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Wystawy indywidualne:
2003 - Wystawa poplenerowa „Prace na papierze”, Międzyzdroje.
Wystawy zbiorowe:
2003 - „W poszukiwaniu przestrzeni”, Galeria „Wysokie napięcie”, St.

Babice, Warszawa;
2003 - 10 lat Katedry Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja;

dr Wiesław JELONEK
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - Wystawa pracowników Katedry Sztuki, 10-lecie, Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom;
2003 - Międzynarodowe Biennale Medalierstwa „Dante Olighieri”,

Ravenna, Włochy;
2003 - Ogólnopolska wystawa, Salon rzeźby, „Wczoraj i dziś”, Warszawa,

Galeria ZAR;
2003 - Ogólnopolska wystawa „IV Triennale autoportretu. Radom  2003”;
2003 - III Międzynarodowe Biennale Medalu Współczesnego, SEIXAL,

Portugalia;
2003 - XIII Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP.

dr Andrzej  MARKIEWICZ
Wystawy zbiorowe:
2003 - Międzynarodowa wystawa sztuki „Ars longa - vita brevis”, Kowno

(Litwa);
2003 - IX Aukcja dzieł sztuki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy, Galeria Zamkowa, Lublin;
2003 - 10 Lat Katedry Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - 6 Międzynarodowa Konferencja, Warsztaty dla Malarzy

i Grafików, Lüben 2003, Niemcy;
2003 - Międzynarodowa wystawa sztuki, Wittinger Rathaus, Wittingen

(Niemcy);
2003 - Międzynarodowa wystawa sztuki „Jenny Marx - Haus”, muzeum -

Salzwedel (Niemcy);
2003 - 26 Przedwiośnie, BWA, Kielce;
2003 - IV Triennale Autoportretu, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - 13 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP, Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

dr Katarzyna  NOWICKA
Wystawy zbiorowe:
2003 - Międzynarodowa wystawa sztuki „Ars longa - vita brevis”, Kowno

(Litwa);
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - Wystawa Okręgowa ZPAP Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej

w Radomiu,
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

dr Małgorzata STRZELEC
Wystawa zbiorowa:
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 -. „Dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu”, wystawa

ogólnopolska, Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej;
2003 - Biennale Małych Form Malarskich, BWA Toruń;
2003 - 7 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Gornji Milanowac, Serbia;
2003 - Przedwiośnie, BWA Kielce;
2003 - Wystawy pokonkursowe II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego

„Martwa natura”, BWA Sieradz, BWA Piotrków Trybunalski;
2003 - III Triennale z Martwą Naturą, BWA Sieradz;
2003 - Ogólnopolska wystawa „Razem w życiu i sztuce”, Galeria

Zapiecek, Warszawa;
2003 - 13 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP,  Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom;
2003 - Martwa natura w polskim malarstwie współczesnym - ze zbiorów

Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Instrumentów
Muzycznych, Szydłowiec;

2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-
wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;

2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka
knižnica, Banska Bystrica, Słowacja;

dr Jan TROJAN
Wystawy zbiorowe:
2003 - 10-lecie Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej, wystawa prac,

Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Wystawa malarstwa „Obraz roku 2002” organizowana przez

radakcję „Art&Business” Pałac Królikarnia, Warszawa;
2003 - III Ogólnopolski Konkurs Malarski „Triennale z martwą naturą”,

BWA Sieradz (Grand Prix).

dr Hanna  WOJDAŁA-MARKOWSKA
Wystawy indywidualne:
2003 - Dom Kultury Południe w Radomiu, „Galeria pod Jaskółką”.
Wystawy zbiorowe:
2003 - 12 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP, Miejski Ośrodek Kultury

w Pionkach, Galeria „Format”;
2003 - 10 lat Katedry Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Biennale Małych Form Malarskich w Toruniu, Galeria Sztuki

„Wozownia”;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej,

Trójmiasto 2003, Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża
Era-Art - wyróżnienie za malarstwo;

2003 - 26 Przedwiośnie , BWA, Kielce, Galeria „Piwnice”;
2003 - „Razem w sztuce i w życiu” - Towarzystwo Amici di Tworki,

Galeria „Zapiecek”, Warszawa;
2003 - „Niepełnosprawny w oczach artysty”, Sala Koncertowa Urzędu

Miasta w Radomiu;
2003 - 13 Wystawa ZPAP Okręgu Radomskiego, Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom,
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

mgr Michał  KURKOWSKI
Wystawy zbiorowe:
2003 - Wystawa IX edycji konkursu „Grafika Warszawska”, nagrody roku

2002 Galeria Test, Warszawa;
2003 - 10-lecie Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej, wystawa

pracowników, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Wystawa laureatów nagrody OW ZPAP IX edycji konkursu „Grafika

Warszawska”, Galeria Lufcik, Warszawa;
2003 - 4 Egipskie Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kair, Egipt;
2003 - Festiwal Sztuki PRECEDENS 05 w Radomiu - współorganizator,

kurator wystawy;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja;

mgr Mariusz DAŃSKI
Wystawy indywidualne:
2003 - „Hipostaza”, RSTK, Starachowice;
2004 - „Binarne”, Galeria Mała, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom.
Wystawy zbiorowe:
2003 - 10 Lat Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej - wystawa prac

pedagogów", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - 9 Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów;
2003 - „Niepełnosprawny w oczach artysty”, Sala Koncertowa, Radom;
2004 - „Egeria”, BWA Ostrów Wielkopolski.
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja;
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Do rąk czytelników trafia drugi numer pe-
riodyku Katedry Sztuki „Arteria”. Większość ma-
teriału to teksty kolegów związanych pracą
w Katedrze. Są również artykuły z pogranicza fi-
lozofii, wychowania i teorii sztuki autorów, któ-
rzy wyrazili chęć współpracy z naszym czasopi-
smem. Zamieszczamy również kalendarium wy-
darzeń, które miały miejsce w minionym okresie
czasu. Przypominamy także sylwetki nauczycieli
akademickich  przedwcześnie zmarłych Jurka Ja-
rzyńskiego i Adama Penkalli oraz sylwetkę Marka
Górczyńskiego - radomianina zmarłego tragicznie
w Gdańsku i tam pochowanego.

 Pisząc te słowa zawracam się do wszyst-
kich przyjaciół naszego pisma o współpracę i pre-
zentację swoich poglądów z zakresu szeroko ro-
zumianych zagadnień związanych ze sztuką.

 Równocześnie chciałbym podziękować
wszystkim autorom za bezpłatne udostępnienie
materiałów do druku oraz Mariuszowi Dańskie-
mu za opracowanie graficzne.

Aleksander  Olszewski
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KATEDRA SZTUKIKatedra Sztuki - kalendarium

prof. Aleksander OLSZEWSKI
Wystawy indywidualne:
2003 - Wystawa malarstwa i grafiki komputerowej - Galeria „Rogatka”,

Radom;
2003 - Wystawa grafiki komputerowej - Galeria Spiszu, Słowacja;
2004 - „GEOMETRISCH - KONKRET - VII”, Galerie Kunen, Dülmen,

Niemcy.
Wystawy zbiorowe:
2003 - Geometrische Concret IV - Mondriaanhuis, Holandia;
2003 - Wystawa pracowników Katedry Sztuki - 10-lecie, Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom;
2003 - Wystawa Zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - V Biennale Małych Form Malarskich, Toruń;
2003 - W poszukiwaniu Przestrzeni, Galeria Sztuki - Wysokie Napięcie,

Warszawa;
2003 - Wystawa Poplenerowa Międzynarodowego Pleneru w Gelnicy,

Słowacja;
2003 - Triennale Autoportretu Radom, Muzeum Regionalne;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2003 - „Niepełnosprawny w oczach artysty”, Sala Koncertowa, Radom;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

prof. Zbigniew KAMIEŃSKI
wystawy zbiorowe:
2003 - „Spod znaku geometrii” - Międzynarodowa wystawa kolekcji

darów artystów - uczestników Plenerów dla Artystów Posługują-
cych się Językiem Geometrii, Galeria ASP Łódź;

2003 - Concrete Kunst mit Polen - Museum Mondriaanhuis, Amersfoort
(Holandia);

2003 - 10 Lat Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej - Muzeum Sztuki
Współczesnej, Radom;

2003 - Pochwała litografii, wystawa polskiej litografii z kręgu Pracowni
Litografii ASP w Warszawie, Galeria TEST, Warszawa;

2003 - Międzynarodowy plener i wystawa uczestników pleneru pt.
„Nauki ścisłe a sztuka” - Galeria Mała Centrum Rzeźby Polskiej,
Orońsko;

2003 - Międzynarodowa wystawa „Nabytki 2002-2003”, Galeria 72
Muzeum Chełmskiego, Chełm;

2003 - Międzynarodowa wystawa „Malarstwo abstrakcyjne - światło” -
Galeria Art NEWmedia, Warszawa;

2003 - Ogólnopolska wystawa „Razem w sztuce i w życiu” z okazji
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Galeria Zapiecek,
Warszawa.

prof. Henryk  HOFFMAN
wystawy zbiorowe
2003 - 10 Lat Katedry Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

prof. Andrzej GIERAGA
Wystawy indywidualne:
2003 - Malarstwo, grafika. Biblioteka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej

U.Z. Zielona Góra;

2003 - Malarstwo, grafika. Galeria Prezydenta m. Warszawy, Warszawa;
2003 - Malarstwo, grafika. Muzeum Śląskie, Katowice.
Wystawy zbiorowe:
2003 - Diagonal in Flache und Raum, Kunstverein Willigrad e.V.2. Żywioły

- „powietrze”, Galeria „Krótko i węzłowato”, Łódź;
2003 - 10 Lat Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej, wystawa

pedagogów, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Spod znaku geometrii ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej

w Orońsku, Galeria ASP, Łódź;
2003 - Lubińska Aukcja Dzieł Sztuki Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy, Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe, Lubin;
2003 - Nowe dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu 1998-

2002;
2003 - XXI Plener dla artystów posługujących się językiem geometrii

„Nauki ścisłe a sztuka”, wystawa poplenerowa, Orońsko;
2003 - Światło - malarstwo abstrakcyjne, BWA Olsztyn, Centrum Rzeźby

Polskiej, Orońsko;
2003 - III Międzynarodowa Aukcja Dzieł Sztuki na cele dobroczynne,

Rotary Club, Olsztyn;
2003 - Kolekcja 11. Malarstwo, rzeźba, tkanina; Muzeum Sztuki

Współczesnej, Radom;
2003 -Pokaz malarstwa, rzeźby, grafiki. Galeria Zapiecek, Warszawa;
2003 - Wystawa darów. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika. Galeria

261, ASP Łódź;
2003 - Geometrisch Konkret V. Malarstwo, grafika. Galerie Kunen,

Dulmen;
2003 - Bliźniemu swemu ... Wystawa - aukcja im. Brata Alberta, Zachęta,

Warszawa, Muzeum Sztuki w Łodzi;
2003 - Wystawa Pracowników Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej,

Muzeum Techniki, Koszyce;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

prof. Marzanna WRÓBLEWSKA
Wystawy zbiorowe:
2003 - „Międzynarodowy plener malarski JAGODNA”, Słowacja;
2003 - Wystawa poplenerowa JAGODNA 2003 Koszyce, Banska Bystrzyca

- Słowacja;
2003 - Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne „Słonne 2003”,
2003 - Wystawa Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne - Galeria

Sztuki Współczesnej, Przemyśl.

prof. Marek  GUZ
 Wystawy zbiorowe:
2003 - 10-lecie Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej, wystawa prac w

Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce,
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Štátna vedecka

knižnica, Banska Bystrica, Słowacja.

prof. Bogumił ŁUKASZEWSKI
Wystawy indywidualne:
2003 - Wystawa malarstwa i rysunku, Galeria „Rogatka”, Radom;
2003 - Wystawa malarstwa i rysunku, Galeria „Krótko i węzłowato”

Politechniki Łódzkiej.
Wystawy zbiorowe:
2003 -10-lecie Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej, wystawa prac,

Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom;
2003 - Dni Kultury Polskiej (Słowacja), Wystawa prac pedagogów

Katedry Sztuki, Narodowe Muzeum Techniki, Koszyce;
2004 - Wystawa prac pedagogów Katedry Sztuki, Galeria Wschodniosło-

wiańska, Spiska Nowa Wes, Słowacja;

Wystawy w latach 2003/2004 w których brali udział
etatowi pracownicy Katedry Sztuki /wybór/:

1.p65 04-05-18, 09:262

Czarny



arteria - Rocznik Katedry Sztukiarteria- Rocznik Katedry Sztuki 3

Żyjemy w czasach, w których nie obowiązują konwencje, style, zacierają się różnice pomię-
dzy dyscyplinami sztuki. Coraz częściej, zarówno twórcy, jak i odbiorcy sztuki odczuwają
niepokój, zastanawiając się, jakie są kryteria oceny dzieła, co jest probierzem sztuki współ-

czesnej. Dzieła współczesne jakby utraciły swój blask i trudno stwierdzić, czy jest to kwestia braku
wartości, czy to odbiorca zatracił zdolność dziwienia się, zachwytu, tak nierozłącznie związanego przez
tysiąclecia z pojęciem dzieła sztuki.

Czy nie jest tak, że sztuka w zetknięciu z życiem dzisiejszej doby przegrywa, dąży do samouni-
cestwienia? Kto zaciera granice między sztuką a życiem?

Twórczość uwolniona od służebnej roli wobec idei, mitów, religii popada w zależność inną -
zależność od mediów, ekonomii i polityki, bo czymże innym są poczynania osób stanowiących
o programach galerii i promocji?

W tej sytuacji artysta, chcąc doścignąć mass media musi zrezygnować z intymnej płaszczyzny
dzielenia się z odbiorcą odkrywanym obrazem świata, przekazuje go, oddziaływując bezpośrednio
na ośrodki percepcji widza intensywnością doznań coraz częściej pozaestetycznych.

Miłość, zachwyt, radość nie mają miejsca w tej gonitwie. za nowością stymulowany zmienną
modą i prawami rynku staje się celem samym w sobie. Zabawa tworzywem, zręczność, ekspery-
ment często sprawiają, że medium staje się jedynym przekazem. Maleje rola intencji twórcy i treści
komunikatu artystycznego, nad którą dominuje jakże często sposób jego wyrażania.

Kontestowanie świata wartości bez wzbudzania nadziei i pragnień, ucieczka, protest rodzą
dzieła niezrozumiałe, hermetyczne, destrukcyjne. Dzieło sztuki może nas zdruzgotać, lecz winno
zawierać w sobie dość energii umożliwiającej nam powstanie bogatszymi o jego wartości.

Camus pisał, że bunt nie może się obyć bez osobliwej miłości. A tymczasem w bolesnym
chaosie zdarza się, jak nigdy dotąd, że sztuka ukazuje nam antyludzki obraz świata, służy oswajaniu
ze złem, w swym relatywizmie staje się niejednokrotnie trybuną, z której przypatrujemy się złu.
Jan Paweł II zadał pytanie: „Czy zwierciadło negatywności, którym posługuje się współczesna sztu-
ka nie staje się celem samym w sobie?”

Z drugiej strony społeczeństwo bombardowane bodźcami wzrokowymi, konsumujące serwo-
waną przez mass media kulturę bez wysiłku, doznaje swoistego „przebodźcowania”, tracąc wraż-
liwość i potrzebę bezpośredniego kontaktu ze sztuką.

Język współczesnej sztuki nie jest akceptowany do końca i tu rodzi się zapotrzebowanie na twór-
czośc mierną, nie mającą związku z akustyką współczesności a nacechowaną eklektyzmem, wtórnością
i estetyzmem, całkowicie zaprzeczającą kantowskiej teorii bezinteresowności sztuki i jej odbioru.

Odbiorca coraz częściej interesuje się jak a nie co przekazuje mu sztuka - chce być szokowany,
straszony, kokietowany. Wystarczają obrazy „robione”, wyroby artystyczne, sentymentalizm, wzru-
szenie, dobry warsztat, który staje się dziś czymś magicznym. Komercjalizacja sztuki jest bronią
obosieczną - demoralizuje i twórcę, i odbiorcę.

Ociemniali artyści - ociemniałe społeczeństwo.

Kokietowanie odbiorcy to nic innego jak brak szacunku.
Czy wielka sztuka bez śladu warsztatu, który nie jest cnotą, będąca wysiłkiem moralnym

a nie warsztatowym ma rację bytu w społeczeństwie żądającym laserunku, wcierki i zręcznego

Blask sztuki Marzanna
WRÓBLEWSKA

"Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła."
                                                                      (J. 3,21)
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Marek Górczyński - rocznik 1953, radomianin, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, zginął tragicznie w 1992r. przerywając ledwie rozpoczętą
drogę twórczą. Chciałbym przypomnieć tego przedwcześnie zmarłego twórcę z przynaj-

mniej dwu powodów. Po pierwsze dlatego, że zostawił dość duży dorobek twórczy, który praktycz-
nie nie jest znany i po drugie dlatego, że korzenie jego tkwiły w naszym mieście. Bogatą dokumen-
tację dorobku Marka Górczyńskiego posiadają jego rodzice, którzy próbują utrwalić każdy pozosta-
wiony przez niego ślad. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że malarstwo i rysunek to nie jedyny
język jego wypowiedzi, ponieważ wypowiadał się również w poezji.

W roku 1995 z inicjatywy ówczesnej dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej mgr Danuty
Tomczyk miała miejsce wystawa jego twórczości. Recenzje do tej wystawy napisała mgr Anna
Apanowicz, która w zakończeniu napisała „twórczość Marka Górczyńskiego ukazuje malarza
o dużej wrażliwości, któremu los nie pozwolił na ostateczne spełnienie talentu, malarza, którego
prace niosą posłanie jego ducha: pogodę, harmonię, fascynację urodą świata”. I jeszcze załącza
cytat z jego wiersza „chciałbym po sobie zostawić ślad mojego istnienia." Miałem możliwość po-
znać niewielką ilość prac, większą ich ilość poznałem w postaci utrwalonej w zapisie magnetycz-
nym, ale i to pozwoliło dostrzec Górczyńskiego jako twórcę bogatego w dorobek, a  wypowiada-
jącego się w języku malarstwa gestu. Większość  prac, zwłaszcza z ostatniego okresu,  posiada już
wszystkie cechy ukształtowanego języka wypowiedzi artystycznej. Eksperymentuje z kolorem, kom-
pozycją  i warsztatem. Fascynacja kolorem wyraża się w samookreśleniu „Jestem Błękitem”  Dwu-
znaczność tego określania nabiera szczególne-
go znaczenia w kontekście jego śmierci. Spie-
szył się bardzo, co można dostrzec w wielu pra-
cach, jakby bał się, że zabraknie mu czasu. Do-
robek, który mógłby stanowić podstawę do
opracowania monograficznej  wystawy, to po-
nad 300 pozycji. Myślę, że któraś z radomskich
instytucji kulturalnych zechce przypomnieć
twórczość tego radomianina z urodzenia, a
gdańszczanina z wyboru.

Marek Górczyński Aleksander
OLSZEWSKI

Kocham Noc i ciemność
Mrok ...!
Błękit, Granat, Niebieski
Jestem Błekitem
Jestem Błękitem
Na tym nędznym padole
Mrocznej Ziemi.

Marek Górczyński

1.p65 04-05-18, 09:263

Czarny



arteria - Rocznik Katedry Sztukiarteria- Rocznik Katedry Sztuki4
szrafunku? Umiejętności nie wystarczają artyście by mógł zawładnąć widzem i przekazać mu war-
tości - konieczne jest wyzwanie, które wzrusza, wywołuje wstrząs emocjonalny i etyczny zarazem.

Sztuka użyta do celów komercyjnych traci bezpowrotnie swą istotę a sam twórca dopuszcza-
jąc się zdrady nigdy już nie wstępuje na drogę duchowej wolności.

Dzieła sztuki od zawsze staczały walkę z materią o duchowość naszej cywilizacji. Tymczasem
otaczają nas produkty twórców zmieniających łatwo mecenat i równie łatwo sprzedających towar
bez ziarna wiary, obumarły od zarania - towar, którego wartość przeminie gdy przestanie oddziały-
wać jego formalna estetyka.

Środowisko krytyków sztuki jest dzisiaj wypreparowaną kastą kapłanów, którzy miast przy-
bliżać sztukę w jej wszelkich przejawach, tworzą zaklęty krąg wtajemniczonych, odłączając społe-
czeństwo od źródła naturalnego zasilania, jakim zawsze była sztuka - jedyna obok wiary dziedzina
pozwalająca człowiekowi zrozumieć to co niepojęte, niewyobrażalne, ogarnąć bezmiar absolutu
poprzez swą materialną formę.

Inni poprzestają na zajmowaniu się na łamach pism kobiecych kilkoma nazwiskami, które
„chodzą” w mediach. I jedni, i drudzy nieuchronnie prowadzą do zniszczenia w świadomości spo-
łeczeństwa właściwego sposobu pojmowania piękna.

Przeciętny odbiorca albo czuje się odrzucony, albo traktuje dzieło sztuki na równi z papie-
rem wartościowym.

Większość naszych krytyków nie docenia korzeni, z jakich wyrasta sztuka, a wszelkie trans-
plantacje przetaczających się światowych prądów ułatwiają to co jest ich ulubionym zajęciem -
szufladkowanie, które przy obecnym tempie zmian i komunikacji odsyła na boczne tory całe poko-
lenia twórców. Możemy zaobserwować jak młodzi, wchodzący w życie artyści dokonują osobliwe-
go samookaleczenia wrażliwości, by nie powiedzieć kastracji, za cenę zaistnienia w programie
galerii czy lansowanym nurcie. Rezygnując z realizacji doznań na rzecz realizacji wymogów krytyki
hamują instynkt twórczy. Jaka będzie ich droga?

„Poprzysiągłem sobie, że umrę malując” to słowa Cézanne'a - i umarł malując pejzaż ze świa-
domością, że twórczość jest jedyną formą istnienia.

Czy jest aż tak źle?

Zastanawiamy się, widząc obumieranie dzieł sztuki współczesnej, wbrew lub niekiedy zgod-
nie z założeniami artysty.

Chybione dzieła odchodzą wraz ze zmiennością postaw wobec sztuki. Stają się jałowe, mimo
że olśniewają oryginalnością wciągającą widza w swoistą grę intelektualną, szybko jednak dema-
skują swój wykalkulowany, obliczony na efekt, zamysł.

Rémy de Gourmont pisał, że jednym ze składników sztuki jest Nowe - jednak zanim to nowe
odkrycie zaistnieje, w zalążku jego musi pojawić się jedyny indywidualny sposób widzenia i odczu-
wania świata. Czysto formalny zabieg oryginalności nie wystarcza by dzieła poszły za nami stając
się „znakami dopełniającego czasu”.

Ileż to razy głoszono śmierć sztuki?

Jak szybko na naszych oczach rodzi się cywilizacja śmierci. Jednak, cytując za Janem Pawłem II:
„Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie do nieśmiertelności. Wlane jest ono w duszę artysty,
gdy dziełem swego talentu stara się przekroczyć granice przemijania i śmierci.”

Twórczość, jak czytamy u Guittona winna rodzić się z nadmiaru, przepełnienia, chęci oddania,
inaczej staje się kalkulacją, grą lub zabawą. Jedynie sztuka będąca drogą poznania, widzeniem
duchowym, próbą wyjaśnienia istoty świata, upodobaniem estetycznym, uszczęśliwia.

W procesie twórczym konieczna jest odpowiednia temperatura duszy, wiara artysty w sztukę
i „całościowe myślenie w sercu”. Sztuka wymaga całkowitego zatracenia - niewiara, letniość po-
staw nieuchronnie prowadzi donikąd. Szybko wygasa energia obrazów, dla których inspiracją były
jedynie obrazy wcześniejsze, a nie emocjonalne, namiętne doświadczanie świata.
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Nim doszło do spotkania z Jego osobą, zdążyłem poznać jego publikacje z zakresu kultury
mniejszości narodowych. Mnie szczególnie interesowała tematyka związana z kulturą ży-
dowską, o której bardzo niewiele lub prawie wcale nic nie wiedziałem. Nie interesowała

mnie tematyka holokaustu, chciałem dowiedzieć się czegoś o sztuce i kulturze tego narodu. Prze-
bywając na plenerach w Kazimierzu n/Wisłą, Przysusze, zrealizowałem cykl prac o wspólnym tytule
„Zapomniany alfabet”, którego inspiracją były macewy i cmentarze żydowskie. Były to lata 80-te,
wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w Radomiu jest człowiek- absolwent KUL-u, który interesującą
mnie tematyką się zajmuje. Z doktorem Penkallą  osobiście spotkałem się pod koniec lat 90-tych,
kiedy tworzyłem w Katedrze Sztuki specjalności o nachyleniu kulturoznawczym. Znając już jego
dorobek poprosiłem o współpracę, nie odmówił, a wniósł zapał i entuzjazm w tworzenie Nowego.
Zleciłem mu prowadzenie wykładów monograficznych z zakresu kultury i ochrony zabytków. Dzię-
ki jego propozycji powstało w katedrze kilka prac z zakresu kultury mniejszości narodowych, któ-
rych fragmenty opublikowaliśmy w pierwszym numerze Arterii. Trzeba w tym miejscu przypo-
mnieć, iż pomysłodawcą i motorem napędowym przedsięwzięcia pod nazwą rocznika Arteria, był
właśnie doktor Penkalla.

Ostatni raz spotkaliśmy się na obronach prac magisterskich, których był promotorem. Był to
czerwiec 2003 roku, tuż po jego wyjściu ze szpitala. Wydawało się, że jest spokojny, rozluźniony i nic
nie wskazywało, że nastąpi szybki powrót do szpitala. Rozmawialiśmy o tym, że nie wszyscy jego
dyplomanci w terminie złożyli prace i terminy obron trzeba będzie przesunąć na wrzesień. Był jak
zawsze nastawiony optymistycznie do projektów i planów, których zwykle miał wiele; wszystkie były
związane z szeroko rozumianą kulturą.

Zrobiliśmy wspólne zdjęcie z absolwentami, ustaliliśmy przybliżony termin obron i życzyliśmy
sobie miłych wakacji. Tak się rozstaliśmy. W sierpniu zatelefonowała do mnie dr Ewelina Pierzyńska z
wiadomością, że w szpitalu zmarł
dr Adam Penkalla. Bardzo duże za-
skoczenie, bo jeszcze nie tak daw-
no rozmawialiśmy ... I tak w cią-
gu jednych wakacji odeszło z ka-
tedry w nieznaną przestrzeń
dwóch niezwykle dynamicznych
i pracowitych ludzi. Zrobili dużo,
ale ich młody wiek upoważniał
nas do snucia wielu różnorodnych
planów. A mieliśmy w planie
wspólnie z jego przyjacielem mgr
Figlem zorganizować studia z za-
kresu ochrony dóbr kultury Pozo-
staną projekty, plany i serdeczna
pamięć.

Adam Penkalla Aleksander
OLSZEWSKI
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Rys. Marta Plebanek
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Jedynie wtedy, gdy sztuka wynika z życia i zarazem tworzy je, kiedy jest drogą doskonalenia

się, transcendencji, kiedy artysta staje się „rzemieślnikiem samego siebie” wkładając w nią, jak
mówi Goethe całą szlachetność duszy, odnajdujemy drogę, na której zbiera się prawdę.

Sztuka najwyższej próby jest zawsze unikalnym zobrazowaniem świata - „hieroglifem praw-
dy absolutnej”.

 Jak to jest, że odnajdujemy tę samą prawdę w pejzażu Nikifora i „Młodym lesie” Paula Klee
z 1925 roku - prawda  transcenduje poza sferę estetyczną. Przewartościowanie pojęć estetycznych
sprawiło, że prawda przejęła w sztuce funkcję piękna i to ona przywraca jej blask.

Prawda piękna, nawet jeśli piękną nie jest - cicha prawda obrazów Jana Spychalskiego, bole-
sna prawda Antonella da Messiny. Dotknięcie prawdy, powoduje, że obraz wyraża więcej niż przed-
stawia - wyraża duchowy instynkt ludzkości.

Celowo, pisząc te kilka zdań o moich niepokojach czy tęsknotach za chwilami zachwytu sztu-
ką współczesną, pomijam konkretne sytuacje, nazwiska, obrazy i ich zderzenia, bo według mnie to
temat do bliskich a gorących rozmów - dziś coraz rzadszych wśród twórców - a które dawniej, choć
niekiedy burzliwe przyczyniały się do pełnego blasku sztuki umacniając, dając wiarę w jej niewy-
mierną wartość.

Otokar Bøezina pisał:
„... ostateczną sugestią każdej wielkiej sztuki jest wzmocnienie życia promieniami innego słońca ...”

Myślę, że tym słońcem jest prawda.

O SZTUCE

Antoni van Dyck szkic obrazu „Ucieczka z Egiptu”.
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Próbuję przypomnieć sobie Jerzego, to gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wydaje mi się,
że pierwszą informację o nim otrzymałem od pracującej na uczelni jego kuzynki, która chwa-
liła się, że ma utalentowanego kuzyna zajmującego się malarstwem, a później już bezpo-

średnio na którejś z wystaw mających miejsce w Radomiu. Jerzy jeszcze wówczas nie był członkiem
Związku. Z czasem został do niego przyjęty (1994 r.), rozpoczął prezentacje swoich malarskich doko-
nań, najpierw na lokalnych wystawach, a potem i na terenie kraju. Trudno jest mi przypomnieć sobie
pierwsze spotkanie z jego pracami, zostało tylko wrażenie, które mógłbym opisać jako malarstwo
realizowane z zaskakującą ekspresją i dynamiką, ale i surowością; tworzyło to pewien dysonans
w stosunku do człowieka, którego odebrałem jako łagodnego, spokojnego. Później, kiedy zapropo-
nowałem mu współpracę w tworzonej Katedrze Sztuki, poznałem go znacznie bliżej. Był pierwszym
asystentem, którego skierowałem na studia doktoranckie. Jego promotorem był Janusz Przybylski
profesor ASP z Warszawy. Jerzy był człowiekiem w pełni dojrzałym, kiedy przyszło mu wysłuchiwać
różnych mądrych uwag, często go to irytowało, ale przewód obronił i to był moment przełomowy
w wyborze drogi twórczej, którą stała się grafika. Jerzy był niezwykle pracowitym, wręcz zawziętym
na pracę twórcą,często wydawało mi się, że w ogóle nie wychodzi z pracowni. Pracował dużo
i z zapałem młodzieńca, jakby się bał, że nie zdąży zostawić swojego śladu w sztuce.

Drogą konkursu uzyskuje stanowisko adiunkta w pracowni linorytu i wykazuje się tu umiejęt-
nością łączenia wysokiego poziomu działalności twórczej z pracą dydaktyczną. Staje się cenionym
nauczycielem i współpracownikiem o niekwestionowanym autorytecie w uprawianej dyscyplinie
plastycznej.

Twórczość artystyczna w zakresie grafiki, którą prezentował Jerzy Jarzyński, należała
w Radomiu do najciekawszych w ostatnim okresie i została dostrzeżona na terenie Polski poprzez
uzyskane nagrody. Uprawiana przez niego grafi-
ka łączy w sobie dobre tradycje polskiego linory-
tu i oryginalność osobistego języka w zakresie
formy i treści. Choroba pojawiła się w sposób
cichy i podstępny, Jerzy do końca wierzył w zwy-
cięstwo. W jednej z ostatnich rozmów, kiedy już
wiedziałem, że rokowania są złe, nie dopuszczał
myśli, że nie wróci do pracy, było mu przykro,
że nie mógł świętować z nami 10-lecia istnienia
Katedry. W czerwcu odbyła się ostatnia jego wy-
stawa w galerii Rogatka, już nie mógł przyjść,
reprezentowali go synowie. W lipcu w imieniu
władz uczelni i wydziału żegnałem go na starym
cmentarzu w obecności wielkiej liczby przyja-
ciół i znajomych. Powiedziałem wówczas,
że żegnamy się z nim, ale nie z jego twórczo-
ścią, która znalazła właściwe miejsce w sztuce
Radomia. Obiecałem również Jerzemu, że jego
twórczość będzie przedmiotem pracy magister-
skiej. Ta decyzja już zapadła.

Jerzy Jarzyński 1950 - 2003 Aleksander
OLSZEWSKI

Ruch III akwaforta/akwatinta 2000
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W 1659 r. w elektorskiej kunstkamerze w Dreźnie podziwiano obraz batalistyczny, który
oglądany przez „specjalnie zrobiony perspicill” odsłaniał wyobrażenie księcia-elektora,
jawiącego się w miejsce widoku bitwy jako „pan wojny i pokoju”. Dziesięć lat wcześniej

król polski Jan Kazimierz, w trudnych u początku panowania okolicznościach politycznych budując
w oczach społeczeństwa swój obraz jako monarchy, tworzył podstawy podwójnej, niejako równo-
ległej ikonografii oficjalnego wizerunku królewskiego. Jedna jej wersja utrzymana była w konwen-
cji zachodnioeuropejskiej, w tym w konwencji heroizowanego portretu tempore belli. Druga zaś,
jako swoiste pendant pierwszej, odwoływała się do polskiej tradycji portretowej i ukazywała króla
w stroju polskim, tak jak chciał go widzieć naród, wolą którego wyniesiony został na tron; naród,
dla którego obraz władcy miał być kojarzony z „obrazem” tradycji i jako taki wyrażać gwarancję
dochowania wartości ustrojowych państwa, porządku społecznego i swobód szlacheckiej demo-
kracji. Kiedy zatem elektor saski był demonstrowany swoim poddanym zgodnie z koncepcją abso-
lutystyczną jako ucieleśnienie państwa którym władał, to w polskich warunkach kombinacja iko-
nograficzna z użyciem „perspicillu” byłaby, już w tym czasie także w potocznym odbiorze, nie do
przyjęcia przez wyczulony na zakusy absolutum dominium „naród polityczny”.

Sztuka portretowa była zawsze, także i w Polsce, powiązana z problematyką ideową i poli-
tyczną. Nigdy jednak dotąd, od czasu włączenia w latach osiemdziesiątych XVI wieku wizerunku
królewskiego jako swojego rodzaju argumentu propagandowego do sporu o zakres władzy, za-
gadnienia artystyczne oraz informacyjno-memoratywne funkcje portretu nie były korelowane tak
szeroko i w sposób tak jawny z aktualnymi potrzebami gry politycznej. Nigdy też bowiem wyraź-
niej niż w okresie panowania Augusta II i Augusta III owa gra nie odzwierciedlała szczególnego
układu sił, który określał podziały wewnętrzne w państwie polsko-litewskim, a więc: pozbawiony
zaplecza społecznego i nieustannie o nie zabiegający król wraz z dworem, rozbita na koterie ma-
gnateria ze swoimi elitami oraz szlachta - wroga wobec magnaterii i niechętna królowi. Oblicze
monarchy dopuszczone do oficjalnego odbioru było zatem w Polsce zwłaszcza w tym czasie inter-
pretowane przez pryzmat owego układu. I, z drugiej strony: ludzie władzy i elit magnackich dobrze
rozumiejący agitacyjną siłą portretu, tworząc własną ikonografię oficjalną - kreowali swój wizeru-
nek celowo z nastawieniem na jego interpretację z punktu widzenia tego układu sił.

Nigdy bodaj też przedtem rozwarstwienie polityczne dworu, elit magnackich i owej klasy
„ludzi rządnych” nie miało tak wyraźnego odbicia w podziale polskiego krajobrazu artystycznego.
Przyczyną było nie tylko (a raczej: nie tyle) wyhamowanie kulturo-twórczej roli dworu królewskie-
go, de facto szczątkowego w Warszawie, ale przede wszystkim, postępująca decentralizacja poli-
tyczna państwa, pociągająca za sobą „decentralizację” całej sfery kultury. Proces ten, ujawniający
się już wyraźnie w końcu XVI wieku, w 1. połowie wieku XVIII doprowadził do powstania rozległe-
go i postawionego na wysokim poziomie rynku artystycznego, funkcjonującego wyłącznie w opar-
ciu o zaplecza dworów magnackich, niezależnie i poza dworem królewskim. Potrzeby w zakresie
portretu zaspokajane były więc zarówno przez artystów „starej daty”, od dawna powiązanych
z zamówieniami magnackimi (np. Michelangelo Palloni, czynny do około 1712 r.), a także poprzez
zamówienia zagraniczne, których realizacją ułatwiały międzynarodowe kontakty polskiej magna-
terii. Spojrzenia kierowano głównie w stronę Francji; na przełomie XVII i XVIII w. polskie zlecenia
realizowali Fransois de Troy, Fransois Desportes, wspomnieć należy warszawski okres działalności
Fransois de la Croix. W tradycyjnym kręgu zainteresowań pozostawał też Rzym i północ Italii.

Jacek
Gajewski

Portret w Polsce doby unii
polsko-saskiej
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w cyklu  N.W.O.S.CH., wprowadzona forma prostokąta traktowana jest przez artystę jako  znak
umownie pojętej nieskończonej przestrzeni.

Posługując się figurami geometrycznymi (kwadrat, prostokąt, koło, półkole) jako ogólną zasa-
dą układu, stwarza odpowiednio ustrukturowane pole dla pojawienia się elementów przedstawia-
jących i one właśnie pełnią funkcję przekazywania znaczeń. Jest w tych obrazach świat cały
z podziałem na plany, zróżnicowaniem nieba i ziemi. Podziały np. na kwadraty sugerują istnienie
kilku przestrzeni równocześnie. Każdy kadr jest umownie zamkniętym obrazem, rozwijanej w wy-
obraźni sytuacji. Uświadamiają upływ czasu.

Czas, który szczególnie porusza wyobraźnię artystów, staje się często zasadą strukturalną ich
dzieł. Czas określa też sposób w jaki przedstawienia odnoszą się jedno do drugiego i układają się
w porządek nazywany ciągiem myślowym. Ów ciąg myślowy może być określany jako linia ciągną-
ca się w nieskończoność zgodnie z tym jak wyobrażamy sobie ciągłą naturę czasu. Doświadczany
w myśleniu czas łączy w sobie nieobecne już nie i jeszcze nie.

Życie człowieka zamknięte jest w teraźniejszości, która jest świadomością istnienia.
Teraźniejszość oznacza wszystko to, co dzieje się tu, w chwili która właśnie mija.
To czas przesuwa teraźniejszość w przeszłość.
Twórca teorii procesów nieodwracalnych (pisze Barbara Czochralska w eseju Metafora), które

są podstawą życia Ilya Progogine powołując się na poetę Valery'ego odnotował: czas  jest tworze-
niem i dodaje ta konkluzja do której doszedł Galery niesie posłanie wykraczające poza domenę
czystej nauki.Czas, który jest twórczością, oddany poetom, wypełnia sferę wyobraźni w której
przekształcają się wszystkie zjawiska rodzące nowe idee.

Czas dodany do trzech wymiarów przestrzeni - tworzy
czasoprzestrzeń, continuum.

Pojęcie to przeniesione w obszar sztuki, rodzaj artystycz-
nego continuum, można odnieść do tych dzieł, w których treść
i forma połączone w jedną całość dopiero mogą stworzyć dzie-
ło sztuki artystycznie przekonujące.

Ruch jest zjawiskiem czasowo-przestrzennym. Napięcie
kierunkowe jest znakiem ruchu. Przestrzeń staje się żywiołem
dynamicznym, żywym organizmem. Napinająca się w obrazie
coraz silniej linia horyzontu, dynamizuje obraz świata natury.
W podróży przez przestrzeń, do której artysta zaprasza widza -
jest ona taka jak ją przeżywamy, jest określeniem naszej obec-
ności w świecie i łączy odczucie przestrzeni ze świadomością -
nierozerwalnie. Mechanizm powstawania obrazu w ruchu re-
dukuje zróżnicowanie elementów, a ich różnorodność sprowa-
dza do poziomych linii i smug. Linie proste jakie się tu poja-
wiają, wynikają już z innej świadomości i na nowy sposób.

Fotografia zjawisk efemerycznych (pejzaż widziany i reje-
strowany z okien jadącego samochodu), techniczne możliwo-
ści reprodukcji jakie stwarza komputer w kreowaniu rzeczywi-
stości tych obrazów - prowadzi do różnego znoszenia podzia-
łów między realnością a fikcja. Powstaje w nich nowy, inny
stan narracji, inaczej niemożliwej.

Fotograficzne fragmenty zderzone są z aktywną przestrze-
nią i wówczas zacieraja się granice między obrazami rzeczywi-
stości a realnością samej przestrzeni.

Wizualizacja ruchu i przestrzeni bez początku i końca na-
biera cech nieskończoności i tylko arbitralna decyzja artysty czyni
z jej zapisu obraz, który jest skończonym układem linii o okre-
ślonym rytmie. Być może w taki właśnie sposób powstaje
w sztukach plastycznych nowa geometria, geometria pełna me-
tafory, uwzględniająca również cechy ludzkiej egzystencji.

Aleksander Olszewski
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Nowe - łączono z krajami cesarstwa i terenem południowoniemieckim, gdzie np. - od dworu neu-
burskiego po Pragę, Wiedeń i Wrocław - załatwiała swoje różne, także i artystyczne interesy het-
manowa Elżbieta Sieniawska. Adám Mányoki, owiany międzynarodową sławą portrecista
o skomplikowanym iti-nerarium, trafił do Polski - i na dwór Augusta II - przez dwór Sieniawskiej,
jako przyboczny malarz Franciszka II Rakoczego, odwiedzającego „wielką rzędzichę (i) pierwszą
(jak określano hetmanową - p.m. J.G.) damę Rzeczypospolitej”, wspomagającą finansowo, organi-
zacyjnie, a poniekąd i politycznie powstanie węgierskie. Obraz ten zaczął zmieniać się
w czwartej dekadzie XVIII wieku, kiedy do głosu doszła młodsza generacja artystów ściślej powią-
zanych z dworami magnackimi, mających wyraźniejszy udział w realizacji polityki artystycznej ma-
gnackich dysponentów. Znakomitym przykładem takiego „prywatnego” portrecisty był Augustyn
Mirys, od początku lat trzydziestych przez blisko półwiecze pracujący m.in. dla Jabłonowskich,
Sapiehów, Cetnerów, Bielińskich, Krasickich, Tarnowskich i Branickich.

Wzorce płynące z Paryża i Wersalu preferował przede wszystkim jednak dwór królewski i sam
August II, zafascynowany francuskim absolutyzmem i kulturą dworu Ludwika XIV. Wypracowana
przez nadwornych portrecistów francuskich (zwłaszcza Rigaud i Jean Baptiste Van Loo) formuła por-
tretu dworskiego, narzucająca konwencję kompozycyjną właściwą dla rodzaju wizerunku i rangi oso-
by portretowanej oraz z punktu widzenia ludzi władzy pożądaną idealizację spłycającą charakterysty-
kę indywidualną - rozpropagowana została po wszystkich dworach europejskich. To kosmopolitycz-
ne malarstwo, w kręgu zleceń Augusta II realizowane zwłaszcza przez Louis de Silvestre'a, pomimo
pewnej liczby polskich klientów artysty, nie przyjęło się szerzej na naszym terenie. Jest też charaktery-
styczne, że wyraźniejsze zainteresowanie dla takiej, państwowo-publicznej wersji portretu, August II
(i jego nowo-wykreowane polskie otoczenie) zaczął wykazywać w okresie utrwalania osiągnięć poli-
tycznych i tworzenia właściwej oprawy artystycznej dla sceny życia politycznego. I tak, np. Silvestre,
odpowiedzialny za nową ikonografią Augusta, zaangażowany został na służbę królewską w Dreźnie
w 1716 r., to jest w okresie względnej stabilizacji w Polsce po Sejmie Niemym, zaś przebywający od
1713 (1712?) r. w Warszawie Mányoki - w roku 1717.

Sztuką portretową obliczoną na polskiego odbiorcę  August II posługiwał się w celach agitacyj-
no-propagandowych szczególnie żywo zwłaszcza u początku swojej polskiej biografii. Biorąc, daną
mu koronę po Janie III, starał się wykreować swój obraz jako kontynuatora dzieła wielkiego poprzed-
nika na polskim tronie poprzez powiązanie swojego wizerunku z ikonografią mającą polski charakter,
bądź przez nawiązanie do wizerunków Jana III. Znalazło to wyraz we wczesnych, datowanych na rok
1697 lub niedługo później, powielanych masowo w grafice wyobrażeniach Augusta w stroju polskim
lub mającym strój polski przypominać i, dla podniesienia prestiżu ujęcia, wiązanych nierzadko
z wizerunkiem konnym, jak np. w kompilacyjnym przedstawieniu na tle „zdobywanego” przez Augu-
sta Krakowa jako miasta koronacyjnego królów polskich. Inne wizerunki, np. heroizowane w kostiu-
mie all 'antica, miały w świadomości odbiorcy przyzwyczajonego do antykizowanego obrazowania

1. Autor nieokreślony. Wizerunki konne Jana II i Augusta II. Rysunki na ścianie komnaty zamku Lubomirskich w Wiśniczu, około 1702-
1704.
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Geometria przestrzeni Tamara
KSIĄŻEK

Poczynając od greckich filozofów przyrody, aż do Kanta - przestrzeń różnie interpretowana
stanowi uwarunkowanie i atrybut wszelkiego bytu. Dla Platona jej forma wynikała z naśla-
dowania wewnętrznych idei i przekonania, że przestrzeń zależy od formy, która ją określa.

Przestrzeń istnieje w „rozumieniu”, czego dowodem są figury georetrzczne jako jej określenia.
Racjonaliści od Kartezjusza do Leibniza uznawali, że idea przestrzeni wywodzi się z ducha ludzkie-
go i ma walor uniwersalny, a dla jej ujęcia niezbędna jest wiedza geometryczna. Dla Kanta nie było
różnych przestrzeni tylko części jednej, nieskończonej, trójwymiarowej przestrzeni. Jej idea pocho-
dzi z naszej intuicji, a wyrażana jest przy pomocy wiedzy geometrycznej (geometria Euklidesa).
Dopiero w XIX wieku odkrycia Riemana, Minkowskiego i Einsteina zmieniły radykalnie nasze poję-
cia o czasie i przestrzeni, w szczególny sposób przenikając do teorii i praktyki artystycznej. Sztuka
porzuca trójwymiarową przestrzeń Euklidesa, ażeby dla artystycznego wyrazu zaanektować czte-
rowymiarową przestrzeń Hermana Minkowskiego.

„Przestrzeń i czas, są więc względne i jest rzeczą artysty uczynić je absolutnymi” - napisał
Severini (Manifest Futuryzmu 1918 r.). Rozumienie przestrzeni w różnym czasie determinowało
horyzonty myślowe twórców. Blisko związane z pojęciem „bycia”, było nierozłączne z ludzką świa-
domością, wiedzą i intuicją. Takie jej pojmowanie stało się kategorią artystyczną o największej
powszechności.

Koncepcje przestrzeni fizycznej oraz pojęcie artystyczne zasadniczo różnią się od siebie. Prze-
konanie, że o przestrzeni można mówić jedynie językiem współczesnej nauki nie bierze pod uwagę
opisu jej doświadczania w dziele sztuki. Odległość jaka dzieli koncepcje naukowe od ich artystycz-
nej interpretacji - jest drogą kształtowania się artystycznej świadomości. Przestrzeń ukazana na
dwuwymiarowym obrazie ma jeszcze trzeci wymiar imaginacyjny, który jest odwzorowaniem okre-
ślonej idei artystycznej, sprowadza się do zagadnienia iluzji artystycznej.

 Rozbita przestrzeń kubistów zrelatywizowała nasze pojęcie o swej istocie. Idea transcen-
dentnej przestrzeni Malewicza, matematyczny rygor Mondriana - przekonuje, że przestrzeń to sprzę-
żenie wszystkich elementów dzieła i ich zależności.

A geometria? Funkcję geometrii można określić jako wiedzę o istniejącym w przestrzeni po-
rządku. Filozoficzna interpretacja świata wyrażona językiem geometrii - jest wyrazem dążenia do
jego porządkowania. Sztuka operująca obiektami geometrycznymi, opiera się na związku między
geometrycznym uporządkowaniem przestrzeni, a tworzonym w obrazie porządku estetycznym.
Wychodząc poza czysto formalne i wizualne aspekty. Wychwytując niepodważalne prawidłowości
i zasady wynikające z samej istoty geometrii - służy pomocą w definiowaniu formy. Ale też
w swoim dążeniu do porządkowania ujawnia niepewność ludzkiej myśli poznającej. Dlatego two-
rząc reguły stwarza możliwość rekonstrukcji elementów rzeczywistości, przenoszenia tożsamości
poznającego podmiotu.

