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WSTĘP

MOJE 25 LAT Z 45 LAT NA UCZELNI

Ż

e czas szybko mija dociera to do nas wtedy gdy pojawia się jubileusz, Wydział Sztuki
świętuje swoje 25 lat. Dla nielicznych to praca od początku. Niektórzy przelecieli
przez wydział jak wiatr z różnych powodów,umowy zlecenia, lepsza praca, śmierć.
Ale upór i zaangażowanie pracowników etatowych pozwoliło na stworzenie zespołu
z którego możemy być dumni. Z okazji tego jubileuszu chciałbym życzyć wszystkim
kolegom a zwłaszcza naszym wychowankom by dar jakim jest wydział szanowali
i chronili od złego, który czyha na potknięcie. Życzę moim uczniom, byłym asystentom
energii, zapału i cierpliwości by doprowadzili wydział do najwyższego poziomu by nie
roztrwonili dorobku, który powstawał przez 25 lat. Uzyskanie pełni praw akademickich
doktoryzowania i habilitowania jest powodem do dumy. Wystawa zorganizowana z tej
okazji w MCSW „Elektrownia“ ukazuje różnorodny artystyczny dorobek pracowników
etatowych wydziału z którego możemy być dumni. Trochę brakuje mi tych wszystkich,
którzy pracowali na umowie zleceniu, którzy mają swój wkład w rozwój wydziału. Ale tak
zdecydowały władze wydziału. Planowany jest zjazd absolwentów może to być ciekawe
doświadczenie. W dalszym ciągu Galeria Rogatka jest zamknięta to bardzo wielka szkoda.
Zrealizowaliśmy około 200 wystaw, które przeszły do historii. Pan Prezydent obiecywał,
że nie tylko sport będzie promował, i co? Mam nadzieję, że w tej kadencji uda mu się
dotrzymać zobowiązania sprzed 4 lat. Życzę miłej lektury.

Autor, profesor zwyczajny, były Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Struktur Przestrzennych. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
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O

d którego miejsca zacząć wspominać? Może od tego, że do pracy w ówczesnej WSI
(Wieczorowej Szkole Inżynierskiej) a dzisiejszym Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym zostałem przyjęty przez Rektora doc. Mieczysława Pietrzykowskiego
w roku 1965, po tym jak zabrakło dla mnie miejsca, mimo zdanego egzaminu, na PWSSP
w Łodzi. Zostałem pracownikiem naukowo-technicznym. Brzmiało to intrygująco. Moje
pierwsze miejsce pracy w Radomiu to Wydział Mechaniczny pod kierunkiem dziekana
Zb. Bieńkowskiego, a moim mentorem został inż. Marek Lipkowski z Jedlni-Letnisko,
absolwent Wawelberga, znakomicie wykształcony fachowiec, który wprowadził mnie
w świat elektroniki i nie tylko. Był dobrze zorientowany również w zagadnieniach z historii sztuki, co pozwalało nam na prowadzenie dyskusji o różnych problemach z tego
obszaru wiedzy. W semestrze zimowym zostałem przeniesiony na Wydział Chemii, do
zakładu fizyki, którym kierował J. Ciach ówczesny dziekan. Zostałem jego asystentem,
przygotowywałem ćwiczenia z fizyki wg schematu dostarczonego przez niego. Rok
minął szybko i wiosną upomniały się o mnie służby mundurowe. Na nic się zdały prośby
władz Uczelni i argument,że zostałem dopuszczony do egzaminu wstępnego na wyższą uczelnię. Byłem potrzebny ojczyźnie. Trafiłem do jednostki łączności w Legionowie,

fot. Krzysztof Berezowski
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Wystawa śródroczna, „Zębce” lata 90-te. XX w.
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Wigilia (16.12.2005)

Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu lata 90-te XX w.

gdzie kształcono mnie w obsłudze dalekopisu. Po tym kursie uzyskałem pracę w sztabie jednostki. Przyporządkowanie to pozwoliło mi na częste podróże do Warszawy na
spektakle teatralne oraz wystawy. Na Uczelnię powróciłem po odbyciu „wojska“ w 1968
roku. W marcu, jeszcze przed zwolnieniem, miałem okazję w Warszawie obserwować
studenckie manifestacje na Krakowskim Przedmieściu. Rozpocząłem przygotowania
do ponownego zdawania egzaminu na PWSSP w Łodzi. Tym razem dostałem się bez
kłopotów. Zostałem studentem Wydziału Tkaniny, na trzecim roku studiów przeszedłem
na Wydział Ubioru, by specjalizować się w projektowaniu obuwia na życzenie władz
radomskiej Uczelni.
Po skończeniu studiów okazało się, że nie ma dla mnie miejsca na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii. Rozpocząłem samodzielną działalność projektową. Po kilku
miesiącach radomska Uczelnia zaproponowała mi etat na asystenta w laboratorium
analizy jakościowej. Niewiele to miało wspólnego z moim aktualnym wykształceniem,
ale przecież byłem chemikiem (ukończyłem technikum chemiczne w Pionkach). Znowu
przygotowywałem ćwiczenia z chemii i pomagałem je prowadzić. Po jakimś czasie
trafiłem do zakładu technologii obuwia, gdzie miałem możliwość zdobycia dodatkowej
praktycznej wiedzy związanej z produkcją obuwia. Szefem moim był dr inż. Jerzy Maleńczak – dobry, sprawny organizator tu też poznałem dr T. Kozickiego, który wspierał
mnie na uczelni swoim doświadczeniem. Można też wymienić dr M. Grabkowskiego
ostatniego szefa dzięki któremu mogłem dość swobodnie kształtować swój profil naukowo-artystyczny. Po następnych reorganizacjach trafiam do Katedry Projektowania
Obuwia. Od tego momentu rozpoczyna się moja właściwa praca w zakresie związanym
ze specjalizacją na studiach. W tym czasie zrealizowałem doktorat i zostałem adiunktem,

co pozwoliło mi na prowadzenie prac dyplomowych z projektowania. Pod moim kierunkiem powstało wiele interesujących dyplomów, jeden nawet nagrodzony nagrodą
Ministra Szkolnictwa Wyższego. Rozpocząłem pracę nad habilitacją. Stosunki z aktualnym szefem nie układały się najlepiej. Moja koncepcja kształcenia była różna od jego.
Prowadziło to do scysji. I wówczas ówczesny rektor uczelni prof. J. Misiak zaproponował
mi utworzenie specjalności wychowanie plastyczne na kierunku wychowanie techniczne. Decyzją Rektora zostałem przeniesiony na Wydział Nauczycielski, gdzie utworzono
dla mnie w roku 1993 Katedrę Wychowania Plastycznego. Następną osobą wspierającą
moje działania w budowaniu kierunku plastycznego był już nowy rektor Politechniki
Radomskiej prof. W. Wasilewski. Od tego momentu rozpoczyna się moja działalność
organizacyjna w zakresie usamodzielnienia kierunku wychowanie plastyczne. Utworzenie magisterskich studiów zajęło trochę czasu i nie odbyło się bez kłopotów. Osobą,
która pomogła w rozwiązaniu problemu, była poseł z Radomia min. D. Grabowska – to
dzięki niej uzyskaliśmy zgodę ówczesnego ministerstwa na powstanie kierunku. Do
współpracy zaprosiłem przyjaciół z Łodzi; by mógł powstać kierunek studiów musiało
być pięciu samodzielnych pracowników. Byli to profesorowie A. Gieraga, H. Hoffman,
B. Łukaszewski, M. Guz, J. Zduniewski i ja – A. Olszewski. Doktorzy, którzy z nami rozpoczynali pracę, to E. Pierzyńska, J. Gajewski,A. Penkalla, S. Piątkowski. Od tego czasu zaczęła się
kształtować idea kształcenia artystycznego w Radomiu. Warto przypomnieć następującą
historię związaną z tworzeniem studiów magisterskich, w relacji naszego rektora prof.
W. Wasilewskiego – sekretarka: Panie Rektorze telefon od rektora ASP z Łodzi Po powitaniu
usłyszałem następujące słowa „Panie Rektorze mam gorąca prośbę, proszę o rezygnację
z dalszego zatrudniania moich profesorów bo ja stracę na wydziale wzornictwa upraw-
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Wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu lata 90-te XX w.

fot. Mariusz Dański

nienia do praw doktoryzowania“ to najważniejszy sens tej rozmowy. Dzięki Rektorowi
Wasilewskiemu dosyć sprawnie udało się zorganizować kadrę dla naszego kierunku.
Pierwszym moim asystentem i najbliższym współpracownikiem został A. Brzegowy –
to z nim wykonywaliśmy mnóstwo administracyjnej i dydaktycznej pracy. Z czasem do
współpracy z nami dołączyli twórcy z Radomia A. Markiewicz, H. Wojdała-Markowska,
J. Jasiński, J. Jarzyński, J. Hajnrych, B. Kutyła, Sł. Stawowski, L. Pińkowski, M. Strzelec,
B. Jaśkiewicz, A. Dobrowolska, W. Jelonek i inni. W niedługim czasie do naszego zespołu
dołączył inż. Roman Krawczyk z Wydziału Mechanicznego pracownik naukowo techniczny oraz profesorowie Zb. Kamieński, K. Wyzner i M. Wróblewska – byli to reprezentanci
środowiska warszawskiego. Z rozrzewnieniem wspominam nasze początki w bardzo
trudnych warunkach, ale z niezwykłą atmosferą Może dla przypomnienia wymienię
adresy. 1. Budynek „Olimpu“ i przedszkole, ul. Malczewskiego (dawne carskie koszary), 2.
Budynek Technikum Budowlanego, 3. Skrzydło budynku „Zębiec“ , 4. Budynek Rektoratu
5. Budynek WOŚ ul. Pułaskiego, 6. Budynek „Pentagon“ ul Malczewskiego 22a. przejęty
od Wydziału Mechanicznego i Wydziału Chemicznego. Remont oraz układ pomieszczeń
dla naszego wydziału został zaprojektowany przeze mnie. W tej Chwili budynek Wydziału
wymaga kapitalnego remontu. Osobą, która w znaczący sposób pomogła nam był Rektor
prof. W. Wasilewski, który był osobiście zainteresowany naszym rozwojem. To za jego
czasów powstała Akademicka Galeria Sztuki „Rogatka”, w której zorganizowaliśmy około
200 wystaw najwybitniejszych twórców z Polski i z zagranicy. Za czasów Rektora prof. W.
Lotko uzyskaliśmy samodzielny budynek „Pentagon“ i dobrze wyposażone laboratoria.
Trzeba tu wspomnieć o rozwijającej się dynamicznie kadrze młodszych pracowników – pierwszym doktoratem z naszej katedry był Jerzy Jarzyński, a jego promotorem

Przegląd „interMEDIA“ MCSW „Elektrownia, przed rozbudową (9.06.2009)
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Plener studencki w Woźnicach (15.06.2011)

Jerzy Przybylski, znakomity grafik z ASP Warszawa. Do zespołu naszego dołączyła dr K.
Nowicka z Gdańska. Następne doktoraty to A. Markiewicz, J. Trojan, A. Wojdała, M. Strzelec, K. Łyszcz, M. Kurkowski, W. Jelonek, M. Dański, Ł. Rudecki, K. Pietrzak, B. Kurkowska,
Sz. Piasta. Tak znaczący rozwój kadry oraz jej dorobek artystyczny, spowodował, że uzyskaliśmy w parametryzacji kategorię A. Kadra,którą mieliśmy, pozwoliła na powstanie
nowych kierunków kształcenia, takich jak: grafika, sztuka mediów i edukacji wizualnej,
malarstwo, architektura wnętrz. Do pracy w naszej Katedrze włączyli się w różnym czasie
nowi samodzielni pracownicy, tacy jak. J. Przybylski, A, Węgłowski A. Wyszyński, H. Kaliszuk, A. Gontarczyk, J. Szewczyk, A. Romaniuk, R. Kołodziej, reprezentujący różne uczelnie
i środowiska artystyczne. Wszyscy nasi doktorzy zrealizowali habilitacje – są to J. Trojan,
A. Markiewicz, H. Wojdała-Markowska, M. Strzelec, K. Nowicka, J. Trojan, A. Brzegowy,
M. Dański, a w tym roku Łukasz Rudecki. Dzięki tej kadrze i jej zaangażowaniu uzyskaliśmy
prawa doktoryzowania, ale wcześniej powstał samodzielny Wydział Sztuki. W przekształceniach tych pomógł nam Rektor prof. M. Luft, finansując konieczne przedsięwzięcia
wystawowe i wydawnicze. Dzięki uzyskaniu przez nasz Wydział praw doktoryzowania,
uczelnia uzyskała prawa akademickie. Pierwszym doktorantem naszego Wydziału został
nasz absolwent, niezwykle utalentowany artysta malarz – Łukasz Rudecki. To był szczyt
naszych osiągnięć. Rozpoczyna się kryzys finansowy na Uczelni, Rektorem zostaje prof.
Zbigniew Łukasik, wprowadza plan naprawczy, który polega na redukcji kadry, likwidacji
specjalności, zamknięciu galerii „Rogatka”. Zmniejszenie kadry powoduje automatycznie
zmniejszenie dorobku dla potrzeb parametryzacji. Wydział dostaje kategorię C, która
grozi brakiem finansowania. Będziemy się od tej decyzji odwoływać, bo jest ona w wielu
miejscach dla nas krzywdząca i niezrozumiała. Udaje się utrzymać wydawanie rocznika
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„Arteria”. Znikają plenery artystyczne, które służyły integracji środowiska studenckiego
oraz kadry. Szkoda plenerów w Kremnicy na Słowacji. Dobrze,że udało się utrzymać
współpracę, chociaż z różnym zaangażowaniem i natężeniem, z uczelniami artystycznymi
w Kownie, Wilnie, Nitrze, Czeskich Budziejowicach, Usti nad Łabą, Bańskiej Bystrzycy, Koszycach, Lizboną, Lwowem, Brunszwikiem oraz Francją i Belgią. W minionym okresie nasi
studenci i absolwenci odnieśli wiele sukcesów artystycznych w zakresie grafiki, malarstwa
i mediów cyfrowych oraz animacji. Były to nagrody o istotnym znaczeniu w skali kraju,
dzięki temu staliśmy się rozpoznawalni. Od 2015 roku dziekanem naszego Wydziału jest
prof. A. Markiewicz, który musi Wydział przeprowadzić przez ten trudny czas. Był czas
tłusty,nastał biblijny czas chudy. Mam nadzieję, że świętowany przez nas jubileusz 25-lecia
kształcenia artystycznego na UTH Radom przyniesie nowe, pozytywne rozwiązania problemów, przed którymi stoimy. Z 25 lat istnienia kształcenia plastycznego w radomskiej
Uczelni 22 lata upłynęły pod moim kierownictwem: najpierw jako kierownika Katedry
Wychowania Plastycznego, potem dyrektora Instytutu Sztuki, wreszcie dziekana Wydziału
Sztuki przez dwie kadencje. Ostatnim moim projektem było opracowanie wniosku dla
wydziału o habilitację. Z pewnym opóźnieniem uprawnienia te wydział uzyskał w 2018 r.
Jedno mogę powiedzieć: była to wspaniała intelektualno-artystyczna przygoda, dzięki
której poznałem wielu wspaniałych naukowców i artystów z Polski i Europy. Przyjaźnie
zawiązane wówczas trwają do dnia dzisiejszego. Ostatnim dużym wydarzeniem za mojej
kadencji była wizyta w 2016 r. Andrzeja Wajdy honorowego profesora naszego Wydziału. Kończąc te wspomnienia, muszę jeszcze podziękować kilku wspaniałym kobietom,
które pomagały mi w prowadzeniu Wydziału Sztuki, czyli A. Poręba, K. Kośmińska,
D. Palińska-Błędowska, M. Ziewiec, K. Roguś, które potrafiły „okiełznać“ artystyczne dusze
i perfekcyjnie prowadziły nasze administracyjne sprawy. Dziękuję!

Aleksander Józef Olszewski

Autor, profesor zwyczajny, były Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Struktur Przestrzennych. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

ROCZNICE

ROCZNICE

8

10

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

WIDZIANE PO SĄSIEDZKU

R

adom, rok 1993 – upadają kolejne zakłady pracy, rośnie bezrobocie, na ulicach niezbyt
bezpiecznie, brak perspektyw, wydaje się, że Radom to miasto upadłe. Tymczasem
na Politechnice Radomskiej, jeszcze w ramach kierunku Wychowanie Techniczne,
powstaje Katedra Wychowania Plastycznego. Trudno było w tamtym czasie o większą
fantazję niż ta, że w takim czasie, w takim mieście, kogokolwiek interesuje plastyka,
sztuka… A jednak się udało. Dziś Wydział Sztuki, już Uniwersytetu, świętuje 25-lecie.
Gratuluję prof. Aleksandrowi Olszewskiemu, pomysłodawcy utworzenia Katedry, odwagi
myślenia w 1993 r. i przez kolejne lata, gratuluję wszystkim, którzy tworzyli i tworzą Wydział – pracownikom i studentom. Dzięki Wam wszystkim Radom udowadnia, że może
być miastem nie tylko robotniczym (przymiotnik wywodząc się jeszcze z XIX w., PRL…),
technicznym („siła w precyzji”…), ale twórczym i fantazyjnym, kolorowym i nieokiełznanym, nieoczywistym i inspirującym. Bo taka zawsze była i jest sztuka, tacy są ludzie ją
tworzący, tacy chyba chcielibyśmy być wszyscy. Dobra nowina – tacy możemy być, jeśli
tylko pozwolimy sobie na kontakt ze sztuką.

Malczewskiego 22 – Malczewskiego 16
Refleksje o Wydziale Sztuki (teraz adres Malczewskiego 22), o które poprosił prof. Olszewski, są subiektywne. Jako pracownik Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” (Malczewskiego 16) – postrzegałam i postrzegam Wydział przede wszystkim z tej
pespektywy. Od wielu lat Wydział współpracuje z Resursą przy organizacji „Kazików”,
czyli święta patrona miasta i diecezji radomskiej. Resursa i radomscy widzowie korzystają z faktu, że Wydział przyjaźni się ze swoim odpowiednikiem w Kownie, dzięki czemu
możemy co roku, w marcu, oglądać sztukę z Litwy. Trudno o lepszą ku temu okazję niż
święto królewicza Kazimierza, przedstawiciela dynastii Jagiellońskiej. Podziwialiśmy więc
już m.in. wspólną wystawę wykładowców i studentów „Sztuka i przestrzeń” (2011 r.),
grafiki litewskich studentów (2013 r.) z Katedry prof. Edmundasa Saladžiusa, a w kolejnym roku piękny „Różaniec” samego Saladžiusa. Ten cykl grafik urodzonego w 1950 r.
w Kownie, obecnego profesora Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydział Sztuki w Kownie, szczególnie zachwycił widzów. Skromne w formie kompozycje,
wręcz ascetyczne, operujące jedynie bielą i czernią, to jedne z najbardziej urzekających
współczesnych prac o tematyce religijnej, jakie ostatnio widziałam. Interesujące okazały
się i kolejne prezentacje: Jovity Aukstikalnyte-Varkuleviciene (2015 r.), Rity Stašauskaitė
(2016 r.) czy Rimvydasa Mulevičiusa i Jonasa Arčikauskasa (2017 r.).
Gdyby nie zaangażowanie prof. Olszewskiego i Wydziału Sztuki, zapewne ani ja, ani
inni radomianie nie mieliby nigdy okazji zetknąć się ze sztuką powyższych twórców, może
nawet w ogóle ze sztuką litewską, bo ta mimo, że nie dzieli naszych krajów duża odległość
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geograficzna, a historycznie wiele łączy (przeszłość Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
rosyjska i radziecka okupacja), sporadycznie pojawia się w polskich galeriach. Obecność
przedstawicieli litewskiej sztuki współczesnej w Resursie, w kontekście Kazików, daje
też nam szanse na refleksje już całkiem innej, pozaartystycznej natury – o codziennych
relacjach i kontaktach naszych narodów.
Doskonałym uzupełnieniem była tu więc i wystawa fotografii prof. Olszewskiego
(dziedziny sztuki spoza codziennej domeny zainteresowań artysty). Pokazał on krajobrazy
Litwy, miejsc czasem mitycznych dla Polaków, znanych z kart literatury, ale i poznawanych
przez prof. Olszewskiego dzięki jego osobistym kontaktom z litewskimi przyjaciółmi
artystami.
Resursa to oczywiście miejsce, gdzie chętnie gościmy wystawy artystów związanych
z Wydziałem Sztuki. Nie starczyłoby miejsca, żeby wymienić tu wszystkie ekspozycje.
Szczególnie nam miło, gdy ktoś, tak jak na jesieni 2014 r. prof. Olszewski, wybiera nasze
przestrzenie do organizacji swoich jubileuszy. Na 40-lecie pracy twórczej oglądaliśmy
więc w Resursie grafiki, rysunki i obrazy dziekana Wydziału. Ledwo zaś ten udał się na
zasłużoną emeryturę, pomysłami na współpracę zaczęliśmy nękać jego następcę – prof.
Andrzeja Markiewicza. W 2017 r. z okazji organizowanego przez Resursę Festiwalu Filozofii
im. Prof. Leszka Kołakowskiego, nowy dziekan przygotował prezentację „Pars pro toto…”.
Cykl ten tworzy prof. Markiewicz od lat, a inspiracją były mu tu m.in. Kołakowskiego
bajki z królestwa Lailonii. Ta ekspozycja stała się dla nas – Resursy i prof. Markiewicza –
inspiracją do stworzenia kolejnego wydarzenia powiązanego z Radomskim Festiwalem
Filozofii. Każdej edycji festiwalu towarzyszy hasło przewodnie wokół którego koncentrują
się debaty, spotkania autorskie, ale i wydarzenia artystyczne. W 2018 r., w roku świętowania przez Polskę 100. rocznicy odzyskania niepodległości, na hasło takie wybraliśmy
„Wierność”, w szerszym ujęciu „Wierność sobie – wierność innym”. Do wypowiedzi na
taki temat, za pośrednictwem prof. Markiewicza, zaprosiliśmy artystów. „Temat trudny,
wielowarstwowy, pełen zagadek i tajemnic, które nie zawsze dają się rozszyfrować. Gdy
wydaje się, że już odnalazło się istotę problemu, los szykuje tzw. nowe niespodzianki,
coraz trudniejsze zadania. Ważnym jest wtedy, aby w swoich wyborach i w obliczu takich
sytuacji, pozostać wiernym sobie. Wierność sobie, swojemu systemowi wartości jest
podstawą wierności innym” – tak m.in. definiował temat prof. Markiewicz. Mimo tych
sygnalizowanych przez prof. Markiewicza, już na wstępie, trudności, udało się. Na zaproszenie do udziału w wystawie „Wierność sobie – wierność innym” podczas X Festiwalu
Filozofii w 2018 r., odpowiedziało 18 twórców, przedstawicieli środowisk akademickich
Krakowa, Warszawy, Częstochowy i Radomia, artystów plastyków – członków ZPAP i artystów z Ukrainy. Refleksje prof. Markiewicza, które towarzyszyły nam na początku drogi
do tworzenia wystawy, w rozbudowanej formie, trafiły do katalogu ekspozycji. Mamy
nadzieję, że to początek „filozoficznych wystaw” organizowanych we współpracy z prof.
Markiewiczem i Wydziałem Sztuki, dobry omen na kolejną dziesiątkę lat Festiwalu i że
na XI Festiwal artyści przygotują swoje wizje rozważań w temacie „Przeszłość”, czyli jaki
ma na nas wpływ, jak nas kształtuje, kiedy sięgamy do niej pamięcią, jak odbija się na
teraźniejszości. Pewnym punktem wyjścia może być tu choćby Kołakowskiego „Żona
Lota czyli uroki przeszłości”…
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Z tych choćby kilku, przytoczonych wyżej przykładów, widać otwartość Wydziału
Sztuki i jego pracowników do współpracy z podmiotami zewnętrznymi; chęć wyjścia
naprzeciw ich potrzebom, włączenia się w nurt innych niż wydziałowe i akademickie
wydarzenia. Podsumowując: bardzo dobrze układa nam się sąsiedztwo, bo przecież
Resursę od Wydziału Sztuki dzieli ledwie kilkaset metrów.

Zimowe Salony i zimno w „Rogatce”
Oczywiście, jako mieszkaniec Radomia, zawsze zastanawiam się też, co obecność Wydziału daje mieszkańcom i miastu, i jak te wzajemne relacje wzmocnić, by korzyści było
jeszcze więcej.
Przez długie lata Radom istniał w świadomości artystów jako miejsce Salonu Zimowego, ogólnopolskich przeglądów sztuki. Pierwsza prezentacja odbyła się w grudniu
1945 r. Wzięli w niej udział artyści z kilku ośrodków, reprezentujący różne nurty, m. in.:
Hanna Rudzka-Cybisowa, Eugeniusz Eibisch, Eugeniusz Geppert, Czesław Rzepiński,
Eustachy Wasilkowski, Jerzy Wolff (koloryzm), ale też Adam Marczyński, Jonasz Stern
i Bogusław Szwacz (związani z nurtem awangardy). O ile ta pierwsza ekspozycja odbyła
się w Radomiu nieco przez przypadek (podczas wojny trafił do Radomia artysta malarz
Wacław Dobrowolski, prowadził kursy plastyczne, w 1945 r. założył szkołę i oddział Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych), to kolejne dowiodły znaczenia Salonu Zimowego na
artystycznej mapie kraju. W ogromnych wystawach przełomu lat 50. i 60. uczestniczyli
twórcy najwybitniejsi w powojennej sztuce polskiej, m.in.: Magdalena Abakanowicz,
Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Jerzy Nowosielski, Jan
Tarasin, Rajmund Ziemski (malarstwo), Jerzy Panek (grafika), Antoni Rząsa i Gustaw
Zemła (rzeźba). Niezwykle ciekawa była też 35 wystawa w 1981 r., w której wziął udział
m.in. Henryk Stażewski, Erna Rosenstein, Edward Dwurnik czy Leszek Sobocki. Ostatni,
41. Salon Zimowy, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zorganizowało w 1988 r.
W sumie, w Salonach uczestniczyło ponad trzy tysiące twórców, należących do kilku
pokoleń. To było prawdziwe okno radomian na świat sztuki a dla jego twórców okazja
do zaprezentowania nowości, ale i do przyjrzenia się pracom kolegów, zdiagnozowania
sytuacji i trendów w plastyce.
Po latach przerwy, w 2009 r., w Muzeum Sztuki Współczesnej doszło do wystawy „42
Salon Zimowy. Powrót”. Inicjatorem wznowienia Salonów był prof. Olszewski, dziekan
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej (teraz UT-H). „Powrót…” był prezentacją prac
laureatów (nagrody przyznawano w różnych okresach), dzieł ze zbiorów MSzW. Wskrzesić
coś po ponad 20 lat niebytu, jest ogromnie trudno. Dlatego też dopiero w 2011 r. udało
się powrócić do, tak przecież ważnej dla twórców, konkursowej formuły Salonu. Na „42.
Salon Zimowy. Ciąg dalszy” wpłynęło 138 prac z całej Polski, jury do udziału w prezentacji
dopuściło 75 dzieł ponad 50 artystów. „Ciąg dalszy” pokazywano na Wydziale Sztuki,
który był oczywiście współorganizatorem przedsięwzięcia. Z czasem, Salony nabrały
formuły biennale i goszczą już w innych miejscach. W grudniu 2018 r., w Mazowieckim
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” odbędzie się 45. Salon Zimowy. Jury wybrało
do prezentacji 100 dzieł 61 autorów, wpłynęło zaś 214 prac 92 artystów. Po raz kolejny
patronat Honorowy nad imprezą sprawować będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co dodaje rangi wydarzeniu.
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Wierzę, że wszystko jest na jak najlepszej drodze do szybkiego przywrócenia Salonowi
Zimowemu jego dawnego znaczenia. Poza tym, że radomianie mają szansę obcować
z różnorodną sztuką, cieszy też ogromnie fakt, że nagrody fundują lokalne firmy i władze miasta. Wreszcie ktoś dostrzega, że tańszej a zarazem bardziej ekskluzywnej formy
promocji Radomia niż przez kulturę i sztukę, nie ma! Wracając zaś do Wydziału, jego rola
przy reaktywacji imprezy jest niezaprzeczalna – od samego pomysłu poczynając, przez
goszczenie jednej edycji wystawy, współorganizację i udział pracowników w kolejnych
edycjach, aż po kuratora 44. i 45. Salonu prof. Andrzeja Markiewicza (obecnego dziekana).
Ciekawym pomysłem Wydziału było zagospodarowanie pod potrzeby kultury, w 1999 r.,
dawnej miejskiej rogatki u zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krauza. Miasto użyczyło
obiektu uczelni. Na tej niewielkiej przestrzeni, systematycznie, odbywały się prezentacje,
zarówno twórców związanych z Wydziałem Sztuki, jak i artystów z kraju i zagranicy. Na
pewno do historii przeszła wystawa Wojciecha Fangora z 2002 r. Mogliśmy podziwiać
prace jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców, ale i jednocześnie wszyscy
mogli się też przekonać, że mini skala galerii wcale nie jest przeszkodą dla ekspozycji
dzieł nawet większego formatu. Niestety, na początku 2015 r. „Rogatka” przestała istnieć.
„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 marca 2015 r. zmarła śmiercią nagłą, przeżywszy
16 lat Akademicka Galerii Sztuki o czym zawiadamiają pracownicy i studenci Wydziału
Sztuki” – głosiła stylizowana klepsydra. Według lokalnych gazet, „Rogatka” padła ofiarą
oszczędności w funkcjonowaniu U-TH. Jej utrzymanie, w skali roku, miało kosztować
10 tys. zł (przez ostatni rok działalności galeria w ogóle nie była ogrzewana). Czy 10 tys.
na promocję uczelni, bo przecież taką rolę spełniała przede wszystkim galeria, to faktycznie za dużo??? Od wiosny 2015 r. budynek, w samym centrum miasta, zabytek, stoi
pusty i niszczeje. Szkoda, bo nie jesteśmy miastem bogatym w zabytki, ani też bogatym
dosłownie, a przecież im dłużej taki stan trwa, tym większe nakłady potrzebne będą do
przeprowadzania remontu.
Oczywiście Wydział organizuje dalej wystawy w swojej siedzibie, ale to już nie to samo.
Trudno o właściwą atmosferę na uczelnianym korytarzu, raczej nie zajrzy tam też widz
z miasta. Pustki po „Rogatce” nie wypełnia też sala wystawa w handlowym centrum – Galerii Słonecznej. Oczywiście to interesujący przykład współpracy Wydziału z komercyjną
firmą, ale ogromnie trudno skupić się na sztuce, w nomen omen, galerii, ale handlowej.

Jeszcze więcej inspiracji
Jubileusz 25-lecia świętował Wydział m.in. wystawą przygotowaną na jesieni w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Ta ciekawa i bardzo różnorodna
ekspozycja, oprócz znanych mi od lat prac pedagogów Wydziału, prezentowała też dzieła
artystów Honorowych Członków Rady Wydziału: Andrzeja Wajdy, Wojciecha Fangora,
Andrzeja Gieragi i Bernarda Gotfryda. I to właśnie obecność ich prac jest jednym z dowodów na znaczenie dla Radomia Wydziału, na znaczenie dla promocji miasta kultury.
Symboliczny powrót do Radomia, miasta dzieciństwa i wczesnej młodości Andrzeja
Wajdy dokonał się przecież właśnie przez sztukę. Przez lata obdarowywał swoimi pracami i zakupionymi przez siebie dziełami Muzeum Sztuki Współczesnej (ze zbiorów tej
placówki pochodził prezentowany na wystawie „Autoportret” Wajdy z 1949 r.) i postulował
utworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej („Elektrownia”). Bernard Gotfryd, wybitny
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amerykański fotografik, także powrócił do Radomia, miasta swojego urodzenia poprzez
sztukę – z autobiograficzną książką „Antoni Gołębiarz i inne opowiadania o Holocauście”,
a wkrótce potem z wystawą swoich świetnych zdjęć, których część przekazał do Muzeum
Sztuki Współczesnej (na wystawie m.in. jego „Francis Bacon”, ze zbiorów muzeum).
Wszyscy wiedzą, że uczelnie wyższe od zawsze są czynnikiem wzmacniającym potencjał miasta, warto jednak aby jeszcze więcej osób zdało sobie sprawę ze faktu, jak
w szczególny sposób potencjał ten buduje artystyczny kierunek studiów. Prace pedagogów Wydziału, studentów powinny mieć stałe miejsce w przestrzeniach publicznych
Radomia. I nie myślę tu o prostym, banalnym rozwiązaniu, że np. prezes którejś z miejskich spółek wiesza sobie nad biurkiem landsztafcik ukazujący budynek, w którym
urzęduje, ale o odważnych rozwiązaniach – zapraszaniu przybywających do miasta
gości, potencjalnych inwestorów, także do zwiedzania Wydziału, wystaw; a gdy już może
powstanie słynne radomskie lotnisko do eksponowania tam prac z Wydziału. Całkowicie
niewykorzystany wydaje się też potencjał jednej z młodszych katedr Wydziału – Katedry Architektury i Wzornictwa. To tam powinny rozpoczynać się wszystkie konsultacje
dotyczące urządzana przestrzeni publicznych, przestrzeni, które nie tylko byłyby ładne,
ale i funkcjonalne, które byłyby wizytówką Radomia.
Przydałaby się też większa troska Wydziału o związanie jego studentów i absolwentów
z Radomiem. Nie chodzi mi tu tylko o dosłowne ich pozostanie po studiach w Radomiu.
Chodzi o większą ich edukację w zakresie lokalnej tradycji, historii. Być może to pozwoli
dostarczyć im bodźców do tworzenia prac unikatowych, a tylko to, co unikatowe (oczywiście dobre warsztatowo – ale tu jestem spokojna o jakość wyniesioną ze studiów na
Wydziale) ma szansę na zaistnienie na rynku sztuki, wzornictwa. Co bowiem zachwyca
w pracach największych architektów, artystów? Bardzo często odniesienie do lokalnej
opowieści i twórczy dialog z tradycją. Nie musimy udawać, co zresztą z góry skazane
jest na porażkę i śmieszność, że jesteśmy Krakowem, Warszawą czy innym ośrodkiem
od lat istniejącym mocno na mapie artystycznej Polski. Jesteśmy w Radomiu, odkryjmy
go, współtwórzmy jego oblicze tak, by być z dumni z tego miasta.
Renata Metzger

PIOTR TURZYŃSKI

FORMA CZY TREŚĆ?
AUGUSTYŃSKA ODPOWIEDŹ NA TEMAT PIĘKNA

W

estetyce i w teorii sztuki istnieją pytania arcyciekawe i fundamentalne. Nawet jeśli
artyści nie są ich świadomi, albo nie chcą na nie odpowiedzieć, a nawet jeśli zupełnie
je ignorują świadomie czy nie, odpowiedzi ukryte są mimo wszystko w ich dziełach.
Patrząc na sztukę współczesną, często mówi się o kryzysie całej kultury. Znawcy sztuki są
podzieleni, co do definicji i oceny, a odbiorcy zagubieni we mgle1. Niektórzy mówią, że
dziś dominuje antysztuka, a kryzys to świadectwo braku rozumienia siebie i otaczającego
nas świata. Pytania są ważne. One mówią, że człowiek ostatecznie nastawiony jest nie
tylko na piękno, ale także na prawdę. Co to jest więc piękno? Czy piękno musi łączyć się
z prawdą? Czy może istnieć jakieś piękno nieprawdziwe? Czy istnieje jakaś uniwersalna
definicja piękna? Co to jest sztuka? Dlaczego jest? Czy sztuka jest dla sztuki? Jak się ma
forma do materii w pięknie i w sztuce? Czy wystarczy wyszukana forma, aby nazwać coś
sztuką, bądź pięknem? Czy treść może być piękna niezależnie od formy? Pewnie nie są
to jeszcze wszystkie pytania. One jednak zachęcają do przygody poszukiwań. Czasem
niepokoją i domagają się odpowiedzi. Żyjący w IV wieku wielki miłośnik piękna, Augustyn
z Hippony ze względu na stawiane pytania i bardziej jeszcze ze względu na odpowiedzi
bywa nazywany Doktorem Piękna. Przeszedł on długą drogę przemiany od niespokojnego
serca goniącego za przemijającym pięknem do zachwytu Najwyższym Pięknem, może
więc posłużyć za drogowskaz lub przynajmniej za inspirację.

Inventio i elocutio
Augustyn otrzymał gruntowane wykształcenie retora, a potem jego podstawowym zadaniem było uczenie retoryki. Jednak nie napisał, o ile wiemy, podręcznika do retoryki. Warto
jednak zauważyć, że w wielu dziełach w ciągu swego życia formułował krytyczne uwagi
co do złego użycia retoryki, mówiąc o hipokryzji i pysze niektórych ludzi posługujących
się tą sztuką dla niskich i fałszywych celów2.
Przypisywane przez długi czas Cyceronowi, najstarsze rzymskie dzieło poświęcone
retoryce a mianowicie „Retoryka dla Herenniusza“ wyróżnia pięć działów sztuki mówienia.
Są to równocześnie pewne umiejętności wymagane od retora. Pierwszą sekcją jest inventio
– to znaczy zdolność odnajdowania tematów i argumentów, prawdziwych i ważnych lub
prawdopodobnych. Drugim działem jest dispositio. Jest to zdolność porządkowania argumentów i tez w pewnej mądrej i zrozumiałem sekwencji. Trzecią częścią retoryki jest elocutio,
tzn. umiejętność dobrania odpowiednich słów i zdań adekwatnych do tematu i zdolności
percepcyjnych słuchaczy. Ostatnie dwa działy dotyczą pamięci (memoria) i pronuncjacji3.
Por. H. Kiereś, Klasyczna teoria sztuki, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 201.
Por. Augustyn, Wyznania 1, 16, 26; 5, 6, 11; 12, 26, 36.
3
Por. B. MortaraGaravelli, Manuale di retorica, Milano 1988, s. 59.
1
2

Autorka, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.
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Augustyn do osiemnastego roku życia był pod wyjątkowym wpływem tego retorskiego
ideału i pragnął zdobyć umiejętność przemawiania z elokwencją, ale wraz z lekturą „Hortezjusza“ Cycerona zrodziła się w nim miłość do mądrości. W dialogu „O porządku“ przyznaje,
że retoryka ma jedynie rolę pomocniczą w stosunku do filozofii, która jest właśnie miłością
mądrości4. Idąc za myślą Arystotelesa przekazaną mu przez Cycerona Augustyn podkreśla,
że trzeba połączyć elokwencję z mądrością5. Przekonuje on, że retoryka nadaje formę i użycza środków, które mogą i powinny służyć prawdzie. „Prawdą jest, że przy pomocy sztuki
oratorskiej można przekazywać zarówno prawdę, jak i fałsz. Kto więc ośmieli się twierdzić,
że prawda powinna zostawić bezbronnymi swoich obrońców w obliczu kłamstwa? Jakżeż
to? Tamci mówcy, wysilający się, żeby wmówić fałsz, potrafią zaraz na wstępie zdobyć
życzliwość i uwagę słuchaczy, gdy, przeciwnie, obrońcy prawdy mieliby temu nie podołać?
Pierwsi mieliby przedstawić swoje błędy zwięźle, jasno, z wielką dozą prawdopodobieństwa, drudzy natomiast ukazywać prawdę tak, by stała się niemiła przy słuchaniu, niełatwa
w zrozumieniu, a wreszcie żeby było trudno w nią uwierzyć?”6. W taki sposób Augustyn
dowartościowuje formę, ale stawia ja na usługach prawdy. Trzeba dodać, że rozpoznając
wartość retoryki, jako sztuki mówienia, Augustyn dokonuje pewnej weryfikacji i korekty
akcentów. Sztuka retorska wpływa na sposób komunikowania (elocutio) tego, co zostało
przyjęte rozumem i sercem, jako prawdziwe. Treść przekazu płynąca z inventio posiada tu
swoje niezaprzeczalne pierwszeństwo. Waga i piękno samego tematu, podjętego zagadnienia decyduje w stopniu dosyć istotnym o pięknie i znaczeniu samej mowy oratorskiej
czy dzieła literackiego. Dodajmy, że dla Augustyna nawróconego źródłem tematów nie
jest jedynie topika, jako przestrzeń wspólnych ludziom zagadnień i problemów, ale przede
wszystkim mądrość Boża zaczerpnięta ze Słowa Bożego.

