło wydobyte z milionów, miliardów kresek i kropek różnego nasycenia oraz ich siły, a także całych planów grafitowych
pyłków czy mgieł. Te Jej szarości są tak szlachetne i wyrafinowane, że nawet Wysypisko, czyli masa
zdruzgotanej materii, nabiera u Niej swoistej godności miejsca. Mam także nieodparte wrażenie,
że Maria Targońska w swojej bardzo jednorodnej, czystej drodze – postawie, potrafi rysować – malując i malując – rysować. Fantazje całego planu każdej pracy przeplatają się z elementami – fragmentami realności, tak że nie potrzebujemy o nich więcej informacji. Raczej zabiegamy o medytację
i ciszę, aby stały się odbierane jeszcze bardziej sercem niż głową. I tak przenosi Ona symboliczne
skrawki doczesności w transcendentalną wieczność. Targońska ochrania duchowość człowieka, by
całym sobą oddać mu czułość i... optymizm. Patrząc na Jej prace można wyczuwać drugie życie.
Analizując wciąż ów byt materii, nieuchwytny byt prawdy rzeczywiście zdaje się nam przybliżać.

Maria Targońska, Znaki, 2011, ołówek, laserunek, 20x25,5 cm.
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- Każde słowo i każdy odniesiony do Boga obraz jest nie tyle opisem, ile raczej zniekształceniem.
- Jak więc można mówić o Bogu?
- Milczeniem.
- Dlaczego zatem ty sam mówisz słowami?
Mistrz roześmiał się i rzekł:
- Moi drodzy, kiedy mówię, nie powinniście słuchać słów. Słuchajcie Milczenia.
Takie właśnie jest przesłanie prac Targońskiej. Słuchajcie Milczenia! I patrzcie! Co płynie z prac.
Właśnie tu i teraz. Całość tej twórczości w zapisie znaków i treści jest poszukująca i głęboko humanistyczna. Te zatrzymane w kadrze rysunków chwile powodują, że nieustannie znajdujemy się
w „niedomknięciu” przeszłości lub „nie otwarciu” przyszłości. Właśnie tu i teraz. I gdy patrzę na uroczy, zjawiskowy rysunek Operę w Sydney Targońskiej, czy inny – Tanię, doświadczam łaski przeżycia
w niszy bogactwa i urzekającej prostoty – zjawiska. Linie i kreski, biel i czerń, rytmy i gry planów
Targońskiej opuszczają ziemski czas. Tam wzmacniane kolorowymi pigmentami w postaci proszków
czy opiłków srebra, złota lub miedzi utrwalają niesamowite wręcz poświaty. Maria Targońska tworzy w aurze medytacji czy nawet modlitwy. Sama skupiona, uważna w zamyśleniu opuszcza swoją
sondę do pokładów i struktur, z których wyłapuje i przetwarza nieznane czy niejasne wibracje. Te
reminiscencje ujawnia z całą atencją wobec chwili obecnej i... nieskończoności.
Twórczość profesor Marii Targońskiej jest bardzo bogata, poparta wewnętrzną koniecznością
i świadomością. Ona sama jest indywidualnością artystyczną, wnoszącą swój istotny ślad do polskiej sztuki. Zawsze naturalnie skupiona i skromna, jest jednocześnie sprawnym organizatorem,
bowiem zrealizowała wiele wystaw indywidualnych oraz brała w bardzo wielu udział – w kraju i za
granicą. Jest obecna w wielu publikacjach, gdzie pisano o Jej pracach i gdzie sama pisała o sztuce
rysunku.
Dokumentacja na profesurę zawiera szczegółowe spisy Jej dokonań twórczych, tak samo zresztą
jak całą listę dyplomantów, którzy wyszli z Jej pracowni. Zawierają też długą listę – spis recenzji do
prac dyplomowych oraz wymóg do przewodu do tytułu – dane o wypromowanym doktorancie.
O dydaktyce i wystawach ze studenckimi pracami już nie muszę wspominać szczegółowo, ponieważ
jest to po prostu druga pasja, czy raczej miłość profesor Marii Targońskiej. Będąc zanurzoną w życie
Akademii piastowała Ona też różne funkcje, jak np. Kierownika Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 2005–2008 oraz obecnie na Wydziale Malarstwa w latach 2008–2012. Była
komisarzem, artystycznym dużej i ważnej wystawy rysunku ASP w Krakowie i ASP w Gdańsku pt.
„Północ – Południe”. Prace studentów i absolwentów, których wypromowała Maria Targońska ujawniają ich świadomość artystyczną, chęć poszukiwania, precyzję, rozumienie formy i warsztatowe
przygotowanie do wielkiego lotu w... swoją twórczość. Ta szczególna znajomość „rzeczy” w osobie
Pani ad. z kw. II st. Marii Targońskiej, prof. ASP, dotyczy więc wszystkich obszarów Jej działalności.
Począwszy od ważnej, rozpoznawalnej twórczości w tej może najważniejszej – rysunku, poprzez
aktywną, pełną oddania dydaktykę artystyczną po bogatą działalność organizacyjną na wielu
obszarach sztuki i pedagogiki. Ta działalność była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora ASP
w Gdańsku za działalność artystyczną i pedagogiczną, jak i właśnie organizacyjną. A w 1998 roku
Maria Targońska otrzymała statuetkę i tytuł: Najmilsza Sopocianka Roku!

Krechy Ziemi
przed Biblioteką Politechniki Radomskiej

D

ziś piszę o dwóch obiektach rzeźbiarskich, które mijam podczas codziennej drogi, z domu
na wydział sztuki, przechodząc obok uczelnianej biblioteki. Miejsce to jest mało uczęszczane
i dlatego zapewne owe obiekty są w Radomiu niemal nieznane. Celowo używam określenia
– obiekt rzeźbiarski, a nie rzeźba. Zanim jednak wytłumaczę, jak rozumiem to rozróżnienie, kilka
zdań potrzebnego według mnie (a może zbytecznego?) wstępu, czy wyjaśnienia.
Zdarza się nam niejednokrotnie, choć głównie poza miejscem, czy sąsiedztwem własnego zamieszkania, (gdzie jesteśmy gotowi niczego nie zauważać, bo wydaje się nam, niesłusznie zresztą,
że tu wszystko znamy na pamięć), iż jakieś wytwory natury: drzewa, skały, kamienie, spadająca
z wysokości woda, całe fragmenty jakiegoś terenu – zbocza gór, wąwozy – przemawiają do nas,
niczym dzieła sztuki, językiem bogatym w treści i sensy. Pozostając pod ich wrażeniem, łaskawie nazywamy takie naturalne formy wspaniałymi rzeźbami; ujawniamy w ten sposób antropocentryczny
protekcjonalizm i trudno byłoby oczekiwać, abyśmy zdobyli się na inną reakcję. Uważamy, nawet
jeśli to sąd nieprzemyślany, nieuświadomiony, że to, co nie jest dziełem (zamysłu i rąk) człowieka,
artysty w tym przypadku, może co najwyżej dorównać mu wartością estetyczną, bo na pewno
nie mentalną. W ten sposób komplementujemy także samych siebie: tchnęliśmy ducha, choćby
tylko intencjonalnie, w martwy kawałek natury, skoro potrafimy dostrzec w nim podobieństwo do
dzieła pracy człowieka. Zapominamy, czy nie chcemy pamiętać, o odwrotnej kolejności rzeczy: to

Andrzej Banachowicz

Autor, profesor zwyczajny, Kierownik X Pracowni Rzeźby X Katedry Działań Przestrzennych
Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
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Barbara Zambrzycka-Śliwa, Krechy ziemi. Fot. S.Z. Kamieński.
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natura i związane z nią zjawiska na
ziemi i niebie otwierają od wieków
człowiekowi oczy na piękno i siłę
formy w jej najróżniejszych przejawach, szlachetne proporcje jej
elementów, różnorodność materii,
bogactwo struktur. Za pomocą tych
znaków natura przemawia do nas,
lecz my, jeśli uda nam się z trudem
zrozumieć coś z tego przekazu,
przypisujemy sobie jego autorstwo,
jakby to nasza inteligencja rozświetliła ciemne siły bezrozumnej natury.
Wyżej stawiamy własną interpretację, niejednokrotnie błędną, często
korygowaną, niż skierowany ku nam
naturalny zapis w języku, którego
zapewne nigdy całkowicie nie pojmiemy i to nie tylko z winy własnej
arogancji.
Według Michała Anioła, kształt
przeczuwany przez artystę tkwi już
w nieociosanym bloku kamiennym,
ten kto rzeźbi, musi ów kształt wyzwolić, uwolnić go, odejmując zbyteczne kawałki bryły. Takie spojrzenie na rzeźbę mógł reprezentować
tylko genialny wizjoner.
Rzeźba, jak i inne dziedziny sztu- Barbara Zambrzycka-Śliwa, Krechy ziemi. Fot. S.Z. Kamieński
ki, w swojej historii próbowała przemawiać do człowieka wszystkimi dostępnymi językami imitując naturę, realizując kanony piękna
opartego na idealnych proporcjach, dążąc poprzez wszelkiego rodzaju deformacje i maniery do
oryginalności, swobody i nowatorstwa.
Awangardowe poczynania artystyczne II połowy XX wieku wyznaczyły nowe granice obszaru
sztuki; konceptualizm i minimal art umieściły w centrum swojej uwagi problem obecności dzieła
sztuki w jego materialnej postaci. Trwanie dzieła, i to w pozahistorycznej, kosmicznej niemal
perspektywie, stało się również jednym z najważniejszych aspektów sztuki ziemi – land art, przeciwstawiając się tradycyjnemu, antropocentrycznemu nastawieniu artystów i odbiorców przez
całe wieki.
Słynna Spiralna Grobla na Słonym Jeziorze w Utah (autorstwa Roberta Smithsona, 1971), która
miała wpisać się w „bezczasowy” pejzaż i pozostać tam na zawsze poddając się naturalnemu procesowi rozpadu, została zatopiona w dwa lata po jej usypaniu przez podnoszące się niespodziewanie
wody martwego, jak się zdawało, jeziora. Może w ten sposób natura zadrwiła sobie z nieposkromionych ambicji i aspiracji człowieka, chcącego, poprzez swoje ulotne działania, dorównać jej siłom
i stać się partnerem w odmierzaniu czasu – nie latami ludzkiego życia, a erami ziemi?
Wracam jednak do wspomnianych obiektów rzeźbiarskich, o których nic nie powiedziałem
do tej pory. Ich autorka, Barbara Zambrzycka-Śliwa zalicza je do nurtu land art-u. Oba obiekty,
zatytułowane: Krechy ziemi I i II, zostały, dzięki staraniom Stanisława Gałęzi, dyrektora Biblioteki
Głównej Politechniki Radomskiej, usytuowane na trawniku, po obu stronach wejścia do budynku
bibliotecznego; nastąpiło to 30 czerwca 2010 roku.
Krechy ziemi to dwa potężne bloki granitu strzegomskiego, pierwszy, ustawiony pionowo, przypomina rozłupany, okaleczony prostopadłościan, drugi zbliżony jest do sześcianu. Pierwszy blok,
swoją skośną płaszczyznę o kształcie rombu, powstałą z rozłupania regularnej bryły, zwraca ku
południowemu zachodowi, mierząc w niebo ostro zakończonym wierzchołkiem. Drugi, sześcienny
blok odbija niebo wypolerowaną powierzchnią górnego kwadratu. Skośnie ustawiona płaszczyzna
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rombu pierwszej bryły, ponacinana przez autorkę tak, że powstała regularna siatka krzyżujących
się ze sobą linii, budzi skojarzenie z radarem (choć rzeźbiarka w rozmowie ze mną użyła określenia
– klawiatura), łowiącym nieuchwytne dla ludzkich zmysłów sygnały z wszechświata. Zwrócona ku
niebu, łagodnie falująca tafla kwadratu drugiej bryły wzmaga jakby odbywający się wysoko nad
nami ruch chmur, pokazuje (a może podkreśla, skoro są to krech ziemi) zmienność widoków nieba.
Do obu granitowych brył prowadzą drogi ułożone z kamiennych kostek, ku pierwszej – z południa,
ku drugiej – z północy. Czy dla autorki usytuowanie jej obiektów w kontekście kierunków świata
ma jakieś znaczenie?
Obiekty Barbary Zambrzyckiej-Śliwy zdają się być wyrazem tęsknoty sfery ziemskiej za sferą
niebieską. Czy można powiedzieć, że stają się w ten sposób abstrakcyjnym portretem ludzkości?
Jan Kucz, znany rzeźbiarz, autor pomnika Kochanowskiego w Radomiu, tak komentuje twórczość
Barbary Śliwy w wydawnictwie towarzyszącym wystawom rzeźbiarki (m. in. w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku w 1999 roku): „... Jej rzeźby są hymnem na cześć genialności natury. I sam już
nie wiem, ile w sposobie artystycznego opowiadania o tej genialności jest pokornego pochylenia
się, rezygnacji z tradycyjnego traktowania go jako rzeźbiarskiego materiału, a ile bezczelnego
„intelektualnego grania” na naturalnej urodzie tego materiału. No tak – ale widocznie umiejętność
takiego właśnie ”grania” jest sztuką, jest twórczością. Taka sztuka poza niewątpliwymi przeżyciami
estetycznymi, poza wysokim standardem kultury, odkrywczym i nowatorskim charakterem, ma
jeszcze zapewne wiele zalet, że wspomnę o jednej z nich. Otóż w dzisiejszych czasach technicznych
możliwości eksploatujemy naturę, minerały, w sposób brutalny i niepohamowany. Rzeźby Barbary
Śliwy powstają z odpadów znalezionych w zakładzie kamieniarskim. Odczytuję w tych rzeźbach
tęsknotę za mądrym, powściągliwym kontaktem z naturą...”.
Jan Kucz odpowiada już właściwie na moje pytanie postawione na początku tekstu o różnicę
pomiędzy obiektem a klasyczną rzeźbą. Polega ona na rezygnacji z traktowania kamienia (czy
innego materiału) jako tradycyjnego tworzywa rzeźbiarskiego, zaaprobowanie jego kształtu i odczytanie go jako gotowej niemal formy wypowiedzi artystycznej. Wystarcza niewielka ingerencja
człowieka, pozostająca w zgodzie z charakterem tworzywa, materii.
Co powiedziałby na to Michał Anioł? Czy takie podejście do dzieła sztuki i roli artysty nie urażałoby jego twórczych ambicji i dumy człowieka renesansu?
Dyrektor biblioteki Stanisław Gałęzia powiedział mi, co potwierdziła w rozmowie telefonicznej sama autorka, że w niedługim czasie, być może na rozpoczęcie nowego roku akademickiego
2012/2013, rzeźbiarka przekaże bibliotece w depozyt kolejne dwa duże i 14 mniejszych obiektów
ze strzegomskiego granitu i piaskowca szydłowieckiego. Powstanie w ten sposób na łączce przed
budynkiem bibliotecznym efektowne rozwiązanie przestrzeni i jednocześnie autorska galeria
form rzeźbiarskich Barbary Zembrzyckiej-Śliwy. Artystce marzy się, aby jeden z mniejszych obiektów utworzył całość z fontanną, płynącą wodą, ale obawia się, czy nie przerośnie to możliwości
uczelni.
Żałuję, że lokalizacja biblioteki powoduje, iż miejsce to nie jest odwiedzane przez mieszkańców
Radomia poza studentami i pracownikami politechniki. Może to jednak na początek wystarczy,
może przyjdzie czas, że przestrzeń przed biblioteką stanie się celem spacerów i wycieczek.
Stanisław Zbigniew Kamieński
29–31.01.2012 r.

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej.
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Martwa Żywa pochodnia

P

omnik wznoszony jest dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. Nazwa pomnik
wywodzi się od staropolskiej formy słowa pamiętać-pomnieć i literalnie oznacza miejsce
upamiętniające wydarzenie bądź osobę. Formy pomnika współczesnego rozwinęły się już
w starożytności. W XX wieku rozwijają się różnorodne typy pomników, opracowywane w szerokiej
skali środków artystycznych od form realistycznych do abstrakcyjnych. Po II wojnie światowej powstały liczne pomniki o charakterze założeń architektoniczno-przestrzennych, które upamiętniają
pola walki, obozy koncentracyjne, miejsca straceń. Lata powojenne przyniosły zmiany w rozumieniu
pomnika, który przekroczył granice bryły, zaczął wchłaniać przestrzeń i obserwatora (koncepcja
formy otwartej Oskara Hansena)1. Obecnie obserwujemy dwa nurty w sztuce, także w dziedzinie
pomników: nurt nowych koncepcji oraz nurt tradycyjnego podejścia do zagadnienia przedstawienia
rzeźbiarskiego. Osoby decydujące o wyborze projektu pomnika, bardzo często nie mają świadomości istnienia nowych koncepcji w sztuce. Władze miast decydują się na bezpieczne rozwiązania.
Dlatego tak rzadko widujemy nowatorskie wizje w naszym otoczeniu.
Najnowszym pomnikiem w naszym kraju jest obelisk poświęcony pamięci Ryszarda Siwca. Jest
to wierna kopia obelisku stojącego od 2010 roku w czeskiej Pradze, również ku czci Ryszarda Siwca.
5 maja 2012 roku w Warszawie przy ulicy Ryszarda Siwca odsłonięto obelisk upamiętniający tragiczne
wydarzenie. 8 września 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia w trakcie Centralnych Dożynek, ważnej
propagandowo dla władz PRL uroczystości, Ryszard Siwiec oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił.
Zmarł 12 września 1968 roku w wyniku odniesionych oparzeń. Był to protest przeciwko agresji wojsk
Układu Warszawskiego, w tym Polski na Czechosłowację. Ryszard Siwiec został nazwany polskim
Janem Palachem2. Jan Palach zmarł cztery miesiące po tym jak Ryszard Siwiec dokonał samospalenia,
jednak przez cenzurę i polityczne znaczenie gestu Siwca, komunistyczna prasa nie skomentowała
tego wydarzenia. Jan Palach nic nie wiedział o proteście
Polaka. Po raz pierwszy o czynie Siwca można było usłyszeć
dopiero w Radio Wolna Europa w 1969 roku, po czterech
miesiącach od śmierci Jana Palacha. Jan Palach podpalił się
16 stycznia 1969 roku na Placu Wacława w Pradze.
Czeski bohater ma dziewięć pomników w swojej ojczyźnie i poza granicami. W roku 1990 obok wejścia do
szkoły podstawowej we Všetatech umieszczono tablicę
pamiątkową, ufundowaną przez Towarzystwo Jana Palacha. Na tablicy znajduje się symbol płonącej pochodni
i napis: „W LATACH 1954–1963 UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY
BYŁ JAN PALACH 11. 8. 1948 † 19. 1. 1969” W dniu 22 stycznia 1994 r. w korytarzu wejściowym klubu sportowego
Sokół we Všetatech, z inicjatywy Towarzystwa Jana Palacha, odsłonięto tablicę pamiątkową z czarnego marmuru,
na której umieszczona została pośmiertna maska Palacha
i napis „JAN PALACH 11. 8. 1948 † 19. 1. 1969“.
Tablice pamiątkowe na ogół nie są ciekawymi (ze Praga. Uniwersytet Karola,
względów artystycznych) realizacjami. Zawierają krótki Wydział Filozoficzny. Pomnik Jana Palacha.
tekst wyjaśniający powód umieszczenia ich w danym Fot. Aldo Ardetti.
1
2

K. Kubalska-Sulkiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa, 2006.
http://www.kamionek.waw.pl/content/view/633/106/

miejscu, czasami są ozdobione
grawerunkiem lub niedużą
płaskorzeźbą. Kolejne cztery
przykłady upamiętnienia Jana
przez Czechów to pomniki
rzeźbiarskie.
W roku 1992 z inicjatywy Towarzystwa Jana Palacha w gaju
urnowym we Všetatach odsłonięto tablicę pamiątkową, a dwa
lata później monumentalną
rzeźbą grupową Cześć Janowi
Palachowi, której autorem jest
rzeźbiarz František Janda. Projekt kompozycji artystycznej pomnika w rzeczywistości stworzył
Praga. Pomnik Ryszarda Siwca. Fot. Petr Blazek.
już w styczniu 1969. Pojedyncze
aluminiowe rzeźby Janda nazwał: Płomień, Smutek i Ofiara. Płomień tworzy dzieło wyrażające filozoficzną podstawę czynu Palacha. Smutek symbolizował cierpienie matki. Na ostatniej rzeźbie znalazła się
pośmiertna maska, którą pierwotnie zdjął rzeźbiarz Olbram Zoubek.
Naprzeciwko budynku liceum do którego uczęszczał, znajduje się monumentalny pomnik Palacha.
Jego autorem jest węgierski rzeźbiarz Andás Beck. Rzeźbę nazwaną Cześć Janowi Palachowi stworzył
już pod koniec lat 60. Jest to stylizowana sylwetka palącej się postaci wykonana w brązie.
Pod koniec stycznia 1969 rodzina zmarłego Jana Palacha zgodziła się na wykonanie jego popiersia, które miało być umieszczone w pomieszczeniach Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola
w Pradze. Jej głównym autorem miał być akademicki artysta plastyk Antonín Chromek. Do stworzenia
pomnika posłużyć miała maska pośmiertna, którą zdjął 23 stycznia 1969 wraz z Józefem Vaculikiem.
Realizację tego pomysłu uniemożliwiła sytuacja polityczna. Już 19 stycznia 1969 pośmiertną maskę zmarłemu studentowi zdjął także Olbram Zoubek. Następnie Tomáš Halík przeniósł maskę do
kościoła Świętego Tomasza na Malej Stranie. Przez krótki okres znajdowała się także na fasadzie
schodów w budynku głównym Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. W roku
1990 z gipsowego odlewu Olbram Zoubek wykonał metalową kopię, która stała się podstawą
pomnika Palacha. Został on umieszczony na budynku Wydziału Filozoficznego, znajdującego się
przy Placu Jana Palacha. Ten pomnik namacalnie uświadamia nam, że Jan Palach to człowiek taki
sam jak my, a nie wymyślony bohater z bajki. Przed oczami mamy pośmiertną maskę człowieka,
który uległ poparzeniu i na jego skutek zmarł. Lekko zniekształcone usta, zamknięte powieki ze
stopioną skórą. Patrzymy na poparzoną twarz.
Niepozorny pomnik umieszczony kilka metrów od fontanny przed budynkiem Muzeum Narodowego
na Placu Wacława w Pradze tam, gdzie Jan Palach 16 stycznia 1969 polał się benzyną i zapalił. Autorkami
pomnika są artysta plastyk Barbora Veselá oraz architekci Čestmír Houska i Jiří Veselý. W odróżnieniu
od większości wspomnieniowych dzieł położyli nacisk na formę otwartą, otaczającą człowieka – z płyt
chodnikowych unoszą się dwie niskie okrągłe mogiły połączone krzyżem z brązu. Położenie krzyża wskazuje kierunek, w którym zapalony Jan Palach upadł na ziemię. Na lewym ramieniu krzyża umieszczone
są imiona Jana Palacha i Jana Zajíca wraz z datami ich urodzin i śmierci. Autorzy pomnika w projekcie
konkursowym wyjaśnili, dlaczego wybrali ten symbol: „W naszym kręgu kulturowym z ofiarami zawsze
łączony był symbol krzyża. W tradycji chrześcijańskiej krzyż przynosi odkupienie. Nasz krzyż swoim
znaczeniem zbliża się do krzyża oznaczanego jako pojednawczy. Te były powszechnie i w większości
wznoszone na otwartym terenie jako pomniki pojednania win, deklaracji i naprawy ważnego wydarzenia i możliwości zmierzenia się z nim. Nie chcemy jednak uspokajać. O naszym krzyżu nie da się do
końca powiedzieć, czy wznosi się czy jest powalony naszą obojętnością, tak samo jak wynurzające się
wzniesienia mogił mogą się właśnie zapadać do podziemia – do naszej podświadomości, do zapominanej i zgniatanej historii i pomału mogą połączyć się z ziemią”3.
Istnieją jeszcze cztery pomniki Jana Palacha na świecie: w Rzymie, Londynie, Brukseli i Vevey. Pomnik stojący w Brukseli, którego autorem jest rzeźbiarz František Janda, to popiersie wykute w kamie3

http://www.janpalach.cz/pl/default/mista-pameti/nm
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niu na dwumetrowym cokole.
Do cokołu przytwierdzone są
odlane w brązie(?), wertykalne
formy imitujące płomienie.
Umieszczono także tabliczkę
z imieniem i nazwiskiem.
Pomnik w Rzymie ma formę ekspresyjną i abstrakcyjną.
Jest to zbiór odlanych w brązie,
podłużnych form przypominających języki ognia. Umieszczono je na niewysokim cokole na którym napisano jakby
patykiem PALACH.
Pomnik Jana Palacha w Londynie znajduje się na licu budynku Velehradu. Jest to odlana
w brązie ażurowa tablica, którą Warszawa. Nieistniejący Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego.
wbudowano w fasadę budynku. Tablica pamiątkowa Ryszarda Siwca. Fot. Wikipedia.
W prostokątnej tablicy można
odnaleźć postać ludzką w płomieniach. Rzeźba ta, to jakby wycinanka w brązie. Nadaje to lekkości
i przestrzenności płaskiej formie. Jest to bardzo ciekawy i pasujący do upamiętnionego czynu zabieg
artysty. Prostą płaskorzeźbę z motywem płonącej postaci wykonał czeski artysta plastyk Bělský.
W dniu 1 czerwca 1997 roku odsłonięto w mieście Vevey pomnik Jana Palacha, którego autorem jest
rzeźbiarz i medalier Milan Knobloch. Stworzył po wielu dyskusjach formę, przypominającą płomień,
być może dla niektórych to gołąb pokoju. W dole widoczna jest głowa Jana Palacha. Rzeźba została
umieszczona na wysokim cokole, na którym opisano wydarzenie, przybliżono sylwetkę bohatera i skalę
jego czynu.
Nie ulega wątpliwości, że Jan Palach jest dla Czechów bohaterem, a jego heroiczny czyn został
doceniony także w innych krajach, stał się legendą. „Żywa pochodnia”4. Tak też nazwano Ryszarda
Siwca – naszego bohatera. Ryszard Siwiec został „obdarowany” najprawdopodobniej tylko dwiema
tablicami i jednym obeliskiem. Jedna znajduje się na ścianie jego rodzinnego domu, a druga była
umieszczona w koronie Stadionu Dziesięciolecia, jednak po wyburzeniu i zbudowaniu nowego
stadionu płyta nie doczekała się uroczystego wmurowania i odsłonięcia. Zamiast tego postawiono
obelisk tuż przy bramie wejściowej na teren Stadionu Narodowego. Został zrealizowany również
film: Usłyszcie mój krzyk w reżyserii Macieja Drygasa (1991). 20 sierpnia 2010 roku został odsłonięty
w Pradze obelisk przed siedzibą Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych.
Ścieżka rowerowa położona wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie zyskała ostatnio
bardzo nietypowe zakończenie. Jadący nią rowerzyści nagle znajdują się przed... pomnikiem
Ryszarda Siwca5. Ponadto obelisk stanął na wąskim pasku zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem, tuż obok wjazdu na teren Stadionu Narodowego i tablicy z informacją o numerze bramy.
Został nieestetycznie wkomponowany w otaczający go teren. Czarny, granitowy graniastosłup,
wysoki na około dwa i pół metra. Na górze centralnie szczelina, pęknięcie kieruje się do centrum.
Na końcu tej szczeliny czerwony napis: Ryszard Siwiec. Wydaje się nieuniknione, jeszcze moment
i pęknięcie dotknie również ten czerwony napis. Jakby było niemożliwe zatrzymać ten napór.
Poniżej wygrawerowany tekst, białe litery: Ryszard Siwiec 1909–1968 absolwent Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, żołnierz Armii Krajowej, w akcie sprzeciwu wobec wkroczenia wojsk Układu
Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji dokonał samospalenia na mieszczącym się tu wówczas
Stadionie Dziesięciolecia 8 września 1968 złożył najwyższą ofiarę „po to, żeby nie zginęła prawda” 6.
Autorem pomnika jest warszawski rzeźbiarz Marek Moderau.
Obelisk wygląda estetycznie, może upamiętniać poprzez swoją formę praktycznie każde wydarzenie, jest bezpiecznym rozwiązaniem. Nie jest oryginalny, ponieważ to wierna kopia obelisku
4
5
6

http://www.janpalach.cz/pl/default/zive-pochodne
http://www.tvnwarszawa.pl/absurdy,news,rowerem-w-pomnik-tak-planuje-miasto,44825.html
http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/praga_1968_warszawa_2012_pomnik_dla.html
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Warszawa. Pomnik Ryszarda Siwca. Fot. T. Gzell.

umieszczonego w Pradze. Jan Palach został upamiętniony na kilka różnych sposobów wypowiedzi
artystycznych. Czyn Polaka żyjącego w komunistycznym kraju, mógłby być w wolnej Polsce podniesiony do rangi bohaterskiego, odważnego protestu w obronie sąsiada (Czecha), ojczyzny i wszystkich
państw Układu Warszawskiego. Jednak historia nadal jest znana w wąskich kręgach, postać Ryszarda
Siwca jest nieznana, a działania osób decydujących o naszym otoczeniu nie mają na celu pokazania
jak piękną mają historię i jak wielu było odważnych Polaków. Jest coś niepokojącego w działaniu
osób odpowiedzialnych za takie decyzje. Kopiowanie projektu pomnika, nawet jeżeli nie łamie praw
autorskich, jest działaniem niegodnym, odtwórczym i podważającym autorytet wykształconym
artystom.
Zadaniem rzeźbiarza, szczególnie tego zajmującego się rzeźbą pomnikową, jest dbanie nie tylko
o rozwój wrażliwości artystycznej swojej i społeczeństwa dla którego tworzy pomnik, ale również
pamięć o historii. Historia ma być przekazywana poprzez kontakt z rzeźbą pomnikową, zapadać w pamięci widza, a obcowanie ze sztuką powinno dawać satysfakcję i wyrobić umiejętność łączenia wizji
artysty z historią.
Anna Grabowska
Bibliografia:
K. Kubalska-Sulkiewicz: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa, 2006
www.ustrcr.cz/cs/pred-ustr-ma-ode-dneska-siwiec-pametni-obelisk
www.tvp.pl/warszawa
www.janpalach.cz/pl/default/zive-pochodne/siwiec
www.kamionek.waw.pl/content/view/633/106/
www.tvnwarszawa.pl/absurdy,news,rowerem-w-pomnik-tak-planuje-miasto,44825.html
http://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/praga_1968_warszawa_2012_pomnik_dla.html
link do filmu Usłyszcie mój krzyk, reż. Maciej Drygas, 1991:
www.youtube.com/watch?v=80lrELtPhhY

Autorka, studentka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Nagrobek Jana Tarły w Warszawie
i zagadnienie jego rekonstrukcji
(mała architektura w twórczości Jakuba Fontany;
Plersch i warsztat)

B

adania nad sztuką polską doby późnego baroku i rokoka, jakkolwiek coraz bardziej zaawansowane, dalekie są jednak jeszcze od wyczerpania problematyki. Odnosi się to zarówno do
zagadnień o charakterze podstawowym, tj. dotyczących ogólnych kwestii np. chronologii
w obrębie całych sekwencji artystycznych, wyjaśnienia przyczyn różnych zjawisk o charakterze
stylowym, w tym także ważnych z punktu widzenia dziejów sztuki europejskiej i tych bardziej
szczegółowych – o charakterze stylistycznym, zakresu geograficznego ich występowania, czy też
np. uwarunkowań genetycznych zjawisk w ramach formacji stylowej. Mankamenty te notujemy
także w zakresie spraw przyczynkowych, jednak o istotnym, kluczowym znaczeniu, np. w zakresie
problematyki faktograficznej, w tym zwłaszcza zagadnień atrybucyjnych. Więcej, analiza stanu
badań o charakterze podstawowym, prowadzi często do przekonania, że ich rezultaty byłyby
niejednokrotnie inne, a hipotezy badawcze i wnioski nie podlegały nieraz nawet zasadniczym
korektom, gdyby baza faktograficzna, również m.in. i ta związana z problematyką autorstwa, była
szersza. Tak do niedawna było w przypadku zagadnienia o istotnym znaczeniu dla dziejów rzeźby
nowożytnej, a mianowicie w przypadku tzw. „lwowskiej rzeźby rokokowej”. Należy przy tym zwrócić
uwagę, że odnosi się to nie tyle do tła krajobrazu artystycznego, ile przede wszystkim do twórców
decydujących o charakterze i jakości danego poligonu sztuki. Podobnie jest z problematyką ideowo-treściową. Zwłaszcza w zakresie sztuki sepulkralnej doby późnego baroku i rokoka w literaturze
przedmiotu pojawiają się interpretacje, z którymi nie sposób się zgodzić, bądź które to interpretacje niekiedy budzą wręcz zdumienie. Trudno bowiem poważnie traktować wprowadzane do
obiegu naukowego (i – jak widać – tolerowane, a być może także i akceptowane przez środowisko
naukowe i dydaktyczne, skoro nie zostały dotychczas skomentowane) twierdzenia o zastąpieniu
fundamentalnych prawd wiary i nauki Kościoła jako podstawy programu ideowo-treściowego
dzieła (tu: z zakresu sztuki sepulkralnej) „pomysłami zgoła humorystycznymi”, co miałoby świadczyć
o „niczym nieskrępowanej fantazji twórczej” (nasuwa się pytanie: czyjej fantazji twórczej? – autorów
programów ideowo-treściowych, artystów, czy może zleceniodawców i dysponentów treści dzieła?)
i co miałoby wskazywać na ogólne (bo jakże inaczej) „przemiany mentalności”. Konsekwencje tego
rodzaju nieporozumień badawczych ujawniają nawet interpretacje dzieł szczególnie ważnych dla
obrazu całych sekwencji stylowych, takich dzieł, które wielokrotnie były poddawane przez badaczy
gruntownym obserwacjom i studiom. Bodaj najwięcej i wręcz spektakularnych nieporozumień,
szczególnie tych odnoszących się do problematyki ideowo-treściowej, związanych było z jednym
w naszej części Europy z najważniejszych pod względem artystycznym dziełem sztuki sepulkralnej, wielokrotnie w literaturze przedmiotu wzmiankowanym, opisywanym i analizowanym przez
badaczy (m.in. Zygmunt Batowski, Jan Białostocki, Jan Samek, Mariusz Karpowicz) nagrobkiem
(kenotafem) woj. sandomierskiego Jana Tarły, od 1834 (1864) w kościele jezuitów p.w. Matki Bożej
Łaskawej w Warszawie*.

1.
Pierwsza wzmianka w literaturze przedmiotu na temat nagrobka woj. sandomierskiego Jana Tarły
– szczególnego dobroczyńcy zakonu pijarów w Polsce – pojawiła się w opublikowanym w 1827 opisie Warszawy Łukasza Gołębiowskiego i dotyczyła lokalizacji nagrobka w prezbiterium w kościele
pijarów w Warszawie: „koło ołtarza głównego” (Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne
miasta Warszawy, Warszawa 1827, wyd. 2, s. 87). Informację dotyczącą przeniesienia w 1834 nagrobka
z kościoła pijarów do kościoła pojezuickiego w Warszawie zamieścił w swoim opracowaniu Franciszek Kurowski (F. K. Kurowski, Pamiątki miasta Warszawy, oprac. E. Szwankowski, t. 2, Warszawa 1949,

s. 96). Z kolei wiadomości na temat ponownego ustawienia nagrobka w 1864 w kościele pojezuickim w Warszawie opublikował Franciszek Sobieszczański (F. M. S., Pomnik Jana Tarły w kościele
księży pijarów w Warszawie, „Tygodnik Illustrowany”, XI, 1865, nr 280, s. 40). Pierwszym natomiast
opracowaniem monograficznym nagrobka Jana Tarły była wydana w 1933 praca Zygmunta
Batowskiego (Pomnik Tarły w kościele jezuickim w Warszawie i jego twórca. Przyczynek do dziejów
rzeźby w Polsce w XVIII wieku, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, XXVI, 1933, Wydział II; nadbitka: Warszawa 1933). Batowski opublikował informacje źródłowe
dotyczące realizacji nagrobka Tarły (fundator, koszt ogólny inwestycji, wykonawca dekoracji
rzeźbiarskiej), pierwotnej lokalizacji nagrobka (w prezbiterium w kościele pijarów w Warszawie
– jako obramienie wejścia do zakrystii, tj. po lewej stronie ołtarza głównego), ogólnie nakreślił
dzieje nagrobka: od zrealizowania w latach 1752–1753, demontaż nagrobka w 1834 po odebraniu
kościoła pijarom przez władze rosyjskie i przeniesienie elementów nagrobka do przekazanego
pijarom opuszczonego kościoła pojezuickiego w Warszawie – po ponowne, w 1864, wzniesienie
nagrobka przez rzeźbiarza i przedsiębiorcę kamieniarskiego Faustyna Cenglera w kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu w kościele pojezuickim. Batowski zamieścił również w swojej pracy opis
nagrobka oraz przeprowadził próbę analizy formalnej, jak również próbę analizy ikonograficznej
oraz ideowo-treściowej dzieła. Z punktu widzenia rekonstrukcji nagrobka po zniszczeniach wojennych, opis Batowskiego miał ważne znaczenie, rzutował bowiem na wiele zagadnień związanych
z konserwacją dzieła, takich chociażby jak kolorystyka poszczególnych, całkowicie zniszczonych,
elementów kamieniarskich struktury architektonicznej. Należy jednak podkreślić w tym miejscu,
że Batowski opisał nagrobek Tarły w sposób niedokładny zarówno pod względem rozpoznania
materiału, jak też i kolorystyki (i jedno i drugie miało negatywne konsekwencje dla późniejszych
interpretacji, w tym błędnych prób rozpoznania całkowicie zniszczonych fragmentów struktury,
jak np. powierzchnia obelisku). Te braki i niedokładności w opisie, spowodowały konieczność przeprowadzenia w 2010 przez autora dodatkowych badań i ustaleń w zakresie rozpoznania materiału
i ustalenia jego kolorystyki. Nadto, Batowski błędnie rozpoznał poszczególne figury umieszczone
na strukturze architektonicznej nagrobka, a także nieprawidłowo określił ich funkcje, gestykę oraz
miejsce i znaczenie poszczególnych figur w programie ideowym dzieła. Przede wszystkim jednak
Zygmunt Batowski przyjął, że odbudowa nagrobka przez Faustyna Cenglera w 1864 jest skończona
i przeprowadzona w sposób prawidłowy, tj. uznał Batowski błędnie, że struktura architektoniczna
nagrobka oraz rzeźby zostały przez Cenglera w 1864 ustawione zgodnie z pierwotną koncepcją, tj.
zgodnie z koncepcją ideowo-treściową i artystyczną przed zdemontowaniem nagrobka Jana Tarły
w 1834 w kościele pijarów. Błędne rozpoznanie figur oraz przekonanie Batowskiego, że koncepcja
rozmieszczenia figur na strukturze architektonicznej w nagrobku odbudowanym przez Cenglera
jest prawidłowa i zgodna z pierwotnym projektem – było również przyczyną błędnej interpretacji
ideowo-treściowej całego dzieła. Batowski zamieścił również w swojej pracy niedokładny i bez
uzupełnionych ubytków odpis napisu z tablicy inskrypcyjnej. Odpis ten, za Batowskim, powtarzali
inni badacze (Ryszard Mączyński, Magdalena Górska; – zob. niżej).
Praca Zygmunta Batowskiego i zawarte w niej interpretacje (zwłaszcza błędne rozpoznanie
figur, ich funkcji oraz ich rozmieszczenia na strukturze architektonicznej nagrobka, jak również
błędna interpretacja programu nagrobka), zaciążyły na długie lata na badaniach prowadzonych nad
tym znakomitym dziełem. Reperkusje interpretacji Batowskiego były o tyle istotne i dalekosiężne,
ponieważ przyjęte zostały one jako prawidłowe przez wszystkich badaczy kolejno zajmujących
się nagrobkiem Tarły, a tym bardziej głęboko i dalekosiężnie rzutujące na ogólną problematykę
z zakresu historiografii sztuki, że dotyczyły dzieła uznawanego przez badaczy za pierwszoplanowe z zakresu architektury małej i pierwszoplanowe z zakresu rzeźby; dzieła budzącego od
dawna zachwyt w powszechnej opinii (Gołębiowski, m. cyt.; – K. W. Wójcicki, Pamiętniki dziecka
Warszawy i inne wspomnienia warszawskie, oprac. J. W. Gomulicki, Z. Lewinówna, M. Grabowska,
t. 1, Warszawa 1974, s. 274, s. 277; podobnie dawne przewodniki po Warszawie, m.in.: F. Fryze,
I. Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej okolicach, [Warszawa 1873], s. 5; – [...], Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Warszawa 1893, s. 130; –
W. Czajewski, Illustrowany przewodnik po Warszawie z planem miasta, Warszawa 1896, s. 78, 81, tamże
podaje jako datę zakończenia prac Cenglera 1865).
Jak wspomniano wyżej, opierając się na ustaleniach, przekonaniach i interpretacjach Zygmunta
Batowskiego, badacze zajmujący się nagrobkiem Tarły, zwłaszcza zajmujący się problematyką
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ideowo-treściową, w zasadzie bez zastrzeżeń przyjęli za Batowskim jako prawidłową koncepcję
Cenglera odbudowy (tj. ponownego montażu) nagrobka woj. Jana Tarły. I tak, kolejno: Zbigniew
Hornung, nie kwestionując, prawidłowości rekonstrukcji nagrobka przez Cenglera w 1864, wskazał
jednak na: „nieco chaotyczne ugrupowanie poszczególnych elementów kompozycji”, intuicyjnie
dostrzegając niedostatki kompozycyjne w rozmieszczeniu figur na strukturze architektonicznej
nagrobka. Hornung zauważył również, że jedna z figur alegorycznych „chyba niesłusznie” określona
została jako wdowa po zmarłym – Zofia z Krasińskich Tarłowa (Z. Hornung, Wpływy drezdeńskie
w rzeźbie polskiej XVIII wieku, „Teka Komisji Historii Sztuki” III, 1965, s. 256). Należy w tym miejscu
wyraźnie podkreślić, że żaden z późniejszych badaczy nagrobka Tarły, nie zwrócił uwagi na wątpliwości uzasadnione i – dodajmy – oczywiste, które wyraził Zbigniew Hornung.

Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej. Repr. J. Gajewski
wg fot. w zbiorach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, stan około 1918–1920? (str. lewa)
i wg Batowski, Pomnik Tarły... (str. prawa).

