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 W kolejnym numerze „Arterii” proponujemy czytelnikom teksty dotyczące różnych zagadnień szeroko rozumianej kultury 
wizualnej, a szczególnie fotografii i sztuki cyfrowej oraz stałe już rubryki, takie jak kalendarium, recenzje, wspomnienia itp. 

Problemy współczesnej fotografii to nie tylko zakres obszaru poszukiwań formy artystycznej, ale również problemy wynika-
jące z technologii: analogowej i cyfrowej. Opinie w tym obszarze są podzielone, podobnie jak na gruncie grafiki warsztatowej 
i cyfrowej. Być może problemem nie jest technologia, ale kwestia indywidualnego poszukiwania języka artystycznej kreacji. Na 
temat fotografii wypowiadają się twórcy korzystający z tego medium w różnym zakresie i dla różnych celów ją wykorzystujący: J. 
Bujnowski prezentuje nostalgiczne obrazy architektury działkowej, St. Zbigniew Kamieński oprowadza nas po historii narodzin 
jego zainteresowań fotografią, a T. A. Błonski, młody twórca słowacki, przedstawia wybrane zagadnienie fotografii słowackiej 
i wiarę w to, że nie sprzęt decyduje o istocie twórczości. 

Jerzy Mazuś z Płocka,  wybitny twórca grafiki w technice linorytu w latach 70-tych, odkrył dla siebie media cyfrowe i z 
wielką pasją tworzy stosując je oraz skupił wokół siebie ogólnopolski zespół ludzi uprawiających sztukę cyfrową. Współtwórca 
warsztatów sztuki cyfrowej wraz z dyrektor Galerii BWA w Płocku Bożeną Śliwińską, która jako jedna z nielicznych ma wolę 
tej dyscyplinie sztuki sprzyjać i pomagać. W artykule prezentuje swoją wiedzę i poglądy na współczesne rozumienie grafiki i 
sztuki cyfrowej. Nie ze wszystkimi poglądami redakcja „Arterii” się zgadza, ale działalność Tego twórcy na tym polu i dokona-
nia są tak interesujące, iż tekst Jego autorstwa zamieszczamy, zwłaszcza iż obok prezentuje swoje poglądy na temat matrycy  
w grafice oraz jej skutków dla sztuki cyfrowej Grzegorz Banaszkiewicz.

Specyfikę grafiki i tworzenie matrycy w sztuce japońskiej przedstawia Dariusz Kaca w relacji z pobytu w kraju Kwitnącej 
Wiśni.

Nowością jest  dział prezentujący sylwetki twórców polskich i zagranicznych. W  tym wydaniu przedstawiamy twórczość 
wybitego artysty z Niemiec – reprezentanta sztuki konkretnej Jo Niemeyra, który będzie miał wystawę w Galerii „Rogatka” na 
przełomie sierpnia i września, sylwetkę profesora Akademii Sztuk Pięknych z Braunschweigu Grzegorza Zgrai, prezentującego 
sztukę instalacji i performance, oraz twórcę najmłodszego pokolenia – Słowaka Tomasza Agata Blonskiego z Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, specjalizującego się w mediach cyfrowych, a przebywającego w Radomiu w Katedrze 
Sztuki na stażu artystycznym rządu polskiego. W naszej akademickiej galerii „Rogatka” będziemy w lutym 2006 r. otwierali 
80. już wystawę, a prace z zakresu grafiki cyfrowej będzie prezentował prof. Adam Romaniuk – prorektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, kolejnymi twórcami prezentującymi swoje prace w naszej galerii będą Mirosław Pawłowski z ASP w 
Poznaniu i Andrzej Basaj z ASP we Wrosławiu. 

Poruszamy też zagadnienia odnoszące się do kultury miejscowej. Cieszymy się, że zapadła decyzja o powstaniu Mazo-
wieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz powołaniu mgr Agaty Morgan na szefa tej placówki w budowie. 
Będziemy wspomagać powstające Centrum naszą aktywnością oraz gromadzeniem dokumentacji oraz dzieł sztuki nowoczesnej, 
realizowanych mediami klasycznymi i cyfrowymi  dla jego potrzeb. Pierwsze propozycje już mamy, ale forma i szczegóły zostaną 
opracowane w najbliższej przyszłości, a wynikają one ze współpracy Katedry Sztuki  oraz Galerii „Rogatka” z większością 
polskich uczelni i wydziałów artystycznych.        

Smucimy się, że nie udało się uratować eklektycznego budynku, będącego onegdaj siedzibą banku, a później miejscem 
rekrutacji do wojska (WKU), który  mógłby być siedzibą Muzeum Historii Miasta Radomia. Będzie już tylko funkcjonował  
w fotografii i w pamięci wielu pokoleń radomian. Udało się zaś  zapobiec powstaniu na tej działce budynku, który nie szano-
wał zastanego układu przestrzennego. Powstał nowy projekt, który w znacznie lepszym stopniu  włącza się w XIX-wieczną 
architekturę głównej ulicy Radomia oraz parku.

  Niepokoimy się głosami o możliwości następnej likwidacji zabytkowego budynku, jakim jest pałacyk Karschów. Beztroska 
w poszanowaniu zabytkowej architektury i układu przestrzennego miasta jest zdumiewająca, stąd mój apel do kolegów archi-
tektów: szanujcie twórczość swoich poprzedników i dbajcie o ich dzieło. Urzędnicy tylko formalnie akceptują to, do czego 
ich jako architekci przekonacie. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby twórcy z innych dyscyplin plastycznych tak szanowali 
twórczość swoich poprzedników. Z tym tematem związany jest tekst redaktora I. Domańskiego, publikowany wcześniej na 
łamach „Gazety Wyborczej”, mówiący w sposób zwięzły i dosadny o problemach architektury Radomia.

Naszym cichym marzeniem na rok 2006 jest projekt realizacji wystawy plastycznej oraz sesji fotograficznej dla studentów Katedry 
Sztuki w budynku dawnej elektrowni. Kolejny cel to Europejski  Przegląd Sztuki Cyfrowej w Radomiu pod patronatem powstałego 
Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej oraz JM Rektora Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Lufta, którego 
akceptację uzyskałem. JM Rektor zaproponował, by pokazowi towarzyszyła konferencja poświęcona mediom cyfrowym.  

W Nowym 2006 Roku życzę pomyślności wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszej „Arterii”, a zwłaszcza autorom, 
którzy teksty swoje życzliwie udostępnili oraz składam serdeczne podziękowania za społeczną pracę członkom kolegium re-
dakcyjnego, zwłaszcza Mariuszowi Dańskiemu i Romualdowi K. Bochyńskiemu. Dziękuję także tym, których życzliwe  uwagi 
wpływają na udoskonalenie naszego pisma.

  
 Aleksander Olszewski
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Czerń i biel w fotografii Alfreda Stieglitza. 
Refleksje i uwagi

Wykład habilitacyjny (fragment)

Katarzyna 
Nowicka-Urbańska

Alfred Stieglitz (1864 - 1946) uważany jest za jedną z najbardziej znanych i zasłużonych  
  postaci w historii kultury XX wieku. Z jego osobą łączy się zarówno mistrzostwo w pracach  
  fotograficznych, jak również zasługi wynikające z rozpropagowania w kulturze amerykańskiej 

nowości, jakie powstały na przełomie wieków w sztuce europejskiej, głównie awangardowych kierun-
ków plastycznych, których przykłady osiągnięć prezentował w swojej galerii „291” przy Piątej Alei  
w Nowym Jorku, a także publikował między innymi w wydawanym przez siebie piśmie „Camera Work”. 
Zajmował się również promowaniem fotografii, dążąc do uznania jej jako niezależnej i równouprawnionej 
z innymi dyscypliny artystycznej. Miało to podnieść rangę odbitki fotograficznej ponad jej dotychcza-
sową funkcję dokumentacyjną, do statusu dzieła sztuki. Niewątpliwie, inspirując się rozwojem myśli  
o wartościach w malarstwie i obrazowaniem świata, mógł osiągnąć swój zamiar. W jednej ze swoich 
wypowiedzi stwierdził, że za pomocą kamery fotograficznej może uzyskać ten sam rezultat, do jakiego 
dąży malarz malując obraz, z tą różnicą jednak, że będzie on wyrażony za pomocą czerni i bieli na 
razie, być może w przyszłości w kolorze.1

*

Rozważania na powyższy temat dotyczą refleksji, jakie nasuwają się podczas poszukiwania wła- 
snych form twórczych, związanych z obrazowaniem świata opartym na relacji wynikającej z połą-

czeń czerni i bieli. 
Rzeczywistość ta z jednej strony przybiera formy konkretnych przedmiotów. Mogą nimi być formy 

plastyczne, również malarstwo i fotografia. Z drugiej strony ma ona wagę lub jest nośnikiem informacji 
takiej, którą możemy zobaczyć lub znaczenia, której możemy się tylko domyślać.

Moim zamiarem jest wykazanie, że połączenia czerni i bieli, pojęcie symbolu i istnienia tajemnicy  
w sztuce oraz światło wewnętrzne obrazu są zbieżne z naturą zarówno malarstwa, jak i fotografii. Chcia-
łabym również wyjaśnić, dlaczego prace Alfreda Stieglitza posłużyły mi jako pretekst do egzemplifikacji 
tych pojęć. Skłaniam się ku przekonaniu, że istnieje łączność między ludźmi poprzez ich twórczość, 
trudne do wytłumaczenia porozumienie, które niezależnie od czasu i miejsca staje się przyczyną od-
nalezienia bliskości z drugim artystą.2

Ważnym jest również fakt, że refleksje na temat czerni i bieli wypływają z moich własnych doświad-
czeń, wynikających z bezustannego wybierania i przetwarzania fotografii jako elementu kompozycyjnego 
w malarstwie.

Jest to podyktowane czysto praktycznym użyciem fragmentów odbitek fotograficznych, podkreśle-
niem znaczenia niepowtarzalności i wyjątkowości, jakich przykłady dostarczają połączenia dwóch barw, 
chociażby miękkości przejść tonalnych lub kontrastu  połączeń różnych struktur; zestawienia te łącznie z 
pozostałą tkanką tworzą „wewnętrzną materię obrazu”, natomiast najprostszy odczyt fotografii, będący 
jej bezpośrednim wrażeniem, świadczy o drugim aspekcie wyboru, którego istnienie spowodowane jest 
subiektywnością przeżyć i wyborem interpretacji.

Mam również świadomość, że udogodnieniem jest używanie konkretnych przykładów, za których 
pomocą można pozwolić sobie na refleksje, sięgając poza początkowy wyraz znaczeń. 
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Czerń i biel jako substancje

Mówiąc o czerni i bieli nie sposób oderwać się od skojarzeń, wywodzących się z kontemplacji  
 i pobieżnych obserwacji natury.

Pióra białego ptaka, dym z ogniska na tle ściany drzew lub odbicie światła w lustrze są czymś, co 
może być z jednej strony w naszej świadomości substancją, konkretnym przedmiotem, a z drugiej strony 
jedynie wrażeniem, pojęciem, wręcz ulotnością zjawiska.

Biały kolor piór ptaków lub sierści zwierząt jest wynikiem rozszczepienia światła w warstwach powie-
trza umiejscowionego w tkankach, lub jest spowodowany nagromadzeniem w nich osadów wapiennych 
bądź krzemowych.3

To spostrzeżenie fizycznego aspektu pozwala uzmysłowić sobie niezwykłą konkretność zagadnienia, 
którego istnienie mogłaby podkreślić jeszcze 
bardziej trwała substancja, jaką jest skała 
marmuru lub miejsce wydobycia surowców  
o podobnym składzie, o których wiemy z 
doświadczenia, że odznaczają się niezwykłą 
jasnością w kontekście naturalnego sąsiedz-
twa ziemi. Ta biostruktura łącznie z cechami 
struktur mineralnych i właściwością istnie-
jącego światła jest w opozycji do drugiego 
przykładu istoty bieli, jakim jest mgła i dym, 
które chociażby z samej swej właściwości są 
ulotne. O różnorodności odczuć związanych   
z postrzeganiem gęstości materii możemy też 
mówić, wyobrażając sobie istnienie w naturze 
czerni. Począwszy od wyglądu niektórych 
minerałów, zawierających w swoim składzie 
związki węgla aż do czerni powstającej na 
papierze światłoczułym w wyniku naświetlania związków srebra światłem.

Świadomość tych zjawisk stanowi jedynie refleksję nad istnieniem substancji, które odtąd spostrze-
gane są jako czynniki kształtujące obraz.

Smuga dymu, przecinająca spójność tła, powoduje jakby nieregularne przecięcie, zakłócenie wyrazistości 
obrazu. Tworzy wrażenie „mgły”, która ukonkretniona staje się efektem jasnego lub ciemnego laserunku, 
fragmentarycznie zmieniając poprzez swoją obecność obserwowany obszar, nie tylko w swoim zasięgu, 
ale również w sąsiedztwie, powodując wrażenie ciemniejszych lub jaśniejszych tonów. 

Efekt rozmycia ostrości obrazu, jakby celowo zaistniały w tym miejscu, pozwala dostrzec coś bar-
dziej interesującego i niezwykłego zarazem, płaszczyznę będącą właściwym tematem, całą odrealnioną 

konstrukcję miękkości, twardości linii, ażurów, 
prześwitów, płaszczyzn określonych budową 
światłocieniem lub płaskich, będących jedy-
nie kształtem tonalnych form przyległego 
cienia. 

To zderzenie różnych pod względem 
charakteru materii płaszczyzn mogłoby za-
istnieć w innej formie plastycznej w wyniku 
logicznej aranżacji przestrzeni. Niezwykłością 
jest fakt, że scena ta istniała w rzeczywistości, 
pomijając funkcję dokumentacyjną, która 
przenosi nas w inne rejony znaczenia tej 
fotografii, jest ona nieodpartym argumentem 
na to, że istnieje inspirujące działanie natury 
na wyobraźnię malarską. 

W kadrach fotografii Stieglitza, zwłaszcza 
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tych, które dotyczą szeroko rozumianego pojęcia krajobrazu, często elementem kompozycji jest coś, 
co ogólnie można nazwać „efektem mgławicowym”. Są to fenomeny pary wodnej, różnej jasności i 
gęstości dymy, efektowności chmur, zasłony wytworzone przez naturalny wygląd padającego śniegu lub 
deszczu. W jednej z najbardziej znanych fotografii Alfreda Stieglitza Terminal of the Car Horses, Nowy 
York (1893), zdarzenie istnienia pary jest naturalnym zjawiskiem, jakie tworzy się zimą, gdy ciecz o 
wyższej temperaturze znajduje się w otoczeniu o temperaturze poniżej 0 stopni. Czerń i biel, których 
substancjonalne istnienie analizuję w tej fotografii przybiera wręcz wyjątkowo bogate i różnorodne 
rozwiązania.

Jasne opary otaczające sylwetki, przesłaniają częściowo ich kształty, powodując w kontekście oto-
czenia wrażenie całości miękkiej dynamicznej formy, odwracają uwagę od ich dosłowności i konkretu. 
W pewnym momencie jednak ta po części przezroczysta biel spełnia odwrotną rolę, nie ukrywa, ale 
wręcz uwidacznia zarys budowy jednego z koni, którego częściowo kształt zasłonięty jest dla odmiany 
inną sylwetką.

 Łącznie tworzą jakby wspólną najciemniejszą tonalnie i powierzchniowo plamę waloru tego obra-
zu, obecność jej właśnie pozwala dostrzec i skierować zainteresowanie na urodę kompozycji jasnych  

i ciemnych kształtów, jaki tworzy biel śniegu na drobnych elementach architektury i innych przedmiotach 
z otoczenia.

Koncentrując się w dalszym ciągu na materialnych obecnościach wynikłych z relacji czerni i bie-
li, chciałabym również zwrócić uwagę na dwie fotografie: The City of Ambitions (1915) oraz From  
the Window 291 (1915)(zob. reprodukcje powyżej).

 W pierwszej ulotność natury dymu bardzo się „uprzedmiotawia”, tworząc zdecydowane i wyraźne 
struktury kontrastujące ze statycznym wizerunkiem ścian, rozmytymi szarościami nieba i płaszczyzną 
rozedrganą blikującą powierzchnią wody.

 W drugim zdjęciu, w momencie, w którym zostało zrobione cechy powietrza i oddalenie spowodo-
wały, że prostokąty bieli jakby pulsują jasnością, łącząc przez to dwa obszary: ciemniejszy, ograniczony 
sylwetą dachu i dalszy, jaśniejszy zbudowany z płaszczyzn rozświetlonych punktami okien. 

 Alfred Stieglitz fotografował również poza ograniczonym konkretną przestrzenią studiem. Stanowiło 
to o nowatorstwie w czasach, kiedy tworzył. 

Jego odkryciem, co jest dzisiaj powszechnie wiadome, było to, że fotografować można wszędzie 
tam, gdzie istnieje światło. Wszędzie, gdzie istnieje, a więc może to być to na przykład ulica nocą.

W fotografii Reflections, Night, New York (1896 - 97) kompozycja powstała z punktów światła  
i jego odbić.4

Obraz narzuca niemal informację, że „motywem” jest źródło światła skierowane w kierunku kamery 
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fotograficznej, składające się z ogromnej ilości 
drobnych świecących punktów, których jednakowy 
kształt i wielkość są pominięte. Obraz staje się płaski,  
a o jego urodzie wynikającej z bogactwa form 
świadczyć może różnorodność kombinacji białych 
i czarnych plam, tworzących jakby wspólną organi-
zację o zróżnicowanej strukturze linii i płaszczyzn. 
Obecność refleksów światła powstałych w wyniku 
jego zetknięcia się z  powierzchnią błyszczącą, 
stanowi o istnieniu jakiejś faktury. Całość stwarza 
wrażenie integralnej, przemyślanej abstrakcyjnej 
formy. Scalonej jednak ze sobą za pomocą bardziej 
wyraźnych elementów i dominacji połączeń tego 
samego zestawu barw. Ściemnienie bieli nie jest 
wynikiem subtelnych relacji z czernią, tak jak w 

przypadku mgły czy dymu, lecz jej rozedrgania, przypominającego zapis sejsmografu.
Według Arystotelesa, czerń i biel w najbardziej elementarnym rozumowaniu oznaczają ciemność  

i jasność. Głównymi barwami są biel i czerń, ponieważ światło 
oraz ciemność wchodzą w skład wszystkich barw, określając 
ich wzajemne proporcje i jakości. Grecki myśliciel uważał po-
nadto, że nie istnieje żaden kolor, który mógłby być widziany 
w absolutnej swej czystości oraz że czerń, tak jak ciemność, 
jest brakiem światła.5

W fotografii Equivalent (1926), której kadr przypomina 
fragment nieba lub odbicia w wodzie, czerń przechodzi w biel, 
ciemność zastępuje obecność światła.

Oczywistością jest, że kolor czarny na ekranie komputera to 
brak zaistnienia kolorów, biały to suma wszystkich barw, również 
to, że czerń jest sumą drobnych cząsteczek składowych, które 
tworzą jej obraz. (...)

Istotnym zjawiskiem charakteryzującym czerń i biel jest 
kontrast. Kandinsky uważa, że wynika on z czterech tonów 
podstawowych pod względem skłaniania się w stronę jasności 
lub ciemności oraz że ta relacja powoduje wrażenie ruchu  
w stronę widza lub oddalania się od niego. Ruch ten jednak 
nie jest dynamiczny, ale powolny, łatwiej dający się określić.

Według Rudolfa Arnheima, ciemność jest zgaśnięciem własnego światła każdego przedmiotu  lub 
skutkiem zakrycia przedmiotów jasnych przez ciemne.6

Właściwością czerni i bieli jako substancji 
materialnych jest możliwość tworzenia tonów. 
Połączenia wynikłe z tych dwóch kolorów dają 
niezliczoną ilość kombinacji, w wyniku których 
powstaje gama achromatyczna. Przez dodawa-
nie procentowe czerni i bieli do wymieszanych 
kolorów z koła barw otrzymujemy różne dosy-
cenia szarości.

Obraz w tradycyjnym pojęciu tego słowa 
jest najlepszym przykładem połączeń tonal-
nych. Biorąc pod uwagę fotografię lub ekran  
czarno-białego telewizora, można się prze-
konać,  ile informacji zawiera i jaką stanowi 
pojemność to zestawienie barwne.7

Punktem wyjścia pozostaje czerń jako 
ciemność, biel jako jasność. Założenie to 

FO
TO

G
RA

FI
A



�arteria - Rocznik Katedry Sztuki

jest niezwykle istotne. Ponieważ często bywa tak, 
że czarno-biały obraz posiada jednak jakąś chro-
matykę, równomiernie rozłożone „atomy” bar-
wy powodują monochromatyczny wyraz obra-
zu. Nie zmienia to jednak relacji między czernią  
i bielą. Po pierwsze dlatego, że nie istnieją w naturze 
kolory czyste, po drugie, tonalność gamy można po-
równać do gamy achromatycznej.

 Początkowo zdjęcia Alfreda Stieglitza, które zna-
łam, były czarno-białymi reprodukcjami, w późniejszym 
opracowaniu okazało się, że większość z nich różni 
się od siebie temperaturą barwy. Niektóre wręcz mają 
koloryt złocistej sepii. Jest to wynik wtórnej obróbki 
fotografii czarno-białej.

C z e r ń  i  b i e l  p o z o s t a j ą  u m o w n e ,  t a k  j a k  c i e m n o ś ć  
i jasność. Opierając się na tym założeniu, w fotografii A Snapshot, Paris (1911) istnieje różnica jakości  
przedstawienia rożnych jej fragmentów, tworzących wspólną całość. Wynika ona, z jednej strony, z za-
stosowania funkcji ostrości obrazu, z drugiej strony - ze zróżnicowania odpowiadającego odmienności 
plam malarskich, których istnienie byłoby zaletą w ocenie formalnej budowy obrazu. Najciemniejszy 
punkt, którego działanie podkreślone jest przeciwstawnym otoczeniem ma również w tym przypadku 
wagę znaczeniową, ale jego działanie w porównaniu z innym czytelnym fragmentem świadczy o moż-
liwości różnorodnych przedstawień konkretnych przedmiotów.   