Zewnętrzność i wewnętrzność
Jedną z najbardziej podstawowych kategorii myśli w filozofii Biskupa z Hippony jest wewnętrzność. Została ona odkryta przez niego wraz z lekturą neoplatoników. W starożytnym
świecie filozofowanie najczęściej rozpoczyna się wezwaniem do powrotu do siebie samego.
„W człowieku wewnętrznym mieszka prawda”7 – napisze Augustyn. Prawda jest z jednej
strony czymś wewnętrznym a zarazem z drugiej przewyższa umysł i nie jest dotykalna
zmysłami. Spojrzenie Augustyna nie chce więc zatrzymać się na podmiocie, idzie raczej
do odkrycia czegoś, co transcenduje człowieka. W „Wyznaniach“ Hipponata zwraca się
do Boga: „Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste,
a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”8. Trzeba zauważyć
równocześnie, że prawdę można dosięgnąć intelektem, ale równocześnie jawi się ona jako
uniwersalna, obiektywna i konieczna, przez co jest nieodwoływalna9.
Umysł ludzki posiadający charakter intelektualny jest powiązany z rzeczywistością nie
tylko intelektualną, ale i niezmienną. Dowodem tego są aksjomaty matematyczne, podstawowe prawa moralne, reguły rozumowania (dialektyki). „Nawet, jeżeli cały świat popadłby
Augustyn, O porządku 2, 13, 38: CC 29, 98.
Por. N. Cipriani, Retorica, w: A. D. Fitzgerald (red.), Agostino. Dizionario enciclopedico, red. włoski L. Alici, A. Pieretti, Roma 2007, s. 1204.
6
Augustyn, O nauce chrześcijańskiej 4, 2, 3: CC 32, 142.
7
Augustyn, O wierze prawdziwej 39, 72: CC 32, 234.
8
Tenże, Wyznania 3, 6, 11: CSEL 33/3, 53 − Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo.
9
Por. A. Trapè, Sant’Agostino, w: A. di Berardino (red.), Patrologia, t. 3, Marietti 1978, s. 386.

w sen będzie zawsze prawdą, że trzy razy trzy daje dziewięć”10. Przypadkiem szczególnym
tej nieodwołalnej prawdy jest świadomość istnienia i życia. I taka jest odpowiedź, jaką Hipponata znajduje, gdy zniechęca się w poszukiwaniu prawdy i taką zasadę daje wszystkim
sceptykom. „Nawet, jeśli wątpię, jestem, kogo bowiem nie ma, nie może wątpić”11.
Z tym fundamentem wewnętrzności, które ma przede wszystkim znaczenie metafizyczne, a nie tylko, jak chcą niektórzy, psychologiczne, łączą się trzy podstawowe tematy
filozofii augustyńskiej: ukazanie istnienia Boga, dowód na duchowość duszy i dowód na jej
nieśmiertelność. W dialogu „O nauczycielu“ Augustyn przedstawia swoją teorię poznania
prezentując ją jako iluminację, oświecenie przez prawdę, która mieszka we wnętrzu człowieka, w sercu, w rozumie. „W sprawach wszystkich rzeczy, które rozumiemy, radzimy się
nie słów rozbrzmiewających na zewnątrz, lecz prawdy, która wewnątrz nas kieruje samym
umysłem”12.
Miłość mądrości nie pozwala Augustynowi żyć na powierzchni. On musi wchodzić głębiej, rozumieć więcej i lepiej. Taka jest zresztą potrzeba człowieka obdarzonego rozumem.
Człowiek odnajduje radość i satysfakcję z tego, że rozumem przenika świat materialny,
zmysłowy i zewnętrzny. Augustyn w dialogu De musica podejmuje poszukiwania dotyczące natury przedmiotu pięknego, rozpoczynając od rzeczy materialnych i przechodząc
do rzeczy duchowych13. Cała rzeczywistość według niego ma charakter uporządkowany
i hierarchiczny, dlatego istnieje obowiązek wstępowania od tego, co niskie do tego, co
wyższe, od tego, co materialne do tego, co duchowe i od tego, co zewnętrzne do tego,
co wewnętrzne. Augustyn pisze w jednym ze swoich dzieł, nawiązując do pitagorejskiej
koncepcji świata, według której wszystko jest ułożone liczbowo i wszystko można ująć
w liczbach. „Przypatrz się niebu i ziemi, i morzu, i temu wszystkiemu, co w ich granicach
jaśnieje w górze, pełza na dole, lata lub pływa. To wszystko ma kształty, ponieważ ma liczbowe wymiary. Odbierz je, a nic nie pozostanie z tych rzeczy. Od kogo więc pochodzą, jak
nie od Tego, kto stworzył liczby? Przecież liczba jest warunkiem ich istnienia. I ludzie artyści,
którzy tworzą przedmioty materialne o wielkich kształtach, posługują się w pracy liczbami.
Z nimi uzgadniają swoje dzieła. I dopóty podczas pracy wykonują ruchy ręką i narzędziem,
dopóki zewnętrzny kształt dzieła, porównywany z blaskiem liczb, który jaśnieje wewnątrz,
nie osiągnie dostępnej dla siebie doskonałości i nie spodoba się za pośrednictwem zmysłów wewnętrznemu sędziemu wpatrzonemu w zaziemskie proporcje. (…) Przypatrz się
pięknu kształtnego ciała − widzisz liczby w przestrzeni. Spójrz w piękne ruchy ciała − to
liczby działają w czasie. A wejdź w sama sztukę, która ujęła w liczbę te zjawiska. Wznieś
się więc jeszcze ponad duszę artysty, a zobaczysz odwieczną liczbę. Już teraz rozbłyśnie
ci mądrość z samego wnętrza swej siedziby, z tajemniczego sanktuarium prawdy”14. Takie
refleksje podpowiadają, że sztuka, aby się podobać i odpowiednią dla człowieka nie może
zatrzymać się tylko na wrażeniu i zewnętrznej formie.
W jednym z tekstów dotyczących Maryi, Matki Chrystusa, Augustyn rozpoznaje Jej
piękno i mówi, że tak jak światło lampy umieszczone wewnątrz domu widoczne jest także
na zewnątrz, tak piękno Maryi nie było niczym innym tylko odbiciem ducha i wyrażeniem

4
5
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Augustyn, Przeciw Akademikom 3, 11, 26: PL 32, 947.
Tenże, O państwie Bożym 11, 26: CC 48, 423; O życiu szczęśliwym 3, 7: PL 32, 981.
12
Tenże, O nauczycielu 11, 38: CC 29, 173.
13
Por. E. Chapman, Saint Augustine’s Philosophy of Beauty, New York − London 1939, s. 13.
14
Augustyn, O wolnej woli 2, 16, 42: CC 29, 232.
10
11
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świętości. W taki sposób to co wewnętrzne, piękno wewnętrzne decyduje o tym co piękne
zewnętrznie. Maryja, jako pełna łaski i jako Matka Syna Bożego, po zwiastowaniu, według
Augustyna, posiadała także piękno objawione na zewnątrz, bowiem to co jest w środku
i co jest ukryte głęboko, jaśnieje także na zewnątrz15.
Augustyński sposób patrzenia na piękno rzeczy ziemskich i przemijających umieszcza
punkt zasadniczy w sercu człowieka: „Hiob na zewnątrz jest ubogi, ale wewnątrz jest
bogaczem (…). Tacy mają się z czego cieszyć wewnętrznie. Ich władca jest wewnętrzny,
wewnętrzny ich pasterz, ich pocieszyciel. (…) Jeżeli pragniecie być bogatymi, pożądajcie
takich skarbów, z których nawet podczas rozbicia okrętu nic utracić nie możecie. Biedni są ci,
którzy upadają, którzy nadzieję swą pokładają w tym świecie. Tracą to, co błyszczało na zewnątrz, a wewnątrz nie pozostaje nic poza zgryzotą złego sumienia. Nie znajdują w niczym
pociechy, nie mają gdzie wyjść na zewnątrz i nie mają dokąd wrócić wewnątrz, opuściła
ich chwała światowa, pozbawieni zostali łaski duchowej, prawdziwie zostali upokorzeni”16.
Jeśli zewnętrzność jest pewną formą, w którą ubrana jest wewnętrzność, to zachowując
swoja odpowiednią ważność forma zostaje podporządkowana temu, co jest głębiej i stanowi pewną treść. Byłoby tragedią formy, gdyby zakłamywała treść, albo nie pozwoliłaby
objawić się treści.
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pogardy i zniszczenia. Jest darem, tak samo jak dusza. Ciało jest harmonijnie powiązane
z duszą. Tym jednak, co jest wyższe, większe i ważniejsze w człowieku jest jego dusza i ona
posiada też piękno wyższego rzędu. Piękno zmysłowe jest kruche i znikome, przemija
i ostatecznie jest marnością. Augustyn nie ma wątpliwości: „Nieszczęsna to dusza, jeżeli
od ciała oczekuje rady. Ciało posłuszne, jak należy, jest sługą duszy. Ona rządzi, ono jest
rządzone; ona rozkazuje, ono służy”21. Hipponata odwołuje się zasady estetyki starożytnej,
która głosi, że piękno duszy jest większe niż piękno ciała22. W jednym z kazań Augustyn
opowiada o dwóch sługach. Jeden z nich zewnętrznie nie jest atrakcyjny, ale zawsze wierny,
drugi natomiast jest piękny fizycznie, ale wewnętrznie zły. Biskup pyta, który z nich posiada
większą wartość i który będzie bardziej kochany. Odpowiedź wydaje się oczywista. „Rzeczy
duchowe kochamy bardziej, sprawiedliwość jest kochana bardziej niż piękno zewnętrzne”23. Wewnętrzny człowiek, dusza ludzka, a więc także świat wewnętrznych wartości
jest ważniejszy niż to, co materialne i zewnętrzne. W związku z tym jest bardzo ważne, by
człowiek odkrył to, co w nim jest większe i ważniejsze. W jednym z komentarzy biblijnych
Biskup z Hippony pokazuje etapy wstępowania ku temu, co większe, a ostatecznie ku
odkryciu Najwyższego Dobra i Piękna. Pisze: „teraz spojrzyj na niebo i na ziemię. Nie na
tyle podobają ci się piękne ciała, ażebyś dzięki nim pragnął się stać szczęśliwym. W umyśle
znajduje się to, czego szukasz. Chcesz przecież być szczęśliwym; umysłem swoim szukaj to,
co jest lepszego. Skoro są dwie istoty duch i ciało, wśród nich lepsze jest to, co nazywa się
duchem. Ciało twoje może stać się lepsze przez to co lepsze, ponieważ ono jest podległe
duchowi. Zatem lepszym może stać się twoje ciało przez ducha, ponieważ kiedy duch twój
będzie sprawiedliwy, to później nieśmiertelnym stanie się także twoje ciało. (…) Jeśli dla
twojego ciała dobrem jest twój duch, jako że lepszy jest od twojego ciała; szukając twego
dobra, szukaj go w tym co jest lepsze dla twego ducha. (…) W duchu twoim jest obraz
Boga, pojmuje to umysł ludzki. Przyjął go, ale skłaniając się do grzechu uszkodziłeś go. Jego
restaurator przyszedł sam, ten, który przedtem był sprawcą. Przecież przez Słowo wszystko
się stało i przez Słowo został wyciśnięty ów obraz. (…) Pozostaje ci zatem, żebyś szukał
tego co lepsze od twego umysłu. Czym jest to, przysięgam, jeśli nie twój Bóg? Niczego
lepszego nie znajdziesz, ponieważ kiedy natura twoja zostanie udoskonalona, zrówna się
z aniołami. Wyżej jest jedynie Stwórca. Wznieś się do Niego, nie zniechęcaj się, nie mów:
to za wiele dla mnie”24.
Piękno i godność duszy są nierozerwalnie związane z obrazem Boga, jaki nosi w sobie
człowiek25. Biblijna koncepcja stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga posiada w chrześcijaństwie wymiar ontyczny, estetyczny i etyczny. Myśl chrześcijańska uznaje,
że obraz Boży znajduje się w duszy, a przede wszystkim w rozumie26. Dusza jest bowiem
częścią człowieka najbardziej bliską Bogu, duchową i najbardziej boską. Ona decyduje
o wyjątkowości człowieka, w niej jest Boży obraz i ona jest w stanie odpowiedzieć na wezwanie Boga27. W Komentarzu do Pierwszego Listu św. Jana Augustyn pisał: „Gdzie człowiek
został uczyniony na obraz Boga? W rozumie, w duchu, w człowieku wewnętrznym, w tym
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Ciało i dusza
Augustyńskie myśli dotyczące wewnętrzności znajdują swoją egzemplifikację w antropologicznych rozważaniach na temat duszy i ciała. Według starożytnych filozofów człowiek
składa się z dwóch elementów: duszy i ciała, które razem wzięte konstytuują go jako
nierozdzielną całość. W De Trinitate Augustyn świadomie nawiązuje do tej wizji, która
stała się chrześcijańska. „Człowiek jest substancją rozumną złożoną z duszy i ciała i nie
ulega wątpliwości, że człowiek posiada duszę niebędącą ciałem oraz ciało, które nie jest
duszą”17. Niezwykłe jest to, że te elementy istotowo różne, bo należące do innych sfer, nie
stanowią dwóch rzeczy absolutnie odseparowanych od siebie, lecz konstytuują jedność
istoty ludzkiej. Biskup Hippony zauważa, że Bóg stworzył człowieka obdarzając go od
początku wewnętrzną harmonię między duszą i ciałem. Nieposłuszeństwo i samowola
człowieka jednak zburzyły koegzystencję i harmonią wewnętrzną, zamykając człowieka
w nieuporządkowanej miłości własnej18.
Ciało posiada wielką godność, choć jest kruche, niedoskonałe i łączy człowieka ze
światem zwierzęcym i materialnym. Jest jednak stworzone przez Boga, którego Augustyn
nazywa Największym Artystą19. Ciało zostaje dowartościowane przez Wcielenie Bożego
Syna i w wieczności po zmartwychwstaniu ciało będzie „przyjacielem człowieka”20. Czeka
je więc wielka przyszłość w chwale nieba. Święty Paweł dodaje, że człowiek stworzony
na obraz Boga jest powołany do tego, by uwielbiać Boga w swoim ciele (Kor 6, 20). Ciało
człowieka jest więc instrumentem, „opakowaniem”, formą, ale nie jest przeznaczone do
Por. Tenże,O naucechrześcijańskiej 4, 21, 48: CC 32, 157.
Augustyn, Objaśnienia Psalmów 30(2), 3, 12: CC 38, 221.
17
Tenże, O Trójcy 15, 7, 11: CC 50, 474 − „Homo est substantia rationalisconstans ex anima et corpore”, non estdubium hominem habereanimam quae non
est corpus, haberecorpum quod non est anima.
18
Por. J. Patout Burns, Variations on a dualist theme: Augustine on the body and the soul, w: Interpreting tradition (the art of theological reflection), pod red.
J. Kopas, California 1984, s. 18.
19
Por. Augustyn, O Państwie Bożym 22, 14: CC 48, 833 - 834.
20
Por. Tenże, Mowa 156, 14, 15: PL 38, 849.

Tenże, Objaśnienia Psalmów 145, 5: CC 40, 2108.
Por. J. – M. Fontanier, La beautéselon Saint Augustin, Rennes 2008, s. 86.
23
Augustyn, Mowa 159, 3, 3: PL 38, 869.
24
Tenże, Objaśnienia Psalmów 32(3), 16: CC 38, 453.
25
Por. Tenże, O Trójcy 12, 11, 16: CC 50, 370 − Honor enimhominisverusest imago et similitudo Dei.
26
Por. Tenże, Objaśnienia Psalmów 32(3), 16: CC 38, 453. Zob. G. Madec, Saint Augustin et la Philosophie. Notes critiques, Paris 1992, s. 86–93.
27
Por. S. J. Duffy, Antropologia, w: A. D. Fitzgerald(red.), Agostino. Dizionario enciclopedico, dz. cyt., s. 207.
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przez co ma intuicję prawdy, czym rozróżnia sprawiedliwość od niesprawiedliwości, wie
przez kogo został uczyniony, może rozpoznać swojego Stwórcę i chwalić Go”28. Człowiek
wewnętrzny posiada wyższe piękno, na które składa się także zdolność poznawania, miłość
oraz poświęcenie i ofiara, do jakich zdolny jest zawsze dzięki Bogu i Jego łasce29.
Zdobywając wiedzę przez kontemplację rzeczy stworzonych dusza powinna się wznosić
od rzeczywistości materialnych do duchowych30 i od czasowych do wiecznych31. W takim
ujęciu to, co dotykalne zmysłami, materialne i zewnętrznie nie traci swojego znaczenia, ale
jest drogą prowadzącą w głąb, do rzeczy duchowych, wyższych i ostatecznie decydujących o wyjątkowości człowieka. Zasadą staje się droga od wiedzy do mądrości. Można ją
odbyć tylko wtedy, gdy uznaje się wyższy niż materialny wymiar człowieka. Ta relacja duszy
i ciała oraz tego, co duchowe do tego, co materialne może być modelowa dla rozwiązań
zagadnienia związku formy i treści.
Zadaniem filozofii jest znalezienie dobra właściwego dla człowieka i dla Augustyna
„osoba ludzka jest punktem odniesienia wszystkich wartości, chociaż nie jest ich źródłem”32. Aksjologia augustyńska posiada zawsze wymiar humanistyczny. W komentarzu do
Psalmów znajdujemy słowa: „W obecnym świecie słyszysz o dobru i wzdychasz. A to, że
zdarza ci się grzeszyć wynika z twojej chciwości w wyborze dobra, postępujesz źle, ponieważ
odwracasz się od dobrych rad Boga, który pokazuje ci czym powinieneś pogardzać, a co
powinieneś wybrać. W każdym twoim grzechu w jakiś sposób szukasz dobra, jest w nim
jakieś pragnienie pociechy. Dobre są rzeczy, do których zmierza twoje poszukiwanie, ale dla
ciebie stają się złe, jeśli opuszczasz Tego, przez którego zostały zrobione, jako dobre. Szukaj
swojego dobra duszo! Dla każdego bytu istnieje osobne dobro: wszystkie stworzenia mają
swoje własne dobro odpowiadające ich jedności i doskonałości ich natury. Najważniejsze
jest to, co jest potrzebne każdemu bytowi niedoskonałemu, aby wydoskonalić się. Szukaj
swojego dobra! ‘Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry’ (Mt 19, 17). Najwyższe dobro jest twoim dobrem”33. Wartości estetyczne rozumiane czysto zewnętrznie
i formalnie nie mogą być przecież odizolowane od człowieka, jeśli więc osoba ludzka ma
być ich odniesieniem, to właściwe człowiekowi jest to, co rozumne i duchowe, wzniosłe
więc wyższe od tego, co materialne i zmysłowe.
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te definicje i nie chciał ograniczać pojęcia do pięknych form. Często przeciwstawiał więc
prawdziwe piękno wszystkim pozorom piękna. Według Tatarkiewicza Platon jako pierwszy
rozróżnia prawdziwe piękno od pozornego piękna, piękno samo w sobie, od piękna, które
podoba się, czy wydaje się piękne36. Platon chce dotrzeć do piękna źródłowego, które jest
pięknem samym w sobie. Jeśli chodzi o starożytną kategorię odpowiedniości,to właściwie
pozostaje ona aktualna w większości koncepcji estetycznych. Według Augustyna rzeczy
są piękne, jeśli są odpowiednie do możliwości poznawczych człowieka i do całej jego
struktury ontycznej, jeśli sięgają jego ludzkich tzn. głębszych pokładów. Nieodpowiedniość
jest brzydka, jak na przykład strój plażowy na ceremonii pogrzebowej. Czy w takim ujęciu
może być piękne coś co nie porusza rozumnej i duchowej sfery człowieka?
Doświadczenie estetyczne, żeby spełniło swoje istotne zadanie musi być wędrówką od
niższych stopni piękna ku pięknu samemu w sobie. Poprzez piękno niższe człowiek idzie
do piękna źródłowego, które jest ostateczną miarą piękna. W tej wędrówce do góry trzeba
sobie zdawać sprawę, że piękno niższenie jest jednoznaczne, a przez to jest niebezpieczne.
Ono może zatrzymać na sobie,jest bowiem często niestety tylko wrażeniowe. Rozprasza
w drodze do piękna źródłowego i nudzi. Augustyn zauważa istniejącą w sercu człowieka
tęsknotę do tego by oglądać najwyższe piękno. W dialogu De ordine twierdzi, że wszelkie
piękno jest naśladowaniem Najwyższego Piękna. Niższe piękno w porównaniu z nim „jest
szpetotą”37. Po prostu w porównaniu z Bogiem wszystko jest marne. Czytamy w Wyznaniach
słowa w odniesieniu do bogactwa i wartości tego świata: „To jedno tylko wiem, że źle mi
jest bez Ciebie, źle nie tylko wokół mnie, lecz i we mnie samym, a wszelkie bogactwo, które
nie jest moim Bogiem, to nędza”38.
Augustyńska koncepcja piękna zauważa, że prawdziwe piękno nie ma charakteru wrażeniowego, ale przede wszystkim relacyjny. Piękne jest to, co jest odpowiednie do podmiotu
poznającego, ale także odpowiednie do piękna, które jest jego źródłem i miarą. Bardzo
dobrze oddaje te koncepcje podejście Biskupa Hippony do Chrystusa cierpiącego na krzyżu.
Tutaj objawia się On ludziom, jako nieposiadający wdzięku, ani blasku, po prostu brzydki
tak, że nie można na niego patrzeć. W ten sposób realizuje się zapowiedź z księgi proroka
Izajasza (Iz 53, 2). Chrystus na krzyżu stracił całe piękno zewnętrzne. Ratzinger napisze, że
„grecka filozofia piękna została w tym miejscu (…) dramatycznie zakwestionowana. Trzeba
(…) na nowo zapytać o to, czym jest piękno, trzeba go (…) doświadczyć w inny sposób”39.
W zniekształceniu i deformacji Chrystusa na krzyżu znajduje swój najwyższy wyraz radykalna i nieskończona miłość Boga, a więc najwyższe piękno40. Trzeba jednak zauważyć, że
w Chrystusie cierpiącym estetyka grecka nie jest odrzucona, ale przekroczona41, bowiem
w obliczu Chrystusa zdeformowanego jaśnieje jeszcze głębiej piękno Boga. Zewnętrzne
piękno, które jest przemijające i bywa złudne, często także egoistyczne, staje się tłem,
kontrastem do piękna ofiarnej i szaleńczej miłości Boga. I ta miłość posiada piękno przewyższające wszelkie inne42. Augustyn zauważa, że w chrześcijańskiej wizji piękno posiada
pewien paradoks, nie jest chwałą tego wieku, ale jest ukryte w zalążku, jak ziarno. Ostatecz-
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Pozorne piękno i pozorna brzydota
Platon w dialogu Hippiasz Większy próbuje zdefiniować pojęcie piękna i rozumie je bardzo
szeroko. Piękne są nie tylko przedmioty estetyczne, ale piękne są także cnoty. Istnieje piękno
sprawiedliwości, rozwagi, pięknych obyczajów, piękno nauk, piękno uporządkowanej społeczności a w wymiarze indywidualnym to cnota jest pięknem duszy34. Platon mówi o kilku
definicjach piękna. Pierwsza zapożyczona z filozofii przed platońskiej pokazuje piękno jako
odpowiedniość i stosowność (aptum), w tym także celowość, druga definicja, zapożyczona
od sofistów, za piękno uważa to co jest przyjemne dla oczu i uszu35. Platona nie zadowalały
Augustyn, Komentarz do Listuświetego Jana 8, 6: CSEL 25, 212.
Por. Tenże, O wierze prawdziwej 40, 74: CC 32, 235–236.
30
Por. Tenże, Sprostowania 1, 3, 1: CSEL 36/2, 2.
31
Por. Tenże,O wierze prawdziwej 39, 72: CC 32, 234.
32
S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg, dz. cyt., s. 205.
33
Tenże, Objaśnienia Psalmów 102, 8: CC 40, 1458.
34
Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. I, Warszawa 2009, s. 132.
35
Por. Plato, Hippias maior 297e.

Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. I, Warszawa 2009, s. 133−135.
Tenże, O porządku 2, 19, 51: CC 29, 118.
38
Tenże, Wyznania 13, 8, 9: CESL 33/1, 351.
39
J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004, s. 34.
40
Por. J. Ratzinger, Presentazione, art. cyt., s. 7.
41
Por. J. Ratzinger, La bellezza, dz. cyt., s. 23.
42
Por. J. Ratzinger, Presentazione, art. cyt., s. 7.
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nie Chrystus na krzyżu jest tu paradygmatem i największą manifestacją piękna. Bóg jednak
nie zna ograniczeń i z najwyższego poziomu piękna harmonizuje kontrasty. Boska natura
w Chrystusie sprawia, że jest On zawsze, także na krzyżu, choć zdeformowany, „najpiękniejszym z synów ludzkich”, jak to mówi Psalm 44. Chrystus ze względu na ludzi na chwilę
zewnętrznie przestał być piękny, tzn. ukrył swoje piękno. W swojej naturze boskiej nie przestał być piękny, ale jednak dla zbawienia ludzi, jako człowiek, poddał się z miłości cierpieniu
i śmierci43. Jego piękno wewnętrzne wcześniej jest widoczne w cnotach, w sprawiedliwości,
mądrości, pokorze i w posłuszeństwie Ojcu. Dla Augustyna i chrześcijan Chrystus nie jest
jednym z pięknych ludzi, ale jest jedynym pięknym, Bogiem, przez którego stały się rzeczy
piękne44. Brzydota Chrystusa na krzyżu jest pozorna i dlatego nie odpycha od Niego tych,
którzy Go miłują, ponieważ oni zdają sobie sprawę, że to nie jego osobisty grzech uczynił
Go zdeformowanym, ale uniżenie i ofiarna miłość45. Dla wierzących, którzy przyjmują Go
jako Oblubieńca, On zawsze jest piękny46. „On jest piękniejszy niż synowie ludzcy, trzeba
tę urodę tym bardziej podziwiać i kochać im mniej ma ona wspólnego z pięknem ciała”47.
Paradoksem jest to, że im bardziej objawia się jako zdeformowany i brzydki tym bardziej
widać Jego piękną miłość. Wierzący w Niego człowiek kocha Go nie jako słodycz dla ciała,
ale, jak to mówi Pieśń nad Pieśniami, jako słodycz dla duszy48. Tu objawia się waga relacji
formy do treści, zewnętrzności do wewnętrzności. Chrześcijanie nie kochają w Chrystusie
przedziurawionych rąk i nóg, ubiczowanych pleców i generalnie poranionego ciała ani
przebitego boku, ale miłość, która przez to ciało się wyraża49. Jest to miłość bezinteresowna
i radykalna, gdyż Chrystus sprawiedliwy umarł za nas niesprawiedliwych, piękny za brzydkich50. Właśnie w Synu Bożym z jednej strony najpiękniejszym, a z drugiej bez wdzięku objawia się najgłębsza prawda o życiu i tajemnicy piękna. Jest to nowy kształt estetyki, której
istotą i kluczem do zrozumienia jest niewidoczna treść i ukryta głębia miłości, którą trzeba
odkryć nie przy pomocy zmysłów. Według Augustyna w Ukrzyżowanym odnajdujemy
„obraz Boga niewidzialnego“ (Kol 1, 15) oraz syntezę piękna, dobra i prawdy51. Prawdziwe
piękno objawia się jako pełna wolności i absolutnej bezinteresowności rezygnacja z piękna
zewnętrznego. „Paradoksem jest to, że wyrazem najwyższego piękna jest zapomnienie
o swoim pięknie”52. Chrystus „opluty, upokorzony, ubiczowany, poraniony i ukrzyżowany
i w oczach świata bezwartościowy“ jednak „rozbłyska chwałą”53. To On jest pięknem zwycięskim, bo najwyższym. On jest pięknem Boga i pięknym Bogiem, tzn. samym Pięknem.
W naszym zmaganiu formy z treścią okazuje się, że forma może być pozorna. Forma
może być piękna pozornie i może być brzydka pozornie, a decydująca okazuje się ukryta
głębia i treść.

***
Augustyn, który jest oratorem i filozofem, teologiem i pasterzem Kościoła, jednym z największych myślicieli świata żyjącym u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza,
zostawia nam kilka ważnych refleksji na temat formy i treści. Zasadniczo nie zajmuje się zagadnieniem bezpośrednio, ale jest ono obecne w tle rozważań z retoryki, antropologii, teorii
poznania czy chrystologii. Augustyn znał Arystotelesa, gdyż czytał jego „Kategorie”. Według
Arystotelesa forma nie jest transcendentna w stosunku do przedmiotu, lecz immanentna,
stanowi cel wewnętrzny bytu. Każda materia ma więc swoją formę, która jest równocześnie
celem, do którego dąży. Rzecz będzie piękna o ile realizuje własną formę, czy właśnie celowość. W ten sposób forma wewnętrzna definiuje naturę. Doskonała realizacja własnej formy
zakłada jakiś porządek, czasem symetrię czy proporcję. Porządek jest także dla starożytnych
kategorią piękna. Według Augustyna każdy byt jest tym czym jest przez swoją formę, która
jest czymś w rodzaju kształtu wewnętrznego. Żeby nie popaść w zupełne oddzielenie materii
od formy warto też pamiętać, że słowem forma autorzy łacińscy oddają platońską ideę54.
Treść zawsze posiada więc jakąś formę, jakiś kształt. Jednak w retoryce sztuka mówienia
nie jest ważniejsza od podjętego argumentu. O ile treść jest wewnętrzna, o tyle kształt jest
jakąś jej zewnętrznością niekoniecznie rozumianą tylko w kategoriach dotykalnych zmysłami.
Przy przeniesieniu dyskursu na antropologię Augustyn będzie podkreślał, że człowiek to
wyjątkowe i jedyne połączenie duszy i ciała. Podkreślając przeciw manichejczykom, że ciało
jest dobre nie ma jednak wątpliwości, że to dusza winna rządzić ciałem. Odpowiedniość czy
nieodpowiedniość formy w stosunku do treści decyduje, jak zauważyli to zresztą starożytni
przed Augustynem, o pięknie czy brzydocie rzeczy. W chrystologii Augustyn pokazuje, że
zewnętrzna forma może budować świat pozorów i oszukiwać zarówno na korzyść jak i niekorzyść treści.
Wydaje mi się, że dla dzisiejszej sztuki, przy całej złożoności dyskursu filozoficznego
o pięknie, najważniejsze byłoby odkrycie, że forma nie może być bez treści, bez materii, bez
idei, ona jest bowiem nieodłączną częścią, ale tylko częścią, tego co jest. Czy może być forma bez treści? Trzeba ją również odpowiednio dobrać, bo ona ma zdolność zakłamywania.
Pozostaje jeszcze pytanie czy sztuka nieodpowiednia dla człowieka i jego rozumnej natury,
bez przygody rozumienia i wchodzenia w głąb, czy sztuka wprost wykluczająca rozumność
a zatrzymująca się tylko na formie, estetyzmie, wrażeniu i emocjach może być piękną sztuką?

bp Piotr Turzyński
Por. Augustyn, ObjaśnieniaPsalmów 103(1), 3: CC 40, 1476.
44
Por. Tenże, Mowa 138, 6: PL 38, 769.
45
Por. Tenże, Oświętym dziewictwie 37, 38: CSEL 41, 273.
46
Por. Tenże, Objaśnienia Psalmów 44, 3: CC 38, 498.
47
Tenże, O Państwie Bożym 17, 16: CC 48, 595 − quomodo sit speciosus forma prae filiis hominum, quadam tanto magis amanda atque miranda, quanto
minus corporea pulchritudine.
48
Pnp 1, 6. Por. Tenże, Mowa 138, 6: PL 38, 769.
49
Por. Tenże, Objaśnienia Psalmów 127, 8: CC 40, 1872 − Omneshominessuperatilliuspulchritudo. Quam rem amamus in Christo? Membracrucifixa, latus
perforatum an caritatem? Quandoaudiamusquiapassusest pro nobis, quiodamamus? Caritas amatur.
50
Por. Tenże, Komentarz do Listu świetego Jana 9, 9: CSEL 25, 245.
51
Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 101.
52
P. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna, Radom 2013, s. 369.
53
Augustyn, Mowa 44, 2: CC 103, 584.
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Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 257. Autor pokazuje min. historię pojęcia forma.

Autor, ks. dr hab., od 2015 r. biskup pomocniczy radomski.
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GRAFIKA

ŁUKASZ CYWICKI

CZARNONABIAŁYM / PRZESTRZEŃ CZASU

Tak sformułowany tytuł sugeruje oczywistą z pozoru sytuację, w której w zasadzie brak jakichkolwiek wątpliwości,
ale już określenie biało na czarnym, wprowadza pewien
rodzaj niepewności co do naszych dalszych intencji. W tym
przypadku to jak najbardziej uzasadnione i wynika z prostej
zależności obu tych określeń w kontekście czasu i przestrzeni
w których swobodnie funkcjonują.

Z

asadniczą częścią mojej pracy jest twórczość graficzna, skupiająca się przede wszystkim na druku wypukłym – linorycie, który jest jedną z podstawowych form wypowiedzi artystycznej. W odróżnieniu od innych technik grafiki warsztatowej, linoryt
wydaje się jednak najbardziej naturalny. Możliwość bezpośredniego, wręcz fizycznego
kontaktu w trakcie całego procesu powstawania obrazu graficznego – od wykonania matrycy do druku finalnego, jakim jest odbitka graficzna jest zasadniczą wartością. Pracując
nad linorytem, artysta przez cały czas jest w bliskim kontakcie ze wszystkimi etapami
pracy. Do tego prosty warsztat, narzędzia i sposób druku, a także marginalny wpływ
nowinek technicznych jest dodatkowym atutem. To bardzo ważne, pozwala bowiem na
wyjątkowe poczucie pełnej swobody działania – wolność twórczą.
Podstawowym materiałem wyjściowym jest dla mnie poszukiwanie w otaczającej rzeczywistości, interesujących fakturalnych struktur i kontrastów pełnych naturalnego światła. Wybrane elementy, dokumentowane cyfrowo, tworzą materiał,
swego rodzaju szkicownik, rejestrujący dodatkowo kolejne etapy pracy. W skrócie,
polega to głównie na wielostopniowym oczyszczaniu, ale także dodawaniu czy łączeniu ze sobą wielu obrazów poprzez szereg zabiegów formalnych – wyciszaniu
i upraszczaniu.
Niedawno zrealizowany cykl prac „Czarnonabiałym/przestrzeń czasu“ zbudowany
jest z kilkunastu pojedynczych i wieloczłonowych prac, w których tradycyjnie rozumiana odbitka graficzna nie jest finalnym etapem, kończącym proces tworzenia grafiki. To
raczej materiał wyjściowy do dalszych poszukiwań, które otwierają nowe możliwości
kreowania. Przełamanie klasycznego dwuwymiaru tradycyjnej grafiki czy obrazu, tworzy
teraz nową, trójwymiarową formę przestrzenną obiektu graficznego.
Pierwsze próby tak konstruowanych form graficznych wykonałem w roku 2008,
podczas pobytu w Begeč w Serbii, gdzie brałem udział w 7th International Ecological
Art Multimedia Colony „The Lighthouse”. Powstały tam dwie, bardzo ważne dla mnie
prace, a właściwie obiekty graficzne: „Assemblage 1 i 2”, które zbudowałem poprzez
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Przestrzeń czasu – I, II, III, 2009, linoryt, drewno, płótno, 30x30 cm

połączenie druku graficznego z trójwymiarowymi elementami dodatkowymi. Te dwie
prace otworzyły dla mnie nowe możliwości, swego rodzaju gry pomiędzy przestrzenią
graficznej płaszczyzny, a możliwościami budowania trójwymiaru, kreującego nową
przestrzeń, a zarazem nowy przekaz.
W efekcie, powstały trzy kolejne obiekty: „Przestrzeń czasu – I, II, III”, wykonane w roku
następnym na konkurs „6th International Biennial of Collage & Assemblage Memoriam
of Jovan Markovis-Kameni“ w Belgradzie w Serbii, za które otrzymałem Grand Prix. Musiał jednak upłynąć pewien czas, aby ponownie powrócić do tego zagadnienia, ale już
w daleko bardziej rozbudowanej formie.

Kolor
Ograniczenie kolorystyki obrazu graficznego do czerni i bieli, jest działaniem celowym,
wynikającym z wyboru. Odpowiednie napięcie waloru czerni lub bieli, uzyskiwane
poprzez zagęszczanie rozcięcia matrycy, lub inne możliwości techniczne, daje wiele
satysfakcjonujących możliwości.
Czerń i biel, ale także wartości pośrednie pomiędzy tymi skrajnościami (prawie czarne,
prawie białe, czarno/czarne, czarno/szare, biało/czarne, biało/białe, biało/szare etc.) jest
swego rodzaju rozgrywaniem bieli lub czerni czy bieli i czerni. Ma wartość podstawową
i jest w pełni zadowalające.
„(…) Łukasz Miłosz Cywicki rozpoczął tworzenie swego plastycznego świata od przebadania możliwości, jakie daje fundamentalna opozycja czerni i bieli. A jest to, jak pisał
Tadeusz Wiktor – grafik i teoretyk sztuki: „elementarne zestawienie najtrudniejszych,
a zarazem najpiękniejszych barw świata, które symbolicznie odzwierciedlają podstawowe
i uniwersalne zasady wszechświata”. Wielu artystów ma ambicje kreowania własnych plastycznych światów. Poczynaniami innych kierują pasje poznawcze. Tych drugich wyróżnia
pogłębione zainteresowanie naturą świata, przekraczanie subiektywności i umownej
przestrzeni sztuki czystej, wreszcie szczególna metodyczność pracy, w której jest sporo
cech działalności naukowej. Łukasz Cywicki nad żywiołowość ekspresji i gestu przedkłada
intelektualną spekulację. Cierpliwie drąży, wnika, poprawia, cyzeluje, powtarza, wraca
do tematu, pogłębia go, wyciąga naukę z potknięć i pomyłek. (…)“
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„(…) Po obejrzeniu monumentalnych kompozycji: Dzień pierwszy, Dzień dziewiąty,
Dzień siedemnasty, przypomniał mi się fragment otwierający biblię: „Wtedy Bóg rzekł:
»Niechaj stanie się światłość« I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra,
oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak
upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. Opozycję ciemności i światła wyraża w plastyce właśnie czerń i biel. Od czasów Józefa Gielniaka nie było w polskiej grafice zbyt wielu
twórców o prawdziwej kosmicznej wyobraźni. Zaś w kompozycjach Łukasza Cywickiego,
będącego zresztą laureatem jeleniogórskiego konkursu imienia tego artysty, przykuwa
uwagę owa szczególna, pokrewna Gielniakowej wizyjność, która ma źródło w zawartej
w nich syntezie mikro – i makrokosmosu. (…)“1.
„(…) Czarno-biały świat przywodzi na myśl dzień i noc, dobro i zło, ale też dalekowschodni znak i pojęcie ying yang. Jego prace tylko w pierwszym momencie oglądania
niepokoją. Później pozorny chaos zamienia się w porządek zamierzony przez autora. Wystarczy tylko spojrzeć na nie z większej odległości lub przymrużyć oczy. Chociaż posługuje
się tylko białym kolorem papieru i czarnym farby, to dzięki doskonałemu warsztatowi
i umiejętnościom oraz gradacji cięć i punktów, którymi się posługuje, w jego pracach
widać cienie i szarości. To efekt trudny do osiągnięcia przy takiej precyzji, ale Łukasz to
potrafi znakomicie. Takie posługiwanie się kreską i punktem przypomina tradycyjną
sztukę indonezyjskiego batiku, w którym dosłownie znaczy to Ba – kreska i tik – kropka,
punkt. (…) Te czarno-białe prace trochę mroczne i tajemnicze przywodzą na myśl pracę
detektywa, który ciągle czegoś poszukuje. Warto teraz powiedzieć jak Łukasz Cywicki
osiąga takie efekty. W naśladowaniu i przetwarzaniu świata natury i otaczającej go
przyrody, pomaga mu fotografia. Dzięki warsztatowym umiejętnościom w tej dziedzinie
potrafi w czarno-białej fotografii wygasić szarości, aby otrzymać ostre jak brzytwa kontrasty. Miękkie i delikatne struktury natury przenosi w czarno-białą przestrzeń linorytu.
Te prace wyglądają jak kłębiące się myśli, jak nieokiełznany żywioł tropikalnego lasu,
w którym się kiedyś zgubiłem. Oglądając cykle jego prac słyszymy szeleszczące na wietrze
i ocierające się o siebie trawy, szum maszerujących mrówek, czy też widzimy skłębione
porosty na starych drzewach. Łukasz Cywicki dla spotęgowania efektu stosuje powtarzalność elementów, przesunięcia, uskoki i odchylenia od osi symetrii. Tę powtarzalność
elementów stosuje szczególnie w kompozycjach dostosowanych do dużych powierzchni
ekspozycyjnych, uzyskując efekt niekończącej się drogi życia. (…) Ta wieloletnia czarno-biała przygoda Łukasza Cywickiego z grafiką, która jest czasem trudna do zdefiniowania
„czarne na białym, czy białe na czarnym?“ dała tytuł dwu jego katalogom „Czarne na
białym“ do wystaw polskich i zagranicznych“2.
Prawdziwie intrygująca jest tutaj swoista gra formalna, polegająca na różnych zestawieniach kilku rodzajów czerni, matowej z błyszczącą, tworzy interesujący w odbiorze, efekt
szarości. Podobnie przebiegają działania w obszarze łączenia ze sobą kilku rodzajów bieli.
Ta osobliwa gra, bazująca głównie na iluzji jest podstawowym sposobem tworzenia
odpowiedniego tła, na którym prowadzona jest z kolei – zasadnicza rozgrywka pomiędzy
przestrzenią tła, a pojawiającymi się na nim, czy raczej wyłaniającymi się z tła elementami geometrycznymi, które tworzą otwarte formy i układy rytmiczne, bądź symboliczne
dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, Graficzny zapis czy gra w (s)tworzenie?, Rzeszów, grudzień 2004 r.
dr Krzysztof Kmieć, Łukasz Cywicki, Artysta czarnej grafiki Kraków, 2008 r. Encyklopedia „Contemporary International Ex-Libris Artists”, Portugal 2009,
str. 45-50.
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Dzień osiemnasty, 2008, linoryt, 187x279 cm

układy zamknięte. Wraz z tłem tworzą teraz nową formę, a przez to nową przestrzeń
i nowe odniesienia – nowy przekaz.
Wartością dodaną jest możliwość specyficznie rozumianej multiplikacji – powielania
na pozór tych samych odbitek graficznych w celu swobodnego rozbudowywania większych form obrazu.

Przestrzeń
To kolejna wartość, rozumiana jako spójna przestrzeń, budująca formę tła – jako podstawy
działania i przestrzeni dodatkowego wymiaru, utworzonego przez elementy dodane,
budujące swoją, jakby niezależną przestrzeń zewnętrzną. W połączeniu z tłem z którego wyrasta, tworzy i definiuje oczekiwaną, zunifikowaną teraz – nową, spójną wartość
formalną.
Mamy tutaj do czynienia z kilkoma niezależnymi bytami – przestrzenią tła, przestrzenią
dodaną, zbudowaną z multiplikacji zdefiniowanych modułów geometrycznych, a także
z przestrzenią końcową, którą tworzą obie te poprzednio omówione wartości. Z powodzeniem można je rozpatrywać, czy analizować niezależnie lub łącznie.
Przestrzeń tła – pełni podwójną rolę. Po pierwsze – miejsca rozgrywającej się akcji, zbudowanej z wybranych i odpowiednio przetworzonych fragmentów rzeczywistości. Po drugie
– bazy, która fizycznie utrzymuje całą konstrukcję i umożliwia jej poprawną ekspozycję.
Z kolei przestrzeń dodana – zbudowana zazwyczaj z różnego rodzaju multiplikacji
trójwymiarowych, niewielkich elementów o zdefiniowanej formie geometrycznej. Podstawą jest wybrany moduł, który w zależności od potrzeby, buduje proste konstrukcje,
bądź wieloelementowe, rozbudowane układy, tworzące zrytmizowany przekaz formalny.
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Przestrzeń czasu – II, 2015, linoryt, technika mieszana, 50x120 cm

Najważniejszym momentem jest tutaj iluzyjna wartość unifikacji obu bytów w nową
i zwartą całość, która w odbiorze stanowi jednak pewne wyzwanie. Obie przestrzenie zbudowane są bowiem z tego samego obrazu, stanowiącego podstawę konstrukcji całości.
Tutaj dochodzimy do kolejnej, istotnej wartości, jaką pełni światło, a raczej oświetlenie.
Ta pozorna oczywistość jest o tyle istotna, że właściwe oświetlenie, a także dodatkowa,
związana z tym wartość – ruch, czy zmienność pozycji obserwatora, pozwalają ujawnić
trójwymiarowość zakamuflowanej formy. Dzięki temu możemy odróżnić np. czarno/
czarną w kolorze konstrukcję zewnętrzną od równie czarno/czarnego tła – tworzących
zwartą formę obrazu. Iluzyjność i niejednoznaczność w odbiorze tych pracach zauważono już dawniej.
„(…) Pozytywny negatyw czy negatywny pozytyw? (…) Oglądając grafiki Łukasza
Cywickiego, stajemy wobec kilku frapujących tajemnic. Białe na czarnym, czy czarne na
białym? Odpowiedź na to proste z pozoru pytanie, okazuje się jednak bardziej skomplikowane niż tego oczekiwaliśmy. Wydaje się bowiem, iż to co bierzemy za oczywistość,
jest jej wyraźnym zaprzeczeniem. To, co braliśmy za białą farbę położoną na czarnym
papierze, okazuje się być tylko dziurą w czarnym – a więc wszystko jasne, jednak czarno
na białym! Znienacka pojawia się jednak kolejna niepewność – pozytyw to czy negatyw?
Czy aby sugerowana pozytywność jest jedynie efektem chłodnej spekulacji, gry intelektualnej, czy też mamy do czynienia z negatywnym pozytywem, perfidnie przygotowaną
zasadzką optyczną? (…)“3.

Czas
Początki realizacji cyklu grafik „Upływ czasu – dzień za dniem“ sięgają obrony dyplomu
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie zaprezentowałem zestaw dziesięciu wielkoformatowych linorytów. Ich tytuł nawiązuje bezpośrednio do pracy grafika, mozolnie
zmagającego się z oporem matrycy graficznej, problemami procesu druku, ale także, co
nie jest bez znaczenia, z własnymi słabościami. Czas odgrywa tu równie ważną, jeżeli
nie najważniejszą rolę.

Czas od początku był w centrum mego zainteresowania. „Czas to skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między
zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem
rozważań filozoficznych. Czas może być rozumiany jako: chwila, punkt na osi czasu, odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, czwarta współrzędna
czasoprzestrzeni w teorii względności, a jego upływ zaś zależy od obserwatora i jest
różny dla różnych obserwatorów”4.
Najważniejszą wartością, którą chciałbym zapisać, ocalić od zapomnienia jest czas
który został mi przeznaczony. Należy go rozumieć i rozpatrywać jako czas prywatny, zbudowany z subiektywnych doświadczeń, przeżyć i wydarzeń. To bardzo istotne, chociażby
ze względu na obiektywną i charakterystyczną cechę czasu jaką jest przemijanie, a co
z tym związane – zapominanie.
„Wedle pitagorejczyka Parona czas jest czymś nieuporządkowanym, gdyż powoduje
on utratę pamięci, zapominanie. W tym sensie czas jest bardziej przyczyną ginięcia, niż
powstawania (Arystoteles, Fizyka 222b). Dla samego filozofa czas był jedynie ilością
ruchu, odliczaniem poszczególnych momentów »teraz« ze względu na »wcześniej«
i »później«. Św. Augustyn rozważa w XI księdze Confessiones różne aspekty czasu. Wypowiada pogląd, że jest on bezcenny, nierozłączny ze zmianą (ruchem), stanowi pewien
wymiar świata materialnego i wiąże się z przemijalnością. Teraźniejszość (to, co istnieje
materialnie) jest dla niego czasem zauważanym (choć nieuchwytnym), przeszłość (to,
co istniało) – pamiętanym, a przyszłość (to, co będzie istniało) – oczekiwanym; waha się
jednak, czy te dwie ostatnie odmiany gdziekolwiek jeszcze (już) istnieją. (…) Zdaniem
Kanta (estetyka transcendentalna) czas i przestrzeń są apriorycznymi formami naszej
zmysłowości. Mają one swoje źródło w podmiocie i stosują się do wszystkich zjawisk
(tzn. zmysły dostarczają wrażeń już ukształtowanych czasoprzestrzennie). Czas (i przestrzeń) ukazują się nam w doświadczeniu jako realne, jednak podczas transcendentalnej
analizy okazują się »być« idealne – stają się niczym, gdy chcemy je rozważać niezależnie
od doświadczenia“5.
Poprzez różnego rodzaju zabiegi, polegające generalnie na analizie wybranych fragmentów zarejestrowanej rzeczywistości, a tym samym udokumentowanej w formie wizualnych notacji, staram się odtworzyć – czy raczej, niejako na nowo odbudować tamten
czas, w konfrontacji z tym realnie istniejącym. Ta swego rodzaju dychotomia, w moim
przekonaniu tworzy wyjątkową możliwość powrotu do czasu minionego, ponownej
analizy wspomnień, ulegających z biegiem czasu naturalnej weryfikacji, tworząc swego
rodzaju specyficzny konglomerat, zbudowany z przetworzonych i zunifikowanych fragmentów – swego rodzaju wieloczas.
To bardzo ważna dla mnie wartość, która w różnej formie nieprzerwanie towarzyszy
mojej pracy. Na niej buduję przekaz wszystkich dotychczasowych realizacji. Z powodzeniem można ją uznać za swego rodzaju zapis, czy wizualny pamiętnik budowany przez
wiele lat.
„(…) W końcu rzecz tak istotna, jak przesłanie tak budowanego świata? Autor przemawia wprost, ale jego świat jest pełen zaskakujących skojarzeń i implikacji. To świat w cią4

3

Woytek Grela, sierpień 2000, Biało na czarnym, czy czarno na białym, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 2000.