Również Jan Białostocki w trzech wersjach studium poświęconego problematyce tzw. nagrobków portalowych zaakceptował koncepcję odbudowy nagrobka Jana Tarły przez Cenglera, w tym
także rozmieszczenie figur na strukturze architektonicznej nagrobka (J. Białostocki, Symbolika drzwi
w sepulkralnej sztuce baroku, [w:] Sarmatia artistica. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława
Tomkiewicza, Warszawa 1968, s. 107–119; – tenże, The Door of Death. Survival of a Classical Motif in
Sepulchral Art, „Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen”, XVIII, 1973, s. 7 i nn.; – tenże, Drzwi
śmierci: antyczny symbol grobowy i jego tradycja, [w:] tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, t. 1,
Warszawa 1982, s. 158 i nn.). Także i Jan Samek, wracając do problematyki ideowej drzwi w sztuce
sepulkralnej, uznał za prawidłowe rozmieszczenie rzeźb na strukturze architektonicznej nagrobka
Tarły w koncepcji ustawienia nagrobka zrealizowanej przez Faustyna Cenglera (J. Samek, Porta
angusta i nagrobki portalowe w Polsce, „Folia Historiae Artium”, XVI, 1980, s. 144–145).
Do zaskakujących wniosków doszedł natomiast Mariusz Karpowicz, który nie tylko zaakceptował koncepcję Cenglera z 1864, ale w swoich interpretacjach posunął się znacznie dalej. Wg
Karpowicza nagrobek Tarły to, cytuję: „swobodne »materii pomieszanie«”. Twierdzenie to, wypowiedziane przez badacza sztuki nowożytnej jest zdumiewające. Figurę personifikującą (wg
Jacka Gajewskiego) Chwałę/Sławę Ziemską, Mariusz Karpowicz określił jako: „Historię zapisującą
zasługi zmarłego na obelisku”. Druga z kolei personifikacja (przez Gajewskiego rozpoznana jako
personifikacja Polonii/Rzeczypospolitej), określona została przez Karpowicza – za Batowskim
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– jako: „dama we współczesnej dworskiej sukni i z orderem Krzyża Gwiaździstego (specjalny
order dla dam), [która] dość teatralnym rozłożeniem ramion wyrażała rozpacz. Identyfikuje się
ją jako żonę [zmarłego Jana Tarły – p.m. J.G.] – fundatorkę nagrobka [...] choć niewykluczone,
że [...] jest po prostu personifikacją, np. określającą wysokie stanowisko społeczne czy »splendor«
urodzenia zmarłego. Nie rozstrzygniemy, bo brak atrybutów” itd. (M. Karpowicz, Sztuka polska
XVIII wieku, Warszawa 1985, s. 143). Analogiczne rozważania na temat tej personifikacji Karpowicz
snuł i w późniejszych swoich publikacjach, przyjmując już bez zastrzeżeń, iż rzeźba ta przedstawia
postać żyjącą, a mianowicie małżonkę zmarłego, np.: „siedząca figura żony, niby rozpaczającej,
ale po rokokowemu, bardzo w miarę” (M. Karpowicz, Malarstwo i rzeźba czasów saskich, [w:] Sztuka Warszawy, red. M. Karpowicz, Warszawa 1986, s. 178); albo wyraźniej: „postać kobieca [,] to ni
mniej ni więcej [,] tylko żona zmarłego, w dekoltowanej, dworskiej sukni, przy orderach, fundatorka
nagrobka. Rozpacza, ale tak oględnie, że ani przez moment nie wierzymy w jej smutek. A więc
dopuszczalne się stało nawet portretowanie w nagrobku żywego i w dobrym zdrowiu fundatora”
(M. Karpowicz, Przemiany mentalności na przykładzie nagrobków polskich XVIII wieku, „Przegląd Historyczny”, LXXIX, 1988, z. 3, s. 466). Można tylko wyrazić zdziwienie, że takie opinie dopuściła do
druku Redakcja związanego z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego „Przeglądu
Historycznego”, jednego z najstarszych w Polsce pism historycznych, ukazującego się od 1905;
można się też dziwić, że takie i im podobne opinie wypowiedziane zostały (i, nb., nie spotkały się
ze słowem krytyki) na poświęconej problematyce mentalności staropolskiej sesji naukowej w dn.
4 XII 1980 w Mogilanach, zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (zob.
Ibidem, s. 457–474 passim; – opublikowane po raz drugi i w nie zmienionej wersji, w dotowanym,
nb., przez KBN zbiorze artykułów M. Karpowicza: Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994,
s. 175–188). Analogicznie Mariusz Karpowicz wypowiadał się i później (M. Karpowicz, Główne problemy sztuki polskiej 1740–1770, [w:] Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice, red.
T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1992, s. 38–39). Najwyraźniej opinie te zyskały aprobatę w środowisku
naukowym.
W 1986 Jacek Gajewski ostatecznie przypisał projekt nagrobka Jana Tarły wybitnemu architektowi Jakubowi Fontanie i włączył do całej, spójnej stylistycznie grupy dzieł z zakresu architektury
małej, którą powiązał z Jakubem Fontaną (J. Gajewski, Sztuka w prymasowskim Łowiczu, [w:] Łowicz.
Dzieje miasta, red. Kołodziejczyk, Warszawa 1986, s. 577 oraz s. 561–588). Należy w tym miejscu
dodać, że sugestie łączące nagrobek Jana Tarły z Fontaną („przypisują mu pośrednio”; „może” itp.)
pojawiały się już wcześniej (Z. Rewski, Fontana Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VII, s. 55;
– A. Bartczakowa, Jakub Fontana, Warszawa 1970, s. 134).
Nic właściwie nowego do kwestii rekonstrukcji pierwotnego wyglądu dzieła i rozmieszczenia
poszczególnych figur na strukturze nagrobka, a tym samym rekonstrukcji jego programu ideowotreściowego, nie wniosła praca Ryszarda Mączyńskiego (R. Mączyński, Warszawski pomnik Jana
Tarły, „Ochrona Zabytków”, XLIX, 1996, nr 2, s. 159–167 i tegoż list do redakcji, „Ochrona Zabytków”,
XLIX, 1996, nr 4, s. 431). Mączyński w przedstawionej propozycji rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły
w pełni podtrzymał koncepcję Cenglera z 1864, modyfikując ją jedynie przesunięciem na pierwotne miejsce tablicy inskrypcyjnej (co było oczywiste) i uzupełnieniem figury, którą określam jako
personifikację Chwały/Sławy Ziemskiej, jej atrybutem – puzonem (co też było oczywiste). Błędnie
natomiast Mączyński rozpoznał (zapewne za Mariuszem Karpowiczem) personifikację (identyfikowaną przez autora niniejszego z przedstawieniem Polonii/Rzeczypospolitej) jako personifikację
cnoty Splendor Nominis, wprowadzając nadto (analogicznie jak u Karpowicza) element aktualizacji
(„bogaty, oddany z najdrobniejszymi detalami strój z połowy XVIII w.”; – zob. Mączyński, s. 160)
w rozpoznaniu jej mającego przecież „ponadczasowy” charakter ubioru (w tym także sandały
na stopach), tj. analogicznie jak w innych personifikacjach. Mączyński błędnie również umieścił
na powierzchni obelisku herbowy Topór Tarłów (pierwotnie zamocowany był on – jako figura
heraldyczna – na tarczy herbowej), a nad nim dziewięciopałkową rangową koronę hrabiowską
(dodana bez wątpienia dopiero w rekonstrukcji przeprowadzonej przez Cenglera w 1864). Błędny
(w tym, nb., miejscu) atrybut – kielich włożył natomiast w ręce personifikacji rozpoznanej jako
Wiara. Po części błędnie i nie całkowicie przeprowadzona została rekonstrukcja kolorystyczna
i materiałowa nagrobka Tarły. W zakresie rozpoznania materiałów użytych do wykonania poszczególnych elementów nagrobka Jana Tarły, Ryszard Mączyński odwołał się do niepełnych i częściowo
mylących informacji Batowskiego (Mączyński, s. 146) i niepełnego oraz częściowo błędnego rozpo-
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znania materiału dokonanego przez Hannę Sygietyńską (Tamże; – zob. też: H. Sygietyńska, Kamień
w architekturze i rzeźbie Warszawy, Warszawa 1978, s. 35).
Z koncepcją odbudowy nagrobka zrealizowaną przez Faustyna Cenglera w 1864 zgodziła się
także Magdalena Górska (M. Górska, Polonia. Respublica. Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII
wieku, Wrocław 2005, s. 302, 303, 484–485), która m.in. błędnie rozpoznała w personifikacjach
umieszczonych na strukturze nagrobka: Historię i Miłość. Za Mariuszem Karpowiczem, Górska
twierdziła, że: „personifikacja Historii, pokazana w akcie pisania, widoczna była prawdopodobnie
[? – p.m. J.G.] bezpośrednio przy tablicy z inskrypcją”. Druga z personifikacji (którą identyfikujemy
jako Wiarę/Eucharystię), przez Górską rozpoznana jako Miłość, miałaby rzekomo w rękach trzymać
swój atrybut, którym (rzekomo) miałoby być, jak twierdzi Górska: „złote serce”. Wskazywać na taką
interpretację ma również, wg Górskiej, „gest amorka przy portrecie zmarłego (dotykał klatki piersiowej Tarły)”. Górska hipotetycznie, z dopuszczeniem jednak błędu („oznaczała prawdopodobnie
żal Polski”) prawidłowo rozpoznała personifikację Polonii i ponadto przytoczyła (za Batowskim, tj.
z opuszczeniami i błędami) tekst napisu z tablicy inskrypcyjnej.
Nic nowego do stanu badań nie wniosły także obserwacje in situ Jarosława Widawskiego (Katalog
Zabytków Sztuki w Polsce, seria nowa, t. XI, miasto Warszawa, cz. 1, Stare Miasto, oprac. zbiorowe,
Warszawa 1993, s. 230, rozdział: Fragmenty lapidarialne, pozostałości nagrobków i tablic pamiątkowych, oprac. J. Widawski), w którym podtrzymano interpretację figury kobiecej jako „uważaną
za postać lamentującej wdowy, Zofii z Krasińskich”.

2.
W Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum zapisano, że w latach 1752–1753: „po lewej
stronie, czyli po stronie Ewangelii ołtarza wielkiego, ponad wejściem do zakrystii, znakomite
i wspaniałe mauzoleum z marmuru w różnych kolorach i z herbem spiżowym Topór, wyzłoconym,
Jaśnie Oświeconego Pana Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, wystawiła [...] – z znakomitą
sztuką Pleysza według jego kunsztu – pobożna żona z domu Krasińska, która następnie innym
małżeństwem związała się z Wielmożnym Księciem Antonim Lubomirskim, wojewodą lubelskim.
Dzieło to ponad dwa tysiące złotych węgierskich według umowy zapłacono” (w tłumaczeniu
polskim: Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum, oprac. L. Chmaj, Wrocław 1959, s. 50; – cyt.
również: Mączyński, s. 159; – wg oryginału łac.: Batowski, s. 4–5). Druga żona woj. Jana Tarły, Zofia
z Krasińskich (ur. 1718, poślubiona przez 62-letniego wojewodę w 1746), po śmierci małżonka
(1750) ufundowała, za wyjątkowo wysoką kwotę wynoszącą równowartość „ponad” 36.000 złp.,
„mauzoleum” upamiętniające zmarłego męża.
Nie ulega wątpliwości, że na tak wysoki koszt realizacji dzieła wpłynęło m.in. użycie stosunkowo
drogiego materiału – marmuru karraryjskiego, z którego w warszawskim warsztacie wybitnego
rzeźbiarza Johanna Georga Plerscha wykonana została dekoracja figuralna nagrobka. Kosztowny
był materiał, który trzeba było sprowadzać z kamieniołomów Carrary w Toskanii, ale jeszcze bardziej
kosztowny mógł być transport bloków marmuru karraryjskiego – drogą lądową i drogą wodną
– morzem i Wisłą – do Warszawy. Trudno bowiem rozstrzygnąć, czy stosunkowo jednak duży „udział”
marmuru karraryjskiego w dziele wymagał sprowadzenia tego materiału aż z łomów pod Florencją,
czy też skorzystano z własnych zapasów, którymi Plersch, jak wiadomo dysponował (dysponował
również zapasami innego materiału sprowadzanego z łomów włoskich; w 1755 odsprzedał blok
białego marmuru genueńskiego hetmanowi Janowi Klemensowi Branickiemu na rzeźbę Rotatora
do Białegostoku wykonaną przez Johanna Chrisostoma Redlera). Dodajmy, że jest to tzw. carrara
marmo bianco statuario – odmiana najdroższa, śnieżnobiała, bez użylenia, plam, skaz i pęknięć.
Zarówno kwestie związane z opracowaniem koncepcji ideowej dzieła, powstaniem projektu,
pozyskaniem materiału, tak marmuru karraryjskiego (w tym – jak uważam – transport do Warszawy),
jak i materiałów krajowych (z różnych złóż, jakkolwiek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
Krakowa i Krzeszowic: Dębnik – tzw. czarny marmur, Paczółtowice – tzw. różanka paczółtowicka,
wapień zw. marmurem bł. Salomei czerpany z łomu w Grodzisku k. Skały pod Krakowem oraz
Kielc i Chęcin: tzw. różanka wydobywana na Zelejowej i Miedziance i tzw. marmur bolechowicki),
realizacja dzieła, kwestia skomplikowanego montażu dzieła w pierwotnym miejscu, tj. w kościele
pijarów (wrócimy do tej sprawy) – wszystko to wymagało czasu. Toteż uważam, że zamknięcie
realizacji nagrobka w przeciągu roku 1752/1753, to okres nie wystarczający na wykonanie, jak
wspomniano skomplikowanego pod względem technicznym i kosztownego dzieła. Wydaje mi
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się, że informację odnoszącą się do czasu wykonania nagrobka należy odczytać: co najmniej od
1752 do 1753, czyli w okresie dwóch lat. Uważam, że o ile 1753 należy niewątpliwie uznać za datę
ukończenia nagrobka, to granicę dolną określającą rozpoczęcie prac (koncepcja ideowa, projekt
itp.) nad nagrobkiem należałoby ustalić na przynajmniej 1751, a początek prac nawet na 1750, być
może niedługo po pogrzebie zmarłego 5 I 1750 Jana Tarły, tj. na około połowę 1750.
Trzydniowe uroczystości pogrzebowe Tarły rozpoczęły się 4 II 1750 w Opolu, w kościele pijarów,
stosownie do dyspozycji testamentowej zmarłego (W. Bondyra, Testament Jana Tarły, wojewody
sandomierskiego, z 1750 roku, „Res Historica” 26, 2008; – także: O. Vinničenko, Zapovit sandomyrskogo voievody Jana Tarła (1750), „Visnyk Lvivskogo Universitetu. Seria istorična”, [Lviv] 2009, Vip.
44, s. 400.). Dodajmy, że już w 1750 w prezbiterium warszawskiego kościoła pijarów umieszczono
w osobnym epitafium serce zmarłego (Kazanie na Pogrzebie Serca ś.p. Jaśnie Wielmożnego [...] Jana
[...] Tarła [...] w kościele warszawskim XX. Scholarum Piarum miane przez X. Samuela Wysockiego [...]
Roku Pańskiego 1750. Dnia 14 Maja [...] Dedykowane [...] Zofii z Krasińskich Tarłowej [...]; – Relacja
o depozycji Serca [...] J.W. Pana Jana Tarła, wojewody sandomierskiego w kościele warszawskim XX.
Scholarum Piarum, [Warszawa 1750]). Pogrzeb serca Jana Tarły w kościele pijarów w Warszawie
odbył się 14 V 1750 Jednak Historia Domus Varsaviensis podaje inną datę uroczystego pogrzebu serca
Tarły: 28 X 1750 Wydaje mi się, że ta druga data może dotyczyć uroczystości wmurowania epitafium
serca Jana Tarły w prezbiterium warszawskiego kościoła pijarów. Wkrótce, w 1752, gotowy był też
nagrobek Tarły związany z miejscem pochówku wojewody w kościele pijarów w jego rezydencji
w Opolu (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie, z. 13, pow. opolski, oprac. J. Wiercińska
i Z. Winiarz, Warszawa 1962, s. 18 i n.; – J. Waniewska, Portrety Jana Tarły, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, XVII, 1973, s. 268 i nn.). Prace przy nagrobku opolskim w formie tumby wykonanej
w czarnym wapieniu (marmurze) dębnickim rozpoczęto moim zdaniem co najmniej w 1751. Można
zatem wysunąć przypuszczenie, że wstępne prace (opracowanie koncepcji, projekt) nad nagrobkiem Tarły do kościoła pijarów w Warszawie rozpoczęto już przed 1752, skoro po śmierci wojewody,
najpewniej już od 1750 przystąpiono do realizacji nagrobka u pijarów w Opolu i epitafium serca
wojewody w kościele warszawskim pijarów.
Pomnik (kenotaf) upamiętniający Jana Tarłę zaprojektowano w formie nagrobka portalowego
powiązanego z otworem wejściowym komunikującym prezbiterium z zakrystią, po lewej stronie
ołtarza głównego i ustawiono na swoim miejscu w 1753. Tarło pochowany został w kościele pijarów
w Opolu, serce wojewody złożono zaś – jak wspomniano – w prezbiterium kościoła warszawskiego
pijarów. Nagrobek ustawiony w kościele pijarów w Warszawie miał więc charakter komemoratywny;
był kenotafium upamiętniającym zmarłego.
W 1834 władze rosyjskie w ramach represji po powstaniu listopadowym i wojnie polsko-rosyjskiej
odebrały kościół pijarom z zamiarem zamienienia go na cerkiew prawosławną. Pijarów przeniesiono
zaś do opuszczonego i częściowo zdewastowanego kościoła pojezuickiego przy ul. Świętojańskiej,
pozwalając zabrać wyposażenie kościoła (w tym słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej) i, m.in.,
nagrobek Jana Tarły – dobroczyńcy zakonu (Kraków, Archiwum Ks. Pijarów, sygn. RAC 11, Liber Collegii
Regii Varsaviensis Scholarum Piarum inventarii seu summarii archivi Domus, p. 11; – Kurowski, s. 96).
W tymże, 1834, nagrobek został zdemontowany, przeniesiony do kościoła pojezuickiego objętego
przez pijarów i złożony w elementach w skrzyniach w podziemiach kościoła.
Z inicjatywy Ignacego Kazimierza Tarły, prawnuka woj. sandomierskiego Jana Tarły, w 1864
nagrobek został ponownie ustawiony przy ścianie północnej kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu. Autorem koncepcji rekonstrukcji nagrobka w 1864 i wykonawcą prac był Faustyn
Cengler, mieszkający od 1858 w Warszawie krakowski rzeźbiarz i przedsiębiorca kamieniarski,
przedstawiciel realizmu akademickiego (S., s. 40 z drzeworytem Franciszka Tegazzo ukazującym
nagrobek Tarły po ponownym zmontowaniu w 1864 przez Cenglera; – nt. Cenglera zob.: m.in.
D. Kaczmarzyk, Cengler Faustyn Juliusz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających,
t. I, Wrocław-Warszawa... 1971, s.v.).
Można przypuszczać, że ponowne ustawianie nagrobka Tarły Faustyn Cengler rozpoczął od
zespolenia wszystkich elementów architektonicznych struktury nagrobka, a nie jak postępowano
pierwotnie, tj. w latach 1752–1753 – od mocowania obudowywanych strukturą elementów na ścianie
nośnej, a następnie obramiania ich elementami struktury bądź ramy architektonicznej. Dlatego
właśnie tablica inskrypcyjna i jej złocone obramienie „nie zmieściły się” Cenglerowi w pierwot-
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nym polu po ustawieniu wszystkich elementów architektonicznych i dlatego Cengler umieścił je
w pustej przestrzeni ślepego otworu wejściowego.
Ustawiony ponownie nagrobek opatrzono tablicą z napisem upamiętniającym odbudowę.
Tablica wprawiona została w architektoniczne obramienie wg projektu Cenglera i umieszczona
na ścianie, która wypełniła dawny prześwit portalu, pod obramieniem tablicy inskrypcyjnej z nagrobka Tarły (wg archiwalnej dokumentacji fotograficznej; – cyt. również Batowski, s. 2):
Pomnik ten usunięty z dawnego / Kościoła X.X. Pijarów w ro: 1834 / dla uczczenia pamięci Wojewody / Lubelskiego wzniesiony w tem / miejscu na nowo postawił / Ignacy Kazimierz Hr. Tarło /
w ro: 1864 prosząc o westchnienie / do BOGA. Uzupełnił i wykonał / F. Cengler z Krakowa
Inskrypcja ta zawiera interesujący szczegół: swoiste podkreślenie tytułu hrabiowskiego,
zwyczajne jednak już w nowych warunkach prawno-politycznych. Rzutuje to – moim zdaniem
– w jakimś stopniu na kwestię umieszczenia dziewięciopałkowej korony rangowej hrabiowskiej na
nagrobku, dodanej właśnie w 1864 W dotychczasowych opisach bądź nie zwracano na ten element
uwagi, bądź błędnie uznawano za autentyczny, XVIII-wieczny, pochodzący z nagrobka przed jego
demontażem w 1834 (zob. uwagi wyżej do literatury przedmiotu oraz por. rekonstrukcja stanu
pierwotnego wg Ryszarda Mączyńskiego, Mączyński, jw.). I jakkolwiek Tarłowie mieli pretensje
do tytułu hrabiów na Tenczynie (w inskrypcji Jan Tarło określony jako IOANNES COMES DE TĘCZ;),
to jednak wiązało się to bardziej z legendą genealogiczną Toporczyków, komesów na Tenczynie,
niż z odwoływaniem do tytulatury i posługiwaniem się jej znakiem wizualnym – koroną rangową
hrabiowską. W przypadku nagrobka Jana Tarły nie mamy najmniejszych wątpliwości co do czasu umieszczenia korony hrabiowskiej na nagrobku, a wskazuje na to po pierwsze: zarys tarczy
autentycznej, zaś po drugie: materiał, z którego korona hrabiowska została wykonana – stiuk(?)
lub kamień (piaskowiec?) złocony. Nie ma zatem wątpliwości, że koronę hrabiowską dodano do
nagrobka odbudowanego przez Cenglera dopiero w 1864 na polecenie inwestora, tj. Ignacego
Kazimierza hr. Tarły (zob. wyżej).
Przeprowadzona w latach 1986–1987/88 przez autora niniejszego rekonstrukcja programu
ideowo-treściowego nagrobka wykazała, że Cengler w swojej koncepcji odbudowy nagrobka
zmienił częściowo rozmieszczenie figur na strukturze architektonicznej.
Analiza archiwalnej dokumentacji fotograficznej nagrobka Jana Tarły powstałej przed zniszczeniem dzieła w 1944 oraz analiza złożonych w podziemiach kościoła jezuitów p.w. Matki Bożej
Łaskawej w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Warszawie (w tzw. Galerii Rzeźby Polskiej,
Muzeum Łazienki Królewskie) i w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy elementów kamiennych
struktury architektonicznej i elementów dekoracji rzeźbiarskiej figuralnej i architektonicznej, w tym
analiza dawnych punktów montażowych i śladów po nich oraz elementów metalowych (spojenia,
haki, obejmy – kute w żelazie i mocowane na ołów) – pozwala na wysunięcie przypuszczenia,
że rozbiórka nagrobka w 1834 w kościele pijarów w Warszawie była zapewne pośpieszna w związku
z żądaniami władz rosyjskich i przyczyniła się do różnego rodzaju uszkodzeń substancji struktury
nagrobka i poszczególnych rzeźb.
Częściowemu, bądź nawet całkowitemu zniszczeniu uległy najbardziej podatne na uszkodzenie
elementy dekoracji rzeźbiarskiej figuralnej, takie jak palce u rąk, stóp, czy np. najbardziej wystające
fragmenty draperii figur. Nie notujemy ich już bowiem na najstarszych zdjęciach fotograficznych
pochodzących z początku XX wieku. W trakcie wyrywania ze ściany i wyjmowania ze struktury architektonicznej podczas demontażu w 1834 uszkodzona również została tablica inskrypcyjna. Ubytki
materiału wystąpiły na obrzeżu tablicy, wzdłuż całego jej rantu od strony lica, prawie na całej jego
długości, a szczególnie w miejscach wyważania tablicy z podłoża (zapewne przy pomocy tzw. łyżki
i drewnianych klinów; ślady w postaci odprysków powstałych podczas wykuwania z murowanego
podłoża i ślady wyważania tablicy w 1834 widoczne były na jej obrzeżach i odwrociu). Ubytki te wiązały się z częściową utratą fragmentów napisu na tablicy inskrypcyjnej. Wskazują na to archiwalne
zdjęcia fotograficzne wykonane przed zniszczeniem nagrobka w 1944 i tekst napisu przytoczony
(bez uzupełnień) przez Batowskiego (Batowski, s. 4; – za Batowskim również: Górska, s. 485).
Nie wiadomo co stało się z wykonanym w „spiżu [i] wyzłoconym”, a więc – jak zapewne należy
uważać – lanym w brązie, bądź raczej wybitym w blasze miedzianej (brązowej), cyzelowanym
i złoconym ogniowo herbem Tarłów – tarczą z zamocowaną na niej figurą heraldyczną – Toporem.
Nie wiemy co stało się z atrybutami trzech, umieszczonych na strukturze nagrobka personifikacji,
które autor niniejszego rozpoznał jako Wiarę/Eucharystię, Chwałę/Sławę Ziemską i Polonię/Rzecz-
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pospolitą. O ile wiadomo, że tarcza z herbem Tarłów była wykonana w brązie i złocona, to co do
atrybutów poszczególnych personifikacji nie mamy już takiej pewności. Możemy przypuszczać
przez analogię, że i te elementy były metalowe i że były one również lane w brązie (bądź wybijane
w blasze), cyzelowane i złocone. Brąz i brąz złocony łączono z marmurem. Nie możemy jednak wykluczyć, że atrybuty personifikacji mogły być także lane w cynie lub ołowiu, bądź nawet drewniane
i pozłocone. Wspomniany wyżej zapis w Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum (Historia,
s. 50) wymienia bowiem tylko tarczę herbową jako wykonaną w „spiżu” i złoconą, podczas gdy
pozostałe elementy (atrybuty personifikacji i inne) nie są w tej wzmiance w ogóle zanotowane.
Jest zastanawiające, że zarówno atrybutów, jak również tarczy z herbem Topór nie zarejestrowano
na opublikowanym w „Tygodniku Illustrowanym” z dnia 4 II 1865 drzeworycie Franciszka Tegazzo
ukazującym nagrobek po zakończeniu prac Cenglera w 1864 (zob. S., s. 40).
Stan nagrobka Tarły widoczny na drzeworycie Tegazzo nasunął Ryszardowi Mączyńskiemu
(Mączyński, s. 160) przypuszczenie, że „elementy z brązu uzupełniano jeszcze” w 1865. Sugeruje
to, że wszystkie elementy wykonane w złoconym brązie musiałyby zaginąć po 1834, a przed
1864. Przypuszczenie to odnieść można jednak jedynie do atrybutów personifikacji, ponieważ
tarcza z herbem Topór Tarłów zachowała się co najmniej do 1914 lub 1915 (o czym niżej). Nie wykluczone jednak również, że skoro zachowała się tarcza herbowa, to zachowały się także i atrybuty
personifikacji, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej część z nich. Dlaczego zatem nie widzimy ich
na drzeworycie Tegazzo ukazującym stan nagrobka w 1864? Być może w trakcie prac Cenglera, tj.
w 1864, nie umieszczono ich na nagrobku, ponieważ zapewne nie wiedziano, gdzie je umieścić,
skoro nawet wytrawni badacze, poczynając od Batowskiego, nie potrafili rozpoznać personifikacji
i przyporządkować do nich właściwych atrybutów, a i sam Cengler również błędnie – jak wspomniano wyżej – rozmieścił niektóre figury na strukturze nagrobka. Na drzeworycie Tegazzo powstałym w 1864 (opublikowanym, przypomnijmy, 4 II 1865) brak nadto również korony hrabiowskiej. To zaś z kolei zdaje się wskazywać, że nagrobek uzupełniany był takimi właśnie elementami
po złożeniu i ustawieniu przez Cenglera całego dzieła na miejscu. Można zatem uznać, że na
nagrobku dopiero po 1864 umieszczono przynajmniej część z owych brakujących elementów.
O tym zaś, że właśnie wówczas na strukturze nagrobka elementy te umieszczono – informują ślady po tarczy herbowej i trzy bolce, na których była ona zamocowana, wystające z lica przestrzeni
po tablicy inskrypcyjnej. Nad tarczą herbową umieszczono, bez wątpienia nową, wykonaną po
1864 lub raczej w 1865, hrabiowską koronę rangową ze stiuku, bądź piaskowca (wskazuje na
to analiza materiału ikonograficznego) i pozłoconą, a nad koroną – herbowy Topór Tarłów. Ślady
po tych elementach, tj. po tarczy herbowej i po herbowym Toporze rejestrują zdjęcia fotograficzne
wykonane około 1920 lub może nieco wcześniej.
Jak wspomniano, według wysuniętego przez Ryszarda Mączyńskiego przypuszczenia, w 1865
(lub po 1865) miały zostać wykonane elementy (bliżej nieokreślone przez Mączyńskiego) w brązie
złoconym. Nie wiemy których elementów dotyczyła uwaga Mączyńskiego. Niewątpliwie jednak
nie można tego odnieść do korony hrabiowskiej umieszczonej na nagrobku w (lub po) 1865 nowej,
wykonanej w stiuku, bądź piaskowcu i pozłoconej. Przypuszczenie Mączyńskiego o wykonaniu
w (lub po) 1865 nowych elementów nie może też odnosić się do tarczy herbowej i figury heraldycznej – Topora Tarłów. Tarcza z herbem Topór była bowiem bez wątpienia zachowanym elementem
oryginalnym. Wskazuje na to choćby błędny sposób wyeksponowania tarczy i błędne umieszczenie
figury heraldycznej – Topora – nie na tarczy herbowej, a poza (tu: ponad) nią. Ponadto, jak pamiętamy, tarcza „z herbem spiżowym Topór wyzłoconym” wymieniona jest wszak w Historia Domus
Varsaviensis (Historia, s. 50) jako umieszczona na strukturze nagrobka i nie ma powodu, żeby nie
uznać, iż chodzi tu o ten sam element. Pozwala to niezbicie stwierdzić, że tarcza herbowa i heraldyczny Topór były zachowanymi elementami XVIII-wiecznymi. Stwierdzenie to, jest o tyle ważne,
że stanowi uzasadnienie rekonstrukcji tarczy herbowej jako elementu autentycznego, a nie dodanego w trakcie rekonstrukcji Cenglera, zaś ślady po tarczy i figurze heraldycznej – stanowią podstawę
dla rekonstrukcji samego elementu. Ponadto, sposób umieszczenia tarczy i figury heraldycznej na
strukturze nagrobka – informuje, że herb wykonany został z dwóch osobnych elementów, przy
czym pole tarczy było pokryte pionowym szrafirunkiem właściwym dla koloru czerwonego, zaś
powierzchnia figury heraldycznej była gładka – jako właściwa dla koloru srebrnego (srebrny Topór
Tarłów na czerwonym polu). Oba elementy herbu – jak wiadomo – zostały pozłocone ogniowo
i niewątpliwie zespolone ślusarsko za pomocą śrub lub nitów. Nie ulega bowiem wątpliwości,
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że montując w (lub po) 1865 tarczę herbową na strukturze nagrobka, zdjęto zamocowaną na
niej (o wymiarach właściwych do wymiarów tablicy) figurę heraldyczną – Topór i nieprawidłowo
umieszczono ją powyżej samej tarczy, ponad dodaną do całości nową koroną hrabiowską. Jak
wspomniano wyżej, ślady po zdjętych tarczy herbowej i figurze heraldycznej – Toporze Tarłów, są
widoczne na fotografii wykonanej zapewne w początku lat 20-tych XX wieku. Widać je wyraźnie
na powierzchni pola, w którym pierwotnie umieszczona była tablica inskrypcyjna. Na późniejszych
zdjęciach fotograficznych widoczna jest już tylko korona rangowa hrabiowska.
Można przypuszczać, że wykonane w brązie tarcza herbowa i figura heraldyczna – Topór Tarłów – a być może i atrybuty personifikacji (o ile się zachowały do 1864) zdjęte zostały z nagrobka
w okresie I wojny światowej i najpewniej zarekwirowane przez niemieckiego okupanta (po zajęciu
Warszawy 8 VIII 1915) skrupulatnie rekwirującego metale kolorowe na cele zaopatrzenia wojennego.
Fotografia nagrobka ze śladami po tarczy herbowej i Toporze widocznymi na powierzchni pola,
w którym umieszczona pierwotnie była tablica inskrypcyjna musiała zatem powstać niedługo po
– jak przypuszczam – zabraniu obu tych elementów przez Niemców. Na fotografiach powstałych
nieco później, już w latach 30-tych XX wieku, nie widzimy na nagrobku śladów po tarczy i figurze
heraldycznej. Pozwala to przyjąć, że nagrobek zapewne na przełomie lat 20/30-tych XX wieku
(najpóźniej przed 1933) poddany musiał być renowacji. W odróżnieniu od elementów metalowych,
korona hrabiowska – jak wspomniano wykonana ze stiuku, bądź piaskowca i pozłocona – pozostała
jednak na swoim miejscu do czasu zniszczenia nagrobka przez Niemców po upadku Powstania
Warszawskiego, zapewne w listopadzie/grudniu 1944.
Analiza archiwalnej dokumentacji fotograficznej nagrobka Tarły oraz zachowanych po zniszczeniach 1944 elementów nagrobka, wyraźnie wskazuje, że w odbudowie nagrobka dokonanej
przez Faustyna Cenglera w 1864, nie tylko błędnie rozmieszczono niektóre figury, ale również
niestarannie ustawiono elementy struktury architektonicznej. Nie ulega wątpliwości, że elementy
pionowe struktury były bardziej wysunięte do przodu, a całość bardziej przestrzenna. Różnice, i to
kilkunastocentymetrowe, występują w przesunięciach jednych elementów struktury w stosunku
do drugich po obu stronach osi struktury architektonicznej i są one stosunkowo wyraźne, np.
w przypadku ustawienia pilastrów i obu herm terminusów, których głowy nakryte chustami i ręce
podtrzymujące elementy struktury architektonicznej przesunięte są w stosunku do powiązanych
z nimi (pierwotnie, tj. przed 1834) elementów
struktury. Niedociągnięcia te czytelne są również
w ustawionych pod nieco różnym kątem do siebie elementach pionowych struktury po prawej
stronie osi struktury nagrobka w stosunku do
elementów po lewej stronie. Należy podkreślić,
że nie jest to efekt zamierzony, lecz błąd w ustawieniu elementów architektonicznych nagrobka
powstały w trakcie prac Cenglera.
W 1944, w czasie Powstania Warszawskiego
nagrobek Tarły został częściowo uszkodzony, zaś
zapewne na przełomie listopada/grudnia 1944,
w rezultacie niszczenia pozostałości ruin katedry
warszawskiej i kościoła jezuitów – w znacznym
stopniu zniszczony. Część ściany kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu, przy której ustawiony był
nagrobek Tarły była jedynym większym ocalałym
fragmentem tej części kościoła. Bezpowrotnemu
zniszczeniu, bądź dewastacji uległy całe partie
struktury architektonicznej i dekoracji rzeźbiarskiej
nagrobka.
Pozostałości dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka
Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. i fragmenty struktury architektonicznej przechoMatki Bożej Łaskawej po zniszczeniach
wywane były do 2010: 1) w podziemiach kościoła
na przełomie listopada/grudnia 1944.
jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
Fot. L. Sempoliński, 1945 (neg. w zbiorach IS PAN).
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– figura hermy terminusa, figura, którą
rozpoznajemy jako personifikację Chwały/
Sławy Ziemskiej, figura, którą rozpoznajemy jako personifikację Polonii/Rzeczypospolitej, tondo z wizerunkiem woj. sandomierskiego Jana Tarły, fragmenty kończyn
figur i puttów, lampa oliwna, fragmenty
struktury architektonicznej; 2) jako depozyty złożone w Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy – figura, którą rozpoznajemy jako personifikację Wiary/Eucharystii
(nr inw. 15712), obłok (nr inw. 15713); 3) jako
depozyt złożony w Muzeum Narodowym
w Warszawie – figura hermy terminusa
(nr inw. 189023). Wszystkie wymienione
elementy dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka
Jana Tarły – z większymi lub mniejszymi
uszkodzeniami.
Analiza archiwalnych zdjęć fotograficznych dokumentujących nagrobek
zniszczony w 1944, pozwala uznać, że ze
zniszczeń wojennych zachowało się jednak
więcej elementów dekoracji rzeźbiarskiej
figuralnej. Na zdjęciach tych widoczna
jest właściwie nie uszkodzona figura putta
uśmiechającego się, tors z nóżkami putta
płaczącego, a – jak się wydaje – także
głowy personifikacji: Wiary/Eucharystii,
Chwały/Sławy Ziemskiej i głowa putta
płaczącego. Można domniemywać, że te,
a być może i inne elementy nagrobka nie
Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. Matki
uległy zniszczeniu i znajdują się obecnie Bożej Łaskawej.
w rękach prywatnych. Nie uległo znisz- Elementy dekoracji rzeźbiarskiej w podziemiach kościoła po
czeniu także znacznie więcej elementów uporządkowaniu przez autora. Fot. J. Gajewski, 1986.
struktury architektonicznej, m.in. prawie
cała, pęknięta w trzech miejscach tęcza wieńcząca strukturę architektoniczną, elementy pilastrów,
fragmenty obramień. Znaczna część z tych nie zniszczonych elementów jednak zaginęła.
Zachowane fragmenty struktury architektonicznej nagrobka wraz z fragmentem ściany zostały w trakcie odbudowy kościoła jezuitów po zniszczeniach wojennych wzmocnione i włączone
w zrekonstruowaną strukturę ściany kaplicy (wg koncepcji i projektu arch. Mariana Marzyńskiego).
W stopniowo urządzanym po zniszczeniach wojennych kościele jezuitów dwukrotnie powracano
do sprawy zrekonstruowania nagrobka Tarły z zachowanych fragmentów struktury architektonicznej i dekoracji rzeźbiarskiej. Poważną próbę przeprowadzenia rekonstrukcji nagrobka Tarły podjęto
w 1967. Przygotowano wówczas dokumentację architektoniczną (Mieczysław Kuzma) i kosztorys
robót, które przyjęte i zatwierdzone zostały 28 VIII 1967 przez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków (materiały te przechowywane są w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz
w archiwum Domu Ks. Jezuitów w Warszawie przy ul. Świętojańskiej). Rekonstrukcja ta miała
przywrócić stan nagrobka przed zniszczeniem go przez Niemców po Powstaniu Warszawskim, tj.
zgodnie z koncepcją odbudowy Cenglera w 1864 Należy podkreślić, że w świetle prowadzonych
ówcześnie badań uznano stan nagrobka po rekonstrukcji Cenglera za zgodny ze stanem pierwotnym, tj. za zgodny (dodajmy: rzekomo) ze stanem sprzed demontażu nagrobka w 1834 w kościele
pijarów w Warszawie. Ostatecznie jednak z rekonstrukcji nagrobka Tarły w 1967 zrezygnowano ze
względu na brak środków inwestycyjnych.
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3.
W latach 1986–1988 na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, z inicjatywy Kazimierza
Sztarbałło, autor niniejszego opracował nowy projekt rekonstrukcji nagrobka Tarły. Projekt ten
kwestionował wcześniejszą identyfikację poszczególnych figur i ich rozmieszczenie na strukturze
architektonicznej zgodnie z koncepcją Cenglera. Prace przeprowadzone zostały całkowicie od
początku, bez odwoływania się do wcześniejszych prób (dokumentacja przygotowana w 1967
przez Mieczysława Kuzmę) rekonstrukcji. Analiza programu ideowo-treściowego nagrobka Tarły,
prawidłowe rozpoznanie poszczególnych figur i ich funkcji, a także analiza starych (tj. przed rozebraniem nagrobka w 1834) punktów montażowych i śladów po starych punktach montażowych
na pozostałościach struktury nagrobka oraz na poszczególnych elementach dekoracji rzeźbiarskiej,
pozwoliła stwierdzić autorowi niniejszego, że koncepcja odbudowy nagrobka zrealizowana przez
Faustyna Cenglera w 1864 odbiegała od pierwotnego stanu nagrobka, tj. od stanu przed demontażem w 1834 w kościele pijarów. Przygotowany w latach 1986–1987/88 przez autora niniejszego
projekt rekonstrukcji nagrobka przewidywał odtworzenie pierwotnego stanu, tj. stanu przed
rozebraniem nagrobka w 1834.
Na podstawie wykonanych zdjęć fotogrametrycznych pozostałości struktury architektonicznej
nagrobka Jana Tarły w kościele jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie wg stanu w 1986,
archiwalnej dokumentacji fotograficznej nagrobka przed zniszczeniem w 1944, w tym zdjęć fotograficznych wykonanych po 1915, w latach 20-tych XX w. i w 1936, zwłaszcza zdjęć fotograficznych
wykonanych przez Henryka Poddębskiego (w zbiorach Instytutu Sztuki PAN), a także na podstawie
przechowywanych w tychże zbiorach zdjęć fotograficznych nagrobka wykonanych w 1945 przez Leonarda Sempolińskiego po zniszczeniu nagrobka (listopad/grudzień 1944) przez Niemców po upadku
powstania warszawskiego (po części opublikowane w: L. Sempoliński, E. Borecka, Warszawa 1945,
Warszawa, 1985, s. 68, 72), pomiarów pozostałości struktury architektonicznej, analizy zachowanych
elementów struktury architektonicznej i fragmentów dekoracji rzeźbiarskiej – wykonano dokumentację rysunkową struktury architektonicznej nagrobka wraz z przekrojami poziomymi (na wymaganych
wysokościach) i przekrojami pionowymi niezbędnymi dla rekonstrukcji profili zniszczonych elementów
struktury. Nadto, posiłkując się zgromadzonym archiwalnym materiałem ikonograficznym, wykonano
szkice przygotowawcze i rysunki studyjne (profile, detal rzeźbiarsko-architektoniczny itp.) do rekonstrukcji, a na ich podstawie rysunki rekonstrukcyjne elementów struktury architektonicznej nagrobka
i rysunki rekonstrukcyjne elementów detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego. Przeprowadzona analiza
zdjęć fotograficznych fragmentów nagrobka, jak również analiza materiału porównawczego dała
podstawę do zweryfikowania opisu kolorystyki nagrobka dostępnego w dawnej literaturze przedmiotu (Batowski, s. 4) oraz pozwoliła na ustalenie materiału, z którego wykonane zostały całkowicie
zniszczone i nie zachowane fragmenty struktury architektonicznej, detalu i dekoracji rzeźbiarskiej
nagrobka. Na podstawie analizy ideowo-treściowej nagrobka, tj. analizy ideowo-treściowej elementów struktury architektonicznej, analizy rozpoznanych personifikacji i innych elementów figuralnych
dekoracji rzeźbiarskiej oraz analizy detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego – przygotowano studium
rekonstrukcji hipotetycznego stanu pierwotnego nagrobka woj. sandomierskiego Jana Tarły, tj. stanu
przed rozebraniem nagrobka w 1834.
Prace nad projektem rekonstrukcji pierwotnego stanu nagrobka oraz analiza programu ideowotreściowego jako podstawa i uzasadnienie projektu rekonstrukcji stanu pierwotnego, ukończone
zostały w zasadniczym kształcie roboczym w latach 1987/88 i przyjęte przez Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków. Prace te nie były kontynuowane jako opracowanie do publikacji, zaś
rekonstrukcja nagrobka nie została podjęta ze względu na brak środków inwestycyjnych. W tym
miejscu należy dla porządku wskazać, że autorzy powstałych po 1988 (zob. wyżej) publikacji dotyczących, bądź wzmiankujących nagrobek Jana Tarły nie ustosunkowują się, ani też nie przytaczają wyników badań i analiz zamieszczonych w wykonanym w latach 1986–1987/88 przez Jacka
Gajewskiego opracowaniu dotyczącym rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły, a także nie wymieniają
tego opracowania w przytaczanej literaturze przedmiotu.
Badania przeprowadzone w 2010 koncentrowały się głównie na ustaleniu szczegółów rekonstrukcji detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego pierwotnego, tj. przed demontażem w 1834
w kościele pijarów w Warszawie, nagrobka Jana Tarły oraz rekonstrukcji napisu na tablicy inskrypcyjnej. Przeprowadzono również analizy sprawdzające prawidłowość wcześniejszych ustaleń
szczegółów kolorystyki i rozpoznania materiału poszczególnych elementów detalu struktury
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Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej.
Zdjęcie i inwentaryzacja fotogrametryczna pozostałości struktury architektonicznej nagrobka
przed konserwacją. Fot. i rys. W. Błaszkiewicz, Z. Sajdakowski, 1986.