*

Przed przystąpieniem do filmowania kamerą, dokonuje się czynności, która nosi nazwę „balans bieli”.  
Funkcje kamery cyfrowej dokonują takiego pomiaru automatycznie. Jest to ocena właściwości 

światła i właściwości oddziałowywań koloru w danym momencie. Zjawisko to polega na zrównoważeniu  
i wypośrodkowaniu czynników tak, aby powstały w wyniku rejestracji obraz sprawiał wrażenie oświetlenia 
białym światłem. Ma ono o każdej porze dnia inną temperaturę, oscylującą w kierunku chłodnej lub 
ciepłej tonacji.

Malując obraz, wprowadzając w jego obszar czarno-białą fotografię lub jej substytut w postaci 
białej kartki z przetworzonym obrazem, odczytuję biel jako najbardziej czuły punkt na płaszczyźnie. 
Jego obecność decyduje o świetlistości innych kolorów. Manipulując jego odcieniami przez nakładanie 
laserunkowych warstw farby, decyduję o świetlistości innych kolorów i ich wzajemnej względności, co 
stanowi o przyznaniu priorytetu jasności innej barwie lub kilku z nich, podbijających wzajemne znaczenia 

światła, ustalając jednocześnie hierarchię pomiędzy jasnością i ciemnością.

                                                                       
*

Tajemnica obrazu

Oszczędność i powściągliwość środka wyrazu, jakim jest fotografia czarno-biała, wydaje się zupeł- 
nie wystarczająca do osiągnięcia zamierzonego celu, wymuszając wręcz pytanie o sens i istotę 

zaobserwowanej rzeczywistości. Zdając sobie sprawę z cech formalnych i możliwości interpretacji czysto pla-
stycznych połączeń, możemy przejść do refleksji wykraczającej poza ich zakres fizycznych znaczeń.

Nie próbując nawet sformułować choćby ogólnej definicji rzeczywistości, prawdą staje się fakt,  
że najprostszym jej elementem składowym jest przedmiot, a zaraz po nim światło, które pozwala 
go dostrzec.7 Natura jest bez wątpienia stałym elementem związanym ze sztuką. Gdyby analizować 
wszystkie jej aspekty, można by stwierdzić, że w każdym z nich jest wiele przykładów, z których sztuka 
w najrozmaitszy sposób czerpie. Wzorując się na jej cechach strukturalnych, syntetyzuje, idealizuje, 
odwzorowuje, neguje, przekształca, wynaturza.  Zabiegów interpretacji natury jest o wiele więcej i nie 
zawsze poddają się one jednoznacznej interpretacji.
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Ponieważ sam jej przedmiot obejmuje swoim zakresem 
szerokie spektrum znaczeń, rzeczywistość jest faktycznie 
prototypem fotografii lub wstępem do niej. Trudno jednak 
zaprzeczyć, ze zdjęcie może być rozpatrywane również w 
funkcji wyobrażenia.

W ten zakres znaczeń przenosi nas człowiek, który 
je wykonał. Za tym pośrednictwem możemy się przenieść  
w obszar sztuki lub innych odniesień. Autor, jak również adre-
sat, odbierają rzeczywistość za pośrednictwem pojęć, jakimi 
dysponują ich umysły. Pojęcia mogą być proste, określające 
rzeczy bezpośrednio, mogą dotyczyć również złożonych 
skojarzeń, których werbalne określenie nie pozwala na jed-
noznaczną wypowiedź.

Jednym z takich pojęć jest tajemnica. Według defini-
cji, słowo to oznacza chronioną lub zakazaną informację.9  
W sztuce obecność tajemnicy jest jej atrybutem, wyrazem, 
który wzbogaca lub jest zaletą samą w sobie. Czerń i biel 
łącznie mogą wyrażać tajemnicę, na przykład poprzez tonalne 
przejścia, które tak jak perspektywa stanowią o wyobrażeniu 
oddalenia, a także jako pojęcia integralne, niosące w sobie wy-
starczające cechy skojarzeniowe we własnych właściwościach, 
aby móc o nich mówić, że zawierają tajemnicę.

Wokół każdego przedmiotu wyraźnego, na którym ogni-
skuje się nasza uwaga, istnieje pewna aura tego, co domyślne i 
czego intelekt nie jest w stanie uchwycić. W refleksji nazywamy 
to niejasnością i nieskończonością (...).

O zmierzchu mrok jest właściwością całego świata. Jest 
właściwym jego przejawem. Staje się cechą szczególną i nie-
przyjemną jedynie wówczas, gdy przeszkadza wyraźnej per-
cepcji jakiejś określonej rzeczy, którą chcemy rozróżnić.10

Niezaprzeczalnym dokumentem, jaki zawarł Alfred Stie-
glitz w Portrecie Georgii O’Keeffe (1918),  jest tonalność 
fotografii, skala od miękkich przejść do ostrych linii, wyznaczo-
nych kontrastem bieli i czerni. Dwie formy, zbliżone do siebie 
walorem, tworzą coś zupełnie odmiennego, dominującego 
nad tematem portretu, coś, co powoduje, że postać jakby 

powiększała swoją masę o otaczającą ją przestrzeń. 
 Nie oznacza to zamiaru przerysowania. Przekształcenie jest bierne, efemeryczne. W tym przypadku 

fotografia jest jednolita, jeśli wyolbrzymia „realność”, nie podwaja jej, nie wynaturza, jest bezpośrednia. 
Przesada zapewnia jej spójność. Wizerunek Gorgii O’Keeffe przypomina bardziej Portret mężczyzny 
Tycjana (Florencja, Galeria Pitti), między innymi przez połączenie dużej płaszczyzny czerni ze zbliżonym 
walorowo fragmentem otoczenia.

Nie ma żadnego elementu mówiącego o czasie. Przeszłość jest odcięta, bo istnieje tylko jako wiado-
mość z podpisu pod zdjęciem lub świadomość biografii jego autora. Zapominając o tym, można to zdjęcie 
umieścić w dowolnym czasie w nienazwanej przestrzeni. Gdyby je wyizolować z kontekstu pozostałych 
wizerunków i wziąć pod uwagę element czasu, można by powiedzieć, że jest tutaj zawarta jakaś tajemnica, 
której rozwikłania nie trzeba się domyślać, wystarczy sama jej obecność. (...)                                  

Kandinsky nazywał tajemnicą sztuki trzy pytania o jej odwieczne zasady. Po pierwsze – czy każdy 
artysta, jako twórca powinien starać się o wyrażenie siebie (problem osobowości), po drugie – czy każdy 
artysta, jako dziecko swej epoki ma wyrażać to, co właśnie ją charakteryzuje (zagadnienia wewnętrznego 
stylu), po trzecie – czy każdy artysta, służący sztuce, ma budować jej własne wartości (problem czystości 
i odwiecznych wartości w sztuce) (..).11

Grecy przekazali nam zasadę rozumowania przyczynowego, zakładając kilka praw logiki: zasadę 
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tożsamości –  a=a, zasadę niesprzeczności – coś nie może być jednocześnie „a” i nie być „a”, oraz 
zasadę wyłączonego środka - „a” jest „a” lub „a” jest nie „a”.12

 Według Umberta Eco, hermetyzm II wieku odrzucał zasadę wyłączonego środka i uważał, że wiele 
rzeczy może być prawdziwych, mimo że są  ze sobą sprzeczne. Żeby zgodzić się z taką tezą, należy 
założyć, że dzieło sztuki może być alegorią, mówiąc coś znaczy coś innego, najczęściej tajemniczego 
i „hermetycznie” zamkniętego przed niewtajemniczonym.13

Czerń i biel są pojęciami sprzecznymi. Pierwsze z nich może oznaczać ciemność, a dokładniej jej 
rozumienie jako wyobrażenie ciemności, co wiąże się z istnieniem tajemnicy z powodu braku możliwości 
percepcji za pomocą wzroku, drugie określone jako jasność, początek lub nicość zmierza w kierunku 
zbliżonych konkluzji.

W fotografii Spring Showers, New York (1902) tajemnicę stanowi biel, ponieważ w niej zawarte są 
odnośniki, które sugerują istnienie obrazu, a sama jej obecność jest przeszkodą w 
wyraźnej percepcji przedmiotów, co powoduje wrażenie podobne do tego, które 
odczuwamy oceniając obraz, którego wyrazistość znika w dominacji czerni, z tą 
jednak różnicą, że biel nadaje lekkość, powodując jakby podświadomą możliwość 
otwarcia dla nowych przedstawień.

Nieustanne poszukiwanie znaczeń skojarzeniowych, jaśniejszych lub bardziej 
subiektywnych stanowi o predysponowanych człowiekowi jego cechach poszu-
kiwań.14 Również pragnienie poznania tego, co jest niewidoczne pozostaje tylko  
w strefie domniemanej.

Czerń może oznaczać ciemność samą w sobie, utajnienie jakiegoś fragmentu 
obrazu, ciemniejsze partie mogą też przesłaniać jakieś mniej znaczące obszary 
dla ogólnych założeń. Mogą też one spełnić rolę oddalenia, odsunięcia lub 
wyobrażenia przestrzeni nieskończonej. Oglądając obrazy Rembrandta, łatwiej 
jest zapamiętać kształt określony jasnością. Mówi się, że dzieła oznaczone są 
swoim własnym światłem. 

Niekiedy wygląd zewnętrzny sprawia, że lśniące przedmioty obdarzone są zdol-
nością do przeobrażeń, dematerializacji.15 Jak również to, że świetlistość potęguje 
się przez wprowadzenie w ten obszar największej jasności jaśniejszych jeszcze de-
tali. Zaraz po tym przychodzi myśl, że istnieje ono dzięki nieodłącznie wspierającym je ciemnym barwom. 
Obszar taki zajmujący niejednokrotnie jakąś większą część obrazu stanowi informację, wyjaśnienie, które 
dopiero przy bliższym zainteresowaniu ujawnia się, poprzez urodę rozmalowanej płaszczyzny, zatopionych  
w niej elementach, które upewniają o istnieniu wewnątrz struktury, jakiejś obecności, niewyjaśnionej, po-
zostającej jedynie przekonaniem o swoim istnieniu. Przybiera funkcję taką, jaką ma istnienie sekretu.

W fotografii Eqvivalent, Music No. 1 (Lake George, 1923) to, co wydaje się celem, kryje się pod 
powierzchnią, nie jest najważniejsze, może jednak przesłaniać bezpośredni wizerunek. 

 Umberto Eco twierdził, że kiedy pisze powieść wychodzi ze zbioru doświadczeń, nie narzuca 
jednak żadnej konkluzji. Nie robi tego, ponieważ żadna konkluzja nie istnieje, przeciwnie istnieje wiele 
z nich. Jest to znacząca cecha określająca tajemnicę, którą można nazwać perspektywą możliwości 
rozwiązań. Powstrzymuje go od tego osąd, że 
zadaniem twórczego tekstu jest danie możliwości 
wyboru  lub przeświadczenia, że żaden wybór nie 
jest możliwy.

Metafora lub symbol pozwalają głębiej poznać 
świat niż założenia logiczne. To właśnie nauce przy-
pisuje się predyspozycje poznawania świata, a jednak 
sztuka dopełnia ten obraz. Formy, jakie przybiera 
w poszczególnych epokach odzwierciedlają przez 
analogię lub metaforę, nadanie idei określonego 
kształtu - sposobu, w jaki nauka, w każdym razie 
kultura umysłowa danej epoki widzi otaczającą rze-
czywistość. Można uważać, że dzieło sztuki zawiera 
jakąś informację, odczytanie jej polega na wydobyciu 
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jak największej ilości znaków, sugestii, wyobrażeń, osobistych skojarzeń, 
zgodnych z intencjami autora.16

Prof. Leszek Kołakowski postawił tezę, że to właśnie Kartezjusz 
wydał walkę tajemnicy.  Świat musi uchodzić za tajemniczy ilekroć przy-
puszczamy, że jest on czymś innym jeszcze niż zbiór poszczególnych 
wartości, które ujawniają naszą wiedzę.17

Niewątpliwie dotyczy to czerni i bieli, a co za tym idzie znaczenia 
wyrazu obrazu. Sformułowanie wydawałoby się proste i oczywiste, gdyby 
nie fakt, że nie można zakwestionować różnicy jaka wynika z oceny 
wartości rzeczy i czynności wykonywanych.

Jeżeli słowo „myślę”, dotyczy pierwszej osoby liczby pojedynczej, 
formuła przekształcona z „myślę, więc jestem” na formułę „ja jestem 
swoim własnym myśleniem”, zakłada istnienie świata tajemnicy, którą 
zaliczyć można do tajemnic subiektywności. Stały się one równie kło-

potliwe do określenia, jak zagadnienia metafizyki, z tego względu jednak, że ich wartość umiejscawia 
się w sferze przeżyć.18

                    *

Symbolika bieli i czerni

Analizując symbolikę bieli, uważa się ją często za „niekolor”, zwłaszcza od czasów impresjonistów,  
którzy nie „widząc w naturze bieli”, ujęli ją jako symbol świata, w jakim wszystkie barwy jako właś-

ciwości substancji zanikły. Stanowi ona świat wysoko wzniesiony (...). Panuje tam milczenie biegnące 
w nieskończoność jak zimny mur, nieprzekraczalny, niezdobyty. Biel działa na ma dusze jako absolutne 
milczenie, które może być nagle zrozumiane (...). Jest to nic (...) poprzedzające wielkie narodziny, 
wielki początek.

Biel jest symbolem doskonałości, duchowości, życia wiecznego, uświęcenia, świętości, mądrości. Czarna 
barwa oznacza symbol zła, strachu, ponurości, uporu, tragedii, katastrofy, zniszczenia, smutku.19

 Czerń jednak nie jest smutna przez to, że jest czernią, lecz dlatego, że w naszej cywilizacji używana 
jest do przekazywania rzeczy smutnych (...).

W cywilizacji chińskiej symbolem żałoby jest dla odmiany biel. Czerń obrazu Pogrzeb w Ornans  
(G. Courbet) jest smutkiem naszej cywilizacji wyłącznie.20

W podstawowej idei symbolizowania niezależnie od tego, czy będzie to symbolika mistyczna, 
pragmatyczna, czy matematyczna, można znaleźć rozwiązania wielu problemów, jakie ogólnie możemy 
nazwać humanistycznymi21, rozumianymi jako przeświadczenie o szczególnej doniosłości spraw człowie-
ka. Według F.C. S. Shillera, pragmatyzm jako doświadczenie był stosowany do zagadnień poznania.

Kiedy oceniamy z perspektywy pragmatyzmu obraz, w tym przypadku fotografię czarno-białą, 
wrażenie spowodowane jej oglądaniem i w następstwie rozumieniem może skutkować w bezpośrednim 
opisie tego, co widać. Umysł ludzki ma jednak możliwości, które pozwalają mu formułować myśli teo-
retyczne i myśli zmierzające w kierunku wiary i pragnień.22 Dlatego właściwym wydaje się zauważenie, 
że koncepcja symbolu rzuca światło na problemy życia i świadomości człowieka, a co za tym idzie 
zagadnienia przekazu, które są właściwością sztuki.

Opozycją w tym przypadku pozostaną metody naukowe, które w związku z niemożnością ogar-
nięcia przez doznania zmysłowe i brakiem jednoznaczności, co do określenia symboli, zagadnienia te 
„zaciemniają”.

Granice myśli wyznaczone są nie tylko przez brak lub bogactwo doświadczenia, ale również przez 
potęgę rozumowania, bogactwo pojęć, z którymi umysł wychodzi naprzeciw doświadczeniu. Większość 
nowych odkryć, to nagłe dostrzeżenie rzeczy, które zawsze istniały.23

Patrząc na Portret Georgii O’Keeffe (1927), widzę najpierw portret kobiety. Jest on czarno-białym 
obrazem z niemal statycznie zakomponowanym wizerunkiem postaci, uzupełnionym „cyrkularnym” dyna-
micznym tłem.

Może wydawać się to przypadkiem lub celowym zabiegiem plastycznym, kontrastującym statykę  
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z dynamiką. Celowości symbolicznego przedstawienia można dopatry-
wać się w aureoli, atrybucie świętości, podkreślonego jasnością ota-
czającą osobę wyjątkową, niezwykłą, będącą odpowiednikiem boskiej.  
O pięknie można mówić w kontekście symbolu rzeczy.

Można przyjąć, że materiał, który dostarczają zmysły, czyli pierwszy 
element przetwarzany w symbole, stanowią o naszym rozumieniu pojęć. 
Te z kolei uczestniczą w rozumieniu i objaśnianiu pewnych zjawisk lub 
określonych przedmiotów będących wytworem konkretnych działań 
człowieka.24 Refleksyjność ta wynika z chęci doszukiwania się znaczeń 
lub chęci wyrażenia jakiejś idei.

Porównanie tego założenia przez analogię do faktu, że zwykłe słowo 
coś może wyrazić, również 
świadomość tego, że obraz 
może coś więcej znaczyć niż 
na nim widać, jest oczywistym 
wobec niego oczekiwaniem.

Często symboliczne posługiwanie się dźwiękiem może 
wyrazić więcej niż posługiwanie się obrazem. Używanie tonal-
nej kompozycji w fotografii czarno-białej jest porównywalne 
nie tylko z pojedynczymi dźwiękami, ale z całą opisowością 
i złożonością ich istnienia.

Naturalistyczna dokładność w określeniu materii skóry 
jest na pewno właściwością tonalnego obrazu, jaki w tym 
przypadku tworzy czerń i biel, chociaż słowo portret nie 
kojarzy się z wizerunkiem piersi kobiecych i dłoni. A jednak 

rozumiany jako symbol, znak istnienia konkretnej osoby, spełnia tę funkcję. 
Z wypowiedzi Georgii O’Keeffe wynikało, że Alfred Stieglitz przywiązywał dużą wagę do przedsta-

wienia wizerunku rąk: (...) zawsze twierdził, że portret nie musi być fotografią twarzy, że równie wiele 
mogą wyrazić same ręce, nigdy nie chciał upozować moich rąk, lecz gdy pracowaliśmy razem, mówił 
żeby je pozostawić w takiej pozycji, w jakiej właśnie się znajdowały.25

*

Światło obrazu

Pojęcie realności fotografii zyskuje inną wartość. Panują tu prawa związane z zasada mi powstania  
obrazu, jego kompozycji, światła i przestrzeni. W malarstwie przestrzeń obrazu musi być oświetlona 

swoim własnym światłem, wynikającym z materii malarskiej i z zamierzeń egzemplifikacji jego wnętrza, 
będącego wynikiem zamiarów twórczych jego autora. Faktycznie można się zgodzić z myślą, że inność 
wynika z różnic między światem widzianym i wyobrażanym.

Powołując się na sens słów Jerzego Tchórzewskiego, że Problem światła w malarstwie, który już  
z racji swojego tytułu powinien być jasny, a paradoksalnie 
w dotychczasowej literaturze o sztuce jest wyjątkowo 
niejasny, wręcz ciemny i mroczny...26 można powiedzieć, 
że interpretacje określenia „światło obrazu” również 
pozostają w sferze umowności. Chociażby niektóre sfor-
mułowania, które utrwaliły się jako ogólnie przyjęte. Jedno 
z nich mówi o tym, że światło obrazu jest wewnętrznym 
oświetleniem wynikającym z pulsującego wrażenia świat-
ła, którym malarz czynnością nie mającą nic wspólnego  
z naśladowaniem jego istnienia w naturze, oświetla prze-
strzeń, w której się znajduje.
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Według Rolanda Barthesa, światłem obrazu, zwłaszcza mowa tu jest o obrazie fotograficz-
nym,  jest pewnego rodzaju „punktum”27, miejsce, które przyciąga uwagę oglądającego, niezależ-
nie od tego, jaką prezentuje jasność. Spostrzeżenie to może być podyktowane subiektywnością, 
wyborem określonego fragmentu, którego istnienie stanowi o doniosłości konkretnego dzieła. 
Ten element, wymieniony wcześniej „punktum”, może też nie być niczym doniosłym lub szcze-
gólnie znaczącym, wystarczy, że jakimiś cechami wpływa na ogólny wyraz przestrzeni, świadcząc  
o najbardziej reprezentatywnym dla niego wyrazie. Może też stanowić wartość zmienną, ponieważ 
istniejące w nim elementy niosą za sobą różnej ważności priorytety, których wybór uzależniony jest od 
oglądającego. W fotografii Georgia O’Keeffe (1918) mógłby nim być ledwo widoczny zarys dłoni na 
jasnej płaszczyźnie, wizerunek postaci, portret lub przedmiot z otoczenia.

Światło wewnętrzne obrazu jest pewnego rodzaju znakiem, którego desygnaty należą do tajni ma-
larstwa i czułości na jego wyraz, co stanowi  podstawowy problem w malarstwie i fotografii.

*

Intuicyjny wybór tematu

Można domyślać się, że to właśnie intuicja zadecydowała o danym obrazie. Interpretacja natury  
poddaje się funkcji intuicyjnego myślenia niezależnie od tego, co po tej myśli następuje. Sztuka 

zazwyczaj coś ma przekazać, coś zakomunikować. Intuicję można rozumieć jako aisthesis, rozumiane 
przez starożytnych jako przedartystyczne, przedrefleksyjne postrzeganie – wrażenie. Aby przekazać 
znalezione w ten sposób rozwiązanie drugiemu człowiekowi, rozwiązanie to musi być zwerbalizowane 
i sformalizowane, a co najważniejsze podporządkowane jakimś logicznym prawom: to, co można po-
jąć jest wspaniałe, świat tego, co pomyślane może być przepiękny, ale że coś faktycznie jest stanowi 
najciemniejszą tajemnicę, która nie tylko nas otacza, ale którą jesteśmy sami.28

W fotografii Hands and Horses Skull (1930), wymieniony tytuł staje się zbędny i właściwie 
chciałabym go pominąć, nie widzieć tego, co on sugeruje, skoncentrować się natomiast na układzie 
linii, bogactwie i precyzyjnie zaobserwowanej różnorodności zderzeń materii. Kompozycja fotogra-
fii odznacza się niezwykle przemyślaną konstrukcją.  Linie wyznaczane kształtem dłoni nawiązują 
swoim charakterem do rysunku linii określających kształt kości, przez sam kontrast z bielą jeszcze 
dotkliwiej widoczny.