Aleksander Olszewski wybrał geometrię jako metodę, przy pomocy której komponuje płasz-
czyznę obrazu i organizuje jego przestrzeń. Zdyscyplinowany w sposobie myślenia, dąży do synte-
zy i ładu, uzyskując klarowność przekazu przez oszczędne operowanie środkami wyrazu. Mam na
myśli prace z cyklu Permutacje  oparte na module kwadratu, który artysta wybrał (jak powiada)
w przekonaniu iż w ten sposób uzyska pełne zdyscyplinowanie środków wyrazu; cyklu fotoplasty-
kon, w którym do formy kwadratu dodaje takie elementy jak koło, półkole, prostokąt. Elementy te
organizowały kompozycję, ale niosły też określone jakości plastyczne i znaczeniowe; zaś

„(...) Przyjmijmy więc dwa rodzaje bytów: pierwszy widzialny, drugi niewidzialny”.
                                                                                                         Platon, Fedon 79 a
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Jana III wiązać „antyczną”, tj. „odwieczną” i jako taką nie podlegającą kwestii legitymację władzy
suwerennej w Polsce przekazanej po Janie III  Wettinowi, jako Augustowi II  - jak choćby w rycinie
wydanej w 1697 r. nakładem krakowskich jezuitów według sztychu Karla Gustawa Amlinga -
z powołaniem Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześcijaństwa (co wyrażano także w inskrypcji).
Towarzyszyły temu liczne wizerunki Augusta II na medalach, zazwyczaj opatrywane dobrze dla pol-
skiego ucha brzmiącymi sentencjami (np. medal na „zbrojne” pokonanie Contiego z dewizą ARMIS
NON NUMMIS) oraz konwencjonalne, heroizowane przedstawienia utrzymane w typie zachodnioeu-
ropejskim. Znakomitą zaś ilustracją utrwalenia się efektu propagandowego tych zabiegów są zacho-
wane w jednej z komnat zamku Lubomirskich w Wiśniczu dwa, zestawione antytetycznie, a więc
niemal równorzędnie, wizerunki konne: Jana III i Augusta II - oba oparte na swobodnie zinterpreto-
wanych wzorach graficznych i będące może nie tyle  przygotowaniem do nie zrealizowanej dekoracji
malarskiej, co raczej rysunkiem amatora-dyletanta, tym dla nas ważniejszym, bowiem ujawniającym
siłę oddziaływania propagandy wizualnej. Te, opatrzone odpowiednio inskrypcjami: Johannes III Rex
Poloniarum i Fridericus Augustus.

Rex Poloniarum przedstawienia były jednocześnie swoistą deklaracją opcji politycznej w Wiśni-
czu Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Powstać one mogły - jak uważam - tylko w okresie pomię-
dzy udziałem Lubomirskiego w sejmie warszawskim 1701/1702 a kwietniem 1704, kiedy to hetman
otwarcie odstąpił od Augusta, tj. powstały w okresie jednania Lubomirskiego przez króla m.in.: buła-
wą polną (1 V 1702), kasztelanią krakowską (19 V 1702) i buławą wielką koronną (22 V 1702).

Innego rodzaju dziełem obliczonym na polską reperkusję - w związku z rozważaną koncepcją
elekcji vivente rege augustowego następcy na tronie polskim - był portret małego Fryderyka Augu-
sta przygotowywanego do roli panującego w Polsce. Powielony w miedziorycie Petera Schenka
około 1710 r., przedstawiał królewicza w antykizowanym stroju i przypominał wizerunki małego
Jakuba Sobieskiego, wysuwanego na następcę przez Jana III. Jednocześnie dostępna była propa-
gandowo nasycona grafika odnosząca się do Jana III i młodych Sobieskich, prezentowanych jako
prawowici spadkobiercy tronu; nie trzeba dodawać, że od momentu koronacji w 1705 r. i włącze-
nia do walki o tron polski rozpowszechniana była również „podwójna” (tj. w stroju polskim
i w typie wizerunku zachodnioeuropejskiego) ikonografia Stanisława Leszczyńskiego jako króla
polskiego.

Do podobnych zabiegów uciekał się August III w skomplikowanej grze politycznej prowadzo-
nej z magnackimi oligarchami w rzeczywistości rządzącymi Rzecząpospolitą, wypróbowanym już
wcześniej i w innych okolicznościach pomysłem było odwołanie się do emocji narodowych przez
wprowadzenie do obiegu wizerunku króla w stroju polskim. Taki właśnie oficjalno-państwowy
portret Augusta III w przepisanym do Orderu Orła Białego karmazynowym „ubiorze publicznym
Polaka szlachcica”, ujętego w odpowiedniej pozie, z gestyką i mimiką stosującą się do polskiej
tradycji portretowej, ale w gloryfikującej scenerii francuskiego portrait d'apparat - powstał w drez-
deńskiej pracowni Silvestre'a w 1737 r., w trudnym dla króla okresie jednania polskiej opinii po
sejmie pacyfikacyjnym i w trakcie przygotowań do sejmu 1738 r. Agitacyjno-propagandowy cha-
rakter tego dzieła, mający utrwalać „polski” obraz monarchy nie ulega wątpliwości. Na polityczny
walor wizerunku wskazuje nie tylko spora liczba replik i kopii (zachowane są m.in. w zbiorach
malarstwa w Dreźnie, Gemäldegalerie, Alte Meister nr inw. 3951; w Zamku Kórnickim, nr inw. MK
3368; Rogalinie, nr inw. MP 1749; w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, nr inw. 3211;
w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. MP 4907; Muzeum Narodowym w Krakowie, nr
inw. I - 327; Muzeum w Pszczynie, nr inw. MP/S/1135; w Zamku Królewskim w Warszawie, nr inw.
FC-ZKW/266/ab; w Muzeum Pałacu w Wilanowie, nr inw. Wil. 1153), ale przede wszystkim wielo-
krotne powracanie do tego ujęcia portretowego i upowszechnianie go (m.in. przez umieszczanie
nawet na  przedmiotach mających charakter użytkowy) w tych momentach panowania, które wy-
magały przychylności narodu. Dodajmy, iż w tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wy-
dana w Wiedniu w 1737 r., dołączona do zbioru „Laconium Europae speculum” reprezentacyjna
rycina Philippa Andreasa Kiliana (wg rysunku Paula Deckera), przedstawiająca alegorię władzy
królewskiej w Polsce i ukazująca tronującego w otoczeniu postaci alegorycznych króla polskiego
(z rysami portretowymi Augusta III), przyjmującego symboliczny hołd narodu polskiego. Dekoro-
wana antycznymi panopliami (co odnosiło się do legitymacji władzy suwerennej w Polsce) bordiu-
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Podczas festiwalu w Annency w roku 1973 wśród krytyków przeprowadzony został plebiscyt
na najlepszy film animowany. „Labiryntowi” przyznano piąte miejsce.6 Między innymi ten film
spowodował, że powstające w Polsce produkcje animowane zaczęły stawać się bardzo „indywidu-
alnymi” wypowiedziami. Przyczyniło się to do stworzenia tzw. „polskiej szkoły animacji”. Przedsta-
wicielami tego nurtu byli: Mirosław Kijowicz, Jerzy Zitzman, Kazimierz Urbański, Jerzy Kucia, Piotr
Szpakowicz oraz Witolda Giersz. Dzięki tym twórcom przełom lat 60 i 70-tych XX w. stał się „złotym
czasem polskiej animacji”.7

Przykładem może być zrealizowany przez Witolda Giersza w 1963 roku film pt. „Czerwone
i czarne”, gdzie autor powrócił do opracowanej przez siebie techniki „swobodnego malowania
postaci pędzelkiem na celulojdach bez stosowania okonturowań”8. Sam film, to „utwór nie tylko
piękny wizualnie i znakomicie animowany, ale, co rzadkie w polskiej animacji, niezwykle lekki
i skrzący się niewymuszonym humorem.”9

Animacja polska to nie tylko to, co widzimy, to nie jedynie sztuka filmowa, to jednocześnie
pewna wypadkowa wszelkich dziedzin sztuki począwszy od rysunku, poprzez grafikę, malarstwo,
rzeźbę a skończywszy na muzyce, przez co, dzięki zastosowaniu elementów tych wszystkich dziedzin
uzyskujemy pełnoprawny produkt, który Konrad Godolewski określił mianem „ożywionej plastyki”.10

Wystarczy wspomnieć o współpracy pomiędzy „animatorami”, a kompozytorami. Muzykę do fil-
mów animowanych komponowali tacy twórcy, jak: Krzysztof Penderecki, Krzysztof Komeda, Jan
Kanty Pawluśkiewicz czy Zygmunt Konieczny.  Nie można zapomnieć o fakcie, że wpływ na specy-
fikę „polskiej szkoły animacji” ma przede wszystkim bogactwo wykorzystywanych przez artystów
technik, począwszy od technik tradycyjnych, czyli: lalkowej i rysunkowej, a skończywszy na techni-
kach opracowanych przez polskich twórców, takich jak np. „non kamera” (polega na tworzeniu
całych scen bezpośrednio na taśmie filmowej11 - technikę tę stosował przede wszystkim Julian
Antonisz), „wycinance”, czy stosowanej, bardzo pracochłonnej, technice wykorzystującej płytki gip-
sowe Piotra Dumały.

Obecnie, coraz częściej, pojawia się opinia, że „polska szkoła animacji” nie istnieje.
Myślę jednak, że tak radykalne stwierdzenie jest nieco na wyrost. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły
się bowiem na rynku filmowym nowe projekty, choćby takie jak: „Zbrodnia i kara” Dumały, nomino-

wana do Oscara „Katedra” Bagińskiego, czy
„Eden” Czeczota.
Prócz tych kilku „spektakularnych”prezentacji
nie można zapomnieć o tym, że coraz częściej
młodzi twórcy sami, często na domowych
komputerach, tworzą nowatorskie etiudy. Do
tego grona zaliczyłbym, między innymi, Zbi-
gniewa Dowigałło i Wojciecha Majewskiego12.

Może więc nie jest tak źle? Kto wie. Za
kilka lat, kiedy filmy animowane w Polsce
przestaną być produkowane w „partyzanc-
ki” sposób, być może nastąpi triumfalny po-
wrót „polskiej szkoły animacji”.

PRZYPISY:

1 Nowa Encyklopedia Powszechna, wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2003;
 2 Jerzy Armata, Ożywiona plastyka, "Gazeta Telewizyjna - Piątkowy Dodatek Gazety Wyborczej", nr 31, 6-12 czerwca 2004
 3 http://www.stopklatka.pl/imprezy/impreza.asp?ii=2415
 4 tamże
 5 Jerzy Armata, Ożywiona plastyka, "Gazeta Telewizyjna - Piątkowy Dodatek Gazety Wyborczej", nr 31, 6-12 czerwca 2004
 6 http://www.polska-animacja.pl/10_filmow.asp?strona=2
 7 Jerzy Armata, Ożywiona plastyka, "Gazeta Telewizyjna - Piątkowy Dodatek Gazety Wyborczej", nr 31, 6-12 czerwca 2004
8  http://www.polska-animacja.pl/10_filmow.asp?strona=4
 9  tamże
 10 Jerzy Armata, Ożywiona plastyka, "Gazeta Telewizyjna - Piątkowy Dodatek Gazety Wyborczej", nr 31, 6-12 czerwca 2004
 11 tamże
 12 tamże

Kadr z filmu „Labirynt”
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3. Louis de Silvestre, Portret Augusta III w stroju polskim, 1737.
Drezno, Gemäldegalerie Alte Meister.
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2. Nieokreślony malarz polski, Portret Jana Fryderyka Sapiehy jako
kasztelana trockiego, po 1716. Wraszawa, Muzeum Płac w Wilano-
wie.

4. Nieokreślony malarz polski, Portret Jana Fryderyka Sapiehy jako
kasztelana trockiego, po 1716. Wraszawa, Muzeum Płac w Wilano-
wie.

5. Szymon Czechowicz, Portret Jana Fryderyka Sapiehy kancle-
rza w. litewskiego, około 1741/1742. Wilno, Litewskie Mu-
zeum Sztuki w Wilanowie.
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Rozważania na temat „polskiej szkoły animacji” należy rozpocząć od przypomnienia słów
Karola Irzykowskiego, który już na początku XX wieku stwierdził, że film rysunkowy „rozwi-
nie się w wielki, właściwy film przyszłości”.2 Patrząc wstecz i uważnie przyglądając się histo-

rii filmu, możemy stwierdzić, że tak naprawdę dopiero od niedawna film animowany stał się peł-
noprawnym gatunkiem filmowym. Został dostrzeżony przez krytyków na festiwalach filmowych,
jak i przez producentów, nie wspominając o publiczności.
Z całą pewnością przyczyniły się do tego pojawiające się nowoczesne technologie komputerowe,
pozwalające na realizację bardzo ambitnych produkcji, które czasem aspirują do miana „produktu”
mogącego zastąpić wyobrażenie realnego świata. Coraz częściej wpomina się w „światku filmo-
wym” o rychłym nadejściu czasu kiedy to w filmie nie będą musieli występować aktorzy, a ich role
zostaną wyrenderowane przez komputery.
Czy jednak nadal będzie to animacja? W klasycznym tego słowa znaczeniu raczej nie ... Nie ozna-
cza to bynajmniej, nadejścia ery wyłącznie „komputerowej” produkcji. „Klasyczna” animacja, mimo,
że może nie tak „efektowna” i często dużo bardziej pracochłonna, nadal będzie tworzona - choć
zapewne stanie się wyłącznie fascynatów.

Animacja w Polsce „rozwinęła skrzydła” dopiero pod koniec lat 40 XX wieku. Za protoplastę
tego nurtu w sztuce filmowej uważa się Zenona Wasilewskiego3 realizującego w Łodzi pierwsze
filmy przeznaczone dla dzieci, a także etiudy na potrzeby Polskiej Kroniki Filmowej. Warto wspo-
mnieć, że w łódzkiej wytwórni, w charakterze scenografów zatrudniano tak wybitnych twórców
jak m.in. Jan Marcin Szancer, Olga Siemiaszkowa, Zbigniew Lengren, Eryk Lipiński4. W tym samym
czasie zaczęto tworzyć też inne studia tego typu m.in. Eksperymentalne Studio Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej.

W latach powojennych tematyka filmów animowanych nie odstawała specjalnie od przyję-
tych wytycznych „jedynej i słusznej drogi socjalizmu”, z tego też powodu powstawały filmy przede
wszystkim mające spełniać role dydaktyczną i agitacyjną. Warto w tym miejscu wspomnieć o fil-
mie, który bodajże jako jedyny z animowanych nie został dopuszczony do „upublicznienia”. Mam
tu na myśli etiudę Władysława Nehrebeckiego „Traktor A-1”, którą nawet ówczesna cenzura uzna-
ła za zbyt „nachalną ideologicznie”5. Oczywiście sam Nehrebecki nie zajmował się wyłącznie two-
rzeniem „politycznie poprawnych” etiud, publiczność zna go przede wszystkim jako twórcę  „Bolka
i Lolka”.

Tak naprawdę dopiero nadejście „politycznej odwilży”w 1956 roku pozwoliło nieco bardziej
rozwinąć się „artystycznej” animacji, zwłaszcza za sprawą filmów Jana Lenicy i Waleriana Borow-
czyka. Ten pierwszy w 1962 roku zrealizował film „Labirynt”, historię metaforycznie ujętego społe-
czeństwa totalitarnego. Artysta wykorzystał w swojej pracy możliwości jakie daje zastosowanie
techniki kolażu. Sama historia opowiada o człowieku, który na stworzonych przez siebie skrzy-
dłach przybywa do miasta, w którym „wspaniałość” metropolii okazuje się jedynie ułudą i za nim
zdąży to odkryć, zostaje w nim uwięziony.

Animacja, Animowany film: film wykonany metoda zdjęć poklatkowych (pojedyncze zdjęcia rysunków, kukiełek,
wycinanek w kolejnych fazach ruchu, które przy wyświetlaniu w sposób ciągły dają złudzenie ruchomego obrazu);
początkowo głównie filmy dla dzieci (pierwszy pełnometrażowy f.a., „Królewna Śnieżka”, powstał w wytwórni Walt
Disney Productions w 1938), filmy naukowe, efekty film., artyst. filmy autorskie.1
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Kilka słów o polskiej animacji Mariusz A.
DAŃSKI
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ra ujmująca rycinę, została spięta u góry tarczą herbową z Orłem i Pogonią (bez herbu Wettinów) i
opatrzona kartuszem z inskrypcją POLONUS. Słynną, wzorowaną na kompozycji z portretu Silve-
stre'a, porcelanową figurę Augusta III w stroju polskim wymodelował Johann Joachim Kändler
w skomplikowanym politycznie roku 1740 i kilkakrotnie powtarzał ją później  (m.in. w 1741 r.).
W rycinach zaś dzieło Silvestre'a powielane było przez Jean'a Daullé, Clauda Drevet, Jacques-Fir-
min'a Beauvarlet i Lorenzo Zucchiego w okresie zdobywania opinii polskiej dla projektów reform i
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6. Malarz nieokreślony, Portret Ignacego Sadowskiego starościca ropczyckiego w półzbrojku, około połowy XVIII
w. Lwowska Galeria Obrazów.
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2) nazwa kraju, miasta, wioski lub ich skrót literowy,
3) nazwa trasy samochodowej,
4) numer fotografii cyfrowej,
5) data powstania pracy.
Taki tytuł jest rejestracją pewnej realnej, rzeczywistej i przetworzonej przestrzeni oraz czasu

i miejsca akcji.
Rejestracja obrazu zbudowanego wokół samochodowej linii horyzontu jest obarczona ele-

mentem przypadku i problemem jego akceptacji lub nie; ale każdy z przypadków ma swoje realne
odniesienie. Można by przecież wyobrazić sobie fotografie o długości x kilometrów, rejestrującą
jedną stronę autostrady, moja zaś rejestracja jest tylko fragmentem tej gigantycznej fotografii,
którą może kiedyś zrobię. Drogi i autostrady mają początek i koniec, przestrzeń i obraz, który im
towarzyszy, końca nie mają. Stała jest jednak pozycja
obserwacji wewnątrz pojazdu, czyli samochodowa li-
nia horyzontu, która w pewien sposób ogranicza, wy-
musza i rozstrzyga widzenie autostradowej przestrze-
ni. To rozstrzygniecie i dalsze przekształcanie obrazu
cyfrowego w celu uzyskania określonego wrażenia wi-
zualnego stanowi najbardziej interesującą część pro-
cesu twórczego, gdyż w powstałym w taki sposób
obrazie są wszystkie istotne warstwy strukturalne miej-
sca zdarzenia, tak w sensie treści, jak i formy. Odczyta-
nie może powstać poprzez szukanie relacji miedzy ty-
tułem a treścią plastyczną. Ale to już sprawa oglądają-
cego. Jego wrażliwości i możliwości percepcyjnych.

Warto zastanowić się nad różnorodnymi aspek-
tami filozoficzno-psychologicznymi człowieka bytują-
cego w układzie „samochodowej linii horyzontu”. Ob-
raz w sensie technicznym tworzony przy pomocy ka-
mery cyfrowej to, jak wiemy, bitmapa, składająca się
z punktów. Na wykorzystanie tego elementu techno-
logii cyfrowej w moich ostatnich pracach zwracałem
uwagę na początku tekstu i tu chciałbym ponownie
zwrócić uwagę na te konstrukcje, czyli linie zbudowa-
ne z niewidocznych, kwadratowych punktów, pikseli
zapisanych w 0 - 1 kodzie. Punkty te, ich linearne zbio-
ry w różnych konfiguracjach, są podstawą budowane-
go przeze mnie obrazu. Większość moich kompozycji
ma kształt kwadratu, występujące wewnątrz obrazu
podziały mają źródło w podziale płaszczyzny na „n”
kwadratów.

Innym efektem tych działań SLH jest doprowa-
dzenie zarejestrowanego obrazu do syntezy. Końcowy
wynik obrazu jest więc efektem intuicji oraz tego we-
wnętrznego strukturalnego podziału. Abstrahując od
tych kompozycyjno-informatycznych elementów istnie-
jących w moich obrazach, chce zwrócić uwagę, że moje
upodobanie do formy kwadratu jest irracjonalne, su-
biektywne i pierwotne w stosunku do tego, co robię
aktualnie. Kwadrat „przyklei się” do mnie w sposób
do końca niewytłumaczalny, mimo moich prób racjo-
nalizowania tej sytuacji.

3x3 względność  nr 10, 2004 - Aleksander Olszew-
ski
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pomysłów dotyczących sukcesji tronu polskiego oraz kwestii obsadzenia lenna kurlandzkiego. Jed-
naniem i oswajaniem polskiej opinii dla tych projektów było też portretowanie w polskich strojach
królowej i dzieci a zwłaszcza męskich potomków Augusta. Ci sami artyści tworzyli równocześnie
portrety i masowo powielane w grafice wizerunki królewskie utrzymane w konwencji zachodnioeu-
ropejskiego, idealizowanego portretu reprezentacyjnego. Niewątpliwie dobrze też wiedziano, którą
z wersji królewskiej ikonografii, do kogo i w jakich okolicznościach należy adresować. Toteż np.
„europejsko” nastawionych i powiązanych z dworem reformatorów z Familii król obdarowywał swo-
imi wizerunkami w konwencji zachodniej. Do tego rodzaju portretów podarunkowych Augusta III
w typie zachodnim,  do którego jednak dodano portret Marii Józefy w stroju polskim, należą dwa
wizerunki pary królewskiej (kopie warsztatowe wg Louis de Silvestre'a, po 1737; Muzeum Pałac
w Wilanowie, nr inw.: Wil. 1951, dawny nr MNW 231988 oraz Wil. 1952, dawny nr MNW 231881)
opatrzone stosownym napisem: pour S[on] Al[tesse] Monseigneur le Prince Czartoryski vice chance-
lier de Lituanie i darowane Fryderykowi Michałowi Czartoryskiemu. Opozycyjnych „Patriotów” jed-
nano zaś m.in. portretami Augusta jako króla - „Polaka”.

Jeżeli zatem w jednej z obliczonych na polską opinię wersji oficjalno-państwowego wizerun-
ku królewskiego popularyzowany był obraz Augusta III jako króla - „Polaka” (żeby posłużyć
się określeniem mającej dwuznaczny charakter wiedeńskiej ryciny Kiliana), to w oficjalnych wize-
runkach magnaterii polskiej - po drugiej stronie polskiej sceny politycznej - obserwujemy zjawisko
niejako odwrotne: stosowanie się do konwencji królewskiego portrait d'apparat, a nawet dokład-
nego - co miało istotne znaczenie propagandowe - przejmowania motywów kompozycyjnych
z konkretnych, rozpropagowanych i znanych państwowych wyobrażeń króla. Tak wyposażone ofi-
cjalne wizerunki oligarchów magnackich, powielane w grafice, znajdowały się w obiegu równole-
gle z wizerunkami królewskimi. Zdaje się to być znakomitą ilustracją zachodzących w Polsce od
początku panowania Augusta III przemian związanych z niezwykłym wzrostem znaczenia urzędni-
ków koronnych i litewskich oraz przejmujących władzę, powiązanych w rodzinne klany magnac-
kich oligarchów, zmierzających do ograniczenia uprawnień monarchy w kierowaniu państwem.
Całopostaciowe, reprezentacyjne portrety Jana Fryderyka Sapiehy (np. w zbiorach Muzeum Regio-
nalnego w Smoleńsku, nr inw. KP-1876, SOM 9606 - którego autorstwo należy wiązać z Augusty-
nem Mirysem, i miedzioryt Johanna Martina Bernigerotha, zapewne wg wzoru Mirysa, egzem-
plarz m.in. w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zbiory Królewskie), portre-
ty Hieronima Floriana Radziwiłła (np. znany wizerunek pędzla Jakuba Wessla w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie, nr inw. MP 2436), portrety Potockich, Czartoryskich, Branickich - były
aluzją nie tylko do monarchicznych ambicji (Radziwiłł), ale też „wyrażały” realne możliwości poli-
tyczne prezentowanych na nich „ludzi rządnych”. Szczególna pozycja w państwie wpłynęła rów-
nież na charakter oficjalnych wizerunków prymasa - głowy kościoła w Polsce, legata urodzonego,
tj. niejako emanacji papieża i jego władzy na polskim terenie, pierwszego senatora Rzeczypospo-
litej, interreksa oraz wyposażonego w wyjątkowe prerogatywy strażnika układu króla ze społe-
czeństwem o władzę. Dostojeństwo władzy kościelnej, ale i godności wynikające z obowiązków
natury państwowej określiły też charakter oficjalnych portretów biskupów ordynariuszy - duchow-
nych senatorów Rzeczypospolitej.

Wzorce zachodnioeuropejskie kształtowały jedno oblicze portretu w Polsce, drugie w swoisty
sposób określał etos „narodu politycznego” i polska tradycja portretowa. Zasadniczym postula-
tem, który stawiano przed tego rodzaju malarstwem by wymóg prawdy: bezwzględny realizm
twarzy i obowiązująca zasada relacji wzrokowej z widzem oraz prezentacja rygorystycznie obser-
wowanych cech przynależności stanowej, których wyznacznikiem był strój szlachecki lub zbroja
(jednocześnie symbolicznie oznaczająca cnotę męstwa). Traktowanie ubioru jako identyfikacji sta-
nowej zdecydowało (jeszcze głęboko w XVII stuleciu) o charakterystycznej dla tego rodzaju malar-
stwa portretowego umowności w jego przedstawianiu, kontrastującej z werystycznym realizmem
twarzy. Szczególny stosunek społeczeństwa szlacheckiego do sprawy tradycji narzucał zaś koniecz-
ność stosowania się do tej, ustalonej „z dawna” konwencji, obejmującej kompozycję portretu,
sposób ukazania „osoby”, pozę oraz gestykę i mimikę portretowanego. Te charakterystyczne cechy
formalne portretu staropolskiego, mające swoje ideologizowane podłoże, dotyczyły przede wszyst-
kim portretów męskich przedstawicieli stanu szlacheckiego, jako warunkujących trwanie tradycji

86
W 1995 r. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu odbyła się wystawa, sumująca moje

ówczesne dokonania. Patrząc z perspektywy czasu na te wystawę, dostrzegam w niej wiele ele-
mentów obecnych w aktualnej twórczości. Jest to przede wszystkim cykl prac, do którego powsta-
nia zastosowałem technikę komputerowa, zwłaszcza prace graficzne pt. Sumo chodowa linia hory-
zontu. Ale są tez w tamtej wystawie elementy, które były związane z działalnością Grupy M-5,
a których kontynuacji trudno dostrzec w tym, co robię w tej chwili. Jednak wnikliwy obserwator
znajdzie wszystko to, co charakterystyczne jest dla mnie, dla mojej metody twórczej. Nigdy zresztą
nie zajmowałem się inwentaryzacją i opisywaniem rzeczywistości świata, raczej jego interpretacja
i tworzeniem syntezy. Mogę się tu odwołać do chrześcijańskiego wyznania wiary, z którego wiemy,
ze Bóg stworzył świat rzeczy widzialnych i niewidzialnych, mnie osobiście interesuje bardziej ten
ostatni. Okres lat 80-tych i 90-tych to czas przeszły i nie do mnie należy jego ocena.

Równolegle do cyklu prac, o których piszę poniżej, musze wspomnieć o dwóch cyklach, do
których wracam i próbuje je kontynuować: jest to cykl Niemcy -Luben, związany z pobytem
w małym niemieckim miasteczku, leżącym w strefie granicznej z byłym NRD, w którym to cyklu
próbuję zinterpretować w sposób graficzny elementy kultury i historii niemieckiej, oraz cykl 3x3
Względność, odnoszący się do interpretacji graficznych czasu i przestrzeni. Można przywołać tu
Platońską wizję bytów ponadczasowych odwołujących się do matematyki, gdzie można sobie
wyobrazić, że liczba 3 istnieje poza czasem, a nie w czasie, albowiem upływ czasu jej nie zmienia,
odmiennie do kawałka granitu, który podlega w czasie zmianom, mimo że wydaje się nam,
ze trwa wiecznie.

Oba cykle zresztą zajmują się interpretacją przestrzeni i miejsc związanych z moją w nich
obecnością. Bywa tez w tych pracach przestrzeń krążąca wokół kwadratu, wymyślona, prywatna,
metaforyczna, wirtualna, moja własna. Przestrzeń, jak wiemy, jest ciągła, obraz z samochodowej
linii ma również ciągłość bez końca i początku, zarejestrowany jego fragment może stać się pod-
stawą syntetyzujących obrazów zbudowanych z różnokolorowych linii.

Pierwsza praca, która ten problem analizowała, nosiła nazwę Droga 7/95. Praca ta została
zauważona na Ogólnopolskim Biennale Rysunku w Lubaczowie i uzyskała wyróżnienie. Od tego
momentu w sposobie obserwacji tego zjawiska wiele się zmieniło, ale pozostało moje zaintereso-
wanie przestrzenią i wizualizacją ruchu, będącą wynikiem widzenia z poziomu samochodowej linii
horyzontu.

W latach 1998 - 2003 zrealizowałem w technice komputerowej ponad 70 prac graficznych
inspirowanych ruchem i wykorzystujących moje wcześniejsze w tej materii doświadczenia z cyklem
Folkartu i drogi szybkiego ruch DSR.

Postanowiłem pokazać w jeszcze inny sposób złożoność zależności miejsca, ruchu, czasu
 w ciągłości zmieniającego się obrazu przy pomocy kamery cyfrowej. Człowiek w samochodzie
spędza wiele czasu i funkcjonuje w dwojaki sposób, raz jako kierowca, o ograniczonej percepcji
z przyczyn technicznych, i jako pasażer, który może dostrzec trochę więcej. To trochę więcej zależy
też od wielu czynników np. ukształtowania terenu, rodzaju drogi i prędkości, z jaką pojazd się
porusza. Jadąc autostradą, rejestrujemy bardziej ograniczony wymiar przestrzeni. Ta sytuacja czło-
wieka atakowanego rozmazanym obrazem i wymuszoną redukcją elementów możliwych do zaob-
serwowania, stała się początkiem tego projektu.

Muszę tu wspomnieć o moim sposobie budowania koncepcji obrazu, który ma trochę charak-
ter „designerski”, a wiąże się z tym, iż najpierw musi być pomysł, potem projekt, a jeszcze potem
realizacja. W fazie realizacyjnej pojawiają się różne problemy technologiczne, z którymi trzeba się
uporać. Część tak powstałych projektów jest podstawą do powstania klasycznego obrazu „ręcznie
malowanego”, a część jest podstawą do powstania grafiki komputerowej, realizowanej przy po-
mocy druku komputerowego.

Konstrukcja większości moich utworów oparta jest o pewien schemat kompozycyjny, który
towarzyszy mi od zawsze - to dzielenie płaszczyzny na określone strefy, tak by osiągnąć zamierzo-
ny cel. Prace, które aktualnie prezentuję, powstały w różnych miejscach autostrad i dróg samocho-
dowych Europy - Słowacji, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Egiptu. Tytuł pracy składa się
z następujących elementów, które są istotne dla zrozumienia treści kompozycji:

1) kolejny numer pracy,
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7. Augustyn Mirys (atyb.), Portret Jana Fryderyka Sapiehy kanclerza w. litewskiego, po 1736-przed 1740. Smoleńsk, Mu-
zeum Regionalne (publikowany po raz pierwszy).
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Folkart  i Samochodowa Linia Horyzontu Aleksander
OLSZEWSKI

 Komputer  faktycznie umożliwia spełnienie Kartezjańskiego marzenia o matematyzacji świata. Ułatwia zamianę
faktów na dane statystyczne, a problemów - na równania.

Neil Postman,  Nowe media w komunikacji społecznej, Oficyna Naukowa,. Warszawa 2002
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Wieś dla mnie nigdy nie była pojęciem abstrakcyjnym, znałem ją z autopsji od wczesne-
go dzieciństwa. Z końcem czerwca jako dziecko byłem oddawany w „depozyt” do
ciotek zamieszkujących wsie parafii w północno-zachodnich rejonach powiatu radom-

skiego i odbierany z końcem wakacji. Te cykliczne wyjazdy na wieś stały się z czasem, już jako
człowieka dojrzałego, wewnętrzna potrzeba mojej obecności w wiejskim pejzażu i kulturze. Póź-
niej dowiedziałem się, iż rodzina moja wpisana jest w ten krajobraz od ponad 200 lat.

Jeżdżąc autem drogami w znane mi miejsca sentymentalne wykonywałem fotografie krajo-
brazu; były to często zdjęcia pospieszne, poruszone, oddające ruch. Pierwsza jeszcze bardzo
prymitywna kamera cyfrowa czarno-biała, rejestrowała obraz ruchu w postaci ciągów linii zbu-
dowanych z kwadratowych punktów, pikseli - tej najmniejszej jednostki komputerowego obra-
zu. Punkt w sensie matematycznym nie posiada materialnego ekwiwalentu. W sztuce punkt
może mieć różne postacie. Kandynsky w swojej rozprawie o podstawach kompozycji zamieścił
wiele spostrzeżeń na ten temat, podobnie R. Arnheim w „Psychologii widzenia”. Teorie te po-
wstawały w epoce przedinformatycznej. Pojawienie się komputera w sztuce pozwoliło dostrzec
zagadnienia elementów podstawowych w innym wymiarze. I tak w grafice bitmapowej mamy
do czynienia z punktem, który ma kształt kwadratu. W oparciu o kwadrat zbudowany jest cały
kod obrazu cyfrowego. Zapisany zaś w zero-jedynkowym systemie stał się formą niemal idealnej
rejestracji.

Dzięki zaś kolorowej kamerze cyfrowej i analitycznym możliwościom programów komputera
mogłem prześledzić mechanizm powstawania obrazu i związanego z nim koloru. Fotografowany
cyfrowo krajobraz w ruchu redukował ilość elementów, ich różnorodność i dynamikę do form po-
ziomych, one przekształcały poziomy w smugi. Zwiększając zaś prędkość uzyskiwałem obraz
w postaci różnej grubości kolorowych linii. Linie te składały się z kwadratowych punktów stano-
wiąc syntezę formy i koloru. Powstałe w ten sposób obrazy zaczęły przypominać ludowe pasiaki.
Efekt ten wzmacniałem dodatkowo poprzez narzędzia programu komputerowego.

Obserwacja ta nasunęła mi myśl, iż w twórczości ludowej analogiczne formy powstawały
w sposób atawistyczny, podświadomy, instynktowny, ale pierwowzorem ich musiał być krajobraz.
Powstające w ten sposób ascetyczne formy mogły również wynikać w jakimś stopniu z niedosko-
nałości warsztatu, ale to tylko częściowo tłumaczy powstające formy, które zaspokajały estetyczne
potrzeby ludzi wsi. Ciekawa może być analiza, jaki związek mają różnobarwne kilimy z otoczeniem
krajobrazowym, czy można tu stawiać jakieś hipotezy czy wysnuwać wnioski. Czy uprawnione jest
postawienie np. hipotezy o wspólnym źródle ludowych utworów plastycznych, powstających
w różnych miejscach kraju i świata?. Powstający w tym okresie cykl prac nazwałem żartobliwie
„folkartem”. Można tylko w tym miejscu powiedzieć, że podstawą i duszą tych obrazów jest ma-
leńki punkt w formie kwadratu. Moje osobiste, trochę metafizyczne, zapotrzebowanie na formę
kwadratu istnieje od dawna, a na pewno od czasów ukończenia studiów. Pamiętam rozmowy na
ten temat z moim promotorem profesorem L. Kunka, który uważał, iż czynnikiem dominującym
w moich pracach jest podejście racjonalistyczne, porządkujące. Z czasem forma geometryczna
w mniej lub bardziej zracjonalizowanej postaci stała się obecna w mojej twórczości. Element geo-
metrii, potrzeba porządku na płaszczyźnie, tkwią w moich działaniach mimo występującego rów-
nież wątku metafizycznego, emocjonalnego. Te dwa nurty w mojej twórczości występują i prowa-
dzą dialog z różnym skutkiem dla siebie.
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nosicieli owej ideologii. Portret kobiecy ulegał natomiast znacznie wyraźniejszej presji przemian
zachodzących w malarstwie portretowym i oczywiście w modzie. Niezmiennością typu charaktery-
zował się specjalny gatunek portretu polskiego - wizerunek trumienny, podlegający regułom wła-
snej, także technologicznej konwencji.

Połączenie zasadniczych postulatów polskiego portretu z „kosmopolitycznym” pędzlem bli-
skim sztuki Mányokiego, dało znakomity rezultat w niezwykle interesującym, pochodzącym z fary
w Stanisławowie portrecie hetmana Michała Serwacego Wiśniowieckiego (mylnie i z uporem iden-
tyfikowanego jako Potocki, bądź Sapieha; Muzeum Zamkowe w Łańcucie, Depozyt Kurii Lwow-
skiej, nr inw. D.416). Dalej poszedł Szymon Czechowicz. Wiążąc wymóg realizmu twarzy, zasady
kompozycyjne portretu polskiego, informacyjną umowność stroju jako desygnatu przynależności
stanowej, z nowoczesnym, rzymskim warsztatem malarskim i pomarattowską stylistyką, wprowa-
dził Czechowicz do sztuki portretowej zupełnie nową jakość artystyczną. Uważna, skupiona analiza
twarzy i przenikliwe spojrzenia oczu skierowanych na widza, kontrastują z konwencjonalnymi,
jakby domalowanymi, niemal płaskimi (jak w portrecie Jakuba Narzymskiego w zbiorach Zamku
w Kórniku, nr inw. MK 6056) zbrojami, czy zdawkowo opracowanymi elementami stroju, koncen-
trującymi całą uwagę widza na twarzy sportretowanego. Wszystko to decyduje o sile działania
i swoistej prawdzie Czechowiczowskich portretów. O „politycznej” zaś atrakcyjności tej formuły
oraz identyfikowaniu jej z określeniem przynależności do stanu rycerskiego, może natomiast świad-
czyć wzorowanie się na niej wizerunków ministra Brühla, powstałych po wyrobieniu mu w 1748 r.
polskiego szlachectwa (portret z około 1750 r. w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie, nr inw.
Wil. 1452). Miały one - jak można się domyślać - ukazywać polskiej publiczności (podobnie jak
projektowane dla Brühla podwarszawskie pałace - „dwory szlacheckie” oraz portrety jego dzieci
poprzebieranych w stroje polskie) zakorzenienie się rodu Brühlów w „narodzie politycznym” i oswajać
Polaków z „polskością” Brühlów. Wszystko zaś stanowiło oprawę lokowania Brühla w tworzonym
w tym czasie w Polsce systemie ministerialnym i niewątpliwie łączyło się także z prywatnymi am-
bicjami wszechwładnego ministra.

W tle pozostawała działalność licznych, najczęściej nieznanych nam z nazwiska kopistów,
lokalnych naśladowców, kompilatorów, owych twórców portretów malowanych na okazjonalne
uroczystości, imaginowanych wizerunków do kościelnych galerii fundatorskich czy szlacheckich
galerii rodowych. Jakość tej produkcji dobrze ilustruje twórczość Antoniego Misiowskiego, wypeł-
niającego schematy kompozycyjne formuły zachodnioeuropejskiej środkami wyrazu właściwymi
dla portretu polskiego.

Pozostawiając z konieczności na boku różne zagadnienia z zakresu malarstwa portretowego
oraz kwestią portretu w rzeźbie, trzeba pokrótce zatrzymać się na, należącym niejako już do pery-
ferii problematyki, tak zwanym portrecie chłopskim; zatrzymać się choćby dlatego, że jego obec-
ność wielokrotnie notują inwentarze galerii magnackich. Te nasycone swoistą ekspresją wizerunki
ukazują słynących siłą, długowiecznością lub np. rymotwórstwem chłopów z dóbr magnackich,
starców z przydworskich szpitali - przytułków, a nawet „ludzi luźnych”. Uzasadnienia dla obecno-
ści również takich portretów w magnackich galeriach (Rzewuskich, Mniszchów, Sobieskich, Potoc-
kich, Lubomirskich, Sapiehów, Krasickich i innych), a sporadycznie także wśród rejestrów ruchomo-
ści szlacheckich, starano się doszukiwać m.in. w przejawach swoistego humanitaryzmu magnac-
kiego. I choć musimy pamiętać, że na tej warstwie społeczeństwa ciążył moralny obowiązek opie-
ki, a obecność w pańskiej galerii portretu starca z przydworskiego szpitalika mogła być traktowana
jako widoma jej oznaka, to wydaje się jednak, iż prawdziwą przyczyną ich włączania do zbiorów
była raczej wyjątkowość darzonych zainteresowaniem niezwykłych osobników rodzaju ludzkiego,
aniżeli wyraźna i w dodatku demonstrowana refleksja nad kondycją ludzką.

Malarstwo portretowe w Polsce w dobie panowania Augusta II i Augusta III prezentuje zatem
z jednej strony złożony obraz wpływów, różnego rodzaju zależności formalnych i powiązań styli-
stycznych - obraz, którego ogólna ewolucja odpowiadała zmianom zachodzącym w portrecie na-
szej części Europy. Ważnym rozdziałem był portret staropolski, charakteryzujący się przestrzeganą
niezmiennością ogólnych zasad konwencji i własną ewolucją.

Jednak również i on podlegał wpływom ogólnych przemian profilujących charakter stylowy
malarstwa na polskim terenie przez blisko siedem dziesięcioleci. Jak zaś wyglądał kres tej długiej

O SZTUCE
84

prawdy obiektywnej, jaką w tym wypadku jest przestrzeń, i emocje nie powinny tej refleksji zakłó-
cać. Ale czy sztuka, a w niej malarstwo, jest w stanie rozwiązać węzeł przestrzeni - tego jak dotąd
- nie wiadomo. Jedno jest wiadome, że sztuka - a w niej malarstwo - w swoich zmaterializowanych
wytworach jest jednym ze składników przestrzeni obiektywnej - fizycznej (w malarstwie jest to:
blejtram, płótno, grunt, farby z jej fakturami, niekiedy werniks czy rama często rozbudowana prze-
strzennie) i czy sztuka będąc częścią przestrzeni może wyrażać uogólnienia na jej temat - oczywi-
ście za pośrednictwem wartości wizualnych, plastycznych zbudowanych wyżej wymienionymi środ-
kami? Jest w tym paradoks - ale skoro wyjątek potwierdza regułę, to mam nadzieję, że prawdę
potwierdza paradoks. Chciałbym, aby moje próby malarskie były pytaniem o przestrzeń jako taką
lub usiłowaniem znalezienia odpowiedzi na to pytanie.
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I.

1. Archiwalia.

Materiały archiwalne dotyczące Darłowa, uległy zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1722 r.1

2. Przedstawienie stanu badań.
    Literatura.

Nieliczne tylko wzmianki w literaturze odnoszą się do kaplicy św. Gertrudy w Darłowie.
F. Kugler w pracy: Pommersche Kunstgeschichte, Stettin, 1840, daje opis kaplicy darłowskiej.

Jego zdaniem kaplica ta, posiadająca wyższą część centralną, otoczoną obejściem nawiązuje do
budowli, które Anglicy nazywają „Kościołami Świętego Grobu”. Obiekty te zazwyczaj były wzoro-
wane na kościele Świętego Grobu w Jerozolimie. Autor ten określa kaplicę jako jedną z najpiękniej-
szych czternastowiecznych budowli pomorskich.2 Jednakże uważa, że żebra sklepienne raczej mie-
ścić się mogą w architekturze piętnastowiecznej, niż czternastowiecznej. Także prostota elewacji
zewnętrznych przemawia za XV. wiekiem. Tak więc kaplica mogła powstać w okresie przebywania
Eryka III, ex-króla Danii, Szwecji i Norwegii, w Darłowie. Nie jest również wykluczone, że Eryk III
był fundatorem tej kaplicy. (Eryk III, 1382-1459, król Norwegii 1389-1442, Danii i Szwecji 1396-
1439, znany również jako Eryk I Pomorski, zmarł w Darłowie w 1459 r.).3

Kaplica darłowska służyła celom pogrzebowym. Wezwanie św. Gertrudy było charakterystyczne
dla kaplic cmentarnych. Zdaniem F. Kuglera centralny sześciobok nie posiadał otworów okien-
nych.4

Ludwig Böttger w Die Bau und Kunstdenkmäler der Prowinz Pommern, Stettin 92, Dritter
Theil,1892 na str. 86 podaje, że wspomniana kaplica powstała w wieku XIV-tym. Przybudówki
zostały wzniesione w XVII i XVIII w. Dalej, za Kuglerem, przytacza opis kaplicy.  Zwraca  uwagę  na
wnętrze, z jego „eleganckim” sklepieniem gwiaździstym.5 Opisuje również dokładnie portale wio-
dących do kaplicy.6

Zdaniem Boehmera kościół N.M.P. i kaplica św. Gertrudy wskazują na czternastowieczny spo-
sób budowania. Kaplica darłowska  przypomina w swojej odrębności budowle z Wyspy Bornholm
i z Szwecji. Zdaje się to być świadectwem wczesnych, silnych stosunków handlowych z tymi tere-
nami.7

Georg Dehio w publikacji o charakterze  inwentaryzacyjnym Handbuch der Deutschen Kunst-
denkmäler, Berlin 1906, w tomie II określił czas powstania kaplicy na od około końca XIV w.
do początku XV w. Uważa tę kaplicę za obiekt interesujący, sporządza ogólny opis obiektu.8 Próbuje we
wstępie do wspomnianej publikacji określić czas powstania kaplicy w oparciu o dwie legendy. Według
jednej z nich fundatorem kaplicy miał być Eryk III ex-król Danii, Szwecji i Norwegii. Wystawił ją
w podzięce za szczęśliwe dotarcie do lądu podczas groźnego  sztormu w 1449 roku, w wyniku którego
dwa statki ze skarbami zatonęły.

Druga legenda odnosi się do panowania duńskiej księżniczki Małgorzaty, zajmującej się rów-
nież działaniami na rzecz wymienionej budowli, lecz nieco później, gdyż dopiero w roku 1497, gdy
podczas sztormu jeden ze statków wyrzucony  przez fale został  odnaleziony pod wzgórzem na
którym usytuowano kaplicę. Inny badacz tego zagadnienia Rosenow poszukiwał wśród księżni-

Późnogotycka kaplica
p.w. św. Gertrudy w Darłowie

Ewelina
PIERZYŃSKA
- JELSKA
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W moich poszukiwaniach języka wypowiedzi malarskiej (wizualnej) na temat rzeczywi-
stości, przyjąłem konwencję realizmu inspirowanego wątkami natury - kulturowymi,
społeczno-politycznymi i tym podobnymi. Od strony formalnej, gatunkowej malarstwo

to wychodziło i zmierzało do martwej natury, poprzez jej interpretację. Transformacja motywu
wziętego z rzeczywistości na środki malarskiego obrazowania przebiega w obszarze konstruktywi-
zmu - jego idei czytelności budowy przestrzeni obrazu i jednoznaczności kształtu elementów skła-
dających się na obraz. Realizuję te założenia przez kompozycję płaszczyzny malarskiej w oparciu
o relację pion-poziom, ograniczenie i dyspozycję koloru w stronę szarości, osłabienie kontrastu
światło-cień. Pod koniec lat osiemdziesiątych wzrasta u mnie zainteresowanie problematyką obra-
zowania przestrzeni na płaszczyźnie i kilka prac na ten temat zamyka przekrojową prezentację
moich prac w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecna kolekcja prac malarskich, wystawiana
w Galerii „Rogatka” jest poświęcona wyłącznie tej problematyce i powstała w latach 1998 - 2004.
Ta koncepcja eliminuje z warstwy przedstawiającej obrazu wątki, motywy czy treści wizualnie zwią-
zane z obszarami ogólnie pojętej rzeczywistości, a które mogłyby być komentarzem do niej. To co
wiąże realistycznie moje obecne malarstwo ze światem zewnętrznym to poszukiwanie i wydoby-
wanie elementów obiektywnych, tkwiących w tym świecie, a odnoszących się do pojęcia prze-
strzeni - jej jednoznaczności, dwuznaczności, czy wieloznaczności.