architektonicznej. Niektóre z tych elementów uległy całkowitemu zniszczeniu, jednak ich kolorystykę i materiał z którego zostały wykonane można było ustalić bez jakichkolwiek wątpliwości na
podstawie analogii do zachowanych elementów struktury architektonicznej i dekoracji rzeźbiarskiej. Inaczej kwestia ustalenia kolorystyki i materiału do rekonstrukcji nie zachowanego elementu
przedstawiała się w związku z koniecznością wykonania w całości na nowo wypełnienia powierzchni
obelisku, które uległo całkowitemu zniszczeniu w 1944. Jedyną informacją dotyczącą kolorystyki
powierzchni obelisku była wzmianka w artykule Zygmunta Batowskiego (Batowski, jw.): „części
wewnętrzne brunatno-czerwonawe”. Ponieważ Batowski nie określił dokładnie których partii nagrobka dotyczy ta informacja, niektórzy z badaczy snuli ostatnio przypuszczenia, że wypełnienie
powierzchni obelisku miało kolor błękitny, bądź niebieski i wykonane zostało z marmuru pochodzenia obcego, najpewniej włoskiego. Informacja dotycząca kolorystyki podana przez Batowskiego
mogła jednak – jak wykazała analiza materiału i kolorystyki struktury architektonicznej – odnosić
się jedynie właśnie tylko do wypełnienia powierzchni obelisku. Dodatkowym źródłem informacji
były archiwalne zdjęcia fotograficzne ukazujące obelisk. Widoczne na nim użylenie przełomu tafli
marmuru (wapienia), którym pokryta była powierzchnia obelisku przed zniszczeniem nagrobka
w 1944 oraz podana przez Zygmunta Batowskiego informacja dotycząca kolorystyki, pozwoliły
ustalić autorowi niniejszego, że powierzchnię wewnętrzną obelisku wypełniono marmurem
(wapieniem), tzw. różanką paczółtowicką. Łamano ją ze złóż o odcieniu czerwonawo-różowym
z domieszką brunatnego i biało-żółtawego, obecnie już całkowicie wyeksploatowanych. Ustalenia
te zostały potwierdzone przeprowadzonymi wyczerpującymi analizami porównawczymi, które
były konsultowane z Zakładem Geologii Gospodarczej Państwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie (Elżbieta Tołkanowicz), a także z artystami kamieniarzami eksploatującymi marmury
(wapienie) paczółtowickie (zwłaszcza Jan i Stanisław Cekierowie z Paczółtowic). Należy podkreślić
w tym miejscu raz jeszcze, że prawie cały materiał na strukturę architektoniczną nagrobka Tarły
pochodził z sąsiadujących ze sobą złóż znajdujących się w okolicy Krzeszowic oraz Chęcin. Dodajmy, że kolorystyka wypełnienia powierzchni obelisku – czerwono-różowo-żółtawa – zgodna
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jest z problematyką ideową powiązaną z tym elementem architektonicznym. Kolor błękitny czy
niebieski materiału kamieniarsko-rzeźbiarskiego nie miał w tym przypadku – rzecz jasna – żadnego
uzasadnienia ideowego.
Rekonstrukcji wymagał również napis na tablicy inskrypcyjnej. Wspomniane wyżej uszkodzenia powstałe podczas demontażu nagrobka w 1834 w kościele pijarów (głównie na powierzchni
tablicy wzdłuż jej obrzeża; uszkodzenia te rejestruje archiwalna dokumentacja fotograficzna i odpis przytoczony przez Batowskiego, jw.) i późniejsze uszkodzenia na powierzchni oraz zapewne
wzdłuż obrzeża powstałe w rezultacie zniszczenia nagrobka po Powstaniu Warszawskim (zapewne
listopad/grudzień 1944) postanowiono uzupełnić przez rekonstrukcję substancji materialnej tablicy
i rekonstrukcję brakujących fragmentów napisu. Uzupełnienia ubytków i brakujących fragmentów
napisu na tablicy inskrypcyjnej dokonano na podstawie archiwalnych zdjęć fotograficznych wykonanych w latach trzydziestych XX wieku (zob. wyżej) oraz w wyniku analizy, której podstawą
było zestawienie: 1) napisu zachowanego na tablicy inskrypcyjnej, 2) odpisu wykonanego z tablicy
inskrypcyjnej w okresie międzywojennym i opublikowanego (z błędami) przez Zygmunta Batowskiego (Batowski, s. 4), 3) odpisu wykonanego z tablicy inskrypcyjnej najpewniej w początku
XIX wieku, tj. przed rozebraniem nagrobka w 1834 (Archiwum Zakonu Pijarów w Krakowie: Dokumenty dotyczące kolegium księży pijarów w Warszawie 1644–1857, sygn. RAC 8, dokument nr
41; informacji dot. tego odpisu udzieliła w 2010 Agnieszka Szmerek archiwista Polskiej Prowincji
Pijarów w Krakowie) oraz 4) analizy filologicznej napisu. Na powyżej opisanej podstawie napis na
tablicy inskrypcyjnej nagrobka Jana Tarły został uzupełniony, z zachowaniem skrótów, interpunkcji
i błędów oryginału:
M. AE. S. / JOANNE[S] COMES de TĘCZ: & CZE[K:] / TARLO. E VETUSTISSIMA, CLARA STAR= /
[ZONŪ] TOPOREORŪ GENTE[.] BELLO [G]OTHICO, LEGIONIS / T[RI]BUN9 AUGUSTI II[.] LEGAT9 AD
CONFOEDERATAM / REM[P: DA]PIFER M.D.L. LEGAT9 IXũ E PROVINCIIS AD / COMI[TIA] REGNI.
JUDEX DEPUT[:] XXIII[ũ] PRAE[F]ECT9 / IV.ũ SU[PR]EM: TRI[BU]NALIU. AD S[.] [S]EDEM L[EG]AT9 /
DESIGNAT9 GE[NER]ALIS LOCUM TENFNS, DUCTOR / EXERCIT9 PA[LATIN]9 LUBLIN:[,] DEIN SANDOMIR:. / GENERA[L:] POD[O]LIAE. PRAEF[:] C[A]MENEC:. LATIC: / SOKAL[:] MEDIC[:] JASLEN: EQUES
ALBAE AQUILAE. / LUDOVICO GALIAE C[A]RUS[,]
ALIIS REGIBUS AESTI[=] / MAT9, SUIS FI[DE]LIS.
GEN[T]IŪ HISTORIA DUM VIVE[=] / [R]ET CELEBRIS[.] [FI]DE SENATORIA, LIBERTATIS PRAE[=]
/ [SID]IO, AGUNDIS SUMMIS REB9, NULLI SECUND9 DE / [RELI]GIO[NE], REP[:,] FAMILIA[,]
AMICIS, OPTIME MERIT9. QUOque / [AETAT]E
SUA[.] MAIORI PATRIAE DECORI, NEMO VIXIT
C[OL=] / [LEGIO] NOBILIUM [M]AGNA PARTE
EXTRUCTO, DOT[ATO,] / [HIC SUE] CORDE
SUMMI VIRI [C]ONDITO; CONJUGALIS [AMO=]
/ [RIS PERPETU]Ū MONUMENTŪ, SO[P]HIA DE
KRASINSCIIS, [MAE=] / [RENTISSIMA] [U]XOR[,]
POSUIT[.] OBIIT AN[:] AETAT[:] LXVI. AE:C[:
MDCCL.]
Zachowane pozostałości pierwotnej pozłoty
na obrzeżach wycięć liter w różnych miejscach
pola tablicy inskrypcyjnej w nagrobku Tarły były
podstawą dla podjęcia decyzji o pozłoceniu
wszystkich liter i znaków na tablicy inskrypcyj- Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów
p.w. Matki Bożej Łaskawej.
nej.
Tablica inskrypcyjna, stan przed konserwacją.
Opierając się na badaniach przeprowa- Fot. J. Gajewski, 1986.
dzonych przez autora niniejszego w latach
1986–1987/1988 i opracowanej w 2010 na podstawie tych badań ostatecznej i szczegółowej propozycji rekonstrukcji pierwotnego stanu nagrobka, uznano – w porozumieniu z właścicielem obiektu
(Zgromadzenie Ks. Jezuitów reprezentowane przez rektora sanktuarium ks. Adama Schulza SJ
i ks. Andrzeja Kiełbowskiego SJ), nadzorującym prace (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabyt-
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ków reprezentowane przez Agnieszkę Kasprzak-Miler), prowadzącym prace konserwatorskie
(dr Piotr Niemcewicz z zespołem) oraz powołanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków członkami komisji konserwatorskiej (prof. Andrzej Koss i dr Jakub Sito), że na podstawie
przedstawionych przez dra Jacka Gajewskiego danych, tj. zgromadzonej do rekonstrukcji dokumentacji, w tym archiwalnych zdjęć fotograficznych, dokumentacji fotogrametrycznej, rysunków
pomiarowych, przekrojów elementów architektonicznych struktury, rysunków profili, rysunków
rekonstrukcyjnych detalu architektonicznego itp. dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonych analiz, a zwłaszcza przeprowadzonej rekonstrukcji programu ideowo-treściowego nagrobka, tj. rozpoznania programu ideowo-treściowego struktury architektonicznej, identyfikacji
poszczególnych personifikacji, ich funkcji, upozowania, gestyki i kierunków spojrzeń i, co za tym
idzie, rekonstrukcji pierwotnego rozmieszczenia figur w obrębie struktury architektonicznej – istnieje możliwość hipotetycznej częściowej rekonstrukcji stanu zbliżonego do pierwotnego stanu
nagrobka Jana Tarły, tj. do stanu nagrobka przed jego demontażem w 1834 w kościele pijarów
w Warszawie. Przyjęto, że w pierwszym etapie prac realizowanych w okresie od kwietnia do
listopada 2010 włącznie, przeprowadzone zostanie scalenie zachowanych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich z niezbędnymi uzupełnieniami substancji struktury architektonicznej
(wykonanie: zespół pod kierunkiem dra Piotra Niemcewicza, który nadto sprawował ogólny nadzór
nad konserwacją nagrobka i koordynował całość prac; Pracownia Kamieniarstwa Artystycznego
„Kam–Art” S.C. Renata Pawłowska i Jacek Pawłowski z Miedzianej Góry koło Kielc) oraz niezbędnymi
uzupełnieniami substancji elementów dekoracji rzeźbiarskiej (wykonanie Elżbieta KołodziejczykMacander), jak również zdecydowano o prowizorycznym umieszczeniu figur na ich pierwotnych
miejscach zgodnie z przedstawioną przez dra Jacka Gajewskiego koncepcją rekonstrukcji stanu
pierwotnego nagrobka opartą na analizie programu ideowo-treściowego dzieła. W związku z powyższym konieczne stało się uznanie za prawidłową (a zarazem jedyną możliwą do przyjęcia),
bądź za nieprawidłową, przedstawionej przez dra Jacka Gajewskiego rekonstrukcji programu
ideowo-treściowego nagrobka woj. sandomierskiego Jana Tarły. Była ona bowiem warunkiem realizacji uzasadnionego projektu, tj. potwierdzającego, bądź odrzucającego jako błędną koncepcję
odbudowy nagrobka przeprowadzoną przez Faustyna Cenglera w 1864, szczególnie w odniesieniu do rozmieszczenia przez Cenglera figur na strukturze architektonicznej nagrobka Jana Tarły
oraz była podstawą do hipotetycznej rekonstrukcji pierwotnego (tj. zgodnie z rekonstruowanym
hipotetycznym stanem nagrobka przed jego zdemontowaniem w 1834) umieszczenia figur na
strukturze architektonicznej nagrobka.
Pierwotnie nagrobek Tarły stanowił obramienie otworu wejściowego prowadzącego z prezbiterium do zakrystii w kościele pijarów przy ul. Długiej w Warszawie. Wejście do zakrystii zamykały
drzwi drewniane dwuskrzydłowe.
Na obecnym etapie prac postanowiono zrezygnować z rekonstrukcji drzwi. Postanowiono
zrezygnować również z rekonstrukcji tablicy upamiętniającej odbudowę nagrobka w 1864 przez
Faustyna Cenglera i zdecydowano, że wraz z obramieniem zostanie ona zrekonstruowana w kolejnym etapie prac. Postanowiono również umieścić odnowioną i uzupełnioną w miejscach ubytków
tablicę inskrypcyjną w jej pierwotnym miejscu.
Rekonstrukcję nagrobka Jana Tarły, polegającą na scaleniu zachowanych elementów struktury
architektonicznej i elementów dekoracji rzeźbiarskiej uzupełnionych w niezbędnym zakresie, podjęto
w kwietniu 2010 według opracowanej przez autora nowej, odmiennej niż w projekcie Cenglera, jak
również odmiennej od współczesnych prób (zob. sugestie do rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły m.in.:
Karpowicz, Sztuka, s. 143; – Mączyński, jw.; Górska, jw.) koncepcji rekonstrukcji programu ideowotreściowego oraz uzasadnionej ideowo identyfikacji poszczególnych figur i innych elementów, w tym
atrybutów poszczególnych personifikacji oraz rozpoznania ich funkcji i, w konsekwencji, nowej koncepcji
funkcji figur i ich rozmieszczenia na strukturze architektonicznej nagrobka.
Nagrobek Tarły, pierwotnie ustawiony w kościele pijarów w Warszawie, został, jak wspomniano, zdemontowany w 1834. Nie znamy (nie zachował się, nie powstał?) żadnego opisu jego
pierwotnego wyglądu, ani też żadnego przekazu ikonograficznego, który mógłby być podstawą,
bądź uzasadnieniem dla koncepcji rekonstrukcji nagrobka. Krótko mówiąc: nie wiedziano dotąd
jak przed demontażem w 1834 wyglądał nagrobek Jana Tarły stojący w kościele pijarów w Warszawie. Pomimo tego, na podstawie przeprowadzonej analizy ideowo-treściowej całego dzieła,
szczegółowych oględzin i analiz jego elementów architektonicznych i dekoracji rzeźbiarskiej,
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możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tak (i tylko tak) mogły być rozmieszczone rzeźby
na strukturze architektonicznej nagrobka oraz, że taka (a nie inna) była ich funkcja. Inaczej być nie
mogło. W związku z ostateczną identyfikacją figur i rozpoznaniem ich funkcji, nie ulega naszym
zdaniem wątpliwości, że tak właśnie, a nie inaczej, powinny być określone złocone atrybuty wykonane najpewniej w brązie, którymi były opatrzone poszczególne personifikacje. Nie ulega też
wątpliwości, że taka, jaką zrekonstruowano, była pierwotna kolorystyka poszczególnych elementów
struktury architektonicznej nagrobka. Na taką, a nie inną kolorystykę elementów struktury nagrobka jednoznacznie wskazuje bowiem rozpoznanie materiałowe (z przybliżonym określeniem złoża,
z którego czerpano materiał), jak również – to w przypadku obelisku – rekonstrukcja programu
ideowo-treściowego nagrobka oraz analiza przekazów ikonograficznych (zdjęć fotograficznych
wykonanych przed zniszczeniem i po zniszczeniu nagrobka). Także zatem w zakresie rozpoznania
materiału i jego kolorystyki – inaczej być nie mogło w przypadku rekonstrukcji nagrobka Tarły.
W tym miejscu wypada dla porządku wskazać, że w potocznym obiegu, tj. w szeroko dostępnych
środkach masowego przekazu – prasie i stronach internetowych, pojawiła się błędna informacja
dotycząca autorstwa rekonstrukcji programu ideowo-treściowego nagrobka Jana Tarły, tj. identyfikacji poszczególnych figur i ich atrybutów, rozpoznania funkcji i pierwotnego rozmieszczenia
figur na strukturze architektonicznej nagrobka oraz szczegółów koncepcji jego odbudowy,
w tym pomiarów, szkiców i rysunków rekonstrukcyjnych. I tak, błędnie twierdzi się, że: „ustawienie
pierwotnego ułożenia rzeźb stanowiło nie lada zagadkę. Udało się ją rozwikłać dzięki pracy historyków sztuki Jacka Gajewskiego i znawcy baroku dr. Jakuba Sity” (J.S. Majewski, Barokowy rebus,
„Gazeta Wyborcza. Dodatek Stołeczna” 2010, nr 286, 7104, z dn. 8 XII 2010, s. 4); konsekwencją tej
mylącej odbiorcę notatki było powielenie błędu w licznych stronach internetowych, np.: konserwację pomnika poprzedziły prace studialne, które wykonali historycy sztuki Jacek Gajewski i znawca
baroku dr Jakub Sito (pl.wikipedia.org/wiki/Portalowy_kenotaf_wojewody_Jana Tarły.html, w dn.
30 XII 2010) i inne. Ta błędna informacja niewątpliwie zostanie wyjaśniona przez Redakcję „Gazety
Wyborczej”.

4.
Analiza zebranej dokumentacji źródłowej i ikonograficznej, analiza zachowanych fragmentów
dekoracji figuralnej nagrobka Jana Tarły, w tym identyfikacja fragmentów kończyn i powiązanie ich
z konkretnymi figurami, analiza upozowania figur, gestów oraz funkcji kończyn, ułożenia palców
u rąk, kierunków spojrzeń oraz mimiki poszczególnych figur, analiza struktury architektonicznej
nagrobka oraz analiza pozostałości po dawnych punktach montażu figur na strukturze architektonicznej oraz punktów montażowych na poszczególnych elementach dekoracji rzeźbiarskiej,
wszystko to – przy uwzględnieniu symboliki poszczególnych partii i elementów struktury architektonicznej oraz identyfikacji ideowo-treściowej każdej z figur – pozwoliło skorygować (w zakresie
rozmieszczenia figur i innych elementów na strukturze nagrobka) koncepcję rekonstrukcji wykonanej w 1864 przez Faustyna Cenglera oraz pozwoliło ustalić właściwą dyspozycję całej dekoracji
rzeźbiarskiej nagrobka na jego strukturze architektonicznej.
Materiały użyte do wykonania nagrobka – zarówno elementów struktury architektonicznej,
jak i dekoracji rzeźbiarskiej figuralnej, również mają swoje uzasadnienie. Po pierwsze, dla problematyki ideowo-treściowej znaczenie ma kolorystyka materiału, po drugie – ekonomiczne, a po
trzecie – artystyczne. Podstawowym materiałem, z którego wykonane zostały elementy struktury
architektonicznej i tablica inskrypcyjna – jest efektowny czarny marmur (mocno skrystalizowany
wapień) dębnicki; obramienie otworu wejściowego w partii portalu wykonane zostało z brązowoczerwonawego marmuru (wapienia) bolechowickiego, tak żeby brąz obramienia portalu korespondował z naturalnym kolorem drewna pierwotnie umieszczonych w tymże portalu dwuskrzdłowych
drzwi, obramienie tablicy inskrypcyjnej i obramienie obelisku wykonano z sino-żółtawej tzw.
różanki zelejowskiej. Zarówno różankę zelejowską, jak i tzw. marmur bolechowicki wydobywano
w pobliżu Chęcin. Z kolei, powierzchnię obelisku wypełniono marmurem (wapieniem) – różanką
paczółtowicką (czerpaną z zasobów obecnie już całkowicie wyeksploatowanych) o odcieniu różowo-brunatno-żółtawym, bazy pilastrów – z kremowo-piaskowego tzw. marmuru błogosławionej
Salomei wydobywanego z łomu w Grodzisku k. Skały w pobliżu Krakowa. Należy w tym miejscu
zwrócić uwagę, że wszystkie wymienione wyżej materiały pozyskiwane były w sąsiadujących ze
sobą łomach położonych w pobliżu Dębnika, Czernej i Krzeszowic oraz Grodziska k. Krakowa oraz
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w okolicach Chęcin. Elementy dekoracji rzeźbiarskiej figuralnej, tj. przedstawienia dwóch herm
terminusów, personifikacje: Wiary/Eucharystii, Chwały/Sławy Ziemskiej, Polonii/Rzeczypospolitej,
figury obu puttów, medalion z wizerunkiem zmarłego Jana Tarły, a ponadto dwie lampy oliwne
– wykonane zostały z białego marmuru karraryjskiego.
W programie prac konserwatorskich założono, że scalenie zachowanych elementów i częściowa
rekonstrukcja struktury architektonicznej przeprowadzona zostanie bez rozbierania pozostałości uszkodzonego nagrobka, tj. bez rozbierania zachowanych elementów struktury ustawionej
przez Cenglera, a zachowane ze zniszczeń wojennych fragmenty struktury uzupełnione zostaną
elementami, które nie uległy destrukcji, bądź częściowo zrekonstruowanymi. Zdecydowano przy
tym, że analogicznym zabiegom konserwatorskim, połączonym z rekonstrukcją uzasadnioną
wyczerpującą archiwalną dokumentacją ikonograficzną, poddane zostaną również powiązane
ze strukturą elementy rzeźbiarsko-architektoniczne, a także dekoracja figuralna nagrobka. Przyjęto, że w kolejnym etapie rekonstrukcji nagrobka, zostanie on uzupełniony dwuskrzydłowymi
drzwiami, które pierwotnie komunikowały prezbiterium z pomieszczeniem zakrystii, personifikacje
uzupełnione zostaną o atrybuty i ustawione odpowiednio do swoich funkcji, medalion portretowy
uzupełniony o złoconą ramę umieszczony zostanie w specjalnym wycięciu w ramie obramienia
tablicy inskrypcyjnej, zaś tablica inskrypcyjna ujęta zostanie złoconym obramieniem, wykonanym
zgodnie z zachowanym do czasu częściowego zniszczenia nagrobka w 1944 Rekonstrukcji poddana zostanie również tablica upamiętniająca ustawienie nagrobka w 1864 przez Cenglera i jej
architektoniczne obramienie.

5.
Zasadnicze znaczenie dla spraw treści oraz uzasadnienie dla takiego właśnie, a nie innego rozmieszczenia figur i innych elementów na strukturze nagrobka, poza właściwym rozpoznaniem
poszczególnych personifikacji, ma kontekst ideowo-treściowy struktury i jej podziałów ogólnie
powiązanych z problematyką eschatologiczną oraz odnoszącej się do utrwalonej odległą tradycją
interpretacji kosmologicznej (w tym miejscu zagadnienia te jedynie sygnalizujemy; więcej na ten
temat w przygotowywanym do druku osobnym opracowaniu problematyki ideowo-treściowej
nagrobka Tarły). Z takim ujęciem powiązane są również proporcje struktury architektonicznej nagrobka – doskonałe (tj. w rzeczywistości zbliżone do doskonałych) w zamierzeniu twórców dzieła
– z jednej strony autora (-ów?) jego koncepcji ideowej, z drugiej zaś projektanta nagrobka jako oprawy artystycznej dla spraw ideowo-treściowych, tj. Jakuba Fontany. Proporcje doskonałe nagrobka
Tarły były więc niejako sugestią odniesienia jego struktury do dzieła Boskiego – świata i jego sfer
– jako tworu doskonałego ex definitione, którego to dzieła Boskiego swoistym „modelem” ideowym
była struktura architektoniczna nagrobka. Wynikało to również z problematyki eschatologicznej,
w tym wyrażonej swoistym typem nagrobka portalowego problematyki ianua mors/ianua vitae
(szerzej na ten temat w sygnalizowanym wyżej, przygotowywanym do druku opracowaniu).
W nagrobku Tarły to zestawienie zracjonalizowanej, uporządkowanej, odwołującej się (czy raczej
sugerującej widzowi odwołanie się) do stosunków liczbowych jako osnowy dyspozycji struktury
architektonicznej – z miękką, swobodnie kształtowaną, antystrukturalną formą tablicy inskrypcyjnej, na której wypisano ziemskie czyny i zasługi zmarłego, nabierało szczególnego znaczenia
i podkreślało kontrast pomiędzy dwoma światami: niewzruszalną stałością struktury doskonałego
dzieła Bożego (struktura architektoniczna jako odniesienie do struktury świata) i przypadkowością
ludzkiej, wolnej w sferze czynów, egzystencji „zapisanej” na tablicy inskrypcyjnej („swobodna”
forma tablicy inskrypcyjnej).
Nie ulega zatem w żadnym stopniu wątpliwości, że w obrębie struktury architektonicznej
nagrobka, w każdej ze stref tej struktury – modelu dzieła Bożego, każda z figur czy to personifikujących alegorię, czy prezentujących wątek treściowy mogła być umieszczona tylko w strefie dla
niej dostępnej i uzasadnionej ideowo. Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że w obrębie całej,
tak pojętej, struktury architektonicznej nagrobka Jana Tarły (tego, jak i każdego innego) nie było
miejsca dla wyobrażenia konkretnie określonej postaci żyjącej, nb. wdowy po zmarłym, z którą
jeszcze do niedawna identyfikowana była jedna z personifikacji umieszczonych w obrębie struktury nagrobka (por. Batowski, s. 3; – Karpowicz, Sztuka, s. 143; – tenże, Malarstwo i rzeźba, s. 178;
– tenże, Przemiany mentalności, s. 466 i inne tegoż autora). Kwestia identyfikacji poszczególnych
personifikacji jest oczywista, a podstawą dla takiej właśnie identyfikacji są atrybuty i elementy
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stroju poszczególnych figur: pancerz – atrybut cnoty jako takiej, perły – atrybut cnoty jako takiej,
przerzucona przez pierś szarfa z klejnotem – godłem Orderu Orła Białego – w przypadku personifikacji Polonii/Rzeczypospolitej, wieniec laurowy – w przypadku personifikacji Chwały/Sławy
Ziemskiej, wieniec różany – w przypadku personifikacji Wiary/Eucharystii. Nie ulega zatem wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do literatury przedmiotu (zob. wyżej), że wszystkie trzy wymienione
figury są personifikacjami treści alegorycznych i fundamentalnych prawd wiary. Poza atrybutami,
wskazują na to – jak wspomniano – także szczegóły stroju i umieszczenie figur na strukturze architektonicznej nagrobka, mającej przecież określone znaczenie symboliczne i, niejako z definicji,
będącej sferą niedostępną dla określonych osób żyjących. Toteż zdumienie budzi, że w literaturze
przedmiotu nie tylko dyskutowano tę kwestię od lat, ale wręcz identyfikowano personifikację
Polonii/Rzeczypospolitej jako przedstawienie Zofii z Krasińskich, wdowy po zmarłym woj. Janie
Tarle, wskazując, nb. błędnie, że figura ta przedstawiona została „we współczesnej dworskiej sukni”
(Karpowicz, Sztuka, s. 143 i, analogicznie tenże w innych, wymienionych wyżej publikacjach, dopuszczając jedynie, że figura ta może personifikować cnotę Splendor Nominis). Podobnie Ryszard
Mączyński, rozpoznając (jak wspomniano wyżej: zapewne za Mariuszem Karpowiczem) w tej
figurze personifikację cnoty Splendor Nominis, twierdził, że jest ona „ubrana w bogaty, oddany
z najdrobniejszymi detalami strój z połowy XVIII w.” (Mączyński, s. 160). Dodajmy, że personifikację
rozpaczającej Polonii określiliśmy nadto jako Rzeczpospolitą. Wydaje się za tym przemawiać treść
napisu na tablicy inskrypcyjnej i zasługa bezinteresowna zmarłego w służbie Państwu i w życiu
politycznym jako tytuł do chwały wiecznej, wprowadzająca do ujęcia ikonograficznego Polonii
zagadnienie Rzeczypospolitej w sensie bytu politycznego.
Na podstawie analizy zachowanego materiału zabytkowego, a także w oparciu o archiwalne
materiały ikonograficzne (głównie dokumentacja fotograficzna), skorygowano (w zakresie rozmieszczenia figur na strukturze nagrobka) rekonstrukcję wykonaną w 1864 według koncepcji Faustyna
Cenglera. Rozpatrując kwestię rozmieszczenia i upozowania figur na strukturze architektonicznej
nagrobka Jana Tarły, należy także brać pod uwagę pierwotną jego lokalizację w kościele pijarów
w Warszawie, tj. przed demontażem w 1834. Jak wspomniano, nagrobek Tarły należący do typu
tzw. nagrobków portalowych, stanowił pierwotnie obudowę otworu wejściowego komunikującego

Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej.
Personifikacja Wiary/Eucharystii. Repr. J. Gajewski wg fot. H. Poddębskiego, 1936, w zbiorach IS PAN (strona
lewa); odwrocie (widoczne wycięcie wzdłużne i elementy montażowe.
Fot. J. Gajewski, 1986 (strona prawa).
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prezbiterium kościoła z zakrystią usytuowaną po lewej stronie ołtarza głównego. Dlatego też cały
nagrobek zaprojektowany został przez Jakuba Fontanę z przeznaczeniem do oglądania z nawy
kościoła, przed balustradą oddzielającą nawę od prezbiterium, a nie na wprost. Do takiej topografii
oglądu przewidziane zostały przez Fontanę proporcje dzieła oraz zaprojektowane i ustawione
pod odpowiednim kątem elementy struktury, profile obramień oraz rzeźby, ich gesty oraz sposób
prezentowania atrybutów. Przekonuje o tym kompozycja całego nagrobka, jego proporcje, a także
i ślady po dawnych punktach montażowych.
W strefie najwyższej, ograniczonej łukiem tęczowym symbolizującym sklepienie niebieskie
i symbolicznie odpowiadającej strefie nieba ziemskiego, po stronie lewej (heraldycznie prawej,
tj. ideowo ważniejszej) obelisku, Faustyn Cengler prawidłowo umieścił figurę z różanym wieńcem
na głowie, którą rozpoznajemy jako personifikację Wiary/Eucharystii. Analiza rozmieszczenia
dawnych punktów montażowych w tej partii struktury architektonicznej i na odwrociu figury oraz
opracowanie kamieniarskie odwrocia (wycięcie wzdłużne po skosie całej figury) pozwala uznać,
że wskazówką dla Cenglera co do umieszczenia tej rzeźby na strukturze nagrobka, były pozostałości po pierwotnym jej montażu oraz wspomniane wycięcie na odwrociu figury pozwalające na
swobodne dosunięcie jej do krawędzi obelisku. Cengler popełnił jednak błąd w ustawieniu figury,
ponieważ została ona umieszczona w taki sposób, ażeby swoim wolumenem wypełniła całą wolną
przestrzeń pomiędzy obeliskiem a łukiem tęczy. Jest oczywiste, że figura personifikacji Wiary/Eucharystii powinna być dosunięta do osi obelisku w taki sposób, ażeby jej ręce trzymające atrybut
znalazły się na osi obelisku, zaś atrybut trzymany przez personifikację Wiary/Eucharystii – dokładnie
na wysokości zwieńczenia obelisku. Problematyka ideowa nagrobka, a także i jej powiązanie z topografią kościoła (prezbiterium/zakrystia), do której nagrobek został zaprojektowany – wskazuje
jednoznacznie, że atrybutem tym była monstrancja (a nie jak wcześniej przypuszczano: kielich).
Częściowe nasunięcie personifikacji Wiary/Eucharystii na obramienie obelisku i jej precyzyjne
ustawienie w opisanej pozycji umożliwiało (i ułatwiło również aktualnie takie ustawienie tej figury
na strukturze nagrobka) odpowiednie, wspomniane wyżej, oryginalne (tj. XVIII-wieczne) wycięcie
wzdłużne po skosie na odwrociu figury oraz zachowane, oryginalnie zamontowane antaba na
hak i żelazna obejma, które pozwalały na swobodne manewrowanie figurą podczas jej montażu
na strukturze architektonicznej i przy jej ustawieniu na właściwym miejscu, tj. przesuwanie figury
w poziomie i pionie oraz jej lekkie wychylenie przed lico struktury architektonicznej nagrobka.
Ustawienie tej figury, i zwłaszcza właśnie tej figury musiało bowiem też być korygowane w stosunku
do sytuacji topograficznej jej oglądu, tj. do widoku z nawy kościoła, przed balustradą oddzielającą
prezbiterium. O dokładnym miejscu umieszczenia personifikacji Wiary/Eucharystii na strukturze
architektonicznej, jej ustawieniu i kącie wychylenia ku przodowi zdecydował skręt głowy i kierunek
spojrzenia oraz konieczność odpowiedniego (tj. jak wspomniano: na osi obelisku) ustawienia dłoni,
w których personifikacja ta trzymała monstrancję. Kierunek spojrzenia personifikacji Wiary/Eucharystii przy takim ustawieniu powinien bowiem wypadać dokładnie na głowę posadowionej niżej
figury przybranej w wieniec laurowy, która personifikuje Chwałę/Sławę Ziemską. Personifikacja
Chwały/Sławy Ziemskiej, umieszczona została po stronie lewej (tj. prawej heraldycznie), czyli po
stronie ważniejszej hierarchicznie. Takie miejsce przysługiwało personifikacji Chwały/Sławy Ziemskiej
jako mającej charakter uniwersalny wobec figury umieszczonej po przeciwnej, heraldycznie lewej, stronie
personifikacji Polonii/Rzeczypospolitej przybranej w napierśnik zbroi, ze sznurami pereł we włosach,
perłami w uszach – atrybutami cnoty jako takiej oraz przepasanej szarfą z klejnotem Orderu Orła Białego.
Pierwotnie, obie te personifikacje, tj. personifikacja Chwały/Sławy Ziemskiej i personifikacja Polonii/Rzeczypospolitej przytrzymywały rękoma tondo z wizerunkiem zmarłego Jana Tarły. Medalion ten – przed
zniszczeniem nagrobka w metalowej (brąz?) lub drewnianej, pierwotnie niewątpliwie złoconej ramie
– jak wykazała analiza struktury architektonicznej, umieszczony był w specjalnie wykutym (tj. wykutym
wtórnie, już po ustawieniu struktury architektonicznej w kościele pijarów w Warszawie), półokrągłym,
odpowiadającym obrysowi dolnej partii tonda z wizerunkiem Jana Tarły, wycięciu w obramieniu tablicy inskrypcyjnej stanowiącym podstawę obelisku. To ważne stwierdzenie wskazuje że obie rzeźby, tj.
zarówno rzeźba przedstawiająca personifikację Chwały/Sławy Ziemskiej, jak i rzeźba przedstawiająca
personifikację Polonii/Rzeczypospolitej oraz tondo z wizerunkiem Tarły były ze sobą ostatecznie pasowane równocześnie, dopiero w trakcie montażu całego nagrobka w prezbiterium w kościele pijarów
w 1753 i dodatkowo, precyzyjnie, korygowane w stosunku do innych figur oraz kierunków spojrzenia.
Należy podkreślić, że zarówno funkcja rąk personifikacji Chwały/Sławy Ziemskiej, jak i personifikacji
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Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej.
Medalion z wizerunkiem Jana Tarły. Repr. J. Gajewski wg fot. H. Poddębskiego, 1936, w zbiorach IS PAN (strona lewa);
Medalion z wizerunkiem Jana Tarły przed konserwacją. Fot. J. Gajewski, 1986 (strona prawa).