Nie mogę jednak zupełnie zapomnieć, że widzę przedmiot żywy i martwy. Te dwie wartości są 
częstym tematem w malarstwie, wystarczy przyjrzeć się detalom osławionych niderlandzkich martwych 
natur z XVII w., żeby się przekonać jak często rozpatrywane jest zderzenie tkanki żywej, na przykład 
owocu czy kwiatu z fragmentem 
muszli, suchej gałęzi, liści, czy 
tkaniny. 

Sama forma dłoni, a raczej 
ich przedstawianie, często wy-
stępuje jako niezwykle istotny 
element obrazu. W obrazach 
van Dycka, których tematem 
jest portret, układ i wizeru-
nek rąk są niezwykle istotnym 
elementem kompozycji. Jest 
to często używany motyw dla 
odzwierciedlenia rzeczywistości 
lub dla podkreślenia innych 
intencji, na przykład wymow-
nego gestu, wyrazu, ekspresji. 
Najbliższym skojarzeniem w tym 
przypadku wydaje mi się układ 
rąk na portrecie Heleny Four-
men t  pedz l a  Rubensa  (Kuns th i s to r i s ches  Museum w W iedn iu ) ,  gdz i e  d łon i e 
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obejmują nagie ciało owinięte futrem. Są jednocześnie fragmentem wizerunku postaci,  
a także obrazem zetknięcia się dwóch różnych materii. 

Można sądzić, jakkolwiek osąd taki mógłby być tylko przypuszczeniem, że wybór motywu podykto-
wany był intuicją. Zakładając jednocześnie, że wiedza pochodząca ze znajomości zagadnień malarstwa 
w sposób trudny do zdefiniowania kształtuje świadomość artysty.

*

Podsumowanie

Sumując refleksje na temat nośników informacji, jakimi mogą być czerń i biel, zdaję sobie sprawę,  
 że zasygnalizowałam tylko niektóre myśli wiążące się z interpretacją dzieła sztuki, jego odczuciem 

oraz wyrazem. Chociaż wybór był celowy, jak również celowo pominięte zostały elementy związane  
z wnikliwszym omówieniem biografii i działalności Alfreda Stieglitza. Zakończeniem rozważań może 
być refleksja nad sensem przypisywanego mu zdania, w którym stwierdził: Przekształciliśmy mechanizm 
używany przez inne ręce do dosłownego odtwarzania realiów w potężny i zarazem delikatny środek 
tworzenia żywych obrazów, szybko i z tym samym zrozumieniem, które stanowi istotę sztuki.29

Krytycy uważają, że jego twórczość stanowi i stanowiła wskazówki dla wielu fotografów, między 
innymi Henriego Cartier-Bressona. W późniejszym okresie twórczości, Stieglitz portretował ludzi w ich 
naturalnym otoczeniu, w miejscu, w którym przebywali. Ta zwyczajna na pozór dokumentacja, jakby nic 
nie zmienia w artystycznym wyrazie tych prac. Pozostaje w nich obecność tajemnicy, interpretacja światła 
obrazu i przekonanie o prawdzie przekazanej za pomocą tych fotografii. Wartości te istnieją również  
w malarstwie. Stieglitz powiedział o sobie: Moją pasją jest fotografia, obsesją poszukiwanie prawdy.30

Wybór fotografii właśnie tego autora pozwolił mi przeprowadzić rozważania dotyczące tych 
samych zagadnień, jakie dotyczą malarstwa szczególnie bliskiego tym problemom, które analizuję  
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Zofia Rydet urodziła się 5 maja 1911 r. w Stanisławowie na Kresach. Ojciec 
był wziętym prawnikiem, sędzią i adwokatem. Domem zajmowała się matka  
z domu Nowotna. Dzieciństwo moje było bardzo piękne, bardzo dobre. Ojciec 
był bogaty, mieliśmy wszystko, co trzeba było, matka nie pracowała, służby 
było dużo. A potem zaczęła się cała tragedia…         

Burzliwe dzieje związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojna z 
bolszewikami w 1920 r., niepewność jutra, przemarsze wojsk i zmiany mieszkań 
to wszystko kształtowało charakter i dziewczęcą wrażliwość Zofii Rydet. Wcześ-
nie odkryto u niej zdolności plastyczne, ale talentu nie rozwijano. Wzorem pa-
nienek z „dobrego domu” rodzice posłali Zosię do Szkoły Gospodarstwa Wiej-
skiego w Snopkowie pod Lwowem, którą ukończyła w 1934 r., ciągle interesując 
się sztuką. Starszy brat Tadeusz (1909 - 1987) poświęcił się na dobre fotografii. 
Wykonał duże cykle dokumentujące Huculszczyznę i Wojsko Polskie. Pod wpły-

wem brata w 1938 r. Zofia podjęła pierwsze udane próby fotograficzne. Wybuch II wojny światowej zastał ją  
w pracy, w biurze „Orbisu” w Stanisławowie. Boleśnie przeżyła dramat utraty niepodległości, okupację 
sowiecką, węgierską i niemiecką. W 1944 r. udało się Rydetom przedostać na Podhale. Zamieszkali  
w Rabce, gdzie starali się stworzyć namiastkę dawnego domu rodzinnego. Tu zostali pochowani ro-
dzice.

 Ojciec umarł na pogrzebie matki, ja miałam równocześnie dwa pogrzeby, znaczy w momencie, 
kiedy matkę wkładali do grobu, do ziemi, w tym samym momencie mi ojciec umarł. 

Na fali „wędrówki ludów” Zofia Rydet wyjechała na Ziemie Zachodnie. Odkryła u siebie żyłkę 
handlowca i w Kłodzku została współwłaścicielem dużego domu handlowego w centrum miasta. Walka 
władz z prywatną inicjatywą spowodowała, że Pani Zofia musiała zrezygnować z rozwoju firmy. Prze-
niosła się do Bytomia, gdzie otworzyła sklep galanteryjny. Coraz bardziej ciągnęło ją do fotografii. Na 
dobre wróciła do niej w latach 50-tych. Zrozumiała, że to szansa powrotu do marzeń. Brat Tadeusz  
z dużym zaangażowaniem fotografował wtedy scenki rodzajowe w okolicach Rabki i polskie góry. 
Wydawano nawet pocztówki z jego fotografiami. W 1955 r. Zofia Rydet przeczytała przypadkowo 
ogłoszenie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego o konkursie. Wybrała się na zebranie i postanowiła 
zapisać się do GTF-u. Środowisko fotograficzne w Gliwicach było znane w Polsce, tworzyli je  fotogra-
fowie z dużym doświadczeniem, wielu pochodziło ze Lwowa (Władysław Dec, Franciszek Hilarowicz  
i inni). Po roku 1956 nastał czas tzw. odwilży, który spowodował ożywienie twórcze i kulturalne. 
Również w dziedzinie amatorskiej twórczości fotograficznej. Wspólne fotografowanie, wymiana 
doświadczeń, konkursy i nagrody ugruntowały trwałość zainteresowań fotograficznych Zofii Rydet.  
W Towarzystwie Fotograficznym spotkała się z twórczością znanych, często awangardowych artystów 
fotografików. GTF było miejscem, gdzie odważono się spojrzeć krytycznie na dotychczasowe osiąg-
nięcia polskiej fotografii. Było to swoiste remedium na retorykę wzniosłego patosu oficjalnej fotografii 
propagandowej, jak zauważa Jerzy Busza. Ten rodzaj buntu antyestetycznego wzmógł się po Pokazie 
zamkniętym antyfotografii Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa  
w 1959 r. W tym czasie, w Warszawie pokazano słynną, światową wystawę fotograficzną Edwarda 
Steichena Rodzina człowiecza. M.in. dzięki niej polscy fotograficy odkryli na nowo znaczenie fotografii 
reportażowej i dokumentalnej, u nas kojarzonej jedynie z propagandą polityczną. Również Zofii Rydet 
przemiany ułatwiły wytyczenie drogi artystycznych poszukiwań. Wystawa indywidualna Mały człowiek 
(w 1961 r. prezentowana w Gliwicach, a potem w Galerii „Krzywe Koło” w Warszawie) to początek tej 

Czarno-białe szkice do portretu Zofii Rydet

Ja wciąż uważam, że wielką zaletą fotografii jest to, że ona do pewnego stopnia przedłuża życie, że ona jest jakby taką bronią, która 
może coś zatrzymać z  tego, co mija bezpowrotnie. Tylko fotografia może zatrzymać. No film, ale film to nie to samo. Fotogra-
fia!                                                                                                                                                                              
Zofia Rydet, 1989 
                  
Coraz większą konkurencję dla ludzi oczytanych stanowią ludzie „opatrzeni”.                                                                       
Urszula Czartoryska      

Jerzy
Kutkowski 

FO
TO

G
RA

FI
A



��arteria - Rocznik Katedry Sztuki

drogi. Przyjęto ją do Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Rydet 
stała się jeszcze bardziej aktywna, 
uczestniczyła w licznych wystawach 
krajowych i zagranicznych, odnosiła 
sukcesy, przywoziła wiele nagród  
i medali. Często podróżowała.

 Zawsze pragnęłam robić to, co 
by wzbudzało głęboką wiarę w swą 
prawdziwość i dzięki temu miało moc 
wzruszania ludzi, a równocześnie 
zmuszało do myślenia. Pracując nad 
wystawą i albumem Mały człowiek 
chciałam odrzucić stereotyp sielsko-
anielskiego dzieciństwa, a pokazać 
dziecko z całą skomplikowaną wielo-
kształtowością przeżyć i reakcji.

Rok 1964 był bardzo ważny 
dla Zofii Rydet; wydano jej album Mały człowiek i otworzono kolejną wystawę Czas przemijania, 
gdzie pokazała codzienność ludzi starych, problemy związane z samotnością i nieuchronnością 
nadchodzącej śmierci. Po wydaniu albumu jej nazwisko stało się identyfikowane w Polsce. Bardzo 
niewielu fotografików mogło się w tych czasach poszczycić wydawnictwami z własnymi pracami. 
Dodatkową satysfakcją była przychylność krytyków (np. Urszuli Czartoryskiej i Jerzego Buszy). 
Potem przyszły dalsze sukcesy. Zestaw fotografii pt. Obsesje został przyjęty na Wystawę Fotogra-
fii Subiektywnej w 1968 r. w Krakowie, oraz na wystawę Fotografów poszukujących w Warszawie  
w 1971. To były, jak się potem okazało, dwie najważniejsze wystawy w historii polskiej fotografii. Tam 
ujrzały światło dzienne niepokazywane dotychczas prace eksperymentalne i nowatorskie. Wystawy  
te były okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów twórczych wielu (dziś wybitnych) polskich foto-
grafików. Koniec lat 60-tych i lata 70-te to nowy rozdział w twórczości Rydet. Wymagające mozolnej 
pracy, ręcznie wycinane i sklejane fotomontaże nawiązywały do nurtu surrealizmu.

Miało się to nazywać Świat uczuć i wyobraźni, chciałam pokazać świat, który ze wszystkich stron 
nam zagraża i w którym jedyną rzeczą, która nas ratuje jest miłość. To były bardzo piękne dla mnie 
lata. Cztery czy pięć lat nad tym pracowałam. To było… każdy obraz był moją własną koncepcją, moimi 

własnymi myślami. Niektóre rzeczy były lekkie, ale 
właśnie to, co mi jest bardzo drogie, było trudne, 
wciąż nie miałam ekspresji tego wszystkiego, co 
chciałam pokazać w tym obrazie, znaczy takiej 
ogromnej tragedii z tego, że świat przestaje ist-
nieć, że nam zagraża ze wszystkich stron wojna  
i cały szereg konfliktów, które wtedy były bardzo 
silne. I wreszcie raz wieczorem ni stąd, ni zowąd 
wpadłam na pomysł zupełnie inny. Wycięłam to  
w inny sposób, całą głowę, i stało się to, co chcia-
łam. Byłam bardzo szczęśliwa, to było jedno z więk-
szych szczęść, powiedziałabym, mojego życia.

 Aby uatrakcyjnić pokazy swoich zdjęć, a przez 
to dotrzeć do ludzi młodych Zofia Rydet stosowała, 
popularne wówczas, diaporamy. Ta forma przekazu 
pozwalała osiągnąć dodatkowe efekty, a zarazem 
tłumaczyć niezrozumiałe i fantastyczne pomysły 
kreacyjne. Artystka, prekursorka pokazów multi-
medialnych łączyła projekcje przezroczy z efektami 
muzycznymi i słowem poetyckim, co dodawało no-
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wych wartości prezentacjom. Diapora-
my były przyjmowane entuzjastycznie 
zarówno przez widzów, jak i krytyków. 
Lata 70-te to także praca na Wydzia-
le Architektury Politechniki Śląskiej, 
gdzie prowadziła zajęcia z fotografii. 
Cykl fotomontaży Świat uczuć i wyob-
raźni, składający się z 15 serii fotogra-
fii, został wydany w 1979 r. jako album 
ze wstępem Urszuli Czartoryskiej. 
Zofia Rydet bardzo lubiła wędrówki 
po Polsce, ale i dalekie wyprawy. W to-
warzystwie fotografujących przyjaciół 
lub samotnie ale zawsze z aparatem 
fotograficznym. Bezpośredni kontakt  
z mieszkańcami wsi, w szczególności 
na Podhalu, Śląsku i Suwalszczyźnie 
był zaczynem nowego przedsięwzięcia artystycznego. Kiedy i gdzie to się zaczęło? Sama autorka po-
daje kilka wersji. Już w 1967 r. pisała do Krystyny Łuczywek o zafascynowaniu malowanymi chałupami 
Zalipia, ale również chatami w Rumunii i Jugosławii. A może początek był inny?

Kiedyś z kolegami pojechaliśmy do Jelcza – i tam jedna z hal zamieniona była na boksy – pokoje 
biurowe. I choć były one identyczne, różniły się bardzo między sobą, bo ludzie tam pracujący ozdabiali 
je tym, na co lubili patrzeć. Czego tam nie było?... piękne dziewczyny i święte obrazki, idole jazzu  
i zdjęcia dzieci, trofea myśliwych i różańce… każdy z tych pracowników wnosił piętno swojej osobo-
wości. I tak to się zaczęło…

Początkiem „zapisu socjologicznego” jest Podhale. Podhale dlatego, że mieszkam tutaj od lat, 
znaczy od końca wojny…Poza tym brat fotografował, też bardzo dużo tego Podhala, tysiące tych typów 
różnych. Jeździliśmy na różne jarmarki itd., więc ja tym Podhalem byłam zafascynowana.

Z wielkim zaangażowaniem i energią zaczęła systematycznie fotografować wnętrza zamożnych 
domów i drewnianych chałup, boksów pracowniczych i pokoi w akademiku wraz z zamieszkującymi  
w nich ludźmi. Przede wszystkim Podhale, Śląsk, Suwalszczyzna (20 z 49 województw), ale też gór-
nicza osada na północy Francji Douchy, Brooklyn, Litwa. Tysiące zdjęć. Cykl nazwany przez Urszulę 
Czartoryską Zapisem socjologicznym był próbą ocalenia poprzez dokumentację fotograficzną możliwie 
pełnego, obiektywnego obrazu wszystkich przejawów życia Polaków lat 70-tych. Przyjęła ten tytuł, nieco 
naukowy, ale dla niej był to raczej zapis nostalgiczny, emocjonalny, magiczny. Także i w tym przypad-
ku, dzięki pokazom przezroczy (diaporamom), fotografie wywoływały duże zainteresowanie widzów i 
pochlebne opinie krytyków. Wszyscy mieli jedno pytanie: jak pani to robi, że nieznajomi ludzie wpusz-

czają panią do swych domów i pozwalają się 
fotografować? Artystka rzadko i niechętnie 
o tym mówiła. Ale czasem zdradzała swoje 
sposoby na ludzi.

Pukam do drzwi, mówię „Dzień dobry” 
i podaję rękę. Wchodząc do mieszkania 
bacznie się rozglądam i od razu widzę coś 
pięknego, coś szczególnego i od razu to 
chwalę. Właściciel jest tym ujęty, że mnie się 
to podoba, ja wtedy robię pierwsze zdjęcie. 
Każdy ma w swym mieszkaniu coś, co jest 
dla niego najdroższe. Jeśli mnie się uda to 
zauważyć, to ten człowiek zaraz mi ulega. 
Ja właśnie ten moment wykorzystuję. Proszę 
by usiedli (bardzo często są to małżeństwa) 
przed główną ścianą, tą najciekawszą, 
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najbardziej zdobioną obrazami, makatkami… 
i fotografuję. Dopiero potem rozglądam się 
baczniej i fotografuję detale.

Kiedy były trudności odwoływała się do au-
torytetu Jana Pawła II, bo ten otwierał wszystkie 
drzwi. Anna Beata Bohdziewicz, która jej towa-
rzyszyła w 1988 r. w wędrówkach po Spiszu i 
dokumentowała jej pracę, tak to zapamiętała: 
Zofia słodkim głosem od razu przystępowała 
do ataku: 

– Dzień dobry, dzień dobry! A mu tu 
idziemy do pani robić zdjęcia. 

– Jakie zdjęcia? - próbowały się dowiedzieć 
atakowane osoby. 

– Takie zdjęcia, co to się za nie nic nie płaci 
i Ojciec Święty będzie je oglądał. Jest także po-

dobna sekwencja w dokumencie Różyckiego, gdzie Zofia Rydet usiłuje przekonać chłopa do zdjęcia.
– Dzień dobry panu, a pięknie! Cała chatka drewniana. Ślicznie, zrobimy panu tu zdjęcie.       
– Ale ja wiem, czy ja się zgodzę na to?                                                                          
– Pan jest taki ładny, że pan musi się zgodzić.                                                        
–  Skąd pani wie, że ja jest taki, albo taki? A może ni?                                
– A siadać, siadać tak ładnie.                                                
– Ja se muszę papierosa…                                
– Nie, nie, … z tym papierosem bardzo dobrze będzie. Do góry głowa, co ja będę miała tylko 
samą czapkę?... Klęknę przed panem, pan sobie wyobraża, ja będę klękała przed panem. I zrobię 
panu portret taki jest pan śliczny. … Ślicznie będzie ze wszystkimi obrazami. To potem pójdzie do 
Ojca Świętego. Do Ojca Świętego pójdzie to…
Podczas systematycznych, fotograficznych penetracji różnych wnętrz mieszkalnych powstawały 

nowe wątki. Zwróciła uwagę, że prawie w każdym domu jest gdzieś umieszczony portret Jana Pawła II  
i postanowiła zebrać nowy cykl zdjęć z tym motywem. Tak powstał album Obecność wydany w 1988 r. 
z tekstami Józefy Hennelowej z „Tygodnika Powszechnego”. Zapis socjologiczny zaczął się rozrastać, 
rozgałęziać. Chaty wewnątrz, na zewnątrz, wszystkie ściany, numer, ozdoby, krajobraz wkoło, portrety, 
kobiety w drzwiach, okna od wewnątrz, zakłady rzemieślników itd.

Teraz od zeszłego roku zaczęłam szaleć z zawodami. Do każdego zawodu robię też szyldy. Szyldy 
są bardzo ciekawe. Czasami nawet trochę szachruję, bo jak mam dobre wnętrze, a nie mam do niego 
ładnego szyldu, to biorę od innego… Zaczęłam też fotografować w autobusach, zawsze z drugiego 
siedzenia za kierowcą, lusterko w  którym odbija się jego twarz, i to wszystko co jest wkoło, wszystkie 
te dekoracje. Ciągle mam nowe pomysły, 
muszę to zaraz fotografować, to jest jak 
nałóg, jak wódka dla alkoholika. Mam 
tysiące filmów, z których nie mam nawet 
odbitek…

Za nieudane uważała Zofia Rydet 
próby fotografowania wnętrz mieszkal-
nych w miastach (Bytom, Gliwice). Bo 
nie dość, że zapraszali tylko znajomi, to 
jeszcze specjalnie się przygotowywali, 
częstowali herbatą, chcieli pogadać, a 
na dodatek pragnęli mieć te zdjęcia na 
własność. Reakcja widzów na te fotogra-
fie potwierdzała jej obiekcje.

Dałam tam też wtedy trochę zdjęć 
inteligencji i ludzie mi mówili – ale pani 
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powinna dać jeszcze więcej tych głup-
ków… Jakich głupków? Chodziło im  
o inteligentów. Bo mieszkania inteligen-
cji wyglądają zupełnie inaczej. Miałam 
na przykład takie zdjęcie: pusto i tylko 
stoi meblościanka, wisi jeden obrazek  
i siedzi taki inteligent i ma naprawdę 
jakąś taką głupią minę… Oni są bardzo 
nieszczęśliwi, bo nie mogą się urządzić 
tak, jak by chcieli. Sami nie wiedzą, co 
powiesić na tych ścianach. Albo nic nie 
mają, albo w wielu przypadkach mają 
jakieś różne krajobrazy, takie ładniutkie 
pejzaże…

W czasie wędrówek i rozmów  
o ludzkim przemijaniu zrodził się 
pomysł na cykl fotografii z motywem 
zanikającej na horyzoncie drogi. Zdję-
cia podkreślały symbolikę dróg i ich 
znaczenia w ludzkim życiu. Zestaw wystawiony w 1990 r. Zofia Rydet zatytułowała Nieskończoność 
dalekich dróg. Taki sam tytuł nosi film dokumentalny Andrzeja Różyckiego, traktujący o twórczości 
artystki. Podczas konkursu w Paryżu, w Centrum Pompidou film otrzymał I nagrodę za reżyserię. 
Urszula Czartoryska pisała: Droga, która zdaje się nie mieć końca, w poetyce poczernionych, piono-
wych ujęć Zofii Rydet, uświadamia, że zaledwie wycinek jej powierzchni, jej przebiegu, pobocza jest 
jak życie fragmentem większej, jakby ponadindywidualnej całości. Drogę urywa kadr, blask odbija się  
w nawierzchni, zakole wiedzie wzrok ku nieoczekiwanemu, sugerując niewiadomą, która obowiązuje, 
niepokoi, stanowi wyzwanie. 

Chciałabym zrobić jeszcze jedną wystawę, wystawę nad którą pracuję już od paru lat i która jest na 
razie tylko zamierzeniem. To będzie cały szereg drzwi. Takich jak te drzwi, czy tamte drzwi, wielkości 
normalnej. Będzie się wchodziło przez te drzwi do korytarzy, a tam znowu będą korytarze. I znów 
trzeba będzie wchodzić do następnych korytarzy, a tam znowu będą korytarze. I znów trzeba będzie 
wchodzić do następnych drzwi i wciąż nie będzie końca tych drzwi. (…) Jest to wszystko przenośnią, 
metaforą życia po życiu i śmierci.