Wśród znalezionych motywów są formy realnych przedmiotów o wyrazistej geometrii jak
stół, krzesło, podłoga, okno, ściana. Do obrazowania przestrzeni wykorzystuję perspektywę akso-
nometryczną w jej wariancie izometrycznym. Izometria wydaje się obiektywnym sposobem przed-
stawiania przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie, gdyż w tej perspektywie wymiary bryły nie
ulegają skrótom, zniekształceniom, jak to się dzieje w przypadku perspektywy zbieżnej zwanej też
renesansową. Obiektywizm perspektywy zbieżnej polega na geometrycznym odwzorowaniu me-
chaniki widzenia ludzkiego oka i nie jest odbiciem obiektywnej przestrzeni - lecz jej fałszywym
obrazem. Z tego powodu odrzuciłem perspektywę zbieżną jako metodę w próbie odpowiedzi na
pytanie, czym jest przestrzeń jako składnik bytu - oczywiście odpowiedzi udzielonej językiem ma-
larskim. Następnymi elementami struktury proponowanych obrazów, które w moim mniemaniu
pomagają spełnić postulat wieloznaczności czy jednoznaczności przestrzeni są: linearność, kolor
i jego walor. Linia jako środek kształtujący formę i wyodrębniający ją z pustej, jednobarwnej prze-
strzeni płaszczyzny - jest istotnym składnikiem określającym charakter tych kompozycji. Linia po-
zwala w sposób wyrazisty zbudować i uwidocznić opisywaną przestrzeń, a ściślej - jej fragment.
Ten fragment przestrzeni bywa pustką, gładką płaszczyzną z tkwiącymi w niej elementami prze-
strzeni uformowanej czyli bryłami geometrycznymi o właściwościach rzeczy, przedmiotu, a bywa
też „przestrzenią - płaszczyzną” zorganizowaną strukturalnie przy pomocy linii, w której są obecne
proste, zwykłe przedmioty lecz o wyraźnej geometrii, wewnętrznie z tą przestrzenią związane.
Kolor płaszczyzn budujących bryłę w niektórych obrazach złożony jest z kilku walorów tej samej
barwy w rozbiciu linearnym, kreskowym. Kolor i walor linii określających bryłowatość kształtu
odpowiada umownie wartościom światłocienia. Światłocień kolorystyczny oceniłem jako nieade-
kwatny w konwencji tych propozycji malarskich. Zastosowanie koloru w tych realizacjach nie ma
bezpośrednich związków z symboliką barw czy ich właściwościami iluzyjnymi, kolor ma jedynie
w sposób neutralny, wyciszający subiektywne odczucia, ukierunkować odbiór tych obrazów na
poziomie intelektualnym, pojęciowym, jako że, refleksja intelektualna w moim domyśle jest bliżej

Poniższy tekst jest związany z niedawną prezentacją moich prac w Galerii „Rogatka”.

Moje widzenie przestrzeni w malarstwie Jan
TROJAN
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czek duńskich z tego czasu imienia „Małgorzata”, jednakże bezskutecznie.9 Kaplica powstała pod
wpływem „architektury nordyckiej”, „nordyckiego pochodzenia” był również budowniczy. Najbliż-
sza prawdy jest myśl, że sam król (Eryk III) był projektodawcą.10

W 1539 roku wymienia się kaplicę w aktach wizytacji odbytej przez księcia Barnima. Wspo-
mina się, że na św. Gertrudę przeznaczona była suma 57 florenów i 2 marki.

W roku 1620 - przeznacza się do kasy św. Gertrudy 18 florenów. Dalej następuje kilka szcze-
gółowych informacji, dotyczących administracji dochodów, a odnoszących się do lat 1676, 1748,
1771-1776, i 1911. Są to przychody kasowe z takich tytułów jak opłaty za: miejsca cmentarne,
dzierżawę ławek i jałmużnę.

W roku 1860 wykonano prace malarskie w kaplicy. Osoba upamiętniona inicjałami A.E. ufun-
dowała wówczas organy, które 8 lipca 1860 r. w piątą niedzielę po Zielonych Świątkach zostały
poświęcone.11

Podczas renowacji w 1912 r. poziom podłogi został obniżony, co dodało smukłości wnętrzu.12

W tym  okresie znaleziono w kaplicy fragmenty polichromii oraz wykonano nową, w postaci
malowanych kolumienek i tkanin nad ołtarzem. Stanowiła ona tło dla znajdującej się tutaj „Ostat-
niej Wieczerzy” (płaskorzeźba).13

Zniszczenia wieży kaplicy dokonał pożar w 1620 r. Wnętrze również musiało ucierpieć, gdyż
wspomina się o powrocie epitafiów na ich dawne miejsca dopiero po wojnie  trzydziestoletniej.14

W 1 poł. XX w. darłowska kaplica zainteresowała takich badaczy jak: Karl Passarge, Karl
Rosenow i Dr Anklam - który dostrzegał w ukształtowaniu jej formy architektonicznej wpływy
nordyckie. Opisał on  również  wystrój  wnętrza.15

Karl Rosenow, w pracy  Herzogschloss und Fürstengruft Rügenwalde (1925), podaje szereg
faktów dotyczących renowacji kaplicy, następnie zajmuje się jej wyposażeniem (opis XVII w. ambony)
i wpływami do kasy. Wzmiankuje, że patronką tejże budowli jest św. Gertruda, córka Peppina

z Landen i jego żony Iłły  (żyjąca w latach 625-
659). K. Rosenow określił sklepienie nad czę-
ścią centralną kaplicy, jako eleganckie sklepie-
nie gwiaździste oraz sklepienie obejścia, jako
ośmiodzielne, krzyżowo-żebrowe. Obok kapli-
cy darłowskiej wymienia kaplice w: Wołogosz-
czy i Koszalinie.16

W pracy zbiorowej Deutsches Städte-
buch, Stuttgart - Berlin, pod  red. Ericha  Key-
sera, autor hasła „Rügenwalde”- Rosenow,
określa centralną budowlę św. Gertrudy
w XV w. oraz twierdzi, że wzniesiono ją na
Słupskim Przedmieściu.17

Z prac powojennych, w których znajdu-
ją się wzmianki dotyczące interesującego mnie
obiektu, jako pierwszą wymienić należy: Po-
morze Zachodnie pod redakcją Janusza Dere-
siewicza, Poznań 1949. Tutaj w artykule „Od
romanizmu do schyłku baroku” prof. dr Gwi-
do Chmarzyński - wybitny historyk sztuki, me-
diewista, profesor Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu - zamieścił wzmiankę
o pomorskich cmentarnych kaplicach central-
nych w Słupsku, Koszalinie i Darłowie. Zwró-
cił szczególną uwagę na „wytworną formę
sklepień” kaplicy darłowskiej. Po raz pierw-
szy stwierdza się tutaj, że „kaplice te są zja-
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przez niego próby uwolnienia się od technicznych uwarunkowań, wyznaczających sztuce komputero-
wej ściśle warsztatem określano granico. Chce on działać jakby wbrew maszynie zachowując pełna
swobodę założoną w koncepcji artystycznej. Podobną postawę reprezentuje Sonia Sheridan z Art
Institute w Chicago. Jej działanie na styku sztuki i komputerowej technologii pozostaje otwarte także
na wiele innych technologii. Stosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych wynikło w jej wypadku
z procesu dydaktycznego. W roku 1970 opracowała ona dla swych studentów program, który na-
zwała Generative Systems, polegający na eksperymentowaniu w zakresie stosowania przemysło-
wych technologii do twórczości artystycznej. Celem było zetknięcie ludzkiej wrażliwości z możliwo-
ściami maszyny. Po zorganizowania wespół z grupą studentów odpowiedniego zaplecza dla takiego
programu, sama zaczęła realizować prace stosując nietradycyjne technologie w sztuce.

W latach siedemdziesiątych pojawiło się wielu młodych artystów rozwijających swe koncepcje
artystyczne za pomocą maszyn cyfrowych, zarówno w USA, Kanadzie jak i krajach europejskich,
szczególnie w Wielkiej Brytanii, RFN i Francji. W samej Francji powstało w tym czasie około dziesięciu
grup zajmujących się twórczością, do najbardziej znanych należą: „Module”, „Art et Informatique”,
„Groupe de Belfort”, „Association pour le Developpement de l'art par Ordinateur” (ADAO), grupa
związana z ARTA (Centre Georges Pompidou). Coraz więcej jest również wystaw sztuki komputero-
wej, organizuje się nawet cykliczne festiwale w rodzaju „Ars Electronica”, który od 1979 roku odby-
wa się w Linzu w Austrii. Na przełomie października i listopada 1981 roku miał miejsce wielki festiwal
sztuki elektronicznej w Brukseli. Wydaje się, że stosowanie urządzeń elektronicznych w twórczości
plastyczne) powoli staje się czymś naturalnym.

Problemy wynikające z zastosowania elektronicznych maszyn cyfrowych w twórczości arty-
stycznej

Poglądy na temat sztuki komputerowej różnią się w zależności od sposobu traktowania elek-
tronicznych maszyn cyfrowych w kontekście warsztatu artystycznego. Ci, którzy uważają komputer
za jeszcze jedno zwykłe narzędzie, takie jak pędzel, dłuto czy rylec, twierdzą, że nie zachodzi
w wypadku użycia komputera do celów twórczych nic nadzwyczajnego, i że nie powinno się
w ogóle mówić o sztuce komputerowej jako o jakimś odrębnym gatunku sztuki. Jednakże, jak
wykazuje głębsza analiza tego narzędzia, nie całkiem można się z tym poglądem pogodzić. Kom-
puter może - po uprzednim zaprogramowaniu wykonywać twórczą pracę bez udziału artysty. Mamy
więc do czynienia jakby z „samomalującym pędzlem”. Poza tym, za pomocą komputera wykony-
wać można prace wielomedialne: rysunkowe, malarskie, graficzne, video-fotograficzne,
a nawet można prowadzić teoretyczne rozważania dotyczące istoty sztuki bądź którejś z jej dzie-
dzin. Jak z tego wynika, elektroniczna maszyna cyfrowa wraz z całym jej oprzyrządowaniem, sta-
nowi zupełnie nowy, uniwersalny warsztat artystyczny. Zachodzi więc zupełnie nowa relacja mię-
dzy takim narzędziem a twórcą.

Japoński artysta Hiroshi Kawano ujmuje ten problem w relacji uczeń - nauczyciel: „Sztuka
komputerowa jest sztuką maszyny cyfrowej traktowanej jako sztuczna inteligencja ... Komputer
rozwiązuje problem algorytmiczny metodą digitalną. Jak długo proces tworzenia ma charakter
algorytmiczny, tak długo komputer będzie w stanie posiadać własny artystyczny sposób postępo-
wania... Komputer może tworzyć własne dzieła sztuki stosując logikę procesu artystycznego ukrytą
w sztuce człowieka. Jest to symulacja sztuki ludzkiej przez komputer. Ale ta możliwość symulacji
jest dana przez programistę ...”

Przedruk artykułu za zgodą autora pochodzi z periodyku IDEE 3 zeszyt  - materiały programowe Katedry Sztuk Wizualnych WFP/ASP
w Krakowie 1998
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wiskiem dla Pomorza bardzo charakterystycznym”.18

Według K. Rosenowa, architektura kaplicy wskazuje na wpływy nordyckie, jej powstanie należy
prawdopodobnie przypisać Erykowi /Eryk III, król Szwecji, Danii i Norwegii/.19

St. Pagowski, w Kronice Województwa Koszalińskiego /Budownictwo sakralne/, „Ochrona
Zabytków”, Warszawa 1958, informuje o zabezpieczeniu kaplicy poprzez naprawę okien i wmon-
towanie nowych drzwi.20

E. Rowiński, I. Galicka w Studium historyczno-urbanistycznym do planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Darłowa, Poznań 1957 podają wiek XIV lub pierwszą połowę XV w., jako
czas powstania kaplicy. Również za wcześniejszymi autorami podają daty występowania wzmia-
nek dotyczących tego obiektu, a więc lata 1497, 1539 i 1620. W 1620 roku pierwotną sygnaturkę
i dach kaplicy zniszczył piorun.

Również w Das Pommersche Heimatbuch, Berlin 1926 wymienia się kaplicę darłowską i ko-
szalińską, do których dodano jeszcze słupską św. Jerzego. Te wieloboczne późnogotyckie budowle
uważane są za podobne do kaplicy wołogoskiej.21

Prace zabezpieczające.

W roku 1912 została przeprowadzona renowacja kaplicy według projektu prof. Sackura
z Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku. Zrealizowano wówczas: obniżenie poziomu posadzki,
wykucie owalnych okienek, odnaleziono fragmenty starej polichromii, wykonano polichromię ścienną
jako tło dla „Ostatniej Wieczerzy”, znajdującej się na ołtarzu.22

W roku 1961 przeprowadzono prace konserwatorskie na podstawie: „Projektu zabezpiecze-
nia kaplicy św. Gertrudy w Darłowie”. Autorem projektu był inż. H. Kołłątaj z Pracowni Konserwacji
Zabytków w Gdańsku.23

Praca Iwony Strzeckiej, Kaplica pod wezwaniem świętej Gertrudy w Darłowie, Gdańsk 1961,
to dokumentacja historyczna powstała w związku z pracami konserwatorskimi przeprowadzonymi
w 1961 r. w kaplicy, przez Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku. Autorka wspomnianego
opracowania zauważa, że:

„Rzut kościoła pozostał prawdopodobnie bez zmiany, a więc składał się z dwu wyodrębnio-
nych części: środkowej i obejścia. /niżej dach pulpitowy nad obejściem/. /.../ Od razu również
otrzymać mogła /kaplica/ obecne sklepienie, za czym przemawiają obliczone na duży ciężar filary  /
lub też od początku były one przewidziane./” „ /.../ Pierwotne okna, niewątpliwie węższe i ostrołu-
kowe, zapewne zbliżone w formie do okien latarni, znajdowały się jedynie w szerszych bokach
kaplicy. /.../ W chwili obecnej brak autentycznych okien gotyckich”.25
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wanie nowych zjawisk wizualnych, nowych przekazów. Kompozycje Manfreda Mohra składają się
zazwyczaj ze zbiorów bardzo drobnych elementów, są to jakby kolekcje form wywodzących się
ze znaków pisanych, geometrycznych figur, bądź zapisów muzycznych. Uderza w nich kaligraficz-
ność, mnogość nagromadzonych elementów, intensywność i zmienność akcji wizualnej. jednym
z pierwszych cyklów prac tego artysty były „Struktury poligonalne”. Kompozycje złożone
z kaligraficznych linii, zmieniających z każdym odcinkiem swój kierunek pod kątem 0,45° i 90°.
Maszyna sama decydowała o długości odcinków i wybierała kąt przy zmianie kierunku.

Torsten Ridell, znany jako twórca cyklu prac komputerowych noszącego tytuł „Permutacje
linii” (Permulations de Lignes), jest artystą szwedzkim żyjącym w Paryżu, podobnie jak Manfred
Mohr. Wykonane przez niego „Permutacje linii” są zbiorem prac ukazującym różnego typu możli-
wości budowania kompozycji płaskich i przestrzennych wyłącznie przy użyciu zbiorów prostych
uporządkowanych w określony sposób linii. Każdą kompozycją złożona jest ze stu linii. Cały cykl
został wydany jako dwutomowa książka (po 101 rysunków w każdym tomie) w Szwecji w 1981
roku. Artyści francuscy Herve Huitric i Monique Nahas, wchodzący w skład grupy „Art et lnforma-
tique”, działającej w Uniwersytecie Paris - Vincennes interesują się przede wszystkim możliwościa-
mi stosowania barwy w kompozycjach komputerowych. Początkowo prące ich byty bogatymi,
abstrakcyjnymi układami czystych barw, uzyskiwanymi za pomocą monitora grafoskopu, rejestro-
wanymi metodą fotograficzną. Kompozycje te przenoszone byty także na klisze z zapisu mikrofil-
mowego i następnie drukowane serigraficznie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wielu artystów
do tej pory stosuje tradycyjne środki dla utrwalenia komputerowych działań. W ciągu ostatnich
dwu lat Herve Huitric i Monicjue Nahas podjęli próby z innym typem obrazowania. Tworzą oni
kompozycje przedstawiające z zastosowaniem środków barwnych używanych wcześniej. Sporo
prac budują także na kanwie przetworzonych obrazów fotograficznych. Charakterystycznym przy-
kładem tęgo typu prac jest „La Familie Camembert” - kompozycja barwna złożona z plam miękkich,
jakby z rozpływających się twarzy.

Patric Boreham z Londynu, który przez ostatnie lata byt redaktorem biuletynu Towarzystwa
Sztuki Komputerowej „Page”, podjął w swoich działaniach komputerowych zagadnienia percepcji
wzrokowej. Nie jest on zresztą jedynym, który używa komputera do tego celu. Bela Julesz, słynny
psycholog zajmujący się percepcją wzrokową, używał specjalnie kreowanych komputerowych kom-
pozycji barwnych do badania widzenia dwuocznego, a Francois Molnar z Paryskiego Institut de
l'Esthetique używa komputera do zapisu ruchów oczu w czasie oglądania obrazów. Boreham zajął
się problematyką zależności percepcyjnej, jaka zachodzi w obrazie między obiektem i tłem. Wyko-
nał on w 1978 roku cykl prąc związanych z tym tematem zatytułowany „STOS” (Solid - Transparent
Overlay Study), w którym próbował wykazać jak dalece nie dają się przewidzieć wzajemne relacje
tła w obrazie i tego co się na tym tlę pojawia. Problem ten zresztą jest jednym z kluczowych
zagadnień w percepcji wzrokowej. Dwaj kanadyjscy artyści, Roger Vilder i Jaques Palumbo, korzy-
stają z urządzeń komputerowych do budowania struktur graficznych. Praco Vildera cechuje seryj-
ność, wykonuje on zresztą swoje rysunki w formie filmów animowanych np. „Warianty” (1973),
wybierając następnie najbardziej interesujące kadry do realizacji serigraficznej. Palumbo posługuje
się programami bazującymi na różnych systemach zapisu cyfrowo-dwójkowego, czwórkowego,
piątkowego czy dziesiętnego - tych samych wartości liczbowych, zyskując w ten sposób zróżnico-
wanie poszczególnych kompozycji. Amerykański artysta Harold Cohen, którego twórczość została
spopularyzowana w latach siedemdziesiątych przez liczne wystawy (Dokumenta 6 - Kassel, Stede-
lijk Museum w Amsterdamie -1978, San Francisco Museum of Art - 1979) jest swoistym enfant
terrible sztuki komputerowo), jego prace na pierwszy rzut oka przypominają rysunki dziecięce lub
kompozycje ekspresjonistów. Niema w nich żadnego rygoru technicznego czy rozgraniczenia mię-
dzy abstrakcją i figuracją. Czasem są to formy przypominające jakieś kształty przedmiotów, postaci,
elementów pejzażu, innym razem nie dające się do niczego odnieść abstrakcyjne znaki. Cohen nie
zachowuje także czystości gatunku - ręcznie domalowuje całe fragmenty w kompozycjach wykona-
nych przez maszynę, Zbudowany przez niego malutki wehikuł na kółkach, kierowany komputerem,
ma umocowany gruby pisak i wędruje po papierze wykonując rysunki, sam znajduje wolno jeszcze
do rysowania miejsce, potrafi także podcieniować narysowany kształt, by wyglądał bardziej bryło-
wato. Działalność artystyczna Cohena jest niezmiernie interesująca ze względu na podejmowane
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„Istnieją również sugestie, że formy budowlane tych kościołów /centralnych/ wskazują na

wpływy skandynawskie, a może nawet i skandynawskiego mistrza, jeżeli chodzi o kaplicę w Darło-
wie. /wg Rosenowa/ Herzogschloss und Fürstengruft Rügenwalder Bau und Kunstdenkmäler der
Stadt Rügenwalde. Rügenwalde /1925/ str. 150.26 Dalej wymienia się Danię jako pośredniczkę
w przekazywaniu form architektonicznych”.27 Obok ołtarza znajduje się malowidło gotyckie.28

W recenzji do tej pracy podaje się, że malowidło znajduje się z prawej strony ołtarza, powstało
w okresie gotyku i zostało przedstawione  jako zasłonka umieszczona na kółkach /brąz, żółć, jasna
zieleń/. Najstarsze fragmenty to słabo zachowane jasno-zielone liście wijące się na szaro-zielonym
tle. Filary nie były polichromowane. Odkrywek dokonano w dniach 21-23.IX.1961r.

Polichromia ścienna za ołtarzem, kolumny, pilastry z fakturą imitującą marmur, z wijącymi się
girlandami w górnej części pochodzi z XIX/XX w.29

Z. Świechowski w recenzji do wspomnianej pracy I. Strzeleckiej podaje, że taki przekrój żebra
sklepiennego, jaki zastosowano w kaplicy darłowskiej, jest charakterystyczny dla czasu około po-
łowy XV w.30

Ewelina Pierzyńska-Jelska w pracy „Architektura późnogotyckiej kaplicy cmentarnej pod we-
zwaniem św. Gertrudy w Darłowie”, Poznań 1963 r., przedstawia efekt własnych dociekań nauko-
wo-badawczych w odniesieniu do literatury przedmiotu. Praca zawiera bogatą dokumentację fo-
tograficzną wykonaną przez autorkę w latach 1961-1963.31

Jerzy Z. Łoziński, Adam Miłobędzki w Atlasie zabytków architektury w Polsce, Warszawa,
1967 r. informują, że poźnogotycką kaplicę cmentarną p.w. św. Gertrudy w Darłowie wzniesiono
w 1 poł. XV w. 32

Na łamach „Rzeczypospolitej” Nr 197 (3235), z 22-23 sierpnia 1992 r., Sławomir Młynarczyk
w artykule Drogocenna „Gertruda” poinformował o prowadzonych w obiekcie pracach konserwator-
skich, które doprowadziły do odsłonięcia następujących polichromii figuralnych: Madonny na tronie,
klęczącej postaci oraz wici roślinnej. Pracami kierowała Krystyna Boryk-Józefowicz, nadzór prowadzi-
ła prof. Maria Roznerska z Torunia, prace wykonywali studenci z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konser-
watorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.33

Kolejne, syntetycznie ujęte  informacje o kaplicy zostały podane w Katalogu zabytków sztuki,
pod red. A. Włodarka, Warszawa, 1995 r.34

Andrzej Grzybkowski w artykule Kaplice cmentarne w Darłowie, Koszalinie i Słupsku, Warsza-
wa 1996 r., podjął rozważania nad architekturą tych obiektów.35

Waldemar Jędryka, w artykule „Kiedy wzniesiono kaplicę św. Gertrudy.” /w:/ Echo Darłowa, Nr 8/
157, Rok VIII, listopad 1997 r. przekazał informacje o pobraniu próbek drewna z więźby dachowej m.in.
kościoła św. Gertrudy w Darłowie. Na podstawie badań w/w materiałów, wyciągnięto wniosek,
że więźbę dachową z tego obiektu wykonano z drewna ściętego w 1587 roku. Część próbek datowano
na 1671 r.36

Hanna Faryna - Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Robert Pasieczny w Atlasię zabytków
architektury w Polsce, Warszawa 2001, napisali: „Kaplica św. Gertrudy, cmentarna, gotycka, ceglana,
zapewne z 2 ćw. XIV w. lub dopiero 1 poł. XV w., przekształcona po 1620, restaurowana 1860
i 1912”.37

II

1. Zarys dziejów Darłowa.

Około roku 1151 „okolice Darłowa” należała do Sławna, które było dziedzictwem synów
księcia Racibora.38 Wcześniejszy od średniowiecznej miejskiej zabudowy gród Dirłów położony był
bliżej morza, przy ujściu rzeki Wieprzy. Posiadał znaczenie obronne, był trudno dostępny, otoczony
wodą.39 Około 1270 roku Darłowo jako miasto /civitas/ zostało określane przywilejem księcia Rugii
Wisława II, który w tym czasie przeprowadził pierwszą lokację miasta.40 5. lutego 1271 roku  po
raz drugi wymienia się Darłowo jako „civitas” w akcie nadań księcia Wisława II dla klasztoru
w pobliskim Bukowie Morskim.41
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cych całe sekwencje realizowane komputerowo, powstało wiele realizacji typu video oraz krót-
kich filmów o charakterze naukowym. Z ważniejszych osiągnięć należałoby wymienić Nelsona
Maxa „Carla s Island”, wspomniany już film „Works” Lundina i Williamsa, niezwykłe pejzaże i
obrazy geometrycznych brył zawieszonych w przestrzeni Yoichiro Kawaguchi („Crystal Spa-
ce”), realizacje Vossa i Mandelbrota („Fractal Planetrise According to Benoit Mandelbrot”).
Często do realistycznego modelowania bardziej złożonych obiektów stosuje się kombinacje
prostych geometrycznych brył - walców, kuł i sześcianów, lub tzw. metodę fraktalną (określe-
nie powierzchni za pomocą drobnych cząstek). Wielu artystów zaczęto w latach siedemdzie-
siątych próbować eksperymentów z obrazami ukazującymi trójwymiarowość w sposób iluzjo-
nistyczny.

Najważniejszym chyba ośrodkiem, gdzie na szeroka skalę tworzy się tego typu obrazy jest
Computer Grąphics Laboratory w New York Institute of Technology, gdzie pracują tacy artyści jak
Duane Pałyka, Ed Emswhiller, Ned Greene, Dick Lundin, Lance Williams, Michael Assante. Także
ośrodki produkcji filmowej oraz firmy wytwarzające komputerowy sprzęt graficzny są zaintereso-
wane badaniami z tego zakresu (Beli Telephone Lab., IBM, Jet Propulsion Lab., Digital Effects,
Raster Technologies itp.). Istnieją już zresztą firmy usługowe zajmujące się głównie reklamą, wy-
twarzające wielkie ilości obrazów komputerowych. Najbardziej znaną w Stanach Zjednoczonych
jest Computer Image Corporation Denver w Colorado. Nie znaczy to, że cała sztuka komputerowa
rozwija się obecnie w kierunku tworzenia obrazów z modelowaniem trójwymiarowym. W tym
samym okresie ujawniło się wielu twórców, którzy - podejmując komputerowo sposoby obrazo-
wania - zdołali wypracować własne podejście do tego typu narzędzia i własne rozwiązania arty-
styczne: Harold Cohen (San Diego), Sonia Sheridan (Chicago), Roger Vilder (Montreal), Jacques
Palumbo (Montreal), Vera Molnar (Paryż), Manfred Mohr (Paryż), Torsten Riddel (Paryż), Patrick
Boreham (Londyn). Vera Molnar, współzałożyciela słynnej niegdyś Group de Recherche d'art Visuel
(GRAV), zaczęła używać maszyny cyfrowej do realizacji swych prac w roku 1968. Od tamtego czasu
wykonała kilka cykli rysunków i obrazów posługując się grafoskopem bądź graph-plotterem. Cha-
rakterystycznymi przykładami jej twórczości są transformacje zbiorów prostych geometrycznych
i nie tylko geometrycznych form, np. „Pięć obrazów uzyskanych ze zbioru 196 kwadratów” (1975),
„Cztery minus jeden” (1974). Szczególnie interesujący jest cykl „1% nieporządku”. Użyty w nim
motyw poruszonych koncentrycznych kwadratów artystka zaczerpnęła z archaicznej rzeźby grec-
kiej, znajdującej się w Luwrze. Cykl składa się z 20 kompozycji. Każda z kompozycji stanowi zbiór
złożony z 25 podzbiorów, każdy z podzbiorów stanowi 10 zmniejszających się koncentrycznie kwa-
dratów, w każdym więc zbiorze znajduje się 250 kwadratów. W każdym zbiorze - w rygorystycznie
uporządkowanym układzie Vera Molnar wprowadziła, na zasadzie losowej, zakłócenie umowne
określone ilościowo jako 1%. Praca wydana jest w formie albumu i jest zaopatrzona następującym
wstępem autorki: „Obraz jest ograniczonym kawałkiem płaszczyzny, zawierającym określoną licz-
bę zdarzeń plastycznych - linii, form, barw, zaaranżowanych w określony sposób, od zupełnego
nieporządku do perfekcyjnego uporządkowania. Przez wiele lat poszukiwań wspomaganych kom-
puterem zmieniałam w obrazie ten stopień uporządkowania i stwierdziłam - oceniając osobiście -
że im bardziej zmniejszy się nieporządek, tym bardziej zwiększa się plastyczne piękno obrazu,
jednakże niewielka ilość nieporządku jest konieczną. Na przykład jeden procent, jak w tej książce.
Oto dwadzieścia nie ponumerowanych obrazów. Sami zdecydujcie jak je ułożyć. Każdy
z nich można ułożyć na cztery sposoby. Z tych dwudziestu obrazów można uformować
2675004047229796708138352640000 kompozycji, z których każda będzie odmienna. Spróbuj-
cie, a zobaczycie bogactwo zawarte w każdej plastycznej kreacji polegającej na systematyzowa-
niu.” Żyjący w Paryżu niemiecki artysta Manfred Mohr zaczął uprawiać sztukę komputerową około
roku 1970. Jego prace, mimo, że wykonywane przez elektroniczną maszynę, noszą wyraźne cechy
osobiste. Podczas ich oglądania nigdy nie narzuca się sama zasada na której są oparte, jest ona
jakby ukryta poza warstwą estetyczną. Dominuje zawsze osiągnięty w wyniku stosowania zasady
rezultat artystyczny. Rygor zawarty w zaplanowaniu do końca działań w obrazie ustępuję miejsca
wyrazowi plastycznemu poszczególnych kompozycji. Pomaga w tym również złożoność prac, przez
co nie jest łatwym dotarcie do czynników organizujących ich strukturę. W każdej z prac elementy
statystyczne, permutacyjne i systematyzujące służą jedynie nadrzędnemu celowi, jakim jest budo-
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W roku 1275 następuje zatwierdzenie wzmiankowanej darowizny Mestwina II. W jego tekście
wymienia się również słowo „civitas”.42

Po śmierci Mestwina II toczą się spory o zawładnięcie Pomorzem.
Dnia 15. lipca 1307 roku zdrada rodu Swięców, Kasztelanów Słupska, Sławna i Darłowa. Wydanie
ziem Marchii Brandenburskiej.43

Dnia 21. maja 1312 roku, w dniu św. Trójcy wydają Swięcowie dokument dotyczący drugiej lokacji
miasta, tym razem na prawie lubeckim.
W roku 1352 Bogusław V zakupił od miasta młyn i ziemię po stronie południowej miasta. Rozpo-
czął wznoszenie obecnego zamku.44

Rok 1372 - zjazd książąt Pomorskich w Darłowie.45

W roku 1372 Darłowo wchodzi w skład Księstwa Pomorsko-Wołogoskiego.46

W roku 1362 Darłowo przystępuje do Związku Hanzy /z początku częściowo/.
W roku 1412 uzyskuje prawa członkowskie. Od tego momentu korzysta z prawa miasta hanzeatyc-
kiego/.47

Dnia 9 listopada 1394 roku Księżna Adelajda, wdowa po księciu Bogusławie V funduje klasztor
kartuzów „Domus Coronae Mariae” /pod Darłowem/  - Budowniczym kościoła i refektarza był Hin-
ricus de Sundis. 48

W roku 1430 wybuchł  pożar w klasztorze kartuzów.
W roku 1436 odbudowano dom braci konwersów.49

W latach 1449-1459 przebywa w zamku w Darłowie /do końca swojego życia/ były król Danii,
Szwecji i Norwegii - Eryk III.50

W roku 1497 zerwał się  wielki sztorm, którego skutki sparaliżowały życie miasta na dłuższy czas.51

Do wojny 30-letniej Darłowo znajdowało się port względem stopnia zamożności w pierw-
szym rzędzie nadbałtyckich miast handlowo-portowych. Importowało ono z Lubeki sól, z Holandii
sukno i płótno, z Rosji skóry, z Danii bydło, z Gdańska: wino, miód i piwo. Eksport obejmował
wywóz zboża /dostarczanego z Wielkopolski i Śląska/  ryb, mąki i mięsa. Szczególnie handel miasta
Darłowa rozwinął się w okresie wojny szwedzko-duńskiej. /1563-70 r./

Pożar w 1624 roku zamyka okres rozkwitu miasta.52 Darło-
wo nawiedzane było przez szereg klęsk żywiołowych, takich jak
sztormy, pożary i epidemie.

Klęski te występowały w następujących latach:
sztormy: 1497, 1558, 1568.
pożary: 1589, 1624, 1648, 1679 i 1722.
dżuma: 1452, 1483, 1484, 1528, 1620, 1629 /1348 ?/.
cholera: 1760, 1831, 1853, 1855, 1866.
czarna ospa: 1615, 1717. 53

Przyczyną powstawania zarazy były niezgodnie z zasadami
higieny utrzymane studnie i cmentarz w centrum miasta, - przy
kościele p.w. N.M.P. 54

2. Układ urbanistyczny miasta.

Darłowo w okresie średniowiecza otoczone było murami
i wałami obronnymi oraz fosą. Dostęp do centrum umożliwiły
bramy: od północnego zachodu - Brama Nowa, od północnego
wschodu - Brama Kamienna i od południowego zachodu - Bra-
ma Wieprzańska.

Na planie miasta z około 1500 roku wymienia się ponadto
trzy bramy miejskie, usytuowane na linii rzeki Wieprzy, stano-
wiące zamknięcie trzech prostopadłych do niej ulic, oraz furtę
zamkową.

W północno-wschodniej części miasta umieszczono rynek,
w postaci wydłużonego prostokąta. Ratusz dzielił jego płaszczy-
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wał on szereg komputerowych wersji znanego wszystkim rysunku Leonarda da Vinci ukazującego
schemat proporcji według Witruwiusza - „Postać mężczyzny wpisana w kwadrat i koło”. Csuri zamie-
niał np. kwadrat i koło na inne figury geometryczne, co powodowało całkowitą zmianę proporcji
i całego charakteru postaci. Artyści japońscy przekształcali według różnorodnych metod rzutowania
twarz samuraja zaczerpniętą z tradycyjnego japońskiego drzeworytu. Cały ten cykl nazwali „Defor-
macja Sharaku”.

Wiele pomysłów i problemów ujawnionych na samym początku rozwoju sztuki wspomaga-
nej komputerowo rozwijano także w latach siedemdziesiątych. Ci, którzy związali się z tą sztuką na
stale kontynuowali po prostu swoje rozważania. Pojawił się także cały szereg nowych nazwisk,
a elektronicy ujawnili nowe możliwość techniczne w zakresie komputerowego obrazowania. jed-
nym z najciekawszych osiągnięć w zakresie komputerowego tworzenia obrazów w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych było zrealizowanie komputerowej „koncepcji realizmu”, jest te chy-
ba najbardziej interesujący przykład realistycznego obrazowania. Typ realizmu stworzony przez
programistów komputerowych można nazwać „realizmem teoretycznym”. Obok realizmu w malar-
stwie dziewiętnastego wieku i realizmu fotograficznego (odwzorowania rzeczywistości z użyciem
środków fotograficznych), pojawił się jeszcze jeden, zupełnie nowy sposób odwzorowywania przed-
miotów lub całych zespołów przedmiotów (fragmentów rzeczywistości). Ten sposób tworzenia
iluzjonistycznych przedstawień przedmiotów nie ma nic wspólnego z przedstawionym wcześniej
komputerowym przetwarzaniem obrazów fotograficznych. Jest to wyłącznie kreacyjny sposób uzy-
skiwania iluzjonistycznych przedstawień za pomocą grafoskopów i w oparciu o stworzone specjal-
nie do tego celu matematyczne modele realistycznego obrazowania. Modele takie opracowywano
od początku lat siedemdziesiątych w University of Utah oraz w Computer Aided Design Center
w Cambridge (Anglia). Głównymi twórcami metod realistycznego obrazowania za pomocą elektro-
nicznych maszyn cyfrowych byli: H. Gouraud, B. T. Phong, E. Catmul, M. Newel i T. Sancha. Opraco-
wanie modeli realistycznego obrazowania za pomocą urządzeń graficznych komputera jest proble-
mem niezwykle skomplikowanym, trzeba bowiem uwzględnić ogromną ilość czynników składają-
cą się na tego typu obraz. Realistyczne przedstawienia przedmiotów uzyskuje się za pomocą moni-
torów o dużej gęstości: 1024x1024 punktów. Wymaga to zaprogramowania położenia wszystkich
punktów składających się na powierzchnie przedstawianych przedmiotów, określenia jasności i
innych cech barwnych (jeśli obraz jest barwny) dla każdego z punktów. Zaprogramowanie każde-
go z punktów obrazu jest ściśle związane z modelowaniem wielu elementów np. rzutowanie
na płaszczyznę ekranu trójwymiarowego zbioru punktów, czynniki geometryczne określające poło-
żenie i budowę przedmiotów, ukształtowanie powierzchni przedmiotów, oświetlenie powierzchni,
położenie źródła światła, rodzaj i natężenie światła, cienie oraz sposoby odbijania światła w zależ-
ności od rodzaju powierzchni, cechy teksturalne powierzchni, jej przejrzystość bądź nieprzejrzy-
stość. Wszystkie z tych elementów są wyznacznikami, bez których nie da się określić wartości
poszczególnych punktów obrazu składających się na realistyczny opis przedstawianego przedmio-
tu. W odniesieniu do poszczególnych wyznaczników stosuje się reguły fizyczne i matematyczne
w celu określenia ich wpływu na wartość jednego lub wielu punktów w obrazie. Np. w odniesieniu
do odbicia światła od powierzchni, z uwzględnieniem orientacji powierzchni w stosunku do źródła
światła, stosuje się tzw. prawo lambert. W ten sposób można obliczyć wartość jasności poszcze-
gólnych punktów modelujących daną powierzchnię. W chwili obecnej w dalszym ciągu trwają
prace nad realistycznymi sposobami komputerowego obrazowania (J. F. Blinn, M. Potmesil, I. Cha-
cravarty).

Praktyczne zastosowanie wypracowanych już metod stało się w ostatnich latach zupeł-
nym zaskoczeniem. Tą drogą uzyskiwane obrazy pojawiły się bowiem nie tylko na wystawach
sztuki komputerowej, ale także w reklamie telewizyjnej. Z największą siłą zamanifestowało
się ich pojawienie  w dziedzinie filmu. Amerykańskie realizacje pełnometrażowe takie jak „Star
Trek II”, „Thron”, czy przygotowany w NYIT 90-minutowy, oparty wyłącznie na animacji kom-
puterowej film "Works", szokują niezwykłością modelowanych za pomocą elektronicznych
maszyn obrazów. Komputerowy iluzjonizm tworzony w oparciu o matematyczne modele wy-
jątkowo dobrze nadaje się do prezentowania także realizmu wyobraźni. Możliwości tworze-
nia Computer Imaginery są wręcz nieograniczone. Obok wymienionych już filmów posiadają-
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znę na dwie części. Za ratuszem wzniesiono farę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny /XIV
w./.

Z każdego narożnika rynku wybiegają dwie ulice prostopadłe do siebie.
Oprócz nich z dwóch dłuższych boków rynku, w połowie długości przeprowadzono na ze-

wnątrz po jednej ulicy. Taki układ rynku jest typowy dla miasta należącego do Związku Hanzy /np.
Lübeck/.

Pewną nieregularność w układzie zauważyć można w południowo - wschodniej części mia-
sta, w której między rozlewiskami rzeki Wieprzy a kanałem został wzniesiony zamek.

W Darłowie osiedlił się Zakon Kartuzów „Domus Coronae Mariae-Marienkrone”. Zabudowa-
nia zakonu mieściły się na południowy zachód od miasta.

Poza murami powstały takie budowle jak: klasztor kartuzów, kościół św. Jerzego wraz
ze szpitalem, kościół św. Mikołaja oraz kaplica pod wezwaniem św. Gertrudy.

Najważniejszymi drogami były dwie, przecinające się pod kątem prostym. Jedna z nich prze-
biegała przez miasto od Bramy Wieprzańskiej do Bramy Kamiennej. Droga ta posiadała poważne
znaczenie, gdyż umożliwiała szereg kontaktów z dalszymi terenami, ponieważ prowadziła od po-
łudniowego wschodu przez Sławno, przebiegała przez Darłowo i wiodła dalej na północny wschód.
Druga droga prowadziła z Darłowa ku brzegowi Morza Bałtyckiego. Umożliwiła więc dotarcie do
portu, służąc tym samym wraz  z portem celom handlowym.

W układzie miasta dominują dwa potężne akcenty architektoniczne, takie jak kościół pod
wezwaniem N.M.P. i zamek.

3. Historia zabytku.

Daty 1449 i 1497 pochodzą z legend dotyczących czasu i okoliczności wzniesienia kaplicy
darłowskiej. /Pierwsza data odnosi się do fundacji kaplicy przez Eryka III, a druga do księżniczki
duńskiej Małgorzaty, która miała ufundować kaplicę po sztormie szalejącym w tym roku./według przyp.

9 i 10.

W roku 1539 wzmiankuje się kaplicę w aktach wizytacji
odbytej przez księcia Barnima.55

Na mapie Pomorza, wykonanej przez Lubinusa w roku
1618, uwidoczniono kaplicę p.w. św. Gertrudy.

Nadto znajdujemy wiadomości dotyczące administrowa-
nia kaplicą i jej dochodów w latach 1620, 1676, 1748, 1771,
1776 i 1911.56

W wiekach XVII i XVIII powstaje wystrój wnętrza57 oraz
dobudówki.

W roku 1620 kaplica została zniszczona przez pożar po-
wstały od pioruna.58

W wieku XIX została wykonana polichromia w kaplicy.59

W roku 1912 następuje renowacja kaplicy według pro-
jektu prof. Sackura z Danziger Technische Hochschule.22

W roku 1958 zabezpieczono kaplicę poprzez  naprawę
okien i wmontowanie nowych drzwi.20

W roku 1961 wykonane zostały prace konserwatorskie
przez Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku.25

4. Twórca kaplicy darłowskiej.

Nazwisko architekta kaplicy pod wezwaniem św. Ger-
trudy w Darłowie nie jest znane.

W roku 1990 erygowano nową parafię p.w. św. Ger-
trudy w Darłowie. Od tego momentu zabytkową kaplicę okre-
śla się mianem KOŚCIÓŁ. W tym czasie rozpoczęło się re-
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jasności, jedną z 16 wartości. Zestaw czarnych punktów wyznaczał kolejne stopnie jasności
w momencie druku przetworzonego na mikrofilmie - dla każdej jasności była to inna ilość (czerń
11x11 czyli 121, biel - 0, szarość np. nr 5 - 42 itp ...). Aby jednak obraz jeszcze bardziej przekształ-
cić, każdy z 16 zestawów punktów odpowiadających poszczególnym stopniom jasności zamienio-
no na kilka mikroznaków (np. twarz, dom, drzewo, samolot itp...), będących odpowiednikiem
danego zestawu. W czasie drukowania obrazu na mikrofilmie, przy każdej części obrazu o określo-
nej jasności maszyna sama decydowała, który z kilku odpowiadających mikroznaków wybierze.
W wypadku „Aktu” cały obraz podzielony został na 50 pasów poziomych, z których każdy składał
się ze stu części. Skala jasności była 8 stopniowa, a każdemu ze stopni odpowiadały tylko dwa
mikroznaki. Końcowym rezultatem była realizacja powiększeń na podstawie zapisu mikrofilmowe-
go. Podobnym zabiegom poddawał obrazy fotograficzne Manfred Schroeder, profesor fizyki na
uniwersytecie w Getyndze, który przez jakiś czas pracował w Beli Telephone Laboratories w New
Jersey, gdzie wykonywali swe eksperymenty Knowiton i Harmon. Schroeder biorąc za punkt wyj-
ścia zdjęcie twarzy młodej kobiety zmieniał w nim na zasadzie numerycznej komputerowej trans-
formacji natężenia jasności, eliminując czasem pola o tym samym natężeniu bądź nakładając na
całość jednolity wzór. W pracy „Wordy Eye” obraz oka uzyskany jest z pomocą rastra złożonego
z wielu mikroznaków oraz powtarzającego się zdania „Obraz wart jest tysiąc słów”. Brazylijczyk
Waldemar Cordeiro przetwarzał zdjęcia tłumów i ludzkich twarzy (1969) na zasadzie transpozycji
i redukcji, w celu uzyskania większej prostoty i wyrazistości. Efekt końcowy jego pracy byt uzyski-
wany z pomocą drukarki alfanumerycznej, jeszcze inny rodzaj przekształceń z pomocą komputera
uzyskiwał japończyk Hiroshi Kawano, który przetwarzał obrazy przedstawiające by dojść do bar-
dzo skomplikowanych pionowo - poziomych geometrycznych, mozaikowych układów.

Tworzenie układów modularnych oraz działania permutacyjne absorbowały i nadal absorbują
wielu artystów uprawiających sztukę komputerowa. Kompozycje takie polegają na przyjęciu znaku
wyjściowego, jednego lub kilku, i powtarzaniu go w różnych układach, tworzeniu złożonych i za
każdym razem odmiennych całości. Z zasadą tą mamy do czynienia na codzień w języku pisanym,
mówionym, w muzyce i wielu innych zjawiskach, gdzie występuje czynnik powtarzalności. Maszy-
ny cyfrowe szczególnie nadają się do komponowania tego typu układów ze względu na możliwość
uzyskiwania na zasadzie kombinatorycznej niezliczonych postaci wyjściowego zbioru elementów.
Charakterystycznym przykładem tego typu działań mogą być prace Hiszpana Manuela Barbadillo,
szczególnie jego „Composic ion modular con ritmos ondulates”, opisana dość szczegółowo w książce
Marka Hotyńskiego. Układem modularnym o niewyczerpanych możliwościach permutacyjnych jest
kwadratowa matryca Vladimira Bonacica, składająca się z 34 x 34 (1156) lamp błyskowych, które
zapalając się w różnych układach tworzą za każdym razem inną kompozycję. Prace Zdenka Sykory
z Pragi i Pelera Struykena z Amsterdamu mogą być dalszymi pr zykładami
z wyjątkowo licznej grupy kompozycji modularnych.

W latach sześćdziesiątych podjęto także próby analizy dzieł plastycznych z zastosowaniem
maszyn cyfrowych. Działania takie miały miejsce także w innych dyscyplinach. Również w muzyce
i literaturze usiłowano z pomocą nowego, niemal doskonałego narzędzia analizy, wydobyć na jaw
ukrytą strukturę arcydzieł i poznać dogłębnie zasady ich budowy. Chodziło nawet o to, by - po-
znawszy zasady rządzące twórczością wielkich artystów, spróbować stworzyć nowe utwory będą-
ce dalszym ciągiem ich zamkniętego już na zawsze opus.

Zabiegów takich dokonywał Michael Noll. Analizował on kompozycje Mondriana z 1917 roku
(z serii „Morze”), złożoną z pionowych i poziomych odcinków - akcentów. Po analizie i wyuczeniu
się stylu Mondriana, maszyna wykonała wiele wariantów wymienionej kompozycji. Test przepro-
wadzony wśród oglądających wykazał, że nie tylko nie byli w stanie rozpoznać, która z kompozycji
jest autentyczna, ale także w specjalnym plebiscycie uznali jako najbardziej interesująca pod wzglę-
dem wirtualnym jedną spośród kompozycji wykonanych przez komputer. Frieder Nake również
dokonał analizy tego typu biorąc za punkt wyjścia obrazy Paula Klee i Hansa Harttunga. Symulował
następnie na komputerze kompozycje, których cechy stylistyczne natychmiast odsyłały do pierwo-
wzorów.

Charles Csuri, podobnie jak i artyści z Computer Technique Group, wykonywał nowe wersje
istniejących dzieł przez poddanie ich różnorodnym przekształceniom typu geometrycznego. Zrealizo-

O SZTUCEO 
SZ

TU
CE

1.p65 04-05-18, 09:2719

Czarny



arteria - Rocznik Katedry Sztukiarteria- Rocznik Katedry Sztuki20

staurowanie zabytkowego obiektu. Penetrację wnętrza obiektu pod kątem poszukiwań polichro-
mii ściennych prowadzili - pod nadzorem  prof. Marii Roznerskiej z Torunia i pod kierownictwem
bezpośrednim konserwator Krystyny Boryk - Józefowicz - studenci praktykanci Instytutu Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wg przyp.33).

III.

Kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Gertrudy w Darłowie.