Polonii/Rzeczypospolitej, przy właściwym posadowieniu obu tych rzeźb była pierwotnie dokładnie
skorelowana z wymiarami medalionu.
Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie, a nie inaczej musiało być pierwotnie
usytuowane tondo z wizerunkiem zmarłego Jana Tarły. Zgodnie z projektem rekonstrukcji Faustyna
Cenglera przeprowadzonej w 1864, która, nb., zaakceptowana została przez wszystkich naszych
badaczy (zob. wyżej), medalion podtrzymywany przez jedno z puttów (to z pogodnym wyrazem
twarzy) umieszczony więc został błędnie w strefie najwyższej, odpowiadającej w podziale symbolicznym struktury architektonicznej nagrobka strefie nieba ziemskiego. Pierwotnie wizerunek Jana
Tarły umieszczony był zatem prawidłowo – w strefie idei i wyobrażeń ziemskich – pomiędzy trzymającą w prawej ręce puzon personifikacją Chwały/Sławy Ziemskiej, wynoszącej zasługę publiczną
zmarłego i jego działalność polityczną w służbie Państwa, które były tytułem do Chwały Wiecznej
i szczęśliwości niebieskiej, a personifikacją Polonii/Rzeczypospolitej wyrażającej żal Narodu, jako
bytu politycznego, po śmierci Jana Tarły. Taką interpretację personifikacji Polonii/Rzeczypospolitej,
rozumianej tu w sensie symbolicznym jako żywe Ciało Narodu sugeruje (i sugerował) może nawet
nie tyle aparat przedmiotów-atrybutów prezentowanych przez wyobrażenie Polonii/Rzeczypospolitej, co jej upozowanie, gestyka i mimika wyrażające – moim zdaniem – gotowość do wypełnienia
przyjętych obowiązków, w tym najwyższej powinności Narodu: gotowości obrony wiary. Gotowości
obrony wiary, dodajmy – manifestowanej wszak podczas sprawowania liturgii przez rzeczywiste
Ciało Rzeczypospolitej – Naród – Stan Rycerski, którego znakomitym i pełnym zasług (wypisanych
na tablicy inskrypcyjnej, także zasług wojskowych) przedstawicielem był zmarły Jan Tarło. Zwróćmy
jednakowoż uwagę, że także i przedmioty prezentowane przez personifikację Polonii/Rzeczypospolitej miały w naszych warunkach prawno-ustrojowych specjalne znaczenie. Personifikacja ta
pierwotnie opatrzona była przynależnymi atrybutami: koroną zamkniętą (na głowie figury pozostały
trzy otwory na metalowe bolce i zachowane ślady ołowiu), zaś w lewej ręce trzymała berło (na co
wskazuje układ ręki, dłoni i palców). Nadto, przedstawienie Polonii/Rzeczypospolitej prezentuje
insygnia Orderu Orła Białego (przez pierś do prawego jej boku przerzucona jest szarfa z klejnotem
orderowym). Przedmioty te (korona zamknięta i berło), odnoszące się symbolicznie do kwestii
bytu Państwa i władania (a w naszych warunkach prawno-ustrojowych związane także z kwestią
ciągłości władzy i nieprzerwanego trwania bytu Państwa, czego symbolem i swoistym materialnym
nośnikiem były insygnia), obrazując obowiązki i prerogatywy władcy, także ukazywały pośrednio
obowiązki przedstawicieli struktury władzy – owych plenipotentów władzy, urzędników Państwa,
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jako mających, drogą cesji, udział w przyjętych z woli Nieba powinnościach i prerogatywach i przed
Bogiem odpowiadających za ich sprawowanie i wypełnienie. Zatem, i na swoim miejscu, odnosiły
się one także i do zmarłego Jana Tarły jako wojewody, 1719 lubelskiego, 1736 sandomierskiego.
Z zakresem tej problematyki wiązał się także udział w Zakonie Orła Białego (Jan Tarło, 1719; – zob.
Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008, oprac. M. Męclewska, Zamek Królewski w Warszawie 2008, s. 148), do którego zwyczajowo władca przyjmował urzędników i senatorów (m.in.
zob.: Lengnich; Tarło z województwem lubelskim). Wydaje się zatem zasadne, zwłaszcza w kontekście
wymienionych w napisie na tablicy inskrypcyjnej urzędów, godności, zasług w służbie publicznej
i wojskowej, także zasług dla Kościoła, że przedstawienie Polonii/Rzeczypospolitej odnosiło się
do bytu politycznego.
Przy prawidłowym ustawieniu na strukturze architektonicznej nagrobka figury personifikacji
Polonii/Rzeczypospolitej, jej uniesiony ku górze wzrok skierowany był, czy może raczej – moim
zdaniem – kierował uwagę odbiorcy na monstrancję trzymaną przez personifikację Wiary/Eucharystii. Zwróćmy w tym miejscu uwagę, że w strukturze architektonicznej nagrobka strefa, w której
umieszczone zostały personifikacje idei, symbolicznych wyobrażeń ziemskich i przedstawień
ziemskich, tj. personifikacja Chwały/Sławy Ziemskiej i personifikacja Polonii/Rzeczypospolitej
oraz tondo z wizerunkiem zmarłego Jana Tarły, oddzielona jest od strefy nieba balustradą – jak
we wnętrzu świątyni oddzielony jest korpus nawowy, w którym przebywają wierni od prezbiterium, w którego przestrzeni, przy ołtarzu, w czynnościach liturgicznych w sposób symbolicznie
nieustanny uobecniana jest Eucharystia. Personifikacje idei, symbolicznych wyobrażeń ziemskich
i przedstawień ziemskich: Chwała/Sława Ziemska i Polonia/Rzeczpospolita oraz podtrzymywane
przez nie tondo z wizerunkiem Jana Tarły, wspierają się na tablicy inskrypcyjnej, na której wypisane zostały czyny i zasługi zmarłego uzasadniające sławę otaczającą go w życiu doczesnym i, jak
podniesiono wyżej, będące podstawą nadziei osiągnięcia Chwały Wiecznej – udziału w Naturze
Boskiej. Gwarancją osiągnięcia Chwały Wiecznej i ponownych narodzin do życia wiecznego jest
Męka Krzyżowa i Zmartwychwstanie symbolicznie wyrażone w Eucharystii, droga zaś do Chwały
Wiecznej wiedzie przez wiarę i zasługę ziemską (personifikacja Wiary/Eucharystii radośnie uśmiechnięta spoglądająca na personifikację Chwały/Sławy Ziemskiej).
Symboliczne wyobrażenie strefy nieba i strefy bytowania ziemskiego łączy obelisk wsparty
na tablicy inskrypcyjnej. Granicę pomiędzy obu strefami wyznacza gzyms, a właściwie odcinki
przerwanego belkowania, na których ustawione są lampy oliwne płonące ogniem życia wiecznego
i na których posadowione są personifikacje Wiary/Eucharystii i Polonii/Rzeczypospolitej. Obelisk
– obrazujący głęboką symbolikę solarną, tu odnoszącą się do zagadnienie światła jako symbolicznie
wyrażonej rzeczywistej obecności Boga; Chrystusa – Słońca Prawdziwego, życiodajną Mocą Eucharystii prowadzącego świat do Zbawienia, jak słońce mocą swoich promieni żywi ziemię – łączy
strefę niebieską ze strefą ziemską, jak Niebo z Ziemią łączy Eucharystia. Rozumiemy teraz, dlaczego
belkowanie w strukturze nagrobka – granica między strefą niebieską a strefą ziemską – zostało
przerwane w taki sposób, żeby obelisk łączący symbolicznie Niebo z Ziemią spływał podstawą na
tablicę inskrypcyjną „należącą” do strefy ziemskiej. Przypomnijmy, że personifikacja Wiary/Eucharystii jest umieszczona na strukturze nagrobka w taki sposób, że trzymana przez nią monstrancja
promienista optycznie wieńczy obelisk. Osią całej kompozycji ideowej i formalnej nagrobka jest
obelisk – światło padające z Nieba na Ziemię. Punktem zaś węzłowym programu ideowego – monstrancja z promienistą glorią otaczającą reservaculum – ów oculus caeli, w którym umieszczony jest
mistyczny Chleb – przywołując teologię św. Tomasza z Akwinu – niepodzielne w każdej ze swoich
części Ciało Chrystusa dane z Nieba na Ziemię. Źródłem promieni zmaterializowanych w obelisku
symbolizującym rzeczywistą obecność Boga jest Hostia umieszczona w reservaculum monstrancji;
przez nią, jak przez oculus caeli i – dodajmy – przez problematykę Eucharystii: widać Niebo.
Z kolei dwa putta umieszczone były po stronie prawej (heraldycznie lewej) obelisku, w taki
sposób, ażeby posadowione na obłoku zachodzącym częściowo na obramienie obelisku od strony
prawej (heraldycznie lewej) i zachodzącym na balustradę – a zatem symetrycznie w stosunku do
figury po przeciwnej stronie obelisku, tj. do figury personifikującej Wiarę/Eucharystię, trzymały
tarczę z herbem Topór Domu Tarłów. Zwrócić należy uwagę na kształt tarczy herbowej – nawiązujący do średniowiecznego, wyrażającego ideę ponadczasowego trwania rodu. Putta posadowione
były zatem w taki sposób, ażeby putto płaczące lewą rączką podtrzymywało tarczę herbową od
dołu za prawy dolny róg tarczy, zaś putto z pogodnym wyrazem twarzy – podtrzymywało pra-
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wą rączką tarczę herbową od góry, za lewy górny róg tarczy. Para puttów trzymających złoconą
tarczę herbową z herbem Topór Tarłów była tak ustawiona, żeby linia wzroku putta z pogodnym
wyrazem twarzy wypadała dokładnie na wysokości monstrancji trzymanej przez umieszczoną po
przeciwnej stronie obelisku personifikację Wiary/Eucharystii; monstrancji, w którą wpatrzone jest
to putto. Jak nietrudno się domyślić, putta trzymające tarczę wyrażają: putto płaczące – żal rodu
po zgonie jego znakomitego członka Jana Tarły, drugie zaś, to z pogodnym i ufnym wyrazem twarzy, wpatrzone w monstrancję – wiarę w zbawczą Moc Eucharystii i radość nadziei powołania do
życia wiecznego. W tym miejscu należy dla porządku zwrócić uwagę i wyjaśnić, że putto płaczące,
będące ewidentnym dziełem warsztatu Johanna Georga Plerscha, w opinii jednego z badaczy
(konsultant powołany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) błędnie uznane zostało
za pracę Faustyna Cenglera; w dodatku za pracę Cenglera niezbyt udaną i nieproporcjonalną
(za małą) w stosunku do drugiego putta. W rezultacie interwencji podjętej przez tego badacza
(nb. interwencji nie uzgodnionej z kierującym pracami nad scaleniem i częściową rekonstrukcją
nagrobka, jak również nie uzgodnionej z niżej podpisanym) w obecnej częściowej rekonstrukcji
putto płaczące powiększone zostało (proporcjonalnie do drugiego putta) w stosunku do oryginalnych wymiarów putta zniszczonego w 1944. Należy podkreślić, że wymiary putta zniszczonego
są znane i nietrudne do ustalenia na podstawie analizy archiwalnej dokumentacji fotograficznej
(m.in. fot. H. Poddębskiego, 1936, w zbiorach Instytutu Sztuki PAN; – zob. wyżej). Jest oczywiste
i należy to wyraźnie wskazać, że proporcje i wymiary putta płaczącego zostały opracowane przez
Plerscha w taki sposób, żeby: 1) wymiary tego putta dopasowane były do właściwej partii struktury
architektonicznej; 2) proporcje putta dostosowane do zamierzonego efektu powiększenia iluzji
głębi tej partii nagrobka; 3) wymiary i proporcje putta dostosowane były do jego funkcji (opisanej
wyżej) i dokładnie skorelowane z wymiarami tarczy herbowej, którą to putto podtrzymywało
lewą rączką.
Analiza zgromadzonego materiału archiwalnego ikonograficznego i wszystkich zebranych
danych, jak również analiza warstwy ideowo-treściowej nagrobka, pozwala zatem jednoznacznie
stwierdzić, że tylko takie rozmieszczenie figur, a także rodzaj i dystrybucja atrybutów oraz przedmiotów prezentowanych przez te figury jest jedynie możliwe i uzasadnione zarówno względami natury technicznej, jak i problematyką ideowo-treściową, której wyrazem są poszczególne
elementy struktury architektonicznej nagrobka Tarły, poszczególne personifikacje, ich funkcja
i znaczenie. Inne rozmieszczenie figur jest całkowicie nieuzasadnione, ponieważ nie odpowiadałoby
ono problematyce ideowo-treściowej, a przede wszystkim godziłoby w problematykę określoną
treściami nauki Kościoła, jak również jest niemożliwe z powodów artystycznych i technicznych.
Analiza ta wskazuje również, że odbiór programu ideowego nagrobka Jana Tarły, tj. organizacja
oglądu nagrobka i porządek odczytania jego programu wyznaczone były pierwotnie, tj. przed
zdemontowaniem w 1834 nagrobka w kościele pijarów, przez: 1) kierunek spojrzenia personifikacji
Polonii/Rzeczypospolitej, zwróconej w stronę widza i pierwszej z figur umieszczonych na nagrobku,
którą postrzegał odbiorca. Kierunek spojrzenia tej personifikacji prowadził uwagę i wzrok widza
w stronę zwornika ideowego całej kompozycji nagrobka – monstrancji trzymanej przez personifikację Wiary/Eucharystii; 2) kierunek spojrzenia putta o pogodnym wyrazie twarzy – patrzącego na
monstrancję trzymaną przez personifikację Wiary/Eucharystii; 3) kierunek spojrzenia personifikacji
Wiary/Eucharystii – patrzącej na umieszczoną poniżej personifikację Chwały/Sławy Ziemskiej;
4) kierunek spojrzenia personifikacji Chwały/Sławy Ziemskiej – patrzącej na wizerunek zmarłego
Jana Tarły na podtrzymywanym przez nią medalionie; 5) medalion portretowy z wizerunkiem Jana
Tarły ustawiony w taki sposób, by pozycja oczu sugerowała kierunek spojrzenia Tarły w stronę
ołtarza głównego (tj. w stronę czynności liturgicznych) w kościele pijarów.
Nie ulega wątpliwości, że strona artystyczna nagrobka i jego warstwa ideowo-treściowa nastawione były na ogląd od strony korpusu nawowego kościoła pijarów, sprzed balustrady oddzielającej
nawę od prezbiterium; na taki też odbiór obliczone zostały czytelne od strony nawy – mimika, gesty
i kierunki spojrzeń poszczególnych figur. Wskazuje na to jednoznacznie analiza rozmieszczenia
figur na strukturze nagrobka, kierunków ich spojrzeń i ich funkcji oraz analiza warunków oglądu
nagrobka, które wynikały z topografii wnętrza kościoła pijarów w Warszawie. Jest oczywiste,
że przygotowując się do realizacji tego precyzyjnego dzieła, warunki topograficzne jego oglądu
wzięli pod uwagę zarówno dbający o dydaktykę dzieła twórcy jego warstwy ideowo-treściowej,
a przede wszystkim projektant dzieła – Jakub Fontana i autor/wykonawca poszczególnych elemen-
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tów dekoracji figuralnej – Johann Georg
Plersch. Podobnie było i w przypadku innych realizacji projektowanych przez Fontanę (i zresztą nie tylko), których struktury
architektoniczne i dekoracje rzeźbiarskie
precyzyjnie korelowane były z topografią
otoczenia. W przypadku projektów Fontany
wystarczy przytoczyć zwłaszcza kaplicę
p.w. Św. Krzyża w kolegiacie (katedrze)
prymasowskiej w Łowiczu – mauzoleum
prymasa Adama Ignacego Komorowskiego,
nagrobek-urnę na wnętrzności Anny z Kolowrathów Brühlowej u warszawskich kapucynów czy choćby epitafium serc dwóch
żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha
w kościele reformatów w Warszawie.
Zatem program ideowy nagrobka zamykał się pomiędzy portalem wejściowym
prowadzącym z prezbiterium do zakrystii
i ujętym po obu stronach terminusami
wyznaczającymi kres życia doczesnego
a symbolizującą sklepienie niebieskie
arkadą tęczy wieńcząca całą kompozycję.
Portal do zakrystii – to jednak nie tylko
drzwi śmierci – ianua mors, które każdemu
przechodzącemu z prezbiterium kościoła
do pomieszczenia zakrystii przypominały
Nagrobek Jana Tarły, Warszawa,
o kresie życia doczesnego. Zagadnienie
kościół jezuitów p.w. Matki Bożej Łaskawej.
Szkice do projektu rekonstrukcji szczegółów detalu
ianua mors wprowadzało jednak jednoarchitektoniczno-rzeźbiarskiego zwieńczenia struktury (b)
cześnie optymistyczną wizję problemai obramienia obelisku (a), oprac. J. Gajewski.
tyki ianua vitae: koniec życia doczesnego
Fot. J. Gajewski, 1986.
jest wszak początkiem życia wiecznego.
Ta podstawowa prawda nauki Kościoła zawiera się przecież w problematyce Eucharystii: przez
Śmierć Krzyżową do Triumfu Zmartwychwstania. Jej objęty Boską sankcją wymiar powszechny
dla świata wyraża strefa górna struktury nagrobka ograniczona łukiem tęczy. „Łuk mój położę na
obłokach i będzie znakiem przymierza między mną a między ziemią [...] i wspomnę na przymierze
wieczne, które się postanowiło między Bogiem a między wszelką duszą żywiącą każdego ciała,
które jest na ziemi” (Gen. IX, 13–16). To przymierze pomiędzy Niebem a Ziemią, którego „znakiem”
jest tęcza, stało się rezultatem wypełnienia poprzez Mękę Krzyżową Boskiego planu pojednania
Nieba z Ziemią. Łuk tęczy, to symboliczna porta caeli, brama niebios. Wskazuje ona, że droga do
zbawienia wiedzie przez Eucharystię, Sakrament Ołtarza i nieustannie uobecnianą w Mszy Świętej
Ofiarę Krzyża. Rozumiemy teraz precyzyjnie wyznaczone kierunki spojrzeń oraz mimikę i gestykę
poszczególnych personifikacji; rozumiemy dlaczego personifikacja Wiary/Eucharystii przedstawiona
została z opiekuńczym półuśmiechem rysującym się na jej twarzy. Personifikacja Wiary/Eucharystii,
to bowiem personifikacja radości płynącej ze Zmartwychwstania – niedoścignionego Zwycięstwa
nad śmiercią; Zwycięstwa podnoszącego swoją Mocą całą ludzkość do udziału w Naturze Boskiej
– w nieśmiertelności. Rozumiemy kierunek spojrzenia personifikacji Polonii/Rzeczypospolitej;
rozumiemy dlaczego wizerunek Tarły zwrócony jest w stronę ołtarza (czynności liturgicznych).
Całą problematykę ideową nagrobka, będącą przecież fundamentem nauki Kościoła, ukazywał
wszak kontekst topograficzny nagrobka Tarły i wyrażające problematykę Eucharystii czynności
liturgiczne przy ołtarzu, do których kapłan przygotowywał się w zakrystii. Rozumiemy też dlaczego
ufną radość wyraża wpatrzone w monstrancję putto podtrzymujące tarczę z herbem rodowym
Tarłów. Mocą Eucharystii, mocą Męki Krzyżowej, śmierci Chrystusa i Zmartwychwstania, ludzkość,
a zatem także i zmarły Jan Tarło, podniesiona została do udziału w Naturze Boskiej, do udziału
w nieśmiertelności. Przez śmierć do zmartwychwstania: ianua mors/ianua vitae (por. omówienie
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tej problematyki przez Jana Białostockiego, zob.: Białostocki, jw.; zob. także S. Michalski, Drzwi
śmierci w sepulkralnej rzeźbie francuskiej XVIII wieku, „Ikonotheka” 11, 1996; inaczej Jan Samek, zob.:
Samek, jw.). Jak już wyżej wspomniano, nagrobek Tarły komunikował pomieszczenie zakrystii
– w którym celebrans przygotowywał się do Sakramentu Ofiary – z prezbiterium – w którym przy
ołtarzu głównym Ofiara Krzyża była symbolicznie spełniana w sposób nieustanny. Nagrobek
z jednej strony przypominał zatem o śmierci jako kresie życia doczesnego, z drugiej strony z nieuchronną śmiercią łączył wizję wieczystej chwały niebieskiej, wskazując, że droga do niej prowadzi
przez zasługę ziemską. Wracając od ołtarza do zakrystii i przechodząc przez ograniczone hermami
terminusów drzwi śmierci, przypominające o kresie bytowania doczesnego, celebrans miał przed
sobą wizję życia prawdziwego, które otwierała przed ludzkością Ofiara Krzyżowa, symbolicznie
i w sposób nieustanny uobecniana w czynnościach liturgicznych.
W tym znakomitym dziele wszystko zatem miało swoje – jak widać – uzasadnienie. Jego doskonała („skończona”) jakość, liczba i proporcja, jako odnoszące się symbolicznie do doskonałego
z definicji Dzieła Bożego, wprowadzenie takich, a nie innych elementów do struktury architektonicznej, kolorystyka struktury, rozmieszczenie, sposób upozowania, funkcja, gestyka i mimika
poszczególnych figur – wszystko to powiązane było w jedną całość i wyrażało fundament nauki
Kościoła i podstawową prawdę wiary. Nie można zatem w przypadku tak precyzyjnego dzieła mówić
o „swobodnym materii pomieszaniu” (Mariusz Karpowicz) i inaczej rekonstruować rozmieszczenia,
funkcji i znaczenia poszczególnych figur (szczegółowo program treściowo-ideowy nagrobka Jana
Tarły omawiam w innym miejscu).
Nasuwa się w tym miejscu pytanie: kto mógł być autorem programu ideowo-treściowego
nagrobka Tarły; programu, który – jak widzimy – nie był zbyt skomplikowany. Odwoływał się
wszak do znanej powszechnie podstawowej prawdy wiary i fundamentu nauki Kościoła. Wydaje
mi się, że pod uwagę należy wziąć przede wszystkim ks. Samuela Wysockiego, pijara, słynnego
kaznodzieję w Krakowie i Warszawie, autora licznych kazań, który w 1751 jako prowincjał został
konsultorem prowincji i, nb., rektorem warszawskiego domu pijarów. Na ks. Wysockim spoczywała
zatem odpowiedzialność za kościół warszawski przez cały okres przygotowań i realizacji nagrobka
Tarły. Ks. Wysocki był też autorem kazania na pogrzeb serca Jana Tarły w kościele warszawskim
pijarów 14 V 1750 (zob. wyżej: Kazanie na Pogrzebie Serca [...] miane przez X. Samuela Wysockiego...).
Autorem programu nagrobka mógł być też spokrewniony z Janem Tarło założyciel (1740) Collegium
Nobilium, reformator szkolnictwa i wybitny humanista Stanisław Konarski. Mógł nim być również
wybitny kaznodzieja jezuicki ks. Wojciech Alojzy Zabielski, autor licznych kazań pogrzebowych,
znakomity orator i autor kazania na pogrzebie Jana Tarły 5 II 1750 w kościele pijarów w Opolu
Lubelskim (Pomiar Wysokich Zasług z Cienia Śmiertelnego [...] W dzień drugi Pogrzebu [...] Jana Hrabi
na Tęczynie, y Szczekarzowicach Tarła Woiewody Sandomirskiego [...] Żałosnym Kazaniem w Kościele
Opolskim [...] Uczynionego. Dnia 5. Lutego Roku 1750 przez Woyciecha Aloyzego Zabielskiego [...]
y tegoż Roku [...] do druku podanego, Lublin 1750; – zob. też: K. Gombin, O sztuce w kazaniach pogrzebowych Wojciecha Zabielskiego – panegirysty Jana Tarły, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego
i okolic, Lublin-Opole Lubelskie 2006, wyd. 2: 2007, s. 21–32).

6.
Nagrobek woj. sandomierskiego Jana Tarły należy do najważniejszych projektów Jakuba Fontany
z zakresu małej architektury, a także jest jednym z najważniejszych pod względem artystycznym
dzieł sztuki sepulkralnej swojego czasu na polskim terenie i – jak wspomniano wyżej – jednym
z najbardziej wartościowych artystycznie w naszej części Europy. Do niedawna jeszcze dyskutowane
autorstwo projektu Jakuba Fontany w odniesieniu do warszawskiego nagrobka Jana Tarły, nie ulega jednak moim zdaniem najmniejszej wątpliwości (Gajewski, Sztuka, s. 577, 578; – przyjęte przez:
W. Boberski, Fontana [...] 4. Jakub (Giacomo), [w:] SAUR. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden
Künstler aller Zeiten und Völker, t. 42, München-Lepzig 2004, s. 126). Przekonuje o tym po pierwsze
– aktualne, i od kilku lat (1743–1754), zatrudnienie Jakuba Fontany przy pracach dla pijarów warszawskich, w których kościele, w prezbiterium nagrobek ustawiono; po drugie – Fontana pracował
zresztą wcześniej (tj. przed 1750) zarówno dla Krasińskich, Tarłów, a także i później (po 1753) dla
wdowy po Janie Tarle Zofii z Krasińskich, przygotowując na jej zlecenie projekty przebudowy pałacu opolskiego. Przede wszystkim jednak o fontanowskim autorstwie warszawskiego nagrobka
Jana Tarły przekonują wartości artystyczne, w tym zwłaszcza wybitna, także w skali europejskiej,
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jakość strony architektonicznej nagrobka o skomplikowanych, wklęsło-wypukłych profilach, giętych
w poziomie i pionie pod zmieniającymi się kątami, czy iluzja wieloplanowej struktury zbudowana
zarówno środkami architektonicznymi, jak też i w odpowiedni sposób stosowaną kolorystyką,
w tym akcentami złota, nie tylko skupiającymi uwagę patrzącego na atrybutach i trzymających je
personifikacjach, ale „określających” kolejność oglądu nagrobka. Autorstwo Fontany potwierdzają
także szczegółowe analogie do innych realizacji z zakresu małej architektury, które wiążemy z architektem. Analogie te odnajdujemy w szczegółowych rozwiązaniach wprowadzonych do projektu
nagrobka Tarły, takich jak motyw herm terminusów, nawiązujący do herm atlantów w elewacjach
pałacu wilanowskiego od strony dziedzińca (dobrze znanych zarówno Fontanie, jak i Plerschowi
– obaj bowiem powiązani byli pracą z Wilanowem zarówno za czasów hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej, jak i za czasów jej córki Marii Zofii i jej małżonka Augusta Aleksandra Czartoryskiego,
Plersch zaś już co najmniej od 1725, a najpewniej już wcześniej – od 1723); inspiracją mogłyby być
również hermy atlantów, które Jakub Fontana, modernizujący od 1746 pałac Bielińskich w Otwocku, oglądał w portalu prowadzącym z westybulu do Sali Wielkiej pałacu otwockiego. Motyw,
analogicznie skomponowanych herm atlantów Fontana powtórzył po 1757 w pałacu Bielińskich
w Warszawie, w pomieszczeniu mylnie rozpoznanym jako sala balowa (wykonane one zostały
przez warsztat Plerscha), a także w klatce schodowej pałacu Sanguszków w Lubartowie, której
projekt hipotetycznie wiążemy z Fontaną (hermę atlanta wykonał niewątpliwie Johann Chrisostom Redler). Zbliżone hermy atlantów (wykonane przez warsztat Redlera) znajdują się w klatce
schodowej pałacu w Radzyniu zaprojektowanej przez Fontanę niemal współcześnie z nagrobkiem Tarły. Kolejne analogie pomiędzy nagrobkiem Tarły a innymi projektami Jakuba Fontany,
to podobieństwa w zakresie kompozycji tablicy inskrypcyjnej i jej obramienia w nagrobku Tarły
do powstałych niemal w tym samym czasie: epitafium serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina
Mniszcha w kościele reformatów w Warszawie, którego projekt przypisaliśmy Jakubowi Fontanie,
wykonanie rzeźb łącząc z jego szwagrem Johannem Georgiem Plerschem (około 1748–1749),
do zwieńczenia portalu przebudowywanego od 1752 wg projektów Fontany kościoła parafialnego
w Jedlińsku, a wcześniej (1744) do projektów fasady Collegium Nobilium. Podobieństwa te odnajdujemy również i w późniejszych realizacjach według projektów Fontany – w partii środkowej
(przypisanego przez nas autorstwu Fontany) ołtarza głównego (1761) w kolegiacie prymasowskiej
(katedrze) w Łowiczu, a także do niezrealizowanego ołtarza głównego (1761) w kościele Mariackim
w Krakowie (model ołtarza przechowywany w zbiorach Prałatówki, ostatnio zaginiony).
Stałym współpracownikiem Jakuba Fontany przy realizacji jego projektów był szwagier
architekta, znakomity rzeźbiarz Johann Georg Plersch (około 1704/1705–1774), ożeniony (1729)
z Marią Magdaleną Fontana (nt. J.G. Plerscha zob.: K. Mikocka, Plersch [...] Johann Georg, [w:]
Słownik artystów polskich i w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. VII, Warszawa 2003,
s. 276–283, passim). Już jednak pobieżna analiza dekoracji rzeźbiarskiej pozwala stwierdzić,
że figury przedstawiające: personifikację Wiary/Eucharystii, dwie hermy terminusów, dwa putta
i medalion z wizerunkiem Jana Tarły różnią się nie tylko pod względem jakości wykonania, ale też
i pod względem formalnym od nieco sztywnych, słabszych artystycznie figur przedstawiających
personifikacje Chwały/Sławy Ziemskiej i Polonii/Rzeczypospolitej. Zdawkowe opracowanie twarzy, „twardy” detal anatomiczny, układ draperii i opracowanie jej powierzchni są jedynie zbliżone
do realizacji Plerscha i zdają się wskazywać, że te dwie rzeźby są pracami w przeważającej części
warsztatowymi w odróżnieniu od pozostałych, wymienionych rzeźb, w których realizacji udział
samego Plerscha był niewątpliwie większy. Ustalenie autorstwa (wykonania) poszczególnych figur
nastręczało zresztą niektórym badaczom niemało trudności, pomimo dostępnej stosunkowo dobrej
jakości dokumentacji fotograficznej i zachowanej, w większości z niewielkimi ubytkami, substancji
poszczególnych figur, poza zniszczonymi figurami dwóch puttów. Trudności te ujawniły się m.in.
w przypadku niewątpliwego dzieła Plerscha – wspomnianej wyżej figury putta płaczącego, które próbowano ostatnio uznać za wykonane przez Faustyna Cenglera, a także – moim zdaniem – w stosunku
do figur, które uznajemy za prace niemal całkowicie warsztatowe, a które w opinii badaczy uchodzą
w całości za realizacje samego Plerscha.
Przeważająca część elementów struktury architektonicznej nagrobka Tarły wykonana została
z marmurów (wapieni) wydobywanych w łomach w okolicy Krzeszowic (Dębnik i Paczółtowice), część
zaś – głównie elementy obramień, elementy detalu architektonicznego – z okolic Chęcin. Niewykluczone, że za wykonawcę elementów struktury powstałych w warsztatach dębnickich należałoby
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uznać Tomasza Góreckiego, około połowy XVIII wieku
niewątpliwie najważniejszego z majstrów, administrującego łomami i współpracującego z najważniejszymi
zleceniodawcami związanymi z prestiżowymi przedsięwzięciami (zob.: W. Tatarkiewicz, Czarny marmur
w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki” X, 1952,
s. 95, 96, 141, 143, 149, 150; – J. Gajewski, J. Zbudniewek, Góreccy... Tomasz, [w:] Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 433).

7.
W odróżnieniu od architektury monumentalnej,
badania nad małymi strukturami architektonicznymi
w dobie późnego baroku/rokoka, a także wczesnego neoklasycyzmu, w tym zwłaszcza nad sztuką
sepulkralną, dalekie są od wyczerpania zarówno
w zakresie typologicznym, proweniencji form,
spraw dotyczących autorstwa, a także problematyki
faktograficznej. Nie podjęto właściwie dotąd (poza
wyjątkami) badań nad detalem architektonicznym.
Skutkiem tych braków są liczne nieporozumienia
w zakresie spraw związanych z ustaleniem autorstwa wielu i to znaczących w polskim krajobrazie
artystycznym realizacji. Podobnie sprawa ta przedstawiała się (i po części – przedstawia się obecnie)
z zagadnieniem architektury małej (w tym zwłaszcza
sztuki sepulkralnej) w twórczości Jakuba Fontany
(1710–1773), architekta pracującego zarówno dla
Nagrobek Jana Tarły, Warszawa, kościół jezuitów
dysponenta świeckiego, jak i Kościoła, dla ludzi elit
p.w. Matki Bożej Łaskawej. Stan po scaleniu
życia publicznego (Bielińskich, Mniszchów, Tarłów,
elementów i częściowej konserwacji.
Fot. J. Gajewski, 2010.
m.in. w Opolu – jak wspomniano wyżej, Potockich,
Radziwiłłów, Branickich, czy Czartoryskich), dla
zakonów (misjonarzy, bernardynów; np. warszawskie wizytki nazywały Jakuba Fontanę swoim
„domowym architektem”); architekta od 1754 obdarzonego serwitoriatem królewskim i faktycznie
realizującego prace z kręgu zleceń królewskich, od 1761 z tytułem i stałą pensją architekta w służbie
Państwa (Architekta Skarbu Koronnego i Rzeczypospolitej). Jest interesujące, że Fontana powiązany
był pracą z reprezentantami różnych opcji i obozów politycznych, niemal w tym samym czasie projektując np. dla Mniszchów, Potockich, Tarłów, Bielińskich i Czartoryskich. Ciekawe światło na jego
biografią artystyczną rzucają zawłaszcza związki z Czartoryskimi – Augustem Aleksandrem i Marią
Zofią z Sieniawskich. To, moim zdaniem, Czartoryscy przyczynili się do tego, że Jakub Fontana co
najmniej otarł się o pracownie znakomitych paryskich projektantów z Meissonier’em i Briseux’em
na czele (więcej na ten temat w innym miejscu).
Pomimo funkcjonowania w obiegu naukowym stosunkowo obszernej literatury dotyczącej
tego wybitnego, nie tylko w skali kraju, architekta doby późnego baroku, rokoka i początków
neoklasycyzmu, w tym także prac o charakterze biograficznym (Z. Rewski, Działalność architektoniczna warszawskich Fontanów, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, II, 1933/1934, s. 265–279),
artykułów biograficznych w leksykonach (tenże, Fontana, [w:] Polski Słownik, s. 54–55; – S. Łoza,
Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 79), obszernej monografii (Bartczakowa,
Jakub Fontana, passim), licznych wzmianek w opracowaniach dotyczących sztuki polskiej późnego baroku i rokoka (np. M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985, passim; – tenże,
Malarstwo i rzeźba, passim) – niezwykle ważny segment twórczości Jakuba Fontany: architektura
mała – pozostawał właściwie nieznany, a nawet niejako poza zasięgiem problematyki badawczej.
Badania dotyczące twórczości Jakuba Fontany ograniczały się bowiem głównie do architektury
monumentalnej, niemal zupełnie ignorując całą sferę jego twórczości dotyczącą małych struktur
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architektonicznych i detalu architektonicznego. Dopiero stosunkowo niedawno zwrócono wyraźniej uwagę (Jacek Gajewski) na bogatą twórczość Fontany na polu małej architektury – ołtarzy,
nagrobków, epitafiów, portali i np. elementów wyposażenia wnętrza (Gajewski, Sztuka, s. 561–588;
– część z atrybucji postawionych przez Gajewskiego powtórzył W. Boberski, Fontana..., Jakub
(Giacomo), w: SAUR Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker,
t. 42, München-Leipzig, 2004, s. 126.). Wartości artystyczne, analiza porównawcza oraz informacje
źródłowe pozwoliły powiązać z Jakubem Fontaną dość dużą, spójną pod względem formalnym
i stylistycznym grupę dzieł małej architektury, przy których realizacji uczestniczyli zarówno Jan Jerzy
Plersch, jak i Johann Chrisostom Redler – obaj jako niemal stali wykonawcy dekoracji rzeźbiarskich
projektów Fontany. Dodajmy, że sporadycznie współpracował z Fontaną m.in. także i Franz Anton
Vogt (więcej na ten temat w innym miejscu).
Istotne znaczenie dla zrozumienia poczucia formy przez Jakuba Fontanę, jego swoistej estetyki, skomplikowanej planistyki projektowanych przez Fontanę małych struktur, a także starannego,
drobiazgowo opracowanego detalu architektonicznego w projektach architekta w przedziale lat
około 40–60-tych XVIII wieku ma wspomniany wyżej projekt elewacji Collegium Nobilium (1743
i później). Analiza tego projektu była punktem wyjścia dla ustaleń, które pozwoliły w 1986 przypisać (Jacek Gajewski) Jakubowi Fontanie m.in.: wspomniane wyżej epitafium (zapewne 1748 i później) serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów w Warszawie
(dekorację rzeźbiarską powiązałem z Johannem Georgiem Plerschem); Fontana i Plersch pracowali także przy modernizacji pałacu Mniszchów (zapewne przed 1754–1755). Prawdopodobnie nieco
wcześniej Jakub Fontana zaprojektował m.in.: epitafium (około 1746–1747) Marianny z Czarnkowskich Krasińskiej (zm. 1745) w kościele par. w Krasnem oraz piękne, rokokowe, epitafium jej serca
w kościele reformatów w Węgrowie. Kilka lat później powstało epitafium Mateusza Damiana i Franciszki Kostrzewskich (wykonane około 1750 przez warsztat Plerscha, zniszczone 1944) w kościele
dominikanów p.w. św. Jacka w Warszawie, a także m.in. nagrobek serca gen. majora wojsk saskich
Jakuba Błędowskiego (zm. 1756), zrealizowany zapewne nieco przed 1760 (jak wszystko wskazuje
przez Johanna Chrisostoma Redlera) na cmentarzu kościelnym przy sanktuarium w Lewiczynie.
Z Jakubem Fontaną łączymy całą, zwartą stylistycznie sekwencję nagrobków i epitafiów, do których
poza wymienionymi, należą m.in. nagrobek-urna na viscera Anny z Kolowrathów Brühlowej (1761)
w zaprojektowanej również przez Jakuba Fontanę kaplicy w kościele kapucynów w Warszawie.
Nagrobek-urna, w której pochowane zostały wnętrzności Brühlowej ustawiony był pierwotnie na
środku kaplicy, tak by światło symbolicznie wyrażające rzeczywistą obecność Boga padało z góry,
z latarni na nagrobek i putta (wykonane przez Johanna Chrisostoma Redlera) puszczające bańki
mydlane – symbol nietrwałości i przemijania ludzkiego życia, nadając całej kompozycji wymiar
optymistyczny. Wymienić w tym miejscu należy także fontanowskiego projektu nagrobek Marii
z Wesslów Konstantowej Sobieskiej (zm. 1761) w kościele sakramentek w Warszawie, z pięknym
tondem portretowym dłuta Plerscha (ostatnio łączone – moim zdaniem mylnie – z Redlerem) oraz
dwoma puttami, rzeźbioną kotarą i unoszącym się do góry dymem – wykonanymi w warsztacie
Redlera. Skromniejszy charakter miało epitafium Ambrożego Tomasza Czempińskiego (zm. 1768)
w kościele p.w. św. Marcina w Warszawie z pięknym popiersiem zmarłego wykonanym przez Redlera, które również uznałem za dzieło Jakuba Fontany. Nadto, Jakub Fontana był autorem projektu (około 1753 lub nieco wcześniej) wspaniałego parapetu chóru muzycznego w kościele św. Anny
w Warszawie (którego to kościoła fasadę – jak wiadomo – sam zaprojektował około 1750–1753).
Jakuba Fontanę uznałem także za autora projektu pięknego portalu wewnętrznego w pomieszczeniu furty klasztoru sakramentek w Warszawie, zaś w kościele p.w. Św. Krzyża w Warszawie,
przypisałem Jakubowi Fontanie m.in. projekty (około 1754–1756) czterech lóż w prezbiterium i od
strony transeptu (jeszcze niedawno poddawane pod dyskusję) oraz projekt komody zakrystyjnej
(zniszczone 1944, obecne wykonane na wzór pierwotnych, jednak bez dekoracji rzeźbiarskiej
i detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego; część z zachowanej dekoracji rzeźbiarskiej autorstwa
Johanna Georga Plerscha znajduje się w rękach prywatnych). Dla warszawskich misjonarzy Jakub
Fontana przeprojektował, jak wiadomo, właściwie całą fasadę kościoła świętokrzyskiego, na nowo
projektując górną kondygnację ze zwieńczeniem, portal, tablicę inskrypcyjną, hełmy wież i wspaniałe schody z podjazdem dla karet. Z Fontaną powiązałem również projekt przedsionka dobudowanego do skrzydła zachodniego klasztoru misjonarzy w Warszawie od strony zachodniej, a bez
wątpienia także z architektem należy łączyć i projekt przedsionka dobudowany (na osi) do tegoż
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skrzydła od strony dziedzińca wewnętrznego klasztoru misjonarzy. Wszystko też zdaje się wskazywać, że to Jakub Fontana był ostatecznie również projektantem m.in. i tego skrzydła klasztoru
misjonarzy. Fontanę uznać należy, moim zdaniem, także za autora projektu pięknej, jakkolwiek
skromnej rokokowej tablicy epitafijnej (po 1741? lub 1741) Kazimierza Czartoryskiego umieszczonej
w krypcie kościoła świętokrzyskiego. Dużo uwagi poświęcał Fontana warszawskim wizytkom (m.in.
prace o charakterze inżynierskim), przez które nazywany był, jak wspomnieliśmy już wyżej, „naszym
architektem domowym”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to Jakub Fontana (a nie Efraim
Schroeger – jak niektórzy z badaczy uważają jeszcze i obecnie) był autorem prac (1754–1761)
w kościele (a także i klasztorze) wizytek (m.in. projekty: zwieńczenia fasady kościoła, ustabilizowania (po katastrofie budowlanej) struktury architektonicznej prezbiterium i – przede wszystkim – korpusu nawowego kościoła, przez wzmocnienie i częściowe przemurowanie kolumn wtopionych
w ściany nawy głównej, wprowadzenie potężnych łuków (przyjmujących ciężar sklepienia nawy
głównej) nad dachami naw bocznych oraz założenie nowego sklepienia nad nawą główną, projektu całego ołtarza głównego, ołtarzy bocznych i wystroju sztukatorskiego wnętrza kościoła oraz
nowej, wspaniałej ambony. Niewykluczone też, jakkolwiek nie ma na to żadnych dowodów,
że rzeźbiarska, atektoniczna ambona wizytkowska zaprojektowana została przez jej wykonawcę
– współpracującego z Fontaną jego szwagra, wykonawcę prac rzeźbiarskich w kościele wizytek
– Johanna Georga Plerscha; wiadomo bowiem skąd inąd, że Plersch również sam projektował,
jednak tylko wówczas, gdy w przedsięwzięcie nie był zaangażowany architekt projektujący. Sprawa ta jest zatem otwarta. Prace dla Kościoła w Polsce zajmują zresztą szczególne miejsce w twórczości Jakuba Fontany związanego m.in. z prymasowską kapitułą przyboczną w Łowiczu; Fontana
był m.in. członkiem patronowanej przez prymasa konfraterni literackiej przy kolegiacie łowickiej
(podobnie i w Warszawie) i, jak skąd inąd wiadomo, zaufanym architektem kapituły łowickiej
i prymasów Adama Ignacego Komorowskiego i Władysława Łubieńskiego. Jakub Fontana (a nie,
jak uważano wcześniej i jak alternatywnie wysuwa się również i obecnie tę atrybucję: Schroeger,
który tylko prowadził roboty, m.in. rozrysowując projekty fontanowskie do realizacji i rozliczając
wykonawców) jest autorem projektu ołtarza głównego w kolegiacie prymasowskiej, obecnej katedrze (1761) w Łowiczu, kaplicy p.w. Św. Krzyża – grobowej kaplicy zmarłego w 1759 prymasa
Adama Ignacego Komorowskiego (1760) z całym wystrojem, wyposażeniem i nagrobkiem prymasa Komorowskiego, jak również autorem projektu ołtarza w kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (1770). Na zlecenie kapituły przybocznej prymasowskiej Jakub Fontana zaprojektował (1759)
również rokokowe epitafium serca prymasa Komorowskiego (wykonane przez Redlera) w kościele p.w. św. Jakuba w prymasowskich Skierniewicach. I on też, moim zdaniem, jest autorem pałacu
prymasowskiego w Skierniewicach wzniesionego dla prymasa Komorowskiego, później częściowo
przebudowanego dla prymasa Władysława Łubieńskiego i ostatecznie przekształconego przez
Schroegera dla prymasa Ostrowskiego, a także robót prowadzonych za Komorowskiego i Łubieńskiego w kościele p.w. św. Jakuba w Skierniewicach. Jakuba Fontanę niewątpliwie również należy
uznać za autora projektu (z inicjatywy marszałka Franciszka Bielińskiego), wykonanej (najpewniej
1752) w warsztacie Plerscha figury św. Jana Nepomucena na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.
Z Fontaną powiązałem również piękne epitafium marszałka w. koronnego Franciszka Bielińskiego,
w którym umieszczone zostało odlane w cynie i, jak uważam, pierwotnie niewątpliwie złocone
popiersie marszałka autorstwa Jean Joseph Vinache’a. Innym jeszcze, wcześniej nie rozpoznanym,
dziełem Jakuba Fontany jest – moim zdaniem – np. projekt powstałej zapewne w początku lat
60-tych XVIII wieku kapliczki przydrożnej w należącym do Bielińskich Karczewie (przy obecnej
ul. Żaboklickiego). O projektach Jakuba Fontany dla marszałka Bielińskiego przy modernizacji
pałacu w Otwocku (m.in. projekt pięknego portalu głównego) oraz o projektach pałacu Bielińskich
w Warszawie – wspomnieliśmy wyżej. W przebudowywanym pałacu Brühla w Warszawie, po
śmierci (1754) Joachima Daniela Jaucha, prace nad wykończeniem wnętrz (mała architektura, detal
wyposażenia wnętrz) prowadzone były również według projektów Fontany; z Fontaną łączymy
także projekty oficyn bocznych i bramy z dekoracją rzeźbiarską powstałą w warsztacie Redlera.
Wcześniej zwróciliśmy uwagę na powstały w tym samym czasie nagrobek-urnę (1761) na wnętrzności Anny z Kolowrathów, małżonki ministra Brühla. Nadto, Jakub Fontana projektował liczne prace
dla Czartoryskich (m.in. gruntowna przebudowa pałacu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w tym skrzydła boczne i cały front rezydencji od strony Krakowskiego Przedmieścia wraz z budynkiem kordegardy, 1765–1767 i wcześniej, które to prace łączone jeszcze niedawno były błędnie
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z architektem Efraimem Schroegerem, projekty do Puław), wg projektów Fontany prowadzona
była modernizacja pałacu Błękitnego, architekt pracował też, jak wspomniano, dla Tarłów, Sanguszków, Krasińskich, Branickich, Mniszchów, Potockich i innych przedstawicieli elit świeckich oraz
elit Kościoła w Polsce – dla prymasa Komorowskiego, po śmierci arbpa Komorowskiego – dla kapituły łowickiej, dla prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego, m.in. dla bpów krakowskich
Andrzeja Stanisława Załuskiego i Kajetana Ignacego Sołtyka, na zlecenie kapituł: metropolitalnej
gnieźnieńskiej, poznańskiej, krakowskiej, kujawskiej oraz kapituły kolegiackiej w Warszawie. Rzecz
jasna, stosownie do aktualnych zasad, projekty architektury monumentalnej uwzględniały elementy wystroju i wyposażenia wnętrz oraz elementy małej architektury i wystroju w elewacjach
zewnętrznych. Analiza stylistyczno-porównawcza tych realizacji w zakresie szczegółów kompozycji, detalu i całych układów małych struktur – potwierdza niezbicie autorstwo Jakuba Fontany
w odniesieniu do nagrobka Jana Tarły. Dla porządku natomiast dodajmy, że mylnie – moim zdaniem
– wiązany jest (nb. ponownie; – zob. Boberski, jw.) z Jakubem Fontaną kościół parafialny w Karczewie – dzieło jak uważam Carla Antonia Bai, zapewne jedynie modernizowany (wnętrze) przez Jakuba Fontanę i, jak wiadomo, rozbudowany z częściowym przekształceniem bryły i wnętrza
w latach 1911–1913 wg projektu Hugona Kudera. Dodajmy też, że innym ważnym (i spornym)
dziełem Bai był moim zdaniem projekt (około 1730 – przed 1733) ołtarza głównego w kościele
bernardynów p.w. św. Anny w Warszawie; ołtarza ważnego, bowiem wprowadzającego typ ażurowej struktury ołtarzowej do prezbiteriów nie tylko kościołów bernardyńskich, ale także do
wielu kościołów innych zakonów. Jego następstwem były również projekty samego Bai na ołtarz
główny do kościoła augustianów p.w. św. Marcina w Warszawie i na ołtarz główny w kościele karmelitów bosych p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie (ten ołtarz,
częściowo przebudowany w początku lat 60-tych XVIII wieku przez Jakuba Fontanę, również wiążemy z Bai). Dla porządku musimy w tym miejscu zwrócić również uwagę, że po wielu latach od
ujawnienia, a także od opublikowania przez autora niniejszej pracy hipotezy wiążącej autorstwo
Bai z ołtarzem głównym w kościele p.w. św. Anny w Warszawie, Mariusz Karpowicz, omawiając
w swoich publikacjach ołtarz główny w kościele p.w. św. Anny w Warszawie, nie powołał się na
autora atrybucji tegoż ołtarza Bai. Jakub Fontana (a nie Bai – jak uważa M. Karpowicz) jest natomiast
projektantem dwóch ołtarzy bocznych (przy tęczy) w kościele pijarów w Łowiczu. Carlo Antonio
Bai nie był również projektantem fasady kościoła par. w Mordach (fasady ważnej dla zagadnienia
bezwieżowej fasady sakralnej w Polsce); wg ustaleń Jacka Gajewskiego – autorem tej fasady okazał się być Paweł Antoni Fontana. Tych kilka uwag na temat Carla Antonia Bai nie jest w tym miejscu
bezzasadne, ponieważ architekt ten był moim zdaniem nauczycielem Jakuba Fontany (nt. Carla
Antonia Bai zob.: Gajewski, Sztuka, s. 547 i nn.; – tenże, Bay (Bai; Baia;Baij;Baio), 3. Carlo Antonio Maria,
[w:] SAUR. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker,
t. 7, München-Leipzig-London-New York-Paris 1993, s. 657–658).