5

Źródło: http:// www.pl.wikipedia.org/wiki/Czas.
Tamże.
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głym ruchu, metamorfozie.
Oglądany obraz jest kadrem
zatrzymanym dla nas na ułamek sekundy – stop klatką,
która pozwala na spokojną
analizę rzeczywistości, prawie fizyczny dotyk czasu
– czasu jaki zechcemy mu
poświęcić, lub raczej jaki Autor przeznaczył dla nas. Czas
jest po naszej stronie, mamy
go do woli i bez obaw, że
ktoś znienacka zwolni odpowiedni przycisk w pilocie,
możemy przemieszczać się
przez świat, stworzony dla
nas i przez nas. Odnajdujemy ukryte znaki prowadzące nas w głąb tajemnicy.
Przestrzeń czasu – VIII, 2016,
Przemierzamy miękkość łąki
linoryt, technika mieszana, 50x50 cm
i puste ciemne przestrzenie.
Śmiało zagłębiamy się w gąszcz, aby niespodziewanie wejść w oświetloną delikatnym
światłem, rozedrganą plamę organicznej materii. Materia i jej energia, zdają się służyć
Autorowi do jeszcze jednego, ukrytego celu – ładowania naszego akumulatora, który
powinien wystarczyć do odbycia podróży przez właściwy nam świat i czas (…)“6.

Przestrzeń czasu
W tym miejscu chciałbym przywołać trzy fragmenty opinii. Pierwsza, autorstwa mego
mistrza prof. Zbigniewa Lutomskiego, u którego rozpoczynałem swoją drogę grafika –
linorytnika.
„(…) Najbardziej wartościowe i ważne w jego twórczością są grafiki, w których ujawnia
całą swą emocjonalność i wrażliwość estetyczną. W początkowym okresie twórczości
inspiracją są pejzaże pełne zwięzłej i przejrzystej formy, grafiki oszczędne i lakoniczne,
zapiski i powidoki krajobrazu pokazane w symbolicznych znakach i skrótach. Prace pełne syntezy światła, rytmu i przestrzeni. Są to grafiki przyciągające nas przejrzystością
kompozycji, ujmujące szczerością widzenia i poetyckiej interpretacji natury.
Łukasz Cywicki swą twórczością potwierdza sens istnienia sztuki, bo w tym zamęcie
bardzo różnych sposobów wyrażania własnych przekonań gubimy się i przestajemy się
rozumieć. Naturalność, brak pozy to cecha nie tylko jego sztuki ale i osobowości jako
artysty i człowieka, wrażliwego i subtelnego. (…) Najgeneralniej jego twórczość można
określić jako drogę ku prostocie. Używa tylko takiej ilości form zmiennych kreacji między
nimi, jaka jest niezbędna do sformułowania wypowiedzi. Cywickiego dręczy motyw
Woytek Grela, sierpień 2000, Białe na czarnym czy czarne na białym; Łukasz Cywicki, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Sztuki Współczesnej
w Przemyślu, 2000.
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Przestrzeń czasu – III, 2015, linoryt, technika mieszana, 50x140 cm

przemijania, pojawiają się puste prostokąty. (…) Grafiki te stanowią kontynuację poetyckiej wyobraźni, owego szczególnego obszaru między tym co rzeczywiste a tym co
wyimaginowane, między przeszłością a teraźniejszością, między tym co uświadomione
a tym co zaszyfrowane w podświadomości (…)“7.
Druga opinia prof. Grzegorza Mazurka, znakomitego grafika i malarza, który w recenzji
mego przewodu doktorskiego napisał m.in.: „(…) Zestawienie „jasnych“ i „ciemnych“
odbitek tworzy geometryczny układ prostokątów, rytmizuje powierzchnię kompozycji
i wzmacnia jej wewnętrzną dynamikę. Geometria, rytm płaszczyzn, piony i poziomy
krawędzi wprowadzają ład w tym, zdającym się być nieopanowanym chaosie przyrody. Czy zamierzeniem Cywickiego jest dążenie do uporządkowania organicznego,
żywiołowego świata poprzez geometryzowanie, harmonizowanie go? Czy ukazanie
konfliktu postindustrialnej cywilizacji ze światem natury? Czy chodzi o coś więcej?
Może to tylko kamuflaż, by pokazać czynniki tworzące dzisiejsze społeczeństwo: wiedzę, globalizację, chaos, różnorodność, wolność? A może dualizm duszy. Dlaczego
tylko białe – czarne? Odwieczna walka światła z ciemnością. A może nie ma żadnych
podtekstów, tylko czysto formalna zabawa? A może…? Pytania i odpowiedzi można
mnożyć. Dlaczego jest to układ jasnych i ciemnych pól, jak na planszy do gry? Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi autorowi – o grę. Cywicki prowadzi grę sam ze sobą
i wciąga w nią widza, w grę wielopoziomową, wieloznaczną(…)“8.
Ta opinia, w moim przekonaniu bardzo trafnie „zapowiada“ istotne dla mnie zmiany.
Refleksja trzecia, autorstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora, grafika, malarza i teoretyka sztuki, dotyczy wprawdzie prac nagrodzonych na Międzynarodowym Triennale
Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2015, ale w moim przekonaniu, bardzo
trafnie odnosi się do moich poszukiwań, ujawniając i analizując zasadniczą zmianę.
„(…) 4. Z całego zestawu chyba ponad setki konkursowych prac, merytoryczno-dialogiczne zakotwiczenie w nowym paradygmacie widzenia – dla mnie brawurowe – reprezentują dwie kompozycje Łukasza Cywickiego Terytorium dialogu I, Terytorium dialogu
II (Wyróżnienie Honorowe). Wyżej, z uwagi na zdecydowanie geometryczny charakter
obrazów określiłem Formę tych prac jako post-geometryczny abstrakcjonizm.. Wszakże
romboidalna struktura tej geometrii może budzić też przedmiotowe skojarzenia. Tak to
7
8

prof. Zbigniew Lutomski, Kraków, 2008 r. fragment recenzji przewodu doktorskiego.
prof. Grzegorz Mazurek / Lublin, 2008 r. fragment recenzji przewodu doktorskiego.
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już jest z dzisiejszym obrazowaniem: abstrakcja jest
transformatywną pochodną realizmu, natomiast
współczesne wersje malarstwa figuratywnego
nagminnie asymilują elementy formy geometryczno-abstrakcyjnej. Pan-obraz – w moim rozumieniu
wszechobrazowa Całość – jest wielką, fluktuującą,
elastyczną siecią, w której to co realne, opisowe,
powiązane jest z tym, co abstrakcyjne, nie przedmiotowe. W przestrzeni „oddychającego“ wszechzwiązku współcześni artyści „dryfują wte i wewte”,
często nie uświadamiając tego sobie.
Cywicki w swym obrazowaniu (mowa o kompozycjach konkursowych) jest bardzo redukcjonistyczny, ale również malarski. Abstrakcyjne motywy jego
kompozycji są dalekim echem ascetycznej geometycznej figuracji suprematyzmu, co nie znaczy, że
są „ortodoksyjnie“ suprematyczne. Malarz stosuje
w tych utworach pozytywowo-negatywową grę
bieli i czerni. Ostre, konturowe kształty ciemnych
pól kompozycji otacza „miękkim”, czerwonym powidokiem. Wprowadza kontrasty bieli z czernią, bieli
z szarością, czerni i bieli z czerwienią, przeciwstawia
„duże“ „małemu”, szare, „zgrzebne“ faktury zestaTerytorium dialogu – I, 2015,
wia z białymi i czarnymi powierzchniami gładkimi.
kolaż, papier, akryl, pastel,
Wyróżnione w konkursie dwa nieprzedstawiające
100x100 cm
obrazy Cywickiego, wśród abstrakcyjnych prac
pokazanych na przemyskim Biennale AD 2015 są
najbardziej wyraziste, odważne. Chyba najlepiej oddają istotę nowego paradygmatu
widzenia“9.

Zakończenie
Moje dotychczasowe działania skoncentrowane były na trzech zasadniczo różnych
formach: grafiki dwuwymiarowe realizowane w sposób tradycyjny, w tym małe formy
graficzne i exlibrisy, a także grafika wielkoformatowa, budowana z wielu modyfikowanych multiplikacji.
Od dłuższego czasu poszukiwałem jednak nowego pomysłu czy choćby niewielkiego
elementu, który pozwoliłby na zbudowanie obszaru koncentracji, który nie okaże się
jedynie chwilową fascynacją. Chodziło o znalezienie zasadniczego przełamania, tworzącego nowy obszar poszukiwań i dalszych badań.
Decydującym momentem była zasadnicza zmiana w obszarze poszukiwań formalnych. W rezultacie czego powstały nowe grafiki, obiekty graficzne, ale także obrazy
i kolaże, będące nowym doświadczeniem, a jednocześnie wyzwaniem, wymagającym
prof. Tadeusz Gustaw Wiktor, Srebrny Czworokąt na karpackim tle Urszula Chrobak, Marek Haba, Łukasz Cywicki, Katalog Międzynarodowe Triennale Malarstwa
Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2015, Wydawnictwo Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, str. 37.
9
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Exlibrisy:
Andrzeja Jakubeckiego,
Piotra C. Kowalskiego,
Ivana Nasterski,
2018, linoryt, 10x9 cm

zdecydowanie nowego sposobu działania, wielu prób z nowymi materiałami, w tym
także technicznych rozważań.
Nowa droga zawsze otwiera perspektywę kontynuowania fascynującego problemu,
nową przestrzeń dywagacji, wymagającą koncentracji, przemyśleń i wielu prób formalnych relacji koloru, przestrzeni i czasu. Ta sytuacja zdecydowanie zachęca do dalszego
działania…
Łukasz Cywicki

Autor, dr hab., profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie
prowadzi pracownię druku wypukłego. Kierownik zakładu grafiki warsztatowej WS-UR. Absolwent
(2000) Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. W dorobku wiele prestiżowych wystaw
i nagród. Członek SMTG w Krakowie.
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ROZMOWY Z KAMIENIAMI
Wyspy dalekie, wyspy nieznane I, 2014, akwarela, papier, 52,7x72,5 cm

W

ieloletnia obserwacja skał i kamieni, które spotykam w otaczających mnie, realnych
przestrzeniach – to ważny temat w moim malarstwie, z motywem podziwu dla
różnorodności istnienia świata. Kamień, mała cząstka wieczności, skupia jak gdyby
początek i koniec upływającego czasu.
Od paru lat cierpliwie odkrywam skomplikowaną naturę kamieni, które interesują
mnie od dawna; zachwycają barwą i formą. Kamień – trwały, solidny był zawsze oznaką
siły, stabilności, tego co niezniszczalne – w każdej kulturze odgrywał duże znaczenie;
jest świadectwem pamięci i jednocześnie znakiem zapominania, jest symbolem naszych
trudnych życiowych wyborów, czasem budzi lęk, przewyższając swoją twardością i trwałością kruchą ludzką egzystencję.
Czym są kamienie dla osoby żyjącej w mieście? – Dekoracyjnymi gadżetami na klombach w parku, pięknie oszlifowanymi płytami tworzącymi podłogi w eleganckich bankach
i (o zgrozo!) również w zabytkowych kościołach – może jeszcze, elementami elewacji
w nowoczesnej architekturze. Piękne formy, wyselekcjonowane, wybrane, czasem polakierowane dla wzmocnienia barwy i połysku. Niewiele pomników i rzeźb, istniejących
w przestrzeni miejskiej Radomia, potwierdza właściwe zastosowanie kamienia.
Wracając pamięcią do czasów mojego dzieciństwa (wydawałoby się tak nieodległych),
przywołuję obraz ulic z nierówną, kamienistą powierzchnią. Niewygodną i nieprzystosowaną do obecnej motoryzacji nawierzchnię dróg przykryto asfaltem, tylko w niektórych miejscach, zwłaszcza po mroźnej zimie, pojawiają się fragmenty starego bruku i to
w dobrym stanie. Niepiękny, nie tylko dla kierowców, widok od lat nieremontowanej
ulicy z kamieniami polnymi w dziurach po asfalcie – prześmiewczy przykład łączności
starego z nowym, dla mnie jest sentymentalnym zapisem czasu i pamięci.

Moje obrazy inspirowane minerałami powstają od paru lat, ale po raz pierwszy zaczęłam je
malować na Słowacji, gdzie mogłam obserwować kamienie w innej, niż dotychczas, naturalnej
i rozległej przestrzeni. Dzisiaj oglądam i zbieram kamienie nie tylko w górach, przebywając na
różnych plenerach, w sposób niemal automatyczny, odnajduję interesujące mnie następne
obiekty, dzięki którym powstają nowe artystyczne inspiracje i malarskie prace.
Im dłużej przyglądałam się fascynującemu światu minerałów, tym bardziej rosło moje
zainteresowanie tym tematem – poznawałam naturę, która jest od wieków i będzie trwała
nadal – świadomość ponadczasowego istnienia tej materii całkowicie zawładnęła moją
wyobraźnią i pobudziła do twórczego działania.
Olejne obrazy z 2011-14 r. Kamienie I, Kamienie II, cykl – Wyspy dalekie, wyspy nieznane, dyptyk Krater (piszę o nim wcześniej) zainicjowały najważniejszą kolekcję w mojej
twórczości. Odkrywałam nowe możliwości obrazowania kamieni, przekazując w swoim
malarstwie obserwacje o ich naturze, ale jednocześnie – metaforycznie – o tym, jak
skomplikowana jest struktura ludzkiej wędrówki.
Rozległe przestrzenie, tajemnicze pejzaże, ciągnące się w nieskończoność na płaszczyznach wspomnianych wcześniej obrazów, stanowiły środowisko, w którym pojawiły
się kształty przypominające fragmenty skał.
Moja wyobraźnia przekształcała znane mi formy kamieni, naginała do tworzenia
nowych kształtów, sugerujących istnienie „wysp” i przestrzeni ujawniających różne
metaforyczne znaczenia. Swojski cień, biegnący od symbolicznych wysp, przytwierdza
je mocno do tajemniczego podłoża i sugeruje realność pomimo wszystko przedstawianych figur. Rytmiczność form, pojawiających się na obrazach, podkreśla istnienie stałego
porządku funkcjonującego w naturze.
Malarskie obrazowania niosą, jak sądzę, przesłanie uniwersalne, prezentują świat,
który jest naszym wspólnym doświadczeniem, pozwalają dostrzec to,co ponadczasowe
(istnienie, trwanie).
Pierwsze przedstawienia kamieni, które umieszczałam na tle rozległych pejzaży, to
opowieść o intymności i tajemnicy, z którą często stykamy się w naturze.
Ksiądz prof. Michał Heller opisał swój pobyt wśród norweskich fiordów, jako spotkanie z nierealnym, urzekającym światem: „…pionowe ściany (fiordu) wyrastają wprost
z pielęgnowanych od dawna wyobrażeń. Mimo, że teraz się zmaterializowały, są równie
nierealne jak wyobrażenia.”
Tajemnice tkwiące w obrazach spotykałam wielokrotnie; odkrywałam, jako nowe,
nieznane obszary i emocje – i wiele dotyczących tego przykładów można znaleźć zarówno w pracach dawnych, jak i współczesnych twórców. Istniejąca w obrazach narracja,
o dużym ładunku emocjonalnym, może odsłaniać zaskakujące treści. Oglądając obraz
Petera Rubensa Portret Heleny Fourment w futrze odnosiłam wrażenie, że intymność
sceny potęguje się w trakcie patrzenia, a emanująca z portretowanej postaci erotyka
powodowała, że kobieta stawała się coraz piękniejsza.
Intymna atmosfera obrazów malowanych przez mistrzów z różnych epok; wyjątkowe
obrazowania martwych natur, scen rodzajowych, abstrakcyjnych kompozycji , potrafi zatrzymać mnie na długie chwile kontemplacji i przenieść w nowe, nieznane dotąd obszary.
Duże, abstrakcyjne obrazy Juana Miro zwane błękitnymi, które namalował pod koniec życia,
przebywając na Majorce – prowadzą w obszar absolutnie doskonałej nieskończoności.
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Możliwość tworzenia obrazów, które przenoszą w inny wymiar – to rodzaj łaski. Rodzajem łaski są obdarzone obrazy, które przyciągają i intrygują niewidzialną na pierwszy
rzut oka tajemnicą, a odkrywanie tej tajemnicy przez oglądających – to następny dar.
Można powiedzieć, że w każdym kawałku codziennego życia można odkryć niepospolitość i przekroczyć granicę intymności.
Im dłużej przyglądam się kamieniom, dostrzegam naturę, której istnienia dawniej nie
podejrzewałam.
W pierwszych obrazach o kamieniach (które malowałam łącząc temperę żółtkową
z techniką olejną) moja malarska wyobraźnia przekształcała realną materię, naginała formę , zachęcając do interpretacji rzeczywistości, aby ujawnić nowe znaczenia i zdarzenia.
Jednocześnie powstawały realistyczne studia z natury (akwarele), w których cierpliwie
rejestrowałam prawdę o naturze.
Świat moich obrazów nierozerwalnie łączy się z rzeczywistością, a to, co jest potrzebne
do malarskiej kontemplacji znajduje się na wyciągnięcie dłoni.
Nie można tracić z pola widzenia tego, co jest lokalne, a co może osiągnąć wymiar
uniwersalny.
Najważniejszy temat w mojej twórczości pojawił się w postaci małych studiów akwarelowych kamieni polnych i rzecznych otoczaków.
W małych pracach akwarelowych portretowałam kamienie, które spotykałam w różnych miejscach, na drogach moich wędrówek, plenerowych i wakacyjnych szlakach.
Akwarelowe miniatury były początkowo formą notatek, które pozwalały w dogodnym
momencie wrócić do tematu, analizować, przekształcać i poszukiwać nowych rozwiązań
kompozycyjnych.
Następne prace stawały się coraz bardziej realistycznym, dociekliwym zapisem materii
kamieni, utrwalającym ich zmieniającą się, zróżnicowaną strukturę. Pozwalały dostrzec
tajemniczy świat kamieni niosący wiele znaczeń i symboli. Powstały serie, które nazwałam
Kamienie niebieskie, Kamienie (białe i czarne).
Malowane ze skupieniem, pozwalały dostrzec świat struktur, których nie zobaczymy przy
pobieżnym oglądzie; obecność różnych minerałów obok siebie tworzy sąsiedztwa połyskliwości, matowości, spękania, naprężenia, różne napięcia kolorystyczne. To ważny zamysł
zawarty w moich akwarelach – portretowanie intymności wpisanej w zwykłą codzienność.
Wakacje, spędzane na terenie Suwalszczyzny, pomagały mi w poszukiwaniu różnych
minerałów, które starannie selekcjonowałam: moją uwagę zwróciły krzemienie o różnych
odcieniach błękitów – wkrótce stały się tematem w akwarelowym cyklu Niebieskie kamienie.
Patrząc na łupkowato wyostrzone brzegi znalezionych krzemieni, zastanawiałam
się, czy o ich kształcie zdecydowały ludzkie ręce, czy kiedyś służyły człowiekowi jako
narzędzie pracy. W tych rozważaniach nie ma nic dziwnego, przebywałam na obszarze
Suwalszczyzny, na terenach zajmowanych kiedyś przez Jaćwingów.
Kamienie malowane przeze mnie z czułością, kuszą iluzją, zachęcają aby je dotknąć.
Metoda pracy polegająca na dokładnym odwzorowaniu, wymagająca bliskiego sąsiedztwa
i dobrej obserwacji, zapisuje na trwale malowane obiekty i czyni je nieśmiertelnymi. Pozwala
rejestrować szczegóły, które są niezauważalne podczas pobieżnego oglądania, pozwala na
odkrycie czegoś wyjątkowego – radości wynikającej z malarskiego dotyku, przekładającego
się na radość tworzenia i przyjemność patrzenia. Czy realistyczne obrazowania mówią tylko
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o materii fizycznej, czy są tylko tym, co widać? To opozycja materii i ducha – bowiem realność rozstrzyga o tym, co zdarzyło się naprawdę, ale jednocześnie skłania do kontemplacji
i pozwala cieszyć się światem, który nas otacza. Prowokacyjnie dodam, że dobrze znaleźć
się w obszarze pozytywnej banalności (czyt. codzienności), która nie obraca się przeciwko
człowiekowi, zakotwicza nas w życiu i jest źródłem pozytywnej energii.
Obrazowałam materię twardą i niezłomną, ale jednocześnie wrażliwą i podatną na dotyk;
za każdym razem, kiedy biorę do ręki kamienie, czuję, jak chętnie przyjmują i zatrzymują
w sobie ciepło mojej dłoni, jak gdyby powodowane pragnieniem trwania w bliskim kontakcie
z człowiekiem.
Przebywając w górach, obserwowałam z wysokości ogromne, aż nierzeczywiste przestrzenie ziemi i nieba, nie mogłam oderwać oczu od wspaniałych widoków; zadziwiały mnie
nadzwyczajne kształty i kolory.
Stałam bez ruchu, bez słowa; oglądałam nieskończoność, która upominała się o uznanie, a to, co upomina się o uznanie, powinno być doskonałe. Oglądany widok przyprawiał
o dreszcz, linia horyzontu, bardziej łączyła, niż dzieliła żywioły. Pojawiło się wrażenie funkcjonowania „innego” wymiaru związanego z istnieniem nieskończonego bytu. Jak trafnie
zauważył ksiądz prof. Michał Heller – „w konfrontacji z nieskończonością zawodzą nasze
ludzkie kalkulacje”.
Patrząc na kamienie, fragmenty skał, odnosiłam wrażenie, że oglądam tajemnicę setek
minionych i przyszłych lat.
Parę lat później, wyjazd w wysokie góry dał mi możliwość zetknięcia się z ogromnym żywiołem i nie zawiódł moich oczekiwań, wzbogacił o nowe obserwacje i doświadczenia; upewnił
mnie o intymności srogiej natury. Materia kamieni zawiera wiele przeciwstawnych sobie
znaczeń. To tygiel wartości – siły, trwałości, stabilności, ale i nieprzewidywalności, kruchości.
To, że kamień pozostaje nagi, nic go nie przykrywa, nie oznacza, że nie ma nic do ukrycia.
Brak skorupy, zasłony nie pozbawi go tajemniczości. Nasuwa się pytanie, czy można przekroczyć granicę intymności i w jakim kierunku wtedy się podąży?
Egzystencjalna czujność podpowiada, że łatwo można przeciwstawić się naturze i jednocześnie zaszkodzić człowiekowi. Przerabiamy świat po swojemu i ingerujemy w jego naturalną
strukturę, aby poszerzyć panowanie nad następnymi terytoriami – można to różnie nazwać,
oswajaniem terenu albo przemocą. Jeszcze niedawno nikt nie zwracał uwagi na srebrzysty
metal, kobalt – schowany pod ziemią, czekał wiele stuleci na swoje odkrycie. Wydawałoby
się – bezwartościowy, a teraz zapotrzebowanie na ten minerał gwałtownie rośnie – trudno
bez niego wyprodukować baterie znajdujące się w każdym smartfonie. Nie szanując prawa
do przeobrażania się w sposób naturalny, chcemy podporządkować sobie wszechświat,
zapominając, że żywioły świata powinny zachować swoją sekretność, trwać w milczeniu.
Wielu poetów przypomina nam o skomplikowanej materii kamieni, aby przekazać swój
stosunek do otaczającej nas rzeczywistości – prowadzą poufne rozmowy, zawierzają swoje
refleksje o świecie i życiu kamieniom. Czy można nawiązać kontakt z nieodgadnioną, nieprzewidywalną martwą materią? Już wcześniej wskazywałam na związki wyobrażalnego
i niewyobrażalnego świata.
Byt materii nieożywionych nierozerwalnie łączy się z treścią ludzkiego życia, a mnie
wystarczy, żeby przy pomocy środków malarskich i twórczej intuicji odkryć okruch intymności otaczającej nas natury.
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Ogrody kamieniste X, 2017, akwarela, papier, 52,5x72 cm

Życie jest światłem1, łączącym się harmonijnie z nieożywioną naturą. Może wystarczy
iskra światła, aby zanotować niebywałość, blask życia, aby rzeczy codzienne stały się
ważne i pociągające.
Kamienie to cząstka mojej życiowej podróży – doskonale pamiętam miejsca i zdarzenia towarzyszące naszym spotkaniom. Przez lata uzbierałam sporo minerałów, które
przechowuję w różnych miejscach mojego mieszkania – cierpliwie czekają na swój czas,
moment, który pozwoli, przy pomocy malarskiego gestu, odkryć i zanotować ich intymność i niepowtarzalność.
Jak trafnie zauważył Mieczysław Szewczuk, w recenzji do mojej wystawy Materie świata
– „obraz jest lekcją widzenia i doświadczania tajemnic widzialnego i niewidzialnego świata”.
Dynamiczna natura, współistniejące obok siebie żywioły powietrza i wody, pozostawiają swój ślad na powierzchniach kamieni, zapisują historię milionów lat w sposób
naturalny i harmonijny. Woda i skały prowadzą dialog, który odciska się w postaci żłobień,
erozji – skomplikowanego rysunku.
Oglądanie kamieni w różnych przestrzeniach i skali, pobudza moją wyobraźnię w kierunku konstruowania takich kadrów, które oddalają malowane formy, przybliżają je, wnikliwie
obrazując tkankę minerałów. Komponując obrazy, wydobywam z pamięci zapamiętane
kształty, aby w dostatecznym stopniu przekazać intensywność mojego przeżywania świata. Na płaszczyźnie papieru konstruuję kształty, tworząc swoistą scenografię; komplikuję,
1

Włodzimierz Sedlak, Życie jest światłem, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.

nawarstwiam, bawię się formą – zastanawiam, czy fantastyczne zróżnicowania, spękania,
rysy, które obserwuję w naturze, uda mi się powtórzyć w równie intrygujący sposób.
Na moich obrazach zwyczajne kamienie ulegają przekształceniom, transformacji –
i ważne jest, aby oglądać je zarówno z bliska, jak i z daleka.
W cyklu akwarel zatytułowanych Ogrody kamieniste tylko jedna, tajemnicza forma jest
najważniejszym elementem kompozycji i wypełnia prawie całą płaszczyznę obrazowanej
przestrzeni, a fragment następnej pojawia się w bliskim sąsiedztwie. Są ze sobą ściśle
połączone, tworzą spójny układ, obecność jednej uzasadnia i nadaje sens obecności
drugiej. Powierzchnia kulistych form faluje, pokryta naroślami o różnych kształtach.
W następnych pracach z tego cyklu, obrazowane formy pękają jakby na dwie części,
otwierają swoje wnętrze i pozwalają zobaczyć, jak wygląda od środka malowana materia.
Widać różne struktury, przypominające roślinne ornamenty, utrwalone przez wieki na
powierzchniach skał albo kształty podobne do organizmów odciśniętych w kamieniach,
które ścierają się ze sobą, rozpychają i przenikają nawzajem, jakby toczyły zaciętą walkę
o właściwe dla siebie miejsce. Nieobce człowiekowi egzystencjalne problemy istnienia,
przetrwania, dotyczą również surowej natury. Skały potrafią zmieniać swoje kształty, kruszyć się, pękać, przesuwać w wyniku procesów występujących w głębi skorupy ziemskiej,
tworzyć złożone i efektowne rysunki, albo pod wpływem wysokich ciśnień i temperatur,
łączyć się. W głębokich strefach skorupy ziemskiej gorące roztwory, najczęściej zawierające krzemionkę, nie tylko przeobrażają twardą skałę, ale także wypełniają spękania.
Z krzemionkowego żelu wytrąca się w postaci żył – opal, najdroższy kamień świata2.
Kamienie mają zdolność przemieszczania i przeobrażania się – a więc żyją.
Obrazowane w moich akwarelach formy, podobne do kraterów, otwierają swoje
wnętrza; pulsujące, ekspresyjne, kumulujące w sobie całą intensywność świata.
Malując, przede wszystkim posługuję się bogatą gamą ciepłych i chłodnych szarości
w połączeniu z umbrami, sepią i błękitem.
Lubię malarskim gestem podkreślić energetyczność tworzonych struktur – odrobiną
czerwieni, jak ogniem, oświetlam, a może nawet i ożywiam martwe tkanki – wydobywam
z mroku najważniejsze elementy obrazu.
Delikatne muśnięcia pędzla prowadzę szybko, instynktownie, i zestawiam z sąsiedztwem
mocnego gestu. Różnorodność rysunku wymaga precyzji i czasu; przecież zajmuje całą powierzchnię, rozrasta się, gęstnieje, umacnia swoją pozycję w obrazie. Napięcia kresek i plam
wiążą i oplatają formy, które osiadają na płaszczyznach przypominających drobny żwir
z ogrodów albo piasek nadmorskich plaż. A może przedstawiane formy wyobrażają kształty,
przybywające z innych, nieznanych człowiekowi do końca kosmicznych przestrzeni – może
przypominają meteoryty, odłupane kawałki skał, które spadają na Ziemię z różnych planet3.
Opanowanie techniki akwareli, wykorzystanie świetlistości i przezroczystości barw,
nakładania kilku warstw laserunków, pozwoliło mi stworzyć iluzję materii, obserwowaną
w świecie realnym, ale i taką, która powstaje w mojej wyobraźni. Prowadzę po powierzchni
papieru pędzel z uwagą, aby wiernie zanotować istnienie materii, upływanie czasu, który
nie oszczędza również kamieni – symboli trwania i niezniszczalności.
2
3

Andrzej Manecki, Janina Wrzak, Wzory i obrazy natury ukryte w kamieniu, Bosz 2000.
Meteoryty, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, internet.
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IRENEUSZ DOMAŃSKI

MÓJ KIEŁTYKA

N

Ogrody kamieniste V, 2016, akwarela, papier, 22x30 cm

Nabyta przez lata praktyka, ale i niesłabnąca fascynacja tą techniką, daje mi lekkość
i swobodę malarskich wypowiedzi. I właśnie wybór akwareli, którą ostatnio przede
wszystkim posługuję się do tworzenia moich prac, pozwala na osobisty, niepowtarzalny
zapis świata.
Kompozycje moich obrazów, zapisy wyobraźni wymagające precyzji i kontemplacji,
przypomniały i przybliżyły mi świat japońskich ogrodów, gdzie kamienie istnieją również
w skupieniu i ciszy, wyzwalając poczucie harmonii.
W moich obrazach kamienie należą do świata materialnego i duchowego, do sfery
sacrum i profanum – mają swoją pamięć, istnieją uważnie, promieniują pierwotną energią.
Wyrażają skomplikowaną naturę życiowej wędrówki.
Są niemożliwe do zastąpienia.
Małgorzata Strzelec

Autorka, dr hab., kierownik Katedry Malarstwa Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

ie poznałem go osobiście, ale od ponad czterdziestu lat jest obecny w mojej świadomości. Widywałem go na ulicach Radomia jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku.
Ja nastolatek, on starszy mężczyzna niedbale ubrany. Stał przy sztaludze i malował
„obrazek”.
Czasem przystanąłem na dłuższą chwilę i podpatrywałem z zaciekawieniem. To nie
był codzienny widok na radomskich ulicach w owych latach. Dziś chyba też nie, chociaż
rzeczywistość nie jest już taka szara, jak wówczas. Nie wiedziałem wtedy, kto to jest,
jak się nazywa. Nie wiedziałem o nim nic. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nigdy nie
powiedziałem słowa, nie odezwałem się do niego, nie spróbowałem nawiązać jakiegoś
kontaktu.
Jego nazwisko pojawiało się czasem w gazetach, które czytałem, w rozmowach
o sztuce i Radomiu toczonych ze znajomymi. Na jego niezwykły i rzadki talent zwrócił
mi uwagę reżyser Wowo Bielicki, który na początku lat 80. zamieszkał w Radomiu i z którym się zaprzyjaźniłem. Bielicki współpracował m.in. z radomskim muzeum, dla którego
przygotowywał scenografię kilku wielkich i głośnych wystaw. Ale wciąż nie wiedziałem,
że Kiełtyka, o którym słyszę i czytam to ten sam człowiek, którego spotykałem przed laty
na mieście. Aż do tego dnia. Był 27 czerwca 1985 r. W Galerii Biura Wystaw Artystycznych
w Domu Gąski i Domu Esterki w radomskim Rynku wernisaż jubileuszowej wystawy
Edwarda Kiełtyki. 30 lat pracy twórczej artysty, o którym się opowiadało legendy i który
stał się legendą.
Kilka lat później, już po śmierci Kiełtyki w 1988 r., zostałem dziennikarzem. Poznałem
wielu artystów, którzy go znali, bywali z nim na plenerach. Poznałem ludzi, którzy zawodowo zajmują się sztuką. W rozmowach często wracał Kiełtyka, wielu mówiło o nim, że
to największy obok ks. Władysława Paciaka radomski artysta.
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Później były jeszcze dwie jego wystawy w Radomiu. W 1999 r. obrazy i rysunki z kolekcji
ks. Stanisława Drąga pokazywano w Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia”, a w 2004 r.
obrazy z czterech prywatnych kolekcji w Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej. Widziałem obie i…
Tak bardzo chciałem mieć jego obraz. Bodaj w 1996 r. szedłem ulica Żeromskiego.
Przez witrynę zajrzałem do zamkniętej jeszcze Galerii nr 1. Jest! KIEŁTYKA! Pejzaż i portret
mężczyzny w kapeluszu. Było ok. godz. 9, a o 10 musiałem być w Kielcach. Postanowiłem, że przyjdę następnego dnia. Niestety, za późno. Oba obrazy wzbogaciły nie moją
kolekcję. Cena, jak się dowiedziałem, była bardzo przystępna.
Od tamtej pory jeszcze tylko raz w innej galerii widziałem jego obraz. Kiełtyka rzadko
pojawiał się na rynku i w dodatku zaczął być ceniony. Tu na przeszkodzie stanęła więc
wysoka cena. Chociaż… co to znaczy wysoka cena za dzieło sztuki tej klasy, za obraz
ulubionego malarza, za przyjemność posiadania go i podziwiania.

***
Urodził się 16 października 1920 r. we wsi Podebłocie, w województwie warszawskim.
Obecnie jest to wieś w Powiecie Garwolińskim w Województwie Mazowieckim. W tej
zwyczajnej wsi, dokonano niegdyś niezwykłego znaleziska. Odkryto trzy wczesnośredniowieczne gliniane tabliczki pokryte znakami. To najstarsze zabytki pisma na ziemiach
polskich. Niewiele udało się z nich odczytać. Na jednej prawdopodobnie są greckie litery
IXCN, na drugiej IX/ICXC. Iesos Christos Nika (Jesus Chrystus Zwyciężaj) i Iesos Christos?
Trzeciej, zawierającej najwięcej znaków nie udało się odczytać. Tabliczki datowane są na
IX wiek, a więc na 100 lat przed chrztem Polski. Prawdopodobnie to ślad po penetracji
wielkomorawskiej, wówczas już chrześcijańskiej.
Rodzina biedna, mieszkająca w czworakach. Był synem pierworodnym, po nim urodziły się dwie jego siostry.
Nie wiadomo dokładnie, w którym roku, ale jeszcze przed II wojną światową, rodzina
Kiełtyków przeprowadziła się do Radomia i zamieszkała na Zamłyniu przy ul. Poprzecznej
13. Druga połowa lat 30. ub.w. to okres ożywienia gospodarczego po Wielkim Kryzysie.
W Radomiu budowano wtedy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (lata 193639) Państwową Fabrykę Broni i duże osiedle mieszkaniowe dla jej pracowników. Wielka
inwestycja przyciągała do miasta ludzi nawet z dość odległych stron. Ojciec Kiełtyki
znalazł pracę przy budowie fabryki jako murarz.
Nauczyciele dostrzegli w nim nieprzeciętne zdolności, namawiany był przez kierownika szkoły, by uczyć się dalej w liceum. Kończy jednak szkołę garbarską, jedyną w Polsce
szkołę średnią o tej specjalności. W Radomiu, silnym ośrodku przemysłu skórzanego
i garbarskiego, daje to szansę na pracę. Prawdopodobnie te względy zadecydowały, że
na taki wybór nalegał ojciec.
Po maturze służba wojskowa i szkoła podchorążych. Wojsko nie było widocznie jego
powołaniem – oceniano go najgorzej w całej kompanii. Brał udział w Kampanii Wrześniowej.
„.(…) w sytuacji klęski wracał do domu, został zatrzymany, groził mu sąd polowy,
nadeszli Niemcy… i wrócił do Radomia”.
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W czasie okupacji pracuje w garbarniach. Stała praca była wtedy niezwykle ważna.
Posiadacza Arbeitskarte (Kary Pracy) wydawanej przez ówczesne władze zabezpieczała
przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec.
Po wojnie zatrudnił się w jednej z radomskich garbarni. Rozpoczął naukę w prywatnej
Szkole Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wacława Dobrowolskiego, działającej w Radomiu. Był
tak dobry, że otrzymał skierowanie na studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 1950 r. rozpoczął studia malarskie. Jego nauczycielem był m.in. wybitny kolorysta
Artur Nacht-Samobroski. Dyplom (praca zatytułowana „Portret łysego mężczyzny z papierosem”) obronił w 1956 r.
Po studiach mieszkał i tworzył w Radomiu. Przez krótki okres miał etatową pracę jako
dekorator w tzw. uspołecznionym handlu. Szybko ją jednak stracił po tym, jak umieścił
w witrynie Delikatesów kopię obrazu Gauguina przedstawiającą nagie kobiety, co wywołało skandal. Miał się za nim wstawiać – bezskutecznie – mieszkający w Radomiu Jerzy
Gombrowicz, brat Witolda.
Najbardziej znane są dwa adresy, pod którymi Kiełtyka mieszkał w Radomiu po studiach. Przez długie lata zajmował jednoizbowe pomieszczenie w oficynie w podwórzu
przy placu Konstytucji (obecnie plac Konstytucji 3 Maja). Mieszkanie nad wyraz spartańskie. Na środku stała szafa, w rogu był sedes, pod ścianami stały obrazy. W kamienicy od
frontu działał najelegantszy w Radomiu hotel Europejski, w nim na parterze była najlepsza
w mieście knajpa z dancingiem – Europa. To był w owych czasach wielki świat, kontrastujący radykalnie z życiem w podwórzu i w oficynach, zajmowanych na ogół przez ludzi
biednych, często niestroniących od alkoholu. W bramie pod budynkiem Europejskiego
prowadzącej na podwórze często stał Edward z kolegami.
Pod koniec życia Kiełtyka dostał przydział na dwupokojowe mieszkanie przy ul. Podwalnej 3. Wreszcie była tu pracownia, kuchnia i osobna łazienka. Niestety, z racji wieku,
chorób, braku pieniędzy i alkoholizmu żył w zaniedbaniu. Pewnej zimy w nieogrzewanym
mieszkaniu zamarzły i pękały rury z wodą.
Zmarł w lipcu 1988 r. Całe dorosłe życie mieszkał sam. Nikt nie zwrócił uwagi, że od
pewnego czasu się nie pokazuje. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu ponad tydzień po
śmierci. Sąsiedzi zaalarmowali milicję.
Kiełtyka należał do Związku Polskich Artystów Plastyków do 1983 r., od 1984 r. Do
Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. W 1985 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Posiadał również odznakę „Zasłużony Działacz Kultury“ i Złota Odznakę ZPAP.
***
Mówisz Kiełtyka, myślisz pejzaż. Ukwiecone łąki, las, brzeg rzeki. Ale też pejzaż miasta,
jego uroda i niezwykłość. Zabytkowe kościoły i kamieniczki, urokliwe zaułki, uliczki. To
co przyciągnie wzrok turysty. Ale zaraz, zaraz.. A te „zwykłe“ przedmieścia z odrapanymi
ścianami byle jakich domów, jakaś fabryka, rudera, szklarnie?
Mówisz Kiełtyka, myślisz akt, portret. Piękna modelka? Przystojny model? Zwyczajni
ludzie. Wiek, uroda? Piękno człowieka tkwi w czym innym. Kiełtyka potrafił to w portretowanych ludziach odnaleźć i namalować, lub narysować. Tak jak potrafił wydobyć urok
ze starej fabryki, czy szarego przedmieścia zwykłego miasta. Nie tylko z cudownych
uliczek Kazimierza nad Wisłą, czy Sandomierza.
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Niezwykły dar, z którym przyszedł na
świat, mógłby być nigdy nie odkryty i nie
wykorzystany. Młody chłopak z prostej
biednej rodziny, kierowany przez ojca
murarza, który zapewne miał jak najlepsze intencje, wyuczył się fachu – został
garbarzem. W zagłębiu garbarskim, którym był wtedy Radom, to pewny chleb.
Potem tragiczne czasy wojny i okupacji,
po nich trudna egzystencja w kraju podnoszącym się z ruin, rządzonym przez
komunistów. Może to sprawka zbiegu
okoliczności? Szczęścia w nieszczęściu?
Może bez splotu okoliczności nie mielibyśmy jednego z najwybitniejszych
artystów historii Radomia?
Okupacja. Łódź przemianowana na
Litzmannstadt zostaje włączona do III
Rzeszy. Wśród wysiedlonych z miasta
jest m.in. Wacław Dobrowolski, artysta
malarz, wykształcony w Petersburgu. Najpierw Dobrowolscy przebywają na południu
Polski, w Limanowej, czyli w Generalnej Guberni, by w końcu osiedlić się w Radomiu, skąd
pochodziła żona artysty. Zakłada Wolna Szkołę Rysunku, Malarstwa i rzeźby w swojej pracowni przy ul. Kelles-Krauza, do której zapisał się nastoletni Andrzej Wajda, mieszkający
wtedy w Radomiu. Ale działa ona krótko. Na tego typu edukację Niemcy Polakom nie
pozwalają. Tuż po wyzwoleniu Dobrowolski uruchamia jednak Prywatną Szkołę Rysunku
i Malarstwa w kamienicy Glogierów przy ul. Sienkiewicza. Trafia do niej dwudziestoparoletni już Edward. Jest tak dobry, że dostaje skierowanie na studia w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Dobrowolski uznaje go za chlubę szkoły. A była to dobra szkoła, ucząca na
wysokim poziomie. W 1949 roku została przekształcona w Społeczne Ognisko Plastyczne,
w 1951 roku w Państwowe Ognisko Plastyczne, którym kierował aż do śmierci w 1979
roku. Ognisko działało do czasu utworzenia Zespołu Szkół Plastycznych w 1980 roku.
Jest rok 1950. Kiełtyka ma już 30 lat, gdy rozpoczyna studia. Jego talent jest oszlifowany przez Dobrowolskiego. W tym samym roku pracownią malarstwa na ASP przestaje
wprawdzie kierować, wybitny polski malarz i pedagog Artur Nacht-Samborski, uczeń
z kolei Wojciecha Weissa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, kapista, kolorysta, ale w 1952 r. Nacht-Samborski znów obejmuje kierownictwo pracowni
– prowadzi ją aż do roku 1968.
„Dzieło sztuki istnieje samo w sobie. Malując z natury chcemy stworzyć płótno, by
odpowiadało naszemu przeżyciu malarskiemu wobec natury, więc nie żeby było dokumentem podobieństwa, ale żeby dało grę stosunków i działań plastycznych, na których
koncepcję nas ta natura naprowadza. Płótno powinno być rozstrzygnięte po malarsku.“
– pisali kapiści na łamach „Głosu Plastyków”, pisma wydawanego w II RP.
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Wśród pedagogów, oprócz Nachta-Samborskiego, Michał Bylina – malarz i grafik, Michał Boruciński – pejzażysta, uczestnik Salonu Jesiennego w Paryżu w 1911 roku, Edward
Kokoszko, jeden z założycieli legendarnej Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład“ (1926),
portrecista i pejzażysta. Było się więc od kogo uczyć. Było też z kim. W tym samym czasie
na ASP studiował malarstwo Zbigniew Makowski, grafikę Franciszek Starowieyski. Do
legendy przeszły w Radomiu słowa Starowieyskiego, że na Akademii liczyło się tylko ich
dwóch: on na grafice i Kiełtyka na malarstwie.
I pewnie tak było, biorąc pod uwagę fakt, że już na drugim roku studiów Kiełtyka zaprezentował osiem swoich obrazów na wystawie w warszawskiej „Zachęcie”, jako jedyny
ze studentów. Profesorowie, pedagodzy i on. Studia kończy w 1956 r.
To wszystko – szkoła Dobrowolskiego i grupa wybitnych pedagogów na ASP –
kształtowało Kiełtykę jako artystę. Ale wpływ na jego sztukę miała też zapewne epoka,
w której tworzył. Ta jego sztuka, jakże dwudziestowieczna, ma przy tym korzenie jeszcze
dziewiętnastowieczne. Jest realistyczna.
„Jego malarstwo kontynuuje tradycje realizmu i impresjonizmu. Z latami malował
coraz bardziej syntetycznie. Mistrzowskim gestem, który budził podziw takich twórców
jak Franciszek Starowieyski (…). Kiełtyka zawsze posługiwał się niewielka ilością farb. Zapisywał atmosferę szarych dni – tak częstych w naszym regionie. Znając jego malarstwo,
poprzez jego obrazy patrzymy na otaczający świat (zauważamy ten ton różu, który on
dostrzegał w szarej rzeczywistości. W latach 70. obrazy Kiełtyki stały się wzorem dla kilku
malarzy realistów, powstała radomska szkoła pejzażu”.
Dominujące tematy w obrazach – i rysunkach – to pejzaż, portret, akt, kwiaty. Pejzaży jest jednak najwięcej. Uprawia malarstwo sztalugowe, olejne. Na płótnie, ale też na
płycie pilśniowej, na kartonie. W odniesieniu do późnych dzieł może raczej należałoby
napisać: na jakimś znalezionym akurat kawałku kartonu. Rzadziej stosuje akwarele,
w późniejszych latach próbuje malować farbami akrylowymi. Ale też rysuje ołówkiem na
papierze, jak akt na poprzedniej stronie. Niezwykła jest kolorystyka w pejzażach Kiełtyki.
Zielenie, szarości, brązy, delikatne błękity i niespodziewanie pojawiający się róż. Uboga
paleta? Zapewne jest w tym dużo prawdy, że nie miał pieniędzy na farby. Ale nawet jeśli
to było przyczyną, efekty są niesamowite. Jemu te trzy, cztery tubki farby wystarczyły,
by „wyczarować“ obraz.
Jego żywiołem jest plener. Łąka, las, sad, zagajnik, pole z jakimiś uprawianymi akurat
roślinami, brzeg rzeki, doliny potoków, ulice miast i dalekie przedmieścia, gdzie zabudowania widać w tle. Jest bywalcem plenerów w Solcu i Kazimierzu nad Wisłą, Sandomierzu,
Garbatce i Zbożennie. Maluje nad Wisłą, Radomką, Pilicą, Krępianką. To takie zwykłe
miejsca, które każdy zna zapewne albo ze swoich stron, albo z wypadów poza miasto,
na przykład podczas wakacji na wsi. I właściwie Kiełtyka zdaje się pokazywać i mówić:
Patrzcie, jak tu ładnie. Nie zauważyliście wcześniej?
Zapewne wielu nie zauważyło, nie zwróciło uwagi. Pokazał to Kiełtyka, posługując
się swoją magią, talentem, warsztatem. Darem wyczarowywania kolorów, wydobywania
tego, co istotne, co w tkwi w jakimś fragmencie natury przy pomocy szybkich, wydaje się,
że niedbałych ruchów pędzla. Czasem, na pierwszy rzut oka, można odnieść wrażenie,
że to szkic, że artysta wróci i dokończy obraz. Ale po dłuższym z nim kontakcie, albo po
kolejnym obejrzeniu, dochodzimy do wniosku: dzieło jest skończone!
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„Pejzaże nadrzeczne posiadają rozległą przestrzeń, ujęta wyraziście, choć syntetycznie ukazanym pierwszym planem i zamykającą całość ścianą dalekiego, zamglonego
lasu, lub pojedynczych drzew i kęp krzewów. Lustro wody odbija na swojej powierzchni
fragmenty otaczającego pejzażu. E. Kiełtyka świetnie wyczuwał przestrzeń, świetnie
więc radził sobie z problemami, jakie niesie perspektywa powietrzna. Często odchodził
od kolorytu lokalnego, stosując w swoich niewielkich pejzażach koloryt ogólny. Są to
szarości lub szare błękity.”
Maluje rozpoznawalne zabytkowe obiekty jak Gostomianum, czy ratusz w Sandomierzu, farę w Kazimierzu czy radomski kościół garnizonowy. Ale też fabryczne budynki, stare
garbarnie. To wartość dziś dokumentalna, wielu tych miejsc już nie ma, wiele obiektów
wygląda inaczej. Miasto się rozrosło, zniknęły kominy fabryczne. Podmiejską łąkę zabudowano, przecięła ją wyasfaltowana ulica. Jest jakiś sentyment w tych obrazach, być
może odczuwany tylko przez starszych odbiorców?
I wreszcie portrety Kiełtyki, ważny rozdział w jego twórczości zdominowanej jednak
przez pejzaż. Trzeba tu wspomnieć, że jego praca dyplomową na ASP był właśnie „Portret
mężczyzny z papierosem.“ Praca jest dziś w zbiorach radomskiego Muzeum im. Jacka
Malczewskiego, w części przekazanej ostatnio w depozyt do Mazowieckiego Centrum
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.
Portrety potwierdzają – tak znamienny dla jego pejzaży – dar obserwacji, wydobywania czegoś najistotniejszego, odrzucania mniej ważnej, według autora, reszty. Ale to,