1.  Opis zabytku.
a/  Usytuowanie i wygląd zewnętrzny zabytku.

Kaplica pod wezwaniem św. Gertrudy zbudowana została w niewielkiej odległości od Bramy
Kamiennej, za murami miejskimi, na północy wschód od miasta, przy drodze  głównej. Znajduje się
ona na terenie cmentarza służącego nadal celowi grzebania zmarłych. Kaplice cmentarne stano-
wią, szczególny rodzaj wśród budowli o centralnym układzie przestrzennym. Kaplice te, w więk-
szej części oktogony, istniały w XI - XII w. we Francji i w Hiszpanii południowej. Kaplica darłowska
należy do typu reprezentowanego przez figurę opisaną na figurze: centralny sześciobok otoczony
jest od zewnątrz dwunastobocznym obejściem. Układ ten występował również w sevillskim Tor-
res-del-Oro. Istnieją jednak zasadnicze różnice między tymi budowlami. Podczas gdy w Torres-del-
Oro mur magistralny składa się z dwunastu boków o równej długości, w kaplicy darłowskiej spoty-
kamy wariant tej odmiany, polegający na stosowaniu alternacji: bok dłuższy, bok krótszy, bok dłuż-
szy itd.

Na zewnątrz kaplica przedstawia się jako dwunastobok kryty dachem namiotowym, przecho-
dzącym w wieżyczkę ośmioboczną w kształcie iglicy krytą wielobocznym strzelistym dachem. Wy-
sokość magistralnych murów kaplicy w stosunku do wszystkich elementów pokrycia dachowego
ma się jak 1:4. Do wzniesienia kaplicy użyto w partii fundamentów nieregularnego kamienia.
Części wyższe wykonane zostały z cegły łączonej zaprawą wapienną. Mury pokryte są tynkiem.
Kaplicę wzmacniają szkarpy umieszczone w miejscach
łączenia się poszczególnych odcinków ścian. Pierwot-
ne okna gotyckie w ścianach obejścia kaplicy już nie
istnieją Zastąpiły je inne, późniejsze. Dwie niewiel-
kie parterowe przybudówki, na planie prostokąta,
wzniesiono również później. Do pokrycia kaplicy uży-
to gontu dębowego.

b/ Portale

Do kaplicy wiodą trzy portale ceglane o profilo-
wanych węgrach, zamknięte łukiem ostrym opartym
na trójkącie równoramiennym: północno-wschodni,
południowo-wschodni i zachodni. Z zespołu portali
najbogatszy jest portal północno-wschodni. Zamknię-
ty jest on łukiem ostrym, opartym na trójkącie rów-
noramiennym, o ramieniu dłuższym od podstawy.
Dąży on w głąb trzema schodkami. Krawędzie naj-
bardziej wysunięte, zaopatrzone są profile w kształ-
cie wałka. Profile te rozpoczynają się nad poziomem
ziemi /ok. 15 cm/. Przebiegają ku górze, gdzie łączą
się profilami drugiej strony portali. Profilom tym to-
warzyszą wyżłobienia złożone z dwóch wąskich płasz-
czyzn, zestawionych pod kątem. Umieszczono je po
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Równocześnie z wymienionymi działaniami powstawały rysunki, obrazy, grafiki i realizacje

filmowe mające sens czysto utylitarny. Największą popularność uzyskały w tym okresie ergono-
miczne i konstrukcyjne studia dotyczące kabiny i pulpitu sterowniczego pilota oraz studia samolotu
Boeing 737, wykonane na początku lat sześćdziesiątych.

Przy ogólnym spojrzeniu na ten okres daje się zauważyć pewien wspólny charakterystyczny
rys - graficzność i rysunkowość wszystkich prac, na ogół - poza animacja filmową - brak ekspery-
mentów barwnych, jednakże daje się już wyróżnić kilka zdecydowanych tendencji w zakresie po-
dejmowanej problematyki wizualnej. Poza wykonywaniem rysunków, obrazów i rzeźb według
standardowych programów graficznych, opracowano już w tym czasie kilka programów służących
wyłącznie działaniom artystycznym: BEFLIX (Kenneth C. Knowlton) - język ten służył zarówno dla
działań muzycznych jak i do tworzenia sekwencji filmowych; SPARTA (Leslie Mezei) - do tworzenia
rysunków kreskowych; COMP ART.. ER 56 (Frieder Nake) - do budowania różnorodnych układów
graficznych; G1, G2, G3 (Georg Ness) - do kompozycji graficznych o różnych stopniach złożoności.
Co najmniej cztery nurty i cztery kategorie obrazów zaznaczają się wyraźnie w plastyce kompute-
rowej w tym czasie: tworzenie prostych układów na bazie geometrycznych figur, przetwarzanie
gotowego materiału wizualnego, głównie fotograficznego, tworzenie układów modularnych połą-
czone z działaniami permutacyjnymi, analiza i przekształcanie dzieł artystów z innych epok. W tym
ostatnim nurcie można jeszcze wyróżnić dwie tendencje - budowanie całkiem nowych kompozycji
w wyniku analizy strukturalnej dzieł, bądź zwykłe przekształcenie (deformowanie) kompozycji ob-
ranych jako materiał wyjściowy. Poza wszelką kategoryzacja natomiast należałoby zwrócić uwagę
na prace inżynierów elektroników rozmiłowanych w ozdobnych, symetrycznych kompozycjach,
jest to bowiem ta grupa rysunków i grafik, które jako jedyne do tej pory zdobyły sobie szeroką
popularność i - niestety - właśnie ten rodzaj działań jest identyfikowany z twórczością komputero-
wą. Są to za zwyczaj precyzyjnie wykreślane przy pomocy ploterów, koncentryczne lub osiowe
ozdobne figury - gwiazdy, śnieżynki, ślimacznice i inne regularne wzory, które zostały rozpowszech-
nione głównie przez grafikę użytkową. Taki też sens miała np. komercyjna grafika LIoyda Sumnera,
który otworzył nawet w Charlttesvillew stanie Virginia własną firmę produkującą pocztówki ozda-
biane komputerowymi wzorkami. Wzory takie, opracowywane przez programistów dla firm pro-
dukujących urządzenia komputerowe, służą najczęściej do demonstrowania możliwości graficz-
nych tychże urządzeń. Kompozycje te, mimo perfekcyjnego wykonania, często odpychają nadmier-
nym ładunkiem techniczności. Do kategorii geometrycznych kompozycji, wykonywanych na bazie
świadomie założonych problemów artystycznych zaliczyć można wczesne kompozycję Friedera Nake
np. „Grafika Komputerowa”, kompozycja złożona z wielu ugrupowań drobnych kwadratów, która
uzyskała pierwsza nagrodę w konkursie pisma „Computer and Automation” w roku 1966. „Piono-
wo - poziome drzewo cyfrowe” Michaela Nolla z 1964 roku, kompozycja z nawarstwiających się
odcinków jednej łamanej linii prostej zmieniającej kierunek pod kątem 90°. Niektóre kompozycje
Georga Nessa - „Labirynt” (złożony z 2000 pionowych elementów), czy inne jego prące np. geome-
tryczne reliefy. Dobrymi przykładami ta kich działań mogą być również rysunkowe kompozycje
Herberta Frankę (cykl „Drakula”) oraz prace Manfreda Mohra. Kilka niezwykle ciekawych osiągnięć
przyniosło sztuce komputerowej podjęcie w drugiej połowie lat sześćdziesiątych tzw. „picture pro-
cessing”, czyli przetwarzania obrazów zarejestrowanych z natury. Kenneth Knowiton i Leon Har-
mon wykonali w tym zakresie wiele eksperymentów uzyskując efekty malowania i rysowania
z fotografii za pomocą komputera. Wykorzystując możliwość wprowadzania do pamięci kompute-
ra obrazów fotograficznych, dokonali oni w okresie 1966-67 wielu transformacji takich obrazów.
Do najbardziej znanych należą „Akt” (3,5 metrowej długości dekoracja ścienna), „Telefon”, „Chime-
ra z Notre Dame”, „Lot dzikich gęsi”. Każdy z obrazów wczytywany był do komputera z małoobraz-
kowego przeźrocza za pomocą urządzenia przypominającego kamerę telewizyjną. Sygnały elek-
tryczne zapisywały obraz w postaci cyfrowej na taśmie magnetycznej. Pierwszym krokiem było
podzielenie całego obrazu na 88 pasów poziomych, z których każdy składał się ze 132 części.
Następnie dla każdej z 11 616 (88 x 132) części oznaczonych cyfrowo została ustalona średnia
wartość jasności, na podstawie fotograficznego pierwowzoru, znajdującego się w pamięci kompu-
tera. Przy czym dodatkowo wyznaczono 16 stopniową skalę jasności (0 - biel, 15 - czerń, oraz 14
stopni pośrednich). Każdemu z 11 616 elementów przyporządkowano, wg porównania ze skalą

O 
SZ

TU
CE

O SZTUCE

1.p65 04-05-18, 09:2720

Czarny



arteria - Rocznik Katedry Sztukiarteria- Rocznik Katedry Sztuki 21

jednej z każdej stron profilu. Na wysokości podstawy trójkąta, profile przecięte są elementami
poziomymi w postaci połówek cegły, nałożonych na wałki na kształt kapitelików.

c/  Wnętrze.
Układ przestrzenny, sklepienie, system konstrukcyjny.

Plan kaplicy stanowi regularny sześciobok, otoczony dwunastobocznym obejściem. Obejście
otacza wyższą część środkową, jest ono zamknięte górą łukiem ostrym, opartym na trójkącie rów-
noramiennym,o ramieniu dłuższym od podstawy. Część centralna zamknięta jest górą łukiem ostrym,
opartym na trójkącie  równoramiennym, o ramieniu krótszym od podstawy.

Obejście do części centralnej pod względem szerokości znajduje się w stosunku 1:2,5. Ele-
mentami konstrukcyjnymi obciążonymi ciężarem sklepień są tutaj filary umieszczone w liczbie sze-
ściu między częścią centralną a obejściem. Każdy z nich zajmuje jeden z kątów sześcioboku. Zasto-
sowano filary o przekroju ośmiobocznym. Podstawy filarów stanowią ośmioboczne bazy, o wyso-
kości 55 cm. Obwód bazy jest większy od obwodu trzonu filara. Od bazy do trzonu przechodzi się
za pomocą skosu /6,5 cm /. Wzdłuż krawędzi trzonu filara przebiegają profile w kształcie trójliścia,
nie wychodzące poza ośmioboczny przekrój filara.

Cennym elementem architektonicznym kaplicy jest jej system sklepienny, interesujący pod wzglę-
dem kompozycyjnym i konstrukcyjnym, podnoszący rangę artystyczną obiektu. Część centralną kryje
sklepienie gwiaździste w postaci gwiazdy sześcioramiennej o wysmukłych ramionach.

Przekroje żeber są wydłużone, wklęsłe do wewnątrz. Żebra przebiegające wzdłuż krawędzi
ścian tarczowych spływają na pierścienie poszczególnych filarów. Ujmują one żebra tworzące ramio-
na gwiazdy, które majestatycznie opadają  w dół zatrzymując się na poziomie największej wysokości
arkad. Tutaj wtapiają się  bezwspornikowo w naroża sześcioboku.

Obejście przykryte zostało sklepieniem krzyżowo żebrowym, sześciodzielnym. Składa się ono
z sześciu prostokątów sklepiennych, o bokach krótszych załamanych do wewnątrz, oraz z umieszczo-
nych między prostokątami sześciu pięcioboków, opartych jednym z wierzchołków o filar.  Sklepienie
obejścia zaprojektowane zostało z precyzją. Ważniejsze jego żebra przebiegają w ten sposób, że na
płaszczyźnie sklepiennej obejścia powstają trzy kwadraty, przenikające się wzajem, tak że ich wierz-

chołki przesunięte są względem siebie.
W związku z tym, że boki zewnętrzne dwu-

nastoboku przebiegają w rytmie: bok dłuższy, bok
krótszy, bok dłuższy itd., wierzchołki poszczegól-
nych kwadratów nie są oddzielone od siebie o tę
samą wartość kąta /jest ich 12, więc powinny być
od siebie oddalone o:

300 / 3600 : 12 = 300
w wypadku równej długości boków murów ma-
gistralnych/ lecz grupują się dwójkami, tak wiec
należy przyjąć, że poszczególne pary wierzchoł-
ków  są oddalone od siebie o 600.

Żebra sklepień obejścia przenoszą ich cię-
żar z jednej strony na filary, z drugiej strony na
mury magistralne.

Światło wpada do wnętrza poprzez okna
prostokątne, zakończone półkoliście, umieszczo-
ne w murach obejścia.

d/ Poddasze

Nad obejściem znajduje się poddasze, któ-
re otacza część centralną kaplicy. Poszczególne
płaszczyzny ścian  /zewnętrzna strona centralne-
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uwzględniony aspekt artystyczny zastosowań elektronicznych maszyn cyfrowych: obok referatów
naukowych odbyt się pokaz, animacji komputerowej Wojciecha Bruszewskiego oraz prezentacja
historii sztuki komputerowej w formie wykładu ilustrowanego przezroczami, a wygłoszonego przez
autora niniejszego opracowania.

Historia sztuki komputerowej obejmuje okres nie dłuższy niż 30 lat. jednakże ilość faktów,
jakie w tym czasie miały miejsce, przerasta możliwość ich gruntownego ujęcia w jedna całość.
Zwrócił już uwagę na tę myśl Herbert Franko starając się objąć szczegółowo w swej pracy „Compu-
terkunst - Computergraphik” (1971) stosunkowo krótki okres rozwoju sztuki komputerowej - zale-
dwie około dziesięciu lal. Od czasu, gdy Franke pisał swą pierwsza książkę ilość faktów co najmniej
się podwoiła, wraz z podwojeniem się ilość i artystów zajmujących się tą dziedziną. Zmieniło się
też wiele urządzeń, za pomocy których powstają obrazy i grafiki komputerowe. Nastąpiło prze-
obrażenie jakościowe samej istoty tego typu sztuki. Zasadniczą zmianą, którą dokonała się
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było pojawienie się barwy w pracach komputero-
wych, modelowania trójwymiarowego (3D) oraz zastosowanie na przemysłową skalę komputero-
wej animacji do produkcji filmów pełnometrażowych. Sztuką komputerowa dokonała w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat olbrzymiego skoku w swym rozwoju, pomimo, że rozwój len dokonywał się bez
tak dużego zainteresowania jak to, które towarzyszyło jej na przełomie lat siedemdziesiątych. Środki,
które jej rozwój wspomagają, są nadal konsekwentnie doskonalone - jest to wynik nowego, gwał-
townego przyspieszenia w rozwoju elektroniki w ostatnich latach.

W porównaniu z pierwszymi rysunkami i zabawami graficznymi „Computer-generated ima-
gery” (CGI) osiągnęła już w tej chwili - szczególnie w animacji obrazu filmowego - niezwykłe
możliwości techniczne i wyrazowe. Artyści zajmujący się sztuką komputerową pracują w powiąza-
niu ze środowiskami naukowymi i technicznymi będąc rączej na marginesie życia artystycznego -
tym samym są wolni od wszelkich uwarunkowań związanych z modami i tendencjami panującymi
w tym względzie. Samo zresztą zjawisko, które określamy obecnie mianem sztuki komputerowej
pojawiło się nie wśród artystów zawodowych, ale pośród ludzi zajmujących się profesjonalnie
programowaniem i obsługą elektronicznych maszyn cyfrowych.

Na początku lat sześćdziesiątych, dokładnie w roku 1963, redakcja pisma „Computer and
Automation” zorganizowała pierwszy konkurs rysunków wykonanych za pomocą elektronicznych
maszyn cyfrowych. Przedstawione prace podlegały po raz pierwszy nie tylko ocenie technicznej,
ale również i estetycznej. Konkurs, organizowany także w następnych latach, ujawnił bogactwo
prac i wskazał na fakt istnienie komputerowej twórczości. Pierwszymi jej reprezentantami -
w rozumieniu już artystycznym - byli Niemcy, Fiecler Nake i Georg Nass, oraz Amerykanin Michael
Noll. Jeśli nawet nie jako pierwsi zrealizowali oni rysunki komputerowe, to jednakże - całkiem
niezależnie od siebie - zaprezentowali je publiczności organizując w 1965 roku wystawy swych
prac. Większość znanych dziś powszechnie reprezentantów sztuki komputerowej zaczynała swą
działalność w latach sześćdziesiątych. W tym okresie powstały zespoły tworzące prace plastyczne
z użyciem maszyn cyfrowych w USA, Kanadzie, RFN, Anglii, Japonii, Francji, Hiszpanii, Argentynie,
Austrii, Jugosławii i Czechosłowacji. Zamykający się data 1970 pierwszy okres rozwoju sztuki kom-
puterowej przyniósł wiele realizacji szczególnie interesujących w dziedzinie plastyki. Działania gra-
ficzne Computer Technique Group z ośrodka IBM w Tokio wykonano w latach 1967 - 1968. Ekspe-
rymenty z przetwarzaniem obrazów (picture processing) L. D. Harmona i K. Knowitona w Beli
Telephone Laboratories przeprowadzano (Murray Hill, New Jersey) począwszy od 1966 roku. Kom-
pozycje Michaela Nolla, szczególnie seria „Sztuczny Mondrian”, zrealizowano w tym samym ośrodku
w latach 1964 - 1965. Układy modularne Manuela Barbadillo, z centrum obliczeniowego uniwer-
sytetu w Madrycie wykonano począwszy od roku 1965. Przetwarzane obrazy fotograficzne Walde-
mara Cordeiro z uniwersytetu w Sao Paolo (1970) i Japończyka Hiroshi Kawano z Tokio. Figuratyw-
ne grafiki Charles a Csuri z Ohio State University (1967) oraz Leslie Mezei z Toronto. „Ekspresjoni-
styczne” grafiki grupy wiedeńskiej Ars Intermedia. Prace Niemców Friedera Nake i Georga Nessa
z Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz Herberta Frankę. Filmy komputerowe, zrealizowane przez
K. Knowitona wspólnie ze Stanem Vanderbeeek, a także te wykonane przez Lilian Schwartz,
M. Nolla, Johna Whitneya.
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go sześcioboku/ zaopatrzone są w połowie swej długości w okienka, w liczbie jednego w każdej.
Okienka te są niewielkie, mają formę prostokąta zakończonego łukiem ostrym, opartym na trójką-
cie równoramiennym o ramieniu krótszym od podstawy. Zostały one zamurowane, nie są więc
widoczne we wnętrzu kaplicy, nie oświetlają jej. Zamurowanie okienek nastąpiło prawdopodobnie
po pożarze kaplicy spowodowanym uderzeniem pioruna w 1620 r.

Prawdopodobnie w wyniku tego wydarzenia część centralną kaplicy i jej obejście nakryto
wspólnym dachem - zasłaniającym przed  oczami widza wyższe partie centralnego sześcioboku - zakrywa-
jąc okienka.

W miejscach połączenia poszczególnych ścian ze sobą przebiegają w obrębie poddasza
po zewnętrznej stronie centralnego sześcioboku, na całej wysokości profile w kształcie wałka.
Na wysokości ok. 35 cm powyżej najwyższego punktu sklepienia obejścia, wałki wzbogacono
przez obsadzenie na nich połówek cegieł na kształt kapitelików.

e/ Wyposażenie.

Wnętrze kaplicy wyposażone zostało w XVII i XVIII w. w ołtarz, ambonę, znacznej wielkości
jak na niewielkie wnętrze empory oraz ławki - wszystko utrzymane jest w ciemnych barwach.
Wyposażenie o znacznych rozmiarach, o układach horyzontalnych, utrzymane w ciemnych bar-
wach empory i ławy - nie pozwalają, wręcz utrudniają prawidłowe odczytanie linii architektonicz-
nych wnętrza oraz jego proporcji, obniżają optycznie wnętrze.

2. Rekonstrukcja. Analogie. Datowanie kaplicy.
a/  Rekonstrukcja.

Kaplica darłowska nie posiada obecnie swojej pierwotnej bryły. Do takiego wniosku prowa-
dzi obserwacja kształtu bryły dachu oraz fakt istnienia zamurowanych okienek późnogotyckich,
ukrytych pod nim, znajdujących się w ścianach centralnego sześcioboku, powyżej sklepienia dwu-
nastobocznego obejścia. Nie spełniają one obecnie swojej pierwotnej roli w związku z zamurowa-
niem ich oraz pokryciem tej części kaplicy dachem.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy architektury kaplicy p.w. św. Gertrudy w Darłowie
stwierdzić należy że:

· Kaplica stanowi fundację jednorazową. Powstała jako budowla na planie centralnym - sze-
ściobok z dwunastobocznym obejściem - łącznie ze sklepieniami  i sześcioma filarami kon-
strukcyjnymi.

· Wnętrze oświetlały okna znajdujące się w centralnym sześcioboku (powyżej obejścia, aktualnie
zamurowane) oraz okna znajdujące się w ścianach obejścia (później ich formę zmieniono).
W związku z tą hipotezą pierwotnie widoczna była z zewnątrz, zaopatrzona w okienka, cen-

tralna, wyższa sześcioboczna część kaplicy, od wysokości powyżej dachu nad obejściem, aż do
kryjącego ją dachu wielobocznego.

Pokrycia  kaplicy obecnym dachem dokonano prawdopodobnie po pożarze w 1620 r., który
zniszczył dach kaplicy.
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w Polsce regularnie co dwa lata. Association for Computing Machinery jest najstarsza organiza-
cją skupiającą profesjonalistów z dziedziny elektronicznych maszyn cyfrowych (założona w 1947 r.),
obecnie liczy ponad 55000 członków. Podobnego typu towarzystwa komputerowe istnieją także
w wielu innych krajach.

Od końca lat sześćdziesiątych do chwili obecnej ukazało się już wiele opracowań książko-
wych związanych ze sztuką komputerową. Zagadnieniami tymi, w ujęciu filozoficzno-estetycznym,
zajmują się tacy autorzy, jak: Max Bense (Stuttgart), Abraham Moles (Strasburg) i Francois Molnar
(Paryż). Inni autorzy zajmujący się tą problematyką w sposób systematyczny, to Jasia Reichardt,
Herbert W. Franke, Carole Spearin oraz Ruth Leavitt (patronująca wydawnictwu Creative Compu-
ting, które publikuje m. in. „Creative Computing Magazine”).

Szkolnictwo artystyczne zaakceptowało udział elektronicznych maszyn cyfrowych w procesie
edukacji artystycznej. W uczelniach wielu krajów zachodnich wprowadzono stosunkowo wcze-
śnie, bo już w latach 70-tych, pracownie wyposażone w sprzęt elektroniczny. Przykładem tego
mogą być londyńskie uczelnie - Royal Colege of Art i Slade School of Art. W uczelniach amerykań-
skich, gdzie wydziały artystyczne stanowią zazwyczaj część uniwersytetów, dostęp do sprzętu elek-
tronicznego był stosunkowo łatwy. Komputery w systemie kształcenia artystycznego traktowane
są w dwojaki sposób: służą one zarówno specjalnym programom dydaktycznym, jak też używane
są do eksperymentów czysto artystycznych. Najwcześniejszym przykładem programowania elek-
tronicznego, zastosowanego do celów dydaktycznych, był system „Art.1” opracowany przez Ri-
charda Williamsa i Katherine Nash z uniwersytetu w stanie Nowy Meksyk. Służył on zapoznaniu
studentów z podstawowymi zasadami budowania prostych układów kompozycyjnych za pomocą
komputera. W Polsce, w latach siedemdziesiątych, jedynie sporadycznie zajmowano się sztuką
komputerowa i to rączej od strony informacyjno-teoretycznej. Pracownik Politechniki Warszaw-
skiej, Gerard Zieliński, przedstawił w 1970 roku tezę doktorską zatytułowaną „Algorytmizacja pro-
cesu organizowania punktów dyskretnej przestrzeni dźwiękowej”, jest on też autorem innej pracy:
„Zastosowanie komputerów w sztuce” wydanej w serii: Prace Centrum Obliczeniowego PAN (1970
r.). Bogaty materiał popularyzatorski na ten temat, publikowany także częściowo w piśmie „Sztu-
ka” przedstawia Marek Hołyński w książce „Sztuka i komputery” wydanej w 1976 roku. Andrzej
Byszewski opracował telewizyjną audycję „Komputer i sztuką” pokazaną wiosną 1981 roku. Była
ona w zasadzie pierwszą informacją na temat tego zjawiska, mającego tak szeroki zasięg.

Niewiele okazji do zetknięcia się ze sztuką komputerową miała też w latach 70-tych i 80-tych
polska publiczność - poza przypadkowym pojawianiem się prac komputerowych na kolejnych wy-
stawach Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie i prezentacją działań wiedeńskiej grupy
Ars Intermedia w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1973 roku. Zbyt mało także było jeszcze
w naszym kraju sprzętu komputerowego, by polscy twórcy mogli korzystać z niego do swoich
celów. Urządzenia graficzne byty jednak stosowane do celów projektowych w Polsce dość wcze-
śnie, bo już od końca lat 60-tych. Lata osiemdziesiąte przyniosły całkowitą zmianę sytuacji. Mikro-
komputery, a wraz z nimi także urządzenia graficzne, również w naszym kraju znalazły dość po-
wszechne zastosowanie w uczelniach, instytutach badawczych, centrach obliczeniowych, ale także
w przemyśle, poligrafii i w końcu w uczelniach artystycznych. Także prywatni, indywidualni użyt-
kownicy - w tym i artyści - coraz częściej dysponowali w miarę profesjonalnym sprzętem kompute-
rowym z oprogramowaniem graficznym i odpowiednimi urządzeniami peryferyjnymi. Pod koniec
lat osiemdziesiątych mamy już do czynienia z częstymi prezentacjami sztuki komputerowej tworzo-
nej przez polskich artystów. Duże zainteresowanie publiczności wywołała w kwietniu 1988 roku
wystawa „Studio Ega - Grafika komputerową”, zorganizowana w warszawskiej Zachęcie. W wy-
stawię brali udział: Witold Dybowski, Maciej Kałkus, Andrzej Pągowski, Witold Popiel i Mieczysław
Wasilewski. We Wrocławiu od trzech lat ma miejsce cykliczna impreza „Realizacje Okotomuzycz-
ne”, będąca dorocznym przeglądem sztuki elektronicznej mającym zasięg międzynarodowy. Polscy
artyści stali się równoprawnymi i często nagradzanymi uczestnikami międzynarodowych przeglą-
dów i konkursów sztuki komputerowej, np. słynnego festiwalu „Ars Electronica” w Linzu, zarówno
w działach grafiki komputerowej, jak i w animacji (Wojciech Bruszewski, Zdzisław Pokutycki, An-
drzej Pągowski, Krzysztof Kiwerski, Zenon Kulpa). Także w konferencji GKPO 90, zorganizowanej
przez Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, mającej charakter ściśle naukowy, został
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b/ Analogie.

Oprócz kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Gertrudy w Darłowie na terenie Pomorza
Zachodniego znajdują się jeszcze inne kaplice cmentarne, a mianowicie: w Koszalinie, Słupsku,
oraz w Wołogoszczy. Kaplica koszalińska /wzmiankowana w 1489/ i wołogoska /ok. 1500/, dzielą
wezwanie kaplicy darłowskiej, natomiast słupska /wzmiankowana w 1492/60 poświęcona została
św. Jerzemu.

Wymienione wyżej trzy kaplice pomorskie, były podobnie usytuowane jak darłowska,
a mianowicie: znajdowały się przed bramami miejskimi, w niewielkiej odległości od miasta, przy
drodze głównej. Zostały założone na planie wieloboku: kaplica koszalińska posiada plan ośmio-
boczny, słupska także ośmioboczny, a wołogoska - dwunastoboczny z centralnie umieszczonym
filarem.

Kaplica słupska nie posiada sklepienia /wg Kuglera - zostało ono zniszczone podczas pożaru
w 1681 r.62/ natomiast koszalińska przesklepiona jest gwiazdą ośmioramienną, a dwunastobok
kaplicy wołogoskiej  podzielono na sześć przęseł sklepiennych z wpisanymi w nie gwiazdami sze-
ścioramiennymi. Gwiazdy te, trzema ramionami opierają się o mur magistralny, dwoma łączą się z
żebrami międzyprzęsłowymi, a ostanie spływa na filar. Sklepienie to, dzięki jego rozwiniętej formie
dekoracyjnej uważać należy za powstałe znacznie później  niż sklepienie kaplic: darłowskiej i ko-
szalińskiej.

Kaplica koszalińska posiada detale architektoniczne identyczne z darłowskimi. Mianowicie
pojawia się tutaj w ościeżach portalu wejściowego profil w kształcie wałka z dwoma otaczającymi
go żłobkami, a więc taki, jaki występuje w portalach kaplicy darłowskiej.

Do grupy wielobocznych kaplic pomorskich zaliczyć należy również Kaplicę Mariacką, dobu-
dowaną od strony północnej, około 1410-20 do kościoła N.M.P. w Stargardzie Szczecińskim. Wznie-
siona została na planie nieregularnego ośmioboku. Sklepienie jej stanowi gwiazda dziesięciora-
mienna.

c/ Datowanie kaplicy.

Repertuar form architektonicznych występujących w kaplicy darłowskiej odpowiada tym, któ-
re stosowano w architekturze pomorskiej XIV i XV w. Zastosowano tutaj filary o przekroju ośmio-
bocznym regularnym z profilowanymi krawędziami. Okienka znajdujące się powyżej obejścia są
niewielkie, posiadają bardzo prostą formę. Przechodzą one w głąb dwoma schodkami, z których
wewnętrzny został ukośnie ścięty. Od strony części centralnej wokół okienka biegnie profil w kształcie
wałka. Nieskomplikowane są również pozostałe profile,  a więc te które występują w portalach.

Jednakże wnętrze posiada wysokiej klasy sklepienie o rysunku wypracowanym z wielką pre-
cyzją. Poszczególne formy geometryczne przenikają się nawzajem wzbogacając w ten sposób ogólny
układ sklepienia. Komplikowanie linii w przebiegu żeber sklepiennych, przenikanie i nawarstwia-
nie się form geometrycznych występuje w sklepieniach późnogotyckich. Sklepienie kaplicy posiada
żebra o przekroju wydłużonym złożonym z dwóch wklęsków. Zwrotniki tutaj nie występują. Fine-
zyjny rysunek sklepienia oraz przekrój zastosowanych tutaj żeber w powiązaniu z pozostałymi
formami architektonicznymi kaplicy pozwalają określić czas powstania obiektu na pierwszą poło-
wę XV wieku.

IV

1. Geneza typu.

W gotyckiej architekturze sakralnej występowały takie układy przestrzenne jak: bazylikowy,
halowy i budowle wznoszone na planie centralnym. Kaplica p.w. św. Gertrudy w Darłowie została
wzniesiona na planie centralnym. Należy ją zaliczyć do grupy wieloboków, typ: figura opisana na
figurze - dwunastobok na sześcioboku.
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działalność popularyzatorską, urządzając pokazy sztuki komputerowej, sprzętu elektronicznego,
publikując materiały teoretyczne i reprodukcje wykonanych za pomocą mediów elektronicznych.
Bardzo dużą rolę w rozwoju sztuki komputerowej pełniły zawsze ośrodki uniwersyteckie - jest tak
i w chwili obecnej. Niemniej ważną funkcję w tym względzie spełniają ośrodki badawcze wielkich
firm przemysłowych, zwłaszcza tych, które zajmują się produkcją sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania. Tak znani producenci, jak amerykański koncern IBM, Tektronix, Xerox, Apple, Micro-
soft, Hewlett Packard i inni, mają nie tylko olbrzymie zasługi dla rozwoju, promocji i produkcji
elektronicznych maszyn cyfrowych, ale również swój udział w poszerzaniu pola zastosowań kom-
puterów w dziedzinach tak niekonwencjonalnych jak sztuka. Z ważniejszych ośrodków uniwersy-
teckich, w których interdyscyplinarne grupy naukowców i artystów prowadziły lub prowadzą dzia-
łania z zakresu sztuki komputerowej, należy wskazać: wymieniony już Massachusetts Institute of
Technology, New York Institute of Technology, Ohio State University, Kansas State University, The
University ot Utah, Syracuse University w Nowym Yorku, Michigan State Universitv, Uniwersytet
w Toronto (Kanada), Brazylijski Uniwersytet w Sao Paolo, Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu
w Madrycie, Universite Paris-Vincennes, Institut de l'Esthetique Paris-Sorbonne, Uniwersytet
w Strasburgu, Lund, Stuttgarcie, a także wiele innych. Wymienione ośrodki miały szczególne zna-
czenie zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju sztuki komputerowej, gdy uczelnie artystyczne
z nieufnością odnosiły się do mediów elektronicznych. W latach osiemdziesiątych większość uczel-
ni artystycznych, zarówno europejskich, amerykańskich, jak i na [laickim Wschodzie - głównie
w Japonii - wprowadziła do programów kształcenia metody elektronicznego kreowania obrazów.

Pierwsza wielka międzynarodowa wystawa, gromadząca dzieła sztuki komputerowej miała miej-
sce w Londynie w roku 1968. Odbyła się ona w Instytucie Sztuki Współczesnej (ICAI i nosiła tytuł
„Cybernetic Serendipity”. Wystawa została zorganizowana przez Jasie Reichardt z inicjatywy profeso-
ra Maxa Bense, twórcy tzw. estetyki matematycznej z uniwersytetu w Stuttgarcie i odniosła niezwykły
sukces, wywołując zarazem olbrzymie zainteresowanie nowym gatunkiem artystycznych działań.
W tym samym roku założone zostało w Wielkiej Brytanii Międzynarodowe Towarzystwo Sztuki Kom-
puterowej, które działa do chwili obecnej organizując konferencje, przeglądy sztuki komputerowej
i publikując swój biuletyn „Page”. Aktualnie „Computer Arts Society” liczy kilkaset osób i posiada swe
filie w wielu krajach europejskich oraz USA. Prezesem przez wiele lat był Alain Sutclife, elektronik
programista, zajmujący się także muzyką komputerową. W 1970 roku sztuka komputerowa była po
raz pierwszy prezentowana na Międzynarodowym Biennale w Wenecji, fakt ten w dużym stopniu
przyczynił się do włączenia działań artystycznych realizowanych za pomocą mediów elektronicznych
w obszar sztuki zastrzeżony dla dzieł wywodzących się z tradycyjnych dyscyplin.

W Stanach Zjednoczonych działa bardzo aktywnie stowarzyszenie profesjonalistów, zajmu-
jących się grafiką komputerową - SIGGRAPH - będące jedną z sekcji Association for Computing
Machinery. SIGGRAPH wydaje pisma: „Computer Graphics” i „Computer Graphics and Image
Processing”. Od stycznia 1982 ukazuję się także kwartalnik „ACM Transactions on Computer
Graphics”. Wymienione wyżej periodyki są cennym źródłem informacji z zakresu badań teore-
tycznych związanych z grafiką komputerową i jej zastosowaniem. Doroczne konferencje SIG-
GRAPH, poświęcone umownie zagadnieniom grafiki komputerowej, obejmują całą probleíatykę
generowania, rejestracji i przetwarzania obrazów za pomocą elektronicznych maszyn cyfrowych.
Konferencjom SIGGRAPH towarzyszą zazwyczaj pokazy najnowszych osiągnięć w dziedzinie pro-
dukcji sprzętu komputerowego przeznaczonego do działań graficznych, a także wystawy sztuki
komputerowej. Dla przykładu, konferencja w Bostonie w 1982 roku zgromadziła kilka tysięcy
osób zajmujących się profesjonalnie grafiką komputerową, wygłoszono kilkadziesiąt referatów,
ponad 170 firm z całego świata prezentowało komputerowe urządzenia graficzne, osobna wy-
stawa ukazywała dorobek sztuki komputerowej z ostatnich lat. Konferencje SIGGRAPH cieszą się
dużą popularnością zarówno ze względu na swój niezwykle wysoki poziom profesjonalny, jak
i jedyny w swoim rodzaju spektakularny charakter, który wynika z wizualnej atrakcyjności grafiki
komputerowej. W roku 1990 miała miejsce siedemnasta z dorocznych konferencji SIGGRAPH
w Polsce w tym samym roku zorganizowano (Instytut Podstaw Informatyki PAN) pierwszą konfe-
rencję tego typu. Nosiła ona nazwę „Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów - GKPO'90”
i miała miejsce w Kazimierzu Dolnym. Od tego czasu konferencje takie organizowane są
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Budowle centralne znała architektura grecka, /monopterowy/, oraz architektura starożytnego

Rzymu. Idea ta przyświecała również budowlom bizantyjskim.
Wśród budowli centralnych istnieje wielka różnorodność form, są to więc obiekty wzniesione

na planie: koła, kwadratu, wieloboku wpisanego w kwadrat, krzyża greckiego, tetrakonchy, wielobo-
ku opisanego na wieloboku. Były to pomieszczenia jednoprzestrzenne np. baptysterium florenckie,
względnie budowle z obejściem np. Hagios Georgios w Esra /z  515 r. n.e./, St. Croix  w Quimperle /
z 1180 r./61

Różne było przeznaczenie budowli centralnych. Były to: baptysteria, mauzolea, kaplice.
W Grecji wznoszono hereony - budowle w których oddawano hołd bohaterowi. Według teorii Digve-
go, wpłynęły one na charakter świątyń oddających cześć męczennikom.

Drogi układu centralnego prześledzić można na terenie Syrii, skąd rozpowszechniły się. Syria
była najważniejszym punktem wyjściowym dla architektury starochrześcijańskiej V, VI, VII wieku.
Była ona ośrodkiem ruchu mistrzów wędrujących aż do Irlandii. Znaczenie Syrii w architekturze z tego
okresu było doniosłe, gdyż stamtąd rozpoczęła się  jej ekspansja wpływów na Zachód.

Rotunda Grobu Świętego w Jerozolimie, zbudowana w okresie Konstantyna, miała ogromny
wpływ na powstawanie budowli centralnych w Europie - pełniła rolę pierwowzoru. W pierwszej
połowie XI w. wzniesiono kościół św. Grobu w Nenii, w 1028 r. kościół w Szarr /rotunda/.

Budowle centralne powstawały na terenie całej Europy. Poszczególne epoki stylowe podej-
mowały ideę tworzenia wnętrz centralnych.

Spośród tego typu, dla podjętego tematu, szczególnie interesujące są budowle założone na
planie wieloboku. Należy tutaj dla jasnego układu przeprowadzić podział, oparty na planach prze-
strzennych poszczególnych budowli.

Grupa I. - Wieloboki /wnętrza  jednoprzestrzenne/
Typ: figura samodzielna.
Jednym z wcześniejszych przykładów wielobocznego wnętrza jest powstałe w latach 284 -

305 n.e., wyrosła na gruncie późnorzymskiej architektury mauzoleum Dioklecjana w Spoleto.62

Grupa II. - Wieloboki
a/ Typ: figura  opisana na figurze.

- Ośmiobok na ośmioboku.
W układzie tym wymienić należy St. Vitale
z Rawenny /lata 525 -547/63. Od IX - XI w. po-
wstają na terenie Włoch baptysteria - w Alewenii
/IX w./, w Nowara /X w./, w Arsago /IX/64.
W Niemczech z tym typem spotykamy się w Geor-
genberg /X - XI w./, Ottmarsheim /X - XI w./65

-  Dwunastobok na sześcioboku.
Założenie takie występuje na terenach Hiszpanii
w Torres-del-Oro, Sevilla /XII- XIII w./ Ilość boków
zewnętrznych jest podwojeniem liczby boków cen-
tralnego sześcioboku. Poszczególne boki dwuna-
stoboku posiadają identyczną długość.

-  Czternastobok na siedmioboku.
 Układ ten występuje w Rieux-Merinwille.

-  Szesnastobok na ośmioboku.
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj kaplica pa-

łacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie, wzniesiona
w latach 798 - 805 n.e.

Kaplicę tę wzniesiono na planie centralnym, jako naj-
bardziej odpowiednim dla podkreślenia godności królew-
skiej budowli sakralnej. Akwizgrańska kaplica mogła być
wzorem dla kaplic i kościołów w Nimwegen, Ottmarshe-
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W roku 1944 została skonstruowana pierwsza elektroniczna maszyna cyfrowa. Dziś,
gdy już jesteśmy przyzwyczajeni do komputerowych rachunków otrzymywanych
z różnych instytucji i urzędów oraz animowanych za pomocą komputera reklam

w telewizji, coraz rzadziej uświadamiamy sobie, że elektroniczne maszyny cyfrowe towarzyszą czło-
wiekowi zaledwie od czterdziestu kilku lat. Użycie pierwszych maszyn tego typu ujawniło olbrzymie
możliwości ich zastosowania, spowodowało ich szybki rozwój i jeszcze szybsze opanowywanie coraz
większej ilości dziedzin ludzkiego życia. W krótkim czasie nastąpił bardzo szybki wzrost ich produkcji
oraz ciągłe doskonalenie i przystosowywanie do rozwiązywania problemów coraz to nowych dyscy-
plin.

Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych na tak wielką skalę w prawie wszystkich
dziedzinach ludzkiego życia zostało określone jako druga rewolucja przemysłowa - rewolucja ma-
szyn matematycznych. Rewolucja ta nie ominęła także sztuki, mimo że pierwsze próby użycia ma-
szyn cyfrowych do celów artystycznych  nastąpiły o wiele później od ich zastosowań do celów
bardziej praktycznych. W zasadzie dopiero na początku lat sześćdziesiątych rozpoczął się rozwój
urządzeń stwarzających pełniejsze możliwości kontaktowania się z komputerami za pomocą obra-
zów, pomimo, że już w roku 1950, w Massachusetts Institute of Technology funkcjonowało podłą-
czone do komputera proste urządzenie generujące niezbyt skomplikowane obrazy. Był to rodzaj
lampy katodowej stosowanej w odbiorniku telewizyjnym. Ulepszone narzędzia tego typu, ucho-
dzące za pierwsze monitory ekranowe zostały skonstruowane również w MIT pod koniec lat pięć-
dziesiątych (TX-0, TX-2).

Prawdziwe badania nad komputerowymi systemami obrazowymi rozpoczęto dopiero w latach
sześćdziesiątych z pomocą takich firm General Motors, Bell Telephone Company, Lockhied Aircraft,
itp. W latach siedemdziesiątych urządzenia rysujące i tworzące obrazy stały się normalnym wyposa-
żeniem w zakresie sprzętu komputerowego. Ich produkcja, podobnie jak i mikro-komputerów, czyli
całkiem nowej generacji elektronicznych maszyn cyfrowych, rozwinęła się w tym okresie na masową
skalę. Elektroniczne stoły rysownicze i grafoskopy, połączone z mikrokomputerami, stały się sprzętem
coraz łatwiej dostępnym zarówno dla projektantów jak artystów. Rozwinęło się i upowszechniło
projektowanie wspomagane elektronicznymi maszynami cyfrowymi (Computer Aided Design), wzbo-
gacając i usprawniając proces projektowania, szczególnie w dziedzinie architektury i wzornictwa
przemysłowego. Zaczęły powstawać interdyscyplinarne grupy złożone z programistów, elektroni-
ków, artystów różnych dyscyplin, estetyków i teoretyków sztuki. Pod koniec lat siedemdziesiątych
powstały też pierwsze pracownie dające twórcom możliwość użycia sprzętu elektronicznego do eks-
perymentów czysto artystycznych.

Najlepszym przykładem, niemal wzorcem tego typu miejsc gdzie sztuka i elektronika przeni-
kały się wzajemnie, były dwie pracownie utworzone w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
w Centrum Pompidou w Paryżu: plastyczna - ARTA (Atelier de Recherches Techniques Avancees)
i muzyczna - IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique - Musique). Obie pracownie
wyposażone były w najnowszy sprzęt elektroniczny.

ARTA, pracownia badawcza w dziedzinie technik zaawansowanych została utworzona
w 1977 roku na użytek doświadczeń z zakresu sztuk wizualnych. Korzystali z niej graficy, rzeźbia-
rze, malarze, architekci i projektanci form przemysłowych. ARTA oferowała nie tylko możliwość
praktycznego zastosowania elektronicznego warsztatu do celów artystycznych, ale prowadziła także

Zarys historii sztuki komputerowej Jan
PAMUŁA
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im, Groningen, św. Jana w Liége, Georgensberg koło Goslaru, esseńskiej katedry i kolońskiego
kościoła N.M.P.66

2. Wezwanie

Patronką kaplicy darłowskiej jest św. Gertruda. I tutaj powstała zasadnicza trudność
w ustaleniu osoby, ponieważ istnieje kilka świętych oraz błogosławionych Gertrud.

Opiekunką interesującej mnie kaplicy jest najprawdopodobniej św. Gertruda z Nivelles,
co opierając się o szereg danych postaram się uwzględnić.

1/ Gertruda albo Gertruda św. Gertruda, ksieni w Nivelles, urodzona w 626 roku w połu-
dniowym Brabancie, była córką Peppina z Landen i jego żony Itty. Zrezygnowała z życia
światowego i wstąpiła do klasztoru w Nivelles ufundowanego przez jej matkę. Została
tutaj w 652 pierwszą ksienią. Uchodziła za wielką znawczynię Pisma Świętego. Jej kult
w średniowieczu propagowali irlandzcy misjonarze w Etschtal. Wymienia się kościoły pod
wezwaniem św. Gertrudy w Zenoberg koło Meranu, oraz w Suldental. Przypisywano jej
szereg uzdrowień. We wczesnym oraz w późnym średniowieczu była szczególnie czczona
w Niderlandach oraz w północnych Niemczech, jako święta pomagająca w potrzebie. Była
patronką wędrowców proszących o dobrą  gospodę, pojednanie wśród rycerstwa, a także
ogrodników, gdyż dzień jej święta uważano za koniec zimy, a początek wiosny. W końcu
XIX w. w Rostocku wzniesiono na cześć św. Gertrudy kaplicę po przejściu epidemii dżumy,
a w 1468 r. szpital. Przedstawiano ją w towarzystwie pielgrzymów, np. na fresku  kościoła
N.M.P.  w Wismarze. Jej pomoc była skuteczna w walce z plagą myszy i szczurów. Atrybuty
św. Gertrudy z Nivelles: laska ksieni, kądziel, myszy, lilie. Zmarła 17 marca 659 r.  Dzień jej
święta - 17 marca.

2/ Gertruda z Altenberg /błogosławiona/ córka  św. Elżbiety, landgrafini turyngskiej. Urodzo-
na w 1227 - zmarła 13 sierpnia 1297 r. Była ksienią klasztoru norbertanek w Altenbergu.
Kult jej rozpoczął się po 1348 roku.

3/ Św. Gertruda Wielka z Helfta, urodzona 6 stycznia 1256 r. w Turyngii, zmarła w końcu
1302 roku. Miała szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej, do Najświętszej Tajemnicy
Ołtarza i do Matki Boskiej. Dzień jej  święta to 15 lub 17 września. W roku 1678 wpisana
do Martyrologium Rzymskiego /15.XI/. Od 1738 r. został dozwolony jej kult w całym ko-
ściele katolickim. Szczególnie była czczona w krajach skolonizowanych przez Hiszpanię -
w Paragwaju i Peru.

4/ Gertruda v. Osten ur. na przełomie  XIII i XIV e. w Vootburg, um. 6 I 1358 w Delft.
5/ Gertruda v. Sachsen, żyła w latach: 1230 - 95.
6/ Gertruda v. Hackeborn, żyła w latach: 1232 - 1292.
7/ Gertruda Maria v. Angers. Mistyczka. Urodzona 28 października 1870 r. w Lion d'Angers

zmarła 24 maja 1908.67

Zasięg kultu św. Gertrudy.

Jaki był zasięg oddziaływania kultu św. Gertrudy z Nivelles? Szereg budowli sakralnych powsta-
łych w okresie na terenach od Gdańska poprzez Pomorze i dalej na zachód na terenach Meklembur-
gii, Schleswig-Holsteinu oraz Brandenburgii, Saksonii, Sachsen und Anhalt poświęconych było św.
Gertrudzie.

Najwcześniej św. Gertrudzie poświęcono farę w Halle, gdyż już w roku 1121. Jest to więc
data wyprzedzająca przeszło sto lat datę urodzenia drugiej po św. Gertrudzie z Nivelles świętej
o tym samym imieniu, św. Gertrudy z Helfta  ur. 1256. Fakt ten przemawia wyraźnie za patronatem
św. Gertrudy z Nivelles.