8.
Jakkolwiek autorstwo figur umieszczonych na strukturze warszawskiego nagrobka Jana Tarły ma
swoje źródłowe, plerschowskie, potwierdzenie, to jednak analiza stylistyczno-porównawcza poszczególnych elementów dekoracji rzeźbiarskiej, pozwala wyraźnie – jak wyżej wskazaliśmy – na
stwierdzenie, że rzeźby te zostały wykonane z różnym udziałem samego Johanna Georga Plerscha
i jego współpracowników warsztatowych. Wskazaliśmy również wyżej, które z rzeźb umieszczonych
na strukturze nagrobka Tarły wykonane zostały z większym, bezpośrednim udziałem Plerscha,
a które z większym udziałem warsztatu rzeźbiarza. Zatem, bezpośrednio z Plerschem wiążemy
personifikację Wiary/Eucharystii, dwa putta pierwotnie podtrzymujące tarczę z herbem Topór,
dwie hermy terminusów i medalion z wizerunkiem zmarłego Jana Tarły. Zwróćmy uwagę, że są to
figury najważniejsze z punktu widzenia wymowy ideowej całego nagrobka, bądź, jak obie hermy
terminusów, przeznaczone do oglądania z bliska.
Większy osobisty udział Plerscha w wykonaniu wymienionych rzeźb potwierdzają analogie
stylistyczne i formalne do innych jego prac, w tym m.in. i do tych, które ostatnio powiązaliśmy
z tym znakomitym artystą, należącym do najwybitniejszych rzeźbiarzy w naszej części Europy.
Analogie te występują w dekoracji rzeźbiarskiej epitafium serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów w Warszawie, którą przypisaliśmy Plerschowi (rzeźbiarz,
zatrudniony był również przy wykonaniu dekoracji pałacu Mniszchów w Warszawie). Odnajdujemy
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je również w pięknym tondzie z popiersiem
Józefiny z Wesslów Sobieskiej (łączonym
ostatnio – w moim przekonaniu: jednak mylnie – z Johannem Chrisostomem Redlerem,
okazjonalnie, jak zwracaliśmy uwagę w innym miejscu, współpracującym z Plerschem
i z Fontaną) w nagrobku wystawionym
zapewne około 1761–1763 w kościele sakramentek w Warszawie. Analogie te odnajdujemy m.in. również w przypisanej Plerschowi
(W. Tatarkiewicz, Warszawska rzeźba kościelna z połowy XVIII wieku, „Dawna Sztuka”, I,
1938, z. 3, s. 212) rzeźbie przedstawiającej św.
Hieronima (zniszczona) w ołtarzu głównym
w kościele św. Marcina w Warszawie. Przy
wszystkich, wyraźnych analogiach stylistycznych, podobieństwa te odnajdujemy
zwłaszcza w zakresie detalu i opracowania
powierzchni ciała (w nagrobku Tarły – w stosunku do przedstawień obu terminusów)
oraz opracowania draperii (w stosunku do
przedstawienia Wiary/Eucharystii). Nie ulega
też moim zdaniem wątpliwości, że figura
św. Hieronima z kościoła św. Marcina w Warszawie oraz torsy obu terminusów, a po części i figura personifikacji Wiary/Eucharystii
należą do najlepszych realizacji w rzeźbie
swojego czasu w naszej części Europy, zaś
tonda portretowe z wizerunkami: Jerzego
Augusta Wandalina Mniszcha (Muzeum
Narodowe w Warszawie; tzw. Galeria Rzeźby
Polskiej, Muzeum Łazienki Królewskie) i jego
pierwszej małżonki Mechtyldy z Szembe- J.G. Plersch, Popiersie terminusa (lewe) z nagrobka
ków (zm. 1747), tondo portretowe z wizerun- Jana Tarły w kościele jezuitów p.w. Matki Bożej
kiem Jana Tarły w nagrobku warszawskim Łaskawej w Warszawie (stan przed konserwacją).
oraz tondo z wizerunkiem Marii z Wesslów Fot. J. Gajewski, 1986.
Sobieskiej (zm. 1761) w nagrobku w kościele
sakramentek w Warszawie – należą do najlepszych przykładów rzeźby portretowej. Dodajmy,
że Johann Georg Plersch wraz z warsztatem (przy współpracy Redlera) wykonał także dekorację
rzeźbiarską pałacu Bielińskich (wg proj. Jakuba Fontany). Nadto wspomnieć należy też atrybucję
Plerschowi rzeźb Maryi i św. Jana Ewangelisty w kaplicy p.w. Św. Krzyża w kościele pijarów w Opolu
Lubelskim – ogłoszoną w 1985, druk: 1992 – zob. J. Gajewski, Z Wiednia i Pragi(?), przez Łubnice do
Puław. Działalność Jana Eliasza Hoffmanna i jego warsztatu w Lubelskiem oraz nurt hoffmannowski
w rzeźbie późnobarokowej między Wisłą a Bugiem, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Między Wschodem
a Zachodem, cz. III, Kultura artysty, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 240, co potwierdziły informacje
źródłowe). Uważam też, że z warsztatem Johanna Georga Plerscha powiązać należy ostatecznie
monumentalne figury Czterech Ewangelistów ustawione na zwieńczeniach elewacji kościoła p.w.
Św. Trójcy w Wołczynie (wcześniej mylnie wiązane z: J.E. Hoffmannem, bądź przeze mnie także
z Johannem Christianem Redlerem; obaj zresztą pracowali dla Wołczyna). Rzeźby Plerscha udało
się nadto również odnaleźć i zidentyfikować w prywatnych rękach na terenie Warszawy (o czym
wspomniano wyżej, a szerzej w innym miejscu). Dodajmy, że w 1970 odnaleziona została przez
autora niniejszego informacja źródłowa wskazująca na Plerscha jako wykonawcę dekoracji rzeźbiarskiej w kościele dominikanów obserwantów w Warszawie (informacja ta została w tymże, tj.
w 1970 przekazana Mariuszowi Karpowiczowi), pozwalająca na trwałych już podstawach powiązać
z Johannem Georgiem Plerschem: grupę rzeźbiarską Zaślubin Najśw. Maryi Panny i św. Józefa oraz
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pomijaną w atrybucjach Plerschowi rzeźbę
przedstawiającą św. Jana Nepomucena
– obie przeniesione z rozebranego kościoła
dominikanów obserwantów do kościoła karmelitów bosych przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie. Te oraz inne
(m.in. dekoracja figuralna ołtarza głównego w kościele wizytek w Warszawie, dla
dominikanów warszawskich, do dekoracji
wschodniej fasady Zamku Warszawskiego)
prace Plerscha, w tym także wspomniana,
późna (około 1771) w dorobku wybitnego
rzeźbiarza figura św. Jana Nepomucena
pochodząca z kościoła dominikanów obserwantów, potwierdzają tezę, że część dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka Tarły – figury
personifikacji Chwały/Zasługi Ziemskiej
i Polonii/Rzeczypospolitej – to realizacje
przede wszystkim warsztatu Plerscha ze
stosunkowo mniejszym udziałem samego
artysty, w odróżnieniu od pozostałych figur
i tonda z wizerunkiem Tarły, w których bezpośredni udział samego Plerscha jest wyraźny i niepomiernie większy. Już bowiem
pobieżne porównanie figur personifikacji
Chwały/Sławy Ziemskiej i Polonii/Rzeczypospolitej z rzeźbami osobistymi Johanna
Georga Plerscha ujawnia, jak wspomniano,
różnice formalne, w stosunku do rzeźb, które
uznajemy za rzeźby wykonane z dużym bezpośrednim udziałem samego Plerscha, bądź
do tych, które uznajemy za rzeźby Plerscha
całkowicie autorskie. Zwróćmy uwagę przy
J.G. Plersch, Figura św. Hieronima w ołtarzu głównym
w kościele p.w. św. Marcina w Warszawie (zniszczona 1944). tym uwagę, że figury personifikacji Chwały/
Repr. J. Gajewski wg W. Tatarkiewicz, Warszawska rzeźba
Sławy Ziemskiej oraz Polonii/Rzeczypospokościelna...
litej, przewidziane były w projekcie Fontany
do umieszczenia na jednym poziomie struktury architektonicznej. Zdaje się to – w mojej opinii
– rzutować na kwestię samego procesu realizacji dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka Tarły.

9.
Twórczość Jakuba Fontany, Johanna Georga Plerscha, a także m.in. Johanna Chrisostoma Redlera
– w Warszawie, zaś np. Johanna Georga Pinsla i Antoniego Osińskiego – we Lwowie (żeby ograniczyć
się tylko do tych, spośród wielu na naszym terenie i licznych obcych przykładów) jest znakomitą
odpowiedzią na pytanie o przynależność stylową: rokoko – czy może jeszcze późny barok, rokoko
– czy może już neoklasycym. Pytania te wyrażane były niejednokrotnie przez badaczy dziejów
sztuki, w tym także i przez naszych badaczy i zwłaszcza w odniesieniu do terenu polskiego. Przypomnijmy w tym miejscu, że już Tadeusz Mańkowski w 1937 słusznie pisał, jakkolwiek niewątpliwie
z pewną przesadą, o rzeźbach Pinsla (dekorujących rokokowy ratusz w Buczaczu), że „więcej w nich
ducha baroku, jak tendencyj rokokowych” (T. Mańkowski, Lwowska rzeźba rokokowa, Lwów 1937,
s. 90) i stawiał pytanie: „czy ściśle bowiem rokokową jest plastyka Pinzla? Czy nie tkwi ona mimo
wszystko bardziej w duchu baroku [późnego – p.m. J.G.]?” (tamże, s. 139). Również i autor niniejszego, zwracał uwagę (zob. m.in.: J. Gajewski, „Lwowska rzeźba rokokowa”. Kilka uwag do zagadnienia
genezy zjawiska, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 560),
że niektóre z realizacji Pinsla, określanego przez badaczy jako główny przedstawiciel „lwowskiej
rzeźby rokokowej”, zdają się wiązać problematykę stylistyczną i formalną rokoka z atmosferą właś-
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ciwą dla wcześniejszej formacji stylowej – późnego baroku. Patos, spotęgowane napięcie emocji,
dramat i ekspresja formy, zdominowały w głęboko poruszających odbiorcę, wręcz wstrząsających
dziełach Pinsla rokokowy kostium, przydając tym realizacjom zupełnie nowej jakości, wyróżniającej
nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na tle rzeźby europejskiej połowy XVIII wieku. Inne
niż w rzeźbie rokoka były też cele artystyczne Pinsla i inny był sposób ich realizacji.
Stanowisko autora (a pośrednio także i stanowisko Tadeusza Mańkowskiego) spotkało się
z ustną krytyką badaczy, co było o tyle niezrozumiałe, że te rzeźby, które określane były (i są) przez
badaczy jako „najbardziej rokokowe” dzieła Pinsla (m.in. figury pod kopułą i w tamburze w kościele dominikanów p.w. Bożego Ciała we Lwowie) – okazały się być innego autorstwa. Jest sprawą
oczywistą, że postawione swojego czasu przez Jana Białostockiego pytanie o to czym w istocie
było rokoko – odrębną formacją stylową, postawą artystyczną, czy tylko używanym w określonej
sekwencji chronologicznej ornamentem (J. Białostocki: ornament, styl i postawa, [w:] tegoż, i syntezy
ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 158–177) i dana odpowiedź: wszystkim, tj. odrębnym stylem,
postawą, ornamentem (co należałoby niewątpliwie odnieść nie tyle do samego ornamentu, ale
raczej w całości do strony formalnej dzieła) – nie zamyka dyskusji. Pozostawiając na boku obfitą
literaturę dotyczącą tej, w dalszym ciągu otwartej problematyki, nad którą debata zmierzać się
zdaje do wypracowania jednoznacznych i, dodajmy, nierzadko nieadekwatnych kryteriów oceny,
bez wątpienia należy opowiedzieć się za dwoma wskazanymi już dawno nie tylko przez Jana Białostockiego: postawą artysty określającą swoistą atmosferę dzieła oraz stroną formalną, tj. kompozycją
dzieła i m.in. opracowaniem – w przypadku rzeźby – jej powierzchni. Kwestia ornamentu, jakkolwiek ważna, pojawiać się tu raczej powinna na drugim planie dyskusji; bardziej bowiem odnosi się
do sfery wiedzy nabytej artysty i zaplecza warsztatowego, niż do jego świadomości artystycznej
i poczucia formy. To, zdaje się m.in. miał na myśli Tadeusz Mańkowski, pisząc o „barokowym” (czy
raczej: późnobarokowym) czynniku charakteryzującym dzieła Pinsla.
Pytanie o klasyfikację stylową pojawia się również i w przypadku projektanta oraz wykonawcy
dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka Jana Tarły – Jakuba Fontany oraz Johanna Georga Plerscha. Każdy
z tych artystów wyrastał z późnego baroku i w takim czy innym stopniu atmosfera i elementy formalne sztuki późnego baroku są obecne w dziele każdego z tych artystów, zwłaszcza w różnych
okresach ich twórczości.
Podobnie jak w innych projektach Jakuba Fontany (po części nawet w tych nie-architektonicznych, jak np. epitafium serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów
w Warszawie, czy nagrobek-urna na viscera Anny z Kolowrathów Brühlowej w kościele kapucynów
w Warszawie), również nagrobek Jana Tarły prezentuje – obok elementów struktury architektonicznej stosujących się do norm klasycznych, jedynie uzupełnionych ornamentem rokokowym
– całe, niemal rzeźbiarskie, ukształtowane swobodnie partie struktury. Ta swoboda w opracowaniu formy jest jednak pozorna, o czym przekonują precyzyjnie wyprowadzone, gięte w pionach
i poziomach powierzchnie i obramiające je profile. Z drugiej strony w obrębie twórczości Jakuba
Fontany notujemy dzieła w sposób finezyjny łączące prostą neutralną, wręcz „informacyjną” formę np. tablicy inskrypcyjnej z delikatnym ornamentem rokokowym, jak w przypadku tablicy nad
portalem wejściowym w fasadzie kościoła p.w. św. Krzyża w Warszawie.
W nagrobku Tarły to zestawienie zracjonalizowanej, uporządkowanej, opartej na stosunkach
liczbowych, architektonicznej struktury z miękką, swobodnie kształtowaną, antystrukturalną i antyklasyczną, można powiedzieć: „przypadkową”, formą rokokowej tablicy inskrypcyjnej, dobrze
ilustruje współistnienie dwóch niejako tendencji w jednym dziele jednego, wybitnego artysty,
świadomie odwołującego się do form wcześniejszych i różnych pod względem genetycznym
oraz różnie przecież uwarunkowanych stylowo. Można wysunąć, jak uważam, przypuszczenie,
że składnikami tej swoistej, własnej stylistyki Fontany, było twórcze rozwinięcie lekcji włoskiej,
a przede wszystkim doświadczenie zdobyte podczas pobytu w Paryżu (zapewne od jesieni 1731
do około 1734?). Lekcja włoska (rzymska) – to, jak zwracałem na to uwagę wcześniej, m.in. mała
architektura (zwłaszcza struktury ołtarzy) projektowana przez Berniniego, Pozza, ale też i wybitnego projektanta przełomu wieków XVII/XVIII – Carla Fontanę (Gajewski, Sztuka, s. 571 i nn.),
nb. wprowadzona do ogólnego obiegu artystycznego dystrybuowanymi na rynku publikacjami
graficznymi (m.in.: słynne wydawnictwa G.G. de Rossiego Disegni di vari altari a cappelle nelle
chiese di Roma, 1699 i inne, Pozza, Ciprianiego). W strukturze nagrobka Tarły, te późnobarokowe,
wzorcowe rozwiązania, przetrawione wyobraźnią Jakuba Fontany, łączone w sposób dla niego
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charakterystyczny z ornamentyką rokokową, stanowią „uporządkowaną racjonalnie” i „stabilną”
ramę architektoniczną całej struktury nagrobka.
Lekcja paryska była jednak dla ogólnego charakteru sztuki Fontany bardziej – jak się wydaje
– istotna. W Paryżu bowiem mógł mieć, jak sądzę, bezpośredni kontakt z twórcą, którego sztukę
m.in. transponował do własnych celów artystycznych, a mianowicie z Juste Aurèle Meissoniere’em.
Jest bowiem sprawą oczywistą (zwróciliśmy już na to uwagę wcześniej: Gajewski, Sztuka, s. 571,
573; – tenże, Z Wiednia, s. 207), że elementy sztuki Meissonier’a (z czasem coraz wyraźniej przez
Fontanę uspokajane w zakresie formy i wiązane z elementami projektów Ch.E. Briseux’a) – przy
wszystkich, podkreślmy, różnicach – były jednym z ważnych źródeł inspiracji Fontany, zwłaszcza
dla charakterystycznych, projektowanych w latach 40/50-tych XVIII wieku struktur z pogranicza
architektury i rzeźby. Były nimi m.in.: zwieńczenia trzech ryzalitów fasady Collegium Nobilium,
wspomniane epitafium serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów w Warszawie, obramienie tablicy inskrypcyjnej w nagrobku Jana Tarły u jezuitów (pijarów)
w Warszawie, zwieńczenia ryzalitów bocznych elewacji frontowej pałacu w Radzyniu, obramienie
tablicy inskrypcyjnej w nagrobku Marii z Wesslów Sobieskiej w kościele sakramentek w Warszawie, zwieńczenie portalu kościoła parafialnego w Jedlińsku, partia środkowa ołtarza głównego
w kolegiacie prymasowskiej (ob. katedrze) w Łowiczu, struktura architektoniczna zwieńczenia
ołtarza głównego w kościele wizytek w Warszawie, zwieńczenia czterech lóż-balkonów w prezbiterium i transepcie w kościele św. Krzyża w Warszawie, nagrobek-urna na wnętrzności Marii Anny
z Kolowrathów Brühlowej w kościele kapucynów w Warszawie, obramienie epitafium Ambrożego
Tomasza Czempińskiego w kościele św. Marcina w Warszawie, czy np. uspokojone pod względem
formy zwieńczenie kapliczki przy obecnej ul. Żaboklickiego w Karczewiu. W tych wszystkich znakomitych realizacjach – w przeważającej większości przypisanych Jakubowi Fontanie na podstawie
stylistycznej spójności i wzajemnej zależności formalnej (Gajewski, Sztuka, jw.) – uderza jedno:
większa lub, w miarę upływu czasu, mniejsza zależność od projektów małych struktur architektonicznych Meissonier’a. Przede wszystkim wskazać tu należy na znane dzieło Meissonier’a – projekt
nagrobka do katedry w Dijon (1733), dalej – na słynny projekt fasady kościoła St. Sulpice w Paryżu
z 1726 oraz olśniewające projekty wnętrz do pałacu Czartoryskich w Puławach (1748), ale także na
powstałe wcześniej (1734–1735/1736?) projekty do warszawskiego pałacu Bielińskich (P. Fuhring,
Juste-Aurèle Meissonier. Un genio del rococo 1695–1750, Torino-Londra 1999, passim; – w sprawie
projektów Meissonier’a dla Polski m.in.: S. Lorentz, Projekty J.A. Meissoniera dla Puław, [w:] Teka
Konserwatorska, z. 5, Puławy, red. S. Lorentz, Warszawa 1962, s. 42–45; – J.A. Chrościcki, Meissonier’s
Designs for Polish Magnates, [w:] Polish and English Responses to French Art and Architecture Contrasts
and Similarities, London 1995, s. 85–94; – Fuhring, s. 42, 245–248, 413–418, 407–408; – S. Popow,
Meissonnierowski salon Franciszka Bielińskiego – historia rokokowej dekoracji dworu magnackiego,
[w:] Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko,
Warszawa 2005, s. 295–320; – J. Sito, „Złoty Salon” Juste-Aurèle Meissoniera w Puławach w świetle
nieznanych materiałów archiwalnych, [w:] Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. zb., Zamek Królewski w Warszawie 2009,
s. 571–578). Jest interesujące, że równie znane i rozpropagowane projekty dla króla Portugalii
i królowej wdowy Hiszpanii – podziwiane w Europie, miały już mniejsze znaczenie dla racjonalnej,
architektonicznej wyobraźni Fontany.
J’y [...] une pièce de ruban de l’ordre et une tabatière d’or que Mr le Regimentaire m’a demandé
par sa dernieère lettre que Sr Fontana [tj. Jakub Fontana – p.m. J.G.] m’a rendu de sa parte (Kraków,
Biblioteka Czartoryskich, sygn. rkps 5797: korespondencja Augusta Aleksandra Czartoryskiego,
l. nr 8631, P. Devalcourt 14 I 1732 w Paryżu do A.A. Czartoryskiego; – cyt. także Bartczakowa, s. 21,
przyp. 48). Jak widać młody Jakub Fontana, przy okazji swojego wyjazdu poznawczo-studialnego
do Paryża, obarczony został ważnym zadaniem przekazania korespondencji od księcia Czartoryskiego do jego paryskiego agenta Devalcourta (de Valcourt’a). Młody, dwudziestoletni (ur. 1710)
artysta musiał cieszyć się zatem niemałym zaufaniem potężnej postaci życia publicznego i jednego
z głównych aktorów sceny politycznej Rzeczypospolitej, skoro ten powierzył mu pośrednictwo
w swojej (nieistotne jakiej, istotne, że w swojej) sprawie. Datowanie listu Devalcourta, wskazuje też,
że Jakub Fontana musiał przebywać w Paryżu już w 2. połowie 1731 (25 V 1731 jest jeszcze notowany w Warszawie; – zob. Bartczakowa, s. 19, 21 przyp. 47) i, że pierwszym etapem jego podróży
– zgodnie przecież z interesem księcia – był z pewnością Paryż (a nie, jak się uważa: najpierw, od
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1732, Rzym; – por. Boberski, s. 124). Inspiracje – może nie tyle konkretnymi realizacjami – co myślą
projektową i poczuciem formy Meissonier’a, ale też i niektóre szczegółowe odniesienia (m.in.
zwłaszcza do wspomnianego, nie zrealizowanego projektu fasady kościoła St. Sulpice w Paryżu,
1726, czy nagrobka w Dijon, 1733) występujące w projektach Jakuba Fontany już przed połową lat
40-tych XVIII wieku (a zapewne wcześniej), zdają się sugerować wcześniejszy bezpośredni kontakt
z samym Meissonier’em i jego dziełem. W przekonaniu tym umacnia nas data wydania i dystrybucji
słynnych projektów Meissonier’a, a mianowicie 1748 (Oeuvre de Juste Aurèle Meissonier peintre, sculpture, architecte [...] Paris [...] 1748). Uważam, że Czartoryski, poruczając Jakubowi Fontanie swoją
sprawę do załatwienia w Paryżu, wsparł finansowo wyjazd młodego artysty do Paryża, a być może
i Rzymu (tu Fontana miał krewniaków i niewykluczone, że to właśnie głównie etapu włoskiego jego
wyjazdu dotyczyła informacja w testamencie Józefa Fontany o sfinansowaniu podróży studialnej
syna Jakuba; – por. Bartczakowa, s. 19). Przede wszystkim jednak wraz z poleceniem załatwienia
swojej sprawy, Czartoryski dał (co nie ulega wątpliwości) Jakubowi Fontanie odpowiednie kontakty
w Paryżu i zapewne odpowiednie listy polecające. Rezultatem tych kontaktów była zaś – w moim
przekonaniu – bezpośrednia lekcja Meissonier’a i Briseux’a odebrana przez Fontanę w Paryżu. Leżało
i to wszak również – zwróćmy uwagę – w interesie samego Czartoryskiego. Jak bowiem wskazałem w innym miejscu, stały, dobrze zorientowany w aktualnych tendencjach w sztuce, projektant
był po prostu niezbędny z punktu widzenia nie tyle potrzeb estetycznych wielkich dysponentów
i ludzi elit, ile niezbędny z punktu widzenia ich potrzeb politycznych i konieczności niemal ciągłej
modernizacji okazjonalnej (i nie tylko okazjonalnej) oprawy sceny ich życia publicznego (przekonują o tym materiały źródłowe). Możemy domniemywać, że sam Aleksander August Czartoryski
był zainteresowany studialnym wyjazdem Fontany za granicę i, że kierunek paryski tego wyjazdu
– to decyzja być może właśnie Czartoryskiego, upatrującego sobie młodego Fontanę na przyszłego członka (przyszłego szefa?) dworu artystycznego w Puławach. Od dawna, zarówno ojciec
Jakuba Fontany, jego warszawski nauczyciel – Carlo Antonio Bai i inni włoscy i nie tylko włoscy
artyści – przedstawiciele środowiska zawodowego związanego z Warszawą, obsługującego dwór
oraz elity władzy, znajdowali się siłą rzeczy w bezpośrednim zainteresowaniu Czartoryskich i ich
kręgu rodzinno-towarzyskiego, ludzi elit politycznych, jak wiadomo świadomych swoich potrzeb
propagandowych i możliwości, które w tym zakresie dawała sztuka.
Już przed laty Stanisław Lorentz, pisząc o projektach Meissonier’a dla Puław (zob. wyżej), twierdził, że zamówienia Franciszka Bielińskiego i Czartoryskich mogły być kierowane do Meissonier’a
przez baronową de Besenval, siostrę Franciszka Bielińskiego, której małżonek – wcześniej francuski agent polityczny w Polsce – baron Jean Victor de Besenval niejednokrotnie korzystał z usług
wybitnego twórcy. Dodajmy, że Katarzyna de Besenval spokrewniona była także z Czartoryskim
przez swoją matkę Ludwikę Marię z Morsztynów, której siostra Izabela była żoną Kazimierza
Czartoryskiego – ojca Michała i Aleksandra Augusta. Nadto, Katarzyna de Besenval utrzymywała
z Paryża stały i żywy kontakt zarówno z Bielińskimi, jak i Czartoryskimi oraz Poniatowskimi. Lepszych rekomendacji na rynku artystycznym w Paryżu nie było potrzeba. Być może powinniśmy się
też zastanowić nad rolą Fontany w kwestii obu zamówień u Meissonier’a – Bielińskich i zwłaszcza
tego późniejszego – dla Czartoryskich. Zbieżność w czasie pobytu Fontany w Paryżu (moim zdaniem od jesieni 1731) i początków powstania projektów dla polskiego zleceniodawcy Meissonier’a
– marszałka Bielińskiego (1733) być może nie była przypadkowa. (Przypomnijmy w nawiasie związki
Fontanów – zarówno Józefa Fontany i jego syna Jakuba z Bielińskimi, zwłaszcza Jakuba Fontany
z marszałkiem Franciszkiem Bielińskim zleceniodawcą Meissonier’a).
Jak wiadomo, projekty Meissonier’a dla Puław opublikowane w 1748 (Oeuvre de Juste Aurèle Meissonier..., pl. 84, 85, 86) różnią się od widoków wnętrz zarejestrowanych na wykonanych po około
dziesięciu latach przez architekta Jana Zygmunta Deybla mł. pomiarach inwentaryzacyjnych wnętrz
pałacu puławskiego urządzonych według projektów Meissonier’a. Różnice te wykazują natomiast
wyraźne podobieństwa do projektów wnętrz autorstwa Jakuba Fontany w pałacu w podlaskim
Radzyniu zaprojektowanym przez artystę dla znanego w kraju republikanta Eustachego Potockiego – przeciwnika politycznego Czartoryskich. Dodajmy, że Fontana zaangażowany był przy
pałacu w Radzyniu w latach od około 1749/1750 do około 1759/1760, a więc mniej więcej pracę
dla Radzynia Potockiego rozpoczął w okresie montażu wnętrz projektu Meissonier’a w Puławach.
Trudno powiedzieć, czy różnice wnętrz puławskich na inwentaryzacji Deybla (około 1760) to rezultat
udziału Fontany już na etapie montażu wystroju wnętrz meissonierowskich w Puławach, czy może
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raczej rezultat owych, wspomnianych wyżej, ciągłych modernizacji sceny życia publicznego, jak
wspomnieliśmy – przenikającego się przecież z życiem prywatnym wręcz nierozerwalnie. Jedno
wydaje się niemal pewne – autorem tych zmian w Puławach był Jakub Fontana, a przekonuje
nas o tym samo dzieło sztuki. Dodajmy, że Fontana pracował w tym czasie, tj. w latach 50-tych
i 60-tych XVIII wieku dla Czartoryskich w Warszawie – także i dla księcia Augusta Aleksandra, m.in.
w rezydencji Czartoryskich przy Krakowskim Przedmieściu (skrzydła boczne, budynek kordegardy
i prace modernizacyjne we wnętrzach korpusu głównego pałacu).
Kontakt ze sztuką Meissonier’a Jakub Fontana mógł mieć moim zdaniem bodaj od około
1731/1732? Dla fontanowskich projektów małych struktur architektonicznych niemałe – jak się wydaje – znaczenie miało również znane wydawnictwo z 1743 (Livre d’ornements inventez et dessinez par
J.O. Meissonnier) zawierające projekty ornamentów, mebli itp. Nic więc dziwnego, że reminiscencje
myśli projektowej, a nawet konkretne nawiązania do realizacji Meissonier’a występują zarówno
w projekcie (zapewne około 1751 lub 1752?) nagrobka Jana Tarły, a także we wspomnianych wyżej
projektach: zwieńczeń ryzalitów fasady Collegium Nobilium, w projektach do pałacu Bielińskich,
epitafium serc żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów w Warszawie,
fasadzie pałacu-kamienicy tzw. Prażmowskich (1754 przebudowa wg projektu Fontany dla Leszczyńskich), w pałacu w podlaskim Radzyniu (tu, także wyraźne analogie do projektów Briseux’a,
na co zwrócił już dawno uwagę Jerzy Kowalczyk), projektach do pałacu Brühla, nagrobku-urnie
na wnętrzności Anny z Kolowrathów Brühlowej u warszawskich kapucynów, we wspaniałym ołtarzu głównym kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu, w zwieńczeniu portalu kościoła w Jedlińsku,
a w uproszczonej formie, zbliżonej też do projektów Briseux’a poniekąd także i w zwieńczeniu
portalu i w hełmie wieży kościoła w Wolborzu, w hełmach wież kościoła św. Krzyża w Warszawie
i w innych projektach Fontany. Oddziaływanie sztuki Meissonier’a, łączone ze stylistyką i konkretnymi rozwiązaniami takich francuskich projektantów, jak wspomniany wyżej niejednokrotnie Charles
Étienne Briseux, którego realizacje Fontana mógł znać nie tylko z autopsji, ale także i ze słynnego
wydania projektów architekta (L’art de batir des maisons de campagne où l’on traite de leur distribution, de leur construction, et de leur Décoration [...] Par le Sieur C.E. Briseux, Architecte [...] Paris [...] 1743)
czytelne jest w realizacjach Fontany jeszcze po połowie lat 60-tych. Nadto jako ewentualne źródła
inspiracji Fontany wspomnieć należy w tym miejscu dzieła takich wybitnych twórców, jak Jules
Harduin Mansart, ale też i Jacques-Ange Gabriel, dodajmy do tego słynne publikacje Jean Mariette’a,
Jacques-François Blondel’a. Te, a także i inne wzory francuskie, zestawione z późnobarokowym
komponentem włoskim czytelnym w twórczości Jakuba Fontany (znane z autopsji i publikacji
rzymskie realizacje m.in. Berniniego, Andrea Pozzo i Carla Fontany) przetworzone przez inwencję
znakomitego architekta – zdecydowały o jakości, charakterze i własnej stylistyce Fontany, w tym
także o szczególnych wartościach artystycznych warszawskiego nagrobka Jana Tarły.

***
Niniejszy artykuł powstał zasadniczo w 1988 z uzupełnieniami na przełomie 2010/2011. Autor zwlekał
z publikacją, licząc na dyskusję nad nagrobkiem Tarły po jego scaleniu w listopadzie 2010 i rozmieszczeniu elementów figuralnych zgodnie z rekonstrukcją programu ideowo-treściowego dzieła.
Jacek Gajewski
Warszawa–Radom, 1988, 2010/2011

Autor, dr, adiunkt w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej.
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Powrót.
Andrzej Wajda w Radomiu

Syn

C

horobliwie nieśmiały. Chciał być ministrantem – zabrakło odwagi, umiał na pamięć łacińskie
teksty, ale bał się, że je zapomni, kiedy przyjdzie odpowiadać na słowa kapłana. Kiedy w 20.
Radomskiej drużynie harcerskiej został zastępowym, stojąc przed szeregiem chłopców
nie mógł z siebie wydusić słów komendy. Dziwne – przecież wychował się w koszarach, wśród
rozkazów, wydawanych zawsze podniesionym głosem i pouczeń, które brzmiały kategorycznie
i bezapelacyjnie...
Mamo, mamo... Tam zakopaliśmy, za domem, w rowie przeciwlotniczym... Jak wróci tata, będzie
z nas dumny, że ukryliśmy jego szablę oficerską. „Bóg, honor, ojczyzna”... Teraz najważniejsza jest
matka, to ją należy chronić. Nic się mamo nie martw, teraz to my jesteśmy twoimi żołnierzami, to
my zadbamy o ciebie... Dzielni chłopcy, synowie pułku, którym wojna przerwała dzieciństwo w 12
i 13 roku życia.

Matka
Chaos, wojna, samotność wśród obcych ludzi, w obcym mieście... to wszystko tylko chwilowe,
to tak na razie, skończy się wojna i znów będzie jak dawniej... W końcu wymarzony rodzinny
dom, koniec tułania się z wojskiem... Ale jest teraz, jest dzisiaj, są dwaj chłopcy, którzy gdyby im
na to pozwolić, rzuciliby się do walki z najeźdźcą. Gdzie jest ojciec? On by im wytłumaczył, jego
by posłuchali... Pewnego październikowego ranka 1939 roku matka otrzymuje zawiadomienie,
że około południa Niemcy będą prowadzić naszych oficerów z koszar 72. Pułku Piechoty na dworzec kolejowy, skąd zostaną wywiezieni do oflagu. Czekają, stoją, patrzą, wypatrują tej jednej,
najdroższej twarzy. I oto idą: „na czele jeden z generałów, obok pułkownicy po ośmiu w szeregu
– to 13-letni Andrzej zapamięta szczególnie, gdyż nigdy przedtem nie widział podobnego szyku. Pierwsi szli oficerowie kawalerii w długich płaszczach sięgających ostróg, wszyscy starannie
i przepisowo ubrani, choć wielu nosiło jeszcze bandaże. Wracali z wojny i nie wiedzieli, że czeka
ich teraz nędza obozowego życia i lata upokorzeń, nim Ojciec Niebieski przygarnie ich do swego
łona, niczym na obrazie Rembrandta. Kroczyli dumni polscy jeźdźcy, z których odejściem nasz kraj
wkraczał spóźniony w wiek XX.”
Towarzyszyli kolumnie – kobieta z dwoma synami, starając się być możliwie widoczni; matka
miała nadzieję, że któryś z oficerów pozna ją i przekaże jakąś wiadomość o ojcu. Nie doczekała
się tego; dopiero w wiele lat później, w grudniu 1989 z listownej relacji naocznego świadka, pana
Jerzego Oźminkowskiego jej syn Andrzej miał poznać wrześniowe losy swego ojca, kapitana Jakuba Wajdy.
Syn
Zamknijmy na chwilę oczy, spójrzmy w wyobraźni oczami dziecka, którego cały świat to matka,
ojciec, brat i wojsko, zawsze wojsko... Można to zobaczyć... Zamglone, mało ruchliwe obrazy,
często oglądane przez okno, gdyż Andrzej w dzieciństwie był nieustannie przeziębiony i rwąc się
do życia, godzinami przez szybę obserwował dzieci bawiące się przed domem: widzimy „zachodzące czerwono zimowe słońce w perspektywie ulicy Kościuszki w Suwałkach (mieście urodzenia
i najwcześniejszego dzieciństwa – przyp. red.); nocna ślizgawka przy gazowych latarniach w parku
miejskim; letni dzień – pogrzeb żołnierza, który zginął w czasie ćwiczeń; konna orkiestra 2. Pułku
Ułanów w czasie defilady 3 Maja; nagrzany w zimie żelazny, okrągły piec w mieszkaniu; wymarsz
całego 41. Pułku na nartach w zimowy wieczór. Wszystko to widziane z daleka, jak przez sen...”

I dalsze obrazy, te z Radomia, z którym zrządzenie pułkowego losu związało wojenne lata
Andrzeja Wajdy:
„Pierwsze dni września przesiedzieliśmy w piwnicy (mowa o piwnicy budynku przy ul. Malczewskiego 20 w Radomiu – przyp. red.). Maski gazowe, które otrzymali wszyscy członkowie rodzin
oficerskich, przerażały. Kiedy na naszej ulicy wiatr podniósł tuman kurzu – natychmiast zarządzono
alarm gazowy. Nikt z nas nie rozeznawał ani dźwięku samolotów, ani odległości bombardowania.
Cała wojna rozgrywała się w naszej głowie, w wyobraźni – przed oczami duszy, mówił Hamlet.
Ten strach powiększył się jeszcze podczas ucieczki zatłoczoną szosą w stronę Puław – wśród
cywilnych i wojskowych pojazdów. W pieszym tłumie byliśmy we dwóch z bratem i matką całkiem
bezradni, choć naszą podwodę osłaniał żołnierz przydzielony z radomskiego garnizonu oficerskim
rodzinom. Po kolejnym nalocie, kiedy niemieckie maszyny wykonywały zresztą głównie jakieś niezrozumiałe dla nas własne zadania, nad naszymi głowami pojawił się jeden z myśliwców. Wówczas
nasz piechur zdjął z ramienia swój pięciostrzałowy karabin i zaczął rozpaczliwie strzelać do samolotu.
Ten obraz nierównej walki pozostał mi na zawsze pod powieką i czeka na przywrócenie.
W miesiąc później zobaczyłem naszą klęskę poprzez wkraczających zwycięzców. Wąską drogą z Kazimierza do Puław płynął szaro stalowy potok hełmów, ciężarówek i motocykli. Zupełnie
nieznany obraz. Takiego wojska nigdy nie widziałem. Wracaliśmy z matką do Radomia z wojennej
ucieczki i trzeba było długo czekać, nim mogliśmy przejechać. Myślę, że Niemcy byli dla mnie wtedy
tworem wyobraźni bardziej niż armia z kosmosu w Gwiezdnych wojnach.
Zaraz na początku wojny, pewnie wiosną 1940 roku, przed naszymi oknami zjawił się dziwaczny
pochód. Najpierw słychać było wysoki świst fletu piccolo, potem łomot bębnów; środkiem pustej
ulicy, w trójkowym szyku, z ogromną czarną flagą kroczył oddział Hitlerjugend. Wśród tych chłopców
byli i nasi szkolni koledzy, Radom, miasto garbarni, zatrudniało wielu niemieckich majstrów. Teraz,
przebrani w czarne mundurki, szli dumni za głosem fujarki, zupełnie jakby prowadził ich szczurołap z ponurych niemieckich bajek. Dziwne, ale nie byli już naszymi kolegami; zapatrzeni w jakieś
dalekie własne cele maszerowali posłusznie w zupełnie innym rytmie, choć przecież jeszcze kilka
miesięcy wcześniej w naszej 20. Radomskiej Drużynie ZHP byli zupełnymi ofermami i ustawiano
ich przeważnie w ostatnich czwórkach.” I taki jeszcze obraz, widziany oczami dziecka, któremu los
nie miał prawa podarować takiego wspomnienia:
„Główna ulica Radomia, w czasie wojny Adolf Hitler-Strasse (dawniej i obecnie Żeromskiego), jest
dość szeroka, kamienice tworzą co prawda jednolitą zabudowę, ale liczne bramy, a w głębi rozległe
podwórza dawały szansę zmylenia ścigających. Myślę, że na to właśnie liczył młody więzień skuty kajdankami i wieziony przez dwóch gestapowców na przesłuchanie. W pewnej chwili wyskoczył i zaczął
uciekać. Do dziś słyszę stukot jego drewniaków po bruku... gestapowcy szamotali się z pistoletami,
pomógł im jakiś żołnierz Wehrmachtu obładowany plecakiem – wyglądał, jakby wracał z urlopu. Szedł
chodnikiem w przeciwnym kierunku, błyskawicznie odwrócił się, jednym ruchem zdjął karabin z ramienia

Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy poświęconej Jakubowi Wajdzie. Od lewej: Leszek Wajda,
Aleksander Olszewski i Andrzej Wajda. Fot. K. Berezowski.
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i jak wprawny myśliwy strzelił w plecy uciekającego. Więzień padł, przechodnie zaczęli się w popłochu
rozbiegać. Wszystko stało się w mgnieniu oka, na wyciągnięcie ręki ode mnie... ale nie to było najważniejsze. Zobaczyłem wówczas poczciwego i uczciwego być może Niemca, który służył III Rzeszy bez
zbytecznych skrupułów i pytań. Nie entuzjazmował się specjalnie swoim wyczynem. Niezbyt uważnie
przyjrzał się zabitemu, zarzucił karabin na ramię i powlókł się dalej w głąb ulicy Adolfa Hitlera.”