Edward Kiełtyka był wybitnym twórcą, obdarzonym niezwykłym darem obserwacji,
zmysłem kolorów i przestrzeni. A przy tym miał specyficzną osobowość. Nie przystawał
do rzeczywistości, do norm. Znany w środowisku artystów i poza nim, był jednak gdzieś
indziej. Taki typ samotnika wśród ludzi. Byt osobny. Przebywał w swoim świecie, niedostępnym dla innych. Żył swoją sztuka i dla swojej sztuki.
Nie dojdziemy nigdy, czy gdyby jego los ułożył się inaczej, inaczej potoczyłaby się
jego kariera. Czy jego talent rozwinąłby się inaczej. Czy gdyby nie alkohol i samotność…
A może jego sztuka była właśnie taka, bo wynikała z tego, jakim był człowiekiem?
I może jemu dobrze było samemu ze sobą? To już nie jest ważne. Ważne jest jego dzieło,
obrazy i rysunki, które pozostawił. Ważne jest też, byśmy o Kiełtyce nie zapominali. Mija
14 lat od ostatniej, niewielkiej jego wystawy w Radomiu. Za dwa lata przypadnie 100.
rocznica urodzin. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia“ planuje, by
tę rocznicę uczcić wielką retrospektywną wystawą i towarzyszącym jej wydawnictwem.
Mam nadzieję, że te plany uda się zrealizować.
Edward Kiełtyka na to zasłużył.
Ireneusz Domański

Autor, były redaktor naczelny radomskiego wydania „Gazety Wyborczej“, obecnie pracownik
MCSW „Elektrownia“.
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co wydobywał, wystarczało, by skupić uwagę na portretowanej postaci, nawet odczytać
jej stan emocjonalny, charakter. Odczuć nawet pewien rodzaj bliskości.
Dowodem uznania dla jego kunsztu w tej dziedzinie był udział w wielkiej retrospektywie prezentowanej w warszawskiej „Zachęcie”: „Polskie malarstwo portretowe 19441984.“ Pokazał tam swój autoportret z 1976 roku. Niezwykle syntetyczny, oszczędny
w użytych środkach, utrzymany w tonacjach łagodnej żółci i brązu. Też jakby szkic, ale
nic więcej nie trzeba było, by dostrzec osobowość postaci i zarazem autora, nawiązać
z nią kontakt. Można odnieść wrażenie, że to Kiełtyka z obrazu przygląda się widzowi.
To po tej wystawie przyszła propozycja z Ministerstwa Kultury, by namalował swój autoportret dla florenckiej Galerii Uffizi. Niestety, Kiełtyka namawiany przez środowisko,
choć obiecywał, to chyba nie bardzo wierzył. I obrazu nie namalował.
Akty – męskie, kobiece. Czasem ołówkiem na papierze, czasem olejem na płótnie
lub kartonie. Nie malował – jak można by to określić „komercyjnie“ – urodziwych kobiet
czy mężczyzn. Stary czy młody człowiek, jakie to ma znaczenie? Szukał przede wszystkim naturalności w przeciętnych ludziach, prawdy o nich, o ich stanach emocjonalnych
i tego wszystkiego, co składa się na osobowość. I w tym znajdował ich piękno. Zresztą,
to wszystko co powyżej, to tylko słowa. Niech przemówią obrazy. Popatrzmy na Świat
Edwarda Kiełtyki.
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Andrzeja Mitana w akcji zapamiętałem z terenu CSW Elektrownia gdzie w eleganckim ubraniu cały na czarno rozdawał kartki. Rewers kartki zawierał tekst: „elita to
ludzie żyjący w prawdzie, których charakteryzuje bezinteresowność w czynieniu
dobra i piękna”. Mając tę sytuacje na uwadze w sierpniu bieżącego roku zaproponowałem Andrzejowi by napisał wspomnieniowy tekst o swoich związkach z Pionkami i Radomiem dla Arterii. 16.09.2018 r. wysłałem meila przypominając o mojej
propozycji. Zadzwonił w zeszłym tygodniu informując, że wszystko o nim jest na
stronie internetowej i co chcę mogę wybrać. Wybrałem jego tekst z 1983 r. Pozostałe
teksty interesujące ale ja nie mam do nich praw autorskich chciałem zadzwonić do
niego by sprawę wyjaśnić, kiedy dowiedziałem się, że Mitan pożegnał ten świat
(4.11.2018 r.). Wybrałem dwa teksty jego autorstwa z 1983 i 2004 r.
prof. Aleksander Olszewski

RÓBREGE 1983

F

estiwal RÓBREGE wspominam z dużą nostalgią, jako jedną z najważniejszych w Polsce
imprez artystycznych promujących tę jakże szlachetną odmianę muzyki. Do udziału
zaprosił mnie Karol Majewski – znakomity animator progresywnych nurtów muzycznych, kolekcjoner płyt, a przy tym uroczy, pełen zaangażowania organizator polskiej sceny
muzycznej lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jeszcze przed festiwalem oglądałem
wspólnie z Tomkiem Stańką video z koncertu Boba Marleya, zachwycając się poziomem
muzycznym wykonywanych utworów a także śpiewającymi dupami Boba towarzyszącymi
swojemu guru, tworząc precyzyjny żeński chórek świetnie współbrzmiący z głosami lidera
i jego instrumentalistami. Tomek twierdził, że dobre dupy zawsze towarzyszą dobrej sztuce
i przyznał, że zawsze zazdrościł mi dobrych dup, które organizowały moje koncerty i ubogacały atmosferę imprez. W tym czasie przewodziłem swojej nowej grupie artystycznej
o nazwie „Święta racja”. Oprócz mnie tworzyli ją muzycy i kompozytorzy muzyki współczesnej: wiolonczelista Marcin Krzyżanowski, wokalista i multiinstrumentalista Mieczysław
Litwiński, trębacz Andrzej Przybielski, perkusista Jan Pilch, tańczyła półkolumbijka, cudowna
Iliana Alvarado, a elektroniczne studio dźwięków niemożliwych tworzył Tadeusz Sudnik.
W Hybrydach „Święta racja“ wystąpiła w trochę zmodyfikowanym składzie. Na perkusji grał
Jarosław Szlagowski z Lady Pank, a na gitarze poznany przeze mnie w Hybrydach dobry
instrumentalista, którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć, gdyż wystąpił ze mną
tylko raz i nigdy więcej go później nie widziałem. Grało nam się znakomicie. Było dużo
cieczy i dymów. Entuzjazm i owacje zgromadzonej w Hybrydach publiczności dodawały
nam skrzydeł. Wśród niej wyróżniały się: moja narzeczona i późniejsza żona Jola – Miś

i saksofonistka zespołu „Białe Wulkany”, Sonio-Beata, aktualna żona Adasia Sandauera.
„Białe Wulkany“ były pierwszym po „Babach Jagach“ towarzyszących Mieczysławowi
Foggowi zespołem żeńskim na polskiej estradzie. Przewodziła im Pyza, którą miałem
szczęście wcześniej poznać w klubie Remont. Kilka lat później spotkałem ją w Berlinie
Zachodnim, gdzie wspólnie z Cezarym Staniszewskim odwiedzaliśmy Emmetta Williamsa, gwiazdę światowego Fluxusu, z którym organizowaliśmy wielki festiwal sztuki ETC…
To tyle moich wspomnień z tych jakże cudownych chwil, a dookoła szalała komuna i nic
nie wskazywało na to, że za parę lat przejdzie do historii.
Aktualnie mój zespół nosi nazwę „Związek Byłych Dzieci”.

Andrzej Mitan – wywiad z samym sobą
Elita to ludzie żyjący w prawdzie,
których charakteryzuje bezinteresowność w czynieniu dobra i piękna…
Należy pan do szczególnego grona artystów, którego twórczość nie mieści się w żadnym kanonie przedstawień sztuki…
Pora umierać…
Skoro to jest omega, jaka była alfa?
Jak każdy dobrze wychowany chłopiec słuchałem i analizowałem Bacha, potem impresjonistów, potem wielkich kontestatorów – Schwittersa i Cage’a, potem Coltrane’a, Davisa, Jarretta,
Hendrixa, McLaughlina… i odważyłem się. W 1968 r. z Janem Olszakiem, bratem Piotrem,
Krzysztofem Deryńskim i Stanisławem Górą powołaliśmy do życia grupę artystyczną ONOMATOPEJA, a po roku odbył się nasz pierwszy muzyczny happening. Taka była alfa.
Kilka lat później miejscem pana szczególnej aktywności stał się klub Politechniki Warszawskiej Riviera-Remont…
Do Warszawy przyjechałem w 1974 r. z Lublina, gdzie studiowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rivierę-Remont zidentyfikowałem jako jedno z najważniejszych miejsc życia
artystycznego i intelektualnego. Nowoczesna i apolityczna oferta programowa tego klubu
była dla mnie szczególnie atrakcyjna. Była tam też znakomita, kierowana przez Henryka Gajewskiego Galeria Remont. Bardzo szybko dołączyłem do grona animatorów muzyki, teatru,
filmu i plastyki proponując projekty o charakterze interdyscyplinarnym.
Klub Riviera-Remont był wtedy najbardziej bliski miłośnikom muzyki jazzowej…
Niewątpliwie tak! W Remoncie koncertowali najwięksi artyści światowego jazzu. Nie przyjeżdżali do miejsca anonimowego. Remont był sławny i ważny. Dla polskich muzyków był miejscem o najwyższej randze artystycznej, miejscem najlepszej promocji. Wtedy, tak naprawdę,
zaraziłem się tą niezwykłą i nieuleczalną chorobą, której na imię JAZZ.
Z kim pan wtedy współpracował?
Współpracowałem z kompozytorem i gitarzystą Janem Olszakiem oraz poetą Janem Gałkowskim. Moimprzyjacielem w sztuce był także Cezary Staniszewski – wielka indywidualność,
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twórca książek artystycznych. Nie były to klasyczne książki z tekstem, a obiekty, w których na
każdej ze stron pojawiały się abstrakcyjne znaki i obrazy. Każda z tych książek była fascynującą
partyturą, którą wykonywałem w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni.
Rozmawiamy o jazzie, o nowatorskich akcjach artystycznych, niezależności w działaniach
twórczych. Obok, wokół, wszędzie – peerelowska rzeczywistość. Jak pan na nią reagował?
Sytuacja wymagała obywatelskiej aktywności i kooperacji. Niezapomniany Teodor Klincewicz „Teoś“ – legenda antykomunistycznej opozycji – powierzył mi misję kolportowania
biuletynów, bezdebitowych książek i czasopism. W krótkim czasie Remont stał się nie tylko
miejscem kolportażu niezależnych wydawnictw, ale wręcz bastionem działalności opozycyjnej. Zwycięstwo „Solidarności“ w 1980 r., później rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zaowocowały wieloma przedsięwzięciami artystycznymi. Powstała Super Grupa Bez
Fałszywej Skromności z Januszem Trzcińskim, Andrzejem Bieżanem, Helmutem Nadolskim
i Andrzejem Przybielskim. Naszym najważniejszym przedsięwzięciem był spektakl „Księga
Hioba”, wystawiony w Teatrze Narodowym w ramach Jazz Jamboree’81. Planowaną na 14
grudnia realizację w stoczni szczecińskiej uniemożliwiło wprowadzenie stanu wojennego.
Czy istnieje jakaś dokumentacja tego spektaklu?
Po kilku latach udało się doprowadzić do sesji nagraniowej, dzięki czemu „Księga Hioba“ nie
pozostała jedynie ulotnym wspomnieniem tego niezwykłego czasu…
Jak wyglądała pana działalność w stanie wojennym?
Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego powstało Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej, którego ideowym przywódcą był Krzysztof Knittel. Poza nami formację tę tworzyli
kompozytorzy: Paweł Szymański, Stanisław Krupowicz, Andrzej Bieżan, Mieczysław Litwiński
i Tadeusz Sudnik. Koncertowaliśmy w kościołach, pracowniach artystycznych, mieszkaniach
(kluby studenckie, w tym Remont, były zamknięte). Współpracowaliśmy z aktorami. Nasze
„Psalmy“ były wspaniale przyjmowane; integrowały, podtrzymywały na duchu. Po ograniczeniu i wreszcie zniesieniu stanu wojennego zrealizowaliśmy jeszcze kilka ważnych projektów
w Filharmonii Narodowej, krakowskich Krzysztoforach i na prestiżowym festiwalu „Inventionen“ w Berlinie Zachodnim.
Jak doszło do powstania Klubu Muzyki Nowej Remont i wydania słynnych płyt artystycznych?
Wielu znakomitych performerów, niekonwencjonalnych artystów, kompozytorów i muzyków
jazzowychpozbawionych było możliwości profesjonalnego dokumentowania swojej twórczości. Jedynie niezależnewydawnictwo fonograficzne dawało taką możliwość. Klasyczne
zapisanie i wydanie muzyki na płycie oczywiście nie jest niczym nowym. Dlatego mój projekt zakładał wydanie autorskich obiektów, składających się z płyty i artystycznych kopert
(okładek), wykonanych „w systemie hand made“ Każda z płyt (dziewięć tytułów w nakładzie
po tysiąc egzemplarzy) miała być zarówno dokumentacją stricte muzyczną, jak i niezależnym dziełem wizualnym. W wynajętym pustostanie na ulicy Siennej w Warszawie działała
przez kilka tygodni uruchomiona przeze mnie pracownia-manufaktura, gdzie powstawały
wykonywane przez twórców artystyczne koperty. W tym gigantycznym przedsięwzięciu
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wzięli udział m.in.: Włodzimierz Borowski, Edward Krasiński, Andrzej Bieżan, Krzysztof Knittel,
Marcin Krzyżanowski, Wojciech Konikiewicz, Janusz Dziubak, Włodzimierz Pawlik, Wojciech
Czajkowski, Helmut Nadolski, Andrzej Przybielski, Zdzisław Piernik, Andrzej Szewczyk, Tadeusz
Rolke, Andrzej Zaremba, Jarosław Kozłowski, Cezary Staniszewski, Ryszard Winiarski, Tadeusz
Sudnik, Tadeusz Konador i liczni wolontariusze. Jak się potem okazało, był to ewenement
w skali światowej. W międzynarodowym wydawnictwie „Broken Music”, poświęconym
historii fonografii i sztuce płyt, nasza artystyczna seria została szczególnie wyeksponowana
obok dzieł Warhola, Cage’a, Heidsiecka, Vostella, Kagela. Mnie pozostała satysfakcja z dobrze
spełnionego obowiązku, tym bardziej, że przedsięwzięcie miało charakter niekomercyjny.
Po międzynarodowym sukcesie płyt artystycznych miejscem pana autorskich prezentacji
stała się Galeria RR, której działalność programował Cezary Staniszewski. Jak doszło do
współpracy z Emmettem Williamsem?
Emmett Williams, światowej sławy artysta i filar międzynarodowego ruchu artystycznego
FLUXUS, zrealizował w naszej galerii performance pt. „Genesis”. Niedługo potem zorganizowaliśmy wspólnie pierwszy polski Fluxus-Concert (poezja dźwiękowa-jazz-akcja wizualna).
Czułem się jak ryba w wodzie i zaproponowałem zorganizowanie w Warszawie międzynarodowego festiwalu sztuki „jakiego jeszcze nie było”. Początkowo Emmettowi i Cezaremu
pomysł wydawał się nierealny (sytuacja polityczna, zamknięte granice, koszty itp.).
A jednak udało się…
Międzynarodowe Seminarium Sztuki ETC… odbyło się w maju 1987 r. Uczestniczyło w nim
ponad stu znakomitych artystów ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii. Dwa lata później
zorganizowałem kolejną manifestację sztuki, tym razem w Zamku Ujazdowskim (w budowie).
W ten oto sposób Centrum Sztuki Współczesnej rozpoczęło swoją działalność (wspaniałą
intuicją wykazał się Andrzej Dłużniewski wystawiając okrągły stół). Trwająca kilka lat „bitwa
o Zamek“ zakończyła się zwycięstwem niepodległych i solidarnych artystów. Jak się później
okazało, nie do końca…
Paradoksalnie wymarzona III RP okazała się macochą dla wielu awangardowych artystów
i środowisk twórczych.
W 1990 r. przyjął pan propozycję pracy w Centrum Animacji Kultury. Siłą rzeczy musiał
pan ograniczyć działalność artystyczną…
Kontynuowałem współpracę z kilkoma znakomitymi galeriami autorskimi – poznańską AT
i warszawską Galerią Działań. Ważnym miejscem samorealizacji stała się Galeria GR, której
byłem kuratorem. Zorganizowałem tam wiele wystaw, koncertów i festiwali sztuki. Po „Koncercie na ryby“ z udziałem Janusza Skowrona, podjęliśmy brzemienną w skutkach decyzję
stworzenia grupy artystycznej pod nazwą Koncert Figur Niemożliwych. Do współpracy
zaprosiliśmy: Cezarego Konrada, Zbigniewa Wegehaupta, Marcina Pospieszalskiego, Krzysztofa Ścierańskiego, Michała Miśkiewicza, Tadeusza Sudnika i Grzegorza Grzyba. Współpraca
z tak wspaniałymi muzykami trwa dodziś i stwarza niepowtarzalną możliwość realizowania
„sztuki w fazie totalnej“ (wyrafinowany dialog muzyczny, asemantyczna poezja dźwiękowa
i performans).
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ANDRZEJ NAWROT

KSZTAŁCENIE PROJEKTANTÓW W SYSTEMIE UBIORU

fot. internet

Z
To szalenie elitarna, by nie powiedzieć alternatywna oferta artystyczna! Jak funkcjonuje
na rynku?
Sztuka nie jest kategorią ekonomiczną, a ja nie jestem akwizytorem. Sztuka jest i będzie
elitarna, a zarazem otwarta, bezinteresownie oferując dobro w sposób piękny. Jest manifestowanym przez artystę procesem tworzenia niepodległej rzeczywistości. Powiem mocniej:
jest manifestacją człowieczeństwa w świecie charakteryzującym się pogardą dla wartości
duchowych.
Nad czym pan aktualnie pracuje?
Mój nowy projekt o nazwie „Polski poemat dydaktyczny“ jest poetyckim wykładem nasyconym przemyśleniami z obszaru teorii sztuki i filozofii twórczości. Forma, co dla mnie szczególnie ważne, pozbawiona cech artystycznego eksperymentu. Przesłanie proste jak cisza:
„nie krzycz tak głośno, bo nie usłyszysz ust, którymi świat wypowiada ciebienie biegnij
tak szybko, bo nie doświadczysz drogi, która przemawia twoimi nogami”
Bardzo dziękuję.
Andrzej Mitan
Grójec, 2004

Autor, polski artysta interdyscyplinarny i konceptualny, wokalista, kompozytor, performer,
artysta wizualny, happener, poeta konkretny, poeta dźwięku, wydawca płyt artystycznych.
Współpracował z MCSW „Elektrownia“ w Radomiu.

aczynając swoje rozważania nad kształceniem projektantów w systemie ubioru,
próbuję przybliżyć, lub może uszczegółowić pojęcie „ubiór”. „Ubiór“ stanowi coś
szerszego niż określenie „odzież”, który to termin można wiązać tylko z okryciem
ciała. Właściwie „ubiór“ zaczyna funkcjonować dopiero wtedy, gdy zyskuje swoją obrazową postać na konkretnym użytkowniku, który wybierając spośród elementów takich
jak odzież, bielizna, obuwie, tzw. „dodatki”, czyli torby, paski, biżuteria a także nakrycia
głowy, makijaż i fryzura i łącząc je w określonym układzie na swojej sylwetce tworzy
pewną całość, która staje się „ubiorem”. Ta całość posiada także zgodny z osobowością
oraz pozycją użytkownika w hierarchii społecznej stosowny kontekst.
Czyli inaczej mówiąc użytkownik scala poszczególne elementy w system dopasowany
do swoich indywidualnych potrzeb, co znaczy, że podejmuje decyzje dotyczące relacji
zachodzących między elementami systemu, jakim jest ubiór.
Ale elementy tego systemu są projektowane i produkowane oddzielnie, jako jego
części. Każdy proces projektowy w swych generalnych początkowych krokach jest taki
sam. Różnice powstają, gdy ujawnia się specjalizacja projektowania. Wtedy aspekty charakterystyczne dla projektowanego produktu zaczynają odgrywać swoją specyficzną rolę.
Tak jak w każdym procesie projektowym o jego, jakości przesądzają dobrze wykształcone kadry projektanckie. W sposób oczywisty odnosi się to także do projektowania
ubioru rozumianego w sposób szeroki tak jak to zdefiniowane zostało na początku tego
tekstu. Dobre wykształcenia w sposób decydujący wpływa na to, że projektant potrafi
właściwie sformułować problem projektowy.
Błędne sformułowanie pociąga za sobą szereg konsekwencji w tym przede wszystkim
brak sukcesu rynkowego, który na system ubioru oddziałuje w sposób bezwzględny. Ze
względu na swoją wagę problem ten należy szczególnie zaakcentować i omówić w kontekście dydaktycznym. Sztuka, która ma w systemie ubioru bardzo istotny udział nie pozwala
traktować tego problemu jednowymiarowo, ponieważ emocjonalność odbioru formy
ubioru przesądza o wyborach użytkowników. Problemy rynkowe mieszają się z potrzebami
estetycznymi tkwiącymi w psychice użytkownika a także społeczną hierarchią.
Wzornictwo przemysłowe, w obszarze, którego lokuje się projektowanie ubioru stawia
wszystkim procesom projektowym te same wymagania. Jest to przygotowanie zmian
w rzeczywistości w wyniku, których kształtuje się nasze otoczenie. Wymagania te określają szczegółowe kryteria oceny formy wyrobów wpływających na społeczny odbiór
kształtu naszego otoczenia i udział w procesie ich projektowania w różnych proporcjach
nauki, techniki i sztuki. (Wynika to z definicji wzornictwa, jako obszaru ludzkiego działania
łączącego naukę, technikę i sztukę. Konsekwencją takiego zdefiniowania wzornictwa są
odpowiednie metody dydaktyczne kształcenia projektantów).
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W ubiorze ze względu na emocjonalność jego oceny przez użytkowników waga kryteriów estetycznych przeważa, co daje bezpośrednie odniesienia do sztuki i znacząco
wpływa na jej udział w procesie projektowym. Natomiast przemysłowy proces wytwórczy
ubioru oraz sposoby rozpowszechniania mody mają odniesienia kulturowe, techniczno
technologiczne i badawczo naukowe.
Powyższe przesłanki są podstawą tworzenia się metod kształcenia projektantów.
Mimo, że procesy projektowe w swym wstępnym etapie niezależnie od specjalności
przebiegają podobnie to specjalności projektowania w następnych etapach procesu
zaczynają wnosić różnice. W przypadku metody kształcenia projektantów ubioru synonimicznie zwanych projektantami mody ta specjalność projektowania odciska swoją
specyfikę także na dydaktyce w tym zakresie. Zaprezentowana poniżej metoda kształcenia projektantów ubioru jest konsekwencją praktyki oraz rozważań powstających przy
praktycznym przenikaniu się nauki, techniki i sztuki. Sztuki plastyczne, doświadczenia
i eksperymenty w ich różnych dyscyplinach wyposażają w środki kreacyjne, które pozwalają projektantowi nadawać formie ubioru taki wyraz, że właśnie do sztuki można
wciąż odnosić uzyskiwane rezultaty.
W konsekwencji tego zakłada się w programie kształcenia równoległość kształcenia
ogólnoplastycznego poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek i inne media, które mają
rozwijać wrażliwość w zakresie budowania formy plastycznej. Oraz kształcenia specjalistycznego w trakcie, którego student praktycznie rozwiązuje problemy projektowe.
Ta główna zasada przesądza o charakterze tego programu.

Podstawowa cecha programu kształcenia projektantów ubioru to równoległość kształcenia
ogólnoplastycznego i specjalistycznego
Zadaniem kształcenia ogólnoplastycznego jest wyposażenie studenta w umiejętności
kreacyjne potrzebne do budowania formy plastycznej koniecznej w realizacji zadań
specjalistycznych. Odbywa się to poprzez kształcenie w zakresie podstawowych dyscyplin artystycznych takich jak rysunek, malarstwo, rzeźba a także działań konceptualnych
i multimedialnych.
Kształcenie specjalistyczne to nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania
problemów projektowych z uwzględnieniem wszystkich aspektów, które wpływają na
proces projektowy.
Konieczność równoległości wynika z tego, że student na różnych etapach osiąga
coraz wyższy stopień świadomości artystycznej oraz doświadczenia technologicznego
i ważne jest, aby to osiągał w miarę równolegle w kształceniu ogólnoplastycznym jak
i specjalistycznym. Ponieważ finał kształcenia, czyli praca dyplomowa wynika z kształcenia specjalistycznego w powyższym opracowaniu wymaga ono omówienia pełnego.

Kształcenie specjalistyczne można podzielić na dwa etapy
Etap pierwszy to podstawy projektowania
Charakteryzuje się on tym, że odnosi doświadczenia i nabyte umiejętności w operowaniu
formą plastyczną do układu człowiek – ubiór – otoczenie głównie z uwzględnieniem kryterium wyrazu plastycznego. Podstawą jest sylwetka ludzka i jej plastyczne modyfikacje
przez zastosowanie różnorodnych środków wyrazu. Inne kryteria albo mają zastosowanie

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

ograniczone jak np. kryteria ergonomiczne czy konstrukcyjne albo nie ma potrzeby ich
stosowania.

Etap drugi to projektowanie właściwe
Charakteryzuje się on tym, że ćwiczy w rozwiązywaniu głównych problemów projektowych występujących w obszarze ubioru. Odnosi się to w pełni do układu człowiek – ubiór
– otoczenie. Z układu tego wynika cały szereg relacji, których osią jest człowiek i jego
bardzo różnorodne potrzeby.
Aby je określić i właściwie zaspokoić należy uwzględnić wszystkie aspekty i zastosować
właściwe kryteria ocen na różnych etapach procesu projektowego.
System ćwiczeń zmusza do przeanalizowania bardzo różnorodnych układów i właściwego wyważenia kryteriów wynikających z wszystkich aspektów, które w projektowaniu
ubioru należy uwzględnić.
Zakłada się też rosnący stopień skomplikowania tych układów poprzez uwzględnianie
coraz to nowych aspektów.
Zadania początkowe na obu etapach stawiane studentom są formułowane tak, aby
niektóre zawierały celowe sprecyzowanie do końca problemu projektowego wraz z częściową sugestią rozwiązania.
Jest to uzasadnione tym, że w początkowej fazie kształcenia specjalistycznego istnieje
trudność zastosowania właściwych środków wyrazu artystycznego,
Odwołanie się równoczesne do określonego żródła inspiracji a także funkcji projektowanego ubioru staje się dla studenta obciążeniem. Dzieje się tak, ponieważ znane
już środki wyrazu artystycznego zderzają się z koniecznością uwzględnienia potrzeb
wynikających z budowy, fizjologii i psychiki człowieka. Świadomość na etapie kształcenia ogólnoplastycznego została doprowadzona do poziomu świadomości zakończenia
dzieła plastycznego. Twórca na tym etapie uważa, że zastosował właściwe środki wyrazu artystycznego, aby ekspresja dzieła odpowiadała jego stanowi ducha. Dotyczy to
wszystkich klasycznych mediów czysto artystycznych jak rysunek, malarstwo, rzeżba
i podstawy kompozycji plastycznej. Ten typ świadomości musimy przenieść w sferę procesów projektowych. W dydaktyce projektowej jest to moment najtrudniejszy. Trudno
jest od razu wykształcić umiejętność odczucia, że wiem, iż to, co powstaje w procesie
projektowania daje mi świadomość skończenia dzieła z uwzględnieniem wszystkich
koniecznych aspektów. Świadomość musi przede wszystkim uwzględniać ujawnienie
potrzeby, która inicjuje proces projektowy. Ten fakt wywołuje konieczność uwzględnienia różnych aspektów przez tę potrzebę wywoływanych. Uwzględnienie koniecznych
aspektów buduje świadomość projektancką. W miarę jej wzrostu zadania są formułowane
w sposób prowadzący do konieczności sprecyzowania przez studenta na określonym
etapie pracy w sposób ostateczny problemu projektowego. Prowadzi to do stopniowej
samodzielności w pracy.
Przeznaczenie użytkowe ubioru decyduje o bardziej racjonalnej lub emocjonalnej postawie projektanta. Może ona być na różna na poszczególnych etapach pracy. Natomiast
dydaktyka wymaga, niezależnie od przyjętej postawy, zaprezentowania i udokumentowania przez studenta drogi dojścia do wyniku. Program kształcenia przewiduje przekazywanie odpowiedniej dozy wiedzy fachowej wspomagającej projektowanie ubioru.
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Jest to nauczanie w zakresie kostiumologii, socjologii, materiałoznawstwa, konstrukcji
ubioru i jego elementów oraz ich modelowania płaskiego i przestrzennego. Podstawowej znajomości odpowiednich technologii odzieżowych i praktycznej podstawowej
umiejętność szycia. Stosowania odpowiednich technik prezentacyjnych i znajomość
podstawowych elementów marketingu. Posiadanie podstawowej wiedzy o zarządzaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz roli projektanta w małych a także dużych firmach
korporacyjnych.
Świadomość odpowiedzialności projektanta w sensie etycznym jak i formalnym.
Tak szeroko rozumiany system ubioru określa też strukturę programu kształcenia
projektantów. Obejmuje ona wszystkie elementy zawarte w pojęciu ubiór, takie jak
odzież, obuwie i wszelkiego rodzaju tzw. dodatki a także biżuterię i galanterię. Projektuje się te poszczególne elementy ubioru, ale w procesie projektowania ubioru zawsze
konieczna jest identyfikacja całości. Dlatego w programie lokuje się to w Pracowniach
Projektowania Ubioru. Tam następuje integracja umiejętności i wiedzy potrzebnej, aby
wykształcić projektanta.
Identyfikacja całości ubioru niezależnie od tego, jaki element ubioru jest projektowany
musi tkwić w podświadomości każdego projektanta. Wynika to z kompozycji plastycznej
formy ubioru. Przesunięcie lub usunięcie jakiegoś elementu wywołuje zmianę relacji
między elementami. To zawsze wpływa na obraz całości, której charakter się zmienia.

Kształcenie na etapie podstaw projektowania ubioru
Wymagane jest osiągnięcie na różnych etapach kształcenia właściwego stanu świadomości studentów, ze względu na równoległość kształcenia ogólnoplastycznego i specjalistycznego. Osiągnięcie tego musi nastąpić najpierw w kształceniu ogólnoplastycznym poprzez proces dojrzewania studenta do określenia skończoności dzieła. Ten stan
świadomości przenosi się na sferę kształcenia specjalistycznego, w którym wizualizacja
pomysłów adoptuje środki wyrazu nabyte w kształceniu ogólnoplastycznym.
Chodzi o to, aby student świadomie poprzez eksperymentowanie w zakresie poszukiwania czysto plastycznych uwarunkowań formy, potrafił także wykorzystać te doświadczenia w momencie, kiedy musi podejmować decyzje określające oryginalność formy
użytkowej, jaką jest ubiór.
To sprzężenie wywołuje w kształceniu projektantów największe trudności.
Forma ubioru, która, mimo że zawsze jest materialna, to sama w sobie jest tworem
abstrakcyjnego myślenia ludzi, odwrotnie niż forma naturalna, biologiczna istniejąca
zawsze w sposób od nas niezależny.
Jednakże budowa sylwetki ludzkiej i wszystkie nasze potrzeby fizjologiczne i psychiczne wynikają z biologii. Projektant ubioru musi znać wszystkie biologiczne aspekty
budowy i fizjologii człowieka. Musi umieć dobrze analizować i tworzyć plastyczną syntezę
formy biologicznej związanej nie tylko z człowiekiem, ale i jego otoczeniem.
Kształcenie ogólnoplastyczne wyposaża go w tak rozbudowaną fantazję i wyobraźnię,
by mógł kreować nowe abstrakcyjne formy dotychczas nieistniejące, jakimi są między
innymi formy ubioru. Paradoksalnie te formy zastosowane na człowieku tracą swoją
abstrakcyjną cechę i stają się niejako kontynuacją cech biologicznych, czyli stają się
naszą drugą skórą.
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Mimo to większe znaczenie ma tutaj w kształceniu odnoszenie się do analizy wzajemnych stosunków zachodzących między podstawowymi elementami budującymi
wyraz plastyczny w strukturze formy niż do jej literacko-biologicznego odczytu. Jego
literackość to cecha ubioru powiązana ściśle z użytkownikiem.
W oparciu o powyższe przesłanki zbudowany jest program kształcenia na etapie
podstaw projektowania ubioru.
Odwołanie się do wyobrażenia sylwetki ludzkiej zgodnego z budową anatomiczną
oraz fakt, iż każde okrycie ją modyfikuje, określa początkowy problem w kształceniu.
Rozwiązywanie go prowadzi do prześledzenia określonych relacji wynikających
z układu człowiek – ubiór.
Zadaniem jest próba celowego modyfikowania sylwetki przez wykorzystanie zjawiska iluzji wywołanej przez zastosowanie określonych środków wyrazu graficznych
i malarskich.
Ocena dotyczy stopnia iluzji modyfikacji sylwetki ludzkiej w ramach jej obrysu na
płaszczyźnie.
Poprzez zastosowanie odpowiednich środków wyrazu oglądający ma ulec iluzji, że
sylwetka zmieniła swoje proporcje w stosunku do wzorca.
Osiągnięty efekt jest także oceniany z zastosowaniem kryteriów wyrazu plastycznego, tzn. ocena ma charakter równie subiektywny jak ocena dzieła sztuki. W zadaniu
w sposób zamierzony pomija się wszelkie bezpośrednie odniesienia, do jakichkolwiek
asortymentów odzieżowych, jak i podstawowych fizjologicznych funkcji ubioru.
Operowanie w ramach sylwety ludzkiej ograniczone jest do prezentowania wyników
na płaszczyźnie. Następne zadania niosą konieczność rozwiązań przestrzennych. Mając
tylko możliwość operowania podstawowymi figurami geometrycznymi, student musi
stworzyć strukturę przestrzenną będącą okryciem figury ludzkiej. Zaprojektowana forma musi spełniać podstawową funkcję okrycia, w którym użytkownik jest w stanie się
poruszać, ale przy tym konieczne jest nadanie jej określonej ekspresji wizualnej. Korzystając z doświadczeń poprzedniego ćwiczenia student tworzy najpierw wizję tej formy
na płaszczyźnie a następnie realizuje przestrzennie w materiale. W ćwiczeniu oprócz
unaocznienia sobie zależności między budową człowieka a możliwościami okrycia jej
płaskimi określonymi formami z materiału, następuje pierwsza ocena możliwości kształtowania formy w zależności od cech tego materiału. Mają też zastosowanie pierwsze
operacje techniczne tzn. montaż elementów struktury przestrzennej. Rozwiązujący to
ćwiczenie musi uwzględnić takie aspekty jak estetyczny – konieczność nadania okryciu
odpowiedniej ekspresji plastycznej, techniczny – skonstruowanie struktury przestrzennej
z płaskich materiałów włókienniczych oraz wytworzenie konkretnego obiektu za pomocą
dostępnych środków technicznych (student jest już nauczony operowania maszyną do
szycia). Aspekt ergonomiczny to dostosowanie formy do wymiarów i podstawowych
ruchów użytkownika.
Uzyskane doświadczenia pozwalają na odnoszenie następnych ćwiczeń do trzeciego
członu relacji człowiek – ubiór, następuje relacja z otoczeniem.
W zadaniu stawianym studentom punktem wyjścia do poszukiwania formy ubioru jest
analiza formalna określonego otoczenia. Analiza dotyczy tylko zależności plastycznych
między występującymi formami z pominięciem sfery literackiej. Poprzez analizę formalną,
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należy posługując się kryteriami artystycznymi doprowadzić do syntezy form otoczenia
i wskazania dominacji poszczególnych z nich. To jest podstawą do zaadoptowania ich
na formę ubioru. W ocenie jest to wciąż dominacja kryterium wyrazu plastycznego, ale
w układzie rozszerzonym o następne relacje, jakie powstają przez uwzględnienie wpływu
otoczenia. Wynikające z tego odniesienia komplikują formę i wprowadzają kryterium
ergonomiczne oraz kryterium konstrukcyjne i wytwórcze. Na tym etapie kształcenia
odnosi się to do produkcji jednostkowej. Wymagania, które stawia produkcja przemysłowa są pomijane.
Podstawowym celem jest nabycie umiejętności kreatywnej interpretacji form występujących w naszym otoczeniu na formę ubioru. Problem trafnego odczytu otoczenia
zarówno w sensie dosłownym jak i w kontekście społeczne-kulturowym w naturalny
sposób oddziałuje na wyobraźnię projektanta, który obserwując otoczenie w sposób
mniej lub bardziej świadomy syntetyzuje jego cechy. Synteza jest wynikiem wieloaspektowego rozpoznania istniejącej rzeczywistości zarówno w sensie przedmiotowym jak
i ideologicznym, co wpływa na kształtowanie osobowości twórczej projektanta.
Zakładając, że projektowanie jest przygotowaniem zmian w rzeczywistości, to waga
tego problemu, o którym piszę jest w kształceniu projektantów podstawowa. Problem
ten będzie jeszcze występował w różnych układach na wszystkich etapach kształcenia.
Powyżej zaprezentowane działania dydaktyczne wynikają z relacji „człowiek – ubiór –
otoczenie“ i odnoszą się do budowania formy ubioru, gdy sztuka ma odniesienia bezpośrednie i dominujące. Celowo w rozwiązywaniu tych ćwiczeń nie używa się pojęć innych
niż „okrycie sylwetki ludzkiej“ pomijając wszelkie określenia asortymentowe takie jak
np. koszula, spodnie, spódnica, itp. aby studentów zmuszać do myślenia w kategoriach
formy plastycznej a nie rzeczy (przedmiotów). Wynikiem tego stają się poszukiwania
rozwiązań oryginalnych niepowielających istniejące wyewoluowane przez wieki asortymenty odzieżowe. Zmusza to do używania tego samego języka w określaniu formy
w kształceniu ogólnoplastycznym jak i specjalistycznym.
Następne zadania stawiane studentom świadomie wprowadzają pojęcia asortymentów i stosowne nazewnictwo odzieżowe. Zadaniem jest skupienie się na budowie
formy ubioru w obrysie sylwetki ze szczególnym uwzględnieniem typowych elementów
odzieżowych, które mają swoje określone funkcje i nazwy akceptowalne od stuleci, lecz
nie wpływają decydująco na kształt bryły w ubiorze.
Są to np. kołnierz, kieszeń itp. W większości form odzieżowych stanowią one w strukturze czynnik, który w sposób znaczący wpływa na wyraz plastyczny całości. Zadanie
powinno być tak sformułowane, że zmusza do poszukiwania formy, w której jeden z tych
elementów byłby czynnikiem organizującym wyraz całości.
Oprócz uwzględnienia kryterium estetycznego, tzn. celowej organizacji formy wg.
określonego czynnika, w układzie brane są pod uwagę kryteria ergonomiczne i konstrukcyjne. Zakłada się wynik przesadny w swym wyrazie w stosunku do rozwiązań
potocznie, stosowanych w życiu.
Aby to ujednoznacznić przyjmuje się relację czarno-białą.
Należy zwrócić uwagę na to, że zasadą w rozwiązywaniu tych zadań dydaktycznych
jest połozenie większego nacisku na pewien ogólny wyraz formy w postaci kształtu
bryły niż bardzo szczegółowe traktowanie detali. W następnych fazach kształcenia ce-
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lem jest uwzględnienie równoważności w precyzji określania całości kształtu formy jak
i najdrobniejszych detali.