W krótkim artykule nie uda się zatrzymać 
nad każdym przejawem aktywności twórczej Zofii 
Rydet. Wśród krytyków, recenzentów, teoretyków 
fotografii miała takich przyjaciół, jak: Urszula 
Czartoryska, Alfred Ligocki, Marceli Bacciarelli, 
Juliusz Garztecki, Adam Sobota, Jerzy Olek, Jerzy 
Lewczyński, Jerzy Busza i wielu innych. Wszyscy 
zwracali uwagę na wyjątkowość i wielkość jej 
twórczości. Rozwijała się ona dwutorowo. Jednym 
nurtem była naturalność, prostota ujęć, szczerość 
wypowiedzi i intencji, intymny, osobisty stosunek 
do fotografowanych osób i motywów, a drugim, 
równoległym: poszukiwanie nowych form wyrazu, 
inspiracje piktorializmem, surrealizmem, nowymi 
prądami sztuki nowoczesnej. W tej bogatej, wie-
lowątkowej i wyjątkowej pod wieloma względami 
twórczości nurt pierwszy jest zdecydowanie waż-
niejszy i bardziej wartościowy. Jej dorobek (mimo 
że zaczęła tworzyć dopiero w wieku 44 lat) jest 
ogromny. Kilkaset wystaw, kilkadziesiąt medali  
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i nagród, wiele odznaczeń, pub-
likacji prasowych i książkowych 
na temat jej twórczości. Prace  
w zbiorach wielu muzeów, m.in. 
Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Museum of Modern Art (MoMA)  
w Nowym Jorku, Centrum Pompi-
dou w Paryżu, Museum of Modern 
Art w Kioto, National Museum  
of Photography, Film and Television 
w Bradford i wielu innych, oraz  
w kolekcjach prywatnych na całym 
świecie.

Ca ł y  s ze r eg  o sób  uwa -
ża, że fotografia nie jest waż-
n a .  Wobec  t e go ,  j a k  k t o ś 

umiera z fotografików, to… ja widziałam cztery śmierci fotografików – to się wszyst-
ko po nich wyrzuca. Zostawia się 4 - 5 zdjęć, bo się myśli, że to się da na wystawy.  
A resztę, wszystko: filmy, wszystko idzie na śmietnik. Dlatego ja bardzo jestem przewrażliwiona. Bardzo 
bym chciała kogoś uczulić ze swoich, wciąż im mówię: może to nieładne słowo, tak jak w ten sposób 
mówię, ale doszłam do wniosku, że lepiej tak to powiedzieć, że tu są pieniądze w tym. Bo –-hm, hm 
(śmiech) - bo to pamiętajcie, że jak ja umrę, to będzie miało wartość, hm, hm (śmiech). Możecie to 
sprzedać, nie wyrzucajcie tego wszystkiego.

Zofia Rydet zmarła 24 sierpnia 1997 r. w Gliwicach. W 1998 r. zmarła Urszula Czartoryska, ale 
jej projekt wielkiej wystawy twórczości Zofii Rydet udało się zrealizować w Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Wystawę prezentowano w wielu miastach w latach 1999 - 2000.

Autor – ur. 1950, studia w Instytucie Wychowania Plastycznego WSP w Krakowie, dyplom z fotografii i rysunku  
u prof. Haliny Cader. Twórczość w dziedzinie malarstwa (do lat 80-tych), rysunku, grafiki wydawniczej i fotografii. Od 15 lat uczy 
fotografii w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu. 

PRZYPISY:
1 Andrzej Różycki, „Nieskończoność dalekich dróg”. Podpatrzona i podsłuchana Zofia Rydet  A. D. 1989, „Konteksty” 
[Instytut Sztuki PAN, Warszawa] 1997, nr 3/4                                   
2 Urszula Czartoryska, Zofia Rydet, „Konteksty” 1997, nr 3/4 
3 Urszula Czartoryska, Bez tytułu – o Zofii Rydet, www.galeriaff.infocentrum.com, 1997                                                  
                
4 Anna Beata Bohdziewicz, Zostały zdjęcia, „Konteksty” 1997, nr 3/4                                                                        
                                                      5 Zofia Rydet o „Zapisie socjologicznym”, „Konteksty” 1997, nr  3/4                   
                                                                                                   6 Wiesława Wierzchowska, Zofia Rydet rozmawia z 
redakcją, „Projekt” 1979, nr 2
7 Krystyna Łyczywek, Rozmowy o fotografii 1970 -1990, Szczecin 1990                         
8 Jerzy Busza, Wobec fotografów, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1990                         
                                                                                 
9 Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet - szkic biograficzny, www.fototapeta.art.pl, 1999                          
10 Zofia Rydet (1911 - 1997) Fotografie, www.fototapeta.art.pl, 1999                                                      
11 Zofia Rydet 1911 - 1997, „-grafia. Czasopismo o kulturze wizualnej” [Kraków] 2005, nr 4(13)                                   
 12 Krzysztof Jurecki, Nieskończoność dróg w fotografii Zofii Rydet, www.fototapeta.art.pl, 1999  
13 Krzysztof Jurecki, Sylwetki - Zofia Rydet, www.culture.pl, 2004             
14 Krzysztof Jurecki, Próba podsumowania dorobku twórczego Zofii Rydet, www.korex.boo.pl                                           
                                                      15 Anna Kwiecień, Zofia Rydet w Bratysławie, www.gliwice.com, 2005                      
           
16 Nieskończoność dalekich dróg, Film dokumentalny (28 min.), Reżyseria: Andrzej Różycki, Operator: Stefan Nitosławski, 
Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź 1990
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Stanisław 
Zbigniew  
Kamieński

O moim fotografowaniu

Mój tekst o zajmowaniu się fotografią zaczynam cytatem z jednego z esejów Susan Sontag,  
zebranych w książce O fotografii, ponieważ sam piszę na początku o pamiątkowych zdję- 
ciach rodzinnych. Kanwą tego tekstu postanowiłem uczynić osobiste wspomnienia z fotografią 

związane, mam nadzieję, że nie zniechęci to czytelnika, a być może pozwoli mu dostrzec analogie  
z własnymi perypetiami z aparatem fotograficznym i poszukiwaniem swojej drogi do fotografii. Refleksje 
wysnute z doświadczeń wydają się bardziej przekonujące i wiarygodne od tego, co się nam wydaje. 
Chyba, że mamy do czynienia z przenikliwą intuicją, wiedzą i literackim talentem Susan Sontag. Jej 
eseje pisane ponad trzydzieści lat temu nie straciły na aktualności, choć w technice dokonał się za-
wrotny postęp. Myśli Sontag będę cytował jeszcze kilkakrotnie, pozostając pod wrażeniem trafności 
sformułowań amerykańskiej pisarki.   

Z fotografią o charakterze pamiątki rodzinnej miałem do czynienia od najmłodszych lat, tato ustawiał 
nas do zdjęć – moją mamę, siostrę i mnie – przy okazji niedzielnych spacerów, pobytów na wakacjach; 
mama wklejała zdjęcia do albumów, lubiliśmy je oglądać. Kiedyś zamiast lodówki, na którą długo Ro-
dzice odkładali pieniądze, tata kupił nowy aparat fotograficzny Altix, wcześniej fotografował starym, 
niemieckim, dużoobrazkowym, który przywiózł z wojny. Niestety, potem podarował go jakiejś szkole, 
a ja, słysząc o takich planach, nie zaprotestowałem, teraz dziwię się sobie. Jak bardzo chciałbym dziś 
mieć przy sobie ten aparat. Pierwsze samodzielne zdjęcia Altixem robiłem jeszcze w starym mieszka-
niu (na Żeromskiego pod 59) przy świetle elektrycznym, nie mogę przypomnieć sobie, dlaczego były 
to zdjęcia we wnętrzu, a nie na dworze, czy zostało to 
podyktowane świadomą decyzją, jakąś koniecznością, czy 
zwykłym przypadkiem. Myślę o tym dziś, kiedy właściwie 
unikam fotografowania na zewnątrz, a interesują mnie 
zdjęcia we wnętrzach, przy świetle raczej rozproszonym, 
bez silnych kontrastów światła i cienia. Czy była w takim 
postępowaniu antycypacja przyszłego, bardzo precyzyjnie 
określonego, wyznaczonego w swoich granicach progra-
mu? Zapewne nie.

Kiedy po maturze nie dostałem się na studia do 
warszawskiej ASP, poznałem jesienią 69 roku Janka Buj-
nowskiego, on również nie został przyjęty na Akademię i 
pracował w pracowni dekoratorskiej PSS; ja podjąłem tam 
pracę od nowego roku i wówczas poznałem także Jurka 
Kutkowskiego, który już pracował tam z Jankiem. Mie-
liśmy wszyscy wspólne zainteresowania, rozmawialiśmy  
o sztuce, popołudniami przygotowywaliśmy się do ko-
lejnego egzaminu na studia. W dekoratorni rozmowy 
często schodziły na fotografię, w wyposażeniu pracowni 
znajdował się powiększalnik, pozwalano nam czasem  
z niego korzystać. Pamiętam pierwszą wspólną „sesję 
fotograficzną” z Jankiem w parku Kościuszki, chyba  
w czasie godzin pracy, w chłodny szary dzień przed-
wiośnia 70 roku. Janek wykorzystywał możliwości, jakie 
tworzyła głębia ostrości przesłony, kiedy mały obiekt na 

Aparaty fotograficzne towarzyszą życiu rodzinnemu. Zgodnie z badaniami socjologicznymi wykonanymi we Francji, większość rodzin 
ma aparaty fotograficzne, ale w rodzinach wychowujących dzieci aparaty te spotyka się dwukrotnie częściej, niż w rodzinach bezdziet-
nych. Nie fotografować własnych dzieci, zwłaszcza gdy są małe, to oznaka rodzicielskiej obojętności, podobnie jak nie pozowanie 
do wspólnego zdjęcia w dniu ukończenia szkoły jest wyrazem młodzieńczego buntu.1
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pierwszym planie w zależności od ujęcia wydaje się większy 
od ogromnego, usytuowanego dalej, bawił się takimi efektami  
z wrodzonym poczuciem humoru. 

Na kilka lat zaanektowałem aparat ojca, robiłem dużo 
czarno-białych zdjęć, w sklepie „Foto-Optyki” można było 
dostać od czasu do czasu filmy ORWO lub węgierskie Forte, 
najbardziej lubiłem orwoskie o czułości 27 DIN, które przy 
powiększeniach dawały duże ziarno, starałem się wywoływać 
filmy tak, aby uzyskać maksymalnie duże kontrasty pomię-
dzy miejscami jasnymi i ciemnymi. Stopniowo urządziłem 
własną ciemnię fotograficzną, filmy, koreksy i odczynniki 
kupowałem przy okazji wyjazdów do NRD i Czechosło-
wacji. Pamiętam, że ulubioną wielkością papieru, na jakim 
pracowałem, był format 13 x 18 cm, najczęściej kupowa-
łem papiery twarde, które sprzyjały jeszcze kontrastowości 
zdjęć; przy powiększalniku w łazience spędzałem całe noce, 
potem następnego dnia suszyłem zdjęcia nieprzytomny  
ze zmęczenia na pożyczonych suszarkach, zanim nie doro-
biłem się własnej.

Przez całe studia dojeżdżałem na zajęcia do Krakowa  
i Warszawy, mieszkając w Radomiu, Jurek pracował w dal-
szym ciągu w dekoratorni PSS i malował obrazy, często 
w soboty i niedziele wybieraliśmy się razem „na zdjęcia”. 
Interesował mnie wówczas zgeometryzowany pejzaż miejski, 
odzywała się też potrzeba dokumentowania miejsc, wśród 
których mieszkałem, mojej dzielnicy, mojego miasta. Właści-
wie fascynowała mnie jego szpetota, bylejakość, niechlujność 
zabudowy, podobnie jak wielu fotografików, których przyciągały malownicze spustoszenia towarzyszące 
życiu miejskiemu2. Uprawiałem swoisty turpizm, ulegając urokowi brzydoty wynikającej z ruinacji, za-
niedbania, zapomnienia i porzucenia. Być może z tych doświadczeń wzięło się trwałe upodobanie do 
doszukiwania się, postrzegania wdzięku, urody poprzez brzydotę, pewnego porządku poprzez bałagan, 
brak klarowności, przypadek.

Przypominam sobie pewną sesję fotograficzną, na którą wybraliśmy się z Jurkiem w kwietniową 
noc, kiedy niespodziewanie spadło dużo śniegu, tworzącego w świetle latarni niesamowitą scenerię. 
Fotografowanie miasta w sobotnie lub niedzielne ranki miało tę zaletę, że na ulicach nie było prawie 
wówczas ludzi, którzy nie byli mi potrzebni w kadrach, a nawet przeszkadzali, interesowały mnie 
bryły domów w miejskiej przestrzeni, skomplikowane geometryczne układy, skąd był już tylko krok do 
moich abstrakcyjnych rozwiązań w rysunkach i obrazach. Ale tamte doświadczenia nie stanowiły dla 
nich inspiracji, jeśli obie aktywności miały ze sobą coś wspólnego, to raczej na zasadzie uzupełniania 
się, kompensaty, pozostając dziedzinami sobie obcymi. Fotografia zbliżała mnie do otaczającej rze-
czywistości, rysunek i malarstwo oddalały mnie od niej; kiedy czułem, że za bardzo zamykam się w 
wieży abstrakcyjnych planów, zaczynałem przyglądać się światu obiektywem aparatu fotograficznego, 
aby po krótkim czasie uciekać znowu do mojej kryjówki. W eseju Heroizm widzenia Susan Sontag pisze,  
że w potocznym rozumieniu fotograf przejął rolę malarza i zaczął dostarczać obrazy, które dokładnie 
opisują rzeczywistość. Za to (...) malarz winien być głęboko wdzięczny, uzurpację tę traktując jako 
wyzwolenie. Biorąc na siebie zadanie realistycznego odwzorowywania, do tej pory zmonopolizowanego 
przez malarstwo, fotografia uwolnić miała to ostatnie, umożliwiając mu pójście za głosem innego wiel-
kiego współczesnego powołania - abstrakcji.3 Ale dodaje pisarka od razu, że relacje pomiędzy fotografią  
i malarstwem nie były tak jednoznaczne, bo gdy fotografia wkraczała na arenę, malarstwo samo już roz-
poczynało długi odwrót od realistycznej figuracji. (...) Teren, który fotografia zaczęła zajmować w błyska-
wicznym tempie i z pełnym sukcesem, zostałby i tak wyludniony.4 Jako dowód takiego twierdzenia Sontag 
zestawia ze sobą daty urodzin Williama Turnera (1775), uważanego za twórcę pierwszych abstrakcji,  
i Foxa Talbota (1800), jednego z wynalazców fotografii. Sontag pisała swoje eseje na początku lat 70-
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tych, dziś widzimy, że malarstwo nie opuściło całkowicie terytoriów zajmowanych przez stulecia, ale  
i Susan Sontag podkreśla skomplikowane relacje pomiędzy obu dziedzinami sztuki. Chciałoby się wręcz 
mówić o zemście malarstwa – pisze – i o pragnieniu fotografów, by zajmować się czymś innym, niż 
rejestrowanie rzeczywistości...5

Powracam do moich wspomnień; w pewnym momencie, a był to chyba koniec lat 70-tych, zaczą-
łem robić więcej niż zwykle zdjęć Radomia, jakbym czuł, że niebawem przestanę się tym interesować  
i muszę zgromadzić jak najwięcej materiału, bo potem nie będzie już żadnych uzupełnień. Wywoływałem 
filmy, ale nie robiłem już odbitek, zabrakło siły i chęci. Filmy zwinięte w rolkach, nigdy nie wykorzystane, 
leżą do tej pory w starym pudle po kapeluszach i jeszcze w paru innych mniejszych pudełkach.

Kiedy dziś przychodzi mi przemierzać stary, zrujnowany zaułek, zresztą świadomie czy nie, wybieram 
takie drogi, aby znaleźć się w jednym z miejsc, które lubiłem, (które uległo zmianie albo pozostało takie 
jak dawniej), wraca na moment dojmująca potrzeba przyjrzenia się mu obiektywem aparatu, zanotowanie 
jego obecnego wyglądu w kilku kadrach, niektóre obrazy, jakie napotykam, wydają się genialne w swojej 
kompozycji, barwie, w świetle lub mroku. Przywołuję się jednak do porządku – tamten etap twórczości 
zamknął się dla mnie dwadzieścia lat temu i nie mam czasu, aby do niego powracać, zresztą może to 
zrobić, być może lepiej ode mnie, ktoś inny, w końcu chodzić z aparatem fotograficznym po mieście 
może każdy. Kiedy to napisałem, przypomniałem sobie, że wówczas byliśmy czasem legitymowani, 
indagowani przez milicję w związku z naszymi „zajęciami w plenerze”, ale w rezultacie dawano nam 
zawsze spokój - moja legitymacja pracownika ASP w Warszawie i stempel w dowodzie o wykonywaniu 
zawodu artysty plastyka robiły wrażenie.

Kilka ważnych, jak mi się zdaje, zdjęć w moim dorobku fotograficznym wykonałem podczas pobytu 
w Świnoujściu w 74 r., w ekipie, która zajmowała się oprawą plastyczną Festiwalu Artystycznego Mło-
dzieży Akademickiej tzw. Famy. Kierowała ekipą Teresa, żona Jana Bujnowskiego, był też Jurek Kutkowski, 
Józef Rozbrój i Maciej Pytel. Zrobiłem wówczas kilka fotografii w pomieszczeniu, gdzie wykonywaliśmy 
dekoracje, kiedy nasza ekipa zajęta była wspólną pracą przy montowaniu jakichś elementów plastycznych, 
chyba rur z płótna i drutu. Tamte zdjęcia wykonane w naturalnym, rozproszonym świetle we wnętrzu, w 
którym uwija się grupa ludzi, zapamiętałem do dziś wśród setek innych, jako zapis pomiędzy fotografią 
pamiątkową a reporterską.

Mniej więcej w rok po ukończeniu studiów  
i rozpoczęciu pracy asystenta w pracowni lito-
grafii warszawskiej ASP, kupiłem własny aparat 
fotograficzny; wtedy nie było to takie proste, 
większość towarów załatwiało się lub wystawało 
w kolejkach. Dowiedziałem się, że ktoś zajmuje 
się przywożeniem aparatów z NRD na zamówie-
nie, wybrałem prosty model Praktiki LTL 3, za-
mówiłem również obiektyw szerokokątny o ogni-
skowej 24 mm. Pamiętam do dziś chwilę w hallu 
wydziału grafiki na parterze, kiedy odbierałem 
od handlarza sprzęt fotograficzny przywieziony  
z Niemiec, widzę jeszcze światło padające  
z ogromnych okien i odbijające się od białych 
ścian i szarej płaszczyzny posadzki, kiedy zała-
twiamy transakcję, stojąc obok masywnej ławki  
u wylotu klatki schodowej.

Niebawem urodził się mój pierwszy syn 
Mateusz i tym samym rozpoczął się dla mnie 
kilkunastoletni okres zdjęć rodzinnych; w pierw-
szych latach zajęcie fotografowania własnych 
dzieci, wywoływanie filmów i siedzenie w ciemni 
nad odbitkami pochłaniało mnie ogromnie, 
potem stopniowo robiłem mniej zdjęć, a na 
początku lat 90-tych przestałem zajmować się 
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tym prawie zupełnie, ślęczenie nocami przy 
powiększalniku stało się pracą ponad siły. Do 
tego przez zaniedbanie wynikające z niechęci 
do spraw technicznych zepsułem światłomierz 
w aparacie, ze starej baterii wylał się elektrolit 
powodując zwarcie instalacji; okazało się, że 
uszkodzenie jest nie do naprawy. Kupiłem na 
targu od handlarzy ze Wschodu rosyjski świat-
łomierz, który z powodzeniem zastępował stary; 
to dziwne, ale moment kupowania tego światło-
mierza na tzw. Korei pamiętam również dobrze: 
stoję przed wielką płachtą folii rozciągniętą na 
ziemi, leży na niej mnóstwo najrozmaitszych 
przedmiotów od bielizny, poprzez narzędzia, 
lekarstwa, kosmetyki i rzeczy, których nie jestem  
w stanie nazwać i zakwalifikować, po elektro-
nikę, jest wiosenne popołudnie z bocznym już 
światłem słonecznym, które rozjaśnia szare 
płaszczyzny ziemi, asfaltu, chodnika, drzewa  
o ostrym, wyrazistym rysunku, jeszcze bez 
liści.

Był to czas, kiedy ze wszystkimi innymi 
zmianami wkraczała do nas z Zachodu koloro-
wa fotografia z nowymi technologiami, zaczęły 
powstawać liczne zakłady fotograficzne, zwane 
w skrócie od nazwy „laboratorium” – labami, 
oferujące zupełnie inny poziom usług w tej 

dziedzinie. Byłem nastawiony nieufnie do kolorowych zdjęć, jak zresztą do wszystkich nowości tech-
nicznych, które napotykałem; zauważyłem, że jestem z natury konserwatystą. Pamiętałem również 
dawną kolorową fotografię z okresu socjalizmu, pozostawiającą tyle do życzenia, o okropnych barwach  
i fatalnych zestawieniach kolorystycznych, która prócz tego była bardzo nietrwała – zdjęcia szybko pło-
wiały na świetle. Zanim jednak przejdę do mojej przygody z kolorem w latach 90-tych, cofnę się jeszcze 
do początku działalności artystycznej, do jednej z pierwszych wystaw w galerii „empiku”, gdzie obok 
rysunku i grafiki pokazywałem także fotografię. Wspominam o tym dlatego, że było wówczas dla mnie 
czymś zupełnie naturalnym umieszczanie obok siebie zdjęć i rysunków, obie wypowiedzi miały podobny 
charakter notatki, szkicu, choć ich warsztaty i środki przekazu były zróżnicowane. Przypominam sobie 
jeszcze jedyną jak dotychczas w moim dorobku wystawę, gdzie pokazywałem wyłącznie fotografię. 
Na początku lat 80-tych fotografowaliśmy z Jurkiem Kutkowskim stary cmentarz radomski przy ulicy 
Limanowskiego, wówczas Dzierżyńskiego, stare niszczejące lub zniszczone groby. 