Szpitale p.w. św. Gertrudy lokalizowano poza murami miejskimi. Jak się wydaje, jedyny
na terenie Prus Wschodnich  został ufundowany w Gdańsku, przed 1355 r. 68

Kościoły i kaplice p.w. św. Gertrudy wznoszono w następujących prowincjach: Pomorze, Bran-
denburgia, Sachsen und Anhalt, Schleswig-Holstein, Meklemburgia /E. Keyser/.

O SZTUCE
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A swoją drogą warto by kiedyś sprawdzić na ile ci co zawodowo pisują o sztuce posiadają
wrażliwość w tym zakresie, Zgodzą się pewnie państwo ze mną, że ktoś kto nie ma słuchu muzycz-
nego nie tylko nie będzie twórcą w tej dziedzinie ale również nie jest w stanie być w pełni odbiorcą
tej sztuki. Jeśli ktoś talki zechce /a przecież nikt mu tego nie zabroni/ być krytykiem muzycznym, to
biada tym, którzy uwierzą w jego autorytet.

Z pewnością stanie się /nawet bezwiednie/ kreatorem urojonych wartości.
Miejmy zatem dystans do tego co o nas pisują i to niezależnie od tego czy źle czy dobrze.
Łatwo dać się uwieść i popaść w samouwielbienie po przeczytaniu peanów na swój tematy

Bywa, że taka przedwczesna, mało profesjonalna pochwała bardziej szkodzi niż rzeczowa krytyka,
zwłaszcza u progu kariery. Pracujmy rzetelnie, zdobywajmy wiedzę i doświadczenie bo to jedyna
droga do prawdziwych sukcesów. Talent i odrobina szczęścia oczywiście też bardzo się przyda
czego młodym twórcom życzę, mając na względzie to, że wasze sukcesy są po trosze i naszymi
sukcesami. A dla zbyt pewnych siebie pozwolę sobie na zakończenie zacytować aforystę „o swojej
wartości nie mają wątpliwości tylko urojone wielkość”!

O SZTUCE

Fragment wystawy „Konstrukcja i przestrzeń w procesie dydaktycznym” w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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obiektów, których nie ma kto oglądać, bo mało kogo ten bełkot interesuje. Powstaje wobec tego
pytanie, które należy zadać, czy dogłębna znajomość zasad komponowania gwarantuje odpo-
wiedni poziom twórczych, poczynań. Uczciwa odpowiedź, zgodna z posiadaną przeze mnie wie-
dzą i doświadczeniem brzmienie, nie wystarczy. Jest to problem o wiele bardziej złożony.

Wyobraźmy sobie, że ambitny młody człowiek, dobrze wykształcony, znający zasady grama-
tyki i historię literatury zapragnie pewnego dnia być poetą. Pod wpływem impulsu i wewnętrzne-
go przeświadczenia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i predyspozycjami spłodzi dzieło, np. wiersz.

Jeśli jego przekonanie o własnych zdolnościach nie będzie poparte autentycznym talentem,
mądrością będącego wynikiem istotnych doświadczeń, czy przeżyć, niestety nic z tego.

Będziemy mieć do czynienia z grafomanią.
Jeśli innym, razem jakiś wrażliwy i autentycznie zdolny człowiek, analfabeta, zechce swe

uczucia utrwalić, też nic z tego nie wyjdzie. Bo jak tego dokona skoro nie potrafi pisać. Wniosek
z tego? Musi być i jedno i drugie, talent i wiedza, która pozwoli w uporządkowanej formie utrwalić
produkt twórczej wyobraźni, nadać mu oryginalny, niepowtarzalny kształt.

Patentu na bycie artystą nie jest w stanie zagwarantować żadna Uczelnia. Nie ma szkoły dla
poetów ... nawet z tytułem magistra sztuki tylko nielicznym będzie dane być w poważnym tego
słowa znaczeniu twórcą.

A co z resztą absolwentów? Do czego im przyda się wiedza z podstaw kompozycji i innych-
przedmiotów?

No cóż, plastyk to zawód, potrzebny i pożyteczny. Artysta, jak wiemy, to powołanie, niektó-
rym plastykom zdarza się ta „przypadłość”, przynajmniej od czasu do czasu. Ale przecież trzeba
z czegoś żyć między jednym a drugim przypływem „veny twórczej”. Nawet wielkim artystom
z samej sztuki trudno wyżyć /vide żywoty niektórych sławnych twórców/.

Uczelnia to taka instytucja, która prócz ogólnego rozwoju, potrzebnego niewątpliwie każde-
mu artyście, przygotowuje swoich adeptów do wykonywania określonej profesji. Powinna to robić
jak najlepiej, poczynając od gramatyki przyszłego zawodu. Znajomość pewnych fundamentalnych
zasad, na których oparta jest każda wiedza, to niezbędne minimum do tego, ażeby z amatora
rękodzielnika, poprzez zdobywanie kolejnych stopni wtajemniczenia przekształcić się w przyszłego
profesjonalistę, dobrze przygotowanego do wykonywania swojego zawodu. Do takich fundamen-
tów w zakresie języka formy plastycznej zaliczyć należy niewątpliwie wiedzę o strukturach wizual-
nych i mechanizmach percepcji wzrokowej.

Po opanowaniu w stopniu zadawalającym podstawowej - wiedzy, potwierdzonej w praktyce
umiejętnością dania odpowiedzi na postawiony problem, oczekujemy dalszego poszerzania świa-
domości. W miarę upływu czasu, postępów w rozwoju i stopnia osobistego zaangażowania stu-
dentów, pozostawiamy coraz więcej swobody dla propozycyjnych poczynań, zachowując wszakże
pewne granice i rezerwując sobie prawo do kontrolowania tychże. Miejmy tę świadomość,
że jesteśmy w szkole.

Komponowanie to także swoiste porządkowanie. To świadoma i podświadoma reżyseria po-
legająca na hierarchizowaniu elementów kompozycji, dozowaniu napięć et cetera. To umiejętność
dokonywania analizy w celu doskonalenia dzieła. Polega to często na eliminowaniu nadmiaru
elementów, syntezie środków - wyrazu, umiejętności precyzowania tematu po to, aby osiągnąć
apogeum - optymalną spójność i komunikatywność.

Bardzo dużo zależy także od tego czy problem, który legł u podstawy twórczych poczynań jest
odkrywczy i interesujący. Czy jego wizualizacja przyjmie kształt doskonały, mistrzowski, nieosiągalny
dla innych. A także od wielu jeszcze rzeczy, których nie sposób do końca przewidzieć a zatem
i  wymienić.

Zasady komponowania dotyczą nie tylko tej twórczości, która znajduje swoje miejsce w gale-
riach czy muzeach ale także, a może przede wszystkim tej, która ma służyć sferze użytkowej
(informacja wizualna, projektowanie przedmiotów i struktur użytkowych itp.).

Niezależnie od ciężaru gatunkowego idei twórczej każda propozycja powinna być możliwa
do zrozumienia, jeśli twórca chce przekazać pewną myśl i zależy mu na dotarciu z nią do odbiorcy.

Jest jeszcze jedna rada dla przyszłych, artystów, o której warto wspomnieć - przede wszyst-
kim nie nudzić!

O SZTUCE
Wspólną cechą łączącą silnie wszystkie kaplice pod wezwaniem św. Gertrudy jest ich usytu-

owanie względem organizmu miejskiego. Budowle te były wznoszone w niewielkiej odległości od
bramy miejskiej, na przedmieściu przy drodze głównej. Większość z tych kaplic wymieniano
w okresie od około 1350 r. do 1500 r. Jest zatem rzeczą niezmiernie interesującą, czy obok wspól-
nego wezwania i podobnego usytuowania, posiadają one jeszcze jakieś wspólne cechy.
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W marcu 2004 roku odbyła się w Galerii 261 Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi wystawa nowego cyklu prac
Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego.

Są to małe rysunki pt. "Wypełnienie pola", które powstawały przez cały 2003 rok. Poniżej publikujemy autorski
komentarz dotyczący tego cyklu oraz reprodukcje dwóch spośród kilkudziesięciu rysunków należących do zbioru.

Pod koniec 2002 r. oglądałem wystawę miniaturowych form malarskich, graficznych, ry-
sunkowych i fotograficznych i poczułem nagle, jeszcze będąc na wystawie, potrzebę
wypowiedzenia się w małym formacie rysunku, doznałem nieomal iluminacji, w świetle któ-

rej zobaczyłem przyszłe ołówkowe wykresy, zapamiętałem ich strukturę i materię. Pomyślałem,
że wywodzą się one jak gdyby z unistycznej teorii obrazu Władysława Strzemińskiego, która od
dawna wzbudzała moje zainteresowanie i aprobatę. A przecież jestem spadkobiercą jego twórczej
myśli w nie większym zapewne stopniu, co wielu innych artystów mojego pokolenia. Strzemiński
fascynuje mnie na równi z wieloma malarzami wcześniejszych stuleci czy niektórymi twórcami XX
wieku. Nie potrafiłbym wskazać jednego wśród nich, którego uważam za swojego mistrza i prze-
wodnika. W młodości taką rolę odgrywał dla mnie Paul Cezanne i tak sądziłem jeszcze długo
później, zapewne bardziej z przyzwyczajenia, niż z uświadomionego przekonania, aż do momen-
tu, kiedy zacząłem oglądać słynne kolekcje malarstwa europejskiego w muzeach Budapesztu, Pa-
ryża, Monachium, Frankfurtu, Berlina, Wiednia czy Amsterdamu. Cezanne pozostał moim wielkim
malarzem, ale wielu innych okazało się równie ważnymi jak on. Także twórczość tych polskich
artystów współczesnych, którzy fascynowali mnie, gdy kończyłem studia - Tadeusz Brzozowski, Jan
Tarasin i Stanisław Fijałkowski, później dołączył do nich Mieczysław Wejman - ich twórczość roz-
płynęła się jakby z czasem w oceanie sztuki, gdzie dzieła wielu innych twórców, figuratystów na
równi z abstrakcjonistami, zawładnęły moją myślą i wyobraźnią, nie wyróżniając w ich tłumie
nikogo na dłużej. Mogę jedynie przyznać, że dziś oglądam chętniej muzea ze sztuką europejską
poprzednich wieków, niż wystawy sztuki nowoczesnej, choćby najbardziej głośne i prestiżowe,
może jest to związane ze starzeniem się? Ale gdy bywam w Łodzi, odwiedzam chętnie Muzeum
Sztuki mieszczące się w eklektycznej kamienicy, a w nim sale awangardy I połowy XX wieku
z obrazami Strzemińskiego, i tymi unistycznymi i wcześniejszymi kompozycjami architektonicznymi
z lat 20. Myśląc o moich przyszłych rysunkach, choć może należałoby raczej powiedzieć - mając
wizję moich przyszłych rysunków - unistycznych z ducha, uświadomiłem sobie, że zasada jedno-
rodności obrazu, jego optycznej jedności pozbawionej kontrastów i dynamiki kompozycyjnej, in-
trygująca mnie, będzie zawsze pozostawać w opozycji do innej tendencji wyrażającej się potrzebą
konstruowania form wyrazistych i zdecydowanych podziałów płaszczyzny. Regularnie pokratko-
wane niewielkie arkusze papieru zacząłem zapełniać małymi czworobokami zbliżonymi do kwa-
dratów, wpisując je w dwa i pół tysiąca kratek (2 x 2 mm każda), na które dzieliłem powierzchnie
10x10 cm każdego rysunku. Rysowane odręcznie figury czworoboków w tej skali są do siebie
zbliżone, a jednocześnie - jestem o tym przekonany - każdy czworobok jest nieco inny, nie istnieją
dwa identyczne, nawet w tak dużym ich zbiorze. Świadomość ogromu i monotonii takiej pracy
przyczyniła się też w jakiejś mierze do poszukiwania metody podziału płaszczyzny rysunku na
części, aby poprzez uzyskanie mniejszych pól podzielić także pracę na kilka etapów. Takie podejście
wydało mi się naturalne i ze względu na kształt pola rysunku, które jest kwadratem, jednakowo
„otwartym” z czterech stron. Przystępowałem do rysowania od każdej krawędzi po kolei
i zauważyłem, że można rozróżnić z której strony wpisywałem moje formy, jeśli przyjrzeć im się

Wypełnianie pola Stanisław Zbigniew
KAMIEŃSKI
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Niech pan napisze coś o kompozycji do naszego pisma”, zaproponował student z Koła
Naukowego funkcjonującego przy Katedrze Sztuki. Łatwo powiedzieć ... ale co? Mam
przecież świadomość, ze na dźwięk tego słowa niejednemu studentowi, który ma to już za

sobą wyrywa się westchnienie ulgi. /Nie wie biedny, że prawie wszystko jeszcze przed nim, O tych
co są w trakcie wolę dyplomatycznie przemilczeć/.

Przedmiot, który obecnie nosi nową, mądrą nazwę „Wiedza o strukturach wizualnych, i me-
chanicznych percepcji wzrokowej”, choć nie jest łatwy, obejmuje zaledwie niezbędne kompendium
podstawowych zagadnień, mówiących o prawidłowościach związków łączących elementy formy
plastycznej. Czyli innymi słowy jest to gramatyka języka wizualnego.

Ze względu na rodzaj publikacji, pisząc niniejszy tekst, muszę dokonać jakiegoś wyboru,
bo o wszystkim na raz nie sposób pisać. A nie chciałbym też nudzić powtarzając to co zwykle
mówię podczas zajęć. Myślę, że warto by, najbardziej ogólnie, uzmysłowić zainteresowanym, po
co to. wszystko i do czego się w przyszłości może przydać. Może więc zacznę od rzeczy oczywi-
stych, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Komponowanie to składanie z części mniejszych więk-
szych całości, nie tylko zresztą w plastyce. Zanim mogłem przystąpić do pisania tego tekstu, kiedyś
w przeszłości musiałem posiąść umiejętność pisania liter, z których nauczyłem się budować słowa,
a z tychże formułować zdania, które wyrażają myśli.

Dużo, dużo wcześniej, w odległej przeszłości, poprzedzające nas pokolenia tworzyły i dosko-
naliły język, którym się posługujemy. Jest on, jak wiadomo, jednym z wielu języków, wywodzących
swój rodowód najogólniej rzecz ujmując z łaciny. Poziom wtajemniczenia, jaki w tym zakresie nas
łączy, umożliwia nam swobodne porozumiewanie się w słowie i w piśmie. Znajomość czytania
i pisania, to nie tylko niezbędny warunek prostej komunikacji, to także otwarta droga do uczestnic-
twa w kulturze i wszelkich dobrach współczesnej cywilizacji. Pośród nas są tacy szczęśliwcy, którzy
władają kilkoma językami. Daje im to lepszą możliwość komunikowania się i pełniejszy dostęp
do dobrodziejstw cywilizacyjnych. Można im tego pozazdrościć.

Wśród różnych środków i sposobów komunikowania się, obok tych codziennych praktycznie
użytecznych istnieją takie, które odwołują się do wyższych potrzeb ludzkiej egzystencji. W zależno-
ści od płaszczyzny w jakiej przychodzi nam działać napotykamy różne, niekiedy dość hermetyczne
formy komunikacji np. język nauki, cybernetyki itp. Obok nich istnieje i ten specyficzny, którego
tajniki budowy próbujemy przybliżać w trakcie zajęć z kompozycji plastycznej.

Niektórzy podejrzewają nas /niesłusznie/ o próbę podcinania skrzydeł, ograniczanie sponta-
nicznej, twórczej wyobraźni która pewne osoby wprost roznosi. W pogoni za panującą od jakiegoś
czasu modą na szokowanie za wszelką cenę, postrzegają stawiane przez nas zadania jako formy
niepotrzebnych i wręcz niezrozumiałych ograniczeń.

Po co rozstrzygać jakieś trudne do pojęcia problemy formalne, doskonalić umiejętności warsz-
tatowe, skoro w mniej czy bardziej odległych „Galeriach” pełno jest niemożliwych do zrozumienia,
często kiepsko technicznie wykonanych, bezmyślnych ekscesów, o których piszą /w sposób jeszcze
bardziej niezrozumiały/ niektórzy krytycy. Wypisują całe elaboraty nobilitujące te „dzieła” do rangi
wydarzeń artystycznych, stosując tylko sobie wiadome kryteria uznaniowe. Wolno im przecież,
tym bardziej, że i tak mało kto coś z tego rozumie i czyta.

Nieszczęśni odbiorcy tak jak i mało doświadczeni adepci sztuki pogubili się w tym nieźle.
A efektem tych mało odpowiedzialnych poczynań, są galerie pełne nijakich obrazów, lub innych

Trochę o kompozycji  i o czymś innym też Henryk
HOFFMAN
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uważnie. Zacząłem zaznaczać granice owych czterech części, na które dzieliłem pole kwadratu, ale
robiłem to w ten sposób, aby napięcia wynikające z podziałów nie naruszały jednorodności płasz-
czyzny, równowagi i harmonii układu, jego swoistej monotonii i drobiazgowości materii. Nazwa
Wypełnianie pola, którą nadałem całemu cyklowi rysunków, wydała mi się wobec moich działań
najtrafniejsza.

Te pierwsze rozwiązania zacząłem z czasem postrzegać jako schematyczne czy początkowe,
bo dzięki nim doszedłem do układów bardziej złożonych; byłem zaskoczony wielością ich odmian,
różnorodności wersji. Być może na skutek rygorów formalnych (jak skala rysunku, czy podział jego
powierzchni na sto jednakowych kwadratów, kiedy główne podziały nie mogą przebiegać przez
środek żadnego z nich, a jedynie wzdłuż krawędzi), skierowałem się ku formom o charakterze
ornamentalnym, choć zauważyłem, że takie cechy posiadają już najwcześniejsze rysunki z tej serii.
Konstruowałem układy symetryczne i przeciwstawiałem je innym, podobnym do nich, a jednak
pozbawionym osi symetrii i lustrzanych odbić. Ornament zaczął mnie interesować sam w sobie,
jego rygor i ograniczenia formalne wydawały mi się jakąś nową szansą dla wypowiedzi artystycz-
nej. Wówczas J.W. powiedział mi, że ornamentem zajmował się i pisał o nim wybitny historyk
sztuki Wiesław Juszczak, a M.S. wskazał mi jego książkę, zbiór esejów pt. Fragmenty z tekstem
„Występny ornament” czyli o napięciach między sztuką a kulturą. Potem, rozmawiając z Wiesła-
wem Jurczakiem dowiedziałem się, że esej ten, zgodnie zresztą z tytułem zbioru, jest niewielkim
fragmentem ogromnego, nie publikowanego nigdzie tekstu na ten, szeroko rozumiany, temat.
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stych potrzeb uczniów. Z drugiej jednak strony, postulat odwoływania się do ducha kreatywności i
emocji studiujących dla nas tak oczywisty, wówczas był wyzwaniem dla skostniałej i anachronicz-
nej tradycji kształcenia artystycznego, i nie mała w tym zasługa Ittena, że rozumienie tego procesu
w minionym stuleciu uległo tak daleko idącemu przewartościowaniu. Bauhaus był szkołą nowator-
ską zarówno w odniesieniu do treści, jak i form kształcenia. Jego pedagogowie i wychowankowie
emigrując z hitlerowskich Niemiec rozpowszechnili jego idee w wielu krajach świata14. Trudno
wyobrazić sobie współczesną szkołę plastyczną, w której nie prowadzono by kursu poznawania
praw funkcjonowania elementów formy plastycznej w dziele sztuki, nie odwołującego się swoją
genealogią do rozwiązań stosowanych w Bauhausie, współkształtowanych przez Ittena.

Wszystkie ilustracje reprodukowane w tekście pochodzą z książki: Johannes Itten Gestaltungs-und
Formenlehre. Mein Vorkurs am Bauhaus und spater, Ravensburg 1963 und 1975, ss.135, il. 136.

PRZYPISY
1 W 1924 r. w wyniku presji konserwatywnych władz Turyngii, Bauhaus zostaje przeniesiony z Weimaru do Dessau, gdzie zajęcia
odbywa-
  ły się w zaprojektowanym przez Gropiusa, zespół wykładowców oraz uczniów budynku. Jest on najdoskonalszą egzemplifikacją
  ideałów architektonicznych Bauhausu. W 1932 po przejęciu władzy przez nazistów, szkoła przenosi się do Berlina, wiosną 1933
  oskarżona o „bolszewizm” zostaje przez nich ostatecznie rozwiązana.
  Dyrektorami Bauhausu byli architekci Walter Gropius (1919 - 1928), Hannes Meyer (1928 - 1930) i Ludwig Mies van der Rohe
  (1930 - 1933).
2 Giedon S., Walter Gropius. Work and Teamwork, Architectural Press, London 1954.
3 Niemiecki związek twórczy założony w 1907 w celu podnoszenia jakości wzornictwa przemysłowego.
4 Naylor G., Bauhaus, tłum. E. M. Biegańska, Warszawa 1988.
5 Bauhaus 1919-1928, Ed. by H. Bayer, Boston 1952.
6 Idea „Gesamtkunstwerku” zainicjowana przez R. Wagnera, odnosiła się początkowo do utworów scenicznych. W zakresie sztuk pla-
  stycznych jako pierwsi propagowali ją artyści Jugendstilu.
7 Naylor G., op. cit., s.34-35.
8 Itten J., Kunst der Farbe, Ravensburg 1961.
9 Itten J., Gestaltung-und Formlehre. Mein Vorkurs am Bauhaus und später, Ravensburg 1975, s. 7.
10 Ibidem, s. 12.
11 Ibidem, s. 98.
12 Naylor G., op. cit. s. 56.
13 Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989.
14 M. in. w 1937 roku Laszlo Moholy Nagy założył w Stanach Zjednoczonych New Bauhaus w Chicago a Josef Albers wykładał
   w Black Mountain College gdzie wywarł wielki wpływ na powojenną generację amerykańskich artystów.
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Il. 4 Bildanalise wg „Nawiedzenia św. Anny” Giotta, collage.
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Czytałem z wielkim zainteresowaniem esej, w którym autor rozwija myśl o ornamencie w kontek-
ście sztuki współczesnej, odchodząc często od głównego tematu, robiąc dygresje dotyczące pogra-
nicza sztuki, kultury i cywilizacji. Cytuję kilka wybranych stamtąd wypowiedzi (fragmentów
z fragmentu - wszystko zawsze jest fragmentem). „Malarstwo abstrakcyjne naszego stulecia prze-
ciwstawiane jest jeszcze bardziej stanowczo temu, co „ornamentalne” bądź „dekoracyjne”, ponie-
waż jest jednak mocniej niż figuralne zbliżone do owej (w przekonaniu artystów samych) z gruntu
odmiennej dziedziny.” „Abstrakcja obrazu bliższa jest sztuce wysokiej, bo bliższa jest zawsze uchwyt-
nej w swoich znaczeniach (więc i zawsze „mającej znaczenie” figuracji - zaś abstrakcja ornamentu
pojmowana jest zarazem jako abstrakcja od znaczeń - w tym właśnie zawiera się jeden z absurdów
współczesnego myślenia o sztuce.” „... pojęcie „sztuki dekoracyjnej”, „dekoracji”, a zwłaszcza „mo-
tywu dekoracyjnego” sytuują się blisko pojęcia „ornamentu”, a w pewnych przypadkach są stoso-
wane zamiennie z nimi, „ornament” sprawia wrażenie terminu, który nie całkiem poddaje się utoż-
samieniu z pozostałymi ... ornament jest od „dekoracji” poważniejszym słowem.” „Ornamentu
bowiem, jak zresztą sztuki w ogóle, nie da się zamknąć ani w obszarze „symbolizowania”, ani
w granicach „mimetyzmu”. Nie da się go również sprowadzić do żadnej „abstrakcji”.” „Ornament
stanowi w sztuce tę dziedzinę, która przynależy bezpośrednio do „archaicznej ontologii”, by użyć
wyrażenia Eliadego, upatrującej we wszystkich przejawach natury i życia (łącznie z ludzką naturą i
życiem) wyraźnych lub pośrednich, niejako refleksowych, znaków hierofanii. Powstanie i równole-
gły z innymi formami sztuki rozwój ornamentu zakorzeniony jest w religijnym obrazie świata.
I rozwój ten, a także trwanie ornamentu możliwe jest o tyle i tak długo, jak długo trwa ów porzą-
dek, w którym „zmysł ładu” sprzęgnięty jest ze „zmysłem tajemnicy”. W tym sprzężeniu ma swoje
źródło „poczucie dekoracyjności”. „Po tych cytatach ze znakomitego eseju Wiesława Juszczaka
dodać chcę jedynie to - znowu uciekając się do cudzej wypowiedzi, tym razem Czesława Miłosza”
... że myśl i wyobraźnia czyjaś spełnia nasze oczekiwania, zaskakuje zgodnością z własną intuicją i
jakby wyręcza z (niemożliwego najczęściej) obowiązku mówienia podobnego, zbliżonego, takiego
samego.” Moje późniejsze rysunki z cyklu Wypełnianie pola otrzymywały, w zależności od nasu-
wających się skojarzeń podtytuły - gwiazdozbiory, pomiędzy labiryntem a ornamentem, były takie,

którym nadawałem robocze nazwy - mózgo-
we w związku z podobieństwem form do
„upchanych” w czaszce zwojów mózgu, i po-
sadzkowe, bo przypominały mi rozwiązania
detali architektonicznych w starożytności czy
renesansie. Ostatnie rysunki przywodzą na
myśl tajemnicze, archaiczne litery czy znaki
prymitywnych ludów i pierwszych cywiliza-
cji sprzed budowy wieży Babel, być może
kiedyś czytelne dla wszystkich, nie tylko
mieszkańców Ziemi, dziś niezrozumiałe (dla
nas, posiadaczy wiedzy szczegółowej), choć
zdaje się, wypełnione jakąś istotną ogólną
treścią, skrywające w sobie ważki przekaz.
Ale odczuwam potrzebę zatopienia tych or-
namentalnych „rytów” w miękkiej, jednorod-
nej materii rysunku niczym w gęstej trawie,
która zarasta skaliste podłoże
z wyrytym na nim pierwotnym przesłaniem.

Przypisy:
Wiesław Juszczak, Fragmenty; Szkice z teorii i filozofii sztuki. Esej „Występny ornament” czyli o napięciach między sztuką
a kulturą, str. 160-167. Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, 1995.
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nieprzeźroczysty, cały - przełamany, płynny - stały, słodki - kwaśny, słaby - mocny, głośny - cichy
(il. 2)10. Do tego zestawienia należy dodać siedem kontrastów barwnych: kontrast barw pomiędzy
sobą, kontrast walorowy, temperatury, barw komplementarnych, jednoczesny, jakościowy i ilo-
ściowy .

W celu wytworzenia na zajęciach odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej pracy artystycznej, na
początku przeprowadzane były ćwiczenia oddechowe, dźwiękowe i gimnastyczne. Uczniowie mie-
li osiągnąć dzięki nim stan duchowego i fizycznego rozluźnienia, niezbędnego dla owocnego wy-
siłku twórczego. Ćwiczenia koncentracyjne, uzupełniane były rozmowami o praktyce życiowej, wią-
żącej się z realizowanym tematem. Tematy zajęć odnosiły się zarówno do zadań plastycznych pole-
gających na analizie natury, jak i kreacji form z wyobraźni. Realistyczne odtwarzanie faktury róż-
nych tworzyw, materiałów bądź przedmiotów naturalnych prowadziło do umiejętności swobodne-
go posługiwania się nimi w projektowaniu przedmiotów użytkowych. Itten dużą wagę przykładał
do ćwiczeń opartych na rytmie. Uczniowie na lekcjach poświęconych różnym rodzajom rytmów
tańczyli, maszerowali, klaskali i śpiewali. Aby pokazać, że odczuwanie rytmu nie musi być schema-
tycznym powtarzaniem, lecz może się płynnie zmieniać, uczniowie realizowali zadanie polegające
na coraz szybszym przepisywaniu podanego wyrazu. Kiedy indziej, wykonywali okrężne ruchy
poszczególnymi częściami ciała w zmieniającym się tempie i próbowali ilustrować na płaszczyźnie.
Te czynności miały dopomóc im w zrozumieniu zasad rytmicznych i zastosowaniu ich
w pracach plastycznych, które były rysowane węglem albo pędzlem, często oburącz jednocześnie,
bez odrywania narzędzia od powierzchni papieru (il. 3).11

Itten był przekonany o wielkich możliwościach rozwijania własnego języka plastycznego, ja-
kie wypływają z poznawania i analizowania dzieł wielkich mistrzów, pod warunkiem, że studiujący
nie popada w proste naśladownictwo ich stylu, lecz stara się zgłębić strukturę i konstrukcję arcy-
dzieł. W tym celu realizował ćwiczenia analizy budowy dzieła (Bildanalisen), w których uczniowie
starali się uchwycić i dokonać przetworzenia najważniejszych elementów interpretowanego obra-
zu (il. 4). Były one szczególnie trudne i wyczerpujące dla uczestników zajęć, ten sam motyw lub
układ kompozycyjny był przetwarzany wielokrotnie w różnych wariantach i technikach. Bildanali-
sen stały się „kością niezgody” pomiędzy Ittenem a Meisterrat, która zarzuciła mu nadmierne „spi-
rytualizowanie” i indywidualizowanie procesu nauczania, niezgodne z postulatami pracy zespoło-
wej Bauhausu. Ponadto, Itten stając się duchowym przewodnikiem i niekwestionowanym autory-
tetem dla młodzieży, uzyskał zbyt duży wpływ na funkcjonowanie szkoły. Starał się wpoić swoim
uczniom potrzebę dążenia do wewnętrznej harmonii pomiędzy tym co uświadomione
a podświadome i dzięki temu osiągać jak najlepsze rezultaty w procesie kreacji. „Rozwiązania
intuicyjne stawiane były ponad rozumowymi; aby rozbudzić ukryte siły duchowe i wywołać stan
transu odpowiedni do medytacji nad kształtem, dźwiękiem i kolorem, Itten zachęcał uczniów
do śpiewu, tańca, gry i spożywania odpowiednich posiłków”.12 Metody kształcenia Vorkursu, pro-
wadziły do oderwania uczniów od rzeczywistych problemów, kierując ich w stronę spekulacji me-
tafizycznych i skrajnego indywidualizmu w działaniu, wypaczając sens kształcenia pracy zespoło-
wej w szkole. Zrozumiałe jest zatem, że musiało w końcu dojść do ostatecznego zerwania współ-
pracy, działalność Ittena była nie do pogodzenia z wizją szkoły i artysty - projektanta, jaką nakreślił
Gropius. Po przedstawieniu mu zarzutów, Itten opuścił Weimar w roku 1923, tuż przed wystawą
prezentującą osiągnięcia Bauhausu. W późniejszym czasie rozwijał i doskonalił swoje metody dy-
daktyczne w innych szkołach, których był założycielem i dyrektorem: szkole dla projektantów tek-
stylnych w Krefeld, Ittenschule w Berlinie oraz Szkole Rzemiosł Artystycznych w Zürichu. Szczegól-
nie interesujący jest fakt, że zapraszał jako wykładowców Japończyków mieszkających w Niem-
czech, w celu objaśniania sposobów stosowania przez nich koloru w malarstwie.13

Nie ulega wątpliwości, że z dzisiejszej perspektywy metody nauczania formy plastycznej sto-
sowane przez Ittena w Bauhausie, mogą razić swoim nadmiernym mistycyzmem i oderwaniem
treści przedmiotowych od realności, zwłaszcza w odniesieniu do kształcenia projektantów przed-
miotów użytkowych. Akcentowały one psychologiczne rezultaty działania elementów formy, ich
symboliczne związki i relacje, przeżycia i emocje z nimi związane, pomijając aspekt obiektywizacji
jej doświadczania i obrazowania. Ich skrajny subiektywizm i zawarte w nich explicite wątki teozo-
ficzne, prowadziły do oderwania procesu dydaktycznego od kontekstu społecznego i rzeczywi-
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RODOWODY FORMY

Niedawno miałem przyjemność redagować esej o twórczości rysunkowej Stanisława Górec-
kiego. Wyraziłem w nim konstatację, że jako wieloletni pedagog UMCS, artysta ten jest
twórcą szkoły rysunku, do której można zaliczyć liczne grono absolwentów wydziału arty-

stycznego lubelskiej uczelni. W eseju tym stwierdzam, że za charakterystycznych przedstawicieli
„szkoły Góreckiego” należy uznać między innymi Katarzynę Cwynar, Jana Ferenca i właśnie An-
drzeja Markiewicza. Każdy z tych artystów, wzorując się na „długopisowej” wirtuozerii Mistrza, do
perfekcji opanował kreskowe szrafowanie ołówkiem, flamastrem, piórkiem czy kredką. Dzięki mi-
riadycznemu zagęszczaniu przecinających się pod różnym kątem kresek powstają ich mgławicowe,
przepiękne materie. Rzecz jasna, przez każdego z uczniów Góreckiego mgławice te inaczej są arty-
kułowane, każdy z nich posiada wszak innego rodzaju wrażliwość, inne doświadczenie egzysten-
cjalne, wreszcie inny charakter ekspresyjny. Na gruncie wymienionych założeń „gry rysunkowej”
tworzą oni wyraźnie odmienne idiomy stylizacyjne.

W tym kontekście forma prac rysunkowych, a także malarskich (kreskopochodnych) Andrzeja
Markiewicza jawi się jako fenomen dojrzały artystycznie i oryginalny w kręgu polskiej plastyce,
fenomen, który cechuje niepospolitej urody piękno tyleż estetyczne, ile metafizyczne.

Andrzej Markiewicz uprawia rysunek, grafikę czystą i malarstwo. Rysunki wykonuje miękkimi
ołówkami, węglem, pastelami, różnego rodzaju pisakami; od kilku lat techniki te łączy z wykorzy-
staniem białej farby korektorskiej.

Jako grafik stosuje technikę mezotinty oraz wielokolorowy, zwykle trójmatrycowy druk
w technice algrafii. Skądinąd wiem, że przymierza się też do akwaforty, akwatinty i suchej igły,
z którymi na razie tylko eksperymentuje.

Jako malarz uprawia technikę olejną; sięga też po rozmaite mieszanki technik wodnych. Wy-
szczególniony podział dyscyplin i technik w odniesieniu do obecnej fazy rozwoju twórczego artysty
ma nazbyt akademicki charakter. Multiinstrumentalizm Markiewicza stosowany jest w taki sposób,
że na poziomie recepcji jego rysunków, grafik i prac malarskich te różnice gatunkowe tracą wyrazi-
stość - ulegają zamazaniu. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ten rys twórczości radomiani-
na, który z absolutnym wyczuciem stosowanego przez siebie instrumentarium jego środki ekspre-
sji podporządkowuje muzyczno-semantycznej warstwie dzieła - i to bez względu na charakter
użytej techniki.

OKRESY TWÓRCZE

Andrzej Markiewicz wspomina, że gdy sześć lat temu przystępował do obrony I stopnia,
przedstawił serię prac pod wspólnym tytułem Zapis, który w pewnym momencie - nie pamięta
dokładnie, kiedy - uzupełnił słowami „znaki czasu”.

Z analizy twórczości radomianina wynika, że to uzupełnienie było naturalną konsekwencją
ewolucyjnych przemian formy jego rysunków. Ewolucja ta przebiegała w dwóch zasadniczych ob-
szarach: językowym i semantycznym. Dla samego artysty owa transformacja nastąpiła jakby nie-
postrzeżenie. Gdy wyznaje on, że nie jest w stanie wskazać konkretnej daty zmiany tytułu swego
głównego cyklu, poniekąd daje do zrozumienia, że trudno byłoby mu również powiedzieć,

„Znaki czasu ...”
Recenzja  twórczości Andrzeja Markiewicza
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izmem, sformułował trzy główne założenia ideowe, jakie miały być realizowane na zajęciach kursu
wstępnego:

1. Uwolnienie pełni sił twórczych i artystycznych uzdolnień uczących się. Własne przeżycia
i poznanie powinny prowadzić do autentycznych dzieł plastycznych. Uczniowie powinni się
stopniowo uwolnić od wszelkich martwych konwencji, uzyskać zaufanie do samych siebie
i odważnie zabrać się za własną pracę.

2. Wybór przyszłego zawodu powinien być ułatwiony poprzez ćwiczenia materiałowe i tekstu-
ralne. Każdy studiujący powinien w krótkim czasie odkryć materiał odpowiadający jego oso-
bowości i pobudzający go do twórczego działania.

3. W swoich działaniach artystycznych powinno się przedstawiać i przekazywać podstawowe
prawa obrazowania. Prawa formy i barwy otwierają studiujących na świat przedmiotów,
a powstające prace powinny być „prawdziwe”.9

Nauka podstawowych elementów formy plastycznej odbywała się w trzech działach: obser-
wacji, odtwarzania oraz kształtowania (konstruowania). Ćwiczenia przeprowadzane były
w następujących grupach zagadnień: jasność - ciemność, wiedza o barwie, studie materiałowe,
teksturalne, nauka o formie, wiedza o formach rytmicznych, ekspresyjność i subiektywność formy.
Różne typy uzdolnień i postaw twórczych uczniów objawiały i rozwijały się w odmienny sposób,
dlatego Itten starał się indywidualizować program nauczania, poprzez „wczuwanie się” w osobo-
wość poszczególnych uczniów i rezygnację z tradycyjnego systemu korekt. Szczególny nacisk kładł
na dobór odpowiednich tematów zadań plastycznych, mających za cel wyzwolenie, częstokroć
utajonych i nie rozwijanych, potencjałów twórczej kreacji. Były one sformułowane w taki sposób,
aby zainspirowany nimi uczeń, mógł stosować, a przez to poznawać, najróżniejsze związki kontra-
stowe elementów formy. Itten wyróżniał następujące kontrasty: duży - mały, długi - krótki, szeroki
- wąski, gruby - cienki, czarny - biały, dużo - mało, prosty - krzywy, ostry - tępy, horyzontalny -
wertykalny, ukośny - okrągły, wysoki - niski, płaszczyzna - linia, płaszczyzna - bryła, linia - bryła,
punkt - linia, gładki - szorstki, twardy - miękki, spokojny - poruszony, lekki - ciężki, przeźroczysty -
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Il. 3 Zajęcia Vorkursu poświęcone rytmowi.
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w jakim momencie nastąpiła ta zasadnicza transformacja całego cyklu. Niewątpliwie, przebiegała
ona trybem naturalnych przekształceń, by w pewnym momencie stać się ewidentnym faktem,
który do dziś kreatywnie owocuje.

Nie ulega zatem wątpliwości, że dotychczasowy rozwój artystyczny Andrzeja Markiewicza
można podzielić na dwa okresy - okres cyklu Zapis i okres cyklu Zapis - znaki czasu. Jeśli w pierw-
szym okresie powinowactwa językowe ze „szkołą Góreckiego” były ewidentne, to dzieła z drugie-
go okresu wydają się już bardziej „wolne” od tych związków.

OKRES PIERWSZY: FAZA ZAPISU

Andrzej Markiewicz rysunki z cyklu Zapis wykonywał ołówkami o różnym stopniu twardości.
Po mistrzowsku, metodą miękkiego szrafowania, tworzył biało-czarne sfumata, subtelnie stopniu-
jąc ich walorową gradację od światła po cień, od bieli po czerń. Topografia miriadycznych po-
wierzchni tych prac zawsze była podporządkowana strukturze jakiegoś prostego układu kompozy-
cyjnego. Rysunki z tej serii miały charakter wielorako zdynamizowanych, quasi abstrakcyjnych prze-
strzeni o kosmizujących cechach. Choć były małoformatowe, dzięki swej klarowności kompozycyj-
nej działały wręcz monumentalnie. Już wtedy na obrzeżach ołówkowych „zapisów” Markiewicza
pojawiały się mniejsze czy większe fragmenty pisma odręcznego. Z jednej strony pismo to jako
gesto-podobny zapis niezwykle uatrakcyjniało wizualne aspekty rysunkowych prac Markiewicza, z
drugiej zaś - poszerzało ich semantykę o pozaobrazowe treści. Jako takie, rysunki radomianina
uzyskiwały charakter pamiętnikowej noty, która niebywale przekonująco kojarzyła dwa obszary
dziennikowej narracji: plastyczny i literacki.

Takie cechy cyklu Zapis, jak: absolutne wyczucie kompozycji, wirtuozeria techniczna, orygi-
nalność formy, cudownej urody srebrzysto-świetlny tembr rysunkowej faktury, umiejętna adapta-
cja pisma odręcznego do celów stricte artystyczno-estetycznych, sprawiły, że Andrzej Markiewicz
zdobył pozycję znaczącego rysownika średniej generacji.

GRANICZNA FAZA TRANSFORMACYJNA

Wspomniane uzupełnienie tytułu całej serii stało się dla artysty czymś w rodzaju temporalnej
- a także tematycznej i formalnej - cezury. Właśnie wtedy zaczął on poszerzać swój dotychczasowy
repertuar środków ekspresji artystycznej. Jego instrumentarium wzbogaciło się o nowe narzędzia i
nowe technologie, a cechy morfologiczne jego dzieła z rysunku na rysunek stawały się coraz bo-
gatsze i bardziej złożone.

Mam przed sobą reprodukcję pracy, która powstała na przełomie kwietnia i maja 2001 roku. Na
odwrocie można przeczytać adnotację autora: „Pierwszy rysunek wykorzystujący inne narzędzie niż
„ołówek”. Ten rysunkowy „zapis” składa się z dwóch wzajemnie od siebie niezależnych części. Wy-
raźnie widać, że kompozycja ma jeszcze eksperymentalny czy ćwiczebny charakter. Markiewicz wy-
konał ją czarnym pisakiem, wykorzystując też bibułę i farbę korektorską. Niektóre powierzchnie ry-
sunku, pokryte czarnymi kreskami i pismem odręcznym, zamalował czy przetarł białą farbą. W pracy
tej po raz pierwszy u artysty pojawiły się delikatnie intonowane podmalówki barwne.

Rysunek, o którym mowa, z pewnością nie wyróżnia się estetycznie czy artystycznie na tle
innych prac Markiewicza. Jeśli zasługuje na szczególną uwagę, to z innego względu: właśnie jako
pierwszy utwór malowany z cyklu Zapis - znaki czasu, w którym artysta sięgnął po nowe środki
i narzędzia. Ponieważ po dziś dzień używa ich z niewątpliwym sukcesem artystycznym, opisany
obraz należy uznać za tyleż graniczny, ile programowy.

OKRES DRUGI: FAZA ZAPISU - ZNAKÓW CZASU

W pracach Markiewicza z cyklu Zapis - znaki czasu niezwykle ważną funkcję pełni ich podłoże.
Autor niemal nigdy nie zaczyna tych „rysowanych malowideł” na nieskazitelnie czystym papierze. Każdy
wykonuje na „podobraziu”, którego powierzchnię pokrywa czy to jakiś wydruk, czy to zapis jakiejś
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czy wykłady zapraszanych prelegentów. Praca, na wzór gotyckiej strzechy budowlanej wykonywa-
na była wspólnie. Projekty różnych elementów budowli i jej wyposażenia  powstawały zespołowo,
ale z silnym naciskiem na wyrażanie indywidualnych możliwości. Kluczową rolę w kształceniu
miały odgrywać odpowiednio wyposażone i przystosowane do tego celu warsztaty, bowiem pro-
gram Bauhausu opierał się na połączeniu nauczania praktycznego i teoretycznego. Nauczanie
w warsztatach było prowadzone jednocześnie przez dwóch mistrzów: artystę - odpowiedzialnego
za stronę artystyczną projektów (Formmeister) i technika uczącego właściwego posługiwania się
tworzywem (Lehrmeister). Nad sprawną organizacją procesu kształcenia czuwała wybierana spo-
śród pracowników rada szkoły (Meisterrat), która podejmowała decyzje ważne dla jej funkcjono-
wania. Studiujący, aby uzyskać absolutorium, musiał przejść przez trzy kursy: na początku uczęsz-
czał na obowiązkowy dla wszystkich, semestrowy kurs wstępny - Vorkurs (nazwany później Vor-
lehre), którego zadaniem było przygotowanie do pracy w wybranym warsztacie artystycznym. Do
wyboru były warsztaty: pracy w drewnie, metalu, szkle, kamieniu, tkacki, ceramiczny oraz malar-
stwa ściennego; nauka w nich trwała sześć semestrów. Po pozytywnym ukończeniu kształcenia
w warsztacie, uczeń otrzymywał oficjalny dyplom czeladnika, uprawniający do zapisania się na
kończący cykl kształcenia w Bauhausie kurs projektowania architektonicznego (zob. il.1). W czasie
nauki, aby uzyskać praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku, studiujący poznawał zasady eko-
nomii i ergonomii, odbywał praktyki na budowach i uczestniczył w procesach produkcyjnych
w fabrykach wytwarzających przedmioty użytkowe.

Zanim jednak to nastąpiło, musiał ukończyć kurs wstępny, mający na celu uwolnienie go od
wszelkiej konwencjonalnej wiedzy plastycznej, jaką dotychczas posiadł, będącej jedynie przeszko-
dą we wprowadzenie w arkana nowoczesnych technologii i projektowania w poszczególnych warsz-
tatach. W przeciągu kilkunastoletniej historii Bauhausu prowadziło ten kurs wielu wykładowców
(między innymi Wassily Kandinsky,  Paul Klee, László Moholy-Nagy i  Josef Albers), jednak najwięk-
szy wpływ na założenia programowe oraz charakter zajęć miał  jego pomysłodawca
i twórca Johannes Itten.

Gdy istnienie Bauhausu wiosną 1919 było już zagwarantowane dekretem rządu Turyngii7,
Gropius, któremu bardzo zależało na odpowiednim doborze kadry nauczycielskiej, rozpoczął roz-
mowy z artystami reprezentującymi nowoczesne tendencje w sztuce, w celu zatrudnienia ich jako
wykładowców. Mając do dyspozycji trzy wakanse, zaproponował przyłączenie się do szkoły  Lyone-
lowi Feiningerowi, Gerhardowi Marcksowi i Johannesowi Ittenowi, łączącym w swojej twórczości
motywy ekspresjonistyczne z elementami konstruktywistycznymi i geometryzacją formy.

Itten, wówczas mało znany w Niemczech, miał za sobą lata peregrynacji po uczelniach arty-
stycznych i humanistycznych Szwajcarii, Holandii i Niemiec. Swoje pierwsze doświadczenia peda-
gogiczne zdobywał jako nauczyciel Volkschule w okolicach Berna, gdzie zainspirowany progresyw-
nymi metodami Nowego Wychowania, próbował aktywizować uczniów w procesie nauczania. W
latach 1913- 1916 był uczniem Adolfa Holzera w Stuttgarcie, słynącego z awangardowych metod
kształcenia w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, zwłaszcza w odniesieniu do problemów koloru
w malarstwie. Od roku 1916 przebywał w Wiedniu, ucząc rysunku i malarstwa we własnej szkole.
Prowadził w niej „postępowy” kurs ćwiczeń teksturalnych i form subiektywnych ze szczególnym
uwzględnieniem rytmu i ekspresyjnej kompozycji obrazu. Wielką rolę w jego dydaktyce odgrywały
ćwiczenia oddechowe i koncentracyjne, przeprowadzane w celu wyzwolenia w uczniach twórcze-
go automatyzmu, który uznawał za najważniejszy czynnik procesu twórczego.8 Annelise, ówcze-
sna żona Gropiusa, zafascynowana jego metodami pracy z uczniami, doprowadziła do spotkania
Ittena z Gropiusem, podczas którego uzgodniono warunki współpracy w Bauhausie.

Przybywający do Weimaru kandydaci do szkoły reprezentowali bardzo zróżnicowany poziom
umiejętności plastycznych; Itten zaproponował wprowadzenie kursu wstępnego, obowiązkowego
dla wszystkich uczniów, nazwanego właśnie Vorkursem. Zastrzegł sobie pełną wolność w tematy-
ce i strukturze zajęć, na co Meisterrat, nie bez wahań i obiekcji przystała. Głównym zadaniem
kursu, obok kształcenia ogólnoplastycznego, miało być trafne rozpoznanie i rozwinięcie predyspo-
zycji studiującego do określonego tworzywa, a przez to,  pomoc w wyborze właściwego warszta-
tu. Itten, inspirujący się w swoich działań w owym czasie duchowością Wschodu i perskim mazda-
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dokumentacyjnej czy epistolarnej historii. Ale lubi pracować nie tylko na tego typu podkładach. Piękną
serię prac wykonał na kartkach z kalendarza, w mistrzowski sposób anektując ich akcydentalną urodę i
nierówne brzegi.