Kształcenie w projektowaniu właściwym.
Ten etap kształcenia ma doprowadzić do tego, aby student był w pełni przygotowany
do podjęcia samodzielnej pracy w rozwiązywaniu problemów projektowych w zakresie
ubioru, ze szczególnym uwzględnieniem jego przemysłowej produkcji.
W projektowaniu ubioru olbrzymią rolę odgrywa zastosowany materiał i jego cechy użytkowe i estetyczne w tym jego struktura a głównie wygląd jego powierzchni.
Umiejętność oceny tych cech i ich przydatności w budowaniu określonej formy gra rolę
szczególną w pracy projektanta. W działaniach dydaktycznych cechy płaskich materiałów
włókienniczych, bo o nie głównie chodzi, są celowo ograniczone do tych, jakie występują
w podstawowych zróżnicowanych grupach materiałów tzn. wełny, bawełny, jedwabiu,
oraz materiałów powlekanych lub skóry.
Możliwości kształtowania formy z wykorzystaniem cech, jakie one posiadają w poszczególnych grupach są różne.
W ocenach formy zaczynają nabierać znaczenia kryteria ergonomiczne, konstrukcyjne
i wytwórcze.
W oparciu o doświadczenia zdobyte przy rozwiązywaniu poprzedniego problemu,
wciąż ograniczając to do relacji człowiek – ubiór i operowania w obrysie sylwetki ludzkiej
stawia się zadanie zaprojektowania elementów ubioru występujących na jego powierzchni.
W grę wchodzą kryteria wyrazu plastycznego, ale dotyczące elementu pewnej całości, który
jest podporządkowany wyrazowi tej całości, ale sam też wpływa na jej wyraz. Wymaga to
identyfikacji całości ubioru, jest to bardzo istotny element procesu projektowania, choć nie
jest precyzyjnie ujawniany. Projektant musi być przygotowany do identyfikowania całości
niejako automatycznie. Wykształca to w jego osobowości głównie artystyczny proces
edukacyjny. Każde dzieło plastyczne powstaje przez budowanie go z różnych elementów,
ale zawsze musi posiadać zamysł całości. Kształcenie artystyczne doprowadza do tego, że
twórca nabiera świadomości, kiedy to dzieło ma uznać za skończone. W procesie projektowym zachodzi to samo zjawisko, czyli projektant uznaje coś za rzecz skończoną. W tym
przypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy całością jest system ubioru czy samo
poszczególne obrazowanie na sylwetce skojarzone z jego funkcją.
Kryteria ergonomiczne wynikają z przeznaczenia elementów w sposób zależny od
tej identyfikacji. Kryteria konstrukcyjne to uwarunkowania wynikające z budowy anatomicznej, potrzeb użytkowych oraz cech przydatnych do kształtowania przestrzennego
w zastosowanych materiałach. Kryteria wytwórcze nabierają innego znaczenia. Na tym
etapie kształcenia dotyczy to drobnych elementów całej formy, które nie stanowią podstawowej konstrukcji ubioru opartej na określonych punktach figury ludzkiej. Mogą być
elementami strukturalnymi np. na powierzchni bryły ubioru i stanowić element zidentyfikowanej całości, co daje możliwość wyodrębnienia ich w procesie wytwórczym. Rodzi
to nowe zagadnienie, które stanie się przedmiotem działań dydaktycznych w dalszym
toku kształcenia. W tych zadaniach problemem głównym staje się przystawalność formy
drobnych elementów ubioru do możliwości jej kształtowania z wykorzystaniem różnych
cech płaskich materiałów włókienniczych.
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Te wstępne doświadczenia w tym zakresie w następnych fazach kształcenia są
wykorzystane w szczegółowym projektowaniu całości ubioru. Położenie nacisku na
możliwości kształtowania formy ubioru w sposób zgodny z cechami materiałów włókienniczych zmusza do pełniejszego uzmysłowienia sobie wagi i właściwego wyważenia
kilku kryteriów, ale z położeniem nacisku na ergonomiczne, konstrukcyjne i wytwórcze
oraz jak w każdym zadaniu także kryterium wyrazu plastycznego. Zadaniem studentów
jest projektowanie różnych ubiorów, których przeznaczenie i forma będą uwzględniały
cechy określonych materiałów.
Kontynuacja dydaktyczna tego problemu w następnych zadaniach rozszerza znaczenie kryterium konstrukcyjnego i wytwórczego oraz wprowadza nowe kryteria.
Zadaniem jest poszukiwanie takiej konstrukcji ubioru, która pozwalałaby bez zmiany
jej podstawowych parametrów stosować ją do ubiorów z materiałów o bardzo różnych cechach tzn. np. wełny, bawełny, lnu, jedwabiu i skóry, włóknin czy materiałów
powlekanych.
Formie należy nadać takie cechy, aby istniały możliwości wytwórcze i odpowiednie
funkcjonalne wynikające z zastosowania każdej z tych grup materiałów. Nadane cechy
muszą wykorzystywać możliwości kształtowania formy z poszczególnych materiałów
w taki sposób, aby zależnie od jego cech propozycje były wizualnie zróżnicowane, ale
także i funkcjonalnie.
Jest to wprowadzenie w problem, gdzie kryteria wytwórcze zaczynają się spotykać
z kryteriami ekonomicznymi. Z jednej strony możliwości wytwórcze określają wielkość
serii itp. z drugiej strony wpływa na to popyt. W interesie producenta jest wytwarzanie
jak najdłuższych serii, interes użytkownika jest odwrotny. Użytkownik chce mieć jak
największy wybór. Kryteria wyrazu plastycznego i kryteria konstrukcyjne muszą służyć
temu, aby uwarunkowania wytwórcze i ekonomiczne znalazły korzystne rozwiązanie
z punktu widzenia interesów zarówno producenta jak i użytkownika.
Wspólność zasadniczych parametrów, konstrukcyjnych i zróżnicowanie wizualne zależne od cech materiałów, pozwalają w procesie wytwórczym na ujednolicenie operacji, co
jest korzystne ekonomicznie. Natomiast użytkownikowi należy stworzyć jak największe
możliwości wyboru.
Problem ten jest następnie rozwijany w dalszych zadaniach studenckich.
Zadaniem jest poszukiwanie takiej formy ubioru, która uwzględniając w pełni potrzeby określonego użytkownika, w procesie wytwórczym pozwoli na uzyskanie dużej
ilości różniących się wizualnie kreacji. Warunkiem jest utrzymanie reżimu technologicznego z powodów ekonomicznych. Sposobem na to jest prefabrykacja elementów
formy ubioru.
Efektem jest rozszerzenie możliwości wytwórczych producenta jak też rozszerzenie
oferty dla użytkownika. Problem prefabrykacji może dotyczyć rozwiązań w ramach
jednego asortymentu jak też kilku asortymentów jednocześnie.
Stwarza to możliwość automatyzacji wytwarzania prefabrykatów. Decyzja dotycząca
wyboru formy może wywołać opłacalność zastosowania automatyzacji lub istniejące
automaty narzucą konieczność wykorzystania ich z powodów ekonomicznych, co
będzie miało wpływ na formę ubioru. Narzucone arbitralnie kryterium ekonomiczne
przesądzi o wyważeniu pozostałych kryteriów oceny formy. Praktyka w tej dziedzinie
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może być bardzo różna. Dydaktyka nie jest w stanie uwzględnić wszystkich możliwych
sytuacji praktycznych. Dlatego w kształcenie projektanta nie można przyjąć za metodę
przystosowanie się do jakichś jednostkowych rozwiązań organizacyjnych istniejących
w przemyśle, ponieważ to ograniczy jego inwencję. Natomiast program dydaktyczny ma
za zadanie przygotowania go do rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Premiuje
się rozwiązania zawierające pierwiastek oryginalny.
Dotychczasowe zadania dydaktyczne można określić, jako stawianie ograniczeń, które
projektant musi uwzględniać, ale jeśli tworzy w pełni formę oryginalną, to następuje w jakimś stopniu ich przekroczenie. Oczywiście ograniczenia te na różnych etapach procesu
projektowego są mniej lub bardziej ścisłe. Czasem są tak ścisłe i dotyczące bardzo wąsko
określonego problemu, że przekroczenie ich w pozytywnym zrozumieniu jest niemożliwe.
Np. w procesie wytwórczym ubioru zawsze dąży się do maksymalnego ograniczenia
odpadów materiałów z powodów ekonomicznych.
To ograniczenie bardzo silnie może wpływać na wyraz plastyczny całości lub elementów oraz możliwości konstruowania i wytwarzania. Właściwe wyważenie tych kryteriów
wpływa bezpośrednio na techniczne warunki maksymalnego wykorzystania materiału.
Rozwiązując ćwiczenie student te kryteria stawia na pierwszym miejscu.
W praktyce właściwe wykorzystanie materiału jest brane pod uwagę zawsze, ale
zależnie od problemu projektowego układy zastosowanych kryteriów mogą przyjąć
inną hierarchię, np. wskazania mody lub potrzeby bezpieczeństwa mogą dominować
jak również np. ekskluzywne potrzeby użytkowników.
Dotychczasowe zadania zmuszały do stosowania różnych kryteriów w coraz bardziej
skomplikowanych układach wynikających z podstawowych relacji człowiek – ubiór –
otoczenie.
Opanowanie tego przygotowuje studenta do tworzenia formy ubioru o określonym
wyrazie plastycznym i przeznaczeniu, z uwzględnieniem cech stosowanych materiałów
i uwarunkowań wytwórczych. Dalsze kształcenie to wprowadzenie do zadań projektowych problemów, których zróżnicowanie wynika z określonego zapotrzebowania
społecznego.
Problemy, z których wynikają zadania dydaktyczne w dalszym toku kształcenia są
pewnym wyborem dającym podstawy zawodowej wiedzy i umiejętności, dlatego są
określone następująco:
1. wymagania użytkowe ubiorów;
2. psychologiczne uwarunkowania formy ubioru;
3. zaprogramowana projektowo podatność form ubioru na indywidualizowanie ich
aranżacji przez użytkownika;
4. przewidywania zmian w modzie;
5. inspiracje dla formy ubioru;
6. adaptacja trendów;
7. współzależność estetyczno-technologiczna i rynkowa;
8. układ użytkowy ubioru będący zintegrowaną propozycją dla producenta i użytkownika;
9. formy prezentacji ubioru.
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Określenie wymagań użytkowych ubiorów najdobitniej postrzegane jest w ubiorach
o specjalnym przeznaczeniu. Wymaga to odwołania się do nauki i techniki. W procesie
projektowania ubiorów tego rodzaju, a więc np. ubiorów do określonej pracy czy sportu
lub np. mundurów w układzie kryteriów na plan pierwszy wysuwają się kryteria ergonomiczne i fizjologiczne a następnie konstrukcyjne i wytwórcze.
Rozwiązując to zadanie student musi dokładnie określić potencjalnego użytkownika
i jego potrzeby, a także przeanalizować i ostatecznie określić warunki procesu użytkowego. W wyniku tego zostają określone wymagania użytkowe, pozwala to na ostateczne
precyzyjne sformułowanie problemu projektowego. Przesądza to także o postawie
projektanta, która albo jest udoskonalająca albo idealizująca, czyli zakładająca od razu
poszukiwania rozwiązań idealnych.
W dydaktyce ma to znaczenie szczególne, ponieważ ocena pracy dotyczy nie tylko
rezultatów ostatecznych, czyli wartości projektu, ale także drogi dojścia. Reasumując
w tym zadaniu poznaje się metodę projektowania ubioru, w ramach, której przesłanki
racjonalne w ocenie formy ważą więcej niż emocje, co wiąże się bezpośrednio z tym, iż
sam proces użytkowania wyrobu musi być precyzyjnie zaprojektowany, a wymaga to od
projektanta dużej odpowiedzialności. Często forma ubioru przesądza o bezpieczeństwie
użytkownika.

Psychologiczno-socjalne uwarunkowania formy ubioru.
Dla projektanta przemysłowego ubioru użytkownik jest zawsze anonimowy. Jednak
nie zwalnia to go od konieczności proponowania form, które pozwolą użytkownikowi
na taką ich adaptację, aby zaspokajały także jego indywidualne potrzeby psychiczne.
Rozwiązania systemowe poprzez swoją różnorodność zakładają taką możliwość. Jak
przygotować do tego projektanta? W kształceniu projektantów ubioru przybliżenie
problemu indywidualnych potrzeb możliwe jest poprzez analizę osobowości konkretnego użytkownika.
Nie jest to możliwe przez analizowanie większych grup użytkowników. Zachodzi wtedy
konieczność przeprowadzenia badań marketingowych. W ćwiczeniu studenckim jest
to nie możliwe. Natomiast można to przeprowadzić w oparciu o konkretną osobowość.
Dlatego ćwiczeniem jest projektowanie dla konkretnej osoby szeroko znanej i oddziałującej społecznie. Wyraz, jaki należy nadać ubiorowi wiąże się ściśle z oddziaływaniem
społecznym użytkownika oraz jego potrzebami z tego wynikającymi. Kryteria socjalne,
które zawsze brane są pod uwagę ze względu na modę w tym przypadku nabierają
nieco innego znaczenia.
Psychologiczna strona potrzeb użytkownika zderza się z koniecznością stworzenia
poprzez ubiór jego określonego obrazu dla społeczeństwa. Obraz ten może stać się
wzorem dla innych. Jest w tym szczególna doza odpowiedzialności projektanta, gdyż
np. obraz idola młodzieżowego, czy znanego aktora może mieć bardzo silne oddziaływanie społeczne.
Czyli we właściwym rozwiązaniu zadania musi powstać prawidłowe wyważenie
kryteriów socjologicznych, psychologicznych i estetycznych. W układzie występują też

oczywiście kryteria konstrukcyjne i wytwórcze, ale ze względu na unikatowość ich rola
jest mniejsza.
Ta umiejętność prawidłowego wyważenia kryteriów socjologicznych, psychologicznych i estetycznych przenosi specyficzne doświadczenie na proces projektowania
dla anonimowych użytkowników, ale z identyfikacją grupową. Bez tego ostatecznego
uwarunkowania projektowanie stanie się sztuką samą dla siebie tak jak np. malarstwo,
które z odbiorcą nie musi się liczyć.

Aranżowanie zmian formy ubioru przez użytkownika w ramach zaprojektowanego systemu
Omawiany w poprzednim punkcie problem psychologicznych potrzeb użytkownika
dotyczy właściwie spraw jednostkowych. W systemie produkcji przemysłowej problem
musi znaleźć inne rozwiązanie. Rozwiązaniem byłoby zaproponowanie takiej ilości
różnorodnych form ubioru, aby wszyscy mogli dokonać wyboru zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Nie jest to rozwiązanie w pełni możliwe. Często np. preferencje cenowe użytkownika
bardzo ograniczają jego możliwości wyboru. Jest to ograniczenie wynikające z kryterium
ekonomicznego narzucanego arbitralnie z powodu np. bariery popytu. Zadaniem projektanta jest przekroczenie tego ograniczenia w sposób zadowalający i użytkownika i producenta. Użytkownik chce mieć produkt dostosowany do jego indywidualnych wymagań
w tym także i psychicznych, ale z zachowaniem dostępnej dla niego ceny. Rozwiązując
ten problem student otrzymuje zadanie zaprojektowania minimalnej koniecznej ilości
elementów ubioru, tworzących system, który pozwala na manipulacje jego elementami
przez użytkownika i wyzwolenie jego inwencji w tym zakresie. Pozwoli to użytkownikowi
na ukierunkowaną zmianę obrazu całości ubioru zależnie od jego potrzeb.
Kryteria socjalne i psychologiczne oraz estetyczne znajdują się tu w specyficznym
związku z kryteriami ekonomicznymi.

Przewidywania zmian form ubioru w modzie i adaptacja trendów
Moda, która jest zjawiskiem społecznym w ocenie formy ubioru jest kryterium uwzględnianym w ścisłym związku z kryteriami psychologicznymi i ekonomicznymi. Zadaniem
projektantów jest kreowanie mody nowej i jej propagowanie. Projektant, który osiąga
sukces zaspokaja społeczną potrzebę użytkownika a także potrzebę producenta nastawionego na zysk. Aby taki sukces osiągnąć konieczna jest umiejętność przewidywania
zmian w modzie. Nabywa się ją poprzez analizowanie przeszłych historycznych form
ubioru a także cyklów mody. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków, jaka faza nowego
cyklu mody powinna być propagowana.
W poprzednich zadaniach problemy projektowe rozwiązywane przez studentów
kształciły w budowaniu formy ubioru z uwzględnieniem odpowiednich układów kryteriów w tym także kryterium mody. Kryterium mody w tych układach występowało,
ale nie było dominujące. Natomiast ten problem dydaktyczny stawia je na pierwszym
miejscu. Współczesny świat mody wychwytuje a także kreuje olbrzymie ilości trendów,
które w sposób zwrotny powstają z obserwacji zachowań użytkowników jak i wyobraźni projektantów. Ale cała przeszłość w modzie jest na nowo odkrywana i specyficznie
współcześnie interpretowana.
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Zadaniem dydaktycznym jest poprzez analizę przeszłych cyklów stworzyć syntezę
formy ubioru, która wyznaczy trend na najbliższy sezon w modzie.
Jest to tylko jeden ze sposobów jak podchodzić do problemu trendów w modzie.
Aktualnie jest to bardzo skomplikowany system stworzony na potrzeby merkantylne
systemu ubioru i wymaga bardzo wyspecjalizowanych służb tylko się tym zajmujących.
Rola projektantów jest od tego uzależniona. Muszą te trendy podsuwane przez wyspecjalizowane organizacje odpowiednio adoptować i twórczo z nich korzystać, ponieważ
stało się to integralną częścią systemu ubioru. Tempo życia a także ciągłych zmian w modzie wymusza konieczność kupowania przez użytkowników wciąż nowych rzeczy. Ma to
pozytywny wpływ na przemysł odzieżowy, który dzięki temu się nie kurczy.
W związku z tym instytucja kreowania wciąż nowych trendów nabrała dominującego
znaczenia. Wszyscy z tego korzystają a projektanci zarówno muszą z nich korzystać jak
i swoją twórczością uczestniczyć w ich kreowaniu. Dydaktyka wymaga nabycia umiejętności analizowania mody.

Inspiracja dla formy ubioru
Problem analizy mody ściśle wiąże się z zagadnieniem inspiracji w projektowaniu ubioru
w ogóle. Wiążąc to z analizą cyklów w modzie nadaje się inspiracji kontekst historyczny.
Natomiast zagadnienie inspiracji samo w sobie może dotyczyć bardzo różnych źródeł.
Zadaniem dydaktyki jest, aby student szukał źródeł inspiracji, gdy dokładnie sprecyzuje
problem projektowy. Czyli szukam źródeł inspiracji, które pomogą wykreować właściwą
formę, będącą odpowiedzią na określoną potrzebę. Jeżeli potrzeba i odbiorca są ściśle
sprecyzowani to sięganie do właściwego źródła inspiracji jest pewniejsze. Taki system
jest racjonalny. Zadanie stawiane studentom kształci w umiejętności poszukiwania
i analizowania form, które mogą być inspiracją dla rozwiązania określonego problemu
projektowego.
Chodzi przy tym o syntezę cech formy inspirującej stworzoną w taki sposób, aby nowo
powstałe formy zawierały pierwiastek oryginalności.
Czyli analizując źródła inspiracji selekcjonujemy tylko te cechy, które taką zapowiedź
mogą nosić. Bardzo ważne jest tutaj wyczucie stylu epoki.
Jest to suma doświadczeń, dominującą rolę ma tutaj wykształcenie ogólnoplastyczne,
ale nie mniej ważna jest znajomość mechanizmów zmian cyklów mody oraz umiejętność
syntetyzowania formy otaczającego nas świata.
Problemy powyżej opisane tzn. specjalne wymagania użytkowe, psychologiczne potrzeby użytkownika, zmiany form w modzie, inspiracje, przedstawione zostały w formie
rozłączonej w sposób zamierzony.
Problemy te mogą występować w rozwiązywaniu bardzo różnych zadań projektowych. Jednakże dydaktyka wprowadza je dopiero w momencie, gdy wykształcony jest
ten etap rozwoju studenta, który pozwala mu na dość swobodne budowanie formy
ubioru z uwzględnieniem zależności między jej elementami. Zależności te wynikają
z logiki budowania formy wg. kryteriów estetycznych, ale z uwzględnieniem też innych
kryteriów jak konstrukcyjne, ergonomiczne, wytwórcze.
Wprowadzenie do rozwiązywania problemów, o których powyżej zbliża do zakończenia fazę kształcenia specjalistycznego. Zadaniem sumującym jest zaprojektowanie
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układu użytkowego ubioru będącego pełną odpowiedzią na ujawnioną przez studenta
potrzebę społeczną. Rozwinięciem tego jest praca dyplomowa, która powinna być samodzielna oraz powinna sprawdzać opanowanie projektanckich umiejętności.
Dyplom powinien składać się z dwóch części:
praktycznego rozwiązania określonego problemu projektowego
oraz części teoretycznej dokumentującej i uzasadniającej rozwiązania praktyczne.

Nauczanie w zakresie wiedzy fachowej
Projektant, aby mógł realizować swoje zadania musi posiadać odpowiednią wiedzę
fachową. Np. kryteria socjalne, które znajdują zastosowanie w ocenach formy ubioru
szczególnie w początkowym etapie procesu projektowania wymagają od projektanta
pewnej dozy wiedzy z tej dziedziny. To minimum powinny zapewnić odpowiednio wybrane wykłady z socjologii. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na swobodniejsze
sięgnięcie do odpowiedniej literatury. W wypadku rozwiązywania problemów dydaktycznych, gdzie zastosowane kryteria wymagają wiedzy specjalistycznej, powinno się
korzystać się z konsultacji socjologa.
Socjologia, znajomość procesów kultury oraz historii sztuki jest nauczana w ramach
kształcenia ogólnego.
Natomiast procesy projektowania ubioru wymagają rzetelnej wiedzy z zakresu kostiumologii. Bez niej projektant nie przeprowadzi analizy cyklów zmian w modzie przeszłości.
Mając podstawową wiedzę kostiumologiczna lepiej ocenia czy proponowana nowa
forma ma znamiona oryginalności. Moda wymaga generowania wciąż nowych form,
które mimo to mają kontekst przeszłości. Znajomość tego jest jednym z podstawowych
elementów procesu przewidywania formy nowej mody. Nauczanie odbywa się drogą
wykładów. Korzystanie z tej wiedzy znajduje zastosowanie w drugim etapie kształcenia
specjalistycznego, czyli projektowania właściwego. Ma to szczególne znaczenie, gdy
postawione zadanie projektowe zakłada konieczność określonej inspiracji minionymi
formami ubioru.
Znajomość kostiumologii jest niezbędna.
Równie ważna jest wiedza i umiejętności z zakresu konstrukcji ubioru oraz technologii.
Im szersza jest wiedza i doświadczenie konstrukcyjne projektanta tym większa możliwość osiągnięcia przez niego sukcesu zawodowego. Przekształcanie płaskich materiałów
włókienniczych w formę przestrzenną wymaga rozbudowanej wyobraźni. Podstawy do
tego daje kształcenie ogólnoplastyczne.
Nauczanie konstrukcji czerpie z tych umiejętności, ale łączy to z przyswajaniem pewnych nawyków w operowaniu podstawowymi formami standardowymi z zastosowaniem
algorytmu. Czyli przeniesienia tego, co ma być bryłą na płaskie formy, które zmontowane
odpowiednimi zabiegami technicznymi dadzą okrycie bryły, jaką jest człowiek. Jednak
ubiór to forma przestrzenna o bardzo różnym stopniu skomplikowania i często zmontowanie tego, co będąc płaskim materiałem stanie się bryłą ubioru o cechach oryginalnych
jest bardzo trudne.
Konieczność poszukiwania wciąż nowych oryginalnych form wymaga wyjątkowego
przygotowania w zakresie konstrukcji ubioru. Dlatego też
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w dydaktyce stosuje się także metodę przestrzennego budowania formy ubioru na
manekinie bezpośrednio z materiału. Działanie to bliższe jest pracy rzeźbiarza organizującego przestrzeń poprzez modyfikację określonej figury ludzkiej. Utworzona poprzez
upinanie na manekinie forma może zastąpić rysunek w zapisie projektu, czyli nabiera
cech kreacji, ponieważ jej cechą staje się indywidualność każdego przypięcia czy wycięcia. Po odpowiednim rozłożeniu ulega ona przekształceniu w formę płaskich wykrojów
konstrukcyjnych.
Tak, więc nauczanie powinno obejmować dwie metody: płaskiego modelowania
wykrojów wg. algorytmów oraz modelowania przestrzennego, które może być od razu
kreacją.
Wiedza z zakresu technologii to między innymi pewna suma informacji z dziedziny
materiałoznawstwa, która powinna doprowadzić do orientacji projektanta w cechach
różnych grup materiałów i wynikających z tego konsekwencji w zakresie możliwości
budowy formy ubioru. Przekazywana wiedza dotyczy także samej techniki wykonywania
elementów ubioru oraz znajomości procesów produkcji seryjnej.
Prowadzi się w ograniczonym podstawowym zakresie naukę operacji szwalniczych.
W oparciu o to studenci realizują w materiale samodzielnie wybrane własne projekty.
Znajomość procesów produkcji seryjnej łącznie z praktycznym doświadczeniem w fabryce unaocznić ma zależność
między propozycją formy ubioru a kryteriami wytwórczymi. Ta wiedza jest przekazywana na bieżąco w trakcie rozwiązywania ćwiczeń projektowych.
Zdobywanie wiedzy technologicznej odbywa się poprzez wykłady, nabywanie praktycznych umiejętności w realizowaniu w materiale własnych projektów, praktyki przemysłowe oraz ćwiczenia projektowe. Natomiast odpowiednią wiedzę z zakresu marketingu
zdobywa się dodatkowo zależnie od problemu projektowego.
Suma wiedzy fachowej, którą obligatoryjnie przekazuje się zgodnie z programem
studentom jest niezbędnym minimum potrzebnym projektantowi ubioru w jego pracy.
Jednakże niektóre problemy projektowe w tej dziedzinie, jaką jest system ubioru,
niosą konieczność uzyskiwania wiedzy dodatkowej. Sposobów jej pozyskiwania uczą
ćwiczenia projektowe, których układ wymaga sięgnięcia na różnych etapach zależnie od
problemu wiedzy z odpowiednich dziedzin techniki, nauki lub po prostu innych dziedzin
życia codziennego. Pomocne jest nauczanie ogólne studentów, które daje podstawy
metodyczne pozyskiwania wiedzy.
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z zakresu grafiki projektowej, fotografii, aranżacji przestrzeni, organizacji działań zespołowych. Nabycie tych umiejętności powstaje przez podejmowanie praktycznych prób
rozwiązywania powyższych problemów, albo w trakcie odpowiedniego etapu procesu
projektowego, albo, jako działanie promujące produkty.
Osiąganie odpowiedniego stopnia rozwoju świadomości na poszczególnych etapach
kształcenia ogólnoplastycznego i specjalistycznego bardzo przyspiesza wnikanie studentów w specyfikę problemów, o których piszę powyżej. Szczególne znaczenie mają
tutaj w szybkim opanowaniu tych umiejętności propedeutyczne działania zawarte
w programie kształcenia ogólnoplastycznego przedmiotów „Kompozycja“ i „Fotografia”.
Pokaz z modelkami czy ekspozycja będąca ofertą handlową są szczególną formą
prezentacji. Praktyczna realizacja tego wymaga zintegrowania pewnego zespołu ludzi
o różnych umiejętnościach. Ale czynnikiem integrującym jest osobowość projektanta.
W praktyce przemysłowej projektant z tym zagadnieniem może spotykać się, na co
dzień. Umiejętność wyreżyserowania poszczególnych „wyjść“ swoich zaprojektowanych
modeli jest konieczna. Opanowanie całego pokazu jest po takim ćwiczeniu dostępne.
Wyodrębniając problem prezentacji ubioru chciałem wskazać na to, jaką rolę ona pełni w obszarze szeroko rozumianego systemu ubioru i adekwatnym do tego programie
kształcenia projektantów.
Powyżej opisana metoda kształcenia projektantów wpisuje się w system ubioru i została praktycznie sprawdzona w programach dydaktycznych w Katedrze Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w Pracowni Ubioru Instytutu Architektury Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej. Tak wykształceni projektanci ubioru funkcjonują z powodzeniem
na rynku pracy. Natomiast system ubioru wymaga od nich adaptacji do określonych
warunków tworzonych przez poszczególne firmy wytwórcze, dydaktyka takich zróżnicowań nie może uwzględniać. Oprócz zawodowego przygotowania ważną rolę grają
osobnicze cechy przystosowawcze. Ale podstawowa wiedza i umiejętności wynikają
z tego, że każdy proces projektowy w swych podstawowych etapach jest taki sam, różni
się w szczegółach wynikających ze specjalności projektowania i warunków stworzonych
przez producenta.
Andrzej Nawrot

Prezentacja ubioru
Ubiór jest oceniany przez użytkownika głównie emocjonalnie, co wywiera specyficzny
wpływ na proces jego projektowania a także na proces kształcenie projektantów. Powyższy problem wiąże się ściśle ze sposobem prezentacji ubioru. Forma jej powinna być
adekwatna do emocji, jakie wywołuje ubiór u użytkownika. W kreowaniu form prezentacji
uczestniczy lub jest głównym ich autorem sam projektant produktu. Aby był do tego
przygotowany wprowadza się skupienie problemów formy prezentacji wokół dydaktyki
procesów projektowych. W działaniach tych praktycznie realizuje się wszystkie formy
prezentacji ubioru. Są to: grafika żurnalowa, fotografia, wystawiennictwo, pokazy z modelkami. Wszystkie te elementy wymagają posiadania pewnych umiejętności i wiedzy

Autor, profesor zw., kierownik Katedry Ubioru na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk
Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
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O KSZTAŁT I PIĘKNY POZÓR.
O SZTUCE BUDOWANIA I PRZEPISACH BUDOWLANYCH W POLSCE I W EUROPIE.
SZKIC DO NAUCZANIA PREZDMIOTU PRAWO W ARCHITEKTURZE NA UTH RADOM.
Wprowadzenie

O

d czasów starożytnych architekci i budowniczowie przy wznoszeniu budowli stosowali reguły, prawidła, prawa matematyczne, a wiedzę zebraną z doświadczenia
ujmowali w traktaty i poradniki. Powszechnie znane są do dziś: złoty podział odcinka,
trójkąt o bokach 3, 4, 5 zw. egipskim, wyznaczający kąt prosty, cieśle określają wysokość
belki drewnianej jako 1/25 rozpiętości podpór, murarze głębokość oparcia belki stalowej
tzw tregry na jej pół wysokości plus 15 cm, itd…
Współczesny projektant architektury jest zobowiązany posługiwać się przepisami
prawa budowlanego, a przede wszystkim winien znać jego część mówiącą o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1. Przepisy te
są treścią przedmiotu „Prawo w architekturze”, jaki znalazł się w programie studiów na
kierunku Architektura wnętrz na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu. Dyscyplinują usytuowanie budynków, uszczegóławiają ich części jak wejścia, schody, pochylnie, balkony,
loggie, okna, drzwi, określają pomieszczenia – w zależności od funkcji budynków: jak
mieszkania, biura, usługi, produkcja, kultura, zdrowie, rozrywka, garaże, itd – w zakresie wymagań oświetlenia, gabarytów wnętrz, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
wymogów przeciwpożarowych, wyposażenia technicznego budynków, etc, etc. Nadto
projektant architektury powinien wiedzieć, co zgodnie z przepisami, ma zawierać projekt
budowlany, a w nim projekt architektoniczno-budowlany, którego częścią jest projekt
architektury wnętrz2.
Pierwowzorem polskiego prawa budowlanego jest Rozporządzenie Prezydenta RP
z 16 lutego 1928 r. – Prawo budowlane i zabudowania osiedli. Prawo to ze zmianami z 1936
i 1938 r., było na tyle prawnie doskonałe, że dostosowane do warunków gospodarki nakazowo – rozdzielczej PRL-u funkcjonowało przez 23 lata3. Zmieniła go ustawa o prawie
budowlanym z 1961 r. Zagadnienia zagospodarowania przestrzennego przeniesiono do
odrębnej ustawy o planowaniu przestrzennym, także z 31 stycznia 1961 r.4
Wykładając przedmiot „Prawo w architekturze“ spotkałem się z pytaniami bardziej
dociekliwych studentów: czy były i jak wyglądały przepisy budowlane na ziemiach polRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285.
2
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r..
3
Na ziemiach polskich przez 123 lata politycznego niebytu, zależnie od zaboru, obowiązywało ustawodawstwo rosyjskie, pruski i austriackie. Rozporządzenie
Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r., Dz.U. R.P. Nr 23, było niepełną unifikacją prawa. Zachowały swoją moc niektóre przepisy dzielnicowe, odziedziczone
po zaborcach. Jednolity tekst obowiązujący na całym terenie RP wraz z odrębnym dla woj. śląskiego ukazał się w 1938 r. Zawierał zmiany wprowadzone
ustawą z 14 lipca 1936 r. oraz zmiany z ustawy śląskiej z 10 marca 1938 r. (Śląsk Cieszyński) oraz szczegółowe rozporządzenia wykonawcze Ministra Spraw
Wewnętrznych. Ustawa z 1928 r. regulowała nie tylko proces budowlany i nadzór nad nim, ale także sprawy przestrzennego rozwoju miast, osiedli oraz
uzdrowisk.
4
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46.
1

skich w czasach zaborów, jak wyglądało porządkowanie miast i siedzib ludzkich w Polsce
przedrozbiorowej, i w Europie od czasów nowożytnych po starożytność? Jakie wzorce
mieli architekci, w jaki sposób gromadzili wiedzę zawodową, by przekazać ją kolejnym
pokoleniom? Spróbujmy na to odpowiedzieć.
Odpowiedź nie jest łatwa, albowiem nie ma syntetycznego opracowania na temat
historii prawodawstwa budowlanego w Europie (przynajmniej autor nie natknął się na
takowe). Wyjątkiem jest praca Czesława Krawczaka o prawodawstwie na ziemiach polskich od połowy XVIII w. do 1939 r5.
Postanowień panujących, zarządzeń włodarzy miast, trzeba szukać w literaturze historycznej dotyczącej życia w różnych okresach dziejów krajów europejskich. Cennym źródłem poznawczym są pozycje książkowe z serii PIW-u – „Życie codzienne …”. Klasycznym
dziełem z tej serii jest „Życie codzienne Rzymu w okresie rozkwitu cesarstwa”, napisane
w 1938 r. przez włoskiego historyka i archeologa Jerome Carcopino. Nieco wiadomości
na temat przepisów porządkowych w miastach Europy i Polski można znaleźć w pracach
W. Ostrowskiego i W. Czarneckiego6. Takąż tematykę z historii urbanistyki ukierunkowaną na wiek XIX i XX zawierają prace architektów Jana Heuricha, Heleny Syskus, Jadwigi
Roguskiej i Witolda Szolgini7. Okruchy informacji o regulacjach zabudowy wielkich miast
Europy i Polski pozbierałem z monografii Londynu. Paryża, Warszawy i Wilna. (patrz
bibliografia). Źródłem poznawczym o sztuce budowania są traktaty architektoniczne,
wymienię te najważniejsze – Witruwiusza „O architekturze ksiąg dziesięć”, kompendium
wiedzy starożytnych Greków i Rzymian oraz nowożytny traktat Andrea Palladiego „Cztery księgi o architekturze”, który utorował drogę klasycyzmowi w architekturze Europy
i Ameryki. W Polsce wiedzę o sztuce budowania siedzib szlacheckich szerzyły poradniki,
ukazujące się kolejno w XVII, XVIII i XIX wieku8. Do inwestorów mniej zamożnych spośród
mieszkańców miast była skierowana książka, która ukazała się u progu niepodległej
Polski, „Domek własny“ I. Hoppego zawierająca „wskazówki budowlane dla właścicieli
działek podmiejskich”, wpisująca się w urzeczywistnienie idei „garden city“ E. Howarda.
Wymienione pozycje ukazały się przed ukazaniem się polskiego prawa budowlanego
w 1928 r.
Współczesną „biblią“ dla projektantów architektury jest podręcznik projektowania
architektoniczno-budowlanego E. Neuferta z 1936 r. w uaktualnionym ostatnim polskim
wydaniu z 2012 r.9
KRAWCZAK Czesław, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XIII wieku do 1939 r., Prace Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Nr 69, UAM Poznań, 1975.
6
OSTROWSKI Wacław, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, OWPW Warszawa 1996 oraz CZARNECKI Władysław, Planowanie miast
i osiedli, tom I, PWN 1965.
7
HEURICH Jan, Jak robotnicy u nas mieszkają, a jak mieszkać mogą i powinni. Odczyt popularny wypowiedziany dnia 11 maja 1873 r., Warszawa 1873,
s. 32: ROGUSKA Jadwiga, Warszawskie echa nowych koncepcji w planowaniu zabudowy czynszowej na początku XX wieku, „Architektura dawna a współczesność”. PAN Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, tom XVI, PWN Warszawa 1982; ROGUSKA Jadwiga, Wpływ przepisów na
kształtowanie zabudowy Warszawy w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, PAN Komitet Architektury
i Urbanistyki, tom XXV, PWN, Warszawa 1980, z. 3 – 4, s. 275-298. SYRKUS Helena, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i Środowisko, PWN Warszawa
1984. SZOLGINIA Witold, ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, WNT, Warszawa 1982
8
KRÓTKA NAUKA BUDOWNICZA dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, opracował Adam Miłobędzki, Zakład Im. Ossolińskich, Wrocław
1957; ŚWITKOWSKI ks. Piotr, Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr i possesorom do uwagi i praktyki podane, w Warszawie i Lwowie 1782; NAKWASKA hr.
z Potockich Karolina, Dwór wiejski, 3 tomy, Lipsk, Księgarnia Michelsena 1857.
9
NEUFERT Ernst, Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Kontynuacja Peter Neufert, 4 wydanie polskie, rozszerzone i gruntownie
zmienione, Arkady Warszawa 2012.
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Po lekturze wybranej literatury
dotyczącej warstwy materialnej
życia ludzi w starożytnej i nowożytnej Europie można odczytać
pewne prawidłowości w tworzeniu
norm prawnych w architekturze
i urbanistyce. Spróbujmy je uszeregować.
Pierwszymi przepisami porządkującymi były postanowienia
panujących (cesarzy, królów) i zarządzenia włodarzy miast (wójtów,
burmistrzów).
Pożary wielkich miast przyczyniły się do narodzin pierwszych
przepisów budowlanych i nowych
kierunków w architekturze.
Epidemie w przeludnionych
aglomeracjach miejskich XIX-wiecznej Anglii były powodem
narodzin współczesnego ustawodawstwa budowlanego i architektonicznego
Rozwinięcie odpowiedzi, które
uzasadniałyby postawione tezy
prowadzi do wykładu akademickiego. Zdaniem autora, ciekawszym będzie pokazanie przemian
(ewolucji) pojęć użytych w przepisach normujących budownictwo
i architekturę, coś w rodzaju „skoków przez epoki“ z reflektorem
Il.1. Rzuty poziome dwóch zagród (grażd) z Huculszczyzny
wiedzy w mroki życia od starożyt- sprzed 1939 r.
ności po współczesność. Zapewne Siedziba rodzinna pastersko-rolnicza górali z Czarnohory
zwolennicy „patrzenia w przy- (Karpaty), wyizolowana z Przestrzeni chroniła mieszkańców
i dobytek przed dzikimi zwierzętami i złymi ludźmi.
szłość“ postawią pytanie – po co? Rzuty poziome zagród (grażd) z Huculszczyzny, sprzed 1939 r.
Otóż po to, aby zastanowić się, co Powyżej: Grażda Nikoły Nebesiejczuka w Żabiu Ilci, pow. Kosów,
Stanisławów, (ob. na Ukrainie, w obwodzie Iwanofrankiwsk).
z okruchów informacji o przepi- woj.
Poniżej: Grażda Iwana Machnicza w Żabiu Słupejce, w tymże
sach budowlanych z minionych powiecie kosowskim.
epok, można zaadaptować do wie- Objaśnienia: chlewe – chlew, chata – izba mieszkalna, klit –
komora, choromy – sień do chowania owiec w zimie, ambary –
dzy współczesnych projektantów przechowalnia sprzętu gospodarskiego.
Wymiary grażd: 17x12 m i 22 x16 m.
architektury.
Zacznijmy od pojęcia domu, budynku mieszkalnego, siedziby.
Dom, budynek, siedziba ludzka
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Truizmem jest stwierdzenie, że najstarszą formą mieszkania człowieka jest budynek
mieszkalny wzniesiony dla siebie i rodziny w bezpośrednim sąsiedztwie z uprawianym
przez siebie polem. Na działce, odgrodzonej od niebezpieczeństw z zewnątrz, budowano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze dla udomowionych zwierząt, zostawiając
podwórze do pracy na otwartej przestrzeni10.
Forma domu z otwartym dziedzińcem wewnątrz stała się typowym domem miejskim
w starożytności (Egipt, Grecja) i w Rzymie, gdzie dziedziniec (atrium) wzbogacono o sadzawkę – basen (impluwium), na osi budynku poprzez izbę reprezentacyjną budynku,
prowadziło wyjście na ogród, otoczony portykiem kolumnowym (perystyl). W miastach
greckich, np. Milet, Priene, ten typ domu, parterowego, z otwartym podwórzem i jedynym
wejściem z ulicy, stanowił podstawową tkankę zabudowy, był mieszkaniem przeciętnego
obywatela miasta.
W Rzymie, parterowy, niekiedy piętrowy, dom atrialny zwany domusem11 był mieszkaniem patrycjusza i jego rodziny oraz niewolniczej służby, natomiast plebs gnieździł się
w kilkupiętrowych, wielorodzinnych domach czynszowych zw. insulae12.
Domus wywodzący się z tradycji helleńskiej rozciągał się w płaszczyźnie poziomej,
insulae rozwijała się w płaszczyźnie pionowej, w Rzymie cesarskim sięgając 20 m13.
W przeludnionej stolicy cesarstwa, państwa które zajmowało pól Europy (terytorium
na południe od Dunaju i na zachód od Renu), zachodnią część Azji i północne wybrzeża
Afryki, wokół wewnętrznego morza, ob. M. Śródziemne), gdzie na obszarze 24 km2, tłoczyło się ponad milion mieszkańców, wśród ciasnych uliczek, wijących się i krętych, trudno
było utrzymać należyty porządek, sprawną komunikację i higienę miasta14. Juliusz Cezar
wydał pierwszy edykt dla miasta nakazujący właścicielom, których budynki stoją wzdłuż
drogi publicznej, aby je oczyszczali przed swymi bramami i murami. Drugim edyktem
Cezara był nakaz zaopatrywania miasta w nocy oraz zatrzymanie ruchu kołowego od
świtu do zmierzchu. Podczas dnia mogli krążyć po mieście jedynie piesi, jeźdźcy i lektyki.
Cesarz Klaudiusz nakaz ten rozciągnął na inne miasta Italii, Marek Aureliusz rozszerzył
na wszystkie miasta Imperium Romanum. Hadrian ograniczył zaprzęgi i obciążenie woTakie zagrody drewniane typu obronnego zwane grażdami, z kamiennym podwórzem i ogrodzeniem z grubych bali ułożonych wieńcowo i nakrytych
daszkiem, występowały jeszcze przed 1939 rokiem na pogórzu karpackim w okolicach Żabiego na Huculszczyźnie. Patrz: Jerzy Żukowski, HUCULSZCZYZNA.
Przyczynki do badań nad budownictwem ludowem. Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1935, s. 14.
W rosyjskim 10-cio odcinkowym serialu „Anna German. Tajemnica białego anioła“ w pierwszym odcinku pokazano dom zbudowany w latach 30-tych
XX w. przez ojca piosenkarki w mieście Urgencz w Uzbekistanie. Na działce otoczonej kamiennym murem, wzdłuż lewego boku, stał dom murowany
przylegający do ogrodzenia.
11
Domus po łacinie znaczy dom, mieszkanie, gospodarstwo, oddzielny budynek, w którym żyje rodzina właściciela. Domus zwracał ku ulicy ślepy i lity mur
z otworem drzwiowym, niekiedy drugim, prowadzącym do sklepu, patrzył wszystkimi otworami okiennymi na atrium
12
Insula to budowla wydzielona, nieruchomość dochodowa, blok podzielony na mieszkania, które są schronieniem (cela) dla jednego lokatora lub mieszkań (cena cula) dla rodziny lokatorskiej. W parterze znajdowały się sklepy, usługi i magazyny tzw tabernae. Mniej liczną grupą insuli były takie, gdzie
parter zajmował jeden właściciel, był to jakby prywatny apartament, który mieścił się w insuli, na wyższych piętrach były mieszkania (cenaculae). Insula,
w przeciwieństwie do domusa, otwierała zawsze do zewnątrz swoje drzwi, okna i schody. Kiedy zaś rozplanowana jest w czworobok wokół centralnego
podwórka, ma okna także od strony wewnętrznej.
13
Powierzchnia zabudowy insulae wahała się od 300 do 400 m2, mieszkało w niej od 250 do 360 osób. Powierzchnia prywatnych domów w Pompei wahała
się od 800 do 900 m2. Jak opisuje Witruwiusz cesarz August przerażony zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli i waleniem się budynków (insulae) na
skutek ich wysokości, ograniczył ją i zabronił osobom prywatnym budować domy wyższe niż 70 stóp (1 stopa rzymska = 0,29 m). Mimo to, Rzym cesarski
ciągle piął się w górę, a katastrofy budowlane nie ustawały. Cesarz Trajan zaostrzył restrykcje Augusta : wysokość budynków prywatnych nie mogła być
wyższa niż 60 stóp (około 18 m).
14
Rzym za Oktawiana Augusta liczył milion mieszkańców, stłoczonych na obszarze w kształcie elipsy o cięciwach 17,6 x 19,1 km. Carcopino w „Życiu
codziennym…“ (s. 29) podaje, w oparciu o dane z „Kronik lokalnych“ z pocz. IV w. n.e., że w 46 602 insulach mieszkało od 1165 tys. do 1 677 tys. ludzi,
a w 1797 domus około 50 tysiecy. W sumie, jak podaje autor, Rzym w rozkwicie cesarstwa, między II-gim a IV-tym wiekiem naszej ery, liczył 1 471 tys. ludzi.
10
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zów, Jedynymi pojazdami, które w ciągu dnia mogły poruszać się w Rzymie, były wozy
przedsiębiorców15.
Bezład ulic ścieśnionych i krętych, jakby były wytyczone bez planu16, wśród mnóstwa ogromnych insul, tandetnie budowanych (na szkielecie drewnianym stały ściany
z suszonej gliny, stropy belkowe, łatwopalne podłogi), przenośne kuchenki ogrzewalne
i pochodnie do oświetlenia – wszystko to powodowało, że insule często paliły się i waliły.
Po straszliwym pożarze Rzymu w 64 r. po narodzeniu Chrystusa, z którego ocalały tylko
przedmieścia zabudowane domusami i pałacami, Neron kazał odbudować miasto wedle
racjonalnego planu, jednak odbudowano według starego podziału.
Pożary były przyczynkiem do odbudowy według nowych wzorców w sztuce budowania.
Przykładem może być odbudowa gotyckiego zamku Wawelu w Krakowie, po pożarze
w 1499 roku. Ówczesny lokator, królewicz Zygmunt, późniejszy właściciel, król Zygmunt
I zw. Starym (1506-1548), rozpoczął odbudowę i przebudowę w stylu renesansowym,
jeszcze przed ożenkiem z włoską księżniczka Boną Sforzą (1518), dokończyli artyści
przywiezieni z Włoch. Przebudowany Wawel i letni zamek królewski w Niepołomicach,
na wzór pałaców florenckich, z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym krużgankami,
stał się sygnałem dla możnych – tak należy budować! Z kolei mauzoleum Jagiellonów,
dobudowane jako kaplica do katedry Wawelskiej, znane jako Kaplica Zygmuntowska
(1519-31), perła renesansu polskiego, stało się wzorcową kaplica grobową dla możnych,
duchownych i świeckich, także bogatej szlachty, powtórzoną, w różny sposób, około
2000 razy na ziemiach Korony, Litwy i Rusi!
Pożar Wawelu w 1596 r. był mniej korzystny dla Krakowa. Król Zygmunt Waza, pół
Szwed, pół Polak, po kądzieli z Jagiellonów, pretendujący do korony szwedzkiej, miał
powód (bliżej do Sztokholmu), by przenieść stolicę do Warszawy, gdzie dawny zamek
książąt mazowieckich, rozbudował na rezydencję królewską w kształcie pięcioboku
z wewnętrznym dziedzińcem i wieżą zegarową od frontu. Rozbudowa (1599-1619) nosiła
już zapowiedź nowego stylu w sztuce budowania – baroku.
Przypomnijmy, że Warszawa, jak inne polskie miasta, w większości posiadała zabudowę drewnianą17. Po wielkim pożarze miasta w 1607 r. nie budowano już z drewna
w obrębie murów18.
Carccopini J., Życie codzienne…, s. 64-66.
Ulice Rzymu to była gęstwina, zawiły splot uliczek, wytyczonych śladami dawnych dróg wiejskich. Dzieliły się na 3 grupy: 1) drogi dostępne tylko dla
pieszych, 2) drogi do przejazdu tylko jednej fury lub poganiacza z osłem obciążonego jukami, 3) drogi, na których mogły wyminąć się dwa wozy. Tylko
20 ulic wychodzących z 14 dzielnic Rzymu na zewnątrz miasta nosiło miano – Via-, miały szerokość 16 stóp (4,8 m). Większość ulic – Vici – były węższe,
miały 2,9 m szerokości i mniej, byłu to zwykłe przejścia lub ścieżki. Takie wąskie uliczki, jeszcze w latach 70-tych XX w. widziałem w miasteczku Staryj
Bar w Czarnogórze, przeznaczone tylko dla pieszych, dwa osły objuczone towarami z trudem się wymijały, w poszerzeniu był poziomy drag do wiązania
zwierząt pociągowych. W najstarszej części Spitu, z czasów rzymskich, w obrębie pałacu – obozu – zamku warownego Dioklecjana, jest uliczka – Padażdi,
ja pierwyj. W Istambule, oglądając go w 1994 r., w przerwie wyprawy naukowej do Polonezkoy, widziałem w najstarszej części miasta, czteropiętrowe
domy drewniane z przejściami miedzy nimi szerokości 1 metra. To były szkielety drewniane, z odartymi ścianami, jaki mi powiedziano, na opał, z chłopcami
na piętrach, którzy rozhuśtywali dom, szkielet uderzał o sąsiednie szkielety domów.
17
Podstawowym budulcem w Polsce, aż po wiek XX, było drewno, było o wiele tańsze od cegły i kamienia W Ciepielowie, w d. powiecie kozienickim,
zamieszkałym w 80 % przed Żydów, spalonym w 1915 r, w wyniku rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego zza Wisły, ocalały tylko dwa budynki murowane:
urząd gminny i synagoga, parterowa zabudowa mieszkalna i kościół były drewniane. Podobnie w Ryczywole, miasteczku w tymże powiecie, również
spalonym w tym czasie, Drewniane „domy były rozstawione tak, że węgieł z węgłem się stykał”, jak pisał ks. proboszcz parafii Ryczywół,prosząc Wojewodę Kieleckiego, aby „jeometra przeprowadził pomiary według prawa budowlanego”. Rząd Polski Odrodzonej oferował pogorzelcom drewno z lasów
państwowych. Źródło: Archiwum Państwowe Kielce, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn.. APK. UWK I. 1455 – Regulacja osiedli 1919-1920.
18
LILEYKO Jerzy, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, PIW, Warszawa 1984. WARSZAWA, jej dzieje i kultura. Część I – Aleksander Gieysztor, część II –
Janusz Durko, Wyd. Arkady, Warszawa 1980, s. 72.
15