Matka
Jedyne wiadomości o mężu to dwa listy wysłane z Kozielska, które dostarczył jej w Radomiu jakiś
żołnierz zwolniony z niewoli sowieckiej. Wciąż czeka... Następna wiadomość to gazeta, w której
obok ujawnionego już faktu zbrodni katyńskiej znajdowało się nazwisko Karol Wajda. Uczepiła
się myśli, że ta zbieżność nazwisk jest przypadkowa. „Wajda Karol, kpt., leg. ofic., list, karta szczepienna, kompas, cygarniczka, medalik – taki opis znalazł się w jednym z numerów wydawanego
przez Niemców Dziennika Radomskiego z drugiej połowy kwietnia 1943 roku.” Syn nie pamięta,
„aby ojciec nosił medalik na szyi, nie palił też papierosów w cygarniczce; matka przed wyjazdem
na front dała ojcu metalowy ryngraf z Częstochowską i włożyła go do lewej kieszeni munduru, tej
na sercu. Toteż czekała i wierzyła aż do swojej śmierci w 1950 roku w jego powrót.”
Syn
Tak Andrzej Wajda wspomina swoje dzieciństwo: „A co działo się tak naprawdę z moim dzieciństwem? Prawdę mówiąc, niewiele pamiętam. Tak nienawidziłem dzieciństwa, że wszystkie wspomnienia wymazałem. Chciałem być jak najszybciej dorosły. Tak się też stało. Kiedy rozpoczęła się
wojna, miałem trzynaście lat i rozpocząłem dorosłe życie, mając piętnaście musiałem pójść do pracy,
aby chronić się przed wywiezieniem do Rzeszy, ale dzieciństwa nigdy nie żałowałem. Była to, mówiąc
szczerze, rzecz trochę wstydliwa. Poza tym – jakie my mieliśmy zabawki... Po ojcu zostały mi narty,
jeszcze z Suwałk – ciężkie drewniane dechy – i rower, który przez całą wojnę starałem się naprawić
i na którym kręciłem się w kółko po podwórzu, gdyż na ulicy mógłbym zwrócić uwagę Niemców.
Nie miałem też pewności, czy jadąc nim gdzieś dalej, nie będę musiał wracać piechotą.
Może się to wydać dziwne, ale wojna nie zdawała się zrazu w niczym upoważniać do naruszania norm, w jakich wychowywał nas dom. Wróg rządzi się swoimi prawami, ale my powinniśmy
pozostać przy swoich zasadach. W drugim roku wojny pracowałem jako pomocnik bednarza
w Landwirtschaftszentrale w Radomiu. Pewnego dnia wezwano nas do ogromnego magazynu,
z którego wysyłano topione masło dla wojska na wschodni front. Niektóre beczki były nadwerężone transportem i trzeba było je poprawić, nabijając dodatkowe obręcze. Mój majster, choć
kompletny głupiec – cisnęły go buty (a miał wspaniałe przedwojenne wojskowe saperki), więc
powycinał w nich dziury i później płakał po pijanemu, że woda leje się do środka – natychmiast
przeniknął istotę naszego zadania. Aby naprawić beczkę, trzeba ją było najpierw otworzyć. Następnie obliczało się, ile żelaznych obręczy trzeba dodać dla wzmocnienia. Waga żelaza dawała
nam odpowiedź na pytanie, jaką ilość masła możemy ująć, aby beczka, ważona skrupulatnie przez
magazyniera – naszego wspólnika, zgadzała się dokładnie z poprzednią wagą. Tym sposobem
przyszedłem do domu ze zdobyczą, którą wręczyłem z dumą matce. Jej reakcja była natychmiastowa: rozpłakała się. Ukradłem. Cóż z tego, że matka przez całą wojnę dokonywała cudów, aby
wykarmić dwóch kilkunastoletnich chłopców. Co za tłumaczenie, że masło jest nasze, ukradzione
nam przez Niemców. Matka płakała gorzko nad przyszłością. Nad tym wszystkim, co nadchodzi.
Nad przerażającym faktem, że amoralne zasady, jakimi posługuje się nasz wróg, stają się też, pożal
się Boże, naszymi zasadami.
Gdzieś w połowie 1942 roku, o szarej godzinie na pustym placu targowym spotkałem oficera 72.
Pułku Piechoty Stanisława Poredę. Wiedziałem, że uniknął niewoli i ukrywa się w okolicy Radomia.
Miałem już wtedy szesnaście lat, co w tamtych latach oznaczało wiek poborowy. Nie zdziwiłem się
więc, kiedy zakomunikował mi, że mam zgłosić się w wyznaczone miejsce, aby złożyć przysięgę
i otrzymać odpowiednie zlecenia jako łącznik jednego z dowódców okręgu. Myślę, że było to
ostatnie spotkanie z porucznikiem Poredą, który został później dowódcą 3. Pułku Piechoty AK,
zastąpiony na tym stanowisku przez Antoniego Hedę „Szarego”.
Słowa przysięgi brzmiały tak: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii, Królowej
Korony Polskiej, kładę rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć będę zawsze ze
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wszystkich sił moich, aż do ofiary z mojego życia. Wszystkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało”. Po jej złożeniu dowódca wygłaszał następującą formułę: „Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy wolności, obowiązkiem twoim będzie walczyć
z bronią w ręku o odzyskanie Ojczyzny, zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada będzie ukarana
śmiercią”. Dzisiaj, kiedy czytam te słowa, skóra cierpnie mi na myśl, jak mogłem brać na siebie takie
zobowiązania i pod tak strasznymi warunkami. Całe szczęście, że los nie wyznaczył mi próby – ten
egzamin mógł przecież, nawet gdybym wyszedł z niego z życiem, złamać mnie na zawsze!
Moje zadania nie były trudne. W pewnej bramie w centrum miasta znajdowałem nalepione maleńkie kartki z umówionymi znaczkami, które nikomu poza mną nic nie mogły powiedzieć. Według
nich udawałem się pod trzy, najwyżej cztery adresy, aby przenieść jakieś dokumenty i oddać je
w miejscu przeznaczenia. Nie wiem, co zawierały, a adresy potrafiłem odtworzyć tylko wzrokowo;
do dziś nie wiem, jak nazywała się ulica, jaki był numer domu i mieszkania. To śmieszne, ale ten
konspiracyjny zwyczaj pozostał mi na długie lata i jeszcze dziś uważam, że najlepiej orientować
się w adresach na oko – a nuż mnie złapią i zaczną wypytywać...
W 1943 roku miałem już dość wycierania się po różnych warsztatach i magazynach i jakimś
sposobem dostałem się do kolejowego biura konstrukcyjnego jako kreślarz. Nasz szef Niemiec
kazał mi najpierw godzinami wyraźnie i dokładnie pisać cyfry. Było to dla siedemnastoletniego
chłopca nieludzko nudne i po jakimś czasie zacząłem przynosić do biura książki, które czytałem
w półotwartej szufladzie (były to przeważnie opowiadania Maupassanta lub powieści Balzaca,
którego łykałem wtedy namiętnie). Lektura pochłaniała mnie tak bardzo, że traciłem czujność
i któregoś dnia zbyt późno dostrzegłem buty mojego szefa stojącego nade mną.
Zamknął szufladę, kazał mi wstać, wyciągnąć przed siebie ręce i linijką, jak w szkole, zbił mnie
po łapach. Dziwne, gdyż w tym czasie jednym telefonem mógł mnie wysłać na roboty albo i do
obozu, jako sabotażystę. Zastanawiałem się długo nad jego sposobem myślenia i sądzę, że mój
Niemiec głęboko uwierzył w swoją misję na wschodzie. Przyjechał tu, aby poskromić „polnische
Wirtschaft” i nauczyć mnie pracy. Świadom tej misji zachował się właściwie, ale wypadło to trochę
śmiesznie.
Gdy wiosną 1944 roku wychodziłem z biura, zatrzymała mnie kobieta w głębokiej żałobie.
Czarna woalka zasłaniała całkowicie jej twarz. Zapłakana wyznała mi, że jest żoną mego dowódcy,
który został aresztowany tej nocy wraz z kilkoma innymi oficerami AK przez radomskie gestapo.
Powinienem wynosić się natychmiast z miasta.
Zawiadomiłem przez brata matkę, co się stało, i nic nikomu nie mówiąc, wlazłem na wieżę
kościoła Bernardynów znanymi sobie schodami, aby tam przenocować, a rano jechałem już pociągiem do Krakowa w nadziei, że tam nikt nie będzie mnie szukał. Kilkanaście dni wcześniej dostałem polecenie przewiezienia maszyny do pisania z jakiegoś domu pod miastem do mieszkania
mego dowódcy. Czekałem na dokładniejsze instrukcje, skąd i kiedy mam ją zabrać. I tak kolejny
raz sprzyjało mi niczym nie zasłużone szczęście.”

Ojciec
„Ojciec, odchodząc na wojnę, zostawił w domu swój mundur galowy, ordery i szablę. Ordery
przechowały się szczęśliwie do dzisiaj, szablę zakopałem, aby nie dostała się w ręce Niemców”
– wspomina Andrzej Wajda. „Szabli nie odzyskałem już nigdy, a rów przeciwlotniczy, gdzie ją
ukryłem zawalono ziemią. Leży tam pewnie do dziś, na podwórzu domu oficerskiego przy Malczewskiego 20 w Radomiu.” (...)
„Kapitan Jakub Wajda jako dowódca kompanii wyruszył 18 września w południe z Kowla wraz
z grupą operacyjną pułkownika Leona Koca. 20 września o świcie przekroczyli Bug w Horodle,
stoczywszy wcześniej kilka potyczek z Ukraińcami, a idąc przez Lubelszczyznę – z oddziałami niemieckimi, w tym dużą bitwę z jednostkami zmotoryzowanymi pod Polichną; kapitan Wajda walczył
do zmroku ze swą kompanią na lewym skrzydle. Następnego dnia pod wieczór oddziały polskie
starły się pod Drwolą z kolumną czołgów radzieckich. 1 października w południe czołgi otoczyły
zgrupowanie w miejscowości Momoty i zażądano od Polaków złożenia broni.
Gdy pułkownik Koc odczytał rozkaz o kapitulacji, wedle relacji Jerzego Oźminkowskiego „kapitan Wajda płakał jak dziecko z rozpaczy. To był dowódca, który nie tyle rozkazywał, ile wiódł ludzi.
Był wspaniałym człowiekiem, spokojnym, zrównoważonym, dobrym i pełnym troski o żołnierzy,
łagodnym, a jednocześnie odważnym i głęboko patriotycznym”. Dowódca miał pretensje do
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pułkownika Koca, że ten prowadził walkę przeciw jego czołgom. Na argument, że chodzi o ziemie
polskie, odpowiedział – „Ale teraz my tu jesteśmy panami”. Pułkownik zareplikował – „fortuna
variabilis, Deus autem mirabilis. Ostatniego zdania nie potrafił (a może nie chciał) przetłumaczyć
polski sierżant, znający język rosyjski” – w liście świadek zdarzenia i dodaje: „Stałem wtedy obok
kapitana Wajdy po raz ostatni; potem nas porozdzielano według szarż...”
Tutaj zatrzymajmy się, trwając w ciszy. W ciszy, w której szumi, jak szumiał wtedy, katyński las...

***
W tym lesie zostały pogrzebane i zdeptane wartości, na których oparło się wychowanie młodego
Andrzeja Wajdy. We wspomnieniach tak sam odnosi się do nich: „Kto mnie wychował? Rodzice
– wojskowe tradycje honoru i obowiązku, ojciec w mundurze zawsze zapiętym pod szyję. Szkoła
– gimnazjum klasyczne, kultura Grecji i Rzymu. Kościół katolicki – prawa boskie. Z tym patriotycznym i moralnym poglądem na świat wszedłem w wojnę 1939 roku. Co zobaczyłem? Że nie trzeba
wcale wypowiadać wojny, bo skuteczniej jest zaskoczyć przeciwnika – a więc kłamstwo wygrywa.
Że zwyciężonych nikt nie broni, a słabi muszą zginąć, i można zaplanować wyniszczenie całych
narodów, a nie tylko likwidację przeciwników politycznych. Że jedyną sztuką zwycięzcy mogą być
marsze wojskowe i propagandowe plakaty. Zrozumiałem, że prawo rzymskie i wartości kultury
śródziemnomorskiej przestały obowiązywać. Czy miałem się z tym pogodzić? I czy mogłem pominąć te doświadczenia, kiedy zacząłem reżyserować filmy?”
Ojciec
„13 kwietnia 1943 roku Niemcy ujawnili, że w lasach pod Katyniem, nieopodal Smoleńska, znajdują
się masowe groby polskich oficerów. Następnego dnia informacja o tym odkryciu opublikowana
została w Warszawie – w Nowym Kurierze innych gazetach wydawanych w języku polskim przez
niemieckie władze okupacyjne. 15 kwietnia podano obszerniejsze wiadomości, a w następnych
dniach zaczęto systematycznie publikować listę nazwisk zamordowanych i uzupełniające dane
o zidentyfikowanych zwłokach. Ujawnione fakty poruszyły cały świat.
„Nim wiadomość o masowych grobach pod Katyniem została publicznie ujawniona, wśród
miejscowej ludności, która wiedziała, że na tych terenach – przejętych przez NKWD – już w latach 30.
i wcześniej wykonywano masowe egzekucje, krążyły bardzo powściągliwie przekazywane informacje o tym, iż przed kilku laty w pagórkowatym terenie Kosogór nad Dnieprem, około 15 kilometrów
na zachód od Smoleńska mordowano polskich jeńców wojennych. Latem 1942 roku, na podstawie
tych właśnie, przekazywanych ustnie informacji, Polacy – ściągnięci przymusowo do prac na kolei
pod Smoleńskiem – odkopali w lasach katyńskich kilka zwłok w polskich mundurach. Dokonano
wtórnego pochówku i postawiono brzozowy krzyż”. (Dziennik Radomski, nr 104, rok IV)
W lutym 1998 roku Andrzej Wajda otrzymał list od kierownika Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu, Mieczysława Szewczuka, następującej treści:
„Szanowny Panie Andrzeju,
Starałem się spełnić Pana prośbę o kserokopie „Dziennika Radomskiego” z 1943 r. z listą katyńską, na której było wydrukowane nazwisko Wajda. W radomskim archiwum nie ma numerów z listą
katyńską, prawdopodobnie zostały wycofane i zniszczone. Z wyrazami szacunku...
Prawdy o tym, co wydarzyło się w Katyniu Andrzej Wajda dowiedział się z niemieckiej gazety,
ale pełną prawdę o sowieckich kłamstwach na ten temat, jak sam wspomina, poznał dopiero
z wydanego w Londynie zbioru Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów i z książki Stanisława
Swianiewicza. „Już po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 roku (pisze we wspomnieniach),
przekonany przez nowo mianowanego radcę kulturalnego ambasady w Moskwie, znanego krytyka filmowego Rafała Marszałka, udałem się na spotkania z rosyjskimi widzami moich dawnych
filmów. Na projekcji pojawili się ludzie starzy, wzruszeni faktem, że ktoś jeszcze o nich pamięta
i zaprasza do polskiej ambasady. Po kurtuazyjnej rozmowie z ambasadorem, wracając długim
korytarzem zostałem zatrzymany przez jednego z pracujących tam urzędników, który do dziś pozostał dla mnie osobą anonimową, i zaproszony do jego gabinetu. Tam bez większych wstępów
dowiedziałem się, jak naprawdę wyglądała egzekucja w katyńskim lesie i jaka była jej technika. Już
z pierwszych niemieckich relacji wynikało, że oficerowie polscy zginęli od pojedynczych strzałów
w tył głowy, przy czym czaszki przestrzelone były pod pewnym zbliżonym do siebie kątem. Ten
szczegół budził zawsze pytanie, jakim sposobem mordercy mogli tego dokonać wobec ludzi do
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ostatka walczących o swoje życie. Ja również, przygotowując się do filmu o Katyniu, zastanawiałem
się nad tym niejednokrotnie. Tajemnica, jaką mi zdradzono, wydawała się wiarygodna w swojej
diabelskiej prostocie. Słuchając mojego rozmówcy, zobaczyłem, jak został zamordowany mój
ojciec, kapitan Jakub Wajda, oficer 72. Pułku Piechoty.
Według tej relacji, las katyński w pewnym miejscu przegrodzony był wysokim na nieco ponad dwa
metry płotem, zbitym z desek tak dopasowanych, aby nie można było z zewnątrz dojrzeć co kryje
się po drugiej stronie. Plecami do niego ustawiano oficerów, którzy, spodziewając się najgorszego,
wypatrywali morderców w głębi lasu, gdy tymczasem za płotem w zupełnym milczeniu czaiła się
drużyna egzekucyjna licząca dokładnie tylu oprawców, ilu oficerów stało wzdłuż płotu. Zwykle mordowano po dwudziestu. Wzdłuż płotu mocowano ławkę; na odpowiedni znak cały oddział stawał na
niej, a każdy z oprawców brał na cel tylko jedną ofiarę i strzał w czaszkę padał pod kątem dokładnie
takim, jaki wykreślili uczestnicy komisji Czerwonego Krzyża dokonujący pierwszej ekshumacji zwłok
w Katyniu. (...) W tym diabelstwie musiała tkwić prawda. Myślałem, komu powinienem o tym opowiedzieć – wybór nie był trudny, tylko Gustaw Herling-Grudziński mógł ocenić zdobytą przeze mnie
informację. Słuchał uważnie, a kiedy skończyłem, po chwili namysłu powiedział – Tak, to może być
prawda, a wie Pan, dlaczego? Gdyż to wypada tanio – odpowiedział największy nasz znawca sowieckiej Rosji. Przypomniałem sobie natychmiast argument Sowietów po ponownym odkryciu grobów
katyńskich przez tzw. Komisję Budrenki – było nim użycie niemieckiej amunicji do egzekucji polskich
oficerów. Wiadomo, że w ramach przyjaznych gestów Trzeciej Rzeszy wobec ZSRR, po podpisaniu
paktu Ribbentrop-Mołotow, do ZSRR wysyłano z Niemiec całe pociągi amunicji. Oszczędność na
tej amunicji miał na myśli nasz wielki pisarz, którego Inny świat przed nami nie tylko rzeczywistość
tamtych lat w sowieckiej Rosji, ale, co ważniejsze, sowiecką duszę tego systemu”.

2007
Andrzej Wajda, syn oficera, wybitny Polak, reżyser – z nurtem, jakim niosło go życie, dotarł do punktu,
w którym spełnił swój obowiązek. Powstał film Katyń, który zapadł głęboko w nasze serca. I z naszą
wiedzą, którą odsłoniła przed nami wolna ojczyzna, poszerzoną po zapoznaniu się ze wspomnieniami
twórcy filmu, w zadumie pochylamy głowy, oddając cześć ofiarom zbrodni, każdy na swój sposób.
2011
Choć trwało to zaledwie chwilę, Andrzej Wajda wrócił do Radomia, z którym, jak sam wyznał we
wspomnieniach, z powodu ciągłych zmian miejsca zamieszkania, niewiele go łączyło. Można tę
krótką wizytę nazwać powrotem, gdyż w tym miejscu, w tej chwili fortuna zatoczyła koło. Tu przeżył
niestety najgorsze dni swego życia, ale byliśmy też świadkami być może największego wzruszenia
wielkiego reżysera. Fortuna variabilis, Deus autem mirabilis. Cud się stał, po 72 latach Andrzej Wajda,
dojrzały, ukształtowany przez życie człowiek, ponownie stał się 13-letnim chłopcem, trzymającym
w dłoniach oficerską szablę swego ojca, dokładnie w miejscu, w którym ją wówczas zakopał. Znów
stał ramię w ramię z bratem, patrząc na nieśmiertelne słowa: „Bóg, honor, ojczyzna”.
***
14 października 2011 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci
kapitana Jakuba Wajdy, który w chwili udania się na wojnę, z której nie wrócił, zamordowany w zbrodni
katyńskiej, mieszkał wraz z rodziną w domu oficerskim 72. Pułku Piechoty przy ul. Malczewskiego 20
w Radomiu. Inicjatorem wmurowania tablicy był Dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej – prof.
Aleksander Olszewski. Na uroczystość przybyli: Andrzej Wajda z małżonką Krystyną Zachwatowicz, Leszek Wajda, przedstawiciele władz miasta oraz społeczność akademicka Wydziału Sztuki. Przedstawione
wydarzenia dotyczą okresu, w którym Andrzej Wajda wraz z matką i bratem Leszkiem mieszkał w tym
budynku i opisane zostały na podstawie osobistych wspomnień twórcy filmu Katyń.
Na podstawie wspomnień i materiałów przesłanych przez Andrzeja Wajdę opracowała
Dorota Palińska-Błędowska

Autorka, pracownica Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Wspomnienia o Krakowskiej 51

L

etnia posiadłość Potworowskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą została wybudowana według
projektu Jana Koszyca Witkiewicza w 1910 roku, przetrwała w niezmienionej formie, można ją
zobaczyć również obecnie. Idąc od strony miasta znajduje się po lewej stronie nieco oddalona
i wyżej ponad poziomem ulicy.
Jedynymi gospodarzami rodzinnej posiadłości przez wiele lat byli, młodszy o rok brat Piotra Potworowskiego Stefan wraz żona Heleną. Zajmowali się wynajmowaniem pokoi w okresie wakacyjnym,
głównie dla znajomych lub przyjeżdżających o różnych porach roku stałych bywalców. W czasie wojny
produkowali mydło toaletowe i w ten sposób zarabiali żeby przetrwać. Taką informację miałam od
Heleny, nic więcej na temat tamtych czasów nie mówiła.
Piotr Potworowski był wybitnym polskim malarzem, indywidualistą, profesorem malarstwa, antagonistą i zwolennikiem Kapistów, autorem pamiętników i ciekawych przemyśleń o sztuce. Janusz Zagrodzki pisał o nim: „Droga, którą wybrał Potworowski, wcześniej ukształtowała świadomość, odkrycie
niezwykłych możliwości podświadomego gromadzenia odczuć...”1
Rozmaite zdarzenia i fakty związane z domem w Kazimierzu i z rodziną Potworowskich interesowały
mnie ilekroć tam byłam z wizytą lub na wakacjach. Sprzęty, przedmioty, wnętrza, widoki z okien i werandy
były odkryciami, które od dziecka odkąd tylko pamiętam, przynajmniej raz lub kilka razy, niemal corocznie począwszy od późnych latach 60-tych miałam okazje czynić. W czasie, gdy studiowałam malarstwo
w gdańskiej PWSSP, a następnie na krótko związałam swoje życie zawodowe z tą uczelnią, wizyty na
Krakowskiej były poszukiwaniem śladów po słynnym malarzu. Wypytywałam Helenę o „tego molorza”,
tak o nim mówiła. Postać Piotra Potworowskiego była kultowa, rozmawiało się o nim i jego malarstwie.
Co ciekawe, wartości wypływające z jego twórczości cenili wszyscy, profesorowie i studenci.
W domu znajdowały się ślady po jego obecności znanego malarza. Wprawdzie wrócił do Polski
dopiero w 1958 roku, ale do posiadłości, która po części należała również do niego, zaglądał często. Na
ścianach wisiały obrazy z lat młodości oraz dwa obrazy późniejsze. Jeden nazywałam żółtym, ze względu
na dominację chromowej i cytrynowej żółci. Znajdował się w pomieszczeniu, w którym niezbyt często
się przebywało, zresztą w pewnym momencie zniknął, być może został sprzedany. Drugi, w pokoju na
piętrze, z którego przechodziło się na werandę. Ze względu na dobrą komunikację pomiędzy kuchnią,
ta część domu spełniała funkcję prywatną domowników i była najczęściej odwiedzana przez gości.
Obraz, wydłużony prostokąt, niewielkich rozmiarów ok. 30 x 45 cm., namalowany na zabiałkowanej
desce i oprawiony w dość zgrzebną również białą ramkę, przedstawiał owal o odcieniach oliwkowej
zieleni i ugru z dominantą ciemnych plam, z domieszką błękitu pruskiego lub zieleni szmaragdowej. Na
powierzchni autor przykleił mały kawałek materiału jakby wmontował, ale jednocześnie wprowadził
inną wartość malarską, niewielki kontrast, który lekko zakłócał porządek i zasady ustalone w obrazie.
Przestrzeń dookoła wypełniona fakturalną bardziej mięsistą materią w kolorze fioletu marsowego lub
złamanego cieplejszą i ciemniejszą barwą karminu, przez którą w niektórych miejscach przebijająca
biel łączącą się ostatecznie z bielą ramki. Umowne centrum obrazu rozświetlała mała jasnoniebieska
plama przypominająca kształtem trójkąt, który swoją jasnością sprawiał, że reszta obrazu była na drugim planie jakby w cieniu. Zastanawiały mnie inspiracje malarza. Czułam intuicyjnie że całe otoczenie,
wnętrze domu, deklaruje związek z myśleniem artysty, jego natchnieniem i postrzeganiem przestrzeni,
barwy, światła, pewnej skromności i niezwykłości.
Podczas jednej z wizyt w Kazimierzu wybraliśmy się ze Stefanem na spacer, doszliśmy do polany
ponad domem na wzgórzu w okolice starego dębu. Ziemia na polach była zaorana, przypominała kolorytem pejzaż z obraz w domu Potworowskich, gdzieniegdzie ciemniały plamy krzewów, trochę poniżej
w niewielkiej sadzawce, przypominającej kształtem trójkąt odbijał się błękit nieba. Mniej więcej w tym
1

J. Zagrodzki, Piotr Potworowski 1898–1962, Warszawa 1998, s. 84.

czasie zauważyłam jaki sens wizualnej manipulacji spełnia wąski kawałek lustra przymocowany na listwie
między szybami przy drzwiach werandy. Patrząc na wprost przez okna
i oszklone drzwi widać było jednolity
obraz ściany zieleni, lustrzany pasek
odbijał przeciwległy widok, wprowadzając w pierwotnym obrazie
zakłócenie, inny obraz, nie burząc
jednak przez podobieństwo z obydwu stron spójności. Zrozumiałam,
że takie samo działanie spełniał
kawałek jedwabiu wmontowany
w przestrzeń obrazu. Ten ostateczny
wynik spostrzeżeń był poprzedzony innymi rozmyślaniami począwszy od dosłownej interpretacji, aż do
analizy i świadomego posługiwania się językiem malarstwa, którą to umiejętność kształtuje się przez
okres studiów i własnych doświadczeń wynikających zajmowania się malarstwem.
Poza obrazem i odkrywaniem tajemnic malarskich coraz bardziej rozumiałam dom, jego klimat.
Niewymuszona wyjątkowość dawała poczucia równowagi elementów plastycznych i treściowych,
a przede wszystkim uczyła postrzegania czasu jako złożonego mechanizmu, który mógł być czasem
biegnącym obok chwilą, jak muśnięcie światła.
Teren posiadłości zaczynał się tuż przy ulicy Krakowskiej i wznosił do góry, był dziki, porośnięty
drzewami iglastymi i liściastymi, krzakami leszczyn, obrazowo można go określić jako nieograniczane
działanie przyrody poprzecinane ścieżkami. Do budynku usytuowanego przy skarpie wchodziło się
a nawet dojeżdżało, specjalnie utwardzona drogą. Mur z kamieni z tyłu domu zaświadczał o konieczności istnienia ochrony przed ewentualnym osunięciem się gruntu, stanowił część wzniesienia otaczającego budowlę gąszczem drzew i krzewów. Dom o strzelistym dachu, wykonany z drewna i kamienia
dostępnego w tych okolicach surowca wapiennego i granitu charakteryzował brak symetrii. Wynikało
to po części z warunków jakie dyktowało ukształtowanie terenu. Cokół z kamienia był z jednej strony
wyższy, z drugiej niższy. Wrażenie robiły nieidentyczne werandy zajmujące front domu na piętrze,
z półokrągłymi otworami i prostokątnymi miejscami na okna, latem odsłaniane i pełniące funkcję
tarasu oraz na parterze z oknami zamontowanymi na stałe. Asymetrię podkreślały również półokrągłe
drewniane wrota garażowe osadzone w części domu, gdzie mur był wyższy, prowadząca od nich droga
trochę z kamienia, trochę z ubitej ziemi, zakręcała w dół do ogrodzenia, które również nawiązywało
wyglądem do wspomnianego wcześniej stylu. Bramę wjazdową i drewniany płot w latach 70-tych
wyremontowano i trochę przerobiono.
Położeniem działki na skarpie, skierowanej w stronę rzeki było przyczyną interesującej i niezwykłej
malowniczości, wynikającej z działania światła, oświetlenia miejsc i roślin oraz kształtów cieni. Patrząc
od strony Wisły, domu nie było widać, jedynie kawałek dachu, dalej ścianę świerków i niebo. Ta granica
była nieokreślona jakby rozmyta, gdzieś poza budynkiem w przestrzeni na wzgórzu, między gąszczem
krzewów i kamieniami, aż do terenu, gdzie powyżej zaczynały się pola uprawne. Niżej mroczną zalesioną
przestrzeń oddzielał od ulicy pas ogrodzenia kontrastując z niemal białą powierzchną brukowo-lessowo
wapiennej drogi odbijającej światło. Z prawej strony, tuż przy płocie i sąsiadującej ścianie ruin, znajdował
się drewniano-kamienny domek, w którym kiedyś mieszkały jakieś osoby pracujące przy posiadłości,
być może dozorca lub kucharka. Po lewej stronie natomiast, w połowie drogi między domem i bramą
widać było „Babę Jagę” niewielką chatkę na palach, pod którą składowano kajaki i łodzie kazimierzowskie, wąskie, drewniane. Cały obszar, który ogólnie sprawiał wrażenie ocienionego i zarośniętego, przy
bliższej obserwacji pokryty był różnymi ścieżkami, które z logiką i zamysłem stwarzały konstrukcje
komunikacyjne, tworząc schodki i dróżki, wykorzystując naturalne elementy z otoczenia. Główna
droga dojazdowa wysypana żwirem, wspinała się tworząc dwa zakręty do niewielkiego placu przed
domem, na którym znajdowały się ławki i stolik z kwadratowym blatem na pniu drzewa. Wszystko niegdyś pomalowane na biało. Otaczające je stare świerki, ich cienie na rdzawym poszyciu terenu i jasne
elementy tworzyły kompozycje malarską. Cienie drzew były ciemnymi liniami, przestrzeń między nimi
oświetlona słońcem, była ciepłą emanującą kolorem dosyconą barwą. Między obszarem zalesionym
starymi drzewami i jedyną wyraźną linią wyznaczającą działkę, ulicą Krakowską. Najbliższym okazałym
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drzewem był piękny buk o ciemnoczerwonych liściach, konar drzewa na tle skarpy niemal świecił rdzawo
karminową barwą. To właśnie ten kolor odnalazłam w obrazie Potworowskiego.
Do domu wchodziło się z trzech stron, tylko czasami przez drzwi w werandzie na dole. Pomieszczenie, znajdujące się tuż obok o dość surowym wnętrzu, odróżniały przyszarzałe ściany, proste sprzęty,
drewniane łóżka przykryte tkaninami w paski, stary wiklinowy fotel bujany, drewniany parawan i jeszcze
w paru miejscach typowe dla Kazimierza, kolorowe pasiaste chodniki, które leżały na podłodze. W kilku
miejscach fragmenty niewielkich białych rzeźb, konstrukcji przestrzennych z drewna. Obok znajdował
się pokój, który nosił nazwę „Górskie powietrze” wewnątrz złączone dwa łóżka metalowe, jakby nie do
pary, lampa – zwykły klosz z mlecznego szkła, pomalowany w zielone kropki. Po zapalaniu światła na
suficie tworzył się ornament z szarych plamek. Cały parter sprawiał wrażenie niezamieszkałego, jakby
dawno nikt tam nie przebywał i nic nie zmieniał, nie dodawał, żadnych przejawów współczesności,
raczej indywidualna organizacja przestrzeni, czas zatrzymał się kiedyś, może na początku lat 60.
Na pierwsze piętro, które zajmowali Helena i Stefan, prowadziły drewniane schody, pomalowane
substancją konserwującą drewno w kolorze brązowym. Na górze kilka starych mebli zabytkowych, secesyjny stół, duże lustro w pozłacanej ramie. Łącznie z innymi sprzętami wtopione codzienne życie, nie
miały statusu czegoś specjalnego, były częścią wyposażenia poprzez praktyczne funkcje, jakie pełniły
w tym domu. Życie latem toczyło się na werandzie, skąd widać było panoramę Wisły z jej przeciwległym brzegiem. Tam też, przy ramie okiennej umocowany był gong – stalowa płytka, w którą uderzało
się wtedy, kiedy Helena chciała zawiadomić Stefana pływającego po Wiśle łódka, lub spacerującego
z psem, o gotowym posiłku, dźwięk był dobrze słyszalny. Wystarczył status dobrych znajomych, żeby
w towarzystwie gospodarzy przebywać, słuchać zabawnych historyjek i opowieści, i delektować się
potrawami przygotowanymi przez Helenę. Stefan był człowiekiem dystyngowanym z dużą kulturą
osobistą, skromnym, cichym małomównym, rzeczowym. Wysoki o szczupłej sylwetce, latem opalony,
ubrany na jasno z jedwabnym fularem pod szyją. Miał w zwyczaju odprowadzać gości do furtki, zdarzało
się że wręczał na pożegnanie kwiaty z ogrodu. Helena trochę kpiła z jego dobrych manier i pochodzenia
z przedwojennej inteligencji, herbu hrabiowskiego. Uwielbiała opowiadać, jak przyjeżdżały paniusie
z Warszawy i pytały się o pana Stefana, a ona odpowiadała z góry, z okna, że Pana nie ma a ona tu jest
gosposią a one elegancko ubrane, nie miały wątpliwości, że nią nie jest.
Po śmierci męża w 1981 rodzice zabrali Helenę do Radomia. Jej drobna postać wyglądała bardzo
mizernie, przerażona i zagubiona. Stefan był dla niej całym życiem, jej wielką miłością. Mama próbowała
zadbać o jej zdrowie, Ojciec namawiał ją żeby sprzedała dom w Kazimierzu. Nigdy nie mówiła dlaczego
zdecydowała się tam zostać. Pomagaliśmy jej jak tylko było to możliwe w różnych problemach. Któregoś
razu pod koniec lat 80-tych na wiosnę pojechałam do Kazimierza, było już bardzo ciepło i zaoferowałam
swoją pomoc w posprzątaniu werandy po zimie już na sezon letni. Dość solidnie umyłam drewnianą
podłogę. Helena nie była zadowolona „słuchaj no to ma być wszystko tak jak było, starłaś mi kolor, ta
podłoga była brązowa”. Mimo wszystko, postanowiła podarować mi angielski komplet farb, które należały – do Dorin (drugiej żony Piotra Potworowskiego). Były to dawno już zaschnięte farby temperowe
w komplecie 24 sztuki o intensywnych kolorach.
Ostatni raz widziałam się z Heleną w 1995 roku, przez ostatnie dwa lata okoliczności w moim życiu
nie sprzyjały wyjazdom do Kazimierza. Tego dnia, przechodząc koło domu na Krakowskiej zawahałam
się, byłam skrępowana tak długim milczeniem. Zobaczyłam jednak znajomą postać na werandzie.
Brama była otwarta. Wiedziałam, którymi drzwiami mogę wejść. Spotkanie było gorsze niż myślałam,
widać było samotny trud zmagania z domem i nieuniknioną starością. Opuszczałam to miejsce bardzo
przygnębiona i ogarnięta bezradnością.
Schodząc na dół poczułam intensywniej niż zwykle charakterystyczny zapach tego domu, i powietrza wypadającego przez szeroko otwarte okno na półpiętrze. Widok był wypełniony niezwykłą barwą,
intensywnym kobaltem z fioletem. Wczesną wiosną skarpa na wprost okna porośnięta była od góry
do dołu przylaszczkami. Światło słoneczne jeszcze wzmacniało ich barwę. Nie wiedziałam wówczas,
że ten niezwykły widok zamykał rozdział w moim życiu.

O twórczości Roberta Szymaniego

Hanna
Wojdała
-Markowska

P

ejzaż jest słowem – kluczem, hasłem wywoławczym, inspiracją, do której odnosi się Robert
Szymani w prezentowanym cyklu obrazów rozprawy doktorskiej. To blisko 30 rozstrzygnięć
problemów dotyczących natury: jej materii, nawarstwień cienia ze światłem, jej przestrzeni.
Proste odniesienia: konary drzew, liście, trawy, błoto, kamienie i – bodaj najważniejsze – światło
słoneczne, stają się motywami organizującymi podłoża w długie rytmy znaczeń. Autor mówi o dwoistości roli używanych przez siebie elementów. Z jednej strony określa je jako „nośniki wartości
symbolicznych, przypominających o ulotności zaistniałych wrażeń i spostrzeżeń odnoszących się
do emocji”. Drugim ważnym aspektem jest „różnorodność wartości chromatycznych i odmienności
walorowych kształtów, a także ich wielkości”.
W efekcie obrazy charakteryzują się otwartymi, dynamicznymi kompozycjami malarskimi. Czasem autor łączy ze sobą dwa lub trzy w jeden (Pejzaż 4,5,9). Ta forma zestawienia ujawnia potrzebę
kontynuacji obserwowanych zjawisk, jako niekończącej się, trwającej wokół rzeczywistości.
Działania te niezależnie od uwarunkowań technologicznych, w których punktem wyjścia były
malarskie, impresyjne działania temperami na papierach i tekturach , następnie olejne na płótnach
wzbogacone fakturalnymi warstwami i klejeniem piasku stanowią spójną formalnie całość.
Pierwszym zapisem natury jest aktywna kolorystycznie, jakby rozświetlona warstwa, która
nosi w sobie cechy związane z określonym miejscem, czasem, porą. Potem autor nanosi następne,
w których dominujący staje się aspekt fakturalny, a barwa przygasa. Zestawienia kolejnych charakteryzują się subtelnością zgaszonych zestawień barwnych, stanowią jakby strefę cienia, przez którą
przeświecają fragmenty pierwotnego, aktywnego barwnie podłoża w swej nienaruszonej postaci.
Autor konstatuje: „Interesuje mnie gra nieskończonych możliwości jakie stwarza dla malarza natura.
Fascynuje mnie odkrywanie tego, co nieuchwytne, zmienne, dające możliwość zapisu światła”.
Przetwarzając rzeczywistość artysta podąża w stronę form nieprzedstawiających. Obrazy stają
się wycinkami natury postrzeganymi równocześnie jako odrębne, indywidualne zjawiska zwią-

Katarzyna Nowicka-Urbańska

Autorka, dr hab., zatrudniona w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Roberta Szymani „Światło jako jeden ze środków ekspresji w moich
pejzażach”. Fot. K. Berezowski.
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zane z porą roku, dnia i nocy czy środowiskiem przyrody. Są grupowane w cykle, utożsamiane
z wybranymi żywiołami i tytułowane: Ziemne, Powietrzne, Wodne. Autor określa i definiuje różnice
strukturalne pomiędzy tymi światami. Ziemne, to kompozycje wypełnione niespokojnie falującymi
formami, które wraz z tłami stanowią najgęściej utkaną materię. Obrazy tytułowane Wodne i Powietrzne autor łączy z poczuciem wyciszenia „zarówno w relacji zagęszczenia form, jak też użytych
kontrastów kolorystycznych”.
Tadeusz Dominik o naturze powiedział: „(...) dla artysty przeżycie natury równa się przeżyciu
sztuki (...) Malarz chce to przeżycie zanotować bo przeżywając myśli obrazem, a kreowanie marzenia
łączy z silną koniecznością jego zanotowania”.
Pejzaże Roberta Szymani są właśnie takim osobistym, malarskim myśleniem. Widziane w różnych
skalach, odmiennych perspektywach (choć linia horyzontu nie występuje) określają własny, bogaty
świat przyrody z jego najbliższego otoczenia, z pogranicza Mazowsza i Podlasia.
Niemal każdy z obrazów możemy czytać zarówno w mikro-, jak i makroskali doszukując się odniesień do realnego świata. Preparowanie podłoży polega na nanoszeniu fakturalnych powierzchni,
wielokrotnie przemalowywanych z delikatnymi obszarami przyklejonego piasku, który rozprasza się
na drobinki, bądź grupuje w grubsze bruzdy. W tych przenikających się plamach świateł, cieni, półmroków, zobaczyć możemy ziemię z nieba, gdzie poszczególne kształty i linie nasuwają nam skojarzenia
ze zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni, wyspami, głębinami, linią brzegową, wzniesieniami
górskimi. Możemy też postrzegać odwrotnie. Obraz staje się wówczas rozmalowanym fragmentem
natury, czasem z najbliższego otoczenia: fragmentem kory drzewa, małym wycinkiem trawy czy wody
morskiej z kamienistym dnem, na których światło słoneczne buduje swe abstrakcyjne kompozycje.
Jacek Sienicki powiedział słowa, których przytoczenie uważam tutaj za wyjątkowo trafne: „Malujemy
światłem. Można powiedzieć, że malujemy uczuciem. Natura jest dla nas bogatym doświadczeniem,
pozwala przełamać nawyki. Zaskakuje nas (...) Pozwala to wyjść ze schematów, znaleźć na to formę,
z której dopiero rodzi się treść”.
Robert Szymani w części teoretycznej swojej rozprawy doktorskiej analizuje rolę światła w europejskim malarstwie pejzażowym. Na przestrzeni wieków temat ten nieprzerwanie inspirował artystów.
Postrzeganie go i przedstawianie było zbieżne z duchem epok, w których powstawały.
Ben Vautier, francuski konceptualista, formułował pytanie: „Dlaczego sztuka nieustannie się zmienia?
Czy i jak dalece pozostaje we współzależnościach ze wszystkimi dziedzinami życia społecznego?”
Bożena Kowalska stwierdza: „Jest bowiem sztuka odbiciem przede wszystkim życia duchowego
swojego czasu z jego problemami i poglądami, jego sytuacją naukową i cywilizacyjną, jego upodobaniami, niepokojami i tęsknotami. Jeśli więc one zmieniają się stale, również i sztuka ulega przemianom,
raz inspirowana przez różne dziedziny działań ludzkich, kiedy indziej sama spełniając funkcję inspiratorską”.
Robert Szymani w swych przemyśleniach odnosi się do wciąż żywej tradycji i natury, postrzega
zawarte w nich wartości jako wieczne i niezmienne. Ceni światło w malarstwie baroku, szanuje
impresjonizm, który dążył do obiektywnego przedstawiania rzeczywistości poprzez subiektywne
widzenie, także ekspresjonistów, dekoracyjne uproszczenia Gaugina, odwołuje się do nowatorskich
rozstrzygnięć kompozycyjnych z pogranicza natury i abstrakcji Potworowskiego, kolorystycznych
subtelności Nacht-Samborskiego i wielu innych.
Zestaw obrazów prezentowanych w ramach Rozprawy Doktorskiej stanowi interesujące rozwiązanie problemu artystycznego, jakim jest ukazanie światła w pejzażu. Autor tworzy własny kod
znaków w obrębie łączenia materii ze światłem. Skromna oprawa podkreśla otwartość, ciągłość
kompozycji, które zdają się nie mieć początku i końca podobnie jak natura, która nas otacza.
W tym otwartym świecie Robert Szymani znalazł własny, indywidualny sposób zapisu: przestrzeni
światła materii. Zaprezentował oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego prezentując cykl
28 obrazów w technice olejnej i temperowej.