Zdjęcia na cmentarzach robiłem od dawna, lubiłem melancholijny klimat, smętek tych miejsc  
w połączeniu ze specyficznym pejzażem wynikającym z charakteru zabudowy. Tym razem jednak dała  
o sobie znać pasja dokumentalisty, którą zauważyłem u siebie już wcześniej, kiedy obchodziłem  
z aparatem radomskie ulice i zaułki. Na wystawie, którą urządziliśmy wspólnie z Jurkiem w bocznej nawie 
kościoła ONMP (może już wówczas, w 1984 r., konkatedry), z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej, znalazły się nasze zdjęcia z cmentarza pokazujące przede wszystkim groby popadające w ruinę, 
zaniedbane i opuszczone, ale także, a może w większym stopniu, dewastowane i świadomie niszczone. 
Wystawa miała więc aspekt interwencyjny i ta jej cecha została przede wszystkim zauważona.

Stopniowo zacząłem odczuwać coraz dotkliwiej niedoskonałości mojego warsztatu fotograficznego, 
niski poziom techniczny zdjęć zniechęcał mnie do dalszej pracy i tzw. próżnia po fotografii wypełniła 
się zaraz innego rodzaju aktywnością, ale to już osobny wątek.

Na początku lat 90-tych zacząłem przyglądać się, jak już wspomniałem – nieufnie, fotografii ko-
lorowej; wyjeżdżając na wakacje, kupowałem kilka kolorowych filmów, jesienią robiłem odbitki w labie  
i byłem wielokrotnie rozczarowany ich złą jakością, która często wynikała z braku doświadczenia chłopaka 
obsługującego maszynę, ale czasem wpływała na nią moja niefachowość. Najbardziej irytowały mnie 
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przerysowane kontrasty pomiędzy miejscami jasnymi i ciemnymi – albo obszar oświetlony stawał się 
białą, pustą plamą, albo miejsce w cieniu zamieniało się w plamę dziurawej czerni. W fotografii czarno-
białej, kiedy sam siedziałem przy powiększalniku, dobierając rodzaj przesłony, papieru i odczynników, 
potrafiłem temu zaradzić, tutaj poprawki były na ogół niemożliwe.

Pomimo jednak wielu niepowodzeń fotografia kolorowa intrygowała mnie coraz bardziej, choć 
fotografowałem niewiele moim nieco już anachronicznym sprzętem, wyciągałem wnioski z nowych 
doświadczeń, choć możliwości nauki pozostawały skromne i niewystarczające, być może dlatego moje 
ówczesne działania były nieregularne i chaotyczne, niekonsekwentne. Odczuwałem jednak, że czas 
fotografii czarno-białej, „artystycznej” już dla mnie minął, jak przemijała młodość, do wieku dojrzałe-
go należała fotografia kolorowa, w opozycji do tamtej – bardziej dokumentacyjna, byłem o tym coraz 
bardziej przekonany.

Zabrałem moją Praktikę, jadąc do Orońska na wernisaż wystawy Jacka Waltosia 22 czerwca  
1996 r.; przyjechało kilku znajomych artystów z Krakowa i, jak to zdarzało mi się od czasu do czasu, 
zrobiłem pamiątkowe zdjęcia - grupa osób zebranych do fotografii na tle dużego monochromatyczne-
go szkicu Jacka z postaciami ludzkimi, ni to rysunku, ni obrazu - powtórzyłem ten motyw kilka razy. 
Byłem zadowolony z odbitek, a oglądając je wielokrotnie, zacząłem zastanawiać się, czemu te fotogra-
ficzne obrazy wzbudzają moje szczególne zainteresowanie; było to coś więcej niż tylko zadowolenie  
z dobrze zrobionego zdjęcia. Czułem, że udało mi się powołać nową jakość fotograficznego obrazu; 
po latach zrozumiałem, że zawdzięczam to – najogólniej mówiąc – obecności sztuki na zdjęciach  
i poszukiwaniem jej związków ze zwykłym, codziennym życiem, również życiem artystów, ale wówczas 
nie było to dla mnie oczywiste. Wiedziałem jednak, że powstało coś innego niż dotychczas, co wskazuje 
mi kierunek dalszego postępowania w tej dziedzinie.

W sierpniu i wrześniu 96 r. zrobiłem fotograficzną dokumentację wystawy Jacka w Orońsku, trochę 
z poczucia koleżeńskiego obowiązku, ale jednocześnie stawiając znak równości pomiędzy dokumenta-
cyjnym i kreacyjnym aspektem tego przedsięwzięcia, a więc traktując to jako własne zadanie artystycz-
ne. Kilkanaście z tych zdjęć Jacek opublikował w wydawnictwie towarzyszącym jego kolejnej wystawie  
w warszawskiej Galerii Studio w styczniu 97 roku. Na wernisażu również robiłem zdjęcia, a tego dnia 
wcześniej zrobiłem szerokokątnym obiektywem dwie fotografie w czasie odwiedzin u Eugeniusza Mar-
kowskiego w jego pracowni. Zdjęcia te nie satysfakcjonowały mnie, ale jednocześnie nie zniechęcały,  
a wręcz przeciwnie – zachęcały do podobnych działań.

Poczułem, że wraca dawna, zaniedbana lub zapomniana potrzeba opisywania rzeczywistości przy 
użyciu aparatu do zdjęć, zacząłem przyglądać się światu okiem obiektywu i obrazem kadru fotogra-
ficznego wyczuwać ulotne chwile 
niepowtarzalnych sytuacji. Żało-
wałem każdej przegapionej okazji 
do świetnego zdjęcia, odczuwałem 
boleśnie wszystkie nadzwyczajne 
– jak mi się wydawało – zbiegi 
okoliczności służące powstaniu na 
moment niepowtarzalnego obra-
zu, którego jednak nie zdążyłem 
zarejestrować na kliszy. Przy takich 
okazjach mogłem zauważyć, że je-
stem pozbawiony z natury refleksu 
fotoreportera, skonstatowałem to 
tyleż z żalem, co może bardziej 
pewną przekorną zgodą na fakt, 
że ten rodzaj fotografii leży, 
chociażby z konieczności, poza 
obszarem moich zainteresowań i 
możliwości.  

Poczułem nawet ulgę, bo 
zrozumiałem, że uprawianie ama-
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torskiej fotografii reportażowej, to w ogóle zły 
sposób na życie, który może zmienić uczestnika 
własnego świata w jego obserwatora. Bronisław 
Malinowski w pewnym momencie skończył pisać 
(dziennik), aby zacząć „żyć naprawdę”.6 W mojej 
decyzji kryło się podobne przekonanie. Susan 
Sontag pisze o tym problemie tak: Fotografo-
wanie jest nie tylko rodzajem zaświadczenia o 
przeżyciu czegoś, jest także środkiem rezygnacji  
z przeżyć, ponieważ człowiek ogranicza je 
wyłącznie do poszukiwania ładnych widoków,  
a przeżycia przekształca w obrazy i pamiątki. 
Podróż staje się strategią gromadzenia zdjęć.7 
Nieco dalej formułuje to jakby dobitniej: Nie 
byłoby błędem stwierdzenie, że ludzie odczu-
wają przymus fotografii: przymus przekształcenia 
całego swego doświadczenia w sposób widze-
nia. Koniec końców przeżycie utożsamiamy z 
utrwaleniem czegoś na zdjęciu...8 Pomyślałem,  
że muszę wybrać tylko jedną dziedzinę rzeczy-
wistości, którą będę dokumentował przy pomocy 
aparatu, zaś w innych sytuacjach pozostanę obo-
jętny wobec możliwości tworzenia – rejestrowania 
obrazów.

Doszedłem do wniosku, że powinna to 
być dziedzina niedostępna większości, ni-

komu innemu lub niewielu innym, mnie wyjątkowo. Bo – myślałem – każdy może fotogra-
fować przyrodę, krajobrazy, anonimowego człowieka w różnych sytuacjach życia społecz-
nego czy własną rodzinę. Fotografowanie stało się dziś rozrywką niemal równie masową,  
co życie seksualne czy taniec.9 Każdemu wolno pstrykać zdjęcia na ulicy lub targu w Radomiu, Kra-
kowie czy Nowym Jorku, w kanionie rzeki Colorado czy z Muru Chińskiego. To, co kiedyś musiało 
być zauważone nader inteligentnym okiem, może teraz dostrzec każdy (...) pouczony przez zdjęcia10  
w prasie codziennej, w kolorowych czasopismach, na plakatach i bilboardach.

Zdałem sobie sprawę, że te wyjątkowe okazje stwarzają mi spotkania z artystami w ich pracow-
niach, wizyty, w których uczestniczę od lat, organizując wystawy rysunku, czy wybierając dzieła arty-
stów do muzealnej kolekcji. Jednocześnie zacząłem żałować, że wpadłem na ten pomysł tak późno,  
że nie odnotowałem setek wcześniejszych wizyt, że spotkania z wieloma artystami są już niemożliwe. 
Ale też skonstatowałem, że wzajemny brak skrępowania, kiedy wyciągam aparat fotograficzny podczas 
odwiedzin w czyjejś pracowni, wynika z obracania się latami w tym środowisku, które poznałem i które 
mnie zdążyło poznać. Takie postępowanie przed laty mogłoby stwarzać sytuacje niezręczne, gdy dziś 
skrępowanie pojawiało się rzadko.

Mimo wszystko byłem wyczulony na powstawanie napięć z tego powodu i stopniowo wypracowałem 
własną technikę postępowania, aby ograniczyć do minimum poczucie niezręczności towarzyszące foto-
grafowaniu. Wykluczyłem stosowanie lampy błyskowej, co prawda, bardziej ze względów artystycznych, 
korzystając wyłącznie z zastanego światła, wolałem światło naturalne, dzienne, ale niekiedy, wcale nie 
rzadko, musiałem zgadzać się na sztuczne, elektryczne. Przy okazji zauważyłem, jak dużo w roku jest  
w naszej szerokości geograficznej dni pochmurnych i ponurych, mrocznych. Używałem coraz częściej 
statywu i wężyka, dzięki czemu nie musiałem chować się niejako za aparatem w czasie robienia zdjęć, 
stosowałem samowyzwalacz, który uruchamiał migawkę, gdy znajdowałem się w innym miejscu niż aparat. 
Jest coś takiego w twarzach ludzi, gdy nie widzą, że się im przyglądamy, co nie pojawia się u nich, gdy 
wiedzą, że ktoś im się przygląda11 – to oczywistość dla każdego fotografującego ludzkie twarze. 

Ale nie to było w mojej metodzie najistotniejsze, ważniejsza od samej techniki okazała się psy-
chologia; nigdy nie odwiedzałem artystów po to tylko, aby ich fotografować, ale zawsze w jakiejś innej 
sprawie, przeważnie dotyczącej muzeum, pomysł robienia zdjęć pojawiał się jak gdyby przy okazji  
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i spontanicznie. Starałem się nie odwiedzać nikogo sam, 
obecność Mieczysława Szewczuka, kierownika muzeum, 
z którym najczęściej wspólnie załatwiamy sprawy służbo-
we, była tu bardzo pomocna; M. koncentrował uwagę go-
spodarza na sobie, prowadził konwersację, podejmował 
rwący się niekiedy wątek rozmowy. Ciekawe wydawało 
mi się to, że o ile nad techniką fotografowania praco-
wałem świadomie, doskonaliłem ją, można powiedzieć 
– działałem rozmyślnie, o tyle psychologiczne metody 
postępowania kształtowały się w ciągu wielu lat niejako 
samorzutnie, bez planów robienia zdjęć w przyszłości. To 
raczej fotografowanie pojawiło się jako następstwo, wynik 
takiego właśnie spotykania się z artystami, a wielokrotne, 
wcześniejsze wizyty przygotowały po temu grunt.

Wracając często pamięcią do spotkań z artystami 
nieżyjącymi już dzisiaj, albo chorymi i niedołężnymi, 
zacząłem stosować zasadę Hanny Krall, aby zdążyć 
przed Panem Bogiem; zauważyłem, że specjalizuję 
się w fotografiach ludzi starszych, że planując kolejne 
spotkanie, biorę pod uwagę wiek artystów. Korzystałem, 
co prawda, z każdej nadarzającej się okazji i robiłem 
zdjęcia wszystkim tym, którzy w moim mniemaniu na 
to zasługiwali, których twórczość i osobowość cenię, ale tzw. seniorów i klasyków fotografowałem w 
poczuciu spełniania doniosłej misji, czy wypełniania ważnego zadania wyznaczonego mi przez kogo 
- nie wiem. 

Używałem coraz czulszych klisz, skracając w ten sposób czasy naświetlania negatywów, natomiast 
stosowałem i niezmiennie stosuję duże przesłony obiektywu, o liczbie minimum. Chcę, żeby moje 
obrazy fotograficzne miały możliwie dużą głębię ostrości. Nie lubię zdjęć z wyostrzonym jednym tylko 
planem, jednym elementem kompozycji, podczas gdy reszta ustępując jak gdyby miejsca rozpływa się, 
przybiera formy niewyraźne, płynnie przechodzące jedne w drugie. Wolę skomplikowane kompozycje 
wieloelementowe, drobiazgowo rejestrujące szczegóły różnych planów i skrywające w ten sposób na 
pierwszy rzut oka czy nie ujawniające od razu głównego obiektu mojego zainteresowania. Czy mogę 
wyodrębnić taki obiekt, czy postać, twarz, spojrzenie i gest fotografowanego człowieka interesowa-
łyby mnie w oderwaniu od atmosfery pracowni, mieszkania, bez kontekstu otaczających sprzętów, 
przedmiotów, dzieł sztuki? Zdecydowanie wolę zdjęcia, które mają charakter „inwentaryzacyjny” od 
„artystycznych” impresji na fotografowany temat.

Postanowiłem kupić aparat fotograficzny z obiektywem o zmiennej ogniskowej firmy Canon (na-
mawiał mnie do tego Marcin Pawłowski) i wybrałem się pierwszy raz na fotograficzną giełdę do war-
szawskiej Stodoły. Aparat, który kupiłem – używany Canon A1 źle naświetlał negatywy, zepsułem w 
ten sposób wiele filmów m.in. z ostatniego spotkania ze Zbysławem Markiem Maciejewskim, i w końcu 
sprzedałem go w zakładzie, który podjął się jego naprawy; wówczas kupiłem, będąc jesienią 1998 
przejazdem w Monachium, Canona  eosa 500 W z obiektywem 28 - 80 mm i elektronicznym węży-
kiem. Później, latem 2002 r. wymieniłem korpus aparatu na Canona eosa 30 i dokupiłem lepiej rysujący 
obiektyw 24 - 85 mm. Na giełdę do Warszawy zacząłem jeździć regularnie, mniej więcej co pół roku,  
i przywoziłem stamtąd zapas filmów Fujicolor na cały ten czas.

A jednak pomimo moich zabiegów, aby artyści, u których robię zdjęcia, nie czuli się podpatrywa-
ni, a przez to skrępowani, aby atmosfera odwiedzin pozostawała naturalna, wytwarzała się niekiedy 
specyficzna aura wywołana świadomością utrwalania tych sytuacji; był to rodzaj napięcia, które można 
nazwać pozytywnym, bo nie przykrym i męczącym, dziwna gra pomiędzy gospodarzem i nami. Zacząłem 
nazywać takie wizyty ze zdjęciami „Teatrem Spotkań”, zastanawiając się, czy nie jest to nazwa nieco na 
wyrost wobec działań odbywających się przy okazji i na uboczu innych spraw.

Z czasem robiłem coraz mniej zdjęć na samowyzwalacz, w których mogłem pojawiać się w ka-
drze, a więcej portretów odwiedzanych artystów, wynikało to często ze względów tak prozaicznych, 
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jak ciasnota pomieszczeń, gdzie spotykaliśmy się. Ale nie wypełniałem kadru samą postacią, chciałem 
pokazać także mieszkanie, pracownię, dzieła sztuki i przedmioty, którymi otaczają się artyści i które ich 
otaczają. Nazywam takie zdjęcia portretem artysty we wnętrzu. Te dwa rodzaje fotografii przeplatają 
się często ze sobą.

Niedawno Leszek Sobocki przypomniał mi o zdjęciach, które na przełomie lat 70-tych i 80-tych 
robiłem u niego w pracowni na Pachońskiego; pamiętam, że fotografowałem także Tadeusza Brzozow-
skiego w Zakopanem i Ernę Rosenstein z kotką Murką w jej mieszkaniu przy Karłowicza na Mokotowie, 
Janka Uhrynowicza na Cieszyńskiej w Krakowie, Jacka Waltosia w czasie wspólnego wyjazdu do Kazi-
mierza nad Wisłą. Więc już przed laty ciągnęło mnie do fotografii z pogranicza zdjęć pamiątkowych  
i dokumentalnych, reportażu i psychologicznego portretu, która łącząc w sobie po trosze wszystkie te 
gatunki, tworzy jakość nową, trudną do nazwania.

Być może określenia, które już wymieniłem, obszar pomiędzy „teatrem spotkań” a „portretem 
artysty we wnętrzu” – taka opisowa nazwa dobrze oddaje charakter mojej fotografii, moje wobec niej 
oczekiwania i wyobrażenia – czym ma być, jakiego rodzaju wypowiedź ma stanowić, do czego się od-
nosić, jakie mają być jej związki ze światem sztuki i otaczającą nas rzeczywistością oraz między nimi 
nawzajem.

Fotografować – to wstrzymywać oddech – powtarzał podobno Henri Cartier-Bresson. 
Fotografować – to w jednej chwili, w przeciągu sekundy rozpoznać zjawisko – dodawał – To na 

jednej linii celu umieścić głowę, oko i serce.
Znajduję pewne związki własnej postawy robiącego zdjęcia z rozumieniem fotografowania wyjawio-

nym w wypowiedzi Bressona. Redaktor „Tygodnika Powszechnego” napisał po jego śmierci (2.VIII.2004.): 
(...) patrzył  na świat oczami malarza i jego fotografie bliskie są tradycji malarskiej. (...) Można szukać 
pokrewieństwa jego zdjęć z obrazami małych mistrzów holenderskich, z płótnami Edgara Degasa i 
Gustave’a Caillebotte’a, bliskimi mu w sposobie kadrowania, ale przede wszystkim w umiejętności 
uchwycenia osławionego „decydującego momentu”. To zatrzymanie wydarzenia tuż przed jego końcem, 
przed ową chwilą krytyczną, która pozwala oglądającemu zdjęcie na kontynuowanie opowieści. „Pragnę 
utrwalić ułamek sekundy z rzeczywistości” – deklarował. Aparat jest tu tylko narzędziem, „szkicownikiem, 

narzędziem intuicji i spontaniczności, panem chwili, 
który posługując się obrazem pyta i jednocześnie 
odpowiada”.12

Ja również nie potrafię oglądać rzeczywistości 
inaczej niż okiem malarza, często rezygnuję z na-
ciśnięcia spustu migawki, jeśli kompozycja obrazu 
nie spełnia moich oczekiwań. Zwracam uwagę na  
szczegóły rozłożone na różnych planach i pewnie 
ujawniam w ten sposób zażyłość z holenderskimi 
mistrzami. Bliska także jest mi metafora zawarta w 
słowach o umieszczeniu na jednej linii celu głowy, oka 
i serca fotografującego - chętnie robię zdjęcia ludzi, 
przeważnie artystów, których dzieło przyciąga mnie, 
fascynuje, i którzy sami wzbudzają moją aprobatę, 
sympatię, podziw. Natomiast w moim doświadczeniu 
uprawiającego fotografię nie jest tak istotna tzw. 
krytyczna chwila, ów decydujący moment, pozwala-
jący oglądającemu na snucie dalej wątku opowieści,  
w którą wprowadza nas zdjęcie. Staram się nato-
miast uchwycić, czy wręcz powołać sytuację, kiedy 
obraz rzeczywistości stanowiłby sumę ułamkowych, 
pojedynczych kadrów i utrwalał nie ułamek sekundy, 
ale zagarniał połać czasu, w której mieszczą się 
wszystkie te migawkowe widzenia; (co bliższe jest  
w istocie malarstwu, nie fotografii). To wyjątkowo 
trudne zadanie i rzadko czuję się usatysfakcjonowa-

FO
TO

G
RA

FIA



�� arteria - Rocznik Katedry Sztuki

ny wynikami własnej pracy. Wielokrotnie 
– jak Bresson – wstrzymuję oddech, jakby 
był to sposób na zatrzymanie czasu i 
uchwycenie obrazu niejako poza czasem, 
obrazu wiecznie trwającego ludzkiego 
bycia, żeby nie powiedzieć - bytu, nie-
skończonej ilości odmian i wariantów. 
Odnajduję zbieżność z poglądami innego 
słynnego fotografa, Anselma Adamsa, 
który powiedział, że wielka fotografia 
winna stanowić całkowitą ekspresję tego, 
co się samemu czuje względem fotogra-
fowanego przedmiotu, w najgłębszym 
sensie tego słowa, i co powinno stanowić 
prawdziwy wyraz uczuć żywionych na 
temat całokształtu życia.13 Może jest w 
tej wypowiedzi nieco egzaltacji, ale sens 
słów jest mi bliski.