16
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Dwie odbudowy Wilna, trzeciej stolicy Rzeczypospolitej, po wielkim pożarze (8-25 sierpnia 1655) w czasie najazdu moskiewskiego19 i podczas wojny północnej (pożar w 1737 r.)
wykształciły w architekturze sakralnej nowy styl zw. barokiem wileńskim. Spośród
kilkunastu świątyń zbudowanych od połowy XVII do połowy XVIII wieku najwspanialszym
jest kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie20.
Przeskoczmy teraz z Polski do średniowiecznej Europy. Podobnie jak w przeludnionym cesarskim Rzymie, potrzeba regulacji prawnych pojawiła się w szybko rosnącym
w ludność późno średniowiecznym Londynie. W 1565 r. Londyn liczył 85 tysięcy mieszkańców, w 1605 – 155 tysięcy21. Londyńskie CITY o powierzchni 1,3 km2 było otoczone
murami, nowa zabudowa zaczęła wychodzić poza mury. Elżbieta I zakazała budowy
nowych domów i kamienic w odległości mniejszej niż trzy mile od bram. Była to pierwsza
próba stworzenia zielonego pasa wokół stolicy. W obrębie City królowa nakazała, aby
w każdym domu mieszkała tylko jedna rodzina, a budowa nowych domów mogła być
prowadzona tylko na starych fundamentach. Proklamacja Elżbiety nie znalazła posłuchu,
ciągle wzrastała liczba domów i kamienic w sąsiedztwie murów miejskich.
Zmiany w zabudowie miasta przyspieszył wielki pożar Londynu, jaki wybuchł 3 września 1666 roku22, po suchym i upalnym lecie, w rok po ustaniu epidemii dżumy. W trzy
dni po pożarze Karol II Stuart zarządził dekretem odbudowę: wszystkie nowe budynki
mają być budowane z cegły lub z kamienia, a dachy kryte dachówką, zamiast, jak dotychczas, z drewna, gliny i słomy23. Jednocześnie król powierzył architektowi Christophorowi
Wrenowi24 przeprojektowanie spalonego Londynu, w tym rekonstrukcję 52 kościołów,
a przede wszystkim odbudowę katedry św. Pawła.
Na uwagę zasługuje jego plan odbudowy Londynu (1676), który przewidywał sieć przecinających się pod kątem prostych ulic, z szerokimi alejami łączącymi majestatyczne gmachy publiczne (giełda, ratusz). Punktem centralnym był trójkątny plac z katedrą. z którego
Ze względu na niezwykłe okrucieństwo wojsk moskiewskich, rozmiary grabieży i bestialstwa tego najazdu, noszącego znamiona wręcz ludobójstwa,
pomijanego przez historyków w czasach PRL-u, należy się o tym krótka wzmianka encyklopedyczna. Wykorzystując najazd szwedzki, w sierpniu 1655
roku, ze wschodu na Polskę uderzył car Aleksy Romanow, o ironio, zwany Łagodnym (1645-1676, ojciec Piotra I Wielkiego). Przytaczam słowa litewskiego
pisarza i eseisty, Tomasa Venclowy: „Wojska Łagodnego wymordowało, jak się przypuszcza kilkadziesiąt tysięcy ludzi – ulicami Wilna płynęły rzeki krwi.
Miasto doznało ogromnych zniszczeń, żołnierze przywłaszczyli sobie wiele dobytku, obrabowali nawet krypty kościołów i klasztorów. Katedrę zamieniono
w stajnię. Rzeź trwała przez trzy dni, przez siedemnaście dni szalał pożar. Okupacja moskiewska trwała do 1660 roku. Wilno oswobodziły wojska Michała
Kazimierza Paca (1624-82). VENCLOVA Tomas, WILNO. Przewodnik biograficzny, PIW, Warszawa 2013, s..61 i 70-71.
20 Fundatorem kościoła był magnat litewski i dowódca wojskowy Michał Kazimierz Pac (1624-1682), który w 1664 r. nabył Antokol. Poprzez budowę kościoła
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła (1668-1676) fundator chciał uczcić oswobodzenie Wilna od wojsk moskiewskich oraz własne ocalenie z rąk zbuntowanych żołnierzy. Zdaniem wielu historyków architektury i wspomnianego Tomasa Venclowy, świątynia ta jest najwspanialszum zabytkiem architektury
barokowej – nie tylko w Wilnie, ale w całej północno-wschodniej Europie. Wnętrze kościoła pod względem bogactwa sztukaterii, malarstwa i 2000 rzeźb,
zwłaszcza, że zachowanym w stanie niezmienionym, nie ma sobie równych w Europie, „powala wręcz na kolana”, co może potwierdzić autor niniejszego
artykułu. VENCLOVA Tomas, WILNO. Przewodnik biograficzny, PIW, Warszawa 2013, s. 70 – 71. Osip-Pokrywka Mirek i Magda, LEKSYKON zabytków Kresów
północno-wschodnich, wyd. Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2017, s.262-264.
21
W XIX w. liczba ludności Londynu wzrosła z jednego do pięciu milionów, w 1911 r. Londyn liczył 7 milionów.
22
Pożar trwał trzy dni. Kres pożarowi przyniosło wysadzenie w powietrze całych ulic. Spłonęło 5/6 City, w tym 13 200 domów, gotycka katedra św. Pawła
i 88 kościołów. BONIECKI Zb., LONDYN, WP, Warszawa 1980, s.60.
23
Dekret Karola II nakazywał, aby „dla lepszej regulacji, jednolitości i urody“ przy głównych ulicach stawiać budynki czterokondygnacyjne, przy bocznych
wystarczały dwie kondygnacje. W ciągu dwóch lat postawiono 1200 domów, w następnym roku – 1600. ACKROYD Peter, LONDYN, Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 2011, s. 257 – 258.
24
Christopher Wren (1632-1723), był matematykiem i astronomem, profesorem Oxfoordu, do architektury wszedł jako genialny samouk, projektant
sławnego audytorium Sheldonian Theatre w Oksford, w stylu Palladiego. Arcydziełem Wrena jest odbudowana katedra św. Pawła w Londynie (1675-1710)
na planie krzyża łacińskiego, gotyckiej świątyni z tradycyjną nawą krzyżową i wspaniałą trójpowłokową kopułą na skrzyżowaniu. Po 35 latach syn Wrena,
w obecności autora, 78-letniego ojca, umieścił najwyżej położony kamień na latarni kopuły jako symbol ukończenia budowy. Napis na kamieniu brzmi:
„Buduję dla wieczności”. ACKROYD Peter, LONDYN, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011, s. 262.
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promieniście rozchodziły
się ulice, łączące owe
gmachy25.
Plan Wrena przypomina
wielkie założenia urbanistyczne XIX w. np. Paryża
czy Nowego Jorku. Odbudowa wg planu Wrena nie
powiodła się. Przywrócono
sieć ulic do poprzedniego
stanu, poszerzając tylko
główne ulice. Londyn po
pożarze został od budowany w stylu nawiązującym do
palladiańskiego kierunku
renesansu włoskiego.
Odbudowana, właściwie
przebudowana, katedra
(1675-1710) zapoczątkowała
nowy styl w architekturze
angielskiej i amerykańskiej
zwany anglopalladianiIl. 2. Plan Ch. Wrena odbudowy Londynu po wielkim pożarze miasta
zmem26.
w 1666 r.
Zabudowa miast StaPo wielkim pożarze Londynu w 1666 r. Chistopher Wren i John Ewelyn
nów Zjednoczonych A.P.
sporządzili plany odbudowy Londynu.
Żadnego z tych planów nie zrealizowano. Zbudowano tylko jedna arterię
kojarzy się zwykle z drapakomunikacyjną, łączącą ratusz z rzeką Tamizą. Główne ulice poszerzono.
czami chmur ze stali i szkła.
Plany te o układzie promienisto-krzyżowym ulic posłużyły w XIX w. za wzór
W połowie XIX w. w miadla wielkich założeń urbanistycznych Paryża i Nowego Jorku.
Przebudowana przez Wrena katedra św. Pawła (1675-1710), nawiązująca
stach amerykańskich tylko
do dzieł A. Palladiego, zapoczątkowała nowy styl w architekturze krajów
w śródmieściach stały kilanglosaskich, zw. anglopalladianizm.
kukondygnacyjne budynki
z cegły i kamienia, przedmieścia tworzyły drewniane domy do trzech kondygnacji27. Wielki
pożar Chicago w 1871 r., który kompletnie zniszczył 300-tysieczne miasto, przekonał Amerykanów o Konieczności ogniotrwałej zabudowy miast. W kilka lat po zakończeniu (1865) wojny
domowej następuje szybki rozwój techniczny i gospodarczy. Wzrost cen działek budowlanych,
wynalazek windy elektrycznej (1879), zastosowanie stalowej konstrukcji szkieletowej oraz
rusztu fundamentowego na słabych gruntach – to wszystko przyczyniło się do wznoszenia
wysokich budynków w miastach. W latach 80-tych w śródmieściu Chicago wyrosła dzielnica
(Loop), złożona z budynków biurowych, hoteli i handlowo-mieszkaniowych o wysokości od
ACKROYD Peter, LONDYN, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011, s. 133, 261.
Anglopalladianizm jest widoczny nawet we współczesnych katalogach projektów domów amerykańskich i kanadyjskich, patrz: DOM TWOICH MARZEŃ.
Ponad 300 projektów amerykańskich, Nr 1/94 ROCZNIK, Print Shops PREGO –POLSKA, Sp. z o.o, przykładowe projekty Nr 1761, 2133, 2283, 2668, 2686,
2977, 2984, 3339;
KOLEKCJA DOMÓW KANADYJSKICH. 50 wybranych projektów.Canadom Sp. z o.o. Polska – Warszawa, Drummond Deings Inc., Canada. Brak daty wydawnictwa.
Projekty A-1138, s.31, A-2128, s.17.
27
Pamiętamy z książki M. Mitchell „Przeminęło z wiatrem" i filmu pod tymże tytułem grozę pożaru drewnianej Atlanty w czasie wojny sukcesyjnej.
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12-tu do 23-ch pięter. Pracująca
w Chicago grupa architektów
(W. Jenney, spółka D. Adler – L.
Suliwan, Ch. B. Atwood), ściśle
współpracująca z inżynierami
w realizacji i projektowaniu wysokich budynków biurowych
w Buffalo, Chicago i Saint Louis,
w jednolitym nowoczesnym stylu, stworzyła w latach 1883-1893
tzw szkołę chicagowską28. Działalność szkoły i teorie Suliwana
utorowały drogę nowoczesnej
architekturze europejskiej. Na
przykładzie odbudowy miasta
Chicago, Amerykanie pokazali
jak nieszczęście można przekuć
w sukces gospodarczy, techniczny
i estetyczny. Jednak nie Chicago,
a Nowy York na początku XX
stulecia rozsławił nowy styl na
świecie.
Il. 3. Amerykański projekt domu jednorodzinnego z katalogu Dom
twoich marzeń, Print Shops PREGO – Polska Sp. z o. o. Warszawa
1994, projekt Nr 2668, s. 38.
KOLEKCJA DOMÓW KANADYJSKICH. 50 wybranych projektów.
Canadom Sp. z o.o. Polska – Warszawa, Drummond Deings Inc.,
Canada, s. 31.
Powyżej: Projekt Nr 2668 z katalogu DOM TWOICH MARZEŃ.
Ponad 300 projektów amerykańskich. 1994.
Odbudowa Londynu po wielkim pożarze w 1666 r. oraz przebudowa
katedry św.Pawła (1675-1710) rozpowszechniła w Anglii i Ameryce
styl nawiązujący do dzieł Andrea Palladiego, włoskiego architekta
późnego renesansu, zw. anglopalladianizmem. Styl ten jest obecny
także we współczesnych
projektach domów jednorodzinnych produkowanych w Kanadzie
i USA.
Poniżej: Projekt A-1138 z katalogu Kolekcja Domów
Kanadyjskich,1996.

Dom, budynek, siedziba
i ich usytuowanie

Siedziba ludzka (zagroda, dom,
mieszkanie), w starożytności,
jak wspomniałem, miała układ
pomieszczeń, skupionych wokół
dziedzińca, całość była układem
zamkniętym, miała charakter
obronny.
Podobnie budowano w średniowieczu. W siedzibach możnych, w zamkach, pomieszczenia
mieszkalne grupowały się wzdłuż murów, otwartym pozostawał dziedziniec, całość otaczał
mur obronny. W miastach podstawowa jednostką zabudowy stanowiła kamienica dla rodziny kupca lub rzemieślnika, zamknięta w granicach wąskiej działki, z piętrowym budynkiem
mieszkalnym od frontu, pomieszczeniami dla służby i zabudową gospodarczą na tyłach.

25
26

Pierwszym wieżowcem o szkielecie stalowym wypełnionym cegłą i szkłem był gmach Towarzystwa Ubezpieczeń (Home Insurance) w Chicago, zbudowany
w latach 1883 -95 według projektu Wiliama Jenneya(1932-1907). Jego autorstwa są dwa dalsze gmachy, które stanęły w Chicago (Leiter Building I i II z 1890 r.)
Pomijając estetyczne założenia szkoły chicagowskiej warto wymienić te elementy nowatorskie w wieżowcach, które zwiększyły ich ogniotrwałość.
Były Wznoszone jako zespoły stalowych kratownic o prętach łączonych na nity i blachy węzłowe. Pola zewnętrzne tych kratownic wypełniano ceglanym
parapetem i oknami ze stali i szkła. Stropy stalowo-ceglane (pola między dźwigarami), później żelbetowe, zupełna nowość. BIEGAŃSKI Piotr, U źródeł
architektury współczesnej, PWN, Warszawa 1972, s.202-208.
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Dziedzińcem wewnętrznym zbiorowości miejskiej był rynek, wokół którego i wzdłuż ulic
z niego wychodzących stały owe kamienice. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewniał
mur obronny otaczający miasto.
Wynalazek prochu i rozwój artylerii pokazał, ze nawet potrójne mury są do rozbicia
(Konstantynopol, 1453), a miasto może obronić tylko fortyfikacja bastionowa (Zamość,
1648, 1655, 1659, 1920). Zabudowa miejska mogła wyjść poza mury.
Literatura XIV wieku (Dante, Petrarka, Boccacio) i zwrot w wieku następnym ku sztuce
i wzorcom starożytnych, nowy prąd umysłowy skupiający się na człowieku – humanizm
– zmienił filozofię życia.
Zarazy i pożary w wielkich skupiskach ludzkich powodowały, że możni świeccy i duchowni (królowie, magnaci, bogaci mieszczanie) poczęli budować siedziby poza miastem. Przypomnijmy: król Zygmunt I za namową swej żony, Włoszki, buduje w Puszczy Niepołomickiej
zamek myśliwski na wzór florenckiego pałacu. Zygmunt III Waza stawia zamek w Jazdowie
na skarpie wiślanej również z wewnętrznym dziedzińcem. Jan III Sobieski, dla wypoczynku
po trudach wojennych, buduje nad rozlewiskami Wisły dwór myśliwski Milanów, następnie pod wpływem żony Francuzki, przebuduje i rozbuduje w pałac, na wzór Wersalu, pod
zmienioną nazwą – Wilanów (od spolszczonego zlepku wyrazów village i noeweau – Nowa
Wieś). Tym razem letnia siedziba króla ma formę otwartą. Założenie pałacowo – ogrodowe
Jana III (1677-1692), z dziedzińcem honorowym od wjazdu i obejmującymi go oficynami,
z umieszczonym na osi wejściem do pałacu i wyjściem na ogród – park, z widokiem na
daleki pejzaż (tutaj nadwiślański) – staje się wzorcem do powtarzania29. W stołecznej Warszawie na wzór lokalizacji zamku w Jazdowie powstaje szereg pałaców na skarpie wiślanej.
Pałace w stylu rezydencji w Wilanowie rosną na terenie całej Rzeczypospolitej. Projektują
je i budują architekci sprowadzeni z Włoch, Holandii, Saksonii.
Inwestorom mniej zamożnym pomocą służą poradniki i przewodniki po sztuce budowania. Przejrzyjmy, choćby pobieżnie kilka wybranych, jakie ukazywały się w Polsce od
siedemnastego wieku aż po wiek dwudziesty. Może znajdziemy w nich rady i wskazówki,
które mogą się przydać współczesnym budowniczym, nie tylko architektom. Najstarszy
z nich to:
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków
podług nieba i zwyczaju polskiego.

De Situ – to jest o miejscu i położeniu sposobnym budynków.
O materyjej budynków.
O formie budynków a w przód de comparitiatione generaliter.
O różnych formach dworów .
O różnych formach pałaców.
O różnych formach zamków.
O murowaniu a naprzód o fundamencie.
O ścianach.
O dziurach potrzebnych w ścianach to jest oknach i drzwiach.
O wschodach.
O kominach i prywetach.
O dachu.
O zawarciu budynku i jego wewnątrz ochędostwie.
Conclusia z nowym ad architectura przychęceniem.
„Dobre budowanie ma 3 mieć okoliczności: naprzód moc i gruntowną trwałość,
potem wczas i wygodę; na koniec kształt i piękny pozór.
Z tych okoliczności dwie pierwsze koniecznie zachować trzeba, trzecia ile być może.
A zachowasz, gdy będzie dobre budynku położenie, materyja, forma, a potem umiejętny rzemieślnik i dobra jego robota.”
Trwałość, użyteczność i piękno – zw. triadą Witruwiusza, rzymskiego inżyniera wojskowego z czasów Oktawiana Augusta – formuła ta do dziś zachowała swoją aktualność
30
. Mówiąc współczesnym językiem funkcja, konstrukcja i forma, wszystkie te trzy
elementy składowe muszą być równie prawidłowo rozwiązane i potraktowana z równorzędną starannością w każdym dziele architektonicznym.
O dobrym położeniu budynku kilka rad.
DE SITU.
„W położeniu uważać wprzód miejsce, które ma być zdrowe przy suchym powietrzu, wygodne przy żyznej ziemi, abo przy wodzie żywej. Najwcześniejsza tędy albo
równina albo niewielki pagórek z prospektem wesołym”31.
Dwór w Soplicowie z „Pana Tadeusza“ spełniał te warunki usytuowania.

Dzieło napisane prawdopodobnie przez Łukasza Opalińskiego, (1612-1662) marszałka nadwornego i koronnego. Książka wydana w 1659 r. miała być podręcznikiem dla zamożnych
panów, którzy zamierzali budować swoje siedziby na wsi. Są w niej zawarte podstawowe,
ponadczasowe zasady budowania i dobre rady. Miała służyć odbudowie kraju po wojnach kozackich (1648-1657), wojnie z Moskwą (1654-56) i „potopie“ szwedzkim (1655-1659).
Spis treści:
Krótka nauka budownicza – Oryginał z roku 1659 ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN
Krótka nauka budownicza tekstem na papier przelana.
Przemowa do możnych i dostatnich panów.
Podobnymi do układu ogrodu wilanowskiego jest ogród pałacowy w Łubnicach (powiat Staszów) założony w 1688 r. dla marszałka wielkiego koronnego
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (1642-1702). Ciekawą odmianą ogrodu wilanowskiego jest ogród pałacowy w Rogalinie. MAJDECKI Longin, Historia
ogrodów, PWN Warszawa 1978, s. 361-363.

29
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„Tymczasem, przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;”
i dalej:
Więcej o tym w: O projektowaniu architektury. Triada Witruwiusza. Bogusław Blum. Arteria. Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, Nr 10,
2012, s. 117-122.
31
Są miejsca niezdrowe, jak północne stoki dolin rzecznych, z zalegającymi zastoinami mgieł i smogu. Takim negatywnym przykładem w Radomiu jest
północny stok strumienia Malczewskiego, gdzie postawiono 33 domy jednorodzinne na dawnym wysypisku śmieci.
30
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c.d. Krótkiej nauki… „Co zaś do obrócenia domu ad certam plagam34, tego się w Polszcze, ile możem strzec trzeba, aby czoło budynku, wejście i facjata, która zwykła być
najozdobniejsza, nie była na zachód. Bo z doświadczenia mamy, ze wiatr z jesiennym
deszczem obije tynk, zwłaszcza gdy mróz zwilgotniały ścianę ściskać pocznie, nie tylko
wapno nie wytrzyma, ale i nie każdy kamień… I tak dom stawiać, żebyś z okna somsiada
nie widział.“ Ostatni warunek jest dziś niewykonalny.
Wiedzę architektoniczną wśród szlachty szerzą liczne drukowane traktaty. W 1690 r.
wychodzi w Krakowie Stanisława Solskiego „Architekt polski”, niestety z budowaniem
dworów nie ma nic wspólnego. Pierwszym polskim podręcznikiem czasów stanisławowskich było „Budowanie wiejskie“ ks. Piotra Świtkowskiego (1782).
W toku wielkiej odbudowy po zniszczeniach wojennych dwór szlachecki uzyskuje jednolite formy. Był to dwór na ogół parterowy, drewniany, o planie osiowym i symetrycznym,
łatwy do rozbudowy, o silnie zaakcentowanych gankach, alkierzach i łamanych dachach.
Drewno pozostaje podstawowym budulcem do końca Rzeczypospolitej.
Karolina z Potockich Nakwaska w trzytomowym dziełku „Dwór wiejski“ wydanym
w połowie XIX w. (drugie wydanie z 1857 r.), tak przedstawia swoją pracę: „DWÓR WIEJSKI
dzieło poświęcone gospodyniom polskim przydatne i osobom w mieście mieszkającym”.
Na s. 11 radzi: „Radziłabym przede wszystkim trafnie wybrać miejsce: z dobra wodą, na
wzgórku, suche, z najpiękniejszym jaki możesz mieć widokiem”. Na następnej stronie
dodaje: „Najlepsze położenie domu jest południowo-wschodnie od ogrodu. Dom na
południe wystawiony ma wiele niedogodności: jedna strona zbyt gorąca, druga za
zimna. Od zachodu nie dawaj okien, dla wiatrów i burzy, które u nas tak często panują.
Jeden lub dwa konduktory35 każ postawić na budynku podług jego długości”. Na s. 13
uzupełnia wywód o zdrowym zamieszkiwaniu: „Żeby mieszkanie było zdrowem, trzeba
aby w niem nie było wilgoci; konieczną jest więc rzeczą, aby było o trzy lub cztery stopy
wyższe nad poziom gruntu”.
O wiatrochronnej roli drzew śródpolnych, w tym topoli pisała Pani na Puławach Izabela Czartoryska „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów”,
Wrocław 1805, Bogumił Korn.
Dezydery Chłapowski, pionier nowoczesnej gospodarki rolnej w Poznańskiem. Serial TVP „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.
33
W Zaosiu pod Nowogródkiem (ob. Białoruś) stoi dworek rodziców Adama Mickiewicza, zrekonstruowany na 100-lecie urodzin białoruskiego (sic!)
poety. W parterowym dworku, z ganeczkiem, jak w chałupie z Bronowic, znanej z „Wesela“ Wyspiańskiego, izdebki biegnące w amfiladzie są tak małe,
że z trudem mieszczą po dwa łóżka. Po lewej od wejścia stoi świronek (spichlerzyk) z wyżką (pięterkiem). W podwórzu na soczystej murawie stodoła,
obórka i ocembrowana studnia z żurawiem, także drewnianym. W Grodnie jest muzeum białoruskiej pisarki Elizy Arieszko, tak po białorusku pisze się
nazwisko autorki „Nad Niemnem”.
34
ad certam plagam – do starcia z klimatem okolicy.
35
NAKWASKA Karolina, Dwór wiejski, 3 tomy, Lipsk, Księgarnia Michelsena (Goetze i Miewich)1857. Wydanie drugie poprawne i wielu dodatkami powiększone
nakładem i pod okiem autorki. Cena 4 talary pruskie.
Konduktor = piorunochron. Wyjaśnienie tego słowa znalazłem w Słowniku Wyrazów Obcych M. Arcta, w Warszawie 1934, s. 153.
32
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Władysław Łoziński (1843-1913),
historyk lwowski, w swoim dziele
„Życie polskie w dawnych wiekach“
stwierdza:
„Mądrym zwyczajem staropolskim dwór był budowany na 11
godzinę, to jest aby czoło czyli
fasada frontowa miała pełne słońce o tej porze dnia, kiedy ono nie
dobiega jeszcze samego południa”.
Władysław Borawski, profesor
Politechniki Lwowskiej, autor podręcznika akademickiego „Projektowanie budynków mieszkalnych”,
Książnica polska, Lwów 1923, tak
pisze:
„Dziś dokładniejsze badania,
a następnie liczenie się z panującemi wiatrami przemawiają więcej
za orientowaniem domu na tzw.
„10 godzinę”, bo:
Wszystkie 4 ściany budynku
naświetlone są słońcem,
Dom otrzymuje maksimum ciepła w ciągu roku,
Zimno dochodzi do domu
w sposób umiarkowany.
Il. 4. Orientowanie domu wzdłużną ścianą frontową,
Dom dobrze zabezpieczony od
zwyczajem staropolskim na 11 godzinę
zimnych wiatrów Pn-W.
oraz według W. Borawskiego, na godzinę 10-tą,
Zarówno przeważające wiatry
jako optymalne w naszym klimacie.
Optymalne orientowanie polskich dworów według zwyczaju
deszczonośne Pd-Z trafiają na wężstaropolskiego i budynków mieszkalnych
szą ścianę budynku.”
według W. Borawskiego.
Ignacy A. Hoppe w poradniku
DOMEK WŁASNY z 1929 r. zawierający Praktyczne wskazówki budowlane dla właścicieli
działek podmiejskich w rozdziale Rozlokowanie budynków pisze: „Przed przystąpieniem
do budowy należy wyznaczyć miejsce pod budynek w taki sposób, ażeby posiadał jak
najwięcej słońca. Położenie domu jest wtedy bardzo korzystne, gdyż ani jedna ze ścian
budynku nie jest pozbawiona chociażby parogodzinnej operacji promieni słonecznych,
co dodatnio wpływa na utrzymanie normalnej temperatury w całym budynku. W okresie
zimowym, gdy podmuchy wiatru idą z północy lub wschodu, nie uderzają one prostopadle na ściany budynku i nie dostają się bezpośrednio do wnętrz z całą gwałtownością,
lecz Jakoby rozpełzają się po ścianach, tracąc przytem siłę poprzednią“36.
HOPPE Ignacy, DOMEK WŁASNY. Praktyczne wskazówki budowlane dla właścicieli działek podmiejskich. Projekty – Budowa – Kalkulacja kosztu, Nakładem
Stowarzyszenia Pracowników Księgarskich Spółki z o.o. w Warszawie, Krakowskie 38, brak daty wydania. W końcu rozdziału Zamiast wstępu podał datę:
Warszawa w lutym 1929.

36
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„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni32.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi…“33
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Autor załącza rys.1. Prawidłowe
położenie domu w zależności od stron
świata, na działce o długości równej
4-em długościom domu i szerokości
równej 2,5 krotnej jego długości.
Na s. 55 z rysunku rzutu przyziemia
odczytujemy wymiary działki 46,6
m x 29,1 m, co daje powierzchnię
1356,0 m2. Z tekstu na s. 12 dowiadujemy się, że działki położone na
terenie gmin letniskowych nie mogą
być mniejsze od 5400 łok. kw. (1782
metr kw.). Błąd? Może – nie mogą
być większe niż?
Jakkolwiek by nie było, to z ówczesnej działki 1356 m2 urbanista
miejski, dzisiaj, wykroiłby trzy działki
po 452 m2.
Czy dzisiaj dałoby się zmieścić ten
dom pod kątem 45 stopni na działce
w Radomiu? Tenże domek wydłużony o 3,2 m szerokości werandy
miałby 14,85 m długości, ustawiony Il. 5. Dla urzeczywistnienia marzenia o własnym domku poza
pod katem 45 stopni miałby 16,2 miastem w myśl, popularnej na początku XX wieku,
m długości po przekątnej. Jeśli do idei E. Howarda, budowy miast ogrodów, pomocą służyły
popularne wydawnictwa, jak wyżej.
tego dodamy 2 razy po 4,0 m, min. Poniżej: Rzut przykładowego domku poza miastem i jego
odległości od okien do granicy, to usytuowanie.
uwagę: dwa wejścia: paradne i kuchenne, kuchnia
minimalna działka pod tak ustawio- Zwracają
z aneksem dla służącej, dwa przedpokoje oraz usytuowanie na
ny domek, powinna mieć wymiary działce, też z wejściem od frontu, poprzez ogród i z wjazdem
z boku działki na podwórko, ze studnią i wejściem do budynku
24,2x24,2 m, co daje 587 m2.
gospodarczego (drewutnia, może kurnik, kaczki, garaż).
Czy w Radomiu mógłby dostać
pozwolenie na budowę, tak ustawiony dom? Na peryferiach Radomia – tak, np. na Wośnikach, gdzie wyznaczono działki po 600 m2 dla domów wolnostojących, w pozostałej
części Radomia – nie, gdyż pod domy jednorodzinne wyznacza się działki o powierzchni
400-500 m2.

Konkluzja
Postawmy sobie pytanie: Co z przejrzanej literaturymozem dzisiaj zastosować do w projekcie architektonicznym? Myślę, że wskazania do usytuowania budynku do stron świata.
Funkcja i technologia budowy są obecnie zupełnie inne, cegłe drewno i kamień zastępują
inne materiały.
W Polsce mamy cztery pory roku, cztery strefy przemarzania gruntu, trzy strefy
wietrzności, w skali roku mamy około trzy miesiące ciszy (w Radomiu około 100 dni).
Projektując budynki, nie tylko mieszkalne, musimy to uwzględniać. To jest właśnie „na-
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uka budownicza podług nieba i zwyczaju polskiego“ zebrana z doświadczeń pokoleń,
podana w dziełku XVII-wiecznego autora.
Architektura winna być dostosowana do polskiego klimatu: wiatrów, nasłonecznienia, przemarzania gruntu, opadów deszczy, śniegu itd. Wybór miejsca pod lokalizacje
siedzib ludzkich: na pewno nie w dolinach rzek, bo powodzie do pierwszego piętra
(Wrocław 1997) i zastoiny mgły zmieszanej ze smogiem (np. zabudowa jednorodzinna
w dolinie Strumienia Malczewskiego na południu Radomia), na pewno nie ustawianie
domu osią wzdłużną wschód – zachód, bo od południa pomieszczenia są przegrzane
a od północnej balkony porastają mchem, izby północne tchną zimnem i wilgocią,
szczególnie w deszczowych dniach lata. Optymalnym usytuowaniem jest skręt osi
podłużnej budynku, tak aby wszystkie ściany były oświetlone słońcem37. Sytuując dom
rodzinny na działce jesteśmy przypisani do kierunku ulicy i rygorów planu miejscowego.
Przy ulicach wschód – zachód najlepsza jest strona północna. W katalogach projektów
domków jednorodzinnych najwięcej mamy projektów z wejściem od północy – jest to
„samograj“ dla projektanta. Domki z wejściem od południa wymagają dłuższych działek,
aby odsunąć je od kurzu i spalin.
Z przytoczonej literatury wynika, że najlepszym położeniem działek budowlanych dla
budownictwa jednorodzinnego są ulice biegnące skośnie do krzyża kierunków.
Większe pole manewru jest przy projektowaniu zespołów domów wielorodzinnych,
zwłaszcza na tzw surowym korzeniu, na gruntach po rolniczych, bez uzbrojenia pod –
i naziemnego, gdzie można je ustawić pod kątami od 30 do 60 stopni w stosunku do
północy38.
Karolina Nakwaska radzi: „Żeby mieszkanie było zdrowem, trzeba aby w niem nie było
wilgoci; konieczną jest więc rzeczą, aby było o trzy lub cztery stopy wyższe nad poziom
gruntu”. Jest to tzw posadowienie budynku. Obecnie daje się zauważyć nagminne zaniżanie rzędnej parteru, przy jednoczesnym podwyższaniu przez drogowców poziomu
jezdni i chodników, przylegających do budynku39.
Reasumując, autor pozwala sobie zastrzec, że artykuł niniejszy nie obejmuje całości
odpowiedzi na hipotezy postawione na wstępie. Sygnalizuje przyczyny powstawania
pierwszych regulacji prawnych odnośnie zbiorowisk ludzkich w Polsce i w Europie. Przykładowe „skoki przez epoki“ odnoszą się tylko do usytuowania siedzib ludzkich.
Autor starał się pokazać mechanizmy powodujące wydawanie zakazów i nakazów
mieszkańcom dużych skupisk ludzkich (Rzym, Londyn), regulujących materialną sferę ich
życia. Szczupłość objętości tekstu, jaki przypada na artykuł w czasopiśmie, nie pozwala
na omówienie całości zagadnienia powstawania prawa budowlanego. Ustawodawstwo
angielskie i niemieckie z XIX w. i państw zaborczych na ziemiach polskich i u progu Polski
Odrodzonej, będzie omówione w następnym artykule, w zakresie, podanym wcześniej
we wprowadzeniu. Jest to bardzo ciekawa dziedzina nauki z pogranicza historii materialnej i dziejów architektury.
W naszej szerokości geograficznej, domy wystawiają się do słońca, po przekroczeniu Alp, mniej więcej 45 stopnia szerokości, domy zamykają się okiennicami. To widać jadąc do Italii. Domy atrialne starożytnych Rzymian z wewnętrznym dziedzińcem ze zbiornikiem zbierającym opady i okna skierowane
do wewnątrz zapewniały komfort bytowania.
38
Tak jak radzi autor poradnika „Domek własny”, pod kątem 45 stopni ustawił budynki wielorodzinne arch. K. Drzewiński projektując osiedle „Predocinek“
na porolniczych terenach podradomskiej wsi, „Inwestprojekt Radom”, 1978-1981.
39
Zjawisko to występuje podczas remontów i adaptacji do innej funkcji w lokalach przy ul. Żeromskiego, także przy budowie nowych obiektów, np.
w lokalach usługowych na parterze 8-miokondygnacyjnych budynków mieszkalnych przy ulicy Młynarskiej w Radomiu.
37

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

80

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Bibliografia
ACKROYD Peter, LONDYN, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011.
BARANOWSKI Bohdan, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, PIW, Warszawa 1975.
BARAŃSKI Andrzej, WARSZA Zygmunt Lech, Miary na ziemiach polskich w dobie porozbiorowej, Warszawa 2012.
BLUM Bogusław, O projektowania architektury. Triada Witruwiusza, „ARTERIA“ Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, nr 10/2012, s. 117-122.
BLUM Bogusław, Miasto Kazimierzowskie w Radomiu. Problemy Konserwatorskie, „Ochrona zabytków”, nr 2/1993, s. 125-131.
BORAWSKI Władysław, Projektowanie budynków mieszkalnych, Książnica Polska, Lwów – Warszawa 1923.
BRZEZIŃSKI W., Prawo budowlane i odbudowa osiedli, Gebethner i Wolff, Warszawa 1949.
CARCOPINO Jerome, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, PWN, Warszawa 1976.
CZAPLIŃSKI Władysław i DŁUGOSZ Józef, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w., PIW, Warszawa 1976.
CZARNECKI Władysław, Planowanie miast i osiedli, tom 1, PWN 1965, w tym: Rozwój historyczny miast polskich, s. 61-182.
ENCYKLOPEDIA HISTORII DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ Architektura – s. 18, budownictwo – s. 45-47, materialne warunki bytu – s.
217-221, miasta – s. 224-225, mieszkania – s. 227, planowanie gospodarcze – s. 302, planowanie przestrzenne – s. 303, Politechnika Lwowska – s. 311, Politechnika Warszawska – s. 311, Polska ABC – s. 312.
ENCYKLOPEDIA HISTORII GOSPODARCZEJ POLSKI do 1945 r. – PWN 1985, Tom I. Hasła A-N.: budownictwo – s. 53-74, budownictwo
mieszkaniowe – s. 74-75, HIGIENA: czystość osobista, stan i oczyszczanie ulic – s. 252, zaopatrzenie w wodę, usuwanie nieczystości – s. 253, Materialne warunki bytu – mieszkanie – od końca XIX w. do 1945 r. – s. 497 – 501, Miary austriackie – s. 510,
miary galicyjskie – s. 510, miary pruskie i niemieckie – s. 519, miary rosyjskie – s. 520, miary staropolskie – s. 520, Miasto –
społeczność, okres 1870-1914 – s. 530-532, okres 1914-45 – s. 532-534. Miasto – układ przestrzenny, okres zaborów – s. 550-554,
okres międzywojenny – s. 554-555, Tom 2, O-Ż – Osady przemysłowe – s. 25, Planowanie gospodarcze – s.75, stopa – s. 345.
GARWICZ Norbert, PROPAT Rudolf, Polskie prawo budowlane, Księgarnia Powszechna, Kraków 1936.
HEURICH Jan, Jak robotnicy u nas mieszkają, a jak mieszkać mogą i powinni. Odczyt popularny wypowiedziany dnia 11 maja 1873
r. – Warszawa 1873, s. 32.
HOPPE Ignacy, DOMEK WŁASNY. Praktyczne wskazówki budowlane dla właścicieli działek podmiejskich. Projekty – Budowa – Kalkulacja
kosztu, Nakładem Stowarzyszenia Pracowników Księgarskich Spółki z o.o. w Warszawie.
JAROSZEWSKI J., Prawo budowlane i zabudowania osiedli, Lwów 1939.
KOBAK Bolesław, Zbiór przepisów budowlanych obowiązujących w gminach wiejskich i miastach b. Galicji, Tarnów 1926.
KRASUSKI J., Historia Rzeszy Niemieckiej , Wyd. Poznańskie, Poznań 1986.,
KRAWCZAK Czesław, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 r. , Prace Wydziału Prawa Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Nr 69, UAM Poznań 1975.
KRÓTKA NAUKA BUDOWNICZA dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, opracował Adam Miłobędzki, Zakład
Im. Ossolińskich, Wrocław 1957.
KSIĘŻOPOLSKI Bolesław, MARTAN Lesław, Prawo budowlane w zarysie, Wydanie III uaktualnione, Warszawa-Wrocław PWN 1988.
KUMANIECKI Kazimierz Władysław, Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków 1914.
LILEYKO Jerzy, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, PIW, Warszawa 1984.
LIPOŃSKI Wojciech, Dzieje kultury brytyjskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
NAKWASKA Karolina, Dwór wiejski, 3 tomy, Lipsk, Księgarnia Michelsena 1857.
NEUFERT Ernst, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Kontynuacja Peter Neufert, 4 wydanie polskie, rozszerzone
i gruntownie zmienione, Arkady Warszawa 2012.
OSIP-POKRYWKA Mirek i Magda, LEKSYKON zabytków Kresów północno-wschodnich, wyd. Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2017.
OSTROWSKI Wacław, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 1994.
PALLADIO Andrea, Cztery księgi o architekturze, PWN Warszawa 1995.
POLKOWSKI W., Normalizacja w budownictwie, „Przegląd Gospodarczy”, nr 7/7/1926, s. 421-422.
ROGUSKA Jadwiga, Warszawskie echa nowych koncepcji w planowaniu zabudowy czynszowej na początku XX wieku, „Architektura
dawna a współczesność”. PAN Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, tom XVI, PWN Warszawa 1982.
ROGUSKA Jadwiga, Wpływ przepisów na kształtowanie zabudowy Warszawy w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku,
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, PAN Komitet Architektury i Urbanistyki, tom XXV, PWN, Warszawa 1980, z. 3-4, s. 275-298.
SYRKUS Helena, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i Środowisko. PWN Warszawa 1984.