Patrycja Wilczek-Sterna

P

ani Patrycja Wilczek-Sterna studiowała w latach 1998–2003 na kierunku malarstwo, na Uniwersytecie Zielonogórskim w pracowniach malarstwa: prof. Jana Gawrona, prof. Stanisława Kortyki,
dr hab. Ryszarda Woźniaka prof. UZ. Odbyła roczny staż studencki w Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu a także była stypendystką programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Rennes 2 we Francji.
Pracę dyplomową broniła w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyki na Uniwersytecie
Zielonogórskim uzyskując stopień zawodowy magistra sztuki, a w 2004 r. uzyskała stopień magistra
sztuk plastycznych Uniwersytetu Rennes 2 we Francji. Aktualnie jest zatrudniona na Uniwersytecie
Zielonogórskim w pracowni Edukacji Twórczej dr hab. Katarzyny Podgórskiej-Glonti.
Swoje dokonania prezentowała na 8 wystawach indywidualnych w tym dwóch we Francji, brała
udział w 6 wystawach zbiorowych oraz zrealizowała 26 projektów twórczych: 4 z nich to projekty
międzynarodowe realizowane we Francji i Wielkiej Brytanii.
Przygotowując się do obrony przewodu doktorskiego pani Patrycja Wilczek-Sterna odbyła ze
mną kilka spotkań, w czasie których zaprezentowała bogatą dokumentację dotychczasowej działalności twórczej oraz w formie elektronicznej ostatnie dokonania artystyczne. W ramach tych spotkań
wiele czasu poświęciliśmy na dyskusję, która dotyczyła postawy współczesnego artysty, dociekania
prawdy o samym sobie, o odpowiedzialności za efekty procesu twórczego, które w sposób szczególny wpływają i kształtują postawy odbiorców. Muszę przyznać, że spotkania te dostarczyły mi
okazji do różnorodnych przemyśleń i pozwoliły na dokładniejszą penetrację i pełniejsze zrozumienie kreacyjnych obszarów realizacji prezentowanych przez autorkę. Chciałbym od razu podkreślić
zaangażowanie, rzetelność i upór oraz poważne nastawienie pani Patrycji Wilczek-Sterna, która
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Patrycja Wilczek-Sterna podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Fot. K. Berezowski.

103

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej

z podziwu godną wytrwałością zdąża do celu. Prace jej są, jak sama autorka mówi, konsekwencją poszukiwań równowagi dla płaszczyzny malarskiej obrazu z formą przestrzenną dopełnioną
dźwiękiem i ruchem wynikającym z zastosowania technologii video. Realizacje są usytuowane na
pograniczu kilku dyscyplin sztuki a ich charakter można określić jako intermedialny.
W działaniach pani Wilczek-Sterna dostrzegam potrzebę permanentnego poszukiwania i eksperymentowania oraz notowania codziennej rzeczywistości, odkrywania różnorodności zapisu
prapoczątków jej obrazów dyskretnie utajnionych w wyobraźni, przez które przebija ciekawość
tego, co nieprzewidywalne jeszcze nieokiełznane, a także duże przywiązanie wagi do środków
formalnych jakimi się posługuje, wyboru których – jak podkreśla autorka – dokonuje niejednokrotnie w sposób intuicyjny. W swoich działaniach artystycznych wykorzystuje elementy malarskie,
rysunkowe oraz rzeźbiarskie integrując je w nową jakość wizualną.
W tym miejscu warto byłoby przybliżyć drogę poszukiwań Pani Patrycji. Malarstwo to dyscyplina,
która pojawia się na początku przygody twórczej, pozwalając na subtelne reminiscencje pewnych
obrazów czy faktów wizualnych, które wcześniej widziane i zapamiętane powracają. Przetworzone w artystycznej wyobraźni znajdują swój wyraz w postaci malarskiego zapisu. „Malarstwo jest
rodzajem artystycznego abecadła – raz przyswojone pozostaje w pamięci na zawsze”, cytat za
autorką rozprawy doktorskiej s. 65. Istotnym faktem, który dokonał zwrotu w jej działaniach twórczych było – jak sugeruje artystka – wprowadzenie wosku pszczelego lub parafiny do struktury
obrazu oraz wykorzystanie starych okien w miejsce blejtramu. Działanie to dobitnie sygnalizuje
potrzebę stworzenia przestrzeni, w której czas zatrzymuje swój bieg, dając możliwość szczegółowej
penetracji utrwalonego obrazu. Jest ono kadrem łączącym w sobie świat wyobraźni ze światem
realnym, a także delektowaniem się nim i przeżywaniem go. Był to istotny zabieg w procesie twórczym autorki, który spowodował skierowanie jej uwagi w stronę środków audiowizualnych, przy
pomocy których stworzyła na Uniwersytecie w Rennes swoją pierwszą instalację multimedialną
pt. Obraz przemieszczany przez światło. We wcześniejszych działaniach Pani Wilczek-Sterna starała się
uchwycić fragment będący dla niej niepowtarzalnym elementem opisywanej rzeczywistości.
Poszukiwanie własnej formy kreacji otaczającego świata doprowadziło ją do nowych obszarów
penetracji. Zainicjowało formę dialogu z przestrzenią wystawienniczą. Każdy kolejny projekt jej
działań to odniesienie do specyfiki klimatu budynku będącego miejscem prezentacji, oczarowanie
jego przestrzenią, tajemniczością wnętrz.
Kontakt z profesorem Eugeniuszem Józefowskim i jego pracownią, w której zajęcia przybierały
formę warsztatów twórczych, zdominowanych niepowtarzalnością wydarzenia i otwartością na
interakcje z publicznością, celem, których było kreatywne działanie w grupie a prowadzący nadawał
jedynie kierunek wspólnym poszukiwaniom, okazały się również istotnym elementem mającym
wpływ na dalszy kierunek działań zawodowych i artystycznych Pani Patrycji. Fakt ten zaowocował
dalszymi doświadczeniami i poszukiwaniami w tej materii, które można odnaleźć w jej późniejszych
działaniach np.: Lep na wspomnienia, Chodzi o chodzenie, Partycypacje oraz w realizacji będącej
wynikiem wcześniejszego projektu polsko-francuskiego warsztatów twórczych pt. Jestem/Jesteś.
Autorka zatytułowała ją Kim jestem? Kim jesteś?
Zagłębiając się i analizując wspomnianą pracę próbowałem odkryć prawdziwe źródła jej inspiracji a także przesłania. Dostrzega się w działaniach autorki, iż natura odkrywania i jego związki
z rzeczywistościami wyzwalają nieprzebrane bogactwo inspiracji do tworzenia nowych wartości.
Ta wielość wprowadza moment pewnego zamieszania, ale właśnie to zawirowanie umożliwia
narodziny nowej myśli, nowego początku, czyli czegoś, co sygnalizuje nowy ład. Sam więc proces
poszukiwania sposobu, jak przedstawić zwykłe sytuacje interpersonalne, autorski komentarz wynikający z nich, wypełniony jest zawsze emocjami i informacjami o miejscu i zdarzeniu.
Instalacja Kim jestem? Kim jesteś? eksponowana była w Galerii Rogatka. Tak jak wcześniej wspominałem i w tym przypadku fascynacja miejscem oraz przestrzenią intrygującą i tajemniczą była dla
Pani Wilczek-Sterna niepowtarzalna i jedyna do prezentacji. Z zadowoleniem potwierdzam celność
wyboru, gdyż jest to Galeria najlepsza w swoim rodzaju. W mniejszej sali został umieszczony sześcian przypominający light box z otworami umieszczonymi w jego górnej części przepuszczającymi
światło, na które poukładane są transparentne formy z umieszczonymi w nich fragmentami fotografii, zawierające elementy wizerunków uczestników warsztatów, ciała autorki, ubrania, biżuterii
oraz tekstów pisanych. Jest ich więcej niż świetlistych otworów, dzięki temu widz ma możliwość
interakcji poprzez manipulowanie nimi. Autorka wciąga nas w swój niepowtarzalny świat, pozornie
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Patrycja Wilczek-Sterna Kim jestem? Kim jesteś? Realizacja multimedialna, galeria Rogatka. Fot. K. Berezowski.

nic nie znaczących sytuacji a przecież opowiadających o ludziach, o emocjach wypływających
z nich i rozgrywających się między nimi, o przestrzeni, w której się znajdują, stający się zachwytem
nad życiem oraz jego istotą. Jest w tym działaniu wiele tajemnicy. Każde przesuniecie „pionka”
– tak autorka nazywa formy transparentne z umieszczonymi w ich wnętrzu zdjęciami – zmienia
obraz i jego interpretację. Tym sposobem możemy podążać za jej wskazówkami, zafascynowani
własnym procesem kreacji coraz bardziej przenikamy do wnętrze artystki. Nasuwa się konkluzja,
że to działanie jest niezwykle subtelnym, metaforycznym zapisem emocjonalnego portretu
i autoportretu. „Dzieło sztuki jest zawsze dzieckiem swego czasu, często kolebką naszych uczuć”
– uważa Wasyl Kandyński; (W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi,
1998, s. 29.)
W głównej sali galerii Rogatka znajdowała się następna część projektu. To instalacja video
przedstawiająca obrazy zrejestrowane we Francji i w Polsce, dotyczące wspólnego projektu Jesteś/
Jestem oraz projekcja fragmentów rozprawy doktorskiej a w szczególności części opisującej polsko-francuską akcję. Film przedstawiany na rozwieszonych niesymetrycznie kilku transparentnych
ekranach. Nastąpiło nawarstwianie form obrazów powodujące odrealnienie przekazu wizualnego,
które uzupełnione zostało ścieżką dźwiękową językowej plątaniny polsko-francuskiej. Docierające
do nas obrazy będą nośnikami treści zamkniętych, jak gdyby w książce z pomieszanymi stronicami. Mało czytelne ślady realnych form, wykadrowane, stały się znakami, symbolami plastycznymi
w których linia, plama, walor i światło stworzyły autonomiczną materię. O tym, co zawierają możemy jedynie wnosić z fragmentów, które zostały nam przedstawione. To tylko pobudza ciekawość
widza, zmusza do badania powierzchni, przestrzeni, dociekania i analizowania pozostawionych
do oglądu fragmentów obrazów. Podejmujemy wysiłek by odkryć, a może raczej stworzyć, własną
wizję, własną wersję oglądanego kadru rzeczywistości. Przypomina to trochę podróż w przestrzeni
i czasie gdy obraz, wobec którego jesteśmy na zewnątrz za chwilę staje się tym, co nas otacza,
znajdujemy się w jego centrum i wówczas widzimy przed sobą nowe obrazy odnajdując w nich
cechy całości, które nie tak dawno były dla odbiorcy tylko niewielkim nieznaczącym fragmentem
obrazowanej rzeczywistości lub wcale nie istniały w jego świadomości. Autorka wydaje się znakomicie rozumie to zjawisko.
W katalogu jednej z wystaw Stanisław Fijałkowski pisał: „Codzienna praktyka artysty polega
na formowaniu materii i dowiadywaniu się od niej, w którym momencie pojawia się duchowość.
Artyści mają ambicję by uchwycić ów moment przekraczania progu materialności, chcą wiedzieć,
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co jest niezbędne, by z malowidła powstał obraz, z poplamionego farbami płótna – mówiąca
rzeczywistość”; [w:] „Pokaz”, nr 30/31, III/IV kwartał 2000, s. 13.
Jak już wspomniałem autorka wymaga od odbiorcy przemyśleń i własnej interpretacji. Działania
twórcze, mimo uproszczeń, znaczącej analizy i symboliki niosą w sobie subtelne i głębokie wartości. Niezwykle osobiste kreacje codziennych sytuacji, ujawniają swoje inne oblicze zachęcające
do odkrywania jego nowych znaczeń. Rozważania i poszukiwania pani Patrycji Wilczek-Sterna
budują wyraźny indywidualny program twórczy. O swoich przemyśleniach pisze w następujący
sposób: „(...) W dobie postmodernizmu zanegowano potrzebę wyznaczania w obszarze sztuki
jasnych kryteriów i zasad jej towarzyszących. Pojawiła się natomiast pełna swoboda i pluralizm
postaw artystycznych, których pokłosiem są hybrydalne rozwiązania „zawieszone” gdzieś pomiędzy kilkoma dyscyplinami artystycznymi i czerpiące jednocześnie z różnorodnych tradycji – nie
tylko sztuk wizualnych. (...) Konsekwencją zachodzących przemian jest nie tylko udostępnienie
artystom nowych narzędzi do pracy, lecz również zmiana ich statusu społecznego i charakteru
ich pracy. Pozycja mistrza i jego autorytet zostały nie tyle co zakwestionowane, lecz częściowo
wyparte, w myśl teorii pankreacjonizmu, poprzez egalitarne postulaty, iż każdy może być artystą.
Doktryny te znajdują także swe odzwierciedlenie w alternatywnych formach edukacji opartych
na partnerskich relacjach pomiędzy uczniem a nauczycielem. (...) Projekt Kim jestem? Kim jesteś?
Jest zarazem formą artystycznej, intermedialnej interpretacji prowadzonych przeze mnie działań
warsztatowych, jak i próbą analizy – autoanalizy – skoncentrowanej na problemie relacji i miejsca
jednostki w skomplikowanej na różnych płaszczyznach otaczającej nas rzeczywistości”. (Rozprawa
doktorska, s. 81, 82.)
Problematyka rozprawy doktorskiej pt. Intermedialny charakter sztuki a działania w formie warsztatów twórczych dotyczy postawy artysty i jego reakcji wobec dzisiejszej rzeczywistości. Przedstawia rozważania na temat związków tradycji z nowoczesnością, problemu ewolucji klasycznych
dyscyplin sztuki a w szczególności malarstwa pod wpływem rozwoju nowych technologii takich
jak: fotografia, telewizja, video oraz internet a także procesu ich autonomizacji i rozwoju. Przemiany
towarzyszące ewolucji w sztukach plastycznych autorka wplata w założenia warsztatów twórczych.
„Pojęcia intermedialny charakter sztuki jak i warsztaty twórcze są to zagadnienia złożone – pisze
autorka – a ich analiza wyłania tezę, którą Jose Ortega y Gasset doskonale wyraził następującymi słowami: »niewiele jest warte życie, którego nie cechuje ciągła potrzeba rozszerzania granic
i horyzontów«”. Droga poszukiwań nowych kierunków kreacji, sposobów komunikacji w ciągle
zmieniającym się krajobrazie szeroko pojmowanej kultury wizualnej czyni pracę Pani Patrycji, jak
i podejście do twórczości niezwykle świadomym i przemyślanym działaniem.

O Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
po jubileuszu 20-lecia działalności.
W niemal encyklopedycznym skrócie

Mieczysław
SZEWCZUK

M

uzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu jest oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu. Posiada dużą kolekcję polskiej sztuki II połowy XX wieku, powiększającą się
niemal wyłącznie dzięki darom artystów. Muzeum organizuje wystawy indywidualne
i problemowe, ukazujące sztukę tego czasu. Rok 2011 był rokiem jubileuszowym – Muzeum obchodziło 20-lecie działalności.

Siedziba
Siedzibą muzeum są dwie barokowe kamieniczki przy radomskim Rynku: Dom Esterki i Dom Gąski.
Tradycje Radomia jako ośrodka wystaw sztuki współczesnej
W swojej działalności muzeum nawiązuje do powojennych tradycji Radomia jako miasta ogólnopolskich wystaw plastyki. Pierwszy „Salon Zimowy” otwarto już w 1945. Najważniejsze były doroczne
„Salony Zimowe”, organizowane 41 razy przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu
w latach 1945–1988. W latach 1978–1990 Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu zorganizowało
pięciokrotnie Triennale „Prezentacje Portretu Współczesnego”, a w latach 1994–2006 Okręg Radomski Związku Polskich Artystów Plastyków pięciokrotnie „Triennale Autoportretu”.
Ponadto z inicjatywy Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego organizowane były w Radomiu
– a pokazywane w wielu miastach, także za granicą – ogólnopolskie wystawy rysunku współczesnego. Rysunki i komentarze (1980–1981) i Rysunek i opis (1981) – organizowane były w Muzeum Okręgowym; 10 lat później (1992–1994), Polnische Zeichnungen der 80er und 90er Jahre (1994), Mistrzowie

Andrzej Markiewicz

Autor, dr hab., Prodziekan ds. Naukowych i Artystycznych Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej.
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rysunku – Polnische Meisterzeichnungen
(1995–2003), Małe rysunki – różne komentarze (1996–1997) – organizowane były
już przez Muzeum Sztuki Współczesnej.
Następne pokazywane były w innych
instytucjach: Rysunek na koniec wieku
(2000–2001) – w Radomiu pokazało
Miejskie Centrum Kultury i Informacji
Międzynarodowej; a Obrazowania
(2006) – zorganizowało Mazowieckie
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. (Organizując kolejne wystawy
rysunku i prezentując je w kilkunastu
miastach w Polsce i sześciu za granicą,
skupialiśmy wokół muzeum twórców
należących do kilku pokoleń, reprezentujących różne nurty i ośrodki. Dziesiątki
artystów zaangażowało się w tworzenie
w Radomiu nowego muzeum sztuki
współczesnej).

Powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej
Muzeum, powołane zostało w 1990
roku, jako oddział ówczesnego Muzeum
Okręgowego, przejęło zgromadzoną już
w tym muzeum kolekcję sztuki powsta- Mieczysław Wejman, Rowerzysta Ia. Przed decyzją, 1966,
łej po II wojnie światowej, a także kolek- akwaforta, papier, 80,5 x 54 cm,
cję zlikwidowanego w tym czasie Biura kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.
Fot. M. Gardulski
Wystaw Artystycznych w Radomiu.
W latach 1992–2011 muzeum pozyskało jako dary, najczęściej od artystów (czasami ich rodzin,
ale też od innych osób prywatnych) – ponad 2500 dzieł. Wybitni polscy twórcy (także nieliczni zagraniczni) są współtwórcami zbiorów muzeum, które jako pierwsze w Polsce otrzymało oficjalnie
nazwę: muzeum sztuki współczesnej. Wśród darczyńców są: Nowosielski, Maziarska, Rosenstein,
Kraupe, Skarżyński, Jończyk, Urbanowiczowie, Szwacz, Fangor, Gierowski, Tarasin, Dłubak, Strumiłło, Sienicki, Sempoliński, Rajmund Ziemski, Markowski, Skurpski, Makowski, Błachnio, Zbrożyna,
Bereś, Hasior, Berdyszak, Pierzgalski, Winiarski, Gieraga, Jachtoma, Robakowski, Pamuła, Wiktor,
Gaj, Sobocki, Waltoś, Rodziński, Dwurnik, Korolkiewicz, Rykała, Baj, Bednarski, Boruta, Mickiewicz,
Nitka, Smoczyński, Ambroziak, Berdowska... Rodziny i inni spadkobiercy podarowali np. prace
Nachta, Oberländera, Tymoszewskiego, Łukomskiego, Stehnovej, Markowskiej, Karpińskiego,
Hoffmanna i Szulca. Jedną z największych kolekcji podarowali Krystyna Zachwatowicz i Andrzej
Wajda. Ofiarodawców jest już ponad 280 i ich liczba wciąż rośnie. (Zakupów było niewiele – tylko
w latach 2006–2008 kupowano dzieła z ministerialnego programu Znaki Czasu).
Zbiory
W zbiorach muzeum jest przeszło 4500 dzieł. Są tu dzieła stworzone przez artystów kilku pokoleń,
reprezentujących różne nurty sztuki II połowy XX wieku; przede wszystkim prace wykonane w technikach tradycyjnych. Muzeum posiada dużą kolekcję polskiego malarstwa współczesnego; m.in.
– obrazy kolorystów: Artura Nachta-Samborskiego, Piotra Potworowskiego, Wacława Taranczewskiego;
– członków Grupy Krakowskiej: Marii Jaremy, Jonasza Sterna, Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego
Nowosielskiego, Jadwigi Maziarskiej, Erny Rosenstein, Janiny Kraupe, Jerzego Skarżyńskiego, Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Jana Tarasina, Alfreda Lenicy, Danuty i Witolda Urbanowiczów (prezentowane były m.in. na wystawie pt. W kręgu Grupy Krakowskiej, Warszawa 2003);
– twórców abstrakcji geometrycznej: Henryka Stażewskiego, Adama Marczyńskiego, Mariana Bogusza, Stefana Gierowskiego, Ryszarda Winiarskiego, Ireneusza Pierzgalskiego, Zdzisława
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Jurkiewicza, Andrzeja Gieragi, Apoloniusza Węgłowskiego, Andrzeja
Nowackiego i Tomasza Zawadzkiego
(największa z wystaw: Sztuka geometrii, Słupsk i Ustka 2002; inny zestaw:
Oblicza abstrakcji, Warszawa 2002);
– uczestników wystawy w warszawskim Arsenale w 1955, określanych terminem „formacja Arsenału”: Jacka Sienickiego, Jacka
Sempolińskiego, Jerzego Ćwiertni,
Izaaka Celnikiera, Tadeusza Dudzińskiego, Barbary Jonscher i Krystyny
Brzechwy;
– twórców malarstwa informel:
Aleksandra Kobzdeja, Zbigniewa
Tymoszewskiego, Rajmunda Ziemskiego (wystawa: Oblicza abstrakcji);
– artystów szukających indywidualnych dróg, nawiązujących do
różnych nurtów tradycji: Jerzego
Krawczyka, Stanisława Fijałkowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Henryka Błachnio, Eugeniusza Muchy,
Wiesława Obrzydowskiego, Jacka
Antoniego Zielińskiego;
Jerzy Nowosielski, Portret skrzypaczki, 1966, olej, płótno, 120 x 100 cm,
– artystów z grupy Rekonesans: kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, dar Artysty.
Juliusza Narzyńskiego, Janusza Eysy- Fot. M. Gardulski.
monta, Lecha Okołowa, Wiesława Kruczkowskiego, Aleksandry Jachtomy i Barbary Szubińskiej;
– z grupy Wprost: Jacka Waltosia, Leszka Sobockiego, Zbyluta Grzywacza, Macieja Bieniasza;
– kronikarza polskiej rzeczywistości, Edwarda Dwurnika;
– przedstawicieli nowej figuracji: Teresy Pągowskiej i Janusza Przybylskiego;
– debiutantów lat 70-tych: np. Jacka Rykały, Krzysztofa Wachowiaka, Piotra Kmiecia i Pawła
Susida;
– i lat 80-tych: Grzegorza Bednarskiego, Tadeusza Boruty, Jarosława Kawiorskiego, Aldony Mickiewicz, Marka Sobczyka, Ryszarda Woźniaka, Włodzimierza Pawlaka i Mariusza Mikołajka.
Odrębna i ważna jest kolekcja portretów i autoportretów, m.in. Marii Markowskiej, Zbigniewa
Karpińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Kiejstuta Bereźnickiego, Arkadiusza Walocha, Krzysztofa
Jackowskiego, Jana Świtki, Wiesława Szamborskiego, Marka Sapetto, Antoniego Fałata, Zbysława
Maciejewskiego, Łukasza Korolkiewicza, Andrzeja Sadowskiego, Andrzeja Okińczyca, Stanisława
Baja i Józefa Panfila. Portrety gromadziły w Radomiu dwie instytucje, Muzeum Okręgowe i BWA;
w 1990 r. zbiory zostały połączone, a późniejsza akcja gromadzenia darów przyniosła znaczne
powiększenie kolekcji, która pokazywana była w wielu miastach pod różnymi tytułami (np.
Portret w polskim malarstwie współczesnym, największa wystawa: Olsztyn 1993, także Portrety
i autoportrety z różnych lat, m.in. Koszalin 2010).
Ważna jest też kolekcja rysunku. Jest wielki zbiór rysunków wybitnych polskich twórców, m.in.
Bronisława Wojciecha Linkego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Adama Hoffmanna, Hieronima Skurpskiego, Eugeniusza Markowskiego, Mariana Kołodzieja,
Jerzego Stajudy, Jana J. Aleksiuna, Romy Hałat, Zofii Broniek, Ewy Kuryluk, Andrzeja Bielawskiego,
St. Zbigniewa Kamieńskiego, Andrzeja Bębenka, Stasysa Eidrigevičiusa, Grzegorza Stachańczyka
– i wielu innych. Najważniejszą z wystaw prezentujących te zbiory są Mistrzowie rysunku, pierwszy
pokaz: Berlin 1995.
W kolekcji rzeźby są prace: Antoniego Rząsy, Władysława Hasiora, Jerzego Beresia, Marii
Pinińskiej-Bereś, Józefa Łukomskiego, Olgierda Truszyńskiego, Elżbiety Szczodrowskiej, Ludmiły
Stehnovej, Macieja Szańkowskiego, Barbary Falender, Sylwestra Ambroziaka; są obiekty i instalacje:
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Fragment wystawy „Kolekcja 19” 2010; na pierwszym planie rzeźba Ludmiły Stehnovej,
w tle obrazy Marka Oberländera, Ireneusza Pierzgalskiego i Ryszarda Winiarskiego. Fot. S. Fituch.

Jana Berdyszaka, Jana Chwałczyka, Juliana Jończyka, Mikołaja Smoczyńskiego, Izabeli Gustowskiej
i Tamary Berdowskiej; tkaniny Jolanty Owidzkiej.
Są w muzeum grafiki wybranych artystów: Henryka Stażewskiego, Stanisława Fijałkowskiego,
Haliny Chrostowskiej, Józefa Gielniaka, Janiny Kraupe, Mieczysława Wejmana, Jerzego Panka, Jacka
Gaja, Leszka Sobockiego, Jacka Waltosia, Tadeusza Jackowskiego, Jana Uhrynowicza, Krystyny
Piotrowskiej, Darka Vasiny (m.in. wystawa 7 grafików krakowskich, Ustka 2001).
Zbiory prac artystów tworzących poza krajem (na emigracji): obrazy Józefa Czapskiego,
Józefa Natansona, Mieczysława Janikowskiego, Wojciecha Fangora, Ariki Madeyskiej, Natalii Witkowskiej-Finch, Jana Sawki, obrazy i rysunki Marka Oberländera, rysunki Danuty Kuli-Przyboś, grafiki
Jana Lebensteina, Leona Cangera, Romana Cieślewicza, obiekty Marka Radke i Jana de Weryha
Wysoczańskiego, fotografie Bernarda Gotfryda.
Zbiór fotografii jest niewielki, są zdjęcia: Jana Tarasina, Juliana Jończyka, Jana Bujnowskiego,
Mikołaja Smoczyńskiego... (wystawa: Malarze fotografują, Ustka 2005).
Muzeum posiada prace artystów radomskich kilku pokoleń – spośród malarzy tworzących
po wojnie: m.in. Haliny Krysińskiej, Edwarda Kiełtyki i ks. Władysława Paciaka (największa wystawa Malarz cierpienia, Wrocław 2007); z kolejnych pokoleń: m.in. Tadeusza Hajnrycha, Krzysztofa Mańczyńskiego, Leszka Kwiatkowskiego, Longina Pinkowskiego i Aleksandra Olszewskiego
(ci czterej ostatni to Grupa M–5), Witolda Kowalskiego i Małgorzaty Strzelec. A są też prace innych
malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników. (W dwudziestoletniej historii muzeum prezentowało
prace radomskich artystów na 81 wystawach).
Ważne w zbiorach są arcydzieła kolekcji i prace o szczególnym znaczeniu w historii polskiej
sztuki, wśród nich są np. obrazy Tadeusza Brzozowskiego (Szwestra 1979, Wokaliza 1982) i Jerzego
Nowosielskiego (Portret skrzypaczki 1966), Zbigniewa Tymoszewskiego (Miasto 1963), Eugeniusza
Muchy (Pieta 1959–1975) i Jacka Waltosia (Nokturn z cyklu Dr Freud bada duszę ludzką 1989); także
obraz Jadwigi Maziarskiej Sekrety ze wschodu z Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948;
na pewno trzy obrazy Wojciecha Fangora z jego wystawy indywidualnej w Muzeum Guggenheima
w Nowym Jorku w 1970 r.: M18 1968, M43 1969 i M34 1970.
O znaczeniu tych zbiorów decydują też całe zespoły dzieł, np. prace artystów krakowskich
z przełomu lat 60-tych i 70-tych: dwie rzeźby Marii Pinińskiej-Bereś Stół II – Uczta 1968, Czy kobieta
jest człowiekiem? 1972 – oraz instalacja Leszka Sobockiego Jeden dzień w życiu kobiety (nie)pracującej

Wystawy
Muzeum rozpoczęło działalność w maju 1991 pierwszym pokazem kolekcji. Organizuje wystawy
indywidualne, głównie twórców zaliczanych do grona klasyków polskiej sztuki współczesnej,
a także problemowe, ukazujące różne nurty i zjawiska w polskiej sztuce II połowy XX wieku, np.
Mistrzowie rysunku, Portrety i autoportrety z różnych lat, W stronę wizji. Obrazy z końca XX stulecia
(najpierw Olsztyn 2001), Wobec fotografii, Malarze fotografują, Władysław Hasior i konteksty, Sztuka
w Polsce wobec spraw publicznych, W drodze do wolności (Bydgoszcz 2009), Sztuka kobiet, czy Sztuka geometrii. Od początku działalności muzeum prezentuje swoje zbiory również na wystawach
w wielu innych miastach, czasami za granicą.
W 2011 – z okazji jubileuszu 20-lecia działalności – muzeum zorganizowało w Radomiu cztery
pokazy zbiorów: Dary profesorów krakowskiej ASP, Sześć dróg do obrazów z fotografii, Wspominanie
wojny oraz Polityka i etyka. Piąta z planowanych wystaw – Sztuka geometrii w Gorzowie Wielkopolskim – została odwołana z powodu wzrostu kosztów. Prace plastyków radomskich muzeum
pokazało na wystawie organizowanej przez ZPAP Artyści radomscy 1945–2011.
Ekspozycja stała: muzeum raz do roku, przez okres kilku miesięcy letnich, prezentuje własne
zbiory na wystawie Kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, czasami pod innym tytułem,
np. Kolekcja 18. Sztuka polska po r. 1945. Między ideą sztuki nowoczesnej a rzeczywistością i pamięcią
(2009) lub Kolekcja 19. Wędrując po tematach, czyli opowieści zapisane w dziełach sztuki (2010). Równocześnie z wystawami zmiennymi pokazuje mniejsze fragmenty kolekcji.
Mieczysław Szewczuk
Bibliografia:
M. Szeląg, Z punktu widzenia muzeum, [w zbiorze:] Sposób na życie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2002, s. 30–36;
M. Szewczuk, Program i wizja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, [w tomie:] Nowe muzeum sztuki: współczesnej
czy nowoczesnej?, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i sekcję polską AICA,
red. Dorota Folga–Januszewska, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005, s.195–204;
M. Szewczuk, Muzeum przyjaciół. Jak powstała kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, [w tomie:] Nowoczesność kolekcji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 85–96; [tekst nieco
zmieniony:] „Arteria” nr 8/2010, s. 80–83.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom 1975, historyk
literatury, polonista, krytyk sztuki, kurator wystaw, muzealnik. Obecnie kierownik Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu.
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1972; zestaw rysunków i obrazów Edwarda Dwurnika przedstawiających wydarzenia w Polsce od lat
60-tych do 90-tych, m.in. obrazy Iluminacja 1980 i Bogurodzica 1981; kilka prac przedstawiających
metaforycznie pytania około 1989, m.in. obraz Ryszarda Woźniaka +++ 1988.
Jest niewielki zbiór prac artystów zagranicznych, zestawy fotografii Pétera Gémesa (Węgry)
i obrazów Eugenii Gortchakovej (Rosja/Niemcy), także pojedyncze dzieła lub po kilka prac innych
twórców, jak Getulio Alviani (Włochy), Jiři Anderle (Czechy), Balthus, Michel Seuphor (Francja), Sjoerd Buisman (Holandia), Heinz Edelmann, Wolfgang Rossdeutcher (Niemcy), Rita Ernst (Szwajcaria),
Joseph Konopka (USA), Wiktor Piwowarow (Rosja), Leo Roth (Izrael), Alicia Scavino (Argentyna). Jest
zestaw obrazów Hilarego Gilewskiego (teraz repatrianta z Karagandy mieszkającego w Radomiu)
malowanych w Kazachstanie.
W kolekcji muzeum są dzieła artystów reprezentujących nurt awangardy i pozostających
w opozycji do tego nurtu, czerpiących inspirację z różnych tradycji, np. ze sztuki polskiej prowincji
(wystawa Władysław Hasior i konteksty, najpierw Olsztyn 2005), czy też sztuki przełomu XIX i XX
wieku.
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WYDARZENIA

O tkaninach Jolanty Rudzkiej-Habisiak

Elżbieta
Staniszewska

T

kactwo jest jedną z najstarszych technik, towarzyszących nam całe życie. Pod koniec ubiegłego stulecia napisałabym, że od pieluch do całunu lub giezła, ale pieluchy są jednorazowe
a ostatnie dwa terminy znają już tylko etnografowie i antropolodzy kultury. Nie zmienia to
faktu, że tkanina nadal osłania nasze ciało od chłodu i zimna, ale coraz częściej wyraża również naszą
osobowość. Nadal jest ważnym elementem w przestrzeni mieszkań od dekoracyjnych zasłon, rolet,
tapicerki mebli, obrusów po wykładziny i dywany, określając charakter i atmosferę wnętrza.
Tradycyjna tkanina z wełny, lnu, sizalu, wiskozy lub innych typowych włókien wykonana zwyczajowymi technikami jest już oczywista, wizualnie za ciężka i estetycznie przynależna ubiegłemu
stuleciu. Jej właściwości termiczne są nieistotne w czasach coraz doskonalszych technologii izolacyjnych stosowanych w budownictwie i nie powinna konkurować z minimalistycznymi meblami
oraz przedmiotami użytkowymi, które coraz częściej są nie tylko narzędziami, ale i dziełami sztuki.
Nasze oczekiwania estetyczne w ostatnim dwudziestoleciu bardzo się zmieniły. Wnętrza stały się
optycznie lekkie, jasne, więc oczekujemy nowych jakości estetycznych – druków na płótnie, eksperymentów formalny pozbawionych narracyjnego, czy ilustracyjnego charakteru a jednocześnie
czytelnych dla widzów.
Coraz trudniej o dzieło, będące źródłem opisanego przez Deweya doświadczenia estetycznego
(experience), które zapamiętamy dlatego, że zachwyciło. Niedawno, w kwietniu 2012 roku, przeżyłam
takie książkowe, opisane przez Johna Deweya i Stefana Morawskiego doświadczenie oglądając
prace prof. dr hab. Jolanty Rudzkiej-Habisiak w galerii PRad. Rogatka.
Autorka jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego
(obecnie Akademii sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego), gdzie uzyskała dyplom z tkaniny unikatowej w 1985 roku. Obecnie prowadzi Pracownię Innowacyjnego Obiektu do Wnętrza, Dywanu
i Gobelinu w macierzystej uczelni. „Wzięła udział w ponad 150 wystawach zbiorowych – polskich
i międzynarodowych oraz 26 indywidualnych. Tworzy obiekty i instalacje, zajmuje się szeroko pojętą
sztuką tkaniny artystycznej, a także projektowaniem dywanów. Jest laureatką prestiżowych nagród
za dzieła unikatowe, ale również kolekcje dywanów. Zainicjowała powstanie Fundacji Protextil
promującej polską sztukę włókna zarówno w kraju jak i za granicą. Jest członkiem Friends of Fibre
Art International (USA), wielokrotnie uczestniczyła w konkursach jako jurorka, a także projektowała
i realizowała ekspozycje krajowych i zagranicznych wystaw”1.
Tytuł ekspozycji w Rogatce – Jolanta Rudzka-Habisiak tkanina unikatowa zapowiadał tkaninę
interesującą. W czasie wernisażu czekałam, aż po oficjalnych powitaniach widzów i przedstawieniu dorobku autorki będę mogła podejść do wiszących prac, by z bliska je obejrzeć. Były bardzo
intrygujące, zróżnicowanie nie tylko formatami.
Prace Jolanty Rudzkiej-Habisiak zafascynowały mnie swoimi strukturami, logicznie wykorzystującymi odwieczną tkacką zasadę zależności osnowy i wątku, napięcia i rozluźnienia, różnorodnością
niuansów barwnych, przy jednoczesnej ascetyczności formalnej. Wizualną atrakcyjność autorka
zbudowała kontrastem faktur, kierunków, walorów, używając jako medium papiery i skóry opatentowanej techniki własnej.
Uzyskała wibrację powierzchni unieważniając materialność zastosowanych mediów oraz dobrze
nam znaną z codzienności ich użyteczność. Ujawniła ich nowe właściwości w swoim indywidualnym
i logicznym języku sztuki, konsekwentnym, komunikatywnym. Zaproponowała narrację o rytmie,
barwie, walorze, fakturze, reliefie będącą tautologią języka tkackiego, ale i w ogóle języka sztuki.
Zbudowała nie tylko dekoracyjne kompozycje, wielowarstwowe struktury, ale również bardzo
1

J. Niewiarowska, Jolanta Rudzka-Habisiak, katalog wystawy, Muzeum Kinematografii, Łódź 2008, s. 3.
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Wernisaż wystawy Jolanta Rudzka-Habisiak. Tkanina unikatowa. Fot. K. Berezowski.

atrakcyjne poprzez prostotę zastosowanych środków i własnych splotów. Jednocześnie wyposażyła
je w elegancję szlachetnych, luksusowych materiałów oczekiwaną we współczesnych wnętrzach.
Unaocznienie widzowi nowe, tak inne, że aż niezauważalne cechy papieru i skóry wywołując najpierw niedowierzanie, potem zdziwienie i wreszcie zachwyt. Autorka odmaterializowała te media
w swoich kompozycjach wykorzystując ich matowość lub połyskliwość, miękkość i elastyczność,
zwiewność i lekkość tak skutecznie, że trzeba uważnie przyjrzeć się tym strukturom, dotknąć je by
odróżnić skórę od papieru. Uwolniła je od ich użyteczności, do której przywykliśmy. Unieważniła
ich tożsamość w tak dużym stopniu, że dopiero dotykiem je identyfikujemy. Połyskliwość skóry
przypomina jedwab, a matowość papieru wełnę. Nasze przyzwyczajenia i skojarzenia skonfrontowane ze strukturami Jolanty Rudzkiej-Habisiak budują nowe doświadczenia estetyczne adekwatne do naszych ponowoczesnych czasów. Składa się na to znajomość tradycyjnych technik oraz
indywidualnych, opatentowanych splotów autorki, jej wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz
nietradycyjne, choć dobrze znane media. Przekazała w swoich dziełach ideę tkaniny z techniczną
perfekcyjnością i rzetelnością inną niż ta, do której przywykliśmy – ciężką, poprawną, oczywistą.
Buduje to nową jakość estetyczną trudną do zdefiniowania, ale zachwycającą prostotą i adekwatnością języka plastycznego.
Prace Jolanty Rudzkiej-Habisiak prezentowane w akademickiej galerii były dla mnie źródłem
nowych i na pewno zapamiętanych przeżyć estetycznych. Może będziemy mieli przyjemność
oglądać je jeszcze w przyszłości?
Elżbieta Staniszewska

Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury
i Form Użytkowych Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Mariusz A.
DAŃSKI

d dwóch lat na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej realizowany jest projekt INTERmedia.
Jego zasadniczym załozeniem jest umożliwienie studentom wyrażenia swobodnej wypowiedzi artystycznej w przestrzeni miasta. Dotychczas na trenie Radomia zrealizowanych
zostało pięć edycji INTERmediów, m.in. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia,
na Placu Corazziego przed Urzędem Miasta oraz na terenie Wydziału Sztuki.
Miejscem tegorocznej (czerwcowej) prezentacji były pomieszczenia Wydziału Sztuki i przyległy
do budynku plac. Sam pokaz był ukierunkowany na reinterpretację tematów związanych z pojęciami
Tożsamości, Zagrożenia i Polski. Do przeglądu dopuszczone zostały wypowiedzi posługujące się
zarówno klasycznymi mediami, jak i opartymi na języku charakterystycznym dla nowych mediów. Poszczególne działania
w żadnym stopniu nie były
ograniczane pod względem
technologicznym, czy treściow ym. Jedynym warunkiem, którego spełnienie było
wymagane, była możliwość
zaprezentowania wybranego
projektu w konkretnej przestrzeni wystawienniczej.
Dla większości uczestników
możliwość zaprezentowania
własnej pracy szerokiemu
gronu odbiorców stała się
w pewnym sensie obszarem
poszukiwań, który eksplorowali w sposób mniej lub
bardziej bezkompromisowy.
Młodzi adepci sztuki tworząc
podejmowali dialog z wybranymi zagadnieniami, często
łamiąc schematy i powszechne
ograniczenia. Wprawdzie nie
udało się ustrzec w niektórych
wypowiedziach uproszczeń
i pewnej trywialności obrazowania, ale sumaryczna ocena
wydarzenia jest jak najbardziej
pozytywna.
Idee, które materializowały
się w poszczególnych instalacjach często bywały zaskakujące. Z tego też powodu
dokonanie wyboru prac, które
szczególnie zasługują na wyróż- InterMEDIA 2012 – od lewej: prof. Aleksander Olszewski i Adam Melich.
nienie, nie należy do łatwych. Fot. M.A. Dański.
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Większość wypowiedzi opisuje świat w sposób bardzo subiektywny, ale zrozumiały dla widza.
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest prezentowana przez Adama Melicha praca, która przedstawia dużą, biało-czerwoną flagę, „zbudowaną” z dłoni, które zostają rozerwane. Autor w krótkim
komentarzu wyjaśnia, że praca ilustruje podziały, które na co dzień dają się zauważyć w społeczeństwie polskim, które (według niego) wciąż podejmuje trud walki o określenie swojej narodowej
tożsamości.
Kolejna z prac, instalacja Martyny Ziułek, składa się z zestawu trzech sztandarów (na każdym
charakterystyczne dla danej epoki godło), które nawiązują do trzech odrębnych okresów historii
Polski z hasłami charakterystycznymi dla nich. Pierwszy to lata 1918-1939 oraz hasło „BÓG, HONOR,
OJCZYZNA”. Drugi to okres PRL i credo „Myśli i czyny ojczyźnie”. Ostatni ilustruje okres współczesny,
gdzie na rewersie umieszczona została komiksowa chmurka, dająca wielorakie możliwości uzupełnienia informacji o indywidualne odczucia związane z tożsamością narodową. Nieokreślenie
ostatniego sztandaru żadnym hasłem, w pewnym sensie opisuje z jednej strony wielość idei towarzyszących młodemu człowiekowi we współczesnym świecie, z drugiej pokazuje jego zagubienie
w natłoku otaczających go informacji.
Praca Emilii Malary zwraca uwagę sterylnością wykonania i prostotą przekazu. Gładka kula
z niewielkim otworem w środku, do której wnętrza możemy zajrzeć – intryguje. Nasza ciekawość
po chwili zostaje zaspokojona... w mroku widzimy ostre elementy, przypominające piki lub gwoździe, które wydobyte zostają z mroku za pomocą subtelnego podświetlenia pojedynczą diodą
(temat – zagrożenie).
Nie mniej interesującą propozycję przedstawił Łukasz
Fałdrowicz, którego instalacja
przedstawia stary, kościelny
konfesjonał, odnowiony i pomalowany na niebiesko z dużym logo jednego z większych
portali społecznościowych
– miejsca, jak sam autor zauważa, wirtualnych rozgrzeszeń. Praca prosta, jednakże
widocznie wzbudzającą zainteresowanie oraz ożywione
dyskusje wśród wielu uczestników pokazu.
Anna Grabowska zaproponowała prosty układ opierający się na zaprzeczeniu funkcji
użytkowej. Pokazała instalację,
o której sama pisze: w swoim
obiekcie umieszczę podporę
w centrum, a wkoło umieszczę
3 drzewka. Będzie to negatyw
tego co możemy obserwować
na każdym osiedlu. Poczucie
zagrożenia z powodu niedostatecznej ilości drzew, wyzwala
w nas potrzebę szczególnej
ochrony tego co zapewnia nam
życie. Zapominamy, że ekosystem jest tak silny, że sam potrafi
zachować równowagę, a przy
okazji otoczyć nas ochroną.
I jeszcze dwie prace, o których
chciałbym krótko wspoInterMEDIA 2012 – fragment instalacji Martyny Ziułek.
mnieć. Pierwsza to instalacja
Fot. M.A. Dański.