W trakcie pisania tego tekstu zna-
lazłem w opowiadaniu czy też małej 
powieści Milana Kundery Niewiedza 
fragment, który może stanowić ko-
mentarz do moich notatek, ich do-
pełnienie na zasadzie paradoksu, bo 
kwestionuje czy podważa w pewnej mierze sens mojego fotografowania. To, co mówi Kundera wydaje 
się, co prawda, oczywiste, Grek Herodot na wiele stuleci przed nami odkrywa (...) tę (...) ważną,  
a przewrotną i podstępną cechę pamięci (...)14, ale, może właśnie dlatego, warto w tym właśnie miej-
scu – na koniec – przytoczyć jego słowa: Nigdy nie przestaniemy krytykować tych, co zniekształcają 
przeszłość, piszą ją na nowo, fałszują, podnoszą znaczenie jednego wydarzenia, przemilczając inne; 
krytyki te są słuszne (nie mogą nie być słuszne), lecz nie mają większego znaczenia, jeśli nie poprzedza 
ich bardziej elementarna krytyka: krytyka ludzkiej pamięci jako takiej. Cóż bowiem biedaczka może 
naprawdę? Nie jest zdolna zatrzymać z przeszłości więcej niż nędznej, maciupkiej cząsteczki i nikt 
nie wie, dlaczego tej właśnie, a nie innej, gdyż u każdego z nas ten wybór dokonuje się w tajemniczy 
sposób, poza naszą wolą i naszymi interesami. Nie zrozumiemy nic z ludzkiego życia, jeśli będziemy 
uparcie skrywać pierwszą ze wszystkich oczywistości: rzeczywistość taka, jaka była, już nie istnieje; jej 
odtworzenie nie jest możliwe. Nawet najbardziej bogate archiwa nic tu nie poradzą.15

                                                                                                                        
Autor – ur. 1951, studiował w ASP w Krakowie i Warszawie, dyplom 1975 w warszawskiej ASP w pracowni litografii.  
W latach 1975 -1987 pedagog w warszawskiej ASP. Uprawia grafikę (do 1985), rysunek, malarstwo, fotografię, plakat. Profesor 
zw. w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej, od 1991 pracuje również w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

PRZYPISY
1 Susan Sontag, O fotografii, przekład Sławomir Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986; esej W platońskiej 
   jaskini, s. 12.
2 Susan Sontag, O fotografii, op. cit., esej Heroizm widzenia, s. 97.
3  ibidem, s. 90 - 91.
4 ibidem, s. 91.
5 ibidem str. 91- 92.
6  Grażyna Kubica, Wyodrębnienie sprężyn życia, „Tygodnik Powszechny” 2002 (2 czerwca), nr 22.
7  Susan Sontag, O fotografii, op. cit., esej W platońskiej jaskini, s. 14. 
8  ibidem, s. 28. 
9  ibidem, s. 12.
10 Susam Sontag, O fotografii, op. cit., esej Heroizm widzenia, s. 96. 
11 Susam Sontag, O fotografii, op. cit., esej Ameryka wyłania się z wolna zza fotografii, s. 38.
12 Piotr Kosiewski, Po śmierci Henri Cartier-Bressona (22.VIII.1908 - 2.VIII.2004), Człowiek z aparatem, „Tygodnik Powszechny”  
    2004 (5 września), nr 36 (2878).
13 Susan Sontag, O fotografii, op. cit., esej Fotograficzne ewangelie, str.111. 
14 Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, rozdz. Odkrycie Herodota, s. 247.
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Stanisław 
Zbigniew  
Kamieński

Kolekcja nie tylko w wyobraźni

Od kilku lat kończę moją notę biograficzną w katalogach wystaw taką informacją: Wymyślił ideę obecności  
swojej postaci na dalszym planie zdjęć i filmów amatorskich robionych przez turystów, które potem  
docierają do wielu miejsc na całym świecie.

Namawiany przez Romualda Krzysztofa Bochyńskiego, aby rozwinąć to sformułowanie, uznałem w końcu,  
że kiedy zmuszę się do napisania komentarza, będę mógł zrozumieć istotę owych działań – nie działań, przypad-
ków – zamierzeń, dobrze nie wiadomo, z jakich potrzeb czerpiących swoje źródło.

Zacznę od tego, że przecież zaliczam moje „ingerencje” w czyjeś fotograficzne obrazy do sfery sztuki, skoro 
wspominam o tym w notach artystycznych. Z drugiej strony, nie jestem zwolennikiem idei, że wszystko, czego 
„dotknie” artysta staje się dzięki temu automatycznie sztuką, niczym za dotknięciem króla Midasa zmieniającego 
cokolwiek w złoto.

 Kiedy sam zacząłem zajmować się fotografią i zauważać fotograficzną aktywność innych, spostrzegłem  
u siebie odruch wycofywania się z kadru cudzego zdjęcia, kiedy np. chłopak fotografował swoją dziewczynę wśród 
gołębi na Placu św. Marka, czy ojciec uwieczniał rodzinę z rzeźbą słonia przed wejściem do Musee d’Orsay. 
Nie zawsze jednak rozpoznawałem w porę sytuację i zdarzało mi się zreflektować dopiero w momencie robienia 
zdjęcia, kiedy byłem już zarejestrowany przez aparat. Pomyślałem, jak wiele razy mogłem w ogóle nie spostrzec, 
że znalazłem się w polu widzenia obiektywu, który odnotował moją obecność gdzieś, bez udziału mojej woli czy 
chociażby świadomości. Niezależnie ode mnie, powstawała na świecie kolekcja fotografii i filmów z moim udziałem 
na dalszym planie; myśl ta poruszała mnie i stopniowo zmieniła moje podejście do faktu bywania przypadkiem 
w kadrze cudzego zdjęcia. Doszedłem do wniosku, iż nie ma powodów wycofywania się z kadru, uciekania  
z planu, skoro życie usytuowało mnie w tym momencie na tym właśnie miejscu. Decyzja ta miała dalsze następ-
stwa – kiedyś poczułem chęć znalezienia się na zdjęciu przygotowywanym obok, wystarczył krok uczyniony jakby 
mimochodem, aby czyjś aparat utrwalił moją postać, udokumentował równoczesną obecność gdzieś tam, z grupą 
Japończyków czy Włochów. Pokusa, której wówczas uległem, nawiedzała mnie wielokrotnie, a ja korzystałem  
z możliwości powiększania kolekcji i wchodziłem do zdjęć, jeśli nadarzała się odpowiednia sposobność.

Kilka lat temu na Placu Poczdamskim w Berlinie oburzyłem takim właśnie postępowaniem znajomą, która 
uznała moje zachowanie za nieetyczne, dopatrzyła się w nim naruszenia prawa do czyjejś prywatności. Idąc 
tropem myślenia znajomej, zacząłem się zastanawiać, czy również ktoś celując obiektywem aparatu w miejscu 
publicznym, w stronę, gdzie właśnie się znalazłem, nie ingeruje w moją prywatność. Pomyślałem następnie,  
że ciągle naruszamy nawzajem naszą prywatność i że to jedna z podstawowych cech czy nawet zasad człowie-
czeństwa, której brak odmieniłby zasadniczo ludzi.

Wracam do myśli o charakterze kolekcji zdjęć i filmów oraz idei, która ją powołała do istnienia. Umieszczam, 
co prawda, własną postać lub twarz w kadrach cudzych fotografii, ale na ich kształt nie mam, poza tym, wpły-
wu. Kolekcja ta, choć jej poszczególne obiekty istnieją naprawdę, w naocznej rzeczywistości, funkcjonuje tylko  
w mojej świadomości i dzięki niej. Może również przez chwilę w czyjejś wyobraźni, skoro informuję o tym w 
nocie biograficznej. Jestem więc twórcą tego zbioru, który nie powstałby bez mojego fizycznego udziału, ale i 
nie zaistniałby, gdyby nie pomysł, koncepcja.

Może jednak okazać się, że w centralnym komputerze świata czy wszechświata, na jego twardym dysku  
o nieograniczonej pojemności umieszczono dane dotyczące mojego, jak mi się wydaje, pomysłu. Może wśród 
zebranych tam materiałów istnieje podział na te, które powstały bez udziału mojej świadomości i te, które sam 
„spreparowałem”. Na te, zanim pomysł przyszedł mi do głowy i te, już po jego wymyśleniu. Może są jeszcze 
inne klasyfikacje, w zależności od stopnia rozpoznawalności mojej osoby na zdjęciach i filmach albo w związku  
z miejscami przechowywania materiałów, o których mowa.

A może jest tam także aneks dotyczący materiałów, które nie powstały z powodu mojego „wtargnięcia”  
w kadr, gdy autor ewentualnego zdjęcia zrezygnował wówczas z jego wykonania?

P.S. Jak pewnie łatwo się domyślić, nie mogę powyższego tekstu zilustrować żadną fotografią, wszystkie są poza moim zasięgiem. 
Sądzę zresztą, że gdybym mógł sięgnąć po nie, kolekcja straciłaby dla mnie znaczenie, utraciłaby urok rzeczy niedostępnych. 
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W ciągu ostatniego ćwierćwiecza fotografia (i jej ruchome pochodne – film, TV) zdominowała  
medialny świat obrazów i znacznie awansowała jako medium artystyczne. Wypracowała  
własny język artystyczny i strategie działań w obszarze sztuki. Bywa tworzywem sztuki,  

a także rodzajem wehikułu sztuki - dokumentuje realizacje artystyczne o charakterze ulotnym, mające 
miejsce poza galeriami lub projekty rozciągnięte w czasie. Postęp technologii fotograficznych zlikwidował 
barierę związaną z poprawnością techniczną, dzięki temu miliony fotoamatorów mogą mieć poczu-
cie wkraczania w rejony artystyczne, dostępne niegdyś tylko profesjonalistom i przeżywać magiczne 
doświadczenie kreacji obrazu. Fotografia stała się masowym i najbardziej demokratycznym środkiem 
artystycznym – supermedium, w którego naturze leży łączenie możliwości wielu dziedzin artystycznych 
i wchodzenie w związki z wszelkimi pozaartystycznymi przejawami rzeczywistości.

Kończąc w połowie lat 70-tych studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, nosiłem dość typowe  
wówczas  akademickie przekonanie, że dla wyrażenia wizji artystycznej najdoskonalsze są podstawowe 
dziedziny sztuki: rysunek, malarstwo, rzeźba, a dzieło wykonane własnymi rękami jest wyjątkowym 
świadectwem osobowości artysty  
i sprawdzianem jego talentu. Fotogra-
fię postrzegałem jako ubogą krewną  
i dłużniczkę owych „szlachetnych” dy-
scyplin. Po kilku latach, niespodziewa-
nie zaczęła odgrywać pierwszoplano-
wą rolę w mojej praktyce artystycznej 
i skłoniła mnie do przewartościowa-
nia własnych wyobrażeń o sztuce. 
Szczególnie cenię taką fotografię,  
w której dostrzegam projekcję orygi-
nalnej, artystycznej wizji lub poważny 
projekt konceptualny. 

  W połowie lat 80-tych zacząłem 
fotografować podmiejskie ogródki 
działkowe, grządki, obiekty ogrod-
nicze i charakterystyczne działkowe 
domki. Początkowo wychodziłem od 
fascynacji malarskich: materią i fakturą 
uprawianej ziemi, analogią między 
malowanym obrazem a grządką ze 
wschodzącymi roślinami, a także kom-
binacjami zestawień „nieprzystawal-
nych” materiałów, z których budowano 
domki. Obserwowałem proces asymi-
lowania się tych obiektów (wyglądają-
cych często jak obiekty z innej planety) 
z otoczeniem i stopniowego „zjada-
nia” ich przez naturę. Analizowałem 

Jan
Bujnowski 

O fotografii
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przestrzenne schematy organizacji 
działki związane z rytuałami pracy 
i świętowania. Uświadomiłem sobie 
ukryty w tych  zjawiskach sens sym-
boliczny i mechanizmy kompensacji 
- mityczną pamięć Edenu i realizację 
przykazania z Księgi Rodzaju: czyń-
cie sobie ziemię poddaną. Na dział-
kach, jak na miniaturowym modelu, 
widać, że wszystkie działania mają tu 
podwójne znaczenie. Poza rekreacją 
i pragmatycznymi korzyściami z 
własnych warzyw czy owoców, dział-
kowicze realizują głęboką potrzebę 
urządzenia od podstaw własnego, 
choćby tak miniaturowego kawałka 
świata, z domem w ogrodzie. W pracy ogrodniczej, podległej  prawom natury, odnajdują porządkujący 
życie sens, odbudowują poczucie wartości zachwiane w realiach codziennej rzeczywistości.

Doświadczenia instalacyjno-ogrodnicze wykorzystałem do budowania swoich artystycznych ukła-
dów przestrzennych na polach, na plaży, w trzcinach – ogólnie mówiąc – w środowisku naturalnym, 
wykorzystując materiały znalezione w najbliższym otoczeniu.

Ostatnią fazą fotograficznej eksploatacji działkowego terytorium są oglądane zimą na tle śniegu różne 
formy ogrodzeń z drutów, siatek, patyków. Cykl zdjęć, choć ciągle związany z kontekstem kulturowym 
świata działek, zmierza ku wartościom bardziej abstrakcyjnym i inspiracjom muzycznym. Graficzne, 
zrytmizowane struktury ogrodzeń i kaligraficzne kształty suchych roślin stanowią dla mnie rodzaj poten-
cjalnych partytur. „Sztuka płotu” jest efektem pracy sąsiadów - działkowiczów, następnie sił natury, które 
dodatkowo kształtują pierwotny układ i na koniec autora zdjęć, który tylko ustala kompozycję kadru. 

                                
                      

    
                 
                             
Autor – ur. 1951, ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie, dyplom 1975 w Pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana. 
Pedagog w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki - linorytu. Uprawia malar-
stwo, rysunek, fotografię, instalacje plenerowe. Od 1996 należy do powstałej w ZPAP sekcji Fotografia, Nowe Media skupiającej 
grupę artystów wizualnych używających w swojej twórczości fotografii. 
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Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu tylko kilkakrotnie w swojej 15-letniej historii prezen- 
towało wystawy indywidualne twórców fotografii (Jana Bułhaka, Leszka Golca, Wojciecha  
Prażmowskiego, Jana Bujnowskiego, Pétera Gémesa) – i tylko dwukrotnie organizowało wy-

stawy własnych zbiorów, poświęcone problemom fotografii, w obu przypadkach skupiając uwagę na jej 
związkach z innymi dziedzinami sztuki. 

Obecność fotografii

W 1998 r. wystawie Péter Gémes (1951 - 1996). Malarstwo grafika, fotografia. Prace   
z radomskich kolekcji towarzyszyła wystawa 38 prac 12 artystów zatytułowana Obecność  
fotografii, na której eksponowane były fotografie, ale też dzieła należące do innych dyscy-

plin, obrazy, rysunki, grafiki, obiekty – w różny sposób związane z fotografią. To twórczość Pétera 
Gémesa – wybitnego węgierskiego, nieżyjącego już wówczas od dwóch lat, twórcy, który studiował  
w warszawskiej ASP i także po powrocie na Węgry utrzymywał kontakty z Polską i Radomiem – pozwoliła 
Muzeum przedstawić problematykę tych związków, a dzieła innych twórców ukazały ją szerzej; większość 
z tych artystów należy do tego samego pokolenia, urodzili się na przełomie lat 40-tych i 50-tych.

Fotografią posługiwali się malarze już w wieku XIX, przede wszystkim – jak i dziś – wykorzystując 
ją jako rodzaj notatnika. Dziś jednak wielu artystów posługuje się nią, żeby osiągnąć inne cele. Na 
wystawie znalazł się obraz Łukasza Korolkiewicza Ściana, olej na płótnie, dużego formatu, z 1981 

Fotografia wobec innych dziedzin. 
Dwie wystawy: Obecność fotografii i Malarze fotografują.

Mieczysław 
Szewczuk
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Wystawa Malarze fotografują, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Ustce 2005. Prace Juliana Jończyka.  
Fot. St. Zbigniew Kamieński 
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r. – widok fragmentu miasta, ściany z zamazanym napisem u dołu (zapewne była tam „Solidarność”,  
to zamazywali), z łuszczącą się reklamą Pepsi-Coli, namalowaną na tynku u góry ściany. Fotografia nie pełniła 
tu tylko funkcji notatnika, pozwalała patrzeć na ten obraz jako dokument czasu; zaś czytelna metoda postę-
powania, przeniesienia na płótno w technice olejnej slajdu (przy pomocy rzutnika), włącza to dzieło w jeden 
z nurtów sztuki realistycznej XX wieku, dla którego wyróżnikiem jest właśnie wykorzystanie i naśladowanie 
barwnej fotografii. Wystawa pozwalała dostrzec w wielu dziełach, że materia, uzyskana dzięki tradycyjnym 
technikom, graficznym, rysunkowym, nadaje tym utrwalonym pierwotnie przez fotografie obrazom świata 
– nową jakość, stają się świadectwem subiektywnego widzenia, zapisem osobistej narracji.

Fotografie były punktem wyjścia Autoportretów – z Fridą, z Vincentem, z Rembrandtem, które 
Krystyna Piotrowska wykonała w technice akwaforty (1993 - 94), a także serii litograficznych pejzaży 
Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego (z lat 1976 - 77, Wieczorem, Pejzaż wietrzny i Pejzaż o zacho-
dzie słońca); u Izabelli Gustowskiej, powtórzone w technice offsetu, umieszczone w stalowej gablocie, 
podświetlone neonowym światłem, stały się częścią obiektu (Sen Ruth, Sen nieznajomej, 1994). 

Najszerzej wystawa pokazywała różne możliwości i cele wykorzystywania fotografii w rysunkach. 
Grzegorz Banaszkiewicz w cyklu Kolekcja (1994) ich kserokopie poddawał preparowaniu, barwieniu, 
przez co materia papieru stawała się bliższa materii sfotografowanego świata, w którym autor dostrzegł 
m.in. proces zniszczenia. 

Rysunki ołówkiem Jerzego Kutkowskiego, radomianina, przedstawiające fragmenty miasta, wykonane 
na podstawie własnych fotografii, stają się świadectwem widzenia subiektywnego, emocjonalnego; świat 
ma w nich inną materię i przestrzeń, autor stwarza atmosferę ciszy. 

Patrząc na żartobliwe rysunki Andrzeja Kowalczyka, wykonane ołówkiem (lata 90-te) tak, że imitowały 
stare fotografie, moglibyśmy odnieść wrażenie, że to rzeczywistość żartowała, nie autor. 

Edward Łazikowski, rzeźbiarz, twórca obiektów i instalacji, na fotografiach swoich przestrzennych 
prac dorysował kolejne elementy, dalej je rozbudowywał, tworząc wizje czy projekty nowych instalacji, 
nowe dzieła.

To  być może „obecność fotografii” – ujawniająca się w tak różny sposób – decyduje o tym,  
że wiele dzieł, powstających w technikach tradycyjnych, postrzegamy jako dzieła współczesne. 

Malarze fotografują
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Wystawa Malarze fotografują, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Ustce 2005. Prace Pétera Gémesa.  
Fot. St. Zbigniew Kamieński
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Z kolei wystawa Malarze fotografują przygotowana dla Bałtyckiej Galerii Sztuki w Słupsku prezento- 
wała w czerwcu 2005 r. w galerii w Ustce kolekcję 119 fotografii z okresu ostatnich 30 lat, dzieła 

pięciu twórców związanych z radomskim muzeum: czterech artystów polskich – Jana Bujnowskiego, 
Juliana Jończyka, Mikołaja Smoczyńskiego, Jana Tarasina – i  Węgra Pétera Gémesa. 

Tych pięciu artystów należy do dwóch pokoleń, Tarasin i Jończyk urodzili się w 1926 i 1930 r., 
Bujnowski i Gémes w 1951, Smoczyński w 1955. Studiowali malarstwo i grafikę w Akademiach, wszyscy 
są malarzami (pisząc o Gémesu, musimy używać czasu przeszłego), niektórzy zajmują się też grafiką, 
instalacją, performance.  Fotografia jest jedną z uprawianych przez nich dyscyplin plastycznych. Trzej 
fotografują otaczający świat. Dla dwóch pozostałych ważna jest postać człowieka, a na fotografiach 
rozpoznajemy niekiedy sylwetkę czy twarz autora. 

Dla Jana Tarasina te fotografie z lat 70-tych były notatnikiem służącym malarstwu, nie pokazywał 
ich wtedy na wystawach, niektóre powielał serigraficznie i umieszczał w swoich, Zeszytach. Utrwalał 
konkretny moment w nieustannie zmieniającym się obrazie świata – właściwy tylko danej chwili układ 
przedmiotów czy ludzi. Jego twórczość (obrazy, rysunki) jest zapisem tych zmieniających się układów  
(między porządkiem a chaosem).

Jana Bujnowski napisał: Po wielu latach uświadomiłem sobie, że idea terytorium należy do głów-
nych motywów mojej twórczości... – jego fotografie są opowieścią o tym, jak człowiek wyznacza swoje 
prywatne, subiektywne terytorium. Na wystawie były fotografie należące do różnych cykli: Piaskownica 
1991, Instalacje plenerowe 1994, Sztuka płotu 1991/2001, Lekcja perspektywy 2000 i Dwa miasta: 
Kraków, Paryż 1998 - 2002. W jego twórczości fotografie zaczynają stopniowo zastępować wszystkie 
inne „obrazy” – inne wypowiedzi.

Mikołaj Smoczyński tworzy instalacje, które fotografuje, rzadziej fotografuje miejsce zastane. Fo-
tografie z cyklu The secret performance są jedynym zapisem miejsc, chwil, zmian, których wtedy nikt 
poza nim nie oglądał. Podobnie fotografie Juliana Jończyka – twórcy performance i instalacji – to zapis 
wykonywanych przez artystę „rysunków światłem” – performance bez widzów. Dla tego artysty fotografia 
jest jednym ze sposobów zapisu jego doświadczeń ze światłem (fizyczne może znaczyć mistyczne).  

Dla niego, ale przede wszystkim ostatniego z wymienianych twórców, ważna jest postać człowieka, 
na ich fotografiach rozpoznajemy niekiedy sylwetkę czy twarz autora. Tylko dla Pétera Gémesa fotografia 
stała się techniką ściśle związaną z malarstwem, rezygnującym stopniowo z koloru; wybrał ją ze względu 
na możliwości warsztatu i jej nowoczesną estetykę. Tworzył obrazy, kopiując negatywy, niekiedy kilka 
nałożonych na siebie. Powstawały prace bliskie figuralnemu malarstwu.(Takie przedstawienia postaci 

FO
TO

G
RA

FI
A

Wystawa Malarze fotografują, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Ustce 2005. Prace Jana Bujnowskiego.  
Fot. St. Zbigniew Kamieński
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jeden z węgierskich krytyków nazwał obrazem materii i ucieleśnionego w niej ducha).
Posługując się techniką fotografii, jednocześnie odwoływał się do sztuki starożytnej, egipskiej, 

greckiej; kiedy aranżował wystawę w Radomiu (w 1993 r.), umieścił cykl fotografii Linia zanurzenia 
wysoko na ścianie, ponad głowami widzów, tworząc obiegający salę fryz (w kolekcji Muzeum są teraz 
offsetowe powtórzenia tych fotografii). Tworzył swoje fotografie tak, jakby były przeznaczone do sakralnej 
architektury, chciał nadać tym wizjom i znakom sakralny sens.