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

83

SZOLGINIA Witold, ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, WNT, Warszawa 1982. cegła – s. 56,
dom mieszkalny – s. 74-76, facjata – s. 94, gabaryt – s. 109, lukarna – s. 207, osada – s. 276, osiedle – s. 277-278, podcień – s.
303, prawo budowlane – s. 317, ryzalit – s. 343, trakt budynku – s. 395, Wole oko (okulus, lukarna) – s. 436.		
SZYMKIEWICZ Gustaw, Prawo budowlane i zabudowania osiedli, Warszawa 1938 oraz Komentarz do prawa budowlanego, Warszawa
1938.
SZYMKIEWICZ Gustaw, Ustawy i rozporządzenia z dziedziny budownictwa, obowiązujące w Państwie Polskiem: ustawy i rozporządzenia wydane przez władze polskie do dnia 1 czerwca 1923 r. obowiązujące bądź na obszarze całego państwa, bądź w poszczególnych
dzielnicach oraz przepisy wydane przez b. władze rosyjskie i okupacyjne niemieckie obowiązujące na obszarze b. zaboru rosyjskiego,
Wydawca E. Wende i S-ka, Warszawa 1923.
ŚWITKOWSKI ks. Piotr, Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr i possesorom do uwagi i praktyki podane, w Warszawie i Lwowie 1782.
VENCLOVA Tomas, WILNO, PIW, Warszawa 2013.
WARSZAWA, Jej dzieje i kultura. Część I – Aleksander Gieysztor, część II – Janusz Durko, Wyd. Arkady, Warszawa 1980.
WDOWISZEWSKI W., Przepisy budownicze, ogniowe i porządkowe dla m. Krakowa, Kraków 1891.				
WESTFAL Lucyna, ABC ceramiki, „Renowacje i zabytki“ nr 1(46)/2014, s.150 –155 WITRUWIUSZ, O architekturze ksiąg dziesięć,
Pruszyński i S-ka, Warszawa 2004.
Uwaga końcowa: Bibliografia dotyczy całości zagadnienia. W niniejszym artykule wykorzystano tylko cześć wymienionych pozycji.

Bogusław Blum

Autor, architekt, dr nauk technicznych, nieetatowy wykładowca przedmiotu na kierunku
Architektura wnętrz Wydziału Sztuki UTH w Radomiu oraz przedmiotów Historia
architektury i Dokumentacja techniczna – Projekt budowlany w Europejskiej Uczelni
Społeczno-Technicznej w Radomiu, członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego, SARP
oraz Izby Architektów RP. Opublikował w „Arterii“ dwa artykuły z teorii i historii architektury
(Nr 6/208 i 10/2012).

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

82

84

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

KULTURA ‘2017?

O

d 2003 roku przez dziesięć lat pracowałem w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Jest to instytucja oceniająca wnioski o nadanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego oraz sprawująca merytoryczny nadzór nad jednostkami uprawnionymi
do nadawania stopni i tytułu, zarówno w nauce, jak i w sztuce. W prezydium zasiadali
wybitni uczeni ze wszystkich dziedzin – a wyróżniali się otwartością. Właśnie po tym poznaje się ludzi wybitnych. Nie było animozji między inżynierami, lekarzami, prawnikami,
ekonomistami, historykami, a nawet jedyny wśród nich artysta zawsze był wysłuchiwany
z uwagą, a jego racje traktowano serio. Tam przez lata głosiłem przekonanie, że kultura to
jedność nauki, technologii, sztuki i jeszcze dobrych obyczajów. Ilustracją wartości sztuki
w życiu społecznym jest umiejętność artysty kojarzenia odległych faktów w spójną całość,
bo tak przecież działa się nasz codzienny obowiązek zawodowy, jakim jest komponowanie obrazu. Warto tu zauważyć, że w grupach społecznych o ugruntowanej kulturze
rzadziej spotyka się inwektywy typu grajek, pacykarz, komediant, bo na co dzień ludzie
mają dowody, że jednak po latach, po wiekach, tamta praca rozsiana wokół pozwala żyć
z turystów, którzy z całego świata ciągną, by na własne oczy zobaczyć, usłyszeć co tym
grajkom w duszach grało – choć „ani toto włożyć w garnek, ani nie da się wydoić“ (to
Kazimierz Grześkowiak, wciąż żywy).
Większość problemów, z jakimi borykamy się dziś, wynika z deficytu kultury. Dotyczy
to wszystkich sfer życia, od wiary i polityki po nasze codzienne wzajemne relacje. Amerykanie w nekrologach piszą: był człowiekiem kompromisu. Tam też o zmarłych mówi
się dobrze, ale szacunek dla cudzych poglądów jest powodem do chwały! Tutaj postawa
bezkompromisowa, nie wiedzieć czemu, budzi szacunek. Doświadczenie w uprawianiu
demokracji za Atlantykiem jest jednak dłuższe, może więc warto zacząć je adaptować
w dorzeczu Wisły i Odry, abyśmy uniknęli losu ludów upierających się przy swej „wsobnej“
kulturze (biolodzy wiedzą, do czego prowadzi endogamia).
Definicję pojęcia „kultura“ wywodzi się od kultów, bądź z łacińskiego terminu cultura
agri, czyli uprawa ziemi. Rolnictwo i sztuka wymagają spełnienia podobnych warunków:
wielkiej, profesjonalnej uwagi, równie wielkiej pracy, stabilnych warunków zewnętrznych,
przede wszystkim zaś społecznego zapotrzebowania. Fenomen holenderskiego malarstwa w XVI i XVII wieku zaistniał za sprawą stabilizacji. Kiedy w świecie bez wojen ludzie
napełnili brzuchy, zbudowali domy, zapewnili przyszłość bliskim, zaczęli swe siedziby
zdobić (nie było wtedy telewizji ani Internetu). A kiedy jest zapotrzebowanie, pojawiają
się też artyści. Bo przecież w każdym pokoleniu jest ten sam odsetek geniuszy i idiotów. Warto też pamiętać, że Leonardo da Vinci, Lucas Cranach starszy (to jemu mój syn
zawdzięcza imię), Michelangelo Buonarotti i Albrecht Dürer żyli niemal w tym samym

czasie! Wysyp geniuszy? Nie, po prostu byli wtedy potrzebni. Dzięki Bogu, są potrzebni
i dziś. Może nawet bardziej…
Grafika tym się różni od innych metod ekspresji, że od tzw. zamysłu artystycznego
do gotowej odbitki wymaga żmudnej i kosztownej technologii. Ale jej przewaga wynika
właśnie z tej samej „przywary”, bo za każdym razem nam trzeba starannie rozważyć,
czy warto! Aby zaznaczyć swoją obecność wśród siedmiu i pół miliarda Ziemian! Jest to
też czas na refleksję, bo spontaniczne reakcje rzadko w grafice owocują artystycznym
sukcesem, zaś szczególnie w technikach wklęsłodrukowych.
Odpowiadając na prośbę władz warszawskiej Akademii kiedyś zrobiłem wystawę
grafiki w auli. Ale pokaz akwafort uznałem za banalny, więc oprócz pięciu odbitek wystawiłem odpowiednio przygotowane matryce. W tym czasie miała tam miejsce Rada
Wydziału Rzeźby, a potem koledzy mówili: nie wiedziałem, że robisz takie ładne reliefy!
A więc nawet w naszym własnym środowisku nie znamy się wystarczająco, co więc mówić o reszcie świata.
Wielkim problemem naszych czasów jest nadmierna specjalizacja. Sama w sobie
nie jest zła, a niebezpieczne jest zamknięcie we własnym kręgu zawodowym. Wszyscy
znamy świetne rysunki Słowackiego i Norwida. Nie mieli cyfrowych kamer i komórek,
musieli więc rysować. Ale jak to robili! Bo kwalifikacje plastyczne należały do ówczesnego
kanonu wykształcenia, tak jak czytanie nut i poezji. Obyśmy choć trochę spojrzeli na to
z uwagą. Obyśmy zechcieli traktować artystów jako specjalistów od „ogólnego oglądu
rzeczywistości”, bo do tego przecież służy codzienna praktyka kompozycji. Na tym całą
karierę opierał Steve Jobs, a mówił do końca swych dni, że jej bazą było elementarne
wykształcenie plastyczne. A może jeszcze bagaż genetyczny, bo jego biologiczny ojciec
był emigrantem z Syrii. Uchodźcą?

Rafał Strent

Autor, profesor zwyczajny, wieloletni pracownik Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (w latach 1990–96 – dziekan tego wydziału). Obecnie zatrudniony w Wyższej
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ekspert Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
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WARTO BYĆ PRZYZWOITYM

J

eśli po naszej generacji zostanie jakiś trwały ślad, jeśli ubiegłe trzydzieści lat zapomni
się jako czas swarów godnych prymitywnych mentalności – wtedy może dzieci i wnuki
zaczną powtarzać za Władysławem Bartoszewskim, że WARTO BYĆ PRZYZWOITYM.
Skoro mówimy o generacji: nasze pokolenie ma ostatnią szansę, by zacząć budować
prestiż kultury. Jej poniżający upadek widać tutaj we wszystkich środowiskach, od wiejskiego sklepu, przez niższą i wyższą szkołę, przez parlament, rząd, aż po Kościół, ten
z dużej i małej litery.
Od starożytności powtarzamy platońską triadę o jedności prawdy, dobra i piękna.
Pracując przez dziesięć lat w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów utrwalałem
wśród naszych wybitnych uczonych, że kultura to jedność nauki, technologii, sztuki
i dobrych obyczajów. Gdzie jej dziś szukać? Czy wykreowaliśmy następców Bartoszewskiego, Tomaszewskiego, Mazowieckiego, Kaczorka, Skubiszewskiego i Wajdy? Wszystkie dziedziny życia, które są w zapaści (a są już wszystkie) mają podstawowy problem
z deficytem kultury. Pamiętajmy, że to bardzo pojemne słowo. Istnieje bowiem kultura
słowa, kultura polityczna, prawna, techniczna, parlamentarna, umiejętność dyskusji, czy
wreszcie kultura artystyczna. „Tutaj już nie będzie Wersalu” – mówił w Sejmie Andrzej
Lepper. I nie ma! Kłopot jest nie tylko nasz, niestety. Ale nigdzie nie deprecjonuje się kultury tak odruchowo jak u nas. Muzyk to grajek, aktor to komediant, a malarz, co wszyscy
wiedzą, to pacykarz. I to mimo, że o naszych artystach mówi się często i dobrze wokół
globu, nawet w Chińskiej Republice Ludowej, Australii czy w Meksyku. Zapominamy, że
nasz powrót na mapę, a także do piekielnych sporów (bo moje musi być na wierzchu za
każdą cenę) zawdzięczamy nie tylko Piłsudskiemu/Dmowskiemu, ale w globalnej skali
głównie Ignacemu Paderewskiemu. Muzykantowi! Grajkowi!
Wielka to sztuka – stać w zachwycie, z rozdziawioną gębą przed cudami świata – i jako
artysta zachować świadomość, że jednak jestem ze wschodniej Europy (zachodniej Azji?),
żyję po przełomie tysiącleci, co otrzeźwia i chroni przed małpowaniem sztuki prekolumbijskiej. Gdyby chodziło tylko o zachwyt, wtedy można łatwo produkować/reprodukować
bazarowe pamiątki z Meksyku. Dziś pewnie każda nosi ukryty nadruk Made in China.
Warto jednak włożyć wysiłek, aby towar, może mniej chodliwy, był rozpoznawalny jako
kaska.kaska (to fragment Jej adresu elektronicznego).
Grafika tym się wyróżnia wśród sztuk plastycznych, że zamysł i finalną odbitkę dzieli
czas, skomplikowana technologia i wreszcie wysiłek, także fizyczny. Ten czas to dar.
Najlepiej poświęcić go na refleksję, zaczynając od tej „czy warto”, aż po szerszą „po co
mi to było”. Jeśli rzeźbiarzowi wystarczy odkuć wszystko co zbędne, jeśli malarz może
w nieskończoność zmieniać płótno według kaprysów mecenasa, bądź własnych, to
grafik musi starannie rozważyć każdy krok, odpowiednio wyposażyć warsztat i zdobyć

właściwe materiały – oraz środki na nie. Nigdzie bowiem nie jest powiedziane, że po
każdą odbitkę z nakładu ustawi się kolejka chętnych, bo rynek sztuki jest tu równie
płytki jak odrodzona z niczego klasa średnia. Artysta tym się jeszcze wyróżnia, że musi.
Choćby wszystko było przeciw, choćby sensu trudno było się dopatrzeć. Są wśród nas
tacy, którzy latami dopracowują koncepcję, inni zaś muszą codziennie choćby postawić
kreskę. Imperatyw, jak oddychanie!
Kasia Gawrych-Olender jest przykładem sukcesu (przynajmniej artystycznego), jaki
niesie system edukacji znany jako metoda Bauhausu, czyli równowagi sztuki i projektowania. Kiedy w 2004 roku obchodzono 100-lecie ASP w Warszawie, miałem okazję poznać
między innymi archiwalne programy nauczania grafiki. To stulecie było naciągane, jedno
z wielu w historii szkoły – ale coś, co po świecie wywodzi się z 1919 roku z Weimaru, tutaj praktykowano już od piętnastu lat! Gdybyśmy umieli dbać o public relations, pewnie
mniej by się mówiło o narodzie malkontentów, z ujawnionym znowu (od niedawna)
genem destrukcji.
Wysmakowane i zawiłe technicznie grafiki, tworzone na chwałę piękna, Artystka
godzi z grafiką projektową. Równie wysmakowaną, ale przecież powstałą dla reklamy:
idei, produktu, rzeczy praktycznych przecież. Osoby dotknięte talentem umieją i te
wprost użyteczne projekty podać równie pięknie. Stąd się brał dobry rozgłos Polskiej
Szkoły Plakatu. Autorzy identycznie traktowali to, co im tam „w duszy grało”, jak zlecenia,
których cel społeczny był ewidentny. Dlatego plakat z 2005 roku „Noc reklamy w Akademii” (pięknie narysowany pysk psa z ogromnym różowym jęzorem), albo autorskie
dopełnienie słynnej wystawy „meksykańskiej” (Gal. Art Nova 2 z 2013 roku), czyli plakat
w delikatnych różach i beżach, skontrowany małą plamą intensywnej czerwieni – wpisują
się w najlepsze tradycje sztuki ulicy sprzed dominacji płaskiego utylitaryzmu (uległość
wobec dyktowanego gustu widać wokół, nawet niemal we wszystkich świątyniach).
Artystka nie dzieli pracy na tę dla siebie i dla reszty świata. Groźne krukowate ptaki Tiułi
z wystawy w opolskiej galerii BP Atelier w 2011 roku na plakacie robią podobne wrażenie jak te odbite na szlachetnym papierze. Znakomicie wkomponowana informacja nie
odbiera kompozycji artystycznego wyrazu.
Można oczekiwać, że w publikacji znajdą się liczne i znakomite reprodukcje. W rozwoju
naszego gatunku obraz poprzedzał słowo pisane, toteż wszystkie opinie, jak niniejsza,
będą blade. Czasem lepiej dać słowo, że mamy zaszczyt poznać niebanalną Osobę, równie biegłą w ekspresji użytkowej, jak i w tej, którą przezywam „grafiką bezużyteczną”.
Wprawdzie głoszę też pogląd, że wartości w sztuce obiektywizują się po dwustu latach
(Vermeer van Delft) – ale w środowisku, gdzie ów deficyt kultury jest, jak wolno sądzić,
nieco mniejszy, można pokusić się o myśl, że oto jesteśmy wygrani, gdyż taki wyraz
mitologii śląsko-meksykańskiej trafił się tylko nam!
Katarzyna Gawrych-Olender, jak każda twórcza osoba, poznawszy dokładnie penetrowany kawałek świata pozostawia go bez żalu, bo przecież tyle jeszcze jest do zagospodarowania. „Ikony” to kolejny cykl, po którym można oczekiwać wielu wspaniałości.
Tutaj także nie chodzi o naśladowanie, tym razem estetyki Prawosławia. To po prostu
obraz (gr. eikon), który stał się źródłem wielu współczesnych pojęć i zwrotów, szczególnie
ważnych w naszym środowisku. Bardzo jestem ciekaw, jaki znajdzie „obraz”…
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Warto jeszcze przypomnieć o kolejnym Jej talencie. Doktor habilitowana Katarzyna
Gawrych -Olender to skarb Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Kiedy Ją „złowiono”
dla ASP, miała za sobą spore doświadczenie w zakresie grafiki projektowej. Wiedziała
zatem, że wielu absolwentów, znakomicie przygotowanych warsztatowo, nie ma pojęcia
o pracy na wolnym rynku, o pracy w zespołach. Ten narodowy mankament odzywa się
nam ciągle i trzeba robić wszystko, aby uczyć ludzi współpracy. Dlaczego kształcenie,
jak i wychowywanie, stale ma na celu jedynie los wybitnych jednostek – kiedy życie jest
szkołą kompromisów. Zazwyczaj w amerykańskich nekrologach (tam też o zmarłych
mówi się dobrze) można przeczytać: „był człowiekiem kompromisu”. Znaczy to, że dało
się z nim wytrzymać. A u nas kompromis to inwektywa. Zazwyczaj jest zgniły i uwłacza
godności. Artystycznej również. Jeszcze muzycy i aktorzy muszą pamiętać o partnerach,
ale plastycy? Wiadomo: siedzą po strychach, piją, cierpią na gruźlicę i choroby wstydliwe,
klepią biedę, ale o współpracy ani słyszeć nie chcą. Z tym właśnie walczy nasza Doktor
habilitowana. Uczy ludzi współżycia! Przypomina, że poza Internetem też istnieje świat,
rozbuchany soczystymi barwami i światłem, jak Jej grafiki, bujny jak wiosna i miłość,
często nieobliczalny, ale wspaniały, żywy i piękny. A rygory kompozycji czy typografii
tylko temperują wyskoki, przypominając o wadze najszerzej rozumianej kultury. Bez niej
już jedziemy po równi pochyłej, jak to już w tej części świata bywało. W dół, niestety.
Nadzieja w kulturze, wzajemnym szacunku i przyzwoitości. Oby!
Pracowałem przed laty nad reformą szkolnictwa, tego etapu od pieluch do matury.
Pani Katarzyna Hall, ówczesna minister edukacji, miała ambicje przybliżyć nasze standardy
do sprawdzonych systemów. Pamiętając, że Anglicy idą do szkoły w piątym roku życia, że
Żydzi do chederu wysyłają trzylatków (a nie są to narody upośledzone), chcieliśmy o rok
przybliżyć młodym szanse wejścia w samodzielność. Trzeba to rozumieć jako szanse na
partnerstwo w Europie i świecie. Na spotkaniu inauguracyjnym otrzymałem wielki aplauz
po apelu, abyśmy stale mieli na uwadze kształcenie holistyczne, abyśmy skoordynowali
programy tak, żeby np. Renesans był nauczany w tym samym czasie na lekcjach historii,
literatury, ale też fizyki, kultury, biologii itd. Żeby w Średniowieczu przypomniano o roli
Islamu, dzięki któremu zachowano świadomość potęgi grecko-rzymskiego Antyku
(a także „nabyliśmy” takie pojęcia jak algebra i alkohol). Moja rola dotyczyła tam nie
tylko edukacji artystycznej, ale głównie krzewienia wartości kompozycji jako narzędzia
ogólnego oglądu rzeczywistości: wszak Steve Jobs (genetycznie Syryjczyk) do końca dni
powtarzał, że sukcesy zawdzięczał elementarnemu wykształceniu plastycznemu. To ono
pomagało mu wszystko widzieć szeroko i błyskawicznie kojarzyć odległe fakty. Czym
się to różni od pracy nad obrazem? Przecież kompozycyjna równowaga jest identyczna
z równaniem matematycznym – dlatego potem głosowałem za przywróceniem matematyki na maturze. Wiem, co o tym sądzi się w środowisku, ale wiem też na pewno, że
powszechne narzekanie na ten przedmiot nie jest powodowane mentalnymi felerami
większości z nas, tylko marnym przygotowaniem nauczycieli. Entuzjaści kierują w podstawówkach klasami matematycznych geniuszy, znanych potem (poprzez np. australijski Kangurek) w całym świecie. Piszę o tym tak szeroko, ponieważ jestem pewien, że
Katarzyna Gawrych-Olender swoją działalnością przybliża nas do standardów, które nie
tylko są otwarte na dziś, ale dają młodym perspektywy na jutro. Szkoła na każdym eta-
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pie winna „uczyć się uczyć”, a nie wtłaczać do głów encyklopedii. Na końcu współpracy
z panią Hall straciłem nadzieję na sensowne zmiany, kiedy do propozycji programowych
każda grupa specjalistów starała się wcisnąć resortowe paczki, możliwie najcięższe: jak
najwięcej swojego materiału. A mieliśmy programy radykalnie odchudzić! Późniejszy
rozwój wydarzeń zniweczył pracę zespołu, teraz zaś mamy pośpieszny powrót do dziewiętnastego wieku. Knajacka mentalność nie znosi dyskusji. Narodowe cechy ma teraz
lud rozumiany jako magma, ze sztandarowym kibolem i rzecznikiem endogamii, choć
ten oczywiście nie rozumie słowa, ani niosącego go straszliwego problemu. Społeczeństwem mniej rozgarniętym łatwiej się steruje/manipuluje. A że świat ucieka? To nie nasz
problem. Nasza chata z kraja.
Kasia Gawrych-Olender jest też dobrym duchem Związku Plastyków. Jest dla niej
oczywiste, że mimo wszystkich tendencji odśrodkowych, mimo odruchów autonomicznych, tylko razem możemy być silni. Na przełomie tysiącleci miałem okazję sprawdzić,
że ZPAP był największym stowarzyszeniem twórczym na świecie – nawet półtoramiliardowi Chińczycy nie mieli tak wielkiej organizacji. Ale wskutek wszystkich okoliczności
społecznych, jako margines, jakoś nie możemy uświadomić ludziom, że jesteśmy wszędzie: w kolorze i kształcie guzika, gazety, strony internetowej, scenografii, aż po elitarne
galerie. Ale dla narodu – nadal pacykarze. Podczas studiów pracowałem w warszawskim
Teatrze Dramatycznym, którego dyrektor Gustaw Holoubek był zarazem prezesem SPATiF-u (Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu) – wyobrażałem sobie zatem, że
podobnie będzie funkcjonował ZPAP. Jedynym podobieństwem był rozbuchane ambicje i narcyzm. Ale w teatrze aktor z halabardą na proscenium był zawodowym kolegą
Łapickiego i Ryszardy Hanin – gdy u nas byli sami Hamleci! Osobowość prawną miał
jedynie Zarząd Główny, który musiał spłacać rachunki przysyłane przez Okręgi. Dlatego
wymusiłem zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu ZPAP, na którym podjęto decyzję o obligatoryjnym usamodzielnieniu Okręgów. Przyjęta wówczas odpowiedzialność sprawiła,
że Związek wciąż istnieje. Istnieje także dlatego, że nowa generacja działaczy patrzy nie
tylko na własne interesy. Nie wiem jak długo jeszcze, bo funkcje społeczne są coraz mniej
atrakcyjne. Katarzyna Gawrych-Olender jest jedną z tych osób, którym można powierzyć
każdą sprawę, a każdą poprowadzą perfekcyjnie i kryształowo uczciwie. Może to bagaż
miejscowego kodu genetycznego? Sumienna praca i rzetelność to wyróżnik Śląska i – być
może – stąd bierze się dystans innych regionów, mniej przywiązanych do tych wartości.
Choć Władysław Bartoszewski pochodził z Warszawy, czyli z Mazowsza…
Franciszek Palacky (1798-1876) jest ojcem współczesnego czeskiego języka literackiego. Czechy były gruntownie zgermanizowane, a od czasu bitwy pod Białą Górą (1620)
nie istniała grupa społeczna zainteresowana autonomią miejscowej kultury. Idące przez
Europę romantyczne tendencje znalazły wyznawcę także w Pradze. Z resztek gwar górali,
z języków słowackiego, polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, a przede wszystkim z języka
ŚLĄSKIEGO Franciszek Palacky stworzył współczesny język literacki, choć na ulicy nadal
często słychać niemiecką inwersję piet a dvacet, zamiast poprawnego dvacet piet. Palacky
w języku śląskim dopatrzył się najwięcej staropolszczyzny, i to z czasów, kiedy praktycznie nie było różnic między naszymi językami. Dlatego imieniem „ojca narodu” nazwano
trzeci najstarszy most przez Wełtawę w Pradze, jeden z Uniwersytetów itd. Trudno mi
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wciąż pojąć, dlaczego tak częsty jest opór wobec chęci samorządności, szczególnie tej
na Śląsku. Tożsamość (identita, Identität, identity) to przecież nic innego jak próba samookreślenia – a to jest odwiecznym, podstawowym tematem ekspresji artystycznej. Poszukiwanie prawdy o sobie samym, o swoich relacjach ze światem w rozmaitych aspektach,
od spraw najintymniejszych po ważne problemy ogólnospołeczne. Bo najpierw jest się
człowiekiem, potem artystą, Europejczykiem, Polakiem, Ślązakiem. Im bliżej korzeni,
tym większa jest szansa na swój trwały ślad. Problem zawsze jest w tym, by z lokalnych
osobistych doświadczeń stworzyć wartość powszechnie akceptowaną. Macondo jest
wszędzie, trzeba tylko je znaleźć i pokazać. Pierwszym obowiązkiem artysty jest patrzeć,
potem selekcjonować obserwacje na ważne i takie sobie, następnie sublimować te ważne aż do stanu, kiedy ziarnko piasku staje się perłą. I wystarczy poczekać dwieście lat…
A miało być o sztuce!

Rafał Strent

fot. Marcin Kucewicz
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MIECZYSŁAW SZEWCZUK

CZWARTA WYSTAWA WOJCIECHA FANGORA W RADOMIU
– TERAZ W „ELEKTROWNI”

O

twarta 18 maja 2018 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
w Radomiu, wystawa Wojciech Fangor. Optyczne wibracje była czwartą indywidualną
wystawą artysty w tym mieście. Pierwszą w wielkich, jasnych przestrzeniach przebudowanej na Centrum Sztuki Współczesnej elektrowni. Drugą z wielkich wystaw, ale
pierwszą, której zmarły w 2015 r. twórca nie organizował osobiście, jak było w przypadku
wcześniejszej; teraz kuratorem był Stefan Szydłowski.

Fangor w wydawnictwie Skira
Wojciech Fangor jest prawdopodobnie jedynym polskim malarzem, którego monografię wydało po angielsku włoskie wydawnictwo Skira (ukazała się w tym roku): Wojciech
Fangor. Color and Space, edited by Magdalena Dabrowski, SKIRA, Milano Italy 2018, s.
224. W książce są teksty dwojga autorów: Magdalena Dabrowski Fangor’s Innovations: In
Search of New Meaning of Color, Light, and Space; Mark Rosenthal Wojciech Fangor’s Celebration of the Circle. Katarzyna Jankowska-Cieślik opracowała kalendarium i opublikowała
wybraną bibliografię.

Krótka nota biograficzna

Autor, profesor zwyczajny, wieloletni pracownik Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (w latach 1990–96 – dziekan tego wydziału). Obecnie zatrudniony w Wyższej
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ekspert Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.

Choć artysta jest tak znany, a jego obrazy z lat 60. i 70. to najdroższe obrazy na polskim
rynku sztuki współczesnej, zacznijmy – mimo wszystko – od przypomnienia noty biograficznej. Chciałbym zwrócić uwagę na wątek radomski w jego biografii. Wojciech Fangor
(1922-2015) to artysta o wyjątkowej biografii, ale też osobowości twórczej. Racjonalista,
którego sztukę niektórzy krytycy amerykańscy nazywali romantyczną. Stworzył dzieło
nowatorskie w skali światowej. Wojciech Fangor urodził się w Warszawie. W czasie woj-
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ny studiował prywatnie malarstwo kolejno u dwóch profesorów akademii – Tadeusza
Pruszkowskiego i Felicjana Kowarskiego. W 1946 r. otrzymał dyplom warszawskiej ASP.
Od 1952 r. był docentem w tej uczelni, w 1961 r. wyjechał do Wiednia, przebywał w Paryżu, Berlinie Zachodnim, Anglii, wyjeżdżał do USA. W 1966 r. emigrował do Stanów
Zjednoczonych, gdzie wykładał na uniwersytetach i wystawiał w prestiżowych muzeach
i galeriach. Malarz. Przed wyjazdem z Polski był jednym z twórców polskiej szkoły plakatu. Wykonywał też prace projektowe, współpracował z architektami. Jego nowatorska
wystawa obrazów w Warszawie w 1958 r., przygotowana przy współpracy Stanisława
Zamecznika, Studium przestrzeni, jest wskazywana jako pierwsze na świecie environment.
Zaczął wtedy malować obrazy, które przyniosły mu światowy sukces; rozpoczął się okres
„pozytywnej przestrzeni iluzyjnej” (1957-1973). Tworzył iluzję przestrzeni rozwijającej się
w przeciwnym kierunku niż przestrzeń renesansowa, nie w głąb obrazu, a w kierunku
widza. Powstające w abstrakcyjnych obrazach (koła, fale) iluzje optyczne, z silnym efektem pulsowania, sprawiły, że to malarstwo kojarzono z op-artem. Prace z tego okresu
znalazły się w wielu muzeach amerykańskich i europejskich. Zawsze niezależny, porzucił
w latach 70. ten model obrazu, interesowały go już inne problemy. W Obrazach telewizyjnych wykorzystał swoje odkrycia z zakresu fizjologii widzenia, by zastanawiać się nad
współczesną cywilizacją.

Wystawa w „Elektrowni”
Największa z radomskich wystaw, prezentowała blisko 80 obrazów z okresu 50 lat, wybranych z cykli powstających od końca lat 50. do 90.; najwcześniejszy Księżyc z 1956 r.,
najpóźniejszy Akt z trąbą z 2006 r. Wybrane obrazy należą do dwóch kolekcji muzealnych, Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Sztuki w Łodzi – oraz kolekcji
prywatnych.
Wnętrza elektrowni wypełniły dzieła najwyższej rangi. Dzięki różnym wnętrzom „Elektrowni”, o różnej wielkości, wysokości, ale też klimacie i charakterze – wystawą niezwykle
efektowną, ważną w historii prezentacji tej sztuki w Polsce, jej rangi i znaczenia dzieł
tworzonych przez artystę w różnych okresach. Wystawą ukazującą znaczenie wybranych
serii prac, późniejszych niż najbardziej znane „koła” i „fale” z przełomu lat 60. i 70., serii
uważanych dotąd za mniej ważne, a na pewno mniej efektowne. Wystawą, która zmuszała
do zastanowienia się np. nad tym, jak zmieniał się w jego sztuce stosunek do zagadnienia
koloru; mniej uwagi poświęcił kurator podejmowanym przez artystę eksperymentom
przestrzennym. Sztuka Fangora rodziła się zarówno z racjonalnej analizy problemów, jak
też z poszukiwań, którymi kierowała intuicja.
Dzięki zespołowi obrazów z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi wystawa pokazywała
drogę artysty od Studium przestrzeni z 1958 do najbardziej efektownych obrazów z serii
„koła” i „fale”. Najważniejszy, najbardziej odkrywczy etap w jego twórczości. Już w tych
niewielkich obrazach widzimy wiele rozwiązań, które później wykorzystywał w dużych
obrazach, np. Obrazach telewizyjnych. Jasne pomieszczenia „Elektrowni” pozwoliły nam
w pełni docenić ujawniającą się w seriach stworzonych w USA wyjątkową siłę kolorów.
Najbardziej odważne kolorystycznie na wystawie były obrazy z serii tytułowanej IS, ukazujące „przestrzenie międzytwarzowe”, malowane w latach 1975-76. Te obrazy znalazły
się w Polsce, ale nie było dotychczas w sztuce polskiej tak odważnych kolorystów.
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W 1999 r. powrócił do Polski
Po 38 latach pobytu za granicą zamieszkał w Błędowie, wówczas w województwie
radomskim. Wystawa w radomskiej „Elektrowni” jest dobrą okazją, żeby przypomnieć
jeszcze raz, skąd tak silne związki artysty z Radomiem, co zdecydowało o tym, że właśnie
w Radomiu zorganizował Wojciech Fangor dwie wystawy i podarował muzeum radomskiemu 10 obrazów, w tym 3 z jego indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima
w Nowym Jorku w 1970 r., która przeniesiona do Berkley w Kalifornii inaugurowała działalność otwieranego tam w 1971 r. uniwersyteckiego muzeum sztuki.

Skąd tak wielka kolekcja obrazów Fangora w Radomiu
Należy do najcenniejszych w radomskim muzeum. Zanim zostały wpisane jako własność
do inwentarza malarstwa, przez lata przechowywane były w radomskim muzeum jako
część znacznie większej kolekcji, umieszczonej jako depozyt. Historia podarowania obrazów Radomiowi zaczęła się jeszcze w latach, kiedy artysta mieszkał w USA. W 1989 r.
mieszkał w Santa Fe w Nowym Meksyku. Tam – w związku z planowaną na rok 1990 wystawą monograficzną w warszawskiej Zachęcie – podjął decyzję o podarowaniu Polsce
dużej kolekcji dzieł – 109 prac (85obrazów i 24 rysunki) z różnych lat, wybranych przez
artystę, przekonanego, że to dzieła ważne w jego dorobku. (Pakowanie tych obrazów do
skrzyń, w których dopłynęły do Polski, było takim wysiłkiem, że później przez wszystkie
lata dokuczał mu kręgosłup i chodził zgięty w pół).
Wystawa pt. Wojciech Fangor. 50 lat malarstwa czynna była w Zachęcie w październiku
1990 r. Życzeniem twórcy było przekazanie całej kolekcji jednemu muzeum. Dyrektor
Janusz Pulnar zaproponował muzeum radomskie, które miało organizować muzeum
sztuki emigracyjnej. Kolekcja została umieszczona w Radomiu jako depozyt. W 1994 r.
Muzeum Okręgowe zorganizowało wystawę kolekcji obrazów, autor uczestniczył w jej
aranżacji (razem z synem Stanisława Zamecznika, Piotrem, mieszkającym w Norwegii).
Utworzony w 1991 r. nowy oddział, Muzeum Sztuki Współczesnej, pokazywał kolekcję
malarstwa w Lublinie i Chełmie (1995). Ale wtedy ta sztuka nie budziła w Polsce wielkiego
zainteresowania; choć proponowaliśmy jego wystawę (byłem kierownikiem oddziału)
wielu instytucjom w kilku miastach, nie było kolejnych ekspozycji. W 1996 r. wszystkie
rysunki pokazaliśmy jako pierwszą wystawę jubileuszową z okazji pięciolecia Muzeum
Sztuki Współczesnej (to była druga wystawa Fangora w Radomiu); poza tym pojedyncze
obrazy prezentowane były na wystawach zbiorów i tematycznych. Ostatnim z dużych
pokazów tej kolekcji była wystawa w BWA w Katowicach w październiku 2002 r. z okazji 80. urodzin malarza. Organizowana przez radomskie Muzeum Sztuki Współczesnej
wspólnie z artystą i autorką książki o Fangorze Bożeną Kowalską. Pokazywała też prace
wypożyczone od autora, wczesne, z lat 40. (ok. 1949 r., kubizujące pejzaże) i najnowsze,
z lat 90., które wcześniej po raz pierwszy w Polsce pokazał w Radomiu na wystawie
w galerii Rogatka w kwietniu 2002 r.

Wystawa w Rogatce
Na tej trzeciej w Radomiu wystawie, w małym wnętrzu zabytkowej rogatki, obrazy z cyklu Krzesła prezentowane były razem ze stojącymi przed nimi na podestach modelami,
czyli prawdziwymi krzesłami. Instalacja skłaniała do pytań, co jest rzeczywistością, a co
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jej obrazem. Paradoksalnie obraz wydawał się rzeczywistością, a rzeczywiste krzesło
przestrzenną projekcją. Artysta, mieszkający już wtedy od kilku lat w Polsce, uświadomił
sobie, że muzeum sztuki emigracyjnej w Radomiu nigdy nie powstanie (ministerstwo
wycofało swoje poparcie), zdecydował się wycofać z depozytu wielką kolekcję, którą
zamierzał podarować Polsce i ostatecznie podarował radomskiemu muzeum 10 obrazów.

Fangor w Polsce
Fangor próbował zmieścić się w polskiej rzeczywistości. Jego artystyczna niezależność
wobec mody i rynku – także w Stanach Zjednoczonych – była niewybaczalna; a w Polsce
zostało zaakceptowane to, co w USA przyniosło autorowi sukces; jego późniejsze poszukiwania przyjęto z szacunkiem należnym wybitnemu artyście, ale też ze – skrywanym na
ogół – dystansem. Nie często próbowano odczytać cel i sens jego nieustannych poszukiwań.
***
Artysta mieszkając i pracując niedaleko, bywał co pewien czas w Radomiu. Był jednym
z trzech profesorów honorowych Wydziału Sztuki radomskiej uczelni. Był jednym z przyjaciół Muzeum Sztuki Współczesnej; utrzymywaliśmy z nim stały kontakt i odwiedzaliśmy go – z prof. Stanisławem Zbigniewem Kamieńskim – dość regularnie w Błędowie.
Ostatni raz przyjechał do Radomia do szpitala na Tochtermanna, gdzie leżał kilka dni;
odwiedziłem go chyba dwa razy. To nie ja podtrzymywałem go na duchu, to on mnie.
Opowiadał mi wtedy o swoich pobytach w szpitalu, operacjach, w ciągu całego swojego
życia, po kolei. Był pogodny, ale planował jednak żyć dłużej, niż żył po zmianie szpitala.
Ja – zapamiętałem też – chwile, kiedy jego żonie, Magdzie Fangor pokazywałem widok
z okna szpitala na zabytkowe centrum miasta. Najpiękniejszy widok na Radom, jaki znam.
Uświadomiła sobie i powiedziała wtedy: – To Radom jest zabytkowym miastem.
Mieczysław Szewczuk
29.07.2018 r.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik.
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lutego 2018 r. (wtorek, godz. 18) otwarta została w Pałacyku Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach) ekspozycja prac Andrzeja
Brzegowego, laureata konkursowej wystawy „Przedwiośnie 2017”. Nagrodą na tej
cyklicznej, odbywającej się od kilku dziesięcioleci w kieleckim BWA, wystawie, była właśnie
możliwość zorganizowania w tym miejscu indywidualnej prezentacji swojej twórczości.
Poza kilkoma wcześniejszymi pracami przeważająca większość powstała w ostatnim
czasie, jako odpowiedź na muzealną narrację o Sienkiewiczu. „Pomysł takiego kształtu
ekspozycji zrodził się po wizycie w Oblęgorku i zapewne bez tego impulsu prace w tej
formie nigdy by nie powstały” – napisał Brzegowy w folderze wystawy. Artysta wybrał
się tam jesienią ubiegłego roku, aby zobaczyć przestrzeń, jaką ma do zagospodarowania,
być może również ze zwyczajnej ciekawości (nie wiem czy był w muzeum Sienkiewicza
kiedykolwiek wcześniej), ale pewnie także, chcąc uświadomić sobie, w następstwie
ciekawości, ewentualny kontekst pomiędzy stałą ekspozycją muzealną a czasowym
pokazem własnych prac. Oczywiście nie musiał brać tego pod uwagę; obie ekspozycje
można oddzielić zamkniętymi drzwiami, ale wejście do galerii znajduje się na końcu
jadalni dworku, obok pomieszczenia nazywanego palarnią, trzeba przejść przez część
mieszkania Sienkiewicza, aby znaleźć się na wystawie. Postanowił więc przygotować
swoistą monografię odnoszącą się do własnej osoby, opowiedzianą współczesnym
językiem plastycznym – „malarstwo, rzeźba, obiekty”.
Charakter i atmosfera miejsca poświęconego osobie i dziełu pierwszego polskiego
noblisty skłoniły artystę do nadania wystawie tytułu „… ego…”. Zapewne autor każdej indywidualnej wystawy, w mniejszym lub większym stopniu, zwraca się za pośrednictwem
swojego dzieła do odbiorców – patrzcie, oto ja – nawet gdy nie mówi tego wprost, jak to
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zrobił Brzegowy – ale tytułowe „ego”, jak łatwo zauważyć, to po prostu trzy środkowe
litery jego nazwiska. Na centralnej ścianie sali wystawowej (na wprost wejścia) artysta
zainstalował owe litery, masywne, czarne. Na podłodze, z obu stron napisu, znajdują się
kopczyki czarnych skrawków, bryłek – z przodu trzy, z tyłu dwa. To nic innego jak destrukty pozostałych liter. Czyżby „rozdęte” ego artysty pozbyło się w ten sposób zbędnych
dodatków, odwracających uwagę od tego, co najważniejsze, od gombrowiczowskiego
– zawsze i tylko ja. Domyślam się, że więcej w owej manifestacji autoironii niż powagi,
ale może się mylę? Ciekaw jednak jestem, jaki mechanizm przemielił pozostałe litery,
zamieniając każdą z nich w stos czarnych drobin, czy strawił je żar ego nienasycony, czy
uległy rozdrobnieniu w jakimś innym akcie zniszczenia, procesie rozkładu?
Wizualnym ekwiwalentem hasła ekspozycji, znakiem, który wybrał autor na okładkę
folderu i plakat, czy, jak się dziś mówi – ikoną projektu, jest dwuczęściowa płaskorzeźba, przedstawiająca koszulkę typu t-shirt z napisem B.REPUBLIC i dziurawe dżinsy, strój
roboczy artysty przy pracy nad tą, być może, wystawą. Czy rzucający się w oczy napis
na koszulce ma nam coś powiedzieć, czy to tylko przypadek, że Brzegowy taką koszulkę
miewał na karku? Do czego mielibyśmy odnieść pojęcie bananowej republiki – nie wiem.
Dopóki ktoś nie zwrócił mi na to uwagi sądziłem, że to prawdziwe, zniszczone ubranie.
To jednak zręczna imitacja odzienia.
Ale, czy artysta pokazuje nam ubranie prawdziwe, czy sztuczne, zwraca uwagę wybrany przez niego „strój roboczy”, jako znak rozpoznawczy. Zmierzając na jego wystawę przez sale ekspozycji poświęconej Sienkiewiczowi, oglądamy wizerunki pisarza tak
dbającego o swoje emploi, zawsze starannie ubranego i upozowanego do zdjęć; może
nie tylko wówczas, kiedy pozował do portretów. Może zawsze był eleganckim panem,
niezależnie od okoliczności. Gdyby było inaczej, gdyby sam siebie nie traktował z takim
namaszczeniem i nie tak wytwornie przedstawiał światu, może społeczeństwo nie obdarowałoby go majątkiem ziemskim jeszcze na pięć lat przed otrzymaniem nagrody
Nobla? Brzegowy w swoim „roboczym stroju” otrzymał tylko jeden z pokoi w pałacyku,
i to boczny, na okres półtora miesiąca. Gospodarza na Oblęgorku i jego gościa spod
Radomia różni nie tylko ludzka i artystyczna osobowość. Rozdziela ich przede wszystkim okres ponad stu lat, kiedy to dokonała się zasadnicza zmiana obyczajowości. Dziś
coraz rzadziej nakładamy odświętne ubrania (jeśli w ogóle je mamy), ceniąc swobodną
naturalność wyglądu zewnętrznego; wówczas „strój roboczy” (jeśli w ogóle Sienkiewicz
miał taki) pozostawał w ukryciu, albo może wcale nie wchodził w rachubę. Sienkiewicz
mógł reprezentować taki właśnie przypadek, skrępowanie starannym ubiorem było dla
niego stanem naturalnym. Pamiętam malarza Wacława Dobrowolskiego, absolwenta
petersburskiej akademii sztuk pięknych, który po wojnie prowadził w Radomiu ognisko
plastyczne, jako jego dyrektor i mistrz. Widziałem go przy sztalugach, podczas pracy
nad obrazem, w fartuchu nałożonym na garnitur, zawsze w koszuli z krawatem. Pisarz,
zasiadając do swojej „czystej” pracy, nie musiał ochraniać stroju fartuchem.
Rozglądam się po wystawie, w przestrzeni prostokąta obszernej sali, próbuję czytać
opowieść Andrzeja Brzegowego, składającą się z kilku oddzielnych części, które łączą
grupy jakby fotografii. Jest więc, zaraz przy wejściu, „aneks kuchenny”, zapamiętany przez
autora z dzieciństwa. Ekspozycję zaczyna praca „Niedziela”, Brzegowy pokazywał już ją
na wystawie „Nomen woman” – stolnica z kołem zagniatanego ciasta, w którym odci-
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skają się ręce matki. Obok, na niskim podium z desek, stoi okrągłe, drewniane naczynie
kojarzące się z balią i przypominające o dawnych praniach (sam pamiętam takie prania
z pierwszego mieszkania rodziców). Powierzchnia niby wody w balii tworzy matrycę,
odbitą na parafinowym krążku. Krążek rozpadł się na kilka kawałków podczas montażu
wystawy, ale autor pozostawił je z boków balii, niczym chlapnięcia piany z mydlanej wody.
W głębi sali znajduje się skrawek pokoju ze stolikiem, na którym leży chleb i jakieś owoce – zielone pomidory? Na ścianie fotografia, pamiątka I Komunii i obraz, na którym widać
jeszcze raz wszystkie te przedmioty – namalowane. Zamierzona tautologia, przesunięcie,
na oczach widza, realności do olejnego obrazu (stającego się obrazem pamięciowym)?
Stolik ma niezwykłe proporcje, jest tak wąski, jakby próbował nie odstawać od ściany,
wniknąć w nią, istnieć i jednocześnie nie istnieć w rzeczywistości, schronić się raczej
w zakamarku (pamięci człowieka)? Chleb wyciął Brzegowy już dawno z kawałka drewna,
może jeszcze w czasach nauki w liceum plastycznym w Kielcach? Wspomniał mi podczas
otwarcia, że jego mama wzięła kiedyś ową imitację za prawdziwy bochenek, jak ja, kilka
chwil wcześniej, ubranie. Dziś atrapa chleba ma na swojej powierzchni dużo otworków
po kornikach, ślad długiego przebywania w przydomowej komórce, z niepotrzebnymi
gratami, które jednak mogą się kiedyś przydać?
Centralną część przestrzeni wystawowej zajmuje instalacja kojarząca się z pracownią
artysty w innej części domu. Brzegowy zbudował niedawno dom w rodzinnej wsi, obszerną przestrzeń przeznaczył w nim na swoją pracownię. Tutaj w galerii, na płaszczyźnie
zaimprowizowanego stołu leży biały arkusz papieru, na ścianie obok przypięty arkusz
tej samej wielkości – pogięty, pozałamywany, a na stołowym blacie z boku – zmięta
papierowa „kula”. „Rysunek do wyrzucenia” – jak zatytułował autor. Wyrzuca się prace
nieudane, rozczarowujące, tu biała karta rysunku jeszcze nie istniejącego (może istniejącego tylko w wyobraźni autora?) zamienia się w zrealizowane formy rzeźbiarskie. Kiedy
uważniej przyglądam się trzem różnym postaciom arkusza papieru, widzę, że wszystkie
trzy zostały wyrzeźbione w drewnie; nawet arkusz leżący płasko na stole stanowi jego
część, jest także drewniany. Pobielone drewno imituje papierową materię. Zastanawiam
się, jak odczytać przesłanie „Rysunku do wyrzucenia”. Czy rysunek, który nie zdążył powstać stając się impulsem dla rzeźby, mówi o przesunięciu „środka ciężkości” artystycznych zainteresowań Brzegowego od przedstawień rozwiązywanych na płaszczyźnie, ku
rozwiązaniom rzeźbiarskim, trójwymiarowym?
Są na wystawie w Oblęgorku jeszcze dwa rysunki i grafika (montaż graficzny) – prace
pokazywane na wcześniejszych wystawach; jest też 25 prac nowych, niewielkiego formatu (podobno powstało ich znacznie więcej), które w pierwszej chwili można wziąć za
amatorskie fotografie z rodzinnego albumu. To malarskie wersje rzeczywistych zdjęć,
w takim samym lub zbliżonym do oryginałów formacie, jedne czarnobiałe, powstałe
według starszych fotografii z dzieciństwa i młodości autora, inne, już kolorowe, interpretacje zdjęć z nie tak odległych czasów. Malowane ze swobodą a jednak, szczególnie te
czarnobiałe, trudne do odróżnienia wobec prawdziwych fotografii. Oglądając je mogłem
bez trudu rozpoznać osoby, które znam: samego autora w różnych okresach życia, jego
synów, kolegów z wydziału sztuki czy z plenerów. Rzadko pojawiają się kobiety, poza
mamą i jakimiś ciociami przy okazji rodzinnych uroczystości. Brzegowy nadał temu cyklowi tytuł „Fotodrama”. Imitacje zdjęć „rozrzucone” w różnych miejscach galerii, pomiędzy