Jeśli artysta sięga po czysty papier, to jego powierzchnię najpierw pokrywa pismem odręcznym
- tak jak to czynił w cyklu Zapis - a dopiero później zabiera się do właściwej pracy kompozytorskiej.
Polega ona na zarysowywaniu i zamalowywaniu wszystkiego, co przedstawia podobrazie. Zdarza
się, że dla celów estetycznych Markiewicza nietknięte pozostawia duże fragmenty „zastanych” obra-
zów podobrazia; zwykle jednak zamalowuje je w tak rozmyślny sposób, że ich mikro-fragmenty
prześwitują spod bieli czy szarości farby - raz mocniej, raz słabiej. Tym sposobem ich pierwotna
estetyka i semantyka zatracają się, a dzięki obróbce malarskiej czy rysunkowej zyskują nowe sensy
tak estetyczne, jak i symboliczne.

Cykl Zapis - znaki czasu, kontynuowany przez Markiewicza od trzech lat, jest jego w pełni
autonomicznym dokonaniem. Niby nic się nie zmieniło w pracach z tego cyklu - bo metodyka
miriadycznych obłoków nadal jest miękko modulowana, a strzępy pisanego tekstu nadal pełnią tę
samą funkcję, co we wcześniejszych pracach. Niemniej delikatne sfumata barwne tych nowszych
kompozycji - ich gestopochodne, fakturowe kreski bieli i szarości - a także ich „nowa” morfologia
sprawiają, że mamy do czynienia z zupełnie odmienną „figuracją”. Prace z tego cyklu nie mają już
tak jednolitej morfologii. Ich struktura jest bardziej zróżnicowana, a treść bardziej wielowątkowa.
Artysta nie zrywa jednak z dotychczasową, abstrakto-pochodną linią stylizacyjną swych dzieł, lecz
wzbogaca ich formę  o nowe motywy, które czerpie z przyrodniczych i kulturowych stref ikonosfery.
I choć wszystkie prace z cyklu Zapis - znaki czasu, oglądane z oddalenia, jawią się jako quasi-
abstrakty, to jednak przy spojrzeniu z bliska okazują się przedstawiać mniej czy bardziej przetwo-
rzone sylwetki ludzkich postaci, świątynnych fasad, bram i okien czy motywy pejzaży naturalnych,
a nawet przedmioty codziennego użytku. Jak widać, w nowej fazie swego rozwoju artystycznego
Markiewicza znacznie zatem poszerzył diapazon interesujących go wątków tematycznych, dzięki
czemu jego prace w jeszcze większym stopniu można postrzegać jako kartki z osobliwego i jakże
przy tym oryginalnego dziennika twórcy.

Ale dziennikowe „zapisy” Markiewicza nie są czysto naturalistyczną dokumentacją jego wzru-
szeń lirycznych. W swych miniaturowych pracach artysta tylko sygnalizuje obszary tematyczne,
z którymi wiążą się jego codzienne przemyślenia, wzruszenia i doznania. Interesująco brzmią tu
słowa samego twórcy: „Cała moja ikonosfera jest docierającą do mnie z mniejszym lub większym
opóźnieniem historią tego, co było, co zdarzyło się rzeczywiście, choć są to nie zawsze łatwe do
określenia i zinterpretowania fakty. Dlatego staram się te zdarzenia, sytuacje, chwile udokumento-
wać, zatrzymać, określić, ocenić. Rysunek jest dla mnie rodzajem pisma, formą wypowiedzi, za
pomocą których mogę zobrazować lub przekształcić w znaki-symbole informację o zaistniałych
zjawiskach”.

Moim zdaniem, pierwszą funkcją każdego diariusza jest funkcja terapeutyczna; drugą - funk-
cja poznawcza; dopiero na trzecim miejscu umiejscawiam jego funkcję dokumentacyjną. Pamiętni-
kowe zapisy Markiewicza są wielkim, intymnym dyskursem artysty z tajemniczym fenomenem,
który trudno ogarnąć, a jeszcze trudniej rozpoznać. Fenomenem tym jest subiektywnie pojmowana
realność, która artystę na co dzień otacza - a właściwie: osacza. Za pośrednictwem kart swego
diariusza Markiewicz wchodzi z tą realnością w twórczy dyskurs, w twórczy bój. Mówi wprost,
że na kartach swych „zapisów” zmaga się z tym, co było, a nie z tym, co jest, czy z tym, co będzie.
Jego dziennik pełni zatem funkcję rozliczeniową, analityczną, badawczą, ergo terapeutyczną, po-
nieważ w znacznej mierze „amortyzującą” dotychczasowe przeżycia i doświadczenia. Z tego punk-
tu widzenia można powiedzieć, że cykl Zapis - znaki czasu jest nie tylko zapisem procesu naturalnie
transformującej się formy kolejnych prac, lecz również zapisem procesu głębokiej przemiany psy-
chicznej i duchowej samego twórcy, w dwu zasadniczych horyzontach poznawczych: egzystencjal-
nym i filozoficznym.

Wymiar estetyczny prac Markiewicza jest bowiem niewątpliwie ważny, ale nie najważniej-
szy. Ich wyrafinowana estetyka wpisuje się w jakże skomplikowany obszar wszechaktywności po-
znawczej twórcy. Gdyby był on mistrzem słowa, zapewne nadałby swemu pamiętnikowi postać
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wego typu, designerów znających możliwości techniczne i materiałowe nowoczesnych technologii
produkcyjnych, a jednocześnie uwrażliwionych na piękno przedmiotów. Cele i metody kształcenia
w czasie powstawania szkoły jesienią 1919 roku nie były jeszcze wyraźnie sprecyzowane.
W manifeście z kwietnia tego roku, rozesłanym do niemieckich szkół plastycznych, Gropius pisze:
„Kompletna budowla jest ostatecznym celem sztuk plastycznych. Niegdyś ich podstawowym celem
była dekoracja budynku. Dziś istnieją one w izolacji, z której mogą być wyzwolone tylko świadomym,
wspólnym wysiłkiem wszystkich rzemieślników [...]. architekci, rzeźbiarze, malarze- wszyscy musimy
powrócić do rzemiosła. Sztuka nie jest zawodem, nie ma zasadniczej różnicy między artystą a rze-
mieślnikiem. Artysta jest natchnionym rzemieślnikiem. W rzadkich przypadkach natchnienie i łaska
niebios, które umykają kontroli woli, mogą sprawić, że dzieło staje się dziełem sztuki. Ale istotna dla
każdego artysty jest doskonałość warsztatowa. Jest ona źródłem twórczej wyobraźni.”5

Program artystyczny Bauhausu miał być realistyczny, praktyczny i silnie związany z potrzebami
społeczeństwa; zmierzając do zniesienia podziału pomiędzy architektem, artystą, rzemieślnikiem
a przemysłem, pragnął wpływać na świadomość estetyczną odbiorców. Rdzeniem ontologicznym tak
pojmowanej współpracy był obiekt architektoniczny, traktowany jako „Gesamtkunstwerk”6, jedno-
czący w całość poszczególne dyscypliny plastyczne. Miały one w relacji do budowli pełnić cele służeb-
ne nie poprzez jej dekorowanie czy „upiększanie”, ale dzięki odpowiedniemu, funkcjonalnemu współ-
istnieniu poprawiać jakość ludzkiego życia.

Borykając się z wieloma trudnościami, od ekonomiczno-organizacyjnych i lokalowych po po-
lityczne, szkoła rozpoczęła działalność w Weimarze, przyciągając swym nowatorskim programem
studentów z całych Niemiec. Aby podkreślić różnice pomiędzy nią a wszystkimi innymi uczelniami
artystycznymi, zarzucono powszechnie obowiązujące stopnie i tytuły naukowe oraz hieratyczną
relację profesor - student. Wzorem średniowiecznych cechów w szkole byli „mistrzowie”, „czelad-
nicy” i „terminatorzy”. Duch średniowiecznego mistycyzmu połączony z ideałami socjalistycznymi
promieniował na założenia ideowe szkoły. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ważnych dla spo-
łeczności szkolnej wydarzeniach, takich jak wystawy, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe
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Il. 2 Przykłady kontrastów formy plastycznej.
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tekstu pojęciowo-literackiego. Ale jest mistrzem kreski - rysunkowej i malarskiej - dlatego swą
historię duchową „redaguje” pismem transpojęciowym, używając do tego celu obrazów jako zna-
ków i symboli, których znaczenia dookreśla muzycznie zorganizowana sieć kresek.

Andrzej Markiewicz jest mistrzem miniatury - zarówno rysunkowej, jak i malarskiej. Jest też
mistrzem kompozycji. Wyróżnia się bezbłędnym słuchem kadru. Błyskotliwie adaptuje do celów
artystycznych kartki papieru, pokryte tekstem, drukiem czy innymi formami wizualnymi. Zadziwia
swymi umiejętnościami. Osobiście wdziałem dziesiątki jego prac, z których każda pod formalnym
względem jest absolutnie domknięta - bezbłędna kompozycyjnie.

Prace z cyklu Zapis - znaki czasu stanowią swego rodzaju dziennik, w pełni czytelny dla same-
go autora. Odbiorca obcuje przede wszystkim z wymiarem estetycznym tych diariuszowych „zapi-
sów”. Każdy z nich rejestruje wybrane przeżycie. W tym sensie można go uznać za oryginalny
dokument o prywatnym, wręcz sekretnym charakterze. To, co dla autora jest w tych notach subiek-
tywnie oczywiste, dla odbiorcy staje się subiektywnie skryte - ze wszech miar tajemnicze (choć nie
tajemne). Dlatego cykl Zapisy - znaki czasu uważam za liryki par excellence. Ich jakże subtelna
i wyrafinowana brzmieniowo melodyka, pełna symbolicznych odniesień, jest przepojona uczucio-
wością i nastrojowością. Choć w życiu, jako realna, konkretna postać z krwi i kości, Andrzej Mar-
kiewicz jawi się jako „twardziel”, to jednak prace, które wychodzą spod subtelnej ręki radomskie-
go miniaturzysty, odsłaniają przed widzem delikatną, poetycką naturę twórcy - naturę prawdziwe-
go liryka.
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kowej. Staatliches Bauhaus - szkoła, której organizatorem i pierwszym dyrektorem był Walter Gro-
pius, została powołana decyzją rządu weimarskiego w marcu 1919 roku. Plany jej założenia pojawiły
jeszcze w 1914, lecz wybuch wojny uniemożliwił ich realizację. Gropius był z wykształcenia architek-
tem o nowatorskim, jak na owe czasy, podejściu do konstrukcji i formy przestrzennej budowli, auto-
rem projektów między innymi budynku fabryki Fagus w Alfeld nad Leinem (1911-1914) oraz biurow-
ca na wystawie „Werkbundu” w Kolonii (1914). Zastosował w nich szkło i stal jako materiały kon-
strukcyjne do przeszklenia fasad ścian osłonowych, dzięki czemu uzyskał lekkość optyczną brył archi-
tektonicznych. Niezmiernie ważne były dla niego funkcje społeczne budowli, proponował zwłaszcza
szerokie zastosowanie elementów modularnych w realizacji budynku wielorodzinnego, dzięki czemu
można by było obniżyć koszty jego budowy.

„Pomysł uprzemysłowienia budownictwa może być zrealizowany przez powtórzenie w każdym
budynku tych samych standardowych części składowych. To oznaczałoby, że można obniżyć koszty
stosując produkcję masową, a co za tym idzie - obniżyć także komorne [...]. możliwe jest uzyskanie
nieskończonej liczby wariantów każdego typu planu przez różne kombinacje tych samych standar-
dowych elementów.”2

 Pisząc te słowa, Gropius przewidział tendencje budownictwa wielorodzinnego XX wieku,
przejawiające się dążeniem do zastosowania na szeroką skalę prefabrykatów budowlanych
w architekturze. Masowa produkcja przemysłowa wiązała się jednak ze znaczącym obniżeniem
jakości artystycznej form użytkowych. Przełom XIX i XX wieku charakteryzował się stopniowym
upadkiem rzemiosł a rynek zalewany był ogromną ilością tandetnych i brzydkich przedmiotów.
Gropius, aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, postulował włączenie do procesu wy-
twarzania form przemysłowych projektantów - artystów, odpowiednio wykształconych i przygoto-
wanych do współpracy z przemysłem. W dwóch artykułach, jakie ogłosił w 1914 w roczniku „We-
rkbundu”3, wyraził przekonanie, że artysta posiada moc pozwalającą mu „tchnąć życie w martwy
produkt maszynowy, a jego wrażliwość musi się łączyć z wiedzą techniczną, tak, aby stworzyć
nowe formy w architekturze i wzornictwie”4. Bauhaus miał być zatem szkołą dla designerów no-
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Przed prawie 15 laty Muzeum w Bochum zaprezentowało wystawę prac z własnych zbio-
rów, wzbogaconą o eksponaty wypożyczone z kolekcji prywatnych, zatytułowaną „Awan-
garda wschodnioeuropejska”. Wystawa ta stanowiła próbę przeglądu działań plastycznych

w tym kręgu kulturowym w okresie pierwszych czterech dekad XX wieku. W roku 1973 Folkwang-
museum w Essen poświęciło jedną ze swoich wystaw wyłącznie polskiemu konstruktywizmowi
z lat 1923-1936 w formie pierwszej w Europie Zachodniej prezentacji „artystycznego ruchu inte-
lektualnego” polskiej awangardy z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia.

Obie wystawy stanowiły dowód rosnącego zainteresowania wschodnioeuropejskimi tenden-
cjami w historii sztuki, które wskazywały i nadal wskazują drogi rozwoju sztuki, jednocześnie chro-
niąc przed jednostronnym spojrzeniem na nowoczesną sztukę Zachodu, którą chętnie wyjaśniano
wyłącznie w odniesieniu do ruchu De Stijl i Bauhausu. A przecież, intensywne kontakty pomiędzy
artystami reprezentującymi De Stijl, niemiecki Bauhaus i rosyjską awangardę pierwszych trzydzie-
stu lat XX wieku stworzyły wspólne podwaliny, z których korzystała cała Europa i stały się funda-
mentem, na którym opiera się sztuka konstruktywistyczna i konkretna. To właśnie działania podej-
mowane w tych trzech ośrodkach stworzyły przełom, który zrodził sztukę abstrakcyjną,
a później nieprzedstawiającą.

Analiza dokonywana z punktu widzenia historii sztuki uwidacznia wspólne korzenie pewnych
procesów rozwojowych i ich konsekwencji. Pierwszy etap rozwoju można opisać, jako przejście od
abstrakcji do sztuki bezprzedmiotowej. Jeśli sztuka abstrakcyjna jeszcze odnosiła się do form przed-
miotowych, od których artysta potem abstrahował w procesie uwalniania i odchodzenia od nich
w stronę nowych form wyrazu, to sztuka bezprzedmiotowa zyskiwała wymowę w postaci odnie-
sienia do samej siebie. Linia oznaczała tylko linię, punkt wyłącznie punkt, a kolor był jedynie kolorem
i niczym innym tak, jak pisał Theo van Doesburg (1883-1931) używając przy tym określenia „sztuka
konkretna” dla lepszego rozróżnienia od sztuki abstrakcyjnej. Ów krok pozwala na odczytanie myśli,
która nakazywała i zobowiązywała do chęci tworzenia czegoś nowego w formie, jakiej dotychczas
nie znano. Dążenie do nowego dotyczyło zarówno sfery duchowej, jak i tworzywa.

Obserwowana zmiana oznaczała daleko idącą konsekwencję dla widza i wyrażała się
w pewnego rodzaju zmianie paradygmatu podczas obserwacji, która zapowiadała dalszy proces
rozwoju. Czy w przypadku dzieła sztuki abstrakcyjnej można mówić o próbie rozpoznawania rze-
czy i form tak, jak w przypadku sztuki klasycznej tzn. krajobrazów, martwych natur, czy malarstwa
rodzajowego. Tego rodzaju identyfikacja nie jest widzowi dana w przypadku sztuki konkretnej.
Raczej, owa niemożliwość rozpoznania przedmiotów wiedzie widza ku rozważaniu na temat sa-
mej obserwacji. Idąc za słowami Maxa Imdahl'a można wspomnianą wcześniej zmianę paradyg-
matu opisać także, jako rozróżnienie pomiędzy widzeniem-rozpoznaniem i widzeniem widzącym.
Tym samym, relacja pomiędzy widzem i obrazem przeniesiona zostaje na zupełnie inny poziom-
metafizyczny. Bezpośrednia odmowa obserwacji przedmiotów rozpoznawalnych nakazuje widzo-
wi zwrócenie się ku sobie i kwestionuje jego spostrzeżenia. Tym samym podejście do sztuki zyskuje
wymiar egzystencjalny zgodnie ze stwierdzeniem, iż „zagrożenie uznanych oczywistości (...) stano-
wi istotną treść sztuki nowoczesnej”.

W obliczu sztuki konkretnej odnoszącej się do samej siebie powstaje pytanie dotyczące rozu-
mienia tej sztuki wynikające ze świadomego widzącego widzenia. Skoro ta sztuka nie przedstawia
nic poza samą sobą, czy posiada ona zatem, poza swą odrębnością, jakieś znaczenie? Owo pytanie
poszerza horyzont rozpoznawania i rozumienia o inne konteksty, w których dane dzieło sztuki

Cztery przykłady nowej sztuki konkretnej
- próba analizy interpretacyjnej

Philipp Reichling
O.PRAEM
Tłumaczenie z języka niemieckiego:
Agnieszka Grochulska
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Inspiracją artykułu była wystawa „GEOMETRISCH - KONKRET - VII” w Galerie Kunen w Dülmen, Niemcy.
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Dla kultury i życia umysłowego Europy I wojna światowa (zwana wówczas Wielką Wojną)
miała znaczenie przełomowe i radykalne - oto przechodziła bezpowrotnie do historii belle
epoque a wraz z nią całe uniwersum ówczesnych konwenansów, stylów życia i stosunków

społecznych. W paroksyzmie zmagań wojennych druzgocących granice państw i ich ustroje politycz-
ne, powstawały nowe normy i paradygmaty kulturowych relacji. Następowały rewolucyjne zmiany w
obyczajowości, w życiu politycznym, w dostępie do informacji, wykształcenia i dóbr konsumpcyj-
nych. Masowość, taniość, łatwość dostępu, standaryzacja, elektryfikacja i industrializacja - oto pod-
stawowe wyznaczniki zmian cywilizacyjnych, zaczynające determinować na niespotykaną dotych-
czas skalę życie społeczeństw. Wraz z przeobrażeniami polityczno-ekonomicznymi, następowało prze-
wartościowanie roli i funkcji sztuki w społeczeństwie wysoko uprzemysłowionym, coraz bardziej
zdominowanej przez  rynkowe relacje podaży i popytu.

Każda rewolucyjna zmiana zachodząca w teraźniejszości, niesie ze sobą dwie zasadnicze posta-
wy wobec istniejących tradycji cywilizacyjnych. Pierwsza z nich ma charakter dekonstrukcyjny, polega
na burzeniu zasad uznanych za kanoniczne i powszechnie obowiązujące, dąży do wprowadzenia
zupełnie nowych sposobów i środków  ekspresji kulturowej. Pogardzając jałowym dyskursem z prze-
szłością, roztacza bezkompromisowe wizje przyszłości, nie dbając przy tym o realia czy stan społecz-
nej świadomości.

Druga, podobnie dążąc do kreacji „nowego”, bazuje na najcenniejszych dotychczasowych osią-
gnięciach, rozwijając je, wzbogaca o nowe pomysły i idee - postuluje zatem program o charakterze
pozytywistycznym, konstruktywnym.
Nie tworzy miraży, cechuje ją prag-
matyzm działań. W imię przyszłości
prowadzi dialog z przeszłością.

 Z perspektywy ponad osiem-
dziesięciu lat w dziedzinie sztuk pla-
stycznych takim stylem, czy raczej
tendencją o wyraźnie konstruktyw-
nym wizerunku, według wielu ba-
daczy sztuki współczesnej, jest dzia-
łalność Bauhausu. Pomimo, że jego
historia była wypełniona rozliczny-
mi dramatycznymi wydarzeniami:
konfliktami z władzami państwowy-
mi, rotacjami kadry wykładowców,
zmianami lokalizacji szkoły i jej kie-
rownictwa, aż po ostateczne za-
mknięcie przez nazistów1; w przecią-
gu kilkunastu lat istnienia jego pe-
dagogowie i uczniowie wypracowali
oryginalny i wyrazisty styl artystycz-
ny, silnie rzutujący na rozwój XX -
wiecznej architektury i sztuki użyt-

Johannes Itten i metody nauczania
w Bauhausie w okresie weimarskim

Kazimierz M.
Łyszcz

DYDAKTYKA

Il. 1 Plan nauczania w Bauhausie, Weimar 1923.
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istnieje i otwiera do niego drogi „dostępu”. Takie konteksty mogą ustanawiać, poza wstępnym
przygotowaniem widza i rodzajem prezentacji dzieła, także historia jego powstania, i, nie bez
znaczenia, teoria artysty, która, wedle tezy socjologa Arnolda Gehlen'a należy do „sedna sprawy”.

Jednym z owych kontekstów, który w najnowszych badaniach historii sztuki jest brany pod
uwagę, jest wymiar duchowy, w szerokim tego słowa znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do arty-
stów, dla których przesunięcie od sztuki abstrakcyjnej do konkretnej ów wymiar otworzyło
i odgrywa rolę znaczącą. Rozważania teozoficzno - ezoteryczne i lub chrześcijańskie ortodoksyjne
tradycje wiary wywierały istotny wpływ na dzieła Pięta Mondriana (1872-1944), Wasyla Kandin-
skiego (1866-1944) i Kazimierz Malewicza (1878-1935), by wymienić tylko najważniejsza nazwi-
ska artystów reprezentujących ruch De Stijl, Bauhas i rosyjską awangardę. W sztuce kolejnych
pokoleń, które czują zobowiązanie wobec sztuki konkretnej i konstruktywistycznej, ten kontekst
jeszcze w części wywiera wpływ nawet, jeśli wielu artystów decyduje się na podkreślenie autono-
micznego charakteru sztuki konkretnej. Tak właśnie mówi Wł. Strzemiński (1893-1952), uczeń
Malewicza, który jednak szybko odszedł od nauki swego mistrza, podobnie jak van Doesburg, po
swym rozstaniu z Pietem Mondrianem, mówił o prawdziwej autonomicznej egzystencji sztuk pla-
stycznych wówczas, gdy dzieło sztuki cel znajduje w samym sobie i nie poszukuje uzasadnienia czy
usprawiedliwienia w wartościach istniejących poza obrazem.

Prezentacja prac czterech polskich artystów w Galerii Kunen w cyklu „Geometryczny Konkret-
ny” zrealizowana została w takim właśnie kontekście. Galeria Kunen, która poświęca swe działania
przede wszystkim sztuce konkretnej, współpracuje od lat z polskimi artystami i, tym samym, wpi-
suje się we wcześniej wspomniany nurt przedsięwzięć mających na celu prezentację sztuki wschod-
nioeuropejskiej w Niemczech i odniesienie się do „artystycznego ruchu intelektualnego” polskiej
awangardy w pierwszej połowie lat 20-tych XX wieku.

Jarosław Zduniewski, obecny prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która nosi imię
Władysława Strzeminskiego, jednego z jej założycieli, należy do klasycznych reprezentantów sztuki
konkretnej - konstruktywistycznej. W swych obrazach posługuje się wyraźnymi formami geome-
trycznymi, które w zależności od punktu obserwacji widzimy w różnorodnych konstelacjach.
W przedstawionej „Wariacji na temat przestrzeni VII” duży kwadrat, zestawiony z zawartym w nim
małym czarnym kwadratem, jawi się jako miejsce przecięcia trójwymiarowego stropu. Cienka czer-
wona lub czarna kreska, które biegną ukośnie ku ramom obrazu od prawego górnego rogu bądź
lewego dolnego rogu dużego kwadratu, stanowią jego podkreślenie. Także obie szerokie kreski
czerwone i czarne, wyprowadzone z pozostałych dwóch wierzchołków kwadratu wywołują wraże-
nie przestrzeni. Mały czarny kwadrat, w wyniku powstałych podziałów po liniach przekątnych,
wywołuje wrażenie tylnej ściany przestrzeni sceny teatralnej. Owo skojarzenie z trójwymiarowo-
ścią, w zależności od punktu obserwacji, przywołujące kreację różnych form przestrzennych, więzi
owe formy w dwóch wymiarach płaszczyzny obrazu ze względu na zastosowanie określonej gamy
chromatycznej; stajemy zatem wobec kompozycji, wydawałoby się paradoksalnej, która utrzymuje
proces eksploracji obrazu w napięciu, stale obecnym i nie słabnącym, budząc skojarzenia z pracami
Josefa Albersa (1888-1976) wykładowcy Bauhasu - „W hołdzie dla kwadratu” czy „Konstelacje
strukturalne”. Słowa Albersa, odnośnie sprzeczności pomiędzy poszczególnymi formami obrazu
oraz pomiędzy poszczególnymi częściami jego konstelacji strukturalnych, można bez wahania przy-
toczyć analizując prace Jarosław Zduniewskiego:

„Zamiast:
pokonują logikę,
ponieważ
pozostają logiczne
wolę powiedzieć:
pokonuję logikę
i
pozostają logiczne.”
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o powyższe tworzę własny, autonomiczny w swej plastycznej materii świat. Świat, w którym jak sądzę idea przybiera realną formę.
Wzajemne relacje tych form są nośnikiem treści i emocji.” - Andrzej Gieraga
Odsłona IV - „[...] Kartka papieru i świat. Szukam istoty zjawiska, stanu, mechanizmu nie niszcząc ich obrazu, uwzględniając ten obraz
powierzchowności, który notujemy prawie automatycznie i następnie równie bezwiednie deformujemy go w poszukiwaniu wnętrza.
[...] Rysuję wyłącznie przy pomocy kresek. Ich układy tworzą materię moich rysunków, sugerują istnienie przestrzeni, pojedyncze
wyznaczają podziały i kierunki, porządkują kompozycję, aranżują akcję. Rysuję „po linijce”. Ręka stawiająca znak pełna jest emocji,
chciałbym uniknąć ich mechanicznego i nie kontrolowanego przeze mnie wpływu, uniezależnić się od rejestrowania przypadkowych
nastrojów. Opracowuję kompozycję rysunków w oparciu o matematycznie wyznaczone podziały, ważne stają się wymiary kartki papie-
ru.” -  St. Zbigniew Kamieński, Katalog wystawy, Rysunki i komentarze, Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Radom 1980.
Katalog wystawy, Rysunek i opis, Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Radom 1981.
36 Jerzy Nowosielski, O rysunku [w:] Art & Business, nr 4, 2000, s. 38 - 39.
37 Leszek Brogowski, Zmysły, myśli i słowa: rysunek jako uzmysłowienie [w:] Andrzej Saj (red.) Pismo sztuki, Wrocław 2003, s. 6.
38 Andrzej Bednarczyk, Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości [w:] Zeszyty naukowo - artystyczne, tom 4, ASP,
Kraków 2002, s. 52.
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Podobne paradoksy doświadczeń wzrokowych przekazuje nam także dzieło Zdzisława Olejni-
czaka, który w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi zajęcia
z grafiki. Także tutaj stajemy wobec różnych perspektyw przestrzennych istniejących w ramach
jednego obrazu, dostrzeganych w zależności od punktu obserwacji. W przypadku prezentowane-
go linorytu „Próba fuzji” zrównoważone punkty obserwacji odnoszą się do prostokątnej przestrze-
ni i trójkąta równobocznego, jak również prawej i lewej ściany konstrukcji, sugerujących wyraźny
ruch wznoszący. Przejścia od jednego do drugiego kierunku perspektywy są, zgodnie z tytułem
pracy, płynne, tak, że widz nie jest w stanie odna-
leźć punktu zwrotnego - pozostaje jedynie koniecz-
ność rezygnacji z rozpoznającej percepcji wzroko-
wej na rzecz percepcji uświadamiającej samo wi-
dzenie. Zaburzenia obserwacji, wywołane nagro-
madzeniem konstrukcji i cieni przez nie rzucanych,
stanowią element pryncypiów kompozycyjnych
i świadomego zamiaru Zdzisława Olejniczaka, któ-
rego prace przypominają realizacje Mauritsa Co-
melisa Escher'a (1898-1972). Linia ukośna, która
zawsze wywołuje u widza skojarzenia z głębią
przestrzeni, stanowi nieodłączny element kompo-
zycyjny podkreślający także relację pomiędzy po-
zorem i rzeczywistością, wyobrażeniem i konstruk-
cją, element, który w omawianych przypadkach
wyprowadza tematykę dzieł poza obszar wyłącz-
nie sztuki konkretnej.

U podstaw prac Aleksandra Olszewskiego,
profesora Politechniki Radomskiej i dziekana Wy-
działu tejże uczelni, leżą wyraźnie określone reguły
formalne. Każda grafika opracowana na kompute-
rze podlega prostokątnej regule budowy obrazu,
przy czym można ją poddać podziałowi na trzy
nakładające się kwadraty, które znów dają się kon-
struować wedle zasady trzy razy trzy kwadraty, jako
moduł podstawowy. Często, ów wzór z kwadra-
tów wydaje się tworzyć siatkę, która rozciąga się
na dalsze części powierzchni obrazu. Motyw siatki,
czy kraty pojawia się, w zmniejszonej skali,
w serii innych obrazów w postaci dodatkowego
kwadratu, jak gdyby „postawionego” na jednym
wierzchołku i nałożonego na wzór podstawowy.
Nakładanie się punktów przecięcia sieci kwadra-
tów ułożonych w kierunku ukośnym z liniami wzo-
ru podstawowego uwypukla je jako współrzędne
powstałych osi. W przypadku nie nakładania się
wierzchołków z liniami siatki, kraty pozostają we
wzajemnym przeciwstawieniu, podkreślając swą
względność. Jednakowoż, ów surowy porządek bu-
dowy obrazu w oczywisty sposób burzy pas szero-
kości trzech obok siebie leżących modułów pod-
stawowych. Ów pas nie jest monochromatyczny,
lecz przypomina rodzaj chmury sugerującej obec-
ność światła słonecznego, a zatem krajobraz, czyli
zaprzeczenie języka dzieł geometryczno-konkret-
nych. Wreszcie, w niektórych obrazach dostrzec
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11. Stażewski H. Rozmawia z redakcja [w:] Projekt nr 3/79/130.
12. Stopczyk St. K. „Chrostowska: ręce” [w:] Sztuka 3/3/76.
13. Wakar J. „Życie” 26.10.2000.
14. Waltoś J. „Rysunek” [w:] Kultura nr 21 (884) 28.05.1980.
15. Waniek H. „Martwa natura z niczym” [w:] POKAZ nr 26, II kwartał 1999.
16. Wierzchowska W. „Sztuka a wartości” [w:] POKAZ nr 30/31, III/IV kwartał 2000.
17. Wierzchowska W. „Czas indywidualny, czas rysunku” [w:] POKAZ nr 32, I kwartał 2001.
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1 Barbara Czochralska,Labirynt myślenia [w:] Halina Rudnicka (red.) Kosmos-Edukacja-Sztuka, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko2000, s.
79.
2 Mieczysław Szymczak, Słownik języka polskiego, T.III, Warszawa 1983, s. 698
3 Barbara Czochralska, Labirynt myślenia [w:] Halina Rokicka (red.) Kosmos-Ekologia-Sztuka, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2000, s.80
4 E.T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1978, s.99.
5 Henryk Stażewski, Sztuka i rzeczywistość [w:] Sztuka 4/4/77, s.20-21.
6 Znak nie jest rzeczą lecz relacją.[...] Podstawą znaku jest idea. Jego przedmiot bezpośredni jest tym i tylko tym co znak prezentuje.[...]
Bezpośredni przedmiot znaku eksponuje jakość, istnienie, ewentualnie prawidłowość.[...]...może być on interpretatorem emocjonal-
nym, energetycznym - tj. apelującym do działania-oraz logicznym, czyli myślą.[...]...trzeba wiedzieć, że każdy znak-nie przez to co
„mówi”, lecz dzięki temu jaki jest - ... określa jakąś tematykę bytu. Jest to pełniejsze uzasadnienie użycia przeze mnie pojęcia znak w
odniesieniu do „języka sztuki”. Andrzej Nowak, Spojrzenie na filozoficzną estetykę semiotyczną i strukturalną [w:] Krystyna Wilkoszew-
ska (red.) Estetyki filozoficzne XX wieku, Kraków 2000, s.215-218.
7 J. Parandowski, Słowo i obraz, Sztuka 6/1/74, s.1
8 Niesłychanie interesujący na tym miejscu będzie fragment listu Józefa Gielniaka do Stanisława Dawskiego: „[...] Najważniejszy proces
już się dokonał, wiesz jaki to niesłychanie złożony proces! Zastanawiałem się często nad tym. Nie wiadomo czym pobudzone, zarówno
pomysły jak i to co nas gnębi i nasze pragnienia drzemiące gdzieś w podświadomości, zaczynają się przemieniać w formy, które mnożą
się, układają w logiczną całość, wzajemnie eliminują.[...] Wyobraźnia twórcza mobilizuje wszystko: i światopogląd artysty, jego wiedzę
i uczucia, instynkt i rozum. Trwa wielka wewnętrzna dyskusja, podczas której każdy z nich ma coś do powiedzenia! Mózgownica
pracuje pełną parą w dzień i w nocy. Nagle wyłania się wizja, w której nic już się ze sobą nie kłóci, w której panuje porządek, wizja
zgodna z naszym wewnętrznym modelem świata zewnętrznego. Jest to chyba synteza naszej wiedzy o świecie, o życiu-doznajemy
uczucia piękna i wówczas wielkie pragnienie utrwalenia „czarno na białym” ulotnej wizji zapędza nas do pracy. Rozpoczyna się zmaga-
nie z martwą płaszczyzną linorytu, z sobą, pragniemy, usiłujemy zamknąć w niej cząstkę życia, cząstkę prawdy o sobie i o świecie. ....”
- Józef Gielniak, Listy do przyjaciół [w:] POKAZ, NR 19, II Kwartał 1997, s. 14-17.
9 Sięgnijmy chociażby do tragicznych słów wypowiedzianych w Rzymie 22 czerwca 1633 r.
" Ja Galileusz, syn Wincentego Galileusza z Florencji, w wieku lat moich 70, osobiście stanąwszy przed sądem, na klęczkach w obliczu
waszym,[...] gdy święte oficjum upomniało mnie i nakazało,[...] bym całkowicie porzucił fałszywe mniemanie, że Słońce jest środkiem
świata,[...] szczerym sercem i wiarą niekłamaną odrzekam się, wyklinam i potępiam rzeczone błędy i herezje i w ogóle wszelki inny błąd
lub odszczepieństwo, przeciwne Świętemu Kościołowi”- G. Galilei, Dialog o dwu największych układach świata Ptolemeuszowym
i Kopernikowym, Warszawa1962, s. XV, XVI.
Galileusz próbował bronić za wszelką cenę prawdy Kopernika, że Słońce jest centrum świata. Dzisiaj już wiemy, że nie jest to precyzyjna
prawda, skoro przyjmiemy, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd leżących po wewnętrznej stronie spirali jednej z wielu galaktyk
w rozszerzającym się wszechświecie, ale jak na ówczesne czasy było to „trzęsienie” świadomością ludzi. - Andrzej Bednarczyk, Nie ma
żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości [w:] Zeszyty naukowo-artystyczne, ASP Kraków, 2002, s.17.
Innym przypadkiem są dzieje Rembranta. Tworząc swoją wspaniałą kompozycję portretu zbiorowego „Wymarsz strzelców”, a tym
samym sprzeciwiając się obowiązującym ówcześnie kanonom w sztuce, stracił wszystko, co w doczesnym życiu było mu niezbędne.
Dopiero po wielu latach został uznany za wspaniałego twórcę.
10 W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 187.
11 J.Wakar, "Życie", 26.10.2000.
12 Utwór Jana Sebastiana Bacha „Wariacje Goldbergowskie” (napisany na zamówienie dla złagodzenia cierpień bezsenności hrabiego
Keyserlinga) kompozycja o najwyższym stopniu uporządkowania, a więc taka, w której niemożliwe jest przesunięcie jakiegokolwiek ele-
mentu budującego dzieło bez niszczenia idealnej całości. Słuchając tego utworu doznajemy duchowych, intelektualnych, emocjonalnych i
medytacyjnych uniesień, że kompozycja ta, w trudny do wytłumaczenia sposób odsłania nam prawdę o świecie. [za:] Andrzej Bednarczyk,
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości [w:] Zeszyty naukowo- artystyczne, tom 4, ASP, Kraków 2002, s. 21.
13 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996, s. 47.
14 Szlak ten liczy 10 km długości i ponad kilometr szerokości, obejmujący w pierwotnym stanie (wg obliczeń rekonstrukcyjnych) 9000
wielkich głazów pionowo ustawionych w jedenastu rzędach. Bożena Kowalska, Inna wrażliwość [w:] Halina Rudnicka (red.) Kosmos-
Ekologia-Sztuka, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2000, s. 91-92.
15 Bożena Kowalska, Inna wrażliwość [w:] Halina Rudnicka (red.) Kosmos-Ekologia-Sztuka, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2000, s. 92.
16 Zrealizowana w 1970 r., liczyła ona 1500 stóp długości, 15 szerokości i usypana była z 6650 ton kamieni i żwiru. Tyle, że Smithsona
nie dotyczyła ta determinacja niewyobrażalnego wysiłku fizycznego, która była udziałem jego neolitycznych popr zedników. Bożena
Kowalska, op. cit. s. 95.
17Aleksandra Mańczak, Jeszcze nie tak dawno: Ars longa vita brevis - a dzisiaj: Ars brevis vita in periculo [w:] Halina Rudnicka (red.) op.
cit., s. 103 -104.
18 Naśladowanie [...] jest czym innym niż snuciem fikcji.[...] Naśladowanie nie jest bierne: naturę trzeba rozszyfrować, wydrzeć z niej
(herausreissen, jak mówił Dürer) „to co w niej jest”. - W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982, s. 320.
19 Dante pisał, że sztuka stawia sobie za cel przekształcanie rzeczy przyrodzonych, ale osiąga ten sam cel - naśladując przyrodę. -
W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 349.
20 W. Wierzchowska, Współczesny rysunek polski, Warszawa 1982, s. 19.
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można zarys sylwetki człowieka, co tworzy interesujące napięcia pomiędzy sztuką przedstawiającą
i nieprzedstawiającą. Linia skojarzeń nakazuje nam omówienie kwestii, np. zasadniczych relacji po-
między badaniem podstaw budowy i konstrukcją. Podobnie, jak badania podstaw budowy przejmu-
ją współrzędne obserwacji natury, by dokładnie opisywać rzeczywistość, tak nauka konstruktywna
odwołuje się do owych współrzędnych, by rzeczywistość na nowo kreować, na ile teoria względności
i stosunek nieostrości Heisenbergsch'a w ogóle na to przyzwala. Teoria względności głosi,
że przestrzeń i czas wzajemnie warunkują się i dlatego określa się je mianem wielkości względnych,
relatywnych; z kolei stosunek nieostrości Heisenbergsch'a wskazuje, że zgodnie z mechaniką kwanto-
wą, miejsce i impuls danej cząstki nie dają się jednocześnie dokładnie zmierzyć, czyli także są wza-
jemnie względne.

Profesor Roma Hałat, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w swej karierze arty-
stycznej odwoływała się także do świata przyrody, jako źródła inspiracji.  Nawet jeśli zalicza się
do współtwórców łódzkiej grupy artystów konkretnych, jej najnowsze prace wskazują na odniesie-
nia do kwestii duchowych spoza obszaru sztuki konkretnej i przywołują ezoteryczne i chrześcijań-
skie wyobrażenia świata Kandinskiego, Mondriana czy Malewicza. Sumą dokonań artystycznych
Romy Hałat jest cykl "Triada" (troistość, trójdźwięk), który rozpoczęła w roku 1985. Stajemy wobec
trzech warstw tworzących niezależny obiekt, gdzie odsłonięcie jednej otwiera możliwość poznania
ukrytych głębiej. Ukrywanie i odsłanianie, owa jednoczesność przeciwstawnych cech kompozycji
warstwowych, która umożliwia ich przenikanie, czyni z nich obiekty reliefowe i nadaje im charak-
ter enigmatyczny, upodabniając ich pierwszą warstwę do pisma odczytywanego w odbiciu lustrza-
nym. Znaki pisma, niczym rysunek linearny, przemawiają do intelektu, podczas gdy warstwy głę-
biej ukryte, znaczone rytmami kolejnych otwarć, silniej odnoszą się do emocji i podświadomości.
Roma Hałat sama prowadzi ku Triadom, gdzie owa troistość jest początkiem, środkiem i końcem i,
tym samym, odwołuje się do duchowej tradycji historycznej, która wiąże się z chrześcijańskim
nauczaniem o tajemnicy Trójcy. Tak naucza ojciec Kościoła Augustyn (354-430), który w swym wy-
obrażeniu troistości odnosi się do obserwacji ludzi i natury i w nich upatruje jedności w troistości, np.
w swym opisie wody jako źródła, rzeki i napoju.  Mając na uwadze takie analogie porzucamy podsta-
wy istnienia sztuki autonomicznej i odnoszącej się do samej siebie, i, w istocie, w takiej próbie inter-
pretacji obrazu, powracamy do kwestii duchowych korzeni sztuki abstrakcyjnej.
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jest to czas wspaniałego rozwoju wielu dróg i postaw twórczych. Może nie odbywa się to
w światłach reflektorów na wielkiej scenie jaką jest życie, zajęte oświetlaniem zupełnie innych sfer,
ale wciąż powstają i będą powstawać wielkie dokonania - dzieła - wynik zmagań kreatywnych,
wobec których nie pozostaje nic innego, niż stojąc przed nimi z szacunkiem pochylić głowę.38

„Pomiędzy cieniem mistrzów, pomiędzy tym co widzialne a niewidzialne, pomiędzy wolno-
ścią a odpowiedzialnością, znajduje się przestrzeń, w której rodzi się nowy obraz świata, rodzi się
sztuka.”
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Obierając sześcian za obiekt konkretnego działania artystycznego należy go najpierw zdefi-
niować, zanalizować, przyporządkować matematycznie jak również rozważyć go pod ką-
tem filozofii. Filozoficzny wywód wyszedłby jednak poza niniejsze ramy. Chciałbym tu jednak

zasygnalizować podstawy tzw. „filozofii sześcianu”. W naszej tradycji stosuje się kulę i sześcian
w celu przedstawienia sprzecznych ze sobą tendencji. Kula jest symbolem doskonałości
i porządku, sześcian zaś kanciastości, przypadku i chaosu. Obie bryły, kulę i sześcian, wykorzystujemy
do gier, rzucamy nimi. Kula upadając toczy się, lecz ze względu na tarcie w końcu zatrzymuje się.
Sześcian natomiast przy upadku przeskakuje i zatrzymuje się ostatecznie na jednej stronie. Na tej
podstawie snuć można przeróżne przemyślenia filozoficzne.

W dalszej części spróbuję w skrócie przedstawić moje poglądy na temat pozostałych punk-
tów oraz na temat moich artystycznych zamiarów.

Sześcian jako rzeźba Alfons
KUNEN

Sześcian jest wielościanem foremnym, jedną z pięciu brył platońskich. Z tego powodu sześcian
można zdefiniować za pomocą wielu danych. Jest on podstawową bryłą geometryczną
i podlega racjonalnemu porządkowi oraz zasadom matematycznym. Z jego definicji wynikają nastę-
pujące właściwości:

   czworościan                   sześcian                 ośmiościan                    dwudziestościan              dwunastościan

Niemożliwe jest wizualne ogarnięcie całego sześcianu. Oko może ujrzeć maksymalnie trzy
ściany, dziewięć krawędzi i siedem wierzchołków. Pozostałe ściany, wierzchołki i krawędzie są
niewidoczne.

W życiu codziennym sześcian spełnia taką samą rolę jak w sztuce. Poprzez swoje trzy osie jest
urzeczywistnieniem trójwymiarowości przestrzeni, a więc stanowi podstawowy element naszej
wyobraźni przestrzennej. W sztuce konstruktywnej jego absolutnie równomierne proporcje pro-
wokują do zmian. Jako kostka do gry jest nie tylko częścią różnych gier, umożliwia on również
pożądaną przypadkowość, np. w formach artystycznych.

Moja praca artystyczna z sześcianem ogranicza się zawsze do dwóch identycznych procesów.

8 wierzchołków
12 krawędzi
24 kąty proste
4 przekątne wielościanu
3 osie /X, Y, Z/
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Sądzę że artysta zmuszony jest do konstruowania własnego porządku świata oraz, że dążenia

te nie są wolne od przeróżnych zagrożeń, szczególnie dotyczących wewnętrznych odczuć
i rozterek w stosunku do rodzących się wizji otaczającej nas rzeczywistości.

W pełni świadomie staję po stronie tych, którzy twierdzą, że rysunek jest sztuką, służy bo-
wiem, zależnie od podmiotowych potrzeb, rożnym sposobom (tendencjom) artykulacji myśli, wzru-
szeń, marzeń, snów, planów i konkretnych zamiarów. Jest formą zawierającą to, co było w prze-
szłości, ale jest także narzędziem (środkiem) wydobywania na jaw tego, co jest konieczne do okre-
ślenia swojego stanowiska wobec wydarzeń, zjawisk, emocji odczuwalnych teraz. Rysunek jest
przede wszystkim czułym instrumentem pewnego typu obserwacji świata. Włączony w proces
widzenia, pozwala - nie opuszczając ram percepcji - dokonać przejścia od widzenia do poznania,
albo jeszcze lepiej: pomaga uczynić widzenie rozumniejszym.37

***
Finalną część mojej wypowiedzi poświęcam osobistej refleksji nad tym, jaką drogę jestem

zmuszony pokonać, by zmaterializować wewnętrzne odczucia w syntetyczne obrazy będące ukon-
kretnioną formą dokumentowania - transpozycją widzenia i „wsobnych” napięć.

Pierwszym impulsem do tworzenia prac jest zawsze pewien zamysł. Ma on ścisły związek
z tytułem ogólnie przyjętego cyklu: „Zapis - znaki czasu”. Stanowi formę dokumentu opowiadają-
cego o przedmiocie, wydarzeniu, osobie. Istotnym elementem w tym procesie jest czas upływający
od momentu inicjacji do finału procesu twórczego oraz zaistniałe w nim sytuacje. To, co się pojawia,
co widzimy, czy też przeżywamy, tego już właściwie nie ma, przeminęło.

Cała moja ikonosfera jest docierającą do mnie, z mniejszym lub większym opóźnieniem, historią
tego co było, zdarzyło się rzeczywiście, choć są to nie zawsze łatwe do określenia i zinterpretowania
fakty. Dlatego też staram się te ulotne zdarzenia i sytuacje dokumentować, określić i ocenić. Rysunek
jest i dla mnie rodzajem pisma, formą wypowiedzi, przy pomocy której mogę zobrazować lub prze-
kształcić w znaki,  zakodowane informacje o zaistniałych zjawiskach.

Punktem wyjścia do moich prac bywa: fragment krajobrazu, mur, ściana, fotografia - niekiedy
tylko jej część, sytuacja w jakiej się znalazłem, osoba, wydarzenie, Łączę te zjawiska z doświadcze-
niami ukrytymi w świadomości i podświadomości. Poszukiwanie (dostrzeganie) fragmentów i kon-
frontowanie ich z emocjami wypływającymi z wnętrza staje się metodą zapładniającą proces twór-
czy. W swoisty sposób kadruję zauważone lub zapamiętane obrazy, wybieram fragmenty, które
zaczynają coś znaczyć. Wygląda to tak, jakbym chciał wejść do środka odbieranej rzeczywistości,
znaleźć jej źródło istnienia. Przypomina to trochę podróż w przestrzeni, gdy obraz, wobec którego
jestem na zewnątrz za chwilę staje się tym co mnie otacza, jestem w jego centrum i wówczas
widzę przed sobą nowe ujęcie obrazu, czy też sam je tworzę, odnajdując w nim cechy całości, które
nie tak dawno były dla mnie niewielkim, nieznaczącym fragmentem obrazowanej rzeczywistości
lub wcale nie istniały w mojej świadomości. Czasami pozostawiam w kompozycji rysunku pewne
elementy świata przedmiotowego czy postaciowego aby dzięki dodatkowym skojarzeniom wzbo-
gacić ekspresję przeżywania form obrazu, dopełnić odebraną informację, w obrębie której poja-
wiają się sygnały i ślady czegoś co się dla mnie, i nie tylko dla mnie, w naszej przeszłości zdarzyło.