115

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej

WYDARZENIA

116

O projektowaniu architektury.
Triada Witruwiusza

A

InterMEDIA 2012 – instalacja Anny Grabowskiej. Fot. M.A. Dański.

Katarzyny Smolarskiej, która stworzyła bardzo osobisty fotoplastykon zamknięty w starym młynku
do kawy, który pełni rolę wysmakowanej graficznie, bardzo subtelnej opowieści o najbliższych autorce osobach.
Natomiast praca Kamila Mieszczakowskiego to jedyny podczas tegorocznego przeglądu performance. Narrator buduje napięcie tworząc ze skrawków gazet (opisujących nieprawidłowości
w funkcjonowaniu państwa) mapę współczesnej Polski. Obraz, który nam przedstawia autor, mimo
kolorowego „opakowania”, sprawia wrażenie wyjątkowo przygnębiające. Po skończeniu formowania
mapy, Mieszczakowski dokonuje „rytualnego” obmycia rąk. Sugerując, że zdecydowanie odcina
się od zaistniałej sytuacji i odchodzi, by po chwili wrócić, posprzątać i... odejść. Skoro jest jak jest,
to co tu zmieniać?1 – zdaje się retorycznie pytać .
Interesujących prac było oczywiście znacznie więcej, być może niektóre z nich były nawet
ciekawsze od tych, które tu wymieniłem. Jednego jestem pewien – było to ciekawe wydarzenie,
którego być może kontynuacja będzie miała wkrótce swoją dalszą część, podczas realizacji wspólnego projektu z innymi uczelniami artystycznymi.
Prezentowane podczas przeglądu prace zrealizowane zostały w Katedrze Mediów Cyfrowych
i Fotografii pod kierunkiem prof. Aleksandra Olszewskiego, dra Mariusza Dańskiego i mgra Szymona Piasty. W wydarzeniu brali udział studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunku
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych i specjalności: Działania Artystyczne, Moda
i Design oraz Multimedia i Grafika Cyfrowa.
Mariusz A. Dański
1

P. Bukartyk, Piosenka z praniem w tle.

Autor, dr, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów Cyfrowych
i Fotografii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Bogusław
Blum

rchitekt (gr. archos – naczelnik, tekton – budujący), chcąc by temat projektowy był prawidłowo
rozwiązany, winien pamiętać o trzech składowych częściach każdego dzieła architektonicznego, a mianowicie: o funkcji, konstrukcji i formie.
Te trzy elementy muszą być prawidłowo rozwiązane i z równorzędną starannością potraktowane. Nie powinien traktować żadnego z tych składników za ważniejszy od pozostałych. Bo na
przykład położenie nadmiernego nacisku na funkcję odbije się niekorzystnie na konstrukcji i formie
obiektu i odwrotnie.
Ta zasada równorzędnego potraktowania funkcji, konstrukcji i formy znana była od czasów
starożytnych, tylko inaczej je wówczas nazywano.
Dwa tysiące lat temu pewien Rzymianin, inżynier wojskowy w służbie cesarza Oktawiana
Augusta (63 przed Chr. – 14 po Chr.), nazwiskiem
Marius Vitruwius Pollio, (znany w historii architektury
jako Witruwiusz) napisał dzieło De architectura libri
decem (O architekturze ksiąg dziesięć). Traktat ten
zadedykowany cesarzowi rozpoczął pisać w roku
27 p.n.e., a zakończył w 13 roku przed narodzeniem
Chrystusa. Traktat Witruwiusza został napisany na
podstawie całego dorobku starożytnej architektury
greckiej i rzymskiej, i do dziś stanowi najważniejsze
źródło wiedzy o architekturze antycznej.
W trzecim rozdziale księgi pierwszej stwierdził,
że projektując budynek należy uwzględnić jego trzy
cechy: trwałość, użyteczność i piękno1. Formuła
ta zwana witruwiańską triadą do dziś zachowuje
aktualność.
Bo przecież w każdym opisie dzieła architektury,
czy to wzniesionym przed wiekami, czy też tego, Triada Witruwiusza.
które ma zostać zbudowane, najpierw mówi się Dobry projekt architektoniczny uwzględnia
o konstrukcji i materiałach, (dzisiaj określa się to w równym stopniu wymagania funkcji, konstrukcji
jako technologię wykonawstwa), a więc o staraniach i formy. Fot. internet.
mających zapewnić mu trwanie, następnie o jego wartościach użytkowych czyli o funkcji, inaczej
użyteczności i wreszcie o tym, jak wygląda czyli jaką nadano mu formę i wygląd, aby dzieło to
podobało się ludziom.
Konstruowaniem budowli zajmuje się dziś wyodrębniona część inżynierii, która matematycznie
może wykalkulować (obliczyć) i określić jej trwałość, znając cechy użytych materiałów, sposób ich
zastosowania i warunki, jakim będzie musiała stawić czoła w przyszłym użytkowaniu.
Kwestia użyteczności nie przedstawia się tak jednoznacznie jak trwałości. Projektowany obiekt
(budowla lub budynek) winien zaspakajać potrzeby dwojakiego rodzaju. Takie, które można jednoznacznie określić, wynikające z klimatu, oświetlenia, akustyki wnętrza oraz takie, które wynikają
z przeznaczenia obiektu na konkretne cele np. na dom mieszkalny, szkołę, szpital, teatr czy świątynię.
Ale to nie wszystko. Do właściwego funkcjonowania niektórych obiektów potrzebne jest jeszcze
coś, co można określić jako właściwy nastrój, atmosferę np. dla kościoła czy teatru. Oczywiście sam
architekt nie rozwiąże wszystkich tych zagadnień. Musi współpracować ze specjalistami w kwestiach
1

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa 1956.
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związanych z trwałością budowli (konstruktorem), komfortem klimatycznym (instalatorem) i z innymi w zakresie oświetlenia,
akustyki, zabezpieczeń przeciw pożarowych
itd. Architekt musi wszystkie te wymagania
pogodzić i złożyć w sensowną całość. Efekt
zależy nie tylko od wiedzy i doświadczenia
architekta, ale i od jego intuicji.
Najbardziej subiektywnym i złożonym
jest temat piękna, bowiem nie istnieje definicja piękna, która by wszystkich zadowalała.
Jednakże wszyscy oczekujemy od architektury, żeby nam się podobała. W tym miejscu
zostawmy ten temat jako otwarty.
Dzieło Witruwiusza wywarło ogromy
wpływ na sztukę renesansu i rozwój nowożytnej teorii architektury. Zasadę równorzędnego traktowania składników witruwiańskiej
triady podważyli architekci awangardowi
Obserwatorium i Instytut Astrofizyczny na Wzgórzu Teledoby modernizmu. Na początku XX wieku graficznym w Poczdamie (1919–1921).
pojawiły się nowe kierunki zrywające z archi- Widok i przekrój. Rzeźbiarsko wymodelowana budowla
tekturą tradycyjną: ekspresjonizm, konstrukty- zaprojektowana jako żelbetowa, ze względu na trudności
z wykonaniem odpowiedniego szalunku
wizm, funkcjonalizm, racjonalizm.
Ekspresjonizm, antyrealistyczny kierunek wzniesiono z cegły i oblano betonem. Fot. internet.
w sztuce, głównie niemieckiej zakładał, że dzieło sztuki winno odzwierciedlać spotęgowane przeżycia artysty, a w architekturze ma obowiązywać całkowita swoboda w kształtowaniu formy obiektu.
Powszechnie znanym przykładem tego kierunku, niestety już nie istniejącym2, jest obserwatorium
astrofizyczne zwane wieżą Einsteina w Poczdamie (1921), arch. Ericha Mendelsohna (1887–1953).
Prymat silnie ekspresyjnej formy nad konstrukcją
uwidocznił się tutaj tym,
że budowla – rzeźba miała być
wykonana z żelbetu, a wymurowano ją z cegły i pokryto
betonem. Jest to dzieło całkowicie podporządkowane
formie, z pominięciem logiki
konstrukcji i funkcji. Kierunek
ten znalazł większe zastosowanie w projektach wnętrz.
Za przykłady niech posłużą widownia teatru „Komödie” oraz
przebudowa Opery Państwowej w Berlinie (1924), obydwa
Berlin. Teatr „Komödie”. Widownia. 1921. Fot. internet.
dzieła w tymże mieście, autorstwa arch. Oskara Kaufmana3.
Wśród prac teoretycznych propagujących ekspresjonizm godnym przypomnienia jest studium Leona Chwistka Zagadnienia współczesnej architektury (1921). W pracy tej, Leon Chwistek
(1884–1944), wybitny matematyk – logik, filozof, teoretyk sztuki i malarz, postulował zerwanie z linią
prostą w architekturze4. Jego fantastyczny projekt hotelu – wieży w górach np. w Zakopanem,
(niestety w formie opisowej, popartej tylko ekspresyjnym rysunkiem), był polemiką z pomysłem
Budynek obserwatorium został zniszczony w 1945 r. w wyniku nalotów alianckich.
T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. Wydawnictwo 1980, s. 516.
4
L. Chwistek, Zagadnienia współczesnej architektury, [w:] L. Chwistek, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie,
wybór i opracowanie T. Kostyrko, Kraków 2004, s. 103–111.
2
3
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miasta – wieżowców Perreta, spopularyzowanej
i rozwiniętej przez Le Corbusiera5. Koncepcję miasta
złożonego z olbrzymich, 60-piętrowych graniastosłupów, z których każdy może pomieścić 10 tysięcy
mieszkańców, Chwistek akceptował jako funkcję, natomiast odrzucał jako formę. Według Chwistka forma
miast – wieżowców jest jednostronna i nudna, przez
co osłabia system nerwowy, wymagający pobudek
w postaci zmienności otoczenia, pełnego niespodzianek np. zakamarków, schowków, schodków itp.
Niewątpliwie, jak pisze autor, w takim mieście będzie
więcej słońca, ale to nie powód, żeby ściany domów,
okien i werand były geometrycznie proste. „Jeśli nie
chcemy identyfikować wygody, z tym do czego przywykliśmy – jak pisze autor, mając na myśli zachowanie
linii prostej we współczesnych budynkach – a raczej
żądni jesteśmy odmiany, niespodzianki i rozmaitości
musimy zerwać zasadniczo z linią prostą w architekturze”6. W pudełkowatych blokach widział Chwistek
nudną i deprymującą koszarowość. Chwistkowa
teoria stylu krzywoliniowego miała zastąpić rodzący
się koszarowy funkcjonalizm.
Dla ilustracji tego stylu Chwistek prezentuje
projekt hotelu w górach, np. w Zakopanem jako odpowiedź na – jak pisze – „rażący dysonans, jakim są Leon Chwistek – Hotel w Zakopanem, 1920.
w stosunku do gór prostopadłościany i graniastosłupy Fot. internet.
dzisiejszej architektury”. Do rozwiązania problemu budowy gmachów monumentalnych w górach
nie nadaje się styl zakopiański, lecz nowy krzywolinijny styl, orzeka autor i dodaje: „Trzeba tylko
zerwać z przesądami takimi jak prawo symetrii, równoległości. Właśnie w Tatrach, gdzie szczyty
gór są żywym przykładem monumentalności i powagi kształtów asymetrycznych i rozwichrzonych
– trzeba się zdobyć na taki gest”7.
Hotel – pałac w Zakopanem miał futurystyczną formę stożka w kształcie szyszki pinii, zakończonego odchyloną od pionu wieżycą – obserwatorium, z licznymi balkonami – werandami, w formie
grot, z wieżyczkami w formie smreków, galerią – pochylnią, do swobodnego zjazdu w dół – w sumie
formę nawiązującą do Krywania, szczytu tatrzańskiego.
Projekt krzywoliniowego hotelu – pałacu zamierzał Chwistek kontynuować wespół z architektem Szymonem Syrkusem (w początku lat 20-tych łączyła ich przynależność do grupy artystycznej
Fomiści8. Jednakże do realizacji tego pomysłu nie doszło z wielu przyczyn, m.in. rozrysowanie
ekspresyjnej, rozwichrzonej bryły w rzutach Monge’a okazało się zadaniem niewykonalnym.
Osiągnięcia techniki i nowe technologie wznoszenia budowli przy użyciu stali, szkła i betonu skłaniały do stosowania racjonalnych i prostych konstrukcji, nawet za cenę zubożenia formy i układów
funkcjonalnych obiektów. Architektura jest sztuką konstruowania głosili inżynierowie, technolodzy
i ekonomiści, pozostawiając nieco na uboczu architektów z ich poczuciem piękna i harmonii formy.
Kierunek ten nazwany konstruktywizmem, najbardziej radykalny, bo zrywający całkowicie z architekturą tradycyjną znalazł, podamy grunt w Rosji sowieckiej, tam bowiem narodził się w 1914 roku.
5
Leon Chwistek jako jeden z pierwszych, streścił artykuł Le Cobusiera Trois rappels a M.M. les architectures,
zamieszczony na łamach „L’Esprit Nouveau”, później włączony do książki Vers une architecture. W artykule tym
Le Cobusier rozwinął myśl Augusta Perreta miasta–wieżowców, którą wykorzystał w projekcie „Miasta dla trzech
milionów mieszkańców” (1922) oraz w „Le Plan Voisin de Paris” (1925). Pierwszego krytycznego omówienia Vers
une architecture dokonał w 1924 historyk sztuki Alfred Jan Lauterbach (1885–1943), historyk sztuki. Przed 1925 poza
nim i L. Chwiostkiem kilka uwag miast–wieżowcom poświęcił architekt Franciszek Mączyński. Patrz: A. Lauterbach,
Nowe drogi architektury, „Wiadomości Literackie”, 1924, Nr 26, s. 3; Fr(anciszek) M(ączyński) – Domy wielopiętrowe,
„Architekt”, 1923, Nr 4, s. 34–35.
6
Op. cit. 108.
7
Ibidem, s. 108.
8
Ibidem s. 168. Pisze o tym świadek życia i biograf Karol Estreicher, Leon Chwistek, Biografia Artysty (1884–1944),
s. 168.
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Tutaj, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej, architektura tego kierunku została użyta do realizacji tzw kondensatorów społecznych czyli budowli wielofunkcyjnych, które miały służyć tworzeniu
nowego społeczeństwa komunistycznego9. Sztandarowym projektem konstruktywizmu, lecz
nie zrealizowanym, jest pomnik Trzeciej Międzynarodówki (1920) – rzeźbiarza Władymira Tatlina
(1885–1953), lidera tego kierunku.
Wybitnymi przykładami tego kierunku są zrealizowane prace braci Wiesninów: Aleksandra – budynek redakcji „Prawdy” (1923) w Moskwie oraz Wiktora – zapora Dnieprostroj na Ukrainie (1932).
Słynnym przedstawicielem tego kierunku był Konstanty Mielnikow (1890–1974). Jego klub robotniczy
im. Rusakowa w Moskwie (1927) do dziś zadziwia śmiałością formy i trwałością konstrukcji10.
Późniejszym przykładem konstruktywizmu jest architektoniczne ukształtowanie jednostki
mieszkalnej w Marsylii (1927–1953) zaprojektowanej przez Le Corbusiera (1887–1965).
W Polsce fascynacja tym kierunkiem pozostała w sferze literackiej i projektowej. „Szklane domy”
Żeromskiego, tak sugestywnie opisane w Przedwiośniu, swój początek biorą w fantastycznych projektach ekspresjonistów niemieckich, ze szkiców Finsterlina i Mendelsohna oraz z idei zabudowy
masywów górskich lansowanych przez braci Lukhard czy „szklany dom niebios” architekta Brunona
Tauta (1880–1938)11. Niewykluczone, że był to także wpływ wizji fantastycznej architektury i prac
teoretycznych Leona Chwistka, wcześniej wymienionych.
Konstruktywizm w architekturze i suprematyzm (abstrakcja geometryczna w sztuce) promowali
awangardziści z Bloku (1924), Mieczysław Szczuka (1898–1927) i Teresa Żarnowerówna (1895–1950),
popularyzując w czasopiśmie tejże nazwy, prace tzw. rosyjskiego suprematysty Kazimierza Malewicza
(1878–1935), również swoje własne. Malewiczowskie kompozycje przestrzenne brył zw. architektonami
(zestawy brył bez określonego przeznaczenia) wywarły wpływ na twórczość Wrighta12.
Fascynację konstruktywizmem przejawiali także w swych pracach studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej np. dyplom Józefa Malinowskiego z 1925 roku – projekt 4-piętrowego
domu w śródmieściu z tyluż piętrowym garażem, czy Kazimierza Malczewskiego – Dom Ludowy
z 192613.
W projektowaniu architektury nadmierny nacisk na funkcję położył funkcjonalizm. Zasady funkcjonalizmu zostały sformułowane w końcu XIX wieku jako sprzeciw do powszechnie wówczas panującego

Moskwa. Klub Robotniczy im. Rusakowa. Rzut, przekrój i widok. Arch. K. Mielnikow (1927). Fot. internet.
J. Melvin, Architektura. Kierunki. Mistrzowie. Arcydzieła, Poznań 2007, s. 102.
T. Barucki, Konstanty Mielnikow, Warszawa 1981, s. 29–36;
11
A. K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka, Wrocław–Warszawa–Kraków,
Zakład Narodowy Ossolińskich, Wyd. PAN1967, s. 182. O wpływie Chwistka na wizję Żeromskiego „szklanych domów”
pisze K. Estreicher – Leon Chwistek. Biografia artysty..., s. 168.
12
H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, Warszawa 1976.
13
I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918–1939, Warszawa 1968, s. 145–146.
9
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Poznań. Pawilon wystawowy Państwowej Fabryki
Nawozów Azotowych na Powszechnej Wystawie
Krajowej w 1929 r. Arch. Szymon Syrkus (architektura), Helena Syrkus (wnętrza), inż. Stanisław Hempel
(konstrukcja). Fot. internet.

Pińsk (woj. Wołyńskie, obecnie Ukraina).
Projekt domu przy Fabryce Towarzystwa
Braci Lourie, arch. Sz. Syrkus (1930).
Rzut parteru i perspektywa.
Fot. internet.

eklektyzmu. Kierunek ten uznawał funkcję jako zasadniczy czynnik w kształtowaniu zarówno planu
danego obiektu, jak konstrukcji i formy. Jednym z pionierów funkcjonalizmu był Luis Henri Suliwan
(1856–1924), inicjator wieżowców o konstrukcji szkieletowej w USA (tzw. szkoła chicagowska). W Europie najsilniej rozwinął się po I wojnie światowej propagowany przez Waltera Gropiusa (1887–1979),
Mies van der Roha (1886–1969), Le Corbusiera (1887–1965), w Polsce przez modernistów z grupy Praesens. Lider polskich awangardzistów architekt Szymon Syrkus (1896–1964) sformował w 1926 roku
rodzaj matematycznego wzoru,
według którego – architektura
jest funkcją czynników socjalnych,
technicznych i przestrzenno-plastycznych A=f (S, T, P)14.
Definicja Syrkusa ujęta w wymienionym wzorze bliska jest innemu kierunkowi, który nazwano
racjonalistycznym.
Kierunek ten rozwinięto w Szkole Bauhaus W. Gropiusa (Weimar od
1919 i Dessau 1925–1933), gdzie
uczniowie poznawali teoretycznie
i praktycznie wszystkie czynności
związane z projektowaniem, mając
przy tym obowiązek zaznajomienia z materiałami budowlanymi
i konstrukcjami, jakich wymaga
budowa. W projektach opracowy- Dessau, Niemcy. Budynek Bauhausu, arch. Walter Gropius, 1925–1926.
wanych w Szkole Bauhaus dążono Fot. internet.
14
J. Roguska, Helena i Szymon Syrkusowie: Koncepcje typizacji i uprzemysłowienia architektury mieszkaniowej, [w:]
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN Komitet Architektury i Urbanistyki, Tom XLV, zeszyt 2/2000, s. 106.
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do najbardziej ekonomicznych rozwiązań o najprostszych formach, jednakże z wykorzystaniem
najnowszych zdobyczy techniki.
Godnym przypomnienia jest fakt, że nową siedzibę w Dessau budowali sami uczniowie pod
nadzorem starszych kolegów, według projektów swych profesorów.
Gropius uważał, że dobry projektant winien poznać wszystkie elementy budownictwa od nauki
rzemiosł budowlanych po projektowanie architektoniczne na wysokim poziomie. Jego zdaniem
warsztat projektowy architekta nie może być odłączony od samej budowy, a architekt winien być
przede wszystkim biegłym budowniczym.
Zasady kierunku racjonalistycznego najpełniej nawiązują do słynnej triady witruwiańskiej.
Według teoretyków racjonalizmu trzy elementy: funkcja, konstrukcja i forma muszą ze sobą
harmonizować. I tu triadę Witruwiusza zamyka koło historii. Powtórzmy: funkcja (użyteczność),
konstrukcja (trwałość) i forma (piękno) winny być w równym stopniu uwzględniane w projekcie
architektonicznym.
Formuła (triada) Witruwiusza jest narzędziem, które wprowadza ład we wszelkich dyskusjach
o architekturze. Kierują się nią projektanci, stosują szkoły wychowujące architektów, używają krytycy
oceniający architekturę. Są to prawdy niekiedy zapominane, choć ogólnie znane.
Bogusław Blum
Literatura przedmiotu:
Barucki T., Konstanty Mielnikow, z serii: Mała Encyklopedia Architektury, Warszawa 1981.
Basista A., Architektura. Dlaczego jest, jaka jest. W serii: Krótko i węzłowato, Kraków 2000.
Blum B., Leona Chwistka estetyka architektury, praca egzaminacyjna z filozofii na Wydziale Filozofii Socjologii i Ekonomii Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.
Glancey J., Historia architektury, Warszawa 2002.
Gössel P., Leuthauser G., Architektur des 20, Jahrhunderts, Benedikt Taschen Yerlag Koln 1990.
Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku do współczesności,
Warszawa 1996.
Melyin J., Architektura. Kierunki. Mistrzowie. Arcydzieła, Poznań 2007.
Nesmith L.E., Architektura. W serii: Wiedza w pigułce, Poznań 2000.
Olszewski A.K., Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka. Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
Roguska J., Helena i Szymon Syrkusowie: Koncepcje typizacji i uprzemysłowienia architektury mieszkaniowej, [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN Komitet Architektury i Urbanistyki, Tom XLV, zeszyt
2/2000, s. 105–119.
Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, Warszawa 1976.
Tauszyński K., Dokumentacja budowlana 3. Wstęp do projektowania architektonicznego, Warszawa 1993.
Wisłocka I., Awangardowa architektura polska 1918–1939, Warszawa 1968.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa 1956.

Autor, dr, architekt radomski, współpracuje z Katedrą Architektury i Form
Użytkowych Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Członek Radomskiego
Towarzystwa Naukowego.

Andrzej Minajew (1946–2012).
Malarz Radomia

Mieczysław
SZEWCZUK

A

ndrzej Minajew urodził się w Radomiu 30.11.1946,
tu też zmarł 6.06.2012, całe życie związany był z naszym miastem. Kiedy w roku 2004 z okazji jubileuszu
30-lecia uzyskania dyplomu w warszawskiej Akademii, organizowaliśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
jego retrospektywną wystawę malarstwa, grafiki i rysunku
– zatytułowaliśmy ją „Malarz Radomia”.
W gronie artystów z pokolenia, które nadało nowy kształt
radomskiej plastyce na przełomie lat 60-tych i 70-tych, on
– wydaje się – najsilniej przeżywał Radom; właśnie w jego
twórczości temat Radomia pojawiał się najczęściej.
Andrzej Minajew zyskał największą popularność z radomskich malarzy. (Np. na stronie stowarzyszenia „Radomianie
w Warszawie” wymieniany jest jako jedyny malarz współczesny wśród „sławnych” radomian).
Niezwykłe zdolności w zakresie plastyki ujawniał już
w szkole podstawowej. Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Radomiu w 1966, w siedzibie Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, w Domu Esterki – jeszcze przed
rozpoczęciem studiów. Na uzdolnionego ucznia liceum
zwrócił uwagę Jerzy Likowski. Studiował Andrzej Minajew
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Grafiki. Malarstwo najpierw pod kierunkiem prof. Janusza Strzałeckiego, potem u prof. Jerzego Tchórzewskiego, którego
uważał za swojego mistrza. Dyplom przygotował w pracowni
prof. Haliny Chrostowskiej, z grafiki warsztatowej (1973).
Później grafiką warsztatową się nie zajmował (nie pozwalało
mu uczulenie na związki ołowiu w kwasach i farbach).
Rysował Radom i wydawał teki tych rysunków (1974,
1989), ale przede wszystkim uprawiał malarstwo i przez wiele
lat malował nasze miasto, także reprezentacyjne widoki dla
Urzędu Miasta. Jeden z tych obrazów – widok ulicy Żeromskiego od placu Konstytucji – Muzeum pożyczało z Urzędu
w 2002 na wystawę pt. Moje Miasto.
Przyłączył się Andrzej Minajew do grona malarzy radomskich utrwalających obraz miasta, w konwencji – nazwijmy ją
umownie – realistycznej. Malowali przed nim Radom Władysław Mikos, Wacław Dobrowolski i – najważniejszy dla niego
– Edward Kiełtyka. Spotkał Kiełtykę po raz pierwszy, gdy był
studentem; przyjechał wtedy na wakacje i zobaczył na placu
Konstytucji malarza przy sztaludze... i jego obraz, o którym
pomyślał, że to „realizm najwyższej próby”. Zapewne to spotkanie zdecydowało o późniejszych jego wyborach. Wbrew
temu, że odczuwał wtedy i przez lata pokusę tworzenia rysun-

Andrzej Minajew. Fot. J. Kutkowski.
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ków i obrazów bardzo ekspresyjnych, zarówno pejzaży, jak i metaforycznych przedstawień sytuacji
egzystencjalnej człowieka. I te prace były wyróżniane i nagradzane, np. akwaforta z czasu studiów,
z 1970 r. Don Kichot, pokazywana była na wystawie prac wyróżniających się studentów warszawskiej
ASP w Parmie w 1971 r., a za obraz olejny Wędrowiec, z 1977, otrzymał I nagrodę na wystawie Przedwiośnie w Kielcach (w 1977). W pracy magisterskiej pisał o malarstwie Francisa Bacona!
Kiełtyka, znakomity malarz i człowiek wolny, stawał się wzorem... Andrzej Minajew wśród malujących i rysujących Radom z największą precyzją notował szczegóły, architektoniczne detale, ale
też wiele elementów, nawet przypadkowych, i ludzi na ulicy. Szkicował na ulicach, ale wspierał się
też fotografią. Utrwalał moment, kiedy miejsce ukazane na obrazie tak właśnie wyglądało. (Takie
szczegóły malarze często pomijają).
Ważną rolę, jaką odegrał w Radomiu Andrzej Minajew – on, najbardziej popularny ze wszystkich
– było rozpowszechnienie wśród wielu snobów przekonanie, że wypada posiadać jego obrazy.
W 1989 r. został laureatem Nagrody im. Jacka Malczewskiego, przyznawanej przez Prezydenta
Miasta Radomia. Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak uczestniczył w pogrzebie 11 czerwca.
Krótko pracował na etacie – w czasie studiów otrzymał z urzędu miasta stypendium i potem
przez trzy lata pracował w urzędzie jako plastyk miejski. W latach 70-tych i 80-tych zajmował się
też projektowaniem, uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, współpracował jako scenograf
z kabaretem Contra, był redaktorem graficznym najpierw WIK-u (czyli Wojewódzkiego Informatora
Kulturalnego), a potem „Kontaktu” (umieszczał w tych pismach dużo rysunków). Ale generalnie „żył
z malarstwa” – i gust środowiska odbiorców wpływał na jego twórczość. Na wspomnianej wystawie
jubileuszowej zobaczyłem, zaskoczony, wśród wielu obrazów malowanych zgodnie z oczekiwaniami odbiorców („więcej kolorów”) – obraz dużego formatu, utrzymany w dość jednolitej, ciepłej
tonacji; świetny realistyczny pejzaż, utrwalający atmosferę ciepłego dnia.
Drugim miastem, malowanym przez niego, od lat 80-tych, był Kazimierz nad Wisłą (ulice, rynek,
rozległe panoramy), ale było też wiele widoków natury, z plenerów myśliwskich, z indywidualnych
wyjazdów nad Drzewiczkę. Malował drzewa nad rzeką, drogę wśród pól, widok pól i brzeg lasu
– zmieniające się razem ze zmianą pór roku.
Na wystawie zorganizowanej w grudniu ubiegłego roku, przez Okręg Radomski ZPAP – z okazji
stulecia Związku – pokazano trzy obrazy z cyklu Podwórka (z lat 1977–8, z kolekcji Muzeum), które
wskazał artysta. Widoki bram w Rynku i na Żeromskiego. Mniej efektowne od innych obrazów,
niezbyt dużego formatu, o wyjątkowej prostocie i sile – utrwaliły szarość miasta, klimat tamtych
lat. Nikt nigdy – poza nim – nie poświęcił tyle uwagi i obrazów widokom starego Radomia, rynkowi
i ulicom Miasta Kazimierzowskiego, które jest wciąż chlubą i wstydem, bo zaniedbane (ale to się
powoli zmienia, pozostanie dokument, zapis prawdy tego czasu).

***
20 czerwca w pociągu z Warszawy, brat „Wojtka” (bo takie imię miał Andrzej dla przyjaciół), Maciej
Minajew, opowiadał mi o nim, jego pracowitości, ostatnim dniu choroby: Zmarł w środę, a dzień
wcześniej, we wtorek, zobaczył na sztaludze nie ukończony mały tryptyk. – Przecież ja to muszę dokończyć. Hania pomogła mu usiąść na krzesełku – i malował, dokończył, z pomocą Hani, żony, która
podtrzymywała rękę.
Mieczysław Szewczuk

Subiektywny przegląd wydarzeń
wrzesień 2011 – czerwiec 2012
2011

WRZESIEŃ

„Łaźnia” prezentowana była wystawa: Miniatura
tkacka 2010–2011. Wystawa autorska Hanny Wojdały-Markowskiej.

• dr hab. Andrzej Markiewicz, prof. nadzw. PRad
został laureatem 27. Ogólnopolskiej Wystawy
Twórczości Pedagogów Plastyki - Rzeszów 2011
(I nagroda za zestaw prac rysunkowych).

PAŹDZIERNIK

• 4 września w ramach cyklu Sztuka Wydziału
Sztuki zaprezentowana została w Galerii Wydziału Sztuki AIG Lincoln w Radomiu indywidualna
wystawa prof. Adama Romaniuka.
• 12 września w galerii Akademija Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych odbył się wernisaż dwóch
wystaw pedagogów związanych z Wydziałem
Sztuki Politechniki Radomskiej. Prace zaprezentowali prof. Aleksander Olszewski – grafikę
cyfrową, dr Wiesław Jelonek – rzeźbę.
• 15 września w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie odbył się wernisaż
wystawy z cyklu Japonizm polski – Przestrzeń
ukryta / A hidden space, prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego.
• Dr hab. Jan Trojan, prof. nadzw. PRad., kierownik Katedry Projektowania i Grafiki Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej zdobył Grand Prix VII
Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego,
organizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie.
• 20 września w galerii Forum Śródmiejskiego
Forum Kultury w Łodzi odbył się wernisaż wystawy: Aleksander Olszewski – Kompozycje.
• We wrześniu w sali kameralnej galerii BWA
w Rzeszowie prezentowana była indywidualna wystawa Andrzej Markiewicz – Rysunek
2000–2004.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom 1975, historyk
literatury, polonista, krytyk sztuki, kurator wystaw, muzealnik. Obecnie kierownik Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu.

Mariusz A.
DAŃSKI

• Na przełomie września i października w radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii

• Andrzej Wajda Radomiu
14 października 2011 na piątkowe uroczystości
związane z odsłonięciem tablicy poświęconej
Jakubowi Wajdzie przyjechali do Radomia
Andrzej Wajda z żoną, Krystyna Zachwatowicz
oraz Leszek Wajda. Równocześnie w galerii Rogatka odbył się wernisaż wystawy: Kpt. Jakub
Wajda. Katyń. Dokumenty i fotografie. Inicjatorem wmurowania tablicy był prof. Aleksander
Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej.
• W październiku w ramach cyklu Sztuka Wydziału Sztuki zaprezentowana została w Galerii
Wydziału Sztuki AIG Lincoln w Radomiu indywidualna wystawa Szymona Piasty.

LISTOPAD
• 3 listopada w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomiu w galerii Exlibris odbył
się wernisaż wystawy Mariusz A. Dański – Szkice
(nie)rzeczywiste.
• 4 listopada w warszawskiej galerii Działań
w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Apoloniusz Węgłowski – malarstwo.
• 9 listopada w Galerii ZPAP Na piętrze w Łodzi
odbył się wernisaż dwóch wystaw indywidualnych: Andrzej Markiewicz – rysunek i Łukasz
Rudecki – malarstwo.
• W ramach tworzonego przez Piotra C. Kowalskiego cyklu Obrazy Przejściowe jedna z prac
artysty była realizowana na Wydziale Sztuki.
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MARZEC

KRONIKA
Uroczysty wernisaż 42. „Salonu Zimowego. Ciąg Dalszy”. Fot. K. Berezowski.

• W czwartek 24 listopada podczas posiedzenia
Senatu Politechniki Radomskiej, prof. Aleksander Olszewski – Dziekan Wydziału Sztuki,
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia
26 września 2011 został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za
wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej
oraz za osiągnięcia w działalności dydaktycznej
i społecznej. Wręczenia odznaczenia dokonał
Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek.

GRUDZIEŃ
• 11 grudnia w galerii Pentagon odbył się uroczysty wernisaż 42. „Salonu Zimowego. Ciąg
Dalszy”. Prace uczestników biorących udział
w Salonie prezentowane były w Akademickiej
Galerii Sztuki Rogatka, Pentagon oraz Akademickiej Galerii Sztuki AIG Lincoln. Podczas Salonu
nagrodę fundowaną przez firmę Intersol otrzymał za malarstwo dr hab. Jan Trojan, prof. nadzw.
PRad. (kierownik Katedry Projektowania i Grafiki
Wydziału Sztuki). Komisarzem Salonu był dr hab.
Andrzej Markiewicz, prof. nadzw. Prad.

2012

STYCZEŃ

• Medal Gloria Artis
Dnia 23 marca 2012 na Wydziale Sztuki odbyła
się miła uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi
Gieradze (kierownikowi Katedry Malarstwa i Rysunku) medalu Gloria Artis za zasługi dla kultury
polskiej. Na spotkanie przybyli m.in.: reprezentujący Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej prof. Wiktor Jędrzejec
(dyrektor departamentu) i Maksymilian Celeda
(radca ministra) oraz dr Zdzisław Bujanowski
dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Medal
Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznawany
jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłącznie osobom i instytucjom,
których działalność szczególnie wyróżnia się
na niwie artystycznej i kulturalnej. Wręczenie
medalu zbiegło się z 40-leciem pracy twórczej
prof. Andrzeja Gieragi.
• Student II roku studiów stacjonarnych II stopnia
na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie

KWIECIEŃ
• 2 kwietnia 2012 w Galerii Marszałkowskiej
w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy: Szymon
Piasta ...z pamięci mojej.
• Student II roku studiów stacjonarnych II stopnia
na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych – Paweł Czarnecki decyzją
jury, którym była publiczność V edycji Festiwalu
Filmowego DRZWI w kategorii KINO AMATORSKIE FABULARNE zdobył Złotą Framugę za film
Dziewczynka z zapałkami (film zrealizowany
został w Pracowni Projektów Multimedialnych
prof. A. Olszewskiego i dra M.A. Dańskiego).

MAJ
• Wybory Dziekana Wydziału Sztuki
W dniu 10 maja 2012 roku, odbyły się wybory na
funkcję Dziekana Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej na lata 2012–2016. Dziekanem został
prof. Aleksander Olszewski.

• Polska Komisja Akredytacyjna
9 stycznia prof. Adam Romaniuk zatrudniony w Katedrze Grafiki i Projektowania został
powołany przez Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego do grona członków Polskiej Komisji
Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2012
do 31 grudnia 2015.
• 13 stycznia 2012 w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” odbył się wernisaż wystawy: Małgorzata Strzelec – Malarstwo.
• INTERmedia – przegląd zimowy
19 stycznia 2012 odbył się Zimowy Przegląd
INTERmediów pracowni prof. A. Olszewskiego
(asystenci: dr M.A. Dański, mgr S. Piasta).

LUTY
• 11 lutego 2012 w Sali Wystawienniczej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu odbył się wernisaż wystawy: Aleksandra Kwiecień – Wyrwane
z kontekstu.

Uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi Gieradze medalu Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej.
Fot. K. Berezowski.

KRONIKA

• Obrona doktoratu
23 marca 2012 na posiedzeniu Rady Wydziału
Sztuki odbyła się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgra Roberta Szymani z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach określonej tytułem: Światło jako jeden ze
środków ekspresji w moich pejzażach.

sztuk plastycznych – Paweł Czarnecki zdobył
I nagrodę za film System w konkursie Grafika
Warszawska – edycja marcowa (film zrealizowany został w Pracowni Projektów Multimedialnych
prof. A. Olszewskiego i dra M.A. Dańskiego).
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• Podczas Przeglądu Krótkich Form Filmowych
4’65” zorganizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej dwoje naszych
studentów zdobyło nagrody:
- I nagrodę za film Dziewczynka z zapałkami oraz
nagrodę publiczności za film System Paweł
Czarnecki,
- III nagrodę zdobyła Kamila Sujka za film Maszkarada (filmy zrealizowane zostały w Pracowni
Projektów Multimedialnych prof. A. Olszewskiego i dra M.A. Dańskiego).
• Wybory prodziekanów
W dniu 24 maja 2012 roku, odbyły się wybory na
funkcje prodziekanów Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej na lata 2012–2016.
- Prodziekanem ds. Naukowych i Artystycznych
został dr hab. Andrzej Markiewicz, prof. nadzw.
PRad.
- Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich został dr Mariusz Dański.

CZERWIEC
• 1 czerwca 2012 w Galerii Uniwersyteckiej
„Rektorat” w Zielonej Górze odbył się wernisaż
wystawy Porządek i metafora. Aleksander Olszewski – Wiesław Jelonek.
• INTERmedia 2012 – lato
5 czerwca 2012 odbył się Letni Przegląd INTERmediów pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego
(asystenci: dr M.A. Dański, mgr S. Piasta).
• 14 czerwca odbył się wernisaż wspólnej wystawy prac artystów z Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy pt. Kremnické stretnutia w Galerii
NBS–Múzeum Mincí a Medailí w Kremnicy
(Słowacja).

GALERIE:
Akademicka Galeria Sztuki Rogatka
2011
• Wrzesień – Patrycja Wilczek-Sterna. Kim jestem?
Kim jesteś? Realizacja multimedialna.
• Październik – Kpt. Jakub Wajda - Katyń. Dokumenty i fotografie.
• Październik – Natalia Romaniuk. Dekonstrukcja
tożsamości.
• Listopad 3G –wystawa grafiki – Witold Kaliński,
Zdzisław Olejniczak, Zbigniew Purczyński.

• Grudzień – 42. Salon Zimowy. Ciąg Dalszy.

2012
• Styczeń – Symetria asymetria – wystawa zbiorowa.
• Luty – Józef Jerzy Kierski. Rzeźba.
• Marzec – Jarosław Dzięcielewski. Konsekracja XII.
• Kwiecień – Jolanta Rudzka-Habisiak. Tkanina
unikatowa.
• Kwiecień – Andrzej Gieraga. Małe formy grafiki.
• Maj – Vladas Oržekauskas. Dialogues.
• Czerwiec – Katarzyna Winczek. Topografie.
Akademicka Galeria Sztuki „Pentagon”
2011
• Wrzesień/październik – Dydaktycy. Wystawa
prac Katedry Architektury i Form Użytkowych
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
• Październik – Pracownia 64. Wystawa rysunku
studentów Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie z pracowni prowadzonej przez prof. Ryszarda Sekułę i dra Łukasza Rudnickiego.
• Listopad – Małgorzata Chomicz – studenci
i absolwenci. Pracownia grafiki warsztatowej Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
• Grudzień – Mariusz Pałka i studenci. Pracownia
druku wypukłego Katedry Grafiki Wydziału
Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
2012
• Styczeń – Pracownia w Galerii. Janusz J. Cywicki
i studenci. Pracownia Transformacji Obrazu, Zakład Intermediów, Wydział Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
• Luty – Pracownia 272. Pedagodzy i studenci malarstwo. Pracownia Malarstwa – prof. Jarosław
Zduniewski, dr Zbigniew Nowicki, Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Tkaniny
i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
• Marzec – Autoportret w cudzym ciele. Pracownia
Rysunku – prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka
i dr Wojciech Kubiak, Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie;
• Kwiecień/maj – Sztuka Wydziału Sztuki V – prace pedagogów związanych z Wydziałem Sztuki
Politechniki Radomskiej.
Opracował

Mariusz A. Dański