97

WYSTAWY

WYSTAWY

96

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

fot. Stanisław Zbigniew Kamieński

WYSTAWY

98

wyodrębnionymi przestrzeniami domu czy życia artysty, powiązane bardziej lub mniej
z instalacjami, obiektami, przywołują muzealną atmosferę sąsiedniej, Sienkiewiczowskiej
ekspozycji.
Wiele pojawia się w moim komentarzu do wystawy Andrzeja Brzegowego znaków
zapytania. Mógłbym pewnie rozwiać niektóre wątpliwości, wyjaśnić wątki nieoczywiste
dla mnie, rozmawiając z artystą, ale postanowiłem raczej domyślać się i na tym poprzestać,
niż wiedzieć. Tym bardziej, że i autorzy nie zawsze wiedzą, o co im dokładnie chodziło,
gdy czują, iż muszą realizować pomysły nie dające im spokoju.
Opisując wystawę w Pałacyku Henryka Sienkiewicza użyłem parokrotnie określenia
– imitacja. Imitacją w pewnym sensie jest cała ekspozycja, imitacją narracji charakterystycznych dla ekspozycji muzealnych; formy rzeźbiarskie imitują różne realne przedmioty, malarstwo imituje fotografię. Słowo „imitacja” oznacza naśladownictwo, przedmiot
tańszy i gorszy, naśladujący przedmiot kosztowniejszy, zjawisko banalne, odnoszące się
do oryginalnego, a przez to cenniejszego, zjawiska. Ale imitacyjny charakter wystawy
Brzegowego, świadomie tu wykreowany, wydaje się zabiegiem ciekawym i prawdziwym
– mającym sens. Dodaję więc do tego określenia przymiotnik – przewrotny, wyjaśniający
intencje autora (i moje przy okazji). A więc – „Przewrotne imitacje”.
Stanisław Zbigniew Kamieński
1-5.03.2018

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

ELŻBIETA STANISZEWSKA

NIEZWYKŁE WALORY ESTETYCZNE ROZŚWIETLONYCH TKANIN.
WŁODZIMIERZA CYGANA ARCHITEKTURA TKANEGO OBRAZU
Włodzimierz Cygan, tkanina artystyczna (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku)
Widziane z... i Nic dwa razy (źródło: Wikipedia)

O

d 3 do 20 marca 2017 roku, w Galerii „Kontrast” Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu prezentowane były prace prof. dr hab. Włodzimierza Cygana1. Autor zatytułował
ją „Skala szarości”. Cechą immamentną dzieł sztuk plastycznych jest ich wizualna
atrakcyjność, a im ona jest większa, tym trudniej jest o nich pisać. Tak właśnie jest w przypadku dzieł tkackich Włodzimierza Cygana. Od lat współczesna tkanina artystyczna
ogranicza, minimalizuje kolor na rzecz wielkości powierzchni, poszukiwań formalnych
i strukturalnych. Jednak te sformułowania, choć właściwe, nie oddają w pełni wrażeń,
które wywołują prace tego twórcy. Tkaniny Włodzimierza Cygana najpierw budzą zaciekawienie, później zainteresowanie, zdziwienie, entuzjazm aż w końcu nasuwa się refleksja
i pytanie: jak to jest zrobione?
Przy takiej dyscyplinie kolorystycznej i kontrolowanej fakturze zachwyca i zdumiewa
wyrafinowana architektura powierzchni tkanin osiągnięta poprzez inny niż zwykle kierunek osnowy i wątku. Wykonane są bardzo oszczędnymi środkami przez co uwidoczniona jest ich nowa, inna konstrukcja. Raz jest to szczelina biegnąca przez środek tkaniny,
która jest krawędzią osnowy; innym razem promieniście ułożone świetlne punkty czy
nieregularna powierzchnia i… światło, nie tylko światło dzienne lub sztuczne odbijające
się od powierzchni lub przez nią pochłaniane, ale wplecione światłowody rozświetlające
powierzchnię samych tkanin i ich tła. Są to prace niezwykłe.
Przez stulenia tkaniny powstawały poprzez budowanie zależności i napięć miedzy
pionową osnową a poziomym wątkiem zarówno w tkaninach wykonywanych na ramie
1

Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Cygan, 2018.12.10; 10;50.

99

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

(ręcznie), jak i na krosnach (metodami mechanicznymi /przemysłowymi). Ta zależność
między osnową a wątkiem przebiegała zawsze pod kątem prostym.
Włodzimierz Cygan wykonuje tkaniny na osnowie dookolnej tworząc nową jakość
zależności między osnową a wątkiem. Autor tych prac szczegółowo przedstawił technikę
ich wykonania, wygłaszając dwa wykłady w marcu 2017 roku, w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Zaakcentował swoją fascynację tkaniną, opisując dokładnie autorską
technikę ich tworzenia; zachęcał słuchaczy do wykonywania samodzielnych prób tkania
wedle podanych wskazówek.
Profesor skonstruował okrągłą (lub na planie ośmioboku) ramę, na którą naciąga
osnowę promieniście – od środka koła w kierunku jego obwodu, rozbieżnie, zagęszczając
ją co kilka centymetrów. To zbudowało inną, niż dotąd zależność między naciągniętą
osnową (niemal punktowo, centralnie) a wątkiem przeplatanym po łuku, dookolnie. Taki
sposób tkania umożliwia miękkie i przestrzenne, płynne niemal kształtowanie tkaniny,
wychodzącej poza płaszczyznę ściany. W wywiadzie przeprowadzonym przez Piotra
Korczaka, zamieszczonym w „Podhalańskim Serwisie Informacyjnym. Warta” powiedział:
Typowe krosno tkackie, z osnową równolegle naprężonych nitek, dość dawno przestało spełniać moje oczekiwania – postawiłem na osnowę uwolnioną od jego rygorów.
W kolejnych realizacjach podejmowałem próby nadania osnowie roli głównego środka
budowy utworu tkackiego, środka determinującego zarówno warstwę wizualną, jak
i metodę budowania tkanki utworu. Zabiegi takie jak: łamanie, zaginanie, przerywanie ciągłości, napinanie w układzie zbieżnym lub rozbieżnym służące uzyskaniu lub
potęgowaniu siły wyrazu artystycznego; miały też na celu głębsze dotarcie do emocji
widza. Poprzez zestawienie prostoty i autentyczności odwiecznego medium tkackiego,
z zabiegiem uaktywniającym i tak już fizycznie sugestywną płaszczyznę tkaniny, można
skuteczniej zaintrygować widza i uruchomić jego wyobraźnię2.
Włodzimierz Cygan mówił na wernisażu swoich prac w radomskim Plastyku, że od
2013 roku, zainspirowany pracą duńskiej artystki, wplata w swoje tkaniny światłowody.
Na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w której pracuje i prowadzi
Zakład Architektury Tekstyliów i Ubioru o jego twórczości napisano:
Głównym obszarem jego zainteresowań jest tkanina artystyczna, w której koncentruje się
na śledzeniu możliwości uzyskiwania środków artystycznego wyrazu w niekonwencjonalnych
układach osnowy oraz szczególnych relacjach tkaniny i światła3.
W tekście towarzyszącym wystawie jego prac w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku (1-21 lipca 2016) artysta napisał:
Moja uwaga skupia się na relacji między zmaterializowaną tkanką, a niematerialnym
światłem rozproszonym na ścianie (w tle), ujawniającym się w otwartych elementach płaszczyzn lub wręcz wplecionym w strukturę tkanin. Gra odbywa się między tym co jest i tym
czego nie ma (ale jednak jest)4.
W rozmowie z Piotrem Korczakiem, dla „Podhalańskiego Serwisu Informacyjnego”
kontynuował swoją wypowiedź:
Od kilku lat, dla uzyskania zamierzonych efektów, zacząłem wprowadzać w tkankę
budowanych obiektów (będących nadal tkaniną) włókna transmitujące światło. Po
https://www.watra.pl/zakopane/kultura/2018/05/12/wystawa-tkanin-wlodzimierza-cygana, 2018.12.10; 11;20.
http://www.iat.p.lodz.pl/Prof_dr_hab_Wlodzimierz__Cygan,37,24, 2018.12.10; 11;545.
4
http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/2794/wlodzimierz-cygan-tkaninina-wystawa, 2018.12.11; 10;10.

raz pierwszy pokazałem
je w 2013 roku na wystawie „Po-Światy” w Galerii Re-Medium podczas
14 Międzynarodowego
Triennale Tkaniny w Łodzi.
Od tamtego czasu nadal
poszukuję optymalnego
zastosowania rezultatów
swoich doświadczeń, które
dzięki licznym pokazom
na wystawach międzynarodowych, coraz częściej
kojarzone są z tkaniną z Łodzi i z Polski, jako przykład
łączenia wartości trady- Włodzimierz Cygan, tkanina artystyczna „Kłosy“ (fragment) (źródło: internet)
cyjnych z symptomami
współczesności5.
Włodzimierz Cygan prezentował swoje prace na ponad 150 wystawach zbiorowych
i około 30 indywidualnych. Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych.
O wielu jego sukcesach artystycznych można przeczytać szczegółowe informacje na
stronach internetowych wpisując do wyszukiwarki nazwisko Włodzimierza Cygana.
W tym tekście opisuję jego prace z perspektywy widza. Często oglądam wystawy dzieł
sztuki, które z czasem zacierają się w mojej pamięci. Tkaniny Włodzimierza Cygana do
takich nie należą. Mimo, iż wystawa o której piszę, była półtora roku temu wciąż jestem
pod wrażeniem wdzianych wtedy utworów tkackich, jak definiuje je sam twórca. Były
one dla mnie inspirujące poprzez nową architekturę tkanin dekoracyjnych oraz nadanie
im nowej jakości i funkcji, poprzez wplecenie w ich strukturę światłowodów. W ten sposób jego tkaniny budują nastrój spokoju i wyciszenia, ale co najważniejsze, zaciekawiają
widza, prowokują odbiorców do różnorodnych ich interpretacji.
Włodzimierz Cygan poprzez nowatorskie spoty tkanin i ich rozświetlenie światłowodami uczynił swoje dzieła (utwory tkackie) ciekawym medium wpisującym się w ponowoczesność, charakteryzującą się płynnością i zmiennością.

Elżbieta Staniszewska
5

https://www.watra.pl/zakopane/kultura/2018/05/12/wystawa-tkanin-wlodzimierza-cygana, 2018.12.11; 10;35.

2
3

Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
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ANDRZEJ BANACHOWICZ

O TWÓRCZOŚCI PAWŁA DELEKTY
(Z OKAZJI OBRONY DOKTORATU NA WYDZIALE SZTUKI UTH)

P

aweł Delekta urodził się w 1983 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie w 2016 roku uzyskał dyplom magistra
sztuki na kierunku „grafika“ z wynikiem celującym. W październiku 2018 roku uzyskał
stopień doktora w zakresie sztuk pięknych, na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
W działalności artystycznej zajmuje się grafiką artystyczną, plakatem oraz malarstwem.
Swoją twórczość prezentował na ponad 130 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie
oraz na 7 wystawach indywidualnych: w Częstochowie, Vicenzi (Włochy), Bielsku-Białej,
Warszawie, Katowicach, Radomsku, Łodzi.
Przekrój wyżej wspomnianych 130 wystaw, w których brał udział Paweł Delekta obejmuje dużą część świata i często są to ekspozycje o najwyższym prestiżu artystycznym,
m. in. międzynarodowe biennale, triennale, wystawy czy konkursy, np. w Bitoli, Ankarze,
Shanghai, Naatalii, Guangzheu, Guanlan, Sint Niklaas, Monterrey, Sofii, Taichung City,
Aleksandrii, New York, Ruse, Vicenza, Tetovo, Vigonza, Brest, Tarragonie, Vancouver,
Zagreb, Ville-Marie, Bangkoku, Acqui Terme, Saint-Maur, Wilnie, Albie, Subotnicy, Jassy,
Victorii, Bosi, Ottawie, Bodio Lomnago, Istanbule, Jonzac, Viroinval, Kazanlak, Santa Fe,
Apatin, Bacou, Tokyo oraz w Polsce: w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Malborku,
Gliwicach, Katowicach.
Paweł Delekta otrzymał za swoje prace bardzo wiele, bo już 40 nagród i wyróżnień.
Wymienię poniżej chociaż kilka:
• 6 International Exlibris and Small Graphic Forms Competition „Sport”, Gdańsk,
2012, – II nagroda
• IV International Biennial Ex Libris Palladio Exhibition 2014, Vicenza, Włochy – 1
nagroda
• XXV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2015, Malbork, – Nagroda Burmistrza Miasta Malbork
• International Bookplate Competition Michal Kleofas Oginski 2015 Wilno, Litwa – 1
nagroda, Prima Premija
• 1st International Contemporary Engraving Biennale Iasi, Iasi, Rumunia, 2015 – I nagroda
• Ottawa School of Art 2016 International Miniature Print Biennale Exhibition, Ottawa, Canada 2016 – 1 nagroda
• El Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena 2016, Madrid, Spain,
2016 – 1 nagroda
• Ural Print Triennial – 2016,, Ufa, Russia, 2016 – 1 nagroda

Paweł Delekta, Strefy imaginacji III, 2018, technika własna

• The 22nd Da Dun Fine Arts Exhibition of Taichung City, Taichung City, Taiwan, 2017 –
1 nagroda w kategorii grafika
• The 22nd Da Dun Fine Arts Exhibition of Taichung City, Taichung City, Taiwan, 2017
– Da Dun Prize
jak widać z powyższego spisu wystaw i nagród Paweł Delekta posiada już doprawdy
znaczące osiągnięcia w obszarze grafiki artystycznej.
We wszystkich poszukiwaniach graficznych – technikach własnych czuje się dbałość
o jakość materii graficznej oraz oczywiście o treści które zawierają w sobie wiele symboliki
i odniesień do świata natury, architektury czy pejzażu. Artysta zgłębiając te światy dąży
do przybliżenia nam obszarów tajemnych, posiadających ślady obecności. Obecności
tych podmiotów kiedyś żyjących, ale przekazujących nam ciągle jakby swój ślad istnienia.
Paweł Delekta w swoich narracjach graficznych odbywa więc podróże do granic światów,
które nachodzą na siebie bardziej czy mniej głęboko. Jego pole badawcze składa się
z elementów symbolizmu, abstrakcji geometrycznej, świata fantasy oraz strukturalizmu.
Ten cały tygiel Jego artystycznego zapisu jest szalenie frapujący.
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Andrzej Banachowicz

Paweł Delekta, Strefy imaginacji IV, 2018, technika własna

25 października 2018 roku Paweł Delekta obronił doktorat na Wydziale Sztuki UTH
w Radomiu, składający się z części pisemnej i dzieła plastycznego. Pisemna praca doktorska bardzo dobra i obszerna zatytułowana „Złożoność materii graficznej – moje inspiracje i ich realizacje“ – jest więc dalszą Jego podróżą w te niesamowite meandry owej
tytułowej materii graficznej. Autor w teoretycznym ujęciu odnosi sie do przykładów dzieł
wybranych artystów w relacji do własnej twórczości graficznej.
W warstwie zaś artystycznej jest to cykl 12 grafik pt. „Strefy imaginacji”, o wym. 65x95
cm wykonanych w technice autorskiej, na bazie druku płaskiego (zaprezentowanej w Galerii Wydziału Sztuki UTH „Pentagon“ w październiku 2018). Zawierają one te wszystkie
elementy twórczości Pawła Delekty, o których pisałem powyżej. Jego obszar badawczy
odnosi się więc do interpretacji złożonego – współczesnego świata. Świata wyrażonego
właściwie, bo nawarstwieniu materii graficznej odpowiada równie bogata w wieloznaczności i gęstości skojarzeń warstwa mentalnych doznań. Sama strefa fizyczna tych 12 obrazów wizualnie przenosi mocny ładunek. jego duchowa zawartość jest zbieżna z równie
głęboką symboliką, atrakcyjną plastycznie dla widza. Są to bowiem prace posiadające

Autor, profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach
1973–1978 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby profesora Jana Berdyszaka i Pracowni
Projektowania Wystaw profesora Witolda Gyurkovicha. W latach 1996–2002 ekspert Rady
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury. W latach 2002–2004
członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
W latach 2004–2007 członek podobnej komisji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (ponownie 2007–2011). W latach 2007–2010 był członkiem Centralnej Komisji
Do Spraw Stopni i Tytułów.
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walory artystyczne wywołane jednak kunsztem – kropką, linią, plamą – śladem, cieniem
i walorem. Ta złożoność płynąca z drzeworytu, miedziorytu, litografii czy sitodruku, składa
się na jedyny tak graficzny teatr „stref imaginacji”. Stref pełnych tajemnic, ale zawartych
w dużej kulturze plastycznego obrazu. Paweł Delekta daje nam poczucie solidnej drogi
wykonania, wielu prób, reinterpretacji i sondy głęboko zapuszczonej w warstwy poznania.
Możliwości wynikających z tego fantastycznego świata plastyki – jego zapisów. Autor
odnosi się do komunikacji percepcji. do szeroko rozumianego medium graficznego.
Pod zewnętrzną powierzchnią tych prac kryje się intelektualna głębia i sens. Społeczny
fenomen wizualnej rzeczywistości w tej pracy doktorskiej, pozwala mi na stwierdzenie,
że są one mi bliskie, czuję w nich wiedzę i wyczucie relacji „wielości w jedności”. Wielości
materii i jedności odbioru – w smaku wizualnym.
Paweł Delekta zanurza siebie i nas w twórczym myśleniu i dążeniu do celu. Jego
obszar badawczy tworzy spójną całość, bardzo bogatą w treści i poznanie. Za pomocą
zmian owych tytułowych „materii“ zapisanych graficznie, ukazuje poczucie wspólnego
z widzem nowego świata. W swoich doktorskich pracach wyzwala czas oraz jego złożoność – kontekst w relacji przeszłości do teraźniejszości. jakby pytał „gdzie jest istota
progu materialności”.
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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ KRZYSZTOFA GILA PT. „TAISA. WCZORAJ I JUTRO.”
NA WYDZIALE GRAFIKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

P

rzed wielu laty oglądałem film, bodajże produkcji jugosłowiańskiej (kiedyś istniał
taki twór państwowy) pt. „Spotkałem nawet szczęśliwych Cyganów”. W pamięci
nie pozostało mi nic z treści filmu, jednak utkwił mi w głowie jego tytuł i nastrój
pogodnej melancholii, podbarwionej socjalistycznym, pełnym optymizmu, patrzeniem
w przyszłość. Niezależnie jednak od propagandowego wymiaru tego obrazu, tytuł
wywarł na mnie wrażenie, jeśli pamiętam go do dziś. Wówczas pierwszy raz nawiedziła
mnie myśl, że życie romskich społeczności nie jest łatwe, skoro spotkanie szczęśliwych
Cyganów zdarza się rzadko.
Krzysztof Gil, pochodzący z romskiej rodziny żyjącej na Podhalu, związany jest z Krakowem od wielu lat, tu ukończył liceum plastyczne i studiował na Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych (2008-2013). Obie szkoły, do których uczęszczał, znajdują się w sąsiedztwie
Błoni, miejsca, gdzie zatrzymywali się wędrujący Cyganie. W książce Jerzego Ficowskiego
„Cyganie w Polsce; dzieje i obyczaje” oglądałem reprodukcje fotografii cygańskich kotlarzy na Błoniach krakowskich z 1870 r. i akwareli Juliusza Kossaka, przedstawiającej obóz
Cyganów na tychże Błoniach. Książka została wydana w roku transformacji ustrojowej,
od tamtego czasu zmieniły się standardy w wielu dziedzinach życia, nie używamy już
określenia Cyganie, zastąpiła je nazwa Romowie (choć nie wszyscy Cyganie są Romami).
Nazwa „Cyganie” jest dziś niepoprawna i świadczy raczej, gdy jest w użyciu, o niechętnym, ksenofobicznym nastawieniu do tej nacji. Jesteśmy przecież oświeceni, cechuje nas
tolerancja wobec innych, odmiennych etnicznie, kulturowo ludzi, nie chcemy przypisywać
całym nacjom negatywnych cech, jakie zdarzają się pojedynczym ludziom w każdym
narodzie. A właśnie pewne przywary zrosły się na stałe z określeniem Cyganie i czasem nie
zdajemy sobie nawet z tego sprawy, gdy mówimy na przykład – „cyganisz”, „nie cygań”.
Zapewne w tym, co napisałem pobrzmiewa trochę autoironii wobec naszej pozornej
poprawności, ale to wątek na inny tekst. Krzysztof Gil przekonał się, jak rzeczywiście
wygląda owa poprawność i tolerancja, niejako na własnej skórze, gdy zgodził się, kilka
lat temu, uczestniczyć w kampanii społecznej mającej na celu walkę ze stereotypami,
w tym przypadku – stereotypami w postrzeganiu Romów. Kraków został „zawieszony”
wielkimi plakatami (było ich w mieście kilkanaście, a może więcej – jak mi powiedział,
znalazły się też w sieci) z jego fotograficznym portretem i napisami: „Jest Polakiem. Jest
Romem. Jest doktorantem. Krzysztof. Jeden z wielu”, albo „Jest Polakiem. Jest Romem.
Jeden z wielu. Stojących po zasiłek”.
Okazało się, że owe banery były niejednokrotnie niszczone, dopisywano na nich
obraźliwe dla Romów słowa, sformułowania, które również pojawiały się w sieci. Dla
Krzysztofa Gila było to bolesne doświadczenie i choć od dziecka zapewne miał niejako
wpojone – niepokój, czujność i dzielność – związane ze swoim pochodzeniem, z tym, co

może go spotkać ze strony otoczenia, pierwszy raz odczuł anonimową „bezinteresowną”
agresję skierowaną na niego. Zapewne przeżywał chwile, gdy czuł się osaczony, postanowił nie brać więcej udziału w podobnych akcjach, zbyt wiele go to kosztowało. Może
wtedy właśnie nawiedziły go myśli, że ma możliwość wypowiedzi na temat swojej nacji
językiem sztuki, jednak w inny sposób, niż robił to dotychczas.
Bo tematyka romska jest organicznie związana z jego wypowiedziami plastycznymi
od początku edukacji artystycznej. Krzysztof Gil nie brał nigdy pod uwagę możliwości
rozdzielenia aktywności w dziedzinie sztuki i zainteresowań historią, kulturą, mentalnością własnej społeczności, przeciwnie – myślę, że praca artystyczna straciłaby dla niego
sens, gdyby miała podejmować inne zagadnienia i problemy. Obok działań w zakresie
sztuki Krzysztof Gil był i pozostaje zaangażowany w projekty przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu mniejszości narodowych; dzięki takiej aktywności
poznał Romów z innych europejskich krajów i dowiedział się, z bezpośrednich relacji, że
Romowie mieszkający we Włoszech, Francji, na Węgrzech czy Słowacji mają często do
czynienia z przejawami niechęci czy nawet agresji, w stopniu znacznie większym, niż
mógł przypuszczać.
Dyplom w ASP, który przygotował w pracowniach litografii i rysunku, nazwał „Paramisa”, co w języku romskim znaczy – opowiadanie, ale też oznacza bajkę, historię wymyśloną.
W komentarzu do pracy dyplomowej wspomina: „potraktowałem motywy z pewnym
przymrużeniem oka, ale również należnym szacunkiem dla społeczności, z której się
wywodzę. Zdawałem sobie sprawę, że nie zdołam uciec od narracyjności, więc zdecydowałem się na umowne wykorzystanie formy nawiązującej do komiksu…” i w innym
miejscu dodaje, że rysunek w jego pracach ma cechy eklektyczne a komiksowy charakter
pracy pozwolił mu na umieszczenie scen jakby poza czasem, łączenie współczesności
należącej do niego, z przeszłością, znaną z przekazów ustnych rodziny i pamiątkowych
zdjęć. Linearny, wyrafinowany w swojej prostocie rysunek łączył z syntetycznymi plamami koloru, „skupiając się jedynie na werystycznym dodaniu detalu, fragmentu czy
to postaci, czy elementu przestrzeni.” W ówczesnych poszukiwaniach własnego języka
plastycznego był, jak mi się zdaje, wiernym uczniem artystów nieformalnej grupy „Trzy
oczy” (dziś grupa od dawna nie istnieje, a niektórzy jej uczestnicy zostali, jak pani promotor tej pracy doktorskiej, profesorami krakowskiej ASP).
W swojej pracy dyplomowej Krzysztof Gil bazował w dużej mierze na dawnych fotografiach, rodzinnych i archiwalnych, co sprawiło, iż powstała opowieść w obrazach
o przemijaniu, zabarwiona nostalgią. Opowiadającym jest co prawda Rom, ale aranżowane sceny biorą swoje źródła nie z autopsji, a z cudzych fotografii. Emocjonalnie jest
wewnątrz owych scen, jednocześnie pozostaje ich zewnętrznym obserwatorem, jakby
etnografem. Jego pochodzenie sytuuje go pomiędzy dwoma kulturami, z każdą związany
jest nierozerwalnie i odczuwa to jako dysonans, swój prywatny, ale i swojej społeczności.
Owo rozszczepienie, jeśli tak mogę to nazwać, czy zawieszenie pomiędzy kulturami
i tradycjami potęguje dodatkowo fakt, że Krzysztof Gil należy do Romów górskich, nazywających się Bergitka Roma, którzy już w XV wieku osiedlali się na terenie Podhala.
Rodzina mieszkała w Nowym Targu na osiedlu Kowaniec (nazwa pochodzi od kowalstwa,
którym trudniło się wielu Romów); w latach 70. ówczesna władza, prowadząc ciągle jeszcze politykę odrywania mniejszości narodowych od ich korzeni, przeniosła miejscową
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w Europie w XIX wieku tzw. panoramy czy cykloramy, wielkich rozmiarów panoramiczne
obrazy, gdzie na płótnach, stanowiących wnętrza ogromnego bębna, przedstawiane
były sceny o tematyce historycznej, batalistycznej czy religijnej albo krajobrazy; widz
wchodzący do środka odnosił wrażenie uczestnictwa w pokazywanym wydarzeniu czy
znalezienia się w wyjątkowym pejzażu.
Krzysztof Gil, którego praca doktorska pt. „Tajsa. Wczoraj i jurto.” przypomina swoim kształtem tamto modne kiedyś zjawisko kulturowe, podczas swoich artystycznych
pobytów we Wrocławiu oglądał, jak mi wspomniał, panoramę racławicką, namalowaną
we Lwowie w latach 90. XIX wieku. Uznał, że skojarzenie tych dwóch różnych przejawów
poszukiwania rozrywki – tu zaspokajającej głównie potrzeby estetyczne, tam najniższe
instynkty (nazywanie których zezwierzęceniem obraża zwierzęta), pozwala mu głębiej
zastanowić się nad ową pozorną różnicą obu rozrywek, tej haniebnej i tej wynikającej
z wyższych potrzeb. Autor uświadamia nam (potencjalnym odbiorcom, którzy jesteśmy
takimi samymi ludźmi, jak nasi przodkowie sprzed wieków, choć w innych realiach), że
różne rodzaje i poziomy rozrywki, odprężenia, oderwania się od monotonii życia – oczywiście uproszczając znaczenie – można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym
jest chęć przyglądania się cudzemu nieszczęściu – przerażeniu, cierpieniu, widokowi
krwi, a w skrajnym przypadku dopuszczanie krwiożerczych instynktów, przelewanie
krwi, zadawanie bólu. Bo przecież panoramiczny obraz bitwy pod Racławicami, choć
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społeczność romską z osiedla pod lasem do innej części miasta. Malownicza obyczajowość, którą kojarzymy jeszcze z wędrującymi niegdyś taborami cygańskimi, jest obca
życiu Romów osiadłych, tworzących mimo wszystko hermetyczne środowiska, choć żyją
podobnie, jak ich sąsiedzi, górale.
Krzysztof Gil brał udział w wielu wystawach sztuki romskiej w kraju i za granicą. Takich
wystaw organizuje się coraz więcej na świecie, odkąd w 2004 r. odbyła się w budapesztańskim Mücsornoku (najważniejszej węgierskiej galerii narodowej) wystawa „Hidden
Holocaust” (Ukryty Holokaust), pokazująca twórczość romskich artystów. Trzy lata później
na 52 Biennale Sztuki w Wenecji (2007) otwarty został Pawilon Romski a w nim wystawa
16 artystów romskich z ośmiu krajów, pod tytułem „Paradise Lost” (Raj utracony).
Monumentalne rysunkowe realizacje Krzysztofa Gila we Wrocławiu, wpierw w BWA
(„Midnight Show”, 2015), potem w pałacu Ossolińskich podczas międzynarodowego
festiwalu rysunku („Think Tank lab Triennale”, 2016) można traktować jako próby czy
poszukiwanie języka, formy dla odniesienia się do polowań na Cyganów, jakie odbywały
się w Niemczech i Niderlandach od XVII aż do XIX wieku. (Oczywiście, jak zwykle Niemcy – myślę przeciwstawiając się jednym stereotypom, a korzystając z innych) Polowania
na Romów były tam organizowane z udziałem wojska i żandarmów. Doprowadziło to
z czasem, że tropienie i zabijanie Romów, jako bezkarne a nawet nagradzane, stało się
formą przerażającej rozrywki. Natomiast rozrywką, której nie musimy się wstydzić, stały się
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podnoszący nas na duchu ukazaniem militarnego zwycięstwa nad rosyjskim zaborcą,
przedstawia krwawe epizody walki, mordercze zmagania ludzi.
Krzysztof Gil zrezygnował jednak z dosłowności makabrycznej narracji, z epatowania obrazem okrucieństwa. Jego panoramiczny rysunek, wykonany białym pastelem
i węglem na czarnym podłożu, jest wyciszony i spokojny, wychodzący ku nam z mroku.
Takie jest artystyczne założenie autora, który wyraźnie rozróżnia pomiędzy tym, co problemowe, a tym, co tajemnicze; sztuka sytuuje się po stronie tajemnicy, nie rozwiązuje
problemów, choć zajmuje stanowisko w ważnych kwestiach ogólnoludzkich – etycznych,
moralnych, egzystencjalnych. Krzysztof Gil tworzy z wewnętrznej potrzeby, jego praca
artystyczna nie ma charakteru interwencyjnego i nie reprezentuje nurtu zaangażowania
społecznego, odczuwa jednak satysfakcję, gdy jego twórczość uświadamia odbiorcom
krzywdzące Romów stereotypy.
Panoramę racławicką i „Tajsę” Krzysztofa Gila dzieli ponad stuletni okres, zaś pół
wieku temu, w 1968 r. powstało dzieło, zresztą pod tytułem „Panorama”, które swoją
formą i tematyką wiąże się z obu omawianymi tu obiektami. To environnement Leszka
Sobockiego, doktora honoris causa krakowskiej ASP, dla którego inspiracją stała się
fotografia z niemieckiego pisma, pokazująca samosąd dokonany na funkcjonariuszu
służby bezpieczeństwa w czasie rewolucji 1956 r. w Budapeszcie. Scena przedstawia
powieszonego za nogi człowieka w worku, bitego i kopanego przez kilka osób, zajściu
przygląda się milczący tłum. Tytuł „Panorama” jest prowokacyjny, podobnie zresztą jak
nawiązanie do zjawiska panoramy przez obecnego doktoranta; walec, na wewnętrznej
ścianie którego Sobocki namalował (metodą wcierki, w skali 1:1) scenę samosądu, ma
średnicę jednego metra, może nieco więcej i kojarzy się z klozetami na ulicach niektórych miast. Gdyby wcisnąć się przez wąskie przejście do środka, można mieć wrażenie
bezpośredniego uczestnictwa w linczu, bestialskim wymierzaniu sprawiedliwości przez
ludzi, mających poczucie bezkarności.
Trudne czy wręcz niemożliwe pod względem etycznym jest porównanie trzech scen,
o których mowa – bitwy, samosądu i polowania na ludzi. W pierwszej scenie żołnierze
wrogich wojsk, przeważnie z ludu, mordują się nawzajem, choć woleliby zapewne
żyć spokojnie w swoim środowisku; w drugiej – cywile, tu mieszczanie, mają okazję
dokonania anonimowo zemsty na znienawidzonym rodaku. W trzeciej, tu omawianej,
przedstawiciele, być może, wyższych sfer, dają upust najniższym instynktom i polują na
ludzi innych etnicznie i właściwie bezbronnych, jak na zwierzęta. Jeśli mam odnieść się
do tych trzech przedstawień razem, muszę przyznać, że czuję się bezradny. A jednak ów
kontekst domaga się komentarza, refleksji; posłużę się, zamiast własnymi, słowami Zygmunta Kubiaka: „Świadomość ludzka (…) jeśli ma w historii ocaleć, jeśli ma nie zaćmić się
i nie zdradzić samej siebie, musi trwać w stanie nieustannej walki i udręki, nieustannego
napięcia, ciągle zjeżona, ciągle wyprostowana, jak trzcina Pascala – przeciw atakom obojętnych i okrutnych burz. Nie wiemy, dlaczego na ziemi dusza ludzka egzystuje w takim
otoczeniu, dlaczego pogrążona jest w wichrach i błocie – nie rozumiemy historii, nie
rozumiemy tej gęstwy, nieprzenikliwej gęstwy życia, poprzez którą toczy się historia.”
Książka, z której pochodzi powyższy cytat nosi tytuł „Półmrok ludzkiego świata”, ten
tytuł można by odnieść do environnement Krzysztofa Gila. Odgarniając zasłonę z workowego płótna, wchodzimy do kolistego wnętrza (z zewnątrz obiekt ma przywodzić na
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myśl dawne prowizoryczne domy Romów, konstrukcje pomiędzy barakiem a namiotem),
ogarnia nas mrok. Robimy jeszcze krok ku środkowi i wówczas może się zdarzyć, że dotkniemy twarzą, głową do czegoś, ruchomego, o niejasnej formie i materii; wyobraźnia
podsuwa myśl o połączeniu pająka z nietoperzem, pojawia się niespodziewany strach
i obrzydzenie. Ja, nim znalazłem się we wnętrzu „Tajsy”, przeczytałem wcześniej komentarz autora do jego pracy, mogłem więc się domyślić, co poruszyłem głową. Wiedziałem
już, że ów magiczny przedmiot (truszuł bałenca po romsku) ma budzić lęk u obcych, jako
zwiastun śmierci i grobu, że w czasach prześladowań Romów bywał jedyną bronią, której
ścigani mogli używać przeciw myśliwym, zbrojnym w szable i strzelby.
Na marginesie – wróżbiarstwo i magia były ważnym źródłem utrzymania społeczności
cygańskich przez wieki, a ciekawość niecygańskiego otoczenia, na ogół chrześcijańskiego,
co do własnego losu i przyszłości, splatała się z przeczuciami czy przekonaniami tych
samych ludzi, że za nadprzyrodzonymi zdolnościami odsłaniania spraw ukrytych dla
większości, stoją złe moce, zaprzedanie ciemnym siłom. Stąd nastawienie do Romów
stanowiło wybuchową mieszankę podziwu i zazdrości, obawy, strachu, niechęci czy nawet wrogości. Krzysztof Gil, patrząc na to zjawisko z perspektywy swojej społeczności,
tak pisze w komentarzu: „Sam jestem daleki od doszukiwania się w nich (magicznych
przedmiotach) rzeczywistej mocy zło wróżebnej, choć asekuracyjnie, po konsultacjach
z bliskimi, ukryłem w instalacji czerwoną nić, chroniącą przed oddziaływaniem magicznego rekwizytu, umieszczonego w jej wnętrzu.”
Stopniowo wzrok przyzwyczaja się do mroku; zaczynamy odczytywać rysunek wokół
nas i słyszeć szumiący las, dźwięk drogi Romom, bo las był zawsze ich naturalnym środowiskiem i sprzymierzeńcem. Szum drzew przeplata się z opowieścią babci Krzysztofa
Gila. Babcia mówi w języku romskim o śmierci swojego ojca, zabitego przez sąsiadów
– gadziów, nie rozumiemy słów, ale to również zostało zamierzone przez autora: głos
babci, podobnie jak głos drzew opowiada o czymś, czego nie można pojąć, co jednak
może się zdarzyć i zdarza w każdym czasie.
Widmowe, białe sylwetki na czarnym tle, jedne wyraźniejsze, inne rozmyte, stoją nieruchomo, jakby pozowały do zbiorowego portretu (malarskiego gatunku popularnego
w XVII-wiecznej Holandii). Jedynie koń wyskakuje ku nam z mroku, mimo iż jeździec
zastygł w siodle i psy zdają się kręcić niespokojnie, być może czując zapach świeżej krwi.
Mężczyźni pozują z wyrazem obojętnego spokoju na twarzach, tylko kobieta, jedyna
wśród nich, spogląda w stronę „martwej natury”, którą tworzą ciała upolowanych zwierząt i ludzi, właściwie trudno je tu rozróżnić. Ręka jednego z mężczyzn – jego twarz jest
rozmyta, nieczytelna – wciąga do tego kłębowiska zwłok ciało upolowanej cygańskiej
kobiety, choć może i wydobywa ją stamtąd; nie jest to oczywiste. Grupa mężczyzn z uwagą przygląda się splątanym ciałom, jakby oglądali interesujący przypadek medyczny,
uczestnicząc w sekcji zwłok (cytat ze słynnego obrazu Rembrandta). Cała zresztą scena
składa się z cytatów czy nawiązań do XVII wiecznego malarstwa północno europejskiego – portretów i martwej natury, przedstawień ludzi zastygłych w dostojnym spokoju,
mających dobre mniemanie o sobie.
Nie wiemy, czy polowania na Romów odbywały się nocami, Krzysztof Gil umieszcza
swoje przedstawienie w mroku, ale nie musimy odczytywać tego dosłownie, mrok
może dotyczyć ciemnej strony człowieczeństwa, która pozwala ludziom na takie, bądź
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podobne praktyki, traktowane niekiedy nawet, jak w tym przypadku, w kategoriach
rozrywki. W mroku kryje się groza tego, w czym jako obserwatorzy uczestniczymy,
gdy język plastyczny pozostaje w konwencji oficjalnej sztuki bogatego mieszczaństwa
i wyższych sfer tamtych czasów, choć zabieg negatywu – białego rysunku na ciemnym
tle – wzmaga niepokój. Wydaje się, że nieme widma z oddali wieków chcą nam coś
przekazać, być może to ostrzeżenie z otchłani (niczym biblijnego bogacza), które zawiera
się w słowie i pojęciu „Tajsa”: demony mrocznej przeszłości gotowe są w każdej chwili
zbudzić się w sprzyjających okolicznościach, choć wydaje się to niemożliwe w naszych
„pocywilizowanych” czasach.
Krzysztof Gil jest przekonany, że jego praca artystyczna nigdy nie straci powiązań
z romską tożsamością, zastanawia się jednak, czy kiedyś uwolni się od ciężaru „wielkich
narracji” zaangażowanych społecznie, które podejmuje od kilku lat i które nie dają
mu spokoju. Zbigniew Herbert „W drodze do Delf” spotyka Apolla i słyszy jego słowa:
„Sztukmistrz musi zgłębić okrucieństwo”. Być może to, o czym mówi artystom Apollo,
owo zstąpienie na dno ludzkiego okrucieństwa, odbywa się, w tym przypadku, właśnie
za pośrednictwem euvironnement, które przygotował Krzysztof Gil jako pracę doktorską;
może autor uwalnia się teraz od obowiązku zabierania głosu w imieniu swojej społeczności, może będzie mógł pozwolić sobie na wypowiedzi bardziej osobiste, prywatne?
Cytowany wcześniej Zygmunt Kubiak apeluje, aby „nie utracić czułości, która być może
czeka na nas po drugiej stronie grozy”. Tego życzę młodemu twórcy.
Stanisław Zbigniew Kamieński
11-26 V 2018 R.
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