Istotą mojej twórczości jest kondensacja form polegająca na syntetyzowaniu i generalizowa-
niu doświadczeń, przeżyć, wrażeń - aż do punktu, w którym zaczynają one mówić nie o swej
indywidualnej odrębności, o swoim jednostkowym istnieniu, ale stają się znakami ogólnych idei.
Zabiegi te zbliżają powstałe prace do dyskursu filozoficznego - pytania o byt, o to, co ogólne, co
jednostkowe, do badania opozycji, materialne - niematerialne, fizyczne - duchowe.

***
Na zakończenie, chciałbym przedstawić refleksję, która jest wynikiem przytoczonych wcze-

śniej przemyśleń odnoszących się do problemu widzenia a odtwarzania rzeczywistości.
Żyjemy w okresie wielu drastycznych, konwulsyjnych, zaskakujących przemian, dokonują-

cych się bardzo szybko, tak, że już nikt nie może nadążyć za samym sobą. Pomimo tych zmian,
w których wciąż szukamy swojego miejsca i wielu niebezpiecznych dla sztuki i kultury tendencji,
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Krok 1:
Sześcian dzielony jest cięciem prowadzonym diagonalnie przez cztery ściany (patrz: szkic):
W ten sposób powstają dwie całkowicie identyczne połówki sześcianu, które tak jak sześcian

ograniczone są sześcioma powierzchniami:

O SZTUCE

Bryły te odpowiadają regule konstrukcji mojej grupy dzieł - transformacji. Są jednak przypad-
kiem szczególnym, ponieważ bryły wykazują 2 osie transformacji przesunięte o 90°, a formy prze-
kroju poprzecznego są przystające w dwóch identycznych powierzchniach przekroju.

Powyżej opisany podział jest jednak technicznie niemożliwy, ponieważ nie ma narzędzi ani
maszyn, za pomocą których można by przeprowadzić takie cięcie. Każda z połówek sześcianu
tworzona jest zatem pojedynczo z całego sześcianu poprzez zniszczenie drugiej połówki. Zastoso-
wanie reguły konstrukcji do transformacji umożliwia dokładną kontrolę tej czynności. Tak powstałe
połówki sześcianu można połączyć w sześcian doskonały.

Krok 2:
Połówki sześcianu są komponowane jako rzeźby. Rzeźba sześcianowa składa się zawsze

z jednej lub większej ilości par połówek sześcianu, które z reguły przymocowane są do płyty z tego
samego materiału. Ze względu na występowanie dwóch osi transformacji tych brył możliwa jest
większa ilość układów i przyporządkowań. Każda konstelacja tworzy zamkniętą konstrukcję,
a więc rzeźbę autonomiczną. Takie elementy można tworzyć z różnych materiałów: z drewna,
kamienia, tworzyw sztucznych, metalu itd.

Do końca roku 1998 powstało łącznie 20 rzeźb sześcianowych. Z tego 14 składa się z 2
elementów, a 2 z 4 elementów. Długość krawędzi elementów wynosi 17 cm.

Moim zdaniem elementy (połówki sześcianu) takich rzeźb powinny podlegać takiemu samemu
racjonalnemu porządkowi i regułom matematycznym jak sam sześcian. Rzeźby z kamienia nie speł-
niają takich wymagań lub spełniają je tylko pod pewnymi warunkami. W zakresie wymiarów i kątów
należy przyjąć stosunkowo dużą tolerancję, a struktura i barwy kamieni trwale zakłócają formę. Bar-
dzo ważną własnością rzeźby jest odbijanie światła. W tym zakresie rzeźba musi również sprostać
regułom matematycznym.

Od początku roku 1999 elementy sporządzane są z aluminium. Długość krawędzi wynosi 10
cm, wszystkie boki są frezowane z zachowaniem dokładnych wymiarów (tolerancja wykonawcza:
kilka 1/100 mm), mają dokładnie wymierzone kąty i po obróbce mechanicznie pokrywane są me-
todą eloksalizacji naturalnymi kolorami.

Nie jestem w stanie samodzielnie odlewać z brązu swoich rzeźb, jak również nie mam możli-
wości wytwarzania elementów z aluminium. Tę pracę, czyli opisany powyżej krok 2, wykonuje
firma Dollwin w Winterswijk w Holandii. W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowa-
nia Panu Dyrektorowi Henkowi ten Dolle za bezproblemową współpracę i za gotowość do zainwe-
stowania w ten projekt.

Reguła konstrukcji dla grupy dzieł transformacji
Pod pojęciem transformacji rozumiana jest tutaj rzeźba, zmieniająca wzdłuż „osi transforma-

cji” kształt płaszczyzn przekroju (powierzchnia przecięcia), przebiegających pionowo do tej osi,
przy równoczesnym zachowaniu niezmienionej treści płaszczyzn. Płaszczyzny przekroju odpowia-
dają podstawowym formom dwuwymiarowym, jak kwadrat czy trójkąt lub pochodnym im for-
mom, a więc są one zawsze polami ograniczonymi przez linie proste. „Osie transformacji” są wy-
imaginowanymi liniami wewnątrz rzeźby. Mogą być one proste lub wygięte i być rozmieszczone
na pionowych lub poziomych płaszczyznach.

- kwadrat
- cztery równoramienne trójkąty prostokątne
- czworokąt, prestrzennie skrzywiony
   przez przekątne sześcianu
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„[...] Odkrywamy w naszej świadomości rzeczy, które trudno zamknąć w słowa. Rysuję treści,

które również trudno zamknąć w słowa. To świat, w którym pisk szczura coś znaczy ...”, pisał
o swoich rysunkach Tadeusz Brzozowski.33 Wypowiedź rysunkowa jest traktowana w tym przypad-
ku jako rodzaj spontanicznego zapisu, najlepszy sposób dotarcia do rzeczywistości wewnętrznej.
Rysunek staje się zatem wyrazem wzruszeń, indywidualnej ekspresji, nie obciążony żadną doktry-
ną tworzy rodzaj intymnego dziennika, w którym zamykane są odpowiedzi wynikające
z „naładowanego akumulatora” podświadomości.

Doświadczanie granic zdolności do odwzorowywania rzeczywistości fizycznej znajdujemy
w rysunkach Ewy Zawadzkiej - Rykały. Pojawiają się w jej pracach fragmenty starej spękanej ścia-
ny, kawał rury czy powierzchnia betonowego chodnika. Stara się ona zanotować możliwie najwię-
cej i najwierniej. Iluzja rzeczywistości jest tu posunięta niezwykle daleko, rysunek stara się stwo-
rzyć możliwie pełne złudzenie, dostosowując nawet format do rozmiarów przedstawionego obiek-
tu. Autorka ciągle balansuje na granicy przekroczenia odbierając modelowi jego potoczny wygląd,
zmieniając go w układ form abstrakcyjnych. Pojawia się w tym miejscu problem granic widzenia
i odtwarzania kierujący uwagę ku jakże ograniczonemu polu właściwej człowiekowi percepcji
i układania znajomego kształtu świata, poza którym rozciągają się nieograniczone obszary.34

W ostateczności proces ten doprowadza do całkiem nowych wartości zawartych w otaczającym
nas świecie a dających możliwości ujawniania sensu istoty rzeczywistości i pojmowania jej
w pełnym wymiarze.

Obszary świata, po których się poruszamy, w których się znajdujemy, zmuszają do ciągłego
odkrywania form, zjawisk ukrytych w innej sferze - prapoczątku. Wysyłają one impulsy do myśle-
nia nad nowymi obrazami, wprowadzają niepokój wywołany niedoskonałością pierwowzorów,
który po pewnym czasie zmienia się w poczucie pewności, że obrany proces kreacji jest konse-
kwentny i przemyślany (prawidłowy). Mają one charakter wewnętrzny (duchowy) i budzą w twór-
cy nieprzemożną chęć uaktywniania, odsłonięcia, doświadczania.35

Rysunek jest tajemniczym pismem ludzkiej świadomości i nie mniej zagadkowym wytworem
podświadomości, dlatego nader inspirująco w tej mierze brzmią słowa Jerzego Nowosielskiego.
Artysta mówi:

„Ja osobiście podejrzewam, że rysunek jest rodzajem PISMA - to słowo szczególnie podkre-
ślam, ponieważ rysunek jest taką praktyką artystyczną, kiedy o jakimś zjawisku, o jakimś przeżyciu
nie można po prostu „opowiedzieć”. Nie można też tego „namalować”. Można to „opisać”, z tym,
że ten opis nie będzie po prostu pisaniem słów za pomocą znaków „umownych” liter, ale będzie
rodzajem hieroglifu, który nie jest ani malarstwem, ani alfabetem.

Są to znaki - kształty stanowiące swoiste zagadki, swoiste rebusy. Kto umie odczytać - ten
mądry. Rysunek w swej klasycznej formie dzisiaj powinien być odtwarzaniem tego sposobu poro-
zumiewania się, kiedy jeszcze z pisma nie stworzono alfabetu, a kiedy już stanowiło formę zagad-
ki. Rysunek nie może zastąpić „obrazu”. Nie może też zastąpić „tekstu”. Nie jest do wieszania na
wystawach. Jest do oglądania „do poduszki” przed zaśnięciem i przed przebudzeniem.”36

Mam świadomość szkicowości ujęcia interesującego mnie problemu widzenia i odtwarzania
rzeczywistości, dotyczącego ściśle rysunku. Rozmiar i sposób ujęcia narzucony rygorami formy
wykładu nie odzwierciedla precyzyjnie i ostatecznie wszystkich obserwowanych faktów
i postaw przyjmowanych przez twórców. Przytoczone tutaj przykłady mają za zadanie przypo-
mnieć, że to, co wydawać by się mogło jedynie kwestią wyboru konwencji artystycznej jest
w gruncie rzeczy równoznaczne z przyjęciem określanej drogi twórczej i artystycznego światopo-
glądu.

Zgadzam się z ogólnie przyjętym twierdzeniem, że w twórczości artystycznej istotną funkcję
pełni proces intuicyjnego myślenia, czyli nieuświadomiony, nie dający się na poziomie świadomo-
ści wyjaśnić. Funkcjonuje on wspólnie z procesem logicznego myślenia, w którym sposoby działa-
nia są objaśnione i nabierają charakteru operacji myślowych. Połączenie tego, co intuicyjne i tego,
co logiczne tworzy obraz.
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Aleksander Olszewski Tadeusz
BLONSKI
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Z okazji wystawy w Galerii Artystów Spisza /Galérii umelcov Spiša/ pragnę podzielić się kilko-
ma refleksjami dotyczącymi twórczości prezentowanego autora: profesora Aleksandra Ol-
szewskiego. Te refleksje na pewno nie są wyczerpujące i nie wystarczają do pełnego przed-

stawienia osobowości profesora Olszewskiego. Szeroki zakres działań świadczy o jego predyspo-
zycjach jako artysty, pedagoga, organizatora, ale również naukowca. Działalność organizatorska w
pełni zaowocowała stworzeniem Katedry Sztuki na Wydziale
Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, działalność peda-
gogiczna przejawia się w praktycznym nauczaniu studen-
tów w oparciu o oryginalne autorskie programy. Własnie
w tym roku miała miejsce dziesiąta rocznica powstania Ka-
tedry Sztuki, która jest ucieleśnieniem koncepcji prof. Ol-
szewskiego. Jako dziekan doprowadził do powstania gale-
rii pod nazwą „Rogatka”, w której jest prezentowana sztu-
ka  pedagogów i studentów nie tylko z Radomia, ale rów-
nież z całej Polski i z zagranicy.

Wracając na „tereny” twórczej działalności autora tej
wystawy pragnę stwierdzić, iż prezentowane prace, nieza-
leżnie od źródła inspiracji,  charakteryzują się wykorzysta-
niem najnowszej technologii cyfrowej, która w trzecim ty-
siącleciu staje się integralną częścią składową działań arty-
stycznych w sztuce współczesnej.

Inspiracje ze świata zewnętrznego, w wyniku osobi-
stej interpretacji i konceptualnego podejscia, są wyrażone
w lapidarnej, syntetycznej, uproszczonej formie. Profesor
Olszewski w swojej grafice komputerowej poszukując  pro-
ponuje nowy język wizualny w prezentacji klasycznych te-
matów. Środków technicznych używa do eliminowania
wszystkich zbędnych elementów - nośników „szumów”.
Dzięki takiemu działaniu powstaje płaszczyzna obrazu, któ-
rej zródłem w dużej mierze jest uchwycone cyfrowo świa-
tło. Pewna pozorna „prostota” i oszczędność użytych środ-
ków oraz  plastyczna precyzja, widoczna w grafice, wyraża
też osobowość profesora, ktory przy swym  racjonalnym,
naukowym podejściu oraz  wyszukanych formach języka
sztuki emanuje humanizmem, wrażliwością oraz szczegól-
ną  duchowością.

Tym, na co pragnąłem zwrócić uwagę,  są te aspekty
twórczości profesora Olszewskiego, które stanowią bardzo
aktualne i reagujące na współczesność działania.

W związku z moimi uwagami, życzę autorowi wysta-
wianych dzieł kontynuacji aktywności we wszystkich for-
mach oraz dalszych sukcesów. 3x
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wtedy o dziele malarskim z wartościami rysunkowymi - obrazy Velazgueza, Goyi, Van Gogha, Wyspiań-
skiego, Opałki, Dwurnika - niektóre kompozycje olejne Picassa są dosłownie narysowane pędzlem umo-
czonym w farbie.

Rysunek jest więc takim instrumentem widzenia, który od codziennego, pasywnego rejestro-
wania wrażeń odwraca nas ku widzeniu refleksyjnemu, ku przytomnemu uzmysławianiu naszego
bycia w świecie.27 „Uzmysłowienie” jest wspaniałym słowem, które mówi wszystko, wiążąc zmy-
sły, myśli i słowa. Rysunek jest doświadczaniem myślącego przytomnego widzenia i zmysłowego
ujmowania myśli. Prawdziwym wstępem do praktycznej filozofii. Wzmożoną świadomością proce-
su widzenia. Doświadczenie rysunkowe intensyfikuje nasze bycie pośród rzeczy, nawet jeśli od-
wraca się od figuratywności. Nie narzuca ono specyficznego dla sztuki stosunku do świata, ale
reorganizuje już istniejące związki z rzeczami, zakorzeniając nas w rzeczywistości z nową siłą.

W jakościowo nowy sposób wpisuje w świat naszą przytomną obecność.28

„Są takie chwile gdy rysowanie zostaje przerwane na moment, jak gdyby zawieszone, i obser-
wacji zaczyna podlegać sama czynność i okoliczności rysowania. - opowiada o swoim procesie twór-
czym Jacek Waltoś. - Wtedy widać z całą wyrazistością to, jak ołówek czy pióro zbliżają się do papieru
pod kątem lub prostopadle, zdaje się być oszczepem skierowanym zdecydowanie w przód, ku prze-
strzeni i nagle jest zatrzymane sparaliżowane białą kartką papieru, poza którą znajduje się świat
niedostępny, ale i nieskończenie bogaty. Ten oszczep zdobywcy Nowych Światów - ołówek czy pióro
w ręce - zastyga bezradnie przed tak zdumiewająco konwencjonalną zasłoną, skazuje siebie na ogra-
niczony ruch, przymusza się do szacunku wobec tej uciążliwej przegrody i wykonuje jakieś czynności
zastępcze: uderzenie zmienia się w punkt, szeroki zamach widzimy jako kreskę. Zamiast odsłonięcia
nowych perspektyw powstaje zaledwie rysunek - skromny pośrednik pomiędzy tym, co przewiduje-
my za kartką papieru, a tym co możemy w tej sytuacji dokonać - ślad intuicji i narzędzia. Wielka
wyprawa zamienia się w sygnalizowanie zaledwie tajemniczych możliwości poznania i wraca i kołuje
po papierze, wciąż zapowiadając nieosiągalne i zawsze pozostawiając zarysy zamiarów.”29

Przytoczona przeze mnie wypowiedź ujawnia skomplikowaną i wielowarstwową problema-
tykę powstawania rysunku. Autor akcentuje w niej refleksje nad samym procesem rysowania, nad
możliwościami i niemożnościami (ograniczeniami) tej wyjątkowej dziedziny odkrywania istoty dzieła,
mającego kreować istniejącą lub rozbudzoną rzeczywistość.

Uważne postrzeganie natury buduje fundamenty wielu diametralnie różnych wypowiedzi
kreatywnych. Piękno i harmonia ciała ludzkiego, proces przemijania, jego ulotność, niepozorność
zjawisk występujących w naturze, stają się zaczynem opowiadania o swobodnej kompozycji, bę-
dącego początkiem cyklu dokumentującego z uporem, dociekliwością i konsekwencją pojedynczo
wybrane kadry z otaczającego nas świata. Ten sposób obserwacji świata, który jest zbiorem sytu-
acji, wydarzeń i przedmiotów, wydających się czymś słabym, kruchym, ulotnym wymagającym
troski i ochrony, znajdziemy w rysunkach Leszka Rózgi i Haliny Chrostowskiej.30

Inny sposób opowiadania o świecie proponuje w swoich rysunkach Stanisław Fijałkowski;
precyzja obrazowania, ujawnianie archetypów, kreowanie formy pozornie prostej i spontanicznej,
gra z płaszczyzną i przestrzenią, kształtem zdefiniowanym i otwartym, z granicami kartki papieru to
główne zabiegi jakie autor stosuje w swoich pracach.31

W dokonaniach artystycznych nad rysunkiem znajdujemy również racjonalistyczne koncepcje
poznawcze świata intelektualnego oraz utopijne poszukiwania nadrzędnego porządku rzeczywi-
stości. Bardzo często racjonalizm prowadzi do sojuszu z niektórymi dziedzinami nauki, głównie
matematyki i fizyki (A. Gieraga, T. Wiktor, St. Z. Kamieński, D. Grynczel, J. Treliński). Przykładem
tego sposobu kreowania dzieł rysunkowych są prace Henryka Stażewskiego, który sięga po czarną
linię i przy jej pomocy stwarza na papierze układ wyważony i pełen wewnętrznego napięcia. Znaj-
duje z ogromną łatwością formę zawsze trafną i ostateczną.32 Ryszard Winiarski czerpie swoje
inspiracje z działań czysto matematycznych, określając czerń i biel modułu kwadratowego dla po-
szczególnych wartości liczbowych - tworząc w ten sposób obszary skończone lub możliwe do
rozbudowania w nieskończoność kombinacji. Rysowane „Kartki z podróży” lub „obrazy liczone”
tworzą niepowtarzalne doświadczenie egzystencjalne i artystyczne w pracach Romana Opałki; sta-
ją się dokumentem etapów życia, w dwuwymiarowej rzeczywistości, odliczają a zarazem utrwala-
ją przemijający czas naznaczony różnymi obrazami, sytuacjami, zdarzeniami.
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Na przełomie października i listopada 2003 r., w „Galerii pod Jaskółką”, w Centrum Kultury
Południe w Radomiu, mieliśmy okazję zobaczyć wystawę prac malarskich Hanny Wojdały-
Markowskiej. Do tej pory malarka jawiła nam się jako twórczyni mniejszych form. Tym

razem kolekcję dopełnia pięć dużych płócien. I to, co na papierze, w mniejszym wymiarze, mogło
być zarówno projektem, jak i samodzielnie funkcjonującym obrazem - teraz, w większym formacie,
nabiera znaczenia autonomicznego, niepowtarzalnego.

Styl Hanny Wojdały-Markowskiej wyrasta ze zderzenia doświadczeń  polskiego koloryzmu
i abstrakcji. Autorka malarskimi środkami przenosi na powierzchnię płótna wycinek rzeczywistości.

„Powód” do obrazu jest dookoła. Charakterystyczne rytmy, czytelność wersów, powtórzenia
znaków graficznych i plam barwnych - to jakby rejestracja dni, tygodni, miesięcy. Takie skojarzenia
nasuwa również sposób, w jaki pracuje autorka, systematycznie domalowując elementy obrazu
i stopniowo zagęszczając kompozycję. Artystka podchodzi do procesu twórczego w sposób emocjo-
nalny (sama mówi o swoich pracach, jako o zapisach emocji). Na powierzchniach obrazów widać
ślady ingerencji różnych narzędzi, wydrapywanie, rysowanie. Od nakładanych warstw tworzy się
delikatna faktura. Zróżnicowanie narzęczi i sposób malowania wpływa na charakterystyczną estetykę
obrazów.

Wiem, że malarka nie nadaje tytułów swoim obrazom. Dwa płótna, które wyróżniłam na
wystawie, nazwałam „Migdałami” i „Koronką”. Pierwszy z obrazów, namalowany w różnych od-
cieniach bieli, charakteryzuje duża dyscyplina użytych środków wyrazu artystycznego.

Pozornie uporządkowane formy pulsują, wibrują, tworząc na obrazie poetycką grę. Wydaje
się, że wyobraźnia artystki osiągnęła wysoki stopień rozgrzania. Udziela mi się radość płynąca

z płótna. Estetyka następnego ob-
razu naprowadza na problem ta-
jemniczości  i zagadki w naszej eg-
zystencji. Zielono-różowy obraz,
o mniejszym już formacie, nazwa-
łam „koronkowym” - te skojarze-
nia wynikają z podobieństw zasto-
sowanych form.

Autorka otwiera przede mną
drzwi do przestrzeni, których jesz-
cze nie odwiedzałam, ale które są
mi bardzo bliskie. Maluje obrazy
„zimne” i „gorące”, gdzie odkry-
wam drogę pozwalającą odbyć
podróż po nowe wartości.

Hanna Wojdała-Markowska
otrzymała w tym roku wyróżnie-
nie na Ogólnopolskim Biennale
Tkaniny i Malarstwa - Trójmiasto
2003 r.

Hanna
Wojdała - Markowska
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- kreską zapoczątkowało proces tworzenia uogólnień i metod analizy rzeczywistości, stało się wraz
ze słowem, fundamentem rozwoju międzyludzkiej komunikacji. W oparciu o rysunek powstały
wyspecjalizowane dziedziny porozumiewania się - pismo wywodzące się z zapisu obrazowego
(piktografia), rysunek naukowo - techniczny oraz rysunek artystyczny. Stanowi on również bazę
wielu dziedzin nauki i techniki, niemożliwych bez niego do zaistnienia. Stał się niezbywalnym
składnikiem ludzkiej ikonosfery, jako główny poligon powstawania i sprawdzania znaków. Zdaje
się być najbardziej wiarygodną sygnaturą artysty, czystym śladem uczuć i emocji, doznań i intuicji.
Wreszcie, jest najbardziej chyba powszechnym środkiem ekspresji i określania się człowieka wobec
świata, poczynając od podstawowej dla dalszego rozwoju osobowości rysunkowej twórczości dzieci.

Uważa się przecież, znowu nie bez racji, że rysunek od początków swego istnienia jest pierw-
szą materializacją myśli, wstępną konkretyzacją autorskich idei, że jest bezpośrednim wyrazem
i spontanicznym zapisem wewnętrznych przeżyć lub zanotowaniem obserwacji. Rola jaką pełni
w postaci pierwszego zapisu i jego znaczenie jako szkicu sprawiają, że rysunek leży u podstaw
niemal każdej wypowiedzi wizualnej, stanowi fundament, na którym buduje się, już przy użyciu
innych technologii i narzędzi, zupełnie odmienne struktury. Przez długie stulecia rysunek odgrywał
rolę techniki pomocniczej, wstępnej fazy do właściwej realizacji w rozlicznych i nawet niekoniecz-
nie artystycznych dziedzinach. Stąd interdyscyplinarny charakter rysunku do niedawna jednego
wspólnego medium dla wszystkich rodzajów twórczości plastycznej.

Od momentu wynalezienia fotografii ta sytuacja wyłączności uległa zmianie, dość często zdjęcie
staje się materiałem wyjściowym do realizacji w innej technice, w tym także dla rysunku.

W pojęciu rysunku istnieje charakterystyczna dla niego ambiwalencja: przy użyciu tych sa-
mych środków technicznych może on pozostać szkicem, wstępnym zapisem, notatką i może być
dziełem zamkniętym, skończonym, w pełni autonomicznym. Granica między tymi stanami jest nie-
ostra, często trudna do uchwycenia i nie zależy od użytych środków, a w pewnym tylko sensie od
sposobu ich wykorzystania. Organizacja wszystkich elementów składowych dzieła sztuki, czy też
ich selekcja (kwalifikacja) ma zawsze charakter indywidualny. Najwyraźniej ujawnia się to właśnie
na poziomie rysunku, dlatego uważany był on zawsze i jest uważany obecnie wśród artystów za
wypowiedź najbardziej prawdomówną, niefałszowalną, w sensie zarówno niemożliwości przesło-
nięcia miejsc słabszymi efektami technicznymi, co można by kwestionować, ale w sensie odsłania-
nia osobowości twórcy.

Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć wypowiedź Andrzeja Osęki:
„Jeden ze znanych krytyków francuskich powiedział kiedyś oglądając rysunki na zbiorowej

wystawie plastyków różnej specjalności: rysunek nigdy nie kłamie.”25

Nawet w epokach o daleko posuniętej konwencjonalizacji twórczości plastycznej, rysunek
zawsze ujawniał indywidualność artysty, rodzaj jego wrażliwości, dyspozycje psychiczne, sposoby
postrzegania i metody odtwarzania rzeczywistości, formułowanie problemu intelektualnego i emo-
cjonalny stosunek w sposobie kreowania świata zewnętrznego i wewnętrznego.

Interdyscyplinarny charakter lokujący rysunek, w pewnym sensie ponad wszelkimi umowny-
mi przecież podziałami pola sztuki, spowodował nie tylko skupienie na nim bacznej uwagi teorety-
ków i krytyków, ale przede wszystkim artystów, w celu doświadczania jego możliwości, granic
pojemności kreacji. Okazuje się on medium doskonałym jako sposób notacji i dokumentacji, a na
pewno jako metoda intelektualnej koncentracji, zapis ścierania się świadomości i intuicji twórczej
z formą, w wyniku którego pojawiają się nowe nie odkryte obszary, obrazy rzeczywistości.

W tradycji europejskiej rysunek uzyskał status samodzielności w okresie renesansu, kiedy to
uznany został za medium zdolne do przekazu w pełni wyartykułowanej wypowiedzi twórczej. Rene-
sansowe teorie sztuki - jak podaje W. Tatarkiewicz - wyraźnie sytuują rysunek w centrum zaintereso-
wania aktywnością poznawczo - twórczą26 - dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Dürera.

Niewątpliwie rysunek wykazał swe prawa do samodzielności, stał się podnietą do powstawania
pokrewnych dziedzin plastyki: jak ilustracja, karykatura, rysunek prasowy, film rysunkowy, okładka książki,
ogłoszenie, plakat, grafika artystyczna. We wszystkich tych dziedzinach stawia się rysunkowi wysokie
wymagania. Kiedyś ukryty głęboko pod licem dzieła malarskiego i właściwie niewidoczny,
u pewnego typu malarzy wydostaje się na powierzchnię malowaną i to nie tylko w formie „pisma”
malarskiego, lecz w postaci bezpośredniego rysunku pędzlem, którym jest obraz dokończony. Mówimy
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1. Ponowoczesność i jej ideologia

Każdy, kto uważnie i krytycznie obserwuje współczesną rzeczywistość, uświadamia sobie,
 że cywilizacja, w której żyjemy, weszła w nową fazę swoich dziejów. Nie chodzi tu jedy-
nie o gwałtowne przemiany we wszystkich niemal dziedzinach ludzkiego życia, ale

o fundamentalne przewartościowania, jakie dokonują się na naszych oczach. W konsekwencji co-
raz więcej ekspertów z różnych dyscyplin wiedzy zgadza się z twierdzeniem, że w drugiej połowie
XX-tego wieku zakończyła się epoka modernizmu i nowoczesności, która w dziedzinie myślenia
charakteryzowała się  dążeniem do precyzyjnego, racjonalnego, naukowego poznania obiektyw-
nej rzeczywistości, a w dziedzinie działania charakteryzowała się dążeniem do osiągnięcia wyso-
kiej skuteczności i efektywności we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Nowe tenden-
cje określane są zwykle mianem postmodernizmu albo ponowoczesności. W niniejszej analizie
posługiwać się będziemy tym drugim terminem, który wydaje się być bardziej precyzyjnym
i jednoznacznym.

Ponowoczesność nie jest tylko czy przede wszystkim kwestią poglądów filozoficznych. To
raczej całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji, uwzględniający codzienne zachowania
ludzi, dominujące wzory myślenia i postępowania, jak również sztukę, politykę, a częściowo na-
wet religię i naukę. Ponowoczesność to zatem określenie szeregu tendencji, które mają pewne
wspólne cechy i których korzenie związane są między innymi z przemianami lat sześćdziesiątych
w Europie i Ameryce Północnej. Istotą tych przemian  było postawienie jednostkowego człowieka
i jego subiektywności ponad wszelką tradycją, ponad wszystkimi instytucjami, ponad obiektywny-
mi prawdami czy normami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi. Silne akcentowanie jednostki
i jej niepowtarzalności nie jest specyfiką ponowoczesności. Był to bowiem ważny element również
w kulturze modernizmu i nowoczesności między połową XIX a połową XX wieku. Jednak w tamtej
epoce jednostka nie była w tak radykalny jak obecnie sposób przeciwstawiana tradycji, normom
moralnym czy instytucjom, a subiektywizm poszczególnego człowieka nie był przeciwstawiany
obiektywnej rzeczywistości, w której żyjemy. Przeciwnie, zadaniem każdego z ludzi było szukanie
intersubiektywnej - a nie jedynie subiektywnej - odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, które
w czasach nowożytnych przypomniał Kant:

- na ile człowiek potrafi obiektywnie poznać i zrozumieć rzeczywistość?
- w jaki sposób powinien postępować?
- do czego powinien ostatecznie zmierzać?
W poszukaniu odpowiedzi na te pytania w epoce modernizmu kryterium nie były subiektyw-

ne przekonania czy emocjonalne odczucia danego człowieka, ale racjonalne, logiczne analizy na
temat obiektywnych możliwości ludzkiego poznania, obiektywnych norm moralnych ludzkiego
działania oraz obiektywnych podstaw ludzkiej nadziei i ludzkich planów na przyszłość. W epoce
nowoczesności podstawą ludzkiego myślenia, działania i planowania były zatem racjonalne anali-
zy obiektywnych faktów i uwarunkowań, które  powinien przyjmować i respektować każdy dojrza-
ły człowiek, chociaż na swój indywidualny, niepowtarzalny sposób.

To rozumienie subiektywności człowieka jako osobistego przeżywania i poszukiwania obiek-
tywnej rzeczywistości zostało gruntowanie zanegowane w ponowoczesności. W konsekwencji znaj-
dujemy się obecnie na rozdrożu, gdyż w wielu wymiarach życia (np. w wymiarze społecznym,
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kraczania progu materialności, chcą widzieć, co jest niezbędne, by z malowidła powstał obraz,
z poplamionego farbami płótna - mówiąca rzeczywistość.”22

Moment utrwalenia i krystalizacji jest w tym przypadku kolejną wskazówką pozwalającą od-
najdywać właśnie w twórczości potencjał zdolny tworzyć byty niezależne, wolne od wszelakiej
prowizorycznej tymczasowości, tym samym powodując, że dzieła sztuki stają się wysłannikami
swoich epok, gotowymi podejmować wewnętrzny dialog pomiędzy sobą nawzajem już poza okre-
sem  ich narodzin oraz pokonywać dzielący ich dystans chronologiczny. Ludzkie przywiązanie do
czasu musi w jakiś sposób oddziaływać na dzieło. Zmienia się bowiem strategia naszego widzenia
i odczuwania obecności zjawisk świata. Mam na myśli rolę jaką wywiera upływ czasu na kształto-
wanie form opisujących rzeczywistość, ich miejsca w hierarchii ważności, warunki konieczne do
zaistnienia nowych wizji. „Dzieło sztuki jest zawsze dzieckiem swego czasu, często kolebką na-
szych uczuć.” - uważa Kandinsky.23

By wykazać tę różnorodność postaw twórczych wobec wartości kreatywnych przywołam traf-
ną - choć nieco frywolną - wypowiedź Zbyluta Grzywacza: „[...]...kiedy sparaliżowany Renoir, pędzlem
przywiązanym do bezwładnych palców poszukiwał relacji chłodnych i ciepłych tonów na dziew-
częcej pupie, tyleż tam było zmysłowego zainteresowania modelką, co dociekliwości malarza. Pup-
ki dziewczęce pojawiały się i u pompierów, lecz usiłowały na swych krągłościach udźwignąć alego-
rie Wolności, Prawdy, Sprawiedliwości i innych szlachetności. Od czasów postimpresjonistów, pupa
to już tylko czysta wartość malarska. Pryszczata u pontalistów, kanciasta u kubistów, czerwona
albo zielona u fowistów traciła coraz bardziej swoją anegdotyczną jakość. Jeszcze
w surrealiźmie usiłuje być symbolem jadzących się w jaźni jaśnień, jeszcze w ekspresjoniźmie usi-
łuje być dupą, ale już żywot znaczącej cokolwiek pupki krótki. Po okresie, gdy wszystko musiało
coś znaczyć i język sztuki drętwiał od powtarzania salonowych komunałów, nastał okres, gdy trze-
ba było o niego zadbać.”24

Cytowana wypowiedź wprowadza w skomplikowaną i wielowarstwową problematykę dzie-
ła. Zaakcentowana jest w niej refleksja nad samym procesem kreowania, nad wykazaniem możli-
wości i ograniczeń procesu poznania, nad efektem końcowym dzieła mającego tworzyć obraz za-
istniałej, przetworzonej lub rozbudzonej rzeczywistości.

***
W dalszej części moich rozważań proponuję przejść do krótkiego nakreślenia sytuacji doty-

czącej problemu konstruowania postaw artystycznych stanowiących emanację świadomej twór-
czości wobec sytuacji i zjawisk z otaczającego świata, a zamykających się w rysunku.

- Po pierwsze, w rysunku tkwi niemal cała problematyka sztuki, a on sam jest wszechstron-
nym „instrumentem” umożliwiającym rozwiązywanie praktycznych zadań. Od użytego narzędzia
pozostawiającego ślad, od podłoża, na którym tworzymy, zależy czy rysunek przeistoczy się
w grafikę, malarstwo, a nawet rzeźbę lub stworzy się sytuacja, gdzie wymienione rodzaje działal-
ności plastycznej będą współistnieć na równych prawach.

- Po drugie jest to dyscyplina, która zajmuje w moich dążeniach twórczych istotne miejsce.
Ciągle znajduję w niej coraz to inne możliwości dla formułowania wypowiedzi.

Zdecydowałem więc, że moje rozważania ograniczą się do rysunku powstającego przy użyciu
tradycyjnych środków wypowiedzi, lecz nie oznacza to, że w szerokim kontekście nie znajdują się
interesujące mnie nowe, ciekawe propozycje artystyczne, wykraczające poza ustalone ramy kla-
sycznego warsztatu artysty - rysownika.

Rysunek uważany jest, nie bez racji, za najbardziej bezpośredni i spontaniczny środek artystycz-
nej ekspresji. Należy do najbardziej podstawowych „pierwszych” rodzajów twórczej aktywności czło-
wieka.

Wraz z ulepioną z gliny formą przestrzenną pojawił się u narodzin cywilizacji stając się jed-
nym z najistotniejszych czynników jej rozwoju, dzięki odkryciu linii, która nie istnieje w naturze
jako własność fizyczna, ale jest abstrakcyjnym sposobem zapisu na płaszczyźnie form przestrzen-
nych i ich dowolnych układów. Linia pozwala na notowanie obserwacji natury na różnych pozio-
mach uogólnienia, jest ona wyjątkowo przydatna jako sposób formułowania i komunikowania
idei, koncepcji i pojęć abstrakcyjnych. Warto zauważyć, że pierwsze świadome posłużenie się linią
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politycznym, ekonomicznym) obowiązuje nadal zasada obiektywnej racjonalności myślenia i fak-
tycznej skuteczności działania, ale w wymiarze życia osobistego, rodzinnego i obyczajowego,
w dziedzinie hierarchii wartości, w dziedzinie sztuki i literatury zaczyna dominować absolutyzowa-
nie ludzkiej subiektywności oraz jednostkowej „wolności od” wszystkiego i od wszystkich. W spo-
sób najbardziej skrajny tendencja ta podkreślana jest we współczesnych naukach o człowieku (psy-
chologia, pedagogika, antropologia, socjologia, etyka). Przykładem klasycznym są w tym wzglę-
dzie dominujące  nurty psychologii humanistycznej, inspirowane poglądami C. Rogersa, według
którego człowiek jest wewnętrznie dobry, harmonijny i bezkonfliktowy, a w konsekwencji jest sam
dla siebie rodzajem boga, który spontanicznie się rozwija, który jest dobrym sędzią we własnej
sprawie i którego subiektywne przekonania, przeżycia emocjonalne czy dążenia są zawsze słuszne
i godne realizacji. W konsekwencji subiektywność danego człowieka, jego indywidualne „ja” staje
się najwyższą, wręcz jedyną normą myślenia, postępowania i nadawania sensu własnemu życiu.
Innymi słowy w perspektywie ponowoczesności dany człowiek nie musi - a nawet nie powinien -
kierować się obserwacją obiektywnych faktów i uwarunkowań, ani też dokonywać logicznych
analiz własnego postępowania. Przeciwnie, normą ludzkiego myślenia powinny być subiektywne
przekonania danego człowieka, normą postępowania jego subiektywne sumienie, a podstawą
rozumienia sensu egzystencji powinna być wyłącznie specyficzna historia, specyficzny horyzont
doświadczeń i odczuć pojedynczych osób. W ponowoczesności takie absolutyzowanie subiektywi-
zmu jest traktowane jako zasada uniwersalna. W konsekwencji ponowoczesność przyznaje prawo
do kierowania się własną subiektywnością nawet tym ludziom, których świadomość jest w ewi-
dentny sposób zniekształcona, a wolność dramatycznie ograniczona (np. osoby uzależnione od
substancji psychotropowych czy zaburzone psychicznie).

Mentalność ponowoczesności wpływa również na sposób interpretowania religii oraz
na sposób przeżywania religijności. W tej perspektywie istotą religii nie jest spotkanie człowieka
z Bogiem, który uczy nas rozważnie myśleć (mądrość) i dojrzale kochać (świętość). Religijność
człowieka ponowoczesnego  to  mieszanka  kilku „poprawnych” ideologicznie, chociaż niespój-
nych elementów. Obejmuje ona niewielką ilość miłości bliźniego (zwłaszcza tych bliźnich, którzy
w danym momencie są „modni” politycznie, np. homoseksualiści czy chorzy na AIDS), dużą dozę
uczucia do zwierząt, troskę o ochronę środowiska zewnętrznego (ale już nie troskę o ochronę
człowieka i jego środowiska wewnętrznego), dużą dawkę „poprawnej” ideologicznie psychologii
(zwłaszcza inspirowanej poglądami C. Rogersa i nawiązującej do buddyzmu) oraz parapsychologii
z domieszką wierzeń ezoterycznych, horoskopów i wróżb. Cechą ponowoczesnej religijności jest
także wyzbyta religijnych elementów idylla bożonarodzeniowa oraz oczywiście programowa kry-
tyka Kościoła katolickiego.

2. Utopie indywidualistycznego szczęścia i pustka aksjologiczna

Uważna analiza dominujących nurtów w ponowoczesności prowadzi do oczywistego wnio-
sku, że jest to system, który opiera się na nowych utopijnych ideologiach oraz na radykalnym
relatywizowaniu sfery poznawczej i aksjologicznej, a zatem na zupełnej pustce w dziedzinie pod-
stawowych prawd i wartości. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym aspektom.

Jednym z fundamentów ponowoczesności jest promowanie nowych, utopijnych wizji ludz-
kiego szczęścia. Te nowe utopie są w pewnym stopniu reakcją na rozczarowanie utopiami, które
dominowały w epoce modernizmu. Przypomnijmy, że podstawą epoki nowoczesności były kolek-
tywistyczne utopie, które całej ludzkości obiecywały osiągnięcie powszechnej szczęśliwości:
w najbliższej przyszłości i w uwarunkowaniach tej ziemi, a zatem w doczesności. Utopie te przy-
brały kilka konkretnych postaci. Pierwszą i chyba najbardziej okrutną była typowa dla socjalizmu
i komunizmu obietnica osiągnięcia - za pomocą walki klas i dyktatury proletariatu - powszechnej
szczęśliwości w społeczeństwie bezklasowym. Szczytowym przejawem tej utopii była próba budo-
wania przemocą systemu komunistycznego w ZSRR i innych krajach. Próba ta doprowadziła
do niespotykanego w historii ludzkości okrucieństwa, ludobójstwa i ubezwłasnowolnienia całych
narodów. Jedną z odmian tej utopii był faszyzm, czyli niemiecki socjalizm narodowy.
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ją, że te wspaniałe relikty ludzkiej wyobraźni i nadludzkiego wysiłku miały znaczenie kultowe.
Niezależnie od tego jaka była rzeczywista geneza ich powstania są one wyrazem dwóch podstawo-
wych właściwości naszych neolitycznych praojców: ich poczucia więzi czy nawet jedności z naturą
oraz ich potrzeby tworzenia, która objawia się między innymi w niewyobrażalnym trudzie realizacji
wszelkich zachowanych obiektów kultury megalitycznej - suponuje Bożena Kowalska. Czasem na
granitowej powierzchni kamienia we wnętrzu dolmenu znajdują się wyrytowane abstrakcyjne wzo-
ry, zachwycające pięknem precyzji i powtarzalnych elementów - linii, kreski, punktu. Ci twórcy -
artyści operujący najbardziej prymitywnymi narzędziami - jaką musieli posiadać moc duchową i wraż-
liwość na materiał w którym tworzyli, na przestrzeń, układ kompozycyjny, że potrafili stworzyć tak
imponujące dzieła. Dysponowali jedynie materiałami jakich dostarczała im natura ziemi. Wśród przy-
puszczeń próbujących odpowiedzieć na pytanie o intencje twórcze, a także sposób pojmowania
i interpretacji otaczającej rzeczywistości, dość właściwe wydaje się następujące przeświadczenie: by
stworzyć to, co pozostało do naszych czasów z kultury neolitu - trzeba niepowszedniego uwrażliwie-
nia na urodę natury, na układ elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni, ale przede wszystkim na
więź nierozerwalną, poczucie jedności z otaczającym światem.15

Wydaje się, że dość podobnymi przesłankami w odniesieniu do kategorii monumentalizmu
i tajemnicy, kierował się Robert Smithson tworząc swoją słynną groblę Spiral Jetty16 na Słonym
Jeziorze w Utah, przy czym jego realizacja w porównaniu z tamtymi miała efemeryczny charakter,
gdyż to natura przejęła rolę artysty. Dokonanie Smithsona sprzed 33 lat stało się wielkie i przeło-
mowe dla obrazowania rzeczywistości.

„Pominę spory i dyskusje jakie wówczas rozgorzały o rozszerzeniu pojęcia dzieła sztuki” -
pisze Aleksandra Mańczak - „Oto człowiek - twórca ingeruje w naturę, natura przejmuje rolę twór-
cy, a odpowiadając swoim językiem - językiem sił przyrody, zmienia dzieło człowieka. Dokonał się
powrót do początku, być może nawet stanu pierwotnego ...[...] Ślad dzieła sztuki zniknął aż do
całkowitego rozpłynięcia się w wodach jeziora. Dzieło człowieka wchłonęła natura ....”17

Rzetelna obserwacja natury leży u podstaw bardzo wielu diametralnie różnych wypowiedzi
twórczych. Jest jedną z dróg docierania do prawdy o świecie i jako taka wymaga łamania schema-
tów widzenia, weryfikowania wstępnych wyobrażeń. Daje możliwość przeżywania rzeczywistości,
by ją pochwycić i pojąć.18 Artysta chcąc być wierny swojemu widzeniu, czyni to w niepowtarzalny
sposób, który zaskakuje jego samego.19 Wykorzystuje w akcie twórczym wszystkie swoje posiada-
ne umiejętności i nie zastanawia się w trakcie, czy to co robi jest dostatecznie nowe, czy oryginal-
ne, popycha go do tego głęboka chęć dotarcia do istoty rzeczy, chce wchłonąć świat i cieszyć się,
gdy zawarta w nim energia napięć została przechwycona w tworzonym obrazie. Doskonałość ciała
ludzkiego, nieuchwytność procesów przemijania w naturze, niepozorność zachodzących
w niej zjawisk, staje się początkiem dokumentalnego opisu połączonego ze swobodnym układem
kompozycji, dowolnie zmieniającego skalę przedmiotów i ich wzajemne stosunki na płaszczyźnie
obrazu. Studiowane z namiętną dociekliwością nie tracą nic ze swej materialności, zostają prze-
tworzone w formę zawierającą nowy kod informacji. Przekazane w niewielkich wycinkach, frag-
mentach, wybrane pojedynczo motywy, stają się terenem nowych zjawisk dotychczas nie przewi-
dzianych.20 Tak widziany świat, będący obszarem sytuacji, zdarzeń, przedmiotów staje się zapisem
zmagań świadomości.

Podobne zadanie postawił sobie Cezanne formułując nowe prawa rządzące formą. Umiał on
przemienić filiżankę do herbaty w przedmiot obdarzony duszą, lub lepiej powiedziawszy, dostrzec
w niej coś w rodzaju osobowości - powiada Kandynski. „Martwą naturę” podniósł do takiej god-
ności, że z pozoru „nieżywe” przedmioty stały się wewnętrznie żywe. Traktował je na równi
z ludźmi...[...] Cezanne nie maluje już ani człowieka, ani jabłka, ani drzewa - wszystko jest użyte
przezeń dla stworzenia uduchowionego i po malarsku dźwięcznego przedmiotu, który nazywamy
obrazem21,  podporządkowanego regułom, niekiedy wręcz matematycznym, komponującym abs-
trakcyjne, brzmiąco działające harmonie.

W katalogu jednej z wystaw Stanisław Fijałkowski konstatuje:
„Codzienna praktyka malarza polega na formowaniu materii i dowiadywaniu się od niej,

w którym momencie pojawia się duchowość. Artyści mają ambicję by uchwycić ów moment prze-
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Utopia druga, która charakteryzowała epokę nowoczesności, polegała na obietnicy powszech-

nej emancypacji, czyli na obietnicy „wyzwolenia” ludzkości z wszelkich uwarunkowań związanych
z tradycjami, normami moralnymi, systemami wychowania czy instytucjami. Szczytowym przeja-
wem tej utopii były ruchy kontestacyjne lat sześćdziesiątych XX-tego wieku. Bolesną ironią losu
jest fakt, że znaczna część ówczesnych kontestatorów jest obecnie przedstawicielami struktur poli-
tycznych czy gospodarczych, które próbują wpływać na całokształt życia, a nawet myślenia współ-
czesnego człowieka.

Trzecią wreszcie utopią epoki nowoczesności była obietnica  naukowego i technicznego po-
stępu, który - w połączeniu z demokracją i wolnym rynkiem - miał doprowadzić do powszechnego
dobrobytu oraz powszechnej szczęśliwości całej ludzkości. Dzisiaj już wiemy, że wszystkie te ide-
ologie kolektywistycznego szczęścia nie tylko nie zrealizowały swoich obietnic, ale doprowadziły
do dramatycznego pogłębienia się problemów, które miały ostatecznie rozwiązać i przezwyciężyć.
Współczesny człowiek jest przecież jeszcze bardziej zależny od określonych instytucji i uwarunko-
wań (zwłaszcza politycznych i ekonomicznych) niż kiedykolwiek wcześniej. W poszczególnych spo-
łeczeństwach przybiera na sile walka klas i grup nacisku, a nieliczni bogaci żyją w otoczeniu coraz
większego kręgu ludzi przeżywających dramatyczną biedę i poczucie zupełnej bezradności.