Autor – ur. 1951, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, dyplom 1975, historyk literatury, polonista, krytyk 
sztuki, kurator wystaw, muzealnik. Obecnie kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

Jan Bujnowski 
Urodził się w 1951 r. w Radomiu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom w pracowni miedziorytu 
Mieczysława Wejmana 1975 r. Mieszka w Krakowie, pracuje w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej, gdzie 
prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki.
Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, tworzy instalacje plenerowe; w ostatnich latach aktywny głównie w dziedzinie 
fotografii. Kilkanaście wystaw indywidualnych, wystawiał w kraju i za granicą (Holandia, Francja, Irlandia, Ukraina, 
Niemcy).

Péter Gémes
Urodził się w Budapeszcie w 1951 r., tam zmarł w 1996. W latach 1972 - 76 studiował na Wydziale Grafiki 
ASP w Warszawie, tam też odbył staż podyplomowy w okresie 1977 - 78. W tych latach brał udział w wystawach  
w Polsce. Na Węgry powrócił w 1980 r. Od 1989 r.  pracował na Wydziale Studiów Wizualnych Wyższej Szkoły 
Rzemiosła Artystycznego w Budapeszcie.
Zajmował się malarstwem, grafiką, fotografią. Reprezentował Węgry na wystawach zagranicznych (w 1992 r. 
otrzymał nagrodę na Biennale w Kairze). W 1994 r. otrzymał Nagrodę Michaly’a Munkacsy’ego, najwyższe 
wyróżnienie za osiągnięcia plastyczne na Węgrzech. 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu organizowało dwukrotnie jego indywidualną wystawę; w 1993 r. prezen-
towali swoje prace wspólnie ze Zbigniewem Kamieńskim, a po śmierci Gémesa Muzeum zorganizowało wystawę 
Prace z radomskich kolekcji, którą też pokazało w Instytucie Węgierskim w Warszawie. Wystawę retrospektywną 
jego twórczości w Budapeszcie pokazała galeria Mucsarnok w 2000 r.

Julian Jończyk
Urodził się w 1930 r. w Szczekocinach. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w latach 1950 -56, 
dyplom w 1956 r. w pracowni Czesława Rzepińskiego. W tej pracowni zaczął się tworzyć krąg artystów, którzy 
nazwani zostali potem „grupą nowohucką” - na przełomie lat 50-tych i 60-tych. uprawiali malarstwo materii.  
Od 1961 r. w Grupie Krakowskiej. Mieszka w Nowej Hucie. Dawniej zajmował się malarstwem; tworzy obiekty, 
instalacje, performance, fotografie - we wszystkich tych działaniach przedmiotem zainteresowania jest światło. 

Mikołaj Smoczyński
Urodził się w 1955 r. w Łodzi. Studiował w PWSSP w Łodzi w latach 1974 - 75 i na UMCS w Lublinie w latach 
1975 - 79, także w ASP w Warszawie w latach 1984 - 85. Mieszka i pracuje w Lublinie, profesor UMCS.
Uprawia malarstwo, rysunek, tworzy instalacje i fotografie. W latach 1980 - 2004 zrealizował 45 wystaw indy-
widualnych. Laureat Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego w 1990 r., Grand Prix V Międzynarodowego Trien-
nale Rysunku we Wrocławiu w1991 r. (za fotografię) i II nagrody na wystawie European Photography w Berlinie  
w 1992 r.

Jan Tarasin
Urodził się w 1926 r. w Kaliszu. Studiował w ASP w Krakowie w latach 1946 - 51; w 1948 r. debiutował na Wy-
stawie Sztuki Nowoczesnej. W latach 60-tych pracował w ASP w Krakowie, w 1967 r. przeniósł się do Warszawy, 
od 1974 r. prowadził pracownię malarstwa w warszawskiej ASP, profesor, rektor; obecnie emerytowany. Członek 
Grupy Krakowskiej.
Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki. Jeden z klasyków polskiego malarstwa współczesnego. Wielokrotnie 
nagradzany: na wystawie w Arsenale w1955 r., na I Biennale Grafiki w Krakowie w 1960 r., na międzynarodowej 
wystawie w Tokio w 1964 r.; laureat Nagrody im. C. K. Norwida w 1976 r. i Nagrody im. Jana Cybisa w 1985 r.
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Wystawa fotografii Teatr (nie)codzienności w zamierzeniu organizatorów skupia się na poka- 
zaniu dwóch obszarów oddziaływania teatru. Pierwszy to obszar spektaklu, reprezentowa 
  ny głównie fotografiami, których tematykę można w przybliżeniu zawęzić do polityki 

i mody, które to z kolei w naszej kulturze posiadają specjalny status, określany między innymi przez 
społeczne przyzwolenie na wszelkiego rodzaju „niecodzienność”, „teatralność”, „sztuczność”, „kon-
wenans” itp. Wyróżnikiem tej grupy prac jest „widowiskowość” i umowność pewnych sytuacji, niekie-
dy „teatralność” w przypadku mody. Oczywiście, nietrudno dostrzec, że pewne zachowania i gesty 
bohaterów fotografii są wyreżyserowane, czynione z myślą o kamerach telewizyjnych TV i aparatach 
fotograficznych, z myślą o tym, jak będą ich widzieć i oceniać poprzez pryzmat przekazu telewizyjnego 
i prasowego odbiorcy – widzowie i czytelnicy, i jak ta ocena wpłynie na rodzaj i zakres spodziewanych 
korzyści (prestiż, samopotwierdzenie, władza, pieniądze itp.)

Drugim polem oddziaływania teatru jest obszar codzienności, która widowiskowa nie jest, jest 
kameralna. Tutaj właśnie mamy okazję zobaczyć na fotografiach, jak stajemy się „aktorami”, jak gramy, 
przegrywamy, czasem wygrywamy, jak uczymy się różnych ról (również społecznych). To tutaj możemy 
zaobserwować proces modelowania, kształtowania pewnych gestów, zachowań, innymi słowami: jak 
pewne zachowania właściwe dla gry aktorskiej (mimika, gestykulacja, ruch ciała) świadomie lub nie,  
w sposób wyuczony lub też „naturalny” stosujemy w życiu codziennym.

Zamiarem kuratorów ekspozycji jest także skonfrontowanie dwóch wspomnianych obszarów 
– spektaklu z kameralnością, wyuczonego z mniej wyuczonym, zaplanowanego ze spontanicznym itp. 
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Sztuka i życie. Romuald K. 
Bochyński

Fot. Jan Żdżarski jr
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A Pragną także pokazać różnorakie wysiłki i dążenia ludzi, ich uwikłania w różne gry, ich nawet fizyczne 
i psychiczne zmęczenie, będące przecież naturalnym odruchem organizmu na olbrzymią zewnętrzną i 
niekiedy wewnętrzną presję sukcesu. Pewna drapieżność niektórych fotografii uzmysławia nam drama-
turgię, niekiedy podskórną, kierującą losami ich bohaterów. 

Kuratorzy wystawy zadają pytania o sens humanistycznych wartości, o wolność i etykę, o stan świa-
domości tożsamości każdego człowieka, ale także o zagrożenia, na jakie codziennie  narażone jest 
współczesne „społeczeństwo spektaklu”.   

       
Romuald K. Bochyński – kurator wystawy Teatr (nie)codzienności
Zofia B. Borucińska – kurator cyklu wystaw Między ruchem a bezruchem

Tekst niniejszy jest przeznaczony do katalogu wystawy Teatr (nie)codzienności, która została otwarta  
w Galerii Stara ProchOFFnia w Warszawie 19 grudnia 2005 r. Autor wyraża gorace podziękowanie 
Markowi B. Chodaczyńskiemu – prezesowi Stowarzyszenia Unia Teatr Niemożliwy oraz Zofii B. Boru-
cińskiej – dyrektor tego stowarzyszenia za wsparcie, które umożliwiło realizację wystawy.

Autor – ur. 1956, ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom 1980), a także PR na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Zajmuje się głównie sztuką XX wieku. Kurator wielu wystaw, autor licznych publikacji, redaktor. Od 2000 współpracuje  
z Katedrą Sztuki Politechniki Radomskiej. 

Fot. Maciej Radtke
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Co to jest fotografia cyfrowa?

Czy fotografia cyfrowa w sztukach pięknych jest tożsama ze wszystkim, co zostało sfotografo- 
wane aparatem cyfrowym? Tylko dlatego, ze w miejscu, na które pada światło nie ma emulsji  
filmu, ale jest chip? Tylko dlatego, że proces ten jest cyfrowy, a nie chemiczny i że użyte są 

piksele, a nie ziarno?
Oczywiście, nie jest ważne, czy bieg promienia światła kończy się na chipie, czy na filmie, gdyż 

ostateczny efekt, którym może być druk lub odbitka fotograficzna jako wynik chemicznego procesu, jest 
prawie taki sam. Znaczenie fotografii cyfrowej (digitalnej) w sztukach pięknych miało głównie polegać 
na wykorzystaniu technologii cyfrowej jako narzędzia kreacji w fotografii. Gdy porównujemy fotografię 
cyfrową z malarstwem, pędzlem nie jest tutaj aparat cyfrowy, lecz specjalistyczne oprogramowanie 
komputerowe. W tym sensie do fotografii cyfrowej możemy włączyć prace, które powstały w wyniku 
klasycznego procesu chemicznego, ale po zeskanowaniu i obróbce cyfrowej stały się np. interaktywnym 
CD-ROM-em, stroną www albo wydrukiem.

Cyfrowy aparat fotograficzny ma swoje specyficzne własności, które w wyraźny sposób zmieniają 
proces twórczy w fotografii... Zasadniczą sprawą jest możliwość widzenia fotograficznego „zdjęcia” 
rzeczywistości w tym momencie, gdy jest ona fotografowana. To z kolei daje fotografującemu możli-
wość momentalnego reagowania na „wynik” nowym ujęciem, co w klasycznej fotografii było praktycznie 
niemożliwe. W fotografii cyfrowej czas, jaki mija od sfotografowania do otrzymania końcowego wyniku, 
jest wielokrotnie skrócony w porównaniu z fotografią tradycyjną, dzięki pominięciu procesów, które  
w klasycznej fotografii są nieodzowne (wywołanie filmu, powiększanie, retusz, ewentualnie też skano-
wanie, gdy przygotowuje się odbitkę do druku). To wszystko umożliwia znacznie szerszej populacji 
wykorzystanie fotografii cyfrowej jako narzędzia do rejestracji różnych zdarzeń i przeżyć, nawet zupełnie 
codziennych i przeciętnych.

Fotografia umożliwia artystom plastykom wyrażanie swoich myśli i odczuć. Ponieważ  fotografię 
wykorzystuje coraz więcej artystów, pojawia się wrażenie, ze zawód profesjonalnego fotografika stracił 
na znaczeniu. Na wystawach fotograficznych nie rozróżnia się, czy autorem prac jest artysta fotograf, 
czy artysta pierwotnie zajmujący się innymi dyscyplinami twórczymi. Różnica występuje w procesie 
twórczym. U artysty  plastyka często pierwotnie pojawia się myśl – koncepcja, która w fotografii znaj-

Tomáš Agat
Blonski
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duje formę realizacji, natomiast artysta fotograf często już od początku, ewentualnie tuż po opraco-
waniu koncepcji bezpośrednio tworzy „myśleniem fotograficznym”. Fotograf myśli, tworzy i odczuwa 
bezpośrednio w wymiarach światła, ewentualnie czasu. To, że zna własności i sposób zachowania się 
światła w rzeczywistości, pozwala mu myśleć w większym zakresie, niż artysta plastyk nie mający takiego 
doświadczenia.

Oczywiście może, jak już wspomniałem, stworzyć – „wymyśleć”, a następnie zrealizować pomysł 
lub odczucie. Twórca – fotograf może, pod warunkiem że ma dobre doświadczenie z wykorzystywa-
niem oprogramowania komputerowego do opracowania fotografii, skorzystać z wiadomości dotyczą-
cych zachowania się światła przy opracowaniu obrazu, może również dokonywać radykalnych zmian  
w cyfrowym przekształcaniu obrazu fotograficznego. W efekcie końcowym powstaje nowa specjalizacja 
zawodowa w fotografice: jest nią umiejętność opracowywania na  wysokim poziomie artystycznym obrazu 
fotograficznego bezpośrednio w komputerze.

Nie chcę tutaj wytyczać hermetycznej granicy między profesjonalnymi  fotografami a artystami pla-
stykami wykorzystującymi fotografię, ale pragnąłem zwrócić uwagę na ten właśnie moment, który jest 
dosyć często pomijany i niezauważany.

Następnie pojawia się pytanie: do jakiego stopnia można opracowywać fotografię, aby dokument 
pozostał dokumentem? A czy w ogóle fotografia cyfrowa może być dokumentem? Kiedy i według jakich 
kryteriów wybierać technikę, za pomocą której można najlepiej realizować swoją koncepcję? Podobne 
obiekcje i obawy starszych artystów fotografów z końca lat 90-tych ubiegłego wieku, że fotografia 
cyfrowa niszczy wartość fotografii, nie potwierdziły się. Nawet odwrotnie, coraz więcej ludzi uczy 
się fotografować sposobem: fotografuję – widzę – poprawiam, co spowodowało, że lepiej „oswoili”  
technikę fotograficzną i poznali jej własności. Właśnie dzięki temu fotografia stała się bardzo bliska dla 
wielu ludzi, niezależnie od ich wieku. 

Proces przechodzenia profesjonalnej fotografii z technologii chemicznej na cyfrową przebiega 
nieustannie i zdecydowanie. Równocześnie wszystkie prawa optyki pozostają takie same. Klasyczna 
fotografia również pozostaje jako realna wartość, która jeszcze bardziej zyskuje w cenie.

Nauczanie fotografii

Ciekawa jest problematyka kształcenia w dziedzinie fotografii w Czechach i na Słowacji. Znamienne  
są różnice w podejściu, które wyraża odmienne doświadczenia i konteksty historyczne. Na 

czeskich uczelniach, np. w Filmowej Akademii Sztuk (FAMU – Filmová akademie múzických umìní)  
w Pradze oraz w Instytucie Fotografii w Opawie odczuwa się klasyczne podejście do fotografii. Jest  
to głównie fotografia dokumentalna i studyjna.

Natomiast w Słowacji, w Koszycach w Katedrze Sztuk Plastycznych i Intermediów Wydziału Sztuki 
TU (Uniwersytet Techniczny) oraz w Bratysławie na VŠVU - (Akademia Sztuk Pięknych) jest widocz-
ny i odczuwalny wpływ innych 
dziedzin sztuk pięknych. W tych 
słowackich uczelniach fotografia  
w większym stopniu łączy się  
z instalacją, video, ewentualnie  
z celowym opracowaniem za 
pomocą środków technologii 
cyfrowej. Ciekawe, że w odróż-
nieniu od polskiej fotografii, na 
Słowacji i w Czechach prawie nikt 
nie zajmował się techniką camera 
obscura.

   Uważam, że obecnie ar-
tysta fotograf, o ile nie ma spe-
cjalnego stosunku do klasycznej 
fotografii, powinien zdecydować 
się na takie narzędzie albo tech-
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nikę, która jest najbardziej odpowiednia do wyrażenia 
i zrealizowania twórczej myśli. Jeżeli np. chodzi  
o wyrażenie niepowtarzalności sytuacji w formie 
konkretnej fizycznej fotografii, jest właściwsze wy-
brać formę fotografii klasycznej, która jest pewnym 
„chemicznym” oryginałem – dokumentem realności, 
gdzie konkretny promień światła odbity od realnego 
przedmiotu lub osoby dotarł na film, gdzie z kolei 
powstała reakcja chemiczna w rzeczywistości. Przy 
powiększeniu fotografii w laboratorium, promień 
ten przechodzi niejako „w drugą stronę” i powstaje 
faktycznie „dokument”.

Być może zabrzmi to jako przesada, ale taka 
jest  różnica w stosunku do  prawie abstrakcyjnego 
procesu fotografii cyfrowej, w której liczby 1 i 0 
mogą być przesyłane „powietrzem”, a następnie 
drukowane – wyklonowane z absolutną dokładnością 
nawet za 100 lat, o ile tu jeszcze wtedy będą ludzie.  
Z drugiej strony, właśnie ten uniwersalizm, multiplika-
cja i prawie nieograniczone możliwości opracowania 
dają się wykorzystać tam, gdzie jest to możliwe (in-
ternet, animacja, interaktywny CD-ROM itp).

Pragnę jeszcze wspomnieć o kilku współ-
czesnych słowackich artystach fotografach i artystach sztuk wizualnych, którzy wykorzy-
stują fotografię cyfrową w swoich dziełach. Jako pierwszą pragnę przedstawić Prof. Mi-
lotę Havrankovą, która jeszcze w czasach, gdy komputery nie były dostępne, realizowała  
w latach 70-tych i 80-tych sitodrukiem prace-fotografie przypominające dzisiejsze digitalizacje, dzięki 
czemu była w pewnym sensie prekursorem fotografii cyfrowej na Słowacji, a obecnie nadal wywiera 
wpływ swoją działalnością, m.in. będąc pedagogiem w VŠVU (ASP) w Bratysławie. 

Chętnie wspomnę tez absolwentów tejże Uczelni i byłych lub obecnych studentów zajmujących 
się fotografią cyfrową na szerszą skalę. Zacznę od mojego projektu Ja som! (Ja jestem!), którym jest 
kampania wyborcza gumowej postaci, która za pomocą cyfrowego collage’u zostaje powiększona do 
nierealnych rozmiarów i przeniesiona do realnego środowiska. Innym moim projektem jest interaktywny 
CD-ROM o nazwie CD-TOM, który umożliwia poruszanie postacią na czarno-bialej fotografii widoczną 
na monitorze komputera. Cały projekt był fotografowany tradycyjnie (negatyw), a następnie skanowany, 
gdyż w tych czasach aparaty cyfrowe jeszcze nie były dostępne. 

Marek Horban, który w tym roku kończy pracownię Miloty Havrankovej, praktycznie regularnie 
wykorzystuje fotografię cyfrową w swoich pracach. 

Viktor Szemzo, kończący Instytut Fotografii w Opawie, łączy fotografie zrobione w jednym mie-
ście, ale w różnym czasie w jedno ujęcie, na którym jest naraz wielu ludzi w jednym miejscu, którzy  
w rzeczywistości  nigdy się w jednym czasie tam nie znajdowali. W dodatku nikt nikogo nie zauważa, gdyż 
każdy czuje się sam. Efekt, jaki uzyskał, to wrażenie realizmu sytuacji, ale też i  uczucie niepokoju. 

Absolwent malarstwa na VŠVU Marek Kvetan użył w serii fotografii z Nowego Jorku zwykłych, 
na pierwszy rzut oka, ujęć, ale po chwili zauważamy na zdjęciach, że wszędzie brakuje jakichkolwiek 
tekstów czy napisów – na reklamach, sklepach, nawet na tablicach rejestracyjnych aut. 

Na koniec chętnie wspomnę studenta koszyckiego Wydziału Sztuki Maria Furèáka i jego serie 
cyfrowo opracowanych portretów „żywych” ofiar różnych ideologii, zabitych ich własnymi symbolami 
(faszystowski żołnierz zabity swastyką).

Autor  –  ur. 1975, ukończył ASP (Vysoká škola výtvarných umení) w Bratysławie, dyplom 2001. Zajmuje się fotografią, multime-
diami, grafiką komputerową. Obecnie asystent w Katedrze Sztuk Plastycznych i Intermediów Wydziału Sztuki TU (Uniwersytetu 
Technicznego) w Koszycach (Słowacja).
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Pracownia kształci studentów I i II roku studiów, a Pracownia Magisterska również III, IV i V  
roku. Naczelnym celem dydaktycznym jest wprowadzenie studenta w problematykę obrazowa 
nia i budowania wypowiedzi plastycznej środkami fotograficznymi. Zajęcia w Pracowni są 

ukierunkowane na zdobycie przez studentów umiejętności pozwalających na zbudowanie twórczej wy-
powiedzi artystycznej. Nie bez znaczenia jest pewne ukierunkowanie studenta do wykonywania zadań, 
poruszających zagadnienia obrazowania fotograficznego w ścisłym powiązaniu z problemami plastycz-
nymi i artystycznymi. Ważnym punktem jest rozwijanie u studenta umiejętności samokształcenia przez 
kontakt i współpracę z grupą oraz lekturę 
publikacji z dziedziny fotografii i sztuki. Po-
szczególne realizowane tematy wprowadzają 
studenta w coraz to bardziej zaawansowane 
zagadnienia. 

Studenci mają możliwość również roz-
wijania własnych działań na polu fotografii  
w ramach Koła Naukowego, które funkcjo-
nuje w pracowni. Mają także do dyspozycji 
profesjonalnie wyposażone atelier, gdzie 
mogą realizować poszczególne ćwiczenia, 
jak również laboratorium z możliwością 
obróbki negatywowo-pozytywowej fotografii  
czarno-białej. 