W obliczu twardej rzeczywistości i bolesnych rozczarowań ponowoczesność - w przeciwień-
stwie do epoki nowoczesności - wycofuje się z obietnicy zapewnienia powszechnej szczęśliwości dla
całej ludzkości. Nowa epoka musi jednak karmić współczesnego człowieka jakimiś nowymi obietni-
cami i utopiami. W tej sytuacji ponowoczesność w centrum uwagi nie stawia już całej ludzkości lecz
pojedynczego człowieka, a w miejsce powszechnej szczęśliwości dla wszystkich obiecuje każdej jed-
nostce - w pojedynkę i w izolacji - osiągnięcie własnego, prywatnego szczęścia oraz własną, prywat-
ną drogę do „nieba” na ziemi. Jedyną - przynajmniej w teorii obowiązującą - granicą szukania takiego
prywatnego szczęścia oraz  indywidualnej, spontanicznej samorealizacji jest nienaruszanie dobra
drugiego człowieka.

Jedną z oczywistych i nieuniknionych konsekwencji tego typu utopii indywidualistycznego
szczęścia jest absolutyzacja tolerancji, czyli postawienie jej ponad miłością i prawdą, ponad zdro-
wym rozsądkiem i odpowiedzialnością. Ideologicznie i cynicznie rozumiana tolerancja znajduje
swoje najbardziej „poprawne” politycznie formy wyrazu w pobłażaniu wszelkiej słabości człowie-
ka, w akceptowaniu najbardziej nawet cynicznych i zaburzonych zachowań oraz w ... nietolerowa-
niu Kościoła katolickiego. Wyznawcom ponowoczesności zdaje się zupełnie nie przeszkadzać fakt,
że postawienie tolerancji na szczycie wartości oznacza, że podłość i szlachetność, miłość i niena-
wiść, uczciwość i korupcja zostają uznane za równowartościowe zachowania i że absolutyzowanie
tolerancji prowadzi do absurdalnych konsekwencji praktycznych. Człowiek „tolerancyjny” - w zna-
czeniu, jakie temu słowu nadaje ponowoczesność - powinien bowiem tolerować wszystko. A za-
tem także nietolerancję. Ponadto dosłownie rozumiana tolerancja oznacza ostatecznie pozosta-
wianie danego człowieka jego własnemu losowi. Także człowieka niedojrzałego, uzależnionego,
bezradnego czy krzywdzącego siebie i innych.

Ponowoczesność - która promuje nowe utopie i absolutyzuje relatywizm oraz ideologicznie
rozumianą tolerancję - popada w oczywiste sprzeczności i konflikty z obiektywną rzeczywistością
dotyczącą sytuacji człowieka na tej ziemi.  Elementarna analiza danych empirycznych wykazuje bo-
wiem, że nie jest możliwe osiągnięcie przez człowieka prywatnego szczęścia w oderwaniu od więzi
międzyosobowych, od oczywistych i wspólnych dla danej społeczności wartości, norm moralnych czy
regulacji prawnych i obyczajowych. Z tego powodu pogoń za utopią indywidualistycznego szczęścia
musi prowadzić do całkiem odwrotnych skutków, czyli do  powierzchowności w relacjach między-
ludzkich, do kryzysu więzi i zupełnej obojętności na los drugiego człowieka, do braku wrażliwości na
potrzeby innych, do niezdolności do współpracy, do nadmiernej koncentracji na samym sobie, do
postaw egoistycznych i cynicznych, do walki każdego z każdym.

Ideologia indywidualistycznego, prywatnego szczęścia kosztem więzi i wartości niszczy nie
tylko wymiar społeczny ludzkiego życia, ale w tym samym stopniu uniemożliwia rozwój poszcze-
gólnych osób. Czytelnym przykładem jest w tym względzie zastępowanie małżeństwa tak zwany-
mi „wolnymi związkami”. Wyznawcom ponowoczesności zdaje się nie przeszkadzać fakt, że mamy
tu do czynienia z wewnętrznie sprzecznym pojęciem. Tak bowiem, jak nie ma „suchej wody” czy
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wiednio zastosować i tylko poprzez słowo literatura może wyrazić myśli, uczucia, przemówić do
wyobraźni czytającego.

***
Problem wzajemnej relacji wartości jakie podsuwa rzeczywistość i prezentującego ją symbo-

lu, a także próba znalezienia w obrębie ukształtowanego już wyraźnie języka symboli miejsca na
ich osobistą interpretację w sposób szczególnie wyrazisty rysuje się w muzyce. Wydaje się, że tak
widoczna różnica warsztatu pomiędzy rodzajami sztuk - plastyką, literaturą,  muzyką nie powinna
przysporzyć szczególnych utrudnień ani też tworzyć okazji do nieporozumień. Przeciwnie, tym
wyraziściej zarysować się powinny charakterystyczne cechy postaw wewnętrznych i płynące z nich
inspiracje. Dzieła klasyków muzyki dawnej i współczesnej, by wymienić: Bacha, Beethovena, Czaj-
kowskiego, Chopina, Chaczaturiana, Debussy'ego, Pink Foydów, Emerson Like and Palmer, Ricka
Weakmena, Czesława Niemena, Krzysztofa Pędereckiego, podsuwają nam obrazy, które tworzymy
w swojej wyobraźni przekładając dźwięki na formę plastyczną - realną bądź abstrakcyjną. Taniec
z szablami, Wiosna, Taniec Łabędzia, Etiuda rewolucyjna, The Wall, Said of the moon, to sekwencje
postępujących po sobie i współbrzmiących w czasie  dźwięków łączących się w melodie
o pełnym wyrazie opowiadania. Przepełnione ruchem, barwą, wprowadzają nas w zupełnie inny
świat, gdzie przeżycia muzyczne nie są natury akustycznej, lecz czysto „duchowej”. Widzimy „oczy-
ma duszy” stworzone kadry rzeczywistość, której w normalnym stanie obcowania z obrazem nie
jesteśmy zdolni zauważyć.12

Muzyka wyraża impresje wewnętrzne, nieraz czerpane z natury, ale przekształcone w obrazy
istniejące wewnątrz nas i zamknięte w formie czysto muzycznej - takie odczucia niesie twórczość
Debussy'ego, twierdzi Kandynski. Z tego powodu właśnie Debussy jest często porównywany do
impresjonistów - malarzy; twierdzi się, że podobnie do nich i w równie osobisty sposób, pragnie
w swych dziełach oddać zjawiska natury. Trafność tego spostrzeżenia jest przykładem na to, jak
rozliczne sztuki nawzajem się inspirują i często zmierzają do podobnych celów.13 Pomimo wspól-
nych cech z impresjonistami, w muzyce Debussy'ego widoczna jest wielka troska o treść wewnętrz-
ną, że przede wszystkim słyszymy w niej starganą duszę, roztrzęsione nerwy i dręczące nas cierpie-
nia. Autor zawsze w swych utworach stara się o wewnętrzną charakterystykę wizji rzeczywistości.
Sztuka ta więc dysponuje językiem najbardziej adekwatnym do opisywania różnorodnych stron
świata, pozwala przeżyć to, czego się nie da powiedzieć słowami, co wymyka się pojęciom. Jest
dotknięciem innej rzeczywistości, której istnienie jedynie przeczuwamy.

***
Sztuka kształtuje człowieka, a człowiek sztukę. To stara prawda, jaki bowiem jest twórca,

jakie społeczeństwo i jego potrzeby, taki jest obraz wiedzy o świecie, o tym co materialne i o tym,
co duchowe, zamknięty w procesie odkrywania, zbliżania się do prawdy. Docierające do nas obra-
zy, stają się jakby zamkniętą książką, widzimy złożone stronice ale nie możemy do nich dotrzeć,
o tym co zawierają możemy jedynie wnosić z fragmentów, które zostały nam ukazane. To pobudza
ciekawość, każe uważnie badać powierzchnię, przestrzeń, dociekliwym wzrokiem analizować po-
zostawione na widoku fragmenty, zmusza do wysiłku odbudowywania, czy może raczej odkrywa-
nia i tworzenia swojej własnej wizji, własnej wersji oglądanego kadru rzeczywistości.

Sztuka społeczeństw pierwotnych, sztuka epoki paleolitu, neolitu znana nam dzisiaj
ze stanowisk archeologicznych z terenu całego naszego kontynentu, od Pirenejów aż po Ural, nie
była sztuką w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, ale niewątpliwie jest źródłem, prapoczątkiem
twórczości. Nie towarzyszyła życiu, nie ozdabiała go, lecz przenikała. Tworzyła historyczną kronikę,
reportaż, religię, magię oraz zupełnie już poza ówczesnymi kategoriami egzystencji - monumental-
ne ścienne malarstwo figuralne, menhiry, dolmeny i kromlechy. Jakie były motywy powstania, w
jaki sposób zostały wzniesione i jakim celom służyły - nigdy nie uzyskamy całej
o tym działaniu wiedzy. Nigdy również nie dowiemy się jakie było przeznaczenie olbrzymich rysun-
ków wyrytych na skale i czytelnych dopiero z lotu ptaka, odkrytych w Nasca w pobliżu Cusco,
bądź, po co nasi przodkowie z okresu kamienia gładzonego wybudowali słynny kromlech w Stone-
henge w Angli czy ustawili w Garnac w Bretanii wielki szlak menhirów.14  Archeolodzy domniemu-
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„kwadratowego koła”, tak też nie ma „wolnych związków” między ludźmi. Mogą być jedynie związki
trwałe, oparte na miłości i odpowiedzialności, lub związki nietrwałe, powierzchowne, niewierne i
niepłodne, oparte na naiwności, manipulacji, pożądaniu czy egoizmie. Pierwszymi ofiarami utopii
„wolnych związków” okazują się jak zwykle ci, którzy są najsłabsi i najbardziej niewinni, a zatem
dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawne.

Drugą - obok promowania utopii indywidualistycznego szczęścia, oderwanego od więzi mię-
dzyludzkich, od miłości i prawdy, od odpowiedzialności i zdrowego rozsądku - istotną cechą pono-
woczesności jest całkowity relatywizm i związany z nim nihilizm wartości, zupełna pustka aksjolo-
giczna, moralna, religijna, światopoglądowa. W ideologii ponowoczesności - która staje się jedy-
nym politycznie i kulturowo  "poprawnym" światopoglądem - nie obowiązuje żadna wspólnie
uznawana wartość, poza wyzbytą moralnego osądu tolerancją oraz poza wyzbytą moralnych od-
niesień demokracją. Jest rzeczą oczywistą, że pozbawiona jakichkolwiek odniesień aksjologicz-
nych czy moralnych tolerancja i demokracja nie może stanowić żadnej rzeczywistej wartości, ani
nie może być nośnikiem jakichkolwiek innych wartości. W konsekwencji dochodzi coraz częściej
do absurdalnych sytuacji, w których wyniki demokratycznych wyborów traktuje się jako ... zagro-
żenie dla demokracji - zwłaszcza jeśli wygrywa w nich prawica - nadal nie podając oczywiście
kryteriów czy wartości, które powinny stać ponad demokracją, by chronić ją przed zagrożeniami.

W perspektywie ponowoczesności nie liczy się zatem ani tradycja, ani religia, ani normy spo-
łeczne, ani zdrowy rozsądek, ani logiczna analiza rzeczywistości, ani cokolwiek innego,
co byłoby wspólną podstawą dążenia poszczególnych osób do szczęścia i radości życia. Konse-
kwencje praktyczne owej pustki aksjologicznej są liczne i dramatyczne. Zasygnalizujmy przynaj-
mniej te, które wydają się najważniejsze.

3. Egzystencjalne konsekwencje ideologii ponowoczesności

Ideologia ponowoczesności nie ma jeszcze długiej historii, ale jej konsekwencje są już wyraźnie
widoczne.  Propagowanie iluzji łatwego szczęścia w oderwaniu od więzi i wartości oraz absolutyzo-
wanie relatywizmu i akceptacja pustki aksjologicznej wpływa negatywnie na sytuację człowieka za-
równo w wymiarze społecznym i instytucjonalnym, jak również w wymiarze osobistym, rodzinnym
i obyczajowym.

W wymiarze społecznym przyjęcie ideologii ponowoczesności prowadzi między innymi
do  uzasadnionego lęku obywateli wobec wszelkiej władzy, zwłaszcza wobec tych przedstawicieli
władz ustawodawczych, którzy już zupełnie oficjalnie przyznają, że działają w pustce aksjologicz-
nej. W konsekwencji bowiem tacy ludzie stają się zupełnie nieprzewidywalni w swoich działa-
niach. Dla przykładu, może się  zdarzyć, że za kilka lat posłowie uchwalą prawo zobowiązujące
wszystkich, którzy przechodzą na emeryturę, do obowiązkowego poddania się eutanazji (z ewen-
tualnym wyłączeniem z tego obowiązku samych posłów i ich rodzin). Niemal codziennie przekra-
czane są kolejne bariery absurdów i okrucieństwa, a pustka aksjologiczna daje niekontrolowane
pole działania ludziom żądnym pieniędzy i władzy. Nieobliczalności rządzących towarzyszy rosną-
ca bezwzględność przestępców, którzy rozumieją dosłownie typowe dla ponowoczesności slogany
głoszące, że każdy ma prawo robić to, co mu się podoba, a wszyscy inni powinni tolerować ten
stan rzeczy. Przestępcy czują się coraz bardziej bezkarni także dlatego, że w ponowoczesności
z definicji nie sposób udowodnić żadnego przestępstwa. W tej perspektywie wszystko jest przecież
subiektywne i stąd według ponowoczesnych prawników nie sposób ustalić obiektywnej definicji
np. pornografii, obrazy uczuć religijnych czy molestowania seksualnego. W wymiarze społecznym
ponowoczesność prowadzi zatem do szybkiego wzrostu przestępczości, korupcji i anarchii oraz do
poczucia zagrożenia i bezradności u większości obywateli.

Jeszcze bardziej destrukcyjne skutki ideologii ponowoczesności obserwujemy w życiu osobi-
stym, rodzinnym i obyczajowym współczesnego człowieka. Wiąże się to ze wspomnianym już
kultem subiektywizmu, z zupełnie zawężoną i zaburzoną hierarchią wartości (tolerancja
i demokracja postawiona ponad miłością i prawdą), z promowaniem błędnej filozofii życia (doraź-
na  przyjemność jako główne kryterium działania). W konsekwencji ponowoczesność można trak-
tować jako ideologię powtarzającą dramat grzechu pierworodnego. Wyznawca tej ideologii po-
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nas doświadczenie historii zaświadczą, że każda cywilizacja, każdy okres historyczny, każdy krąg
kulturowy, a w końcu każdy człowiek musi odkrywać świat. Jeśli spojrzymy wstecz poprzez amfila-
dę historii, to niezależnie od tego, w którym zwrócimy się kierunku, ani jak daleko uda nam się
zaglądać, napotkamy niekończące się poszukiwania  i często heroiczną pracę, której efekty koszto-
wały życie, honor lub zapomnienie.9

Natura odkrycia i jego związki z rzeczywistościami wyzwalają nieprzebrane bogactwo inspi-
racji do tworzenia nowych wartości. Ta wielość wprowadza moment pewnego chaosu i zamiesza-
nia, ale właśnie to zawirowanie umożliwia narodziny nowej myśli, nowego początku, czyli czegoś,
co sygnalizuje nowy ład. W swej istocie świat jest inny niż się wydaje, a powinność artysty polega
na wydobyciu jego prawdziwej natury. Bezpośrednie dane, w jakich świat zewnętrzny i wewnętrz-
ny się przejawia i z jakimi na ogół mamy do czynienia uważane są w jakimś sensie za fragmenta-
ryczne, złudne. Trzeba się przez nie „przebić” do sedna rzeczy, dokonać ich „przekroczenia”. Po-
strzeganie form, zjawisk, zdarzeń daje możliwość stworzenia czegoś na nowo, powtórnie. Wykre-
owany obraz jest wynikiem konfrontacji rzeczywistości fizycznej i wewnętrznej. Sens dzieła polega
wtedy nie na imitowaniu czy naśladowaniu rzeczywistości, lecz na ujawnianiu istoty zbliżania się
do niej, na ukazywaniu tego czym naprawdę jest.

„Michał Anioł Buonarroti znalazł był w ogrodzie Medyceuszów blok starożytnego marmuru.
Podszedł do Medyceusza i rzekł: oto w marmurze tym jest Dawid młodzieniec z procą w ręku ...”10

W cytowanej wypowiedzi blok marmuru nie jest blokiem marmuru. W świecie Michała Anioła
obowiązują inne prawa: to, co rzeczywiste, prawdziwe tkwi głębiej ukryte przed oczami ludzi.
Teraz wystarczy już sam akt kreacji, zabieg techniczny by wydobyć istotę rzeczy ukrytą w kamieniu.
Świat z jego rzeczywistościami  jest widoczny jako twór „niegotowy” jako coś, co jeszcze nie jest
tym, czym powinno być. Wynika z tego konieczność „dopomożenia” mu do zaktualizowania za-
wartych w świecie możliwości, które w nim da się wypatrzeć i które wobec samego faktu ich
istnienia należy dopiero rozwijać i czytać.

***
Zamykając swoją poprzednią myśl z rozmysłem użyłem pojęcia „czytać”, gdyż chciałbym po-

święcić nieco uwagi słowu, należącemu do języka sztuki podobnie jak inne znaki - naładowanemu
ekspresją, dynamizmem i barwą.

Słowo - wyraz, zbiór graficznych znaków litery, zamieniane jest na dźwięki tworzące formę
opisu, opowiadania, eseju, wiersza. Słysząc je, w naszym umyśle odruchowo powstaje  abstrakcyj-
ny bądź rzeczywisty jego obraz, obraz, do którego słowo jest przypisane jest desygnatem wery-
stycznej formy nazwy. Ów dźwięk słowa słyszymy chyba nieświadomie. Odpowiednio nim mani-
pulując, tworząc kompozycje literackie artysta kreuje namacalne obrazy rzeczywistości: dźwięk
dzwonów, hałas upadającej deski, pisk szczura, swąd spalenizny, gniew, nienawiść.

Atmosferę katastrofizmu, naturalistycznego wizjonerstwa buduje Jerzy Kosiński w powieści
„Malowany ptak”. Pomroka duchowa, niepewność, niewiedza i strach to obraz świata przedsta-
wionego. Świata, który przecież powstał na gruncie doświadczeń zakorzenionych w świadomości
artysty wprowadzony w magiczny krąg wyobraźni, konkretyzujący się poprzez otwarcie puszki
Pandory w wynaturzoną wizję rzeczywistości.

Przy pomocy tych samych, czysto artystycznych środków Jerzy Pilch buduje inny obraz,
bardziej refleksyjny, analityczny. Powieść „Pod Mocnym Aniołem” jest zbiorem poukładanych
kadrów, w których Pilch zamyka obrazy rzeczywistości, przeplatając je „strumieniem” uwew-
nętrznionych scen wynikających z jego myśli, z jego podświadomości. Są one bogate w kolor,
dźwięk, zapach, smak, ciszę nocy i wschodu słońca. Nostalgiczne, czasem śmieszne, czasem
wypełnione złością bezradności i beznadziei.

„[...] Nigdy jeszcze proza Pilcha nie działała tak intensywnie. „Pod Mocnym Aniołem” (Nike2001)
wciąga, fascynuje, ale tez intryguje, a momentami wręcz odrzuca. Książka jest jednocześnie bole-
sną, w okrutnej szczerości bliską ekshibicjonizmowi spowiedzią i próbą zbudowania własnego
mitu.”11 - pisze J. Wakar. Prawdziwie wewnętrzna, nie traci dzięki temu swej siły wyrazu. Słowo
jest w tym przypadku jednym ze znaków, które posiada dwa znaczenia: jedno bezpośrednie
i drugie wewnętrzne, jest tworzywem, kodem komunikacyjnym, który tylko ta sztuka umie odpo-
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dobnie jak ludzie na początku historii - wierzy, że potrafi własną mocą odróżnić dobro od zła,
że jest dobrym sędzią we własnej sprawie oraz że sam poradzi sobie z życiem: bez Boga, bez
obiektywnych zasad moralnych, bez pracy nad sobą, bez dyscypliny i czujności, bez miłości, praw-
dy i odpowiedzialności, w oderwaniu od obiektywnych uwarunkowań ludzkiej egzystencji. Innymi
słowy człowiek ponowoczesny przypisuje sobie boskie atrybuty: pełną świadomość, zupełną nie-
omylność, nieograniczoną wolność, całkowitą samowystarczalność. Skutki tego typu iluzji, opartej
na przecenianiu ludzkich możliwości i na zupełnym ignorowaniu wewnętrznych słabości i konflik-
tów człowieka, siłą rzeczy muszą być bardzo bolesne. Zamiast odróżniać dobro od zła, człowiek
postmodernistyczny miesza dobro ze złem i toleruje zło. Popada w coraz poważniejsze konflikty
i cierpienia i coraz bardziej nie radzi sobie z własnym życiem.

4. Grzech pierworodny ponowoczesności: ucieczka od rzeczywistości

Można się zdumiewać, że ideologia ponowoczesności, która opiera się na skrajnie zawężonej
i nierealistycznej wizji człowieka i która proponuje utopijne, nierealistyczne recepty na szczęśliwe
życie, jest nadal modna, a nawet zyskuje kolejnych zwolenników. Wydaje się, że ponowoczesności
nie są w stanie zaszkodzić nawet najbardziej ewidentne fakty empiryczne i statystyki, które dowo-
dzą, że jest to system kulturowo-społeczny wyjątkowo szkodliwy dla człowieka. Dzieje się tak
dlatego,  że istotną cechą mentalności ponowoczesnej jest ucieczka od rzeczywistości oraz uciecz-
ka od logicznego, realistycznego myślenia na temat człowieka i jego sytuacji egzystencjalnej. Po-
nowoczesność ucieka od prawdy i zdrowego rozsądku. Mamy tu do czynienia z cywilizacyjną schi-
zofrenią, ze swoistym rozdwojeniem zbiorowej jaźni współczesnego człowieka. W myśleniu o świecie
zewnętrznym ponowoczesność nadal bowiem respektuje zasady logicznego myślenia i dąży do
poznania obiektywnych faktów. Natomiast w myśleniu o człowieku ponowoczesność proponuje
oparcie się na subiektywnych przekonaniach i odczuciach poszczególnych ludzi. Człowiek pono-
woczesny ma świadomość, że świat, w którym żyje, podlega różnym obiektywnym prawom
i uwarunkowaniom. Zdumiewa się natomiast, gdy ktoś mu próbuje przypomnieć, iż obiektywne
fakty, prawa i uwarunkowania wpływają również na jego własną sytuację i postępowanie.

Doprowadzona do absurdu relatywizacja prawdy oraz absolutyzacja subiektywnej percepcji
rzeczywistości, typowa dla ponowoczesnych ideologii, wynikała w punkcie wyjścia ze słusznego
stwierdzenia, iż człowiek jest stronniczy i niedoskonały w swej percepcji świata, a zwłaszcza
w swym sposobie postrzegania samego siebie. Z czasem jednak ponowoczesność stała się ideolo-
gią tej ludzkiej stronniczości intelektualnej oraz apoteozą subiektywizmu. W ten sposób ideologia
ponowoczesności odsłania swoją wewnętrzną sprzeczność. Z jednej bowiem strony ukazuje po-
znawcze ograniczenie człowieka, a z drugiej strony traktuje te ograniczone, subiektywne przeko-
nania jednostki jako nadrzędne, a nawet jedyne kryterium ludzkiego myślenia i postępowania. Na
skutek tej wewnętrznej sprzeczności wymiar intelektualny człowieka stracił w ponowoczesności
swoje znaczenie. Obserwowanie ludzkiego życia i wyciąganie logicznych wniosków stało się wręcz
„niepoprawne” politycznie i cywilizacyjnie. Nawet nauki empiryczne o człowieku w dużym stopniu
poddały się temu procesowi intelektualnej degradacji. Przestały być bowiem dziedziną poszukiwa-
nia i analizowania faktów, a stały się jeszcze jednym polem walki o władzę (np. „badania nauko-
we” opinii publicznej na zlecenie sponsorów politycznych) lub walki o klienta (np. „badania nauko-
we” na temat wartości zdrowotnych masła i margaryny na zlecenie lobby producentów). Nic dziw-
nego, że tego typu „badania” dają „wyniki” zgodne z oczekiwaniami określonego zleceniodawcy.

Ponowoczesna nauka poszukuje coraz to nowych technik subiektywizacji „prawdy”. Typo-
wym przykładem mogą tu być modne ostatnio badania naukowe na temat stopnia zadowolenia
i poczucia szczęścia w poszczególnych krajach czy społecznościach. „Badania” te polegają na ...
analizowaniu subiektywnych deklaracji w tym względzie i w ogóle  nie uwzględniają kryteriów
obiektywnych (np. liczba alkoholików, narkomanów, samobójców, chorych psychicznie czy prze-
stępców w danym społeczeństwie). Innym symptomatycznym przykładem subiektywizacji nauki są
badania na temat przyczyn inicjacji alkoholowej czy narkotykowej wśród dzieci i młodzieży. Także
w tej dziedzinie badacze ograniczają się do bezkrytycznego rejestrowania subiektywnych deklara-
cji na ten temat, ignorując fakt, że nieletni, którzy wyrządzają sobie krzywdę sięganiem po sub-
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to kadr, wycinek części jaka do nas dociera, niosące wielość informacji z płynących do nas sygna-
łów zjawisk, zdarzeń i sytuacji. Budowanie nowych „utworów” złożonych ze światła, barwy, dźwięku,
słowa, stanowi zarazem sprawdzian rodzaju i wymiaru jakości naszej percepcji a także stan naszej
świadomości.

Henryk Stażewski powiada: „Gdy przemija zużywająca się rzeczywistość, jak moneta wytarta
w obiegu i pojawia się nowa, zastępująca ją rzeczywistość, to lustrzanym odbiciem tego bezustan-
nego procesu przetwarzania się jest sztuka ... [...] .... Przez sztukę włamujemy się do prawdy rze-
czywistości kryjącej się w szarej mgle pyłu codzienności, która dla artysty zawiera złudzenie rzeczy-
wistości lub rzeczywistość fałszywą.”5

Określenie sztuki - wyrażone przez Stażewskiego - jako dziedziny, w której dokonuje się za-
mknięcie w formę zaistniałych zjawisk dotyczących rzeczywistości z różnego czasu, okresu wydaje
mi się szczególnie trafne.

W sztuce to właśnie, w chronologiczny sposób ułożone są obrazy, dzieła dokumentujące pro-
ces stworzony przez rozum wielu pokoleń, notowania etapów rozwoju poznawania, uświadamia-
nia, porozumiewania się i przekazywania informacji dotyczącej jej samej.

Dla sztuki, w granicach której znajduje się wiele sposobów obrazowania rzeczywistości istot-
ne znaczenie ma język wypowiedzi, jego bogactwo, jakość, znaczenie. Słowo, dźwięk, linia, kre-
ska, barwa, bryła, przestrzeń stanowią główne elementy tego języka. Przy ich pomocy staramy się
przekazać komunikaty dotyczące znaczących zjawisk i wydarzeń istniejących w nas i wokół nas. Są
to znaki6 jakimi człowiek porozumiewa się z innymi ludźmi, jakimi wyraża co czuje i myśli. Ujawnia
się ów język także w okresie formowania indywidualnej drogi twórczej, określania własnej we-
wnętrznej postawy.

Intersemiotyczny przekład realizuje się w przełożeniu myśli na słowo, bądź kształtuje tę myśl
jako rzeźbę lub obraz malowany czy rysowany, czasem wysnuje z niej melodię. To współżycie
myśli, uczuć, słów i obrazu towarzyszy człowiekowi od najwcześniejszych momentów jego świa-
domości i tak samo jak przed setkami tysiącleci, gdy w grotach paleolitu ocknęły się pierwsze
objawienia tych widomych znaków7, tak i dziś natchnieniem tworów naszej wyobraźni wprowa-
dzani jesteśmy w świat niespodzianych przenośni i symboli określających stany rzeczywistości.

Tym, co powoduje powstawanie produktów naszej świadomości - myśli jest mechanizm pro-
cesu twórczego.8 Na ogół jest on podobny wszystkim tym, którzy posługują się znakami języka
sztuki. Poddani są oni naporowi impulsów ze świata zewnętrznego, zjawiskami postrzegalnymi
wzrokowo, „intuicji twórczej”, spontanicznej emocji i (niekoniecznie natychmiastowej) potrzebie
wypowiedzi. Kiełkować zaczyna jedynie myśl-wizja pierwotnych rygorów, według których twórca
nada jej kształt. Dopiero z chwilą przystąpienia do realizacji dzieła przechodzi do działań uwarun-
kowanych z jednej strony techniką rzemiosła, z drugiej świadomością artystyczną, to znaczy jego
stosunkiem do zastanego świata sztuki. Badamy wówczas przejmowany bagaż kulturowy, określa-
my jego przydatność dla swych potrzeb i celów, porównujemy stojące za nim wartości z własnymi.
I zależnie od wyników tej konfrontacji, bądź przyjmujemy z drobnymi tylko uzupełnieniami to
bezpośrednie dziedzictwo, bądź dokonujemy istotnych zmian języka sztuki, szukając bardziej współ-
czesnych form wyrazu dla zachowanych wartości lub zachowane formy obdarzając nowymi zna-
czeniami. Zrodzony z tego procesu obraz odtwarza rzeczywistość, konstruuje jej nową formę, bądź
przedstawia tę, która jeszcze nie istnieje, a jest wynikiem intelektu i wiedzy o potędze myśli ludz-
kiej. Juliusz Verne w swojej powieści „20000 mil podmorskiej żeglugi” przedstawił łódź podwodną
- na ówczesne czasy rewelacyjną fantazję, opartą na wybujałej wyobraźni autora, lecz jak wiado-
mo ten bajkowy obraz zmaterializował się. Geniusz epoki renesansu Leonardo da Vinci dążył do
umożliwienia lotu w przestworza, uważając, że człowiek jako cząstka natury powinien tego doko-
nać i również miał rację. Jedynie czas, moment historii, w którym chciano tego dokonać nie dyspo-
nował bogactwem wystarczającej wiedzy o rzeczywistości, umożliwiającej realizację tych śmiałych
projektów, natomiast ich świadomość bombardowana sygnałami ze świata zewnętrznego zapłod-
niła intuicję twórczą. Każdy z nas sięgając pamięcią do własnych najwcześniejszych wrażeń, może
odtworzyć swoje odkrywanie świata. Proces ten, wspierany przez kolejne stopnie żmudnej eduka-
cji, odsłania przed nami coraz to głębsze warstwy porządków, struktur i prawideł rządzących rze-
czywistością. Poszukiwanie, odkrywanie, odsłanianie cokolwiek to znaczy - a o czym przekonuje
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stancje psychotropowe, mają przecież z definicji zawężoną i zniekształconą świadomość motywów
własnego postępowania ze względu na działanie psychicznych mechanizmów obronnych, które
dobrze już znamy od czasów Z. Freuda. Dzięki takiej subiektywizacji badań można uciec od niepo-
kojącej prawdy, że opanowane ponowoczesnością społeczeństwa przeżywają większy kryzys niż
inne narody czy że ludzie młodzi mają najpierw problem z życiem, a dopiero w konsekwencji
problem z piciem lub sięganiem po narkotyk.

Typowe dla ponowoczesności podporządkowanie myślenia, a nawet badań naukowych ce-
lom politycznym, ekonomicznym i ideologicznym nie byłoby możliwe bez wyraźnego obniżenia
poziomu moralności w dziedzinie życia intelektualnego w ostatnich kilku dziesięcioleciach. W ko-
munizmie wielu intelektualistów poddawało się demoralizacji, prowadząc badania „naukowe” czy
głosząc poglądy zgodne z oczekiwaniami partii komunistycznej. Obecnie wielu intelektualistów
podporządkowuje się oczekiwaniom i wymaganiom sponsora politycznego, finansowego czy me-
dialnego. Chyba dla każdego jest oczywiste, że najwięcej szkód w społeczeństwie mogą  wyrzą-
dzić właśnie ludzie inteligentni, którym brak podstawowych wartości moralnych i którzy nie są
ludźmi prawego sumienia.

Kryzys myślenia i ucieczka od rzeczywistości wynika nie tylko z nierealistycznych, ideologicz-
nych założeń, na których opiera  się ponowoczesność, z nacisków politycznych i ekonomicznych
czy z kryzysu moralnego znacznej grupy intelektualistów. Kryzys myślenia i ucieczka w świat su-
biektywizmu jest też wynikiem tchórzostwa współczesnego człowieka wobec prawdy. To tchórzo-
stwo wynika z faktu, że istnieje bezpośredni związek między jakością myślenia a jakością postępo-
wania danego człowieka. Jakość myślenia o świecie zewnętrznym zależy głównie od jakości inte-
ligencji, a także od pracowitości i wykształcenia. Natomiast jakość myślenia danego człowieka
o samym sobie i o własnej sytuacji życiowej zależy nie tyle od ilorazu inteligencji, co raczej
od jakości postępowania. Im bardziej jest ktoś niedojrzały w postępowaniu, tym bardziej staje się
stronniczy w myśleniu. Istnieje zatem ścisły związek między racjonalnością a moralnością, zwłasz-
cza w zakresie myślenia o człowieku.

Ponowoczesność ucieka od faktu, że im większy kryzys egzystencjalny przeżywa dany czło-
wiek, tym bardziej boi się on prawdy o sobie i tym bardziej skłonny jest wierzyć, że taka prawda
w ogóle nie istnieje. W obliczu poważnego kryzysu życiowego może dojść do sytuacji, w której
dany człowiek używa swej zdolności myślenia głównie po to, by oszukiwać samego siebie. Typo-
wym przykładem jest postawa alkoholików czy  narkomanów, którzy w czynnej fazie choroby
ulegają intelektualnej automanipulacji zwanej systemem iluzji i zaprzeczeń. Łudzą się, że nie są
ludźmi uzależnionymi i zaprzeczają wszystkim, najbardziej nawet oczywistym i bolesnym konse-
kwencjom sięgania po alkohol czy narkotyk. W obliczu ideologicznie "poprawnej" ucieczki od rze-
czywistości i od obiektywnej prawdy człowiek ponowoczesny zdumiewa się, gdy zaczyna doświad-
czać,  że jednak istnieją jakieś obiektywne fakty, że podstawowe normy moralne czy wartości nie
są wytworem czyjejś fantazji, lecz wynikają z obserwacji rzeczywistości i że ludzkie życie nie zależy
jedynie od naszych subiektywnych przekonań.

Freud przypominał, że Lustprinzip, czyli kierowanie się zasadą doraźnej przyjemności zamiast
zasadą realizmu, jest typowe dla osób niedojrzałych psychicznie. Tymczasem ponowoczesność
promuje zasadę przyjemności nie tylko jako właściwą filozofię życia, ale także jako rozsądną filozo-
fię myślenia. W konsekwencji człowiek ponowoczesny używa myślenia nie po to, by gromadzić
obiektywne informacje o sobie i o własnym postępowaniu oraz by żyć w świecie faktów, lecz po to,
by wprowadzać siebie w dobry nastrój poprzez naiwnie usprawiedliwianie popełnianych błędów
oraz poprzez  ucieczkę od świadomości, że może jednak powinien zmienić coś w swoim dotychcza-
sowym sposobie postępowania. Człowiek ponowoczesny ma skłonność przyjmowania tylko tych
prawd o sobie i o własnym postępowaniu, które jest w stanie respektować we własnym życiu.

Zamiast krytycznej refleksji nad osobistą sytuacją życiową  i wyciągania wniosków z własnych
błędów ponowoczesność proponuje współczesnemu człowiekowi zmianę sposobu myślenia. Prowa-
dzi to do jeszcze bardziej błędnego postępowania, a w konsekwencji do jeszcze większego zawęże-
nia i zniekształcenia świadomości. Taka sytuacja może doprowadzić do najgroźniejszej choroby, jaka
może dotknąć człowieka. Chorobą tą jest obojętność  człowieka na własny los.
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Rozważania te są próbą zwięzłego nakreślenia procesu odkrywania rzeczywistości w akcie
widzenia, wyników tej obserwacji, perypetii związanych z poszukiwaniem własnych form
obrazowania świata oraz określenia miejsca wyników działań twórczych na przestrzeni dziejów.

Proponuję możliwe, choć niekonieczne do przyjęcia, rozwiązania wspierające zabiegi orientacyjne.
„Kiedy obserwujemy poruszające się na wietrze liście, podziwiamy lecące pod chmurami klu-

cze ptaków, albo śledzimy drogę mrówki wracającej do mrowiska, jednoczymy się z tym, co widzi-
my w uczuciu podziwu, które zatrzymuje czas i jest spełnieniem naszej obecności na ziemi. Wpada-
my wtedy niespodziewanie w magiczne piękno przyrody, które jest harmonią. Fascynująca wizja
świata odsłaniającego się przed nami pojawia się dzięki temu, że widzimy”.1

Czym więc jest ten proces, dzięki któremu możemy określić formę, barwę, przestrzeń, stan
emocjonalny? Słownik języka polskiego określa go w następujący sposób:

„- reagować odpowiednimi wrażeniami na bodźce działające na narządy wzroku, postrzegać,
rozróżniać przedmioty wysyłające, odbijające lub przepuszczające światło, ich wielkość, kształt,
barwę i ruch...

- odtwarzać, wywoływać w pamięci, w wyobraźni; widzieć we wspomnieniach, widzieć coś
oczami duszy...

- uświadomić sobie coś, przekonać się o czymś, stwierdzić coś, zauważyć, poznawać ...”2

Jak wynika z definicji, a zwłaszcza pierwszego jej punktu, widzenie jest mechanizmem istnie-
nia w świecie światła. Światło buduje formy, czyli - światło stwarza przedmioty, światło tworzy
barwę, przestrzeń, ruch. Światło jest obrazem Boga. Światło jest elementem twórczym, jest narzę-
dziem. Zawsze fascynowało artystów. Filozofia i mistyka światła mają swoją tak bogatą historię,
że nie sposób tu nawet zbliżyć się do niej. Powszechność widzenia, jego idealny charakter sprawia,
że jest to najbardziej ogólny sposób komunikacji między ludźmi, a także proces rozwoju świado-
mości człowieka.

W najprostszym rozumieniu - świadomość jest odbiciem zwierciadlanym tego, co się dzieje
w świecie zewnętrznym, ponieważ największa ilość informacji dociera do człowieka poprzez oczy.
Są one bowiem podstawowym instrumentem, dzięki któremu człowiek najpełniej spośród posia-
danych zmysłów jest w stanie poznać otaczającą go przestrzeń. Zmysł wzroku przyswaja najwięk-
szą ilość informacji  w znacznie szybszym tempie aniżeli zmysły dotyku, węchu czy słuchu. Otwie-
rając oczy widzimy świat wypełniony światłem określającym to, co materialne, ulotne, mgliste.
Widzenie pozwala na wniknięcie w rzeczywistość, której jesteśmy częścią, a poprzez swoje dąże-
nia, działania stajemy się jej współtwórcami, kreatorami, budując obrazy nie istniejące w niej,
będące jedynie wynikiem myśli. Widzenie opisuje świat linią ciągłą, łącząc ze sobą ludzi i przed-
mioty, wydarzenia dnia codziennego i obrazy wyobraźni. Stwarza zintegrowany obraz świata
w umyśle człowieka.3 Słuszną zatem wydaje się fraza E.T.Halla: „Człowiek widząc uczy się, a to
czego się uczy, wpływa na to co widzi.”4

W tym kontekście niezmiernie interesującym zjawiskiem staje się sposób w jaki nasza osobo-
wość, predyspozycje naszego umysłu, percepcja i wrażliwość, osobnicze predestynacje oraz suma
nabytej wiedzy stwarzają warunki do powstania nowej rzeczywistości. Czas, ruch i przestrzeń,
światło i ich struktury to obszary, w których dokonujemy poszukiwań, których możemy dotknąć,
określić i zanotować przy pomocy narzędzia jakim jest ołówek i papier, rylec i pędzel, aparat foto-
graficzny. Pozwalają one na budowanie nowej rzeczywistości artystycznej poprzez zanotowanie
ulotnych, jednorazowych fenomenów świata, który jest  w nas i który nas otacza. Powstałe obrazy
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W obliczu naiwnych założeń ideologicznych ponowoczesności, które prowadzą do kryzysu

współczesnego człowieka na nieznaną dotąd skalę, można byłoby się spodziewać, że przejście
tego typu toksycznej ideologii  do przeszłości jest już tylko kwestią najbliższych lat. Jestem jednak
przekonany, że ideologia ponowoczesności będzie miała dłuższą historię, gdyż opiera się na dwóch
filarach, które niełatwo podważyć. Filar pierwszy to ogromna naiwność wielu ludzi, a filar drugi to
równie wielki cynizm niektórych osób i środowisk. Ludzie naiwni przyjmują chętnie ideologię po-
nowoczesności, gdyż ona obiecuje im prawa bez obowiązków, wychowanie bez stresów, demo-
krację bez norm moralnych, szczęście bez miłości, prawdy i odpowiedzialności. W obliczu tego
typu obietnicy łatwego szczęścia ludzie naiwni i niedojrzali stają się zupełnie bezkrytyczni. Podob-
nie jak pierwsi rodzice, którzy nie próbowali nawet skonfrontować podszeptów węża z głosem
Boga czy z głosem własnego sumienia. Drugim fundamentem ponowoczesności jest cynizm i prze-
wrotność ludzi z określonych grup społecznych. Ludzie ci są świadomi absurdalności i toksyczności
ideologii ponowoczesnej i właśnie dlatego ją promują jako szczyt rozwoju i inteligencji człowieka.
Czynią to z pełną premedytacją, gdyż świetnie zdają sobie sprawę, że ludźmi niedojrzałymi i nie-
szczęśliwymi najłatwiej rządzić i najłatwiej na nich zarobić. Ludzie nieszczęśliwi i bezkrytyczni ku-
pią przecież najbardziej nawet toksyczne towary i usługi, jak np. alkohol, nikotynę, narkotyk, por-
nografię, środki antykoncepcyjne, usługi terapeutyczne. Kupią także normalne towary, ale
w nadmiernych ilościach, gdyż u ludzi niedojrzałych i nieszczęśliwych łatwo wyrobić sztuczne po-
trzeby, a jednocześnie równie łatwo drastycznie zawęzić czy zagłuszyć ich rzeczywiste potrzeby
i pragnienia.

W obliczu ponowoczesności z jej utopiami indywidualistycznego szczęścia oderwanego od
zdrowego rozsądku, prawdy i miłości, z jej pustką aksjologiczną, z jej karykaturalnym obrazem
człowieka, z jej ucieczką od rzeczywistości trzeba zająć rozważną i odpowiedzialną postawę. Nie-
dojrzałością byłoby oburzanie się na tę formę (anty)kultury i mentalności. Niewiele też pomoże
demonizowanie obecnej sytuacji, oburzanie się na ponowoczesność i  unikanie dialogu z tą ideolo-
gią. Rozsądniejszą postawą jest krytyczne analizowanie ponowoczesności z jej wszystkimi przeja-
wami, wewnętrznymi sprzecznościami i negatywnymi konsekwencjami. Tylko wtedy bowiem je-
steśmy w stanie roztropnie działać, aby bronić siebie i innych przed tą groźną ideologią. Sądzę,
że najważniejszym i najskuteczniejszym polem obrony powinna być troska o wychowanie. Przypa-
trzmy się zatem na koniec temu zagadnieniu.

5. Wychowanie w dobie ponowoczesności

W oparciu o przedstawione powyżej analizy jest rzeczą oczywistą, że ponowoczesność  two-
rzy kontekst społeczny, który jest wyjątkowo szkodliwy dla wychowania młodego pokolenia. Po-
nowoczesność jest w sensie dosłownym formą antypedagogiki i największe szkody może przy-
nieść właśnie wśród dzieci i młodzieży. Ideologia ponowoczesności niesie bowiem obietnice, które
obiektywnie są oczywistą utopią, ale które subiektywnie są tym bardziej atrakcyjne i pociągające,
im bardziej ich odbiorca jest kimś niedojrzałym i nie w pełni szczęśliwym. A tak z definicji wygląda
przecież sytuacja osób w wieku rozwojowym. Najbardziej szkodliwa w wymiarze pedagogicznym
jest właściwa ponowoczesności obietnica łatwego szczęścia, a zatem szczęścia osiągniętego ina-
czej niż poprzez wychowanie dojrzałego człowieka, który umie kochać i pracować. Ochrona mło-
dego pokolenia przed toksycznymi ideologiami oraz iluzjami ponowoczesności wymaga jednak
czegoś więcej niż tylko stanowczego demaskowania  zagrożeń. Wymaga udzielania dzieciom
i młodzieży odpowiedzialnej i cierpliwej pomocy wychowawczej.

Aby to stało się możliwe, wychowawcy muszą powrócić do - „niepoprawnego” politycznie
i pedagogicznie - całościowego oraz realistycznego rozumienia wychowanka. Ponowoczesność widzi
bowiem w wychowanku jedynie jego pozytywne aspekty i możliwości oraz dostrzega głównie,
a czasem jedynie, jego cielesność, emocjonalność i subiektywne przekonania. Tymczasem realistycz-
ne rozumienie wychowanka oznacza, że wychowawca zdaje sobie sprawę zarówno z wielkości
i niezwykłości wychowanka (to ktoś, kto może nauczyć się rozważnie myśleć, roztropnie kochać
i podejmować odpowiedzialne decyzje), jak i z jego ograniczeń i słabości (wychowanek to ktoś, kto
potrafi skrzywdzić samego siebie i kogo czasami trzeba chronić przed jego własną naiwnością
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i bezradnością). Z kolei całościowe rozumienie wychowanka oznacza, że rodzice i inni wychowawcy
dostrzegają i formują  wszystkie jego sfery: cielesną, płciową, seksualną, intelektualną, emocjonalną,
moralną, duchową, religijną, społeczną.

Drugim - obok realistycznego i całościowego rozumienia wychowanka - zadaniem wycho-
wawców jest przyjęcie celów wychowania dostosowanych do natury oraz potrzeb i aspiracji czło-
wieka. W tej perspektywie podstawowymi celami wychowania jest uczenie realistycznego myśle-
nia oraz dojrzałej miłości. Chodzi zwłaszcza o to, by wychowanek uczył się coraz lepiej rozumieć
siebie i innych ludzi oraz coraz mądrzej kochać siebie i innych.

Trzecim zadaniem wychowawców jest stosowanie właściwych metod wychowania. Podsta-
wową metodą pedagogiczną jest wychowująca miłość, czyli miłość bezwarunkowa i nieodwołal-
na, a jednocześnie dostosowana w słowach i czynach do niepowtarzalnej sytuacji i zachowania
danego wychowanka. W kontekście tak rozumianego wychowania przez miłość konieczne jest
stawianie wychowankowi rozsądnych wymagań, uczenie dyscypliny, demaskowanie zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych oraz egzekwowanie naturalnych konsekwencji popełnianych przez
wychowanka błędów.

Czwartym wreszcie zadaniem wychowawców w dobie ponowoczesności jest kierowanie się
mentalnością zwycięzców. Oznacza to odwagę proponowania wychowankowi optymalnej drogi
życia i rozwoju. Wychowawca to ktoś, kto pokazuje drogę do pełnej radości życia, a nie ogranicza
się do przestrzegania przed zagrożeniami czy do redukowania strat, gdy wychowanek zacznie
krzywdzić siebie i/lub innych ludzi. Ważną cechą wychowawcy o mentalności zwycięzcy jest też
cierpliwość oraz zaufanie, że przynajmniej część wychowanków skorzysta z proponowanej im dro-
gi, a inni również pójdą chociaż trochę w kierunku miłości, prawdy, wolności i odpowiedzialności.
Im więcej będziemy mieli rodziców, księży, pedagogów, psychologów i innych wychowawców,
którzy opierają wychowanie na przedstawionych powyżej zasadach, tym mniej będzie młodych
ludzi, którzy poddadzą się toksycznym utopiom ponowoczesności i tym szybciej przejdzie do histo-
rii ta ideologia, która doprowadziła do pojawienia się cywilizacji uzależnień, iluzji i śmierci na
niespotykaną dotąd skalę.
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