Studenci pracowni biorą udział w wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych, które 
organizujemy co semestr. Nie bez znaczenia są konkursy, w których studenci prezentują swoje prace, 
a niektórzy z nich zdobywają nagrody i wyróżnienia, np. Kamil Wnuk zajął I miejsce w finale Przeglądu 
Regionalnego FAMA 2004 i II miejsce w konkursie „Pstrykaliada” 2004, a Anna Wiatrowska otrzymała 
wyróżnienie w Przeglądzie FAMA 2004

Prowadzący – dr hab. Marek Guz, prof. 
ndzw. PR
Asystent – mgr Barbara Jaśkiewicz
St. technik –  Krzysztof Berezowski

Pracownia Fotografii  
w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej

Barbara
Jaśkiewicz
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Autorka – ur. 1972, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Wydziału Projektowania Tkaniny i Ubioru, dyplom  
1998.  Uprawia malarstwo, fotografię, tkaninę artystyczna, projektowanie ubioru. Obecnie zatrudniona w Zespole Szkół Plastycz-
nych w Radomiu oraz Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Marek Guz, Radom ’94

Marek Guz, Radom ’95
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Barbara Jaśkiewicz Bez tytułu `98

Barbara Jaśkiewicz Akt I 2005
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Fot. Wacław Dutkiewicz Fot. Justyna Ziętek

Fot. Agnieszka Łapa
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Rozpocznę cytatem sprzed 27 lat: (…) na razie niektóre, a w przyszłości niedalekiej wszystkie  
istniejące i wynajdywane techniki drukowe, względnie za takie – słusznie czy też nie – uważa 
ne, będą obsługiwały potrzeby artystyczne i pozaartystyczne. Metoda drukowa jest tylko me-

todą wytwórczą. Jej stosowanie, dyktowane jakościową czy proceduralną niezbędnością, niczego nie 
„użycza” rzeczom ponad to, co fizyczne.1 I dalej: (...) wieloznaczność nazwy grafika i emocje, które 
ten stan wzbudza, nie są złem największym. Możliwa jest przecież taka płaszczyzna teoretyczna, na 
której już nie tylko poszczególne znaczenia, ujęcia, lecz w ogóle ujmowanie twórczości w kategorie 
„grafiki” mogą okazać się poznawczo (i twórczo) nieprzydatne.2

Autor tych słów swoje poglądy na istotę gra-
fiki ilustrował pokazem procesu matrycowania: 
w warstwie cementowego pyłu odbijał wklęsłe 
wizerunki pospolitych przedmiotów i narzę-
dzi, tworząc ich „negatywowe” reprezentacje; 
przedmioty wydrążone, wklęsłe „z natury”, 
odciskał jak dziecięce babki z piasku; inne toczył 
po powierzchni, tworząc rytmiczne ornamenty; 
powstałe „odbitki” zacierał, wyrównując szarą 
powierzchnię i zaraz tworzył kolejne, ulotne i 
równie nietrwałe obrazy. Podobnie postępował  
z kulą ugniecionego kitu, który ściskał w dłoni, 
by zapisać tym sposobem jej wnętrze; potem 

wkładał ją do ust, zaciskał zębami, a powstałą formę nazywał Kneblem, by po chwili ja przegryźć i 
zatytułować Kęsem.

Współautor cytowanego na wstępie tekstu Stanisław Urbański tak pisał o sztuce swego przyjacie-
la: Konsekwencją poszukiwań Janusza Kaczorowskiego jest właśnie ta wystawa, której sens zawrzeć 
można w pytaniu o istotę grafiki. Dyscyplina ta jako technika 
związana jest z pojęciem odcisku, śladu. Inspiracji szuka więc 
w tych zjawiskach, które są grafiką w jej pierwotnej postaci 
- skamielinach, formierstwie itp. Pojęcie matrycy rozciąga ar-
tysta na przedmioty codziennego użytku jak młoty, stemple  
i inne proste narzędzia. W wyniku tego odcisk każdego z tych 
przedmiotów uznaje za grafikę. W jego rozumieniu, z działaniem 
graficznym mamy do czynienia wtedy, gdy dowolny przedmiot 
użyty zostaje jako matryca - to znaczy zgodnie z prawami odpo-
wiedniości, tak aby pomiędzy przedmiotem - matrycą a obrazem 
matrycy zachodziła odpowiedniość izomeryczna. Tak pojęty proces 
tworzenia obrazu jest matrycowaniem, tak zwana grafika warszta-
towa to tylko szczególny przypadek matrycowania.3

Uczestniczyłem jako student w pokazie matrycowania w 
Galerii krakowskiego oddziału PAX przy ul. Garbarskiej, który 
zapamiętałem dobrze jako znakomity wykład, poszerzający moje, 
wyniesione z Akademii, tradycyjne, „warsztatowe”, jak można 
powiedzieć, pojmowanie grafiki. Wykład ten, przeprowadzony w 

Grzegorz
Banaszkiewicz

Pojęcia grafiki
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formie frapującego, artystycznego wydarzenia, 
nie mającego żadnego odpowiednika w ów-
czesnej praktyce artystycznej oraz oryginalna, 
prekursorska postawa twórcza Janusza Kaczo-
rowskiego zasługują dziś na przypomnienie, 
zwłaszcza w kontekście przemian, którym 
uległa grafika od tego czasu i towarzyszącej 
tym przemianom dyskusji.

Szkice i notatki, które zostały opublikowa-
ne w skromnych broszurkach, towarzyszących 
pokazom matrycowania, ujawniają inspiracje 
artysty i są gotowymi scenariuszami, które, jak 
partytury, mogłyby być współcześnie na nowo 
odczytane i z powodzeniem zrealizowane w 
postaci graficznych performances.

Ponad ćwierć wieku temu Janusz Kaczorowski w swej artystycznej praktyce i teoretycznej refleksji 
poddawał wnikliwej, krytycznej analizie obowiązujące wówczas kanony „graficznej poprawności” i an-
tycypował przemiany w tej dyscyplinie sztuk plastycznych, które dziś uważamy za przejaw naturalnego 
rozwoju grafiki i dowód jej żywotności. 

Twórczości Kaczorowskiego towarzyszył krótki epizod pracy pedagogicznej w ASP w Krakowie, 
który zakończył się jednak zbyt szybko, by artysta ten zdołał odegrać jakąś

rolę w kształceniu przyszłych grafików, jednak niezrozumiałą wydaje mi się jego nieobecność 
zarówno w opracowaniach dotyczących współczesnej grafiki polskiej, jak i w teoretycznej refleksji na 

temat jej przemian.
Zapożyczając tytuł sygnowanego przez niego tekstu, chciałbym nie tylko przypomnieć tego 

zmarłego przedwcześnie wybitnego artystę, lecz także przyczynić się do włączenia jego teoretycz-
nego dorobku, jego rozważań na temat grafiki do współczesnej dyskusji, dotyczącej tej dyscypliny 
artystycznej. Widzę bowiem w myśli Janusza Kaczorowskiego wątki, które znajdują rozwinięcie 
w późniejszych tekstach innych autorów oraz inspirację do 
własnych rozważań na temat interesujących mnie zjawisk  
w polu sztuki.

Teraz następny, wizualny cytat4:
Gdy kilka lat temu zobaczyłem w internecie ten „negatywowy” 

obraz dłoni ludzkiej, odbitej na skalnej ścianie prostą, lecz niewątpli-
wie graficzną techniką, uświadomiłem sobie, że uprawiam bardzo, 
bardzo starożytny zawód. Z uwagą przyjrzałem się pozostałym 
obrazom w Grocie Chauveta5; ich rysunkowa biegłość, precyzja 
detali, zróżnicowanie technik wykonania, a także ilość tych obra-
zów wzbudzały mój podziw i po prostu niedowierzanie. 

Dwukrotnie starsze od obrazów w Grocie Lascaux, nazywanej 
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„Kaplicą Sykstyńską paleolitu”, swym niedawnym ujawnieniem się6 zaświadczają, że język przekazu 
wizualnego jest skutecznym od co najmniej 35. już wieków środkiem komunikacji, a zapisana w obra-
zach historia rozumnego Człowieka swą ciągłość zawdzięcza intelektualnie i manualnie uzdolnionym 

osobnikom, których dziś nazywamy plastykami.
Grota Chauveta w Vallon-Pont d’Arc zasługuje, w moim przekonaniu, na tytuł Akademii Nauki  

i Sztuki epoki paleolitu z uwagi na ogrom informacji wizualnej w niej zawartej i fakt, ze wiąże początki 
człowieczeństwa na naszym kontynencie z początkami Sztuki. 

Wcześniej, niż to się komukolwiek wydawało, nasz bezpośredni przodek badał wnikliwie swe oto-
czenie, zapamiętywał wygląd, budowę i zachowanie stworzeń, z którymi dzielił środowisko i z którymi 
rywalizował w walce o byt. Zgromadzone informacje przetwarzał na obrazy, które skutecznymi do dziś 
technikami zapisywał przez całe wieki w miejscu starannie wybranym, trudno dostępnym i dobrze chro-
nionym, traktując z szacunkiem dzieła swych poprzedników, uzupełniając je czasem i rozbudowując, 
bądź pozostawiając je w nienaruszonej postaci.7

Wizualny przekaz, który pozostawili nasi „koledzy po fachu”, badany przez naukowców wyrafino-
wanymi technikami pomiarowymi, w tym najdokładniejszą, znaną obecnie metodą datowania z użyciem 
izotopu węgla C14, pozwala na określenie wieku tych obrazów z błędem pomiaru rzędu 300 - 400 lat; 
my jednak, nawykli do patrzenia nieuzbrojonym okiem, możemy odczytać je wprost – i nie popełnimy 
większego błędu, porównując je pomiędzy sobą oraz z innymi, znanymi nam już obrazami.

Dostrzeżemy, że obrazy na  ścianach Groty wykonano technikami o wyraźnie rysunkowym bądź 
graficznym charakterze. Pierwsze, liczne i efektowne wizerunki i „portrety” zwierząt – sąsiadów i kon-
kurentów, a nie źródeł pożywienia – zostały narysowane węglem drzewnym bądź czerwono-pomarań-
czową glinką; drugie, paleolityczne graffiti o podobnej tematyce, lecz czasem znacznie uproszczone,  
a nawet abstrakcyjne, zostały wyryte w skalnym podłożu krzemiennym najprawdopodobniej rylcem lub 

po prostu palcem w warstewce miękkiej glinki pokrywającej ścianę groty.8

Widoczny już wówczas, wyraźny podział sposobów obrazowania na dwa wyodrębnione, równolegle 
nurty, występujące w jednym miejscu i czasie, dysponujące odrębnym „zapleczem warsztatowym”, czyni 
zasadnym pytanie, kiedy to wyodrębnienie nastąpiło - i co było wcześniej. Mam nadzieje, że badacze 
francuskich jaskiń, specjaliści wielu dyscyplin9 wysnują rychło naukowe hipotezy i opracują wnioski, pogłę-
biające naszą wiedzę na temat roli sztuki w rozwoju ludzkiej inteligencji, umacniając moje przekonanie,  
że język obrazów jest najstarszym instrumentem międzyludzkiej komunikacji, tworzącym najgłębsze 
fundamenty struktur naszego umysłu.

Dłoń z Groty Chauveta wydaje mi się spontanicznym eksperymentem artystycznym, próbą nowej 
techniki, zwłaszcza wobec licznych „pozytywowych” czy „wypukłodrukowych” odbitek dłoni, tworzących 

il. 9, 10
Grota Chauveta, porównanie paleo-
litycznych obrazów o rysunkowym i 
graficznym charakterze. 

il. 6, 7, 8 Rysunki zwierząt z Groty Chauvet ‘a
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wielką kompozycję w Sali Brunel.10

Użyta technika to szablon, którym jest w tym przypadku sama dłoń - jednak uzyskanie jej jasnej 
sylwety na ciemniejszym tle wymaga dodatkowych narzędzi oraz znajomości złożonej technologii; 
przygotowania glinianego pyłu i urządzenia do jego naproszenia na ścianę. Chociaż nie możemy dziś 
jednoznacznie rozstrzygnąć, czy użytym do tego celu paleolitycznym rozpylaczem, „aerografem” były 
usta artysty, drewniana czy kościana rurka, czy jeszcze coś innego, możemy jednak dostrzec oczywistą 
analogię pomiędzy tym prehistorycznym obrazem graficznym a innymi pracami, do dziś wykonywanymi 
za pomocą prostej techniki graficznej – szablonu.

Nawiasem mówiąc, we francuskim słownictwie graficznym technika ta traktowana jest znacznie 
poważniej niż w naszym: ażurowy element drukowy (élement d’impression ajouré11) występuje tam na 
równi z wypukłym, wklęsłym i płaskim, a odpowiadające mu techniki graficzne są reprezentowane przez 
szablon i serigrafię (pochoir, sérigraphie). Dzięki temu „systematyka” technik graficznych jest bardziej 
kompletna, unika enigmatycznych określeń w rodzaju „techniki odrębne”. 

Jeżeli element drukowy zastąpimy w tej systematyce szerszym określeniem matryca graficzna, otrzy-
mamy coś w rodzaju „graficznej tablicy Mendelejewa”, zawierającej zarówno istniejące, jak potencjalne 
rodzaje czy kategorie matryc. Tablice te wystarczy uzupełnić o matrycę wirtualną i matrycę transpa-
rentną12, by otrzymać jednorodny, konsekwentny system teoretycznego opisu graficznego procederu, 
który od wieków uprawiamy.

Matryca wirtualna, określenie, które usłyszałem po raz pierwszy od praktykujących druk cyfrowy 
grafików, profesorów ASP w Katowicach, Adama Romaniuka i Waldemara Węgrzyna (z których żaden 
nie chciał się mi przyznać do pierwszeństwa w jego użyciu), będące ekwiwalentem używanych również 
określeń matryca cyfrowa bądź matryca elektroniczna uważam z tych trzech za najtrafniejsze, gdyż 
podkreśla ono jej niematerialny, nie-fizyczny byt, bez przesądzania o technologii, w jakiej matryca ta 
jest czy może zostać zrealizowana.

Obecnie najpopularniejszym wśród artystów grafików rodzajem matrycy wirtualnej jest cyfrowy, bi-
narny, zero-jedynkowy zapis idei artystycznej; warsztatem służącym do tworzenia takich matryc pospolita 
maszyna licząca zwana komputerem osobistym, wyposażona w zorganizowany pakiet instrukcji, zwany 
programem oraz współpracujące z tymże komputerem urządzenia do cyfrowej rejestracji, przetwarzania i 
odtwarzania obrazu: monitory, kamery fotograficzne i filmowe, skanery, drukarki i plotery, projektory. 

Najczęstszym, chociaż już nie jedynym sposobem materializacji idei artystycznej zawartej w cyfrowej 
matrycy wirtualnej jest, w zgodzie z tradycją grafiki, druk cyfrowy, czyli „druk”13 za pomocą sterowa-
nego numerycznie urządzenia. I tyle. Nowa technologia  jest tylko metodą wytwórczą, i wracając do 
cytowanej opinii Janusza Kaczorowskiego i Stanisława Urbańskiego, niczego nie „użycza” rzeczom 
ponad to, co fizyczne.14

il. 11, 12, 13, 14  Motywy „graficzne” z Groty Chauveta
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Według niektórych opinii, nie tylko nie użycza, lecz wręcz odbiera wykonanym w ten sposób odbit-
kom graficznym ich szlachetność, właściwą i gwarantowaną w tradycyjnie odbitej na mięsistym papierze 
akwaforcie, mezzotincie, litografii czy drzeworycie, które druk cyfrowy próbuje czasem imitować. Ale  
o atrakcyjności tego nowego warsztatu graficznego nie decyduje jego reprodukcyjny czy imitatorski 
potencjał, ani nawet to, że mieści się on wygodnie na powierzchni biurka, zdecydowanie mniejszej, niż 
powierzchnia najskromniejszego nawet warsztatu szlachetnych, tradycyjnych technik graficznych. 

W moim przekonaniu decydują o tym właściwości wirtualnej matrycy, pozwalającej artystom na 
skomplikowane, lecz przy tym bardzo szybkie przekształcenia obrazu, manipulacje złożone, lecz niemal 
błyskawiczne, nie wymagające szczególnej fatygi i nużących studiów problemowych ani warsztatowych; 
stąd amatorska nadprodukcja „grafik komputerowych”15, ale także świadome sięganie do tego medium 
przez twórców uznanych i wybitnych, nawet wiekowych, których o sympatie i entuzjastyczne, bezkry-
tyczne podejście do komputera posądzać nie sposób, a których prace w cyfrowym warsztacie graficznym 
zaskakują często świeżością i bezpretensjonalnością. 

Programy graficzne do grafiki niczego, co w naturze samego obrazu nie jest zawarte, nie wnoszą, 
podobnie jak do gry w szachy nie wnosi niczego szczególnego program, który swą „mocą obliczeniową” 
potrafi pokonać najwybitniejszego nawet szachistę.

Sztuka szachowa, jak i sztuka graficzna, z powodu wirtualizacji algorytmów, którymi się posługują, 
nie tracą niczego ze swej istoty, pozostając domeną ludzkiej inteligencji, wyobraźni i talentu.

Średnie pokolenie grafików, wykształconych w klasycznym warsztacie, sięga po matrycę wirtualną ze 
szczególną świadomością i rozmysłem, nową technikę graficzną dołączając po prostu, jak na przykład 
Adam Romaniuk, do wielu już z powodzeniem uprawianych, by dokonać poszerzenia stosowanego 
dotychczas instrumentarium, bądź, jak Waldemar Węgrzyn, badający naturę wirtualnej matrycy, odkry-
wać jej nowe możliwości wyrazowe, wynikające ze specyfiki samego zapisu cyfrowego i różnorodnych 
sposobów jego odczytania. 

Te bliskie mi przykłady artystów-pedagogów katowickiej ASP, ilustrujące uzupełniające się i prze-
ciwstawne zarazem postawy twórcze grafików, realizujących swoje prace w druku cyfrowym, nie stoją  
w opozycji do graficznej tradycji; tak traktowana matryca wirtualna nie różni się w swej najgłębszej 
istocie od matrycy wypukłej, wklęsłej, płaskiej, ażurowej i transparentnej.16 

Jak pisze bowiem Dorota Folga-Januszewska (...) specyfiką dzieła graficznego jest jego podwójny 
byt, podwójność formy i intencji. Nie nakład, nie reguły postępowania z płytą, lecz myślenie dwoma 
stadiami charakteryzuje tę sztukę, czyniąc z niej tak fascynujący świat, gdzie energia włożona w jedną 
postać materialną dzieła, rozpoznana zostaje dopiero w jego śladzie.17 Z poglądem tym zgadzają się inni 
autorzy,18 cytujący odmienne fragmenty wypowiedzi Autorki na temat Podwójnego bytu grafiki. Zgadza 
się z nim również niżej podpisany, widząc w nim podstawy do sformułowania współczesnej definicji 
grafiki w znaczeniu formalnym19 i dodając, że matryca wirtualna w analogiczny sposób uczestniczy w 
procesie powstawania dzieła graficznego jak jej fizyczne, analogowe poprzedniczki.

Szkicując system pojęć grafiki, oparty na klasyfikacji znanych typów matryc, poszerzony o określenia 
wynikające z pojawienia się i używania w graficznej praktyce artystycznej matryc nowego rodzaju, od-
miennych od tradycyjnych matryc drukowych, w szczególności matrycy wirtualnej, chciałbym podkreślić 
neutralność tego systemu wobec szczegółowych problemów warsztatowych, takich jak rodzaj materiału, 
z którego matryca została wykonana, sposobów i narzędzi użytych do jej wykonania, rodzaju podłoża 
na którym została odwzorowana czy wydrukowana, metody druku, obecności (lub nie) farby, jak również 
zagadnień powielania czy kwestii relacji pomiędzy oryginałem czy kopią.

Wprowadzając do tejże klasyfikacji, po matrycy ażurowej, pojęcie matrycy transparentnej,20  której 
fizyczną reprezentacją byłby fotograficzny negatyw, diapozytyw, ale także cliché-verre21 oraz wykony-
wane na różnego rodzaju foliach rysunki i przezroczyste montaże, których kolejna faza graficznego 
bytu nie jest w tej postaci jeszcze przesądzona, lecz możliwa, a przede wszystkim zależna od wyboru  
i decyzji artysty, otrzymamy spójny i konsekwentny zarazem system teoretycznego opisu procesu two-
rzenia obrazów graficznych22, w którym kluczową rolę odgrywa pojęcie matrycy. 

Matryca, już choćby ze względu na etymologię tego słowa (łac. matrix) zasługująca na umieszczenie 
w centrum procesu graficznego, zawiera, jednoczy w tym procesie oba komplementarne byty graficz-
ne, trafnie rozpoznane i scharakteryzowane przez Dorotę Folgę-Januszewską: zamysł, ideę twórcy i 
odzwierciedlenie tej idei w wybranym przez artystę medium. Matryca posiada przy tym właściwości  
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i swego rodzaju potencjał, pozwalający na jej odwzorowanie w innym procesie, niż ten, który ją uprzednio 
ukształtował. Warto przy tym zauważyć, że matryca, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, powstać i istnieć 
może niezależnie od woli i udziału człowieka, jako zapis fizycznego procesu lub zjawiska. Zdolność 
odzwierciedlania, będąca istotą matrycy, zdaje się wynikać wprost z natury świata, z natury zjawisk, 
które ją, matrycę, uformowały; człowiek jest wyłącznie odkrywcą i użytkownikiem metod wykorzysta-
nia tej właściwości matrycy.23 Sporządzona przez samego artystę lub tylko przez niego wykorzystana 
matryca graficzna, w zgodzie ze swym potencjałem, wyłania, w procesie, który Janusz Kaczorowski 
nazwał matrycowaniem24, po odpowiednim czasie i niezbędnych zabiegach technicznych, ów „drugi 
byt” grafiki, obraz, obiekt, będący bezpośrednim śladem bytu poprzedniego, stanowiącego źródło  
i warunek konieczny finalnej postaci grafiki.

Proponowana klasyfikacja, opierająca się na sześciu dających się dziś wyodrębnić i opisać typach 
matryc, w tym pięciu analogowych: wypukłej, wklęsłej, płaskiej, ażurowej i transparentnej oraz szóstej, 
wirtualnej, zdaje się wystarczać dla scharakteryzowania znanych mi technik warsztatowych grafiki25 i ich 
poszczególnych wariantów, wraz z najbardziej nawet tajemniczymi „technikami własnymi”, sprowadza-
jącymi się w istocie do technicznych sposobów (lub zaledwie „sposobików”) kształtowania powierzchni 
matrycy, nakładania na nią farby lub jej odmiennego, niż zazwyczaj, drukowania czy wyciskania na 
tradycyjnym bądź nietradycyjnym podłożu. 

Matryce drukowe są w tej klasyfikacji podzbiorem matryc, których odwzorowanie następuje w procesie 
druku, będącym jednym z przypadków matrycowania. Klasyfikacja ta również, mam nadzieję, pozwala 
pożegnać się z określeniem „grafika komputerowa”, do którego niechęci nie ukrywam26, chociaż zdaję 
sobie sprawę, że mimo wszelkich moich starań, ta niefortunna kalka z języka angielskiego27 pozostanie 
być może w języku potocznym. Na gruncie proponowanego systemu pojęć jest to jednakże zaledwie 
warsztatowa odmiana grafiki realizowanej z użyciem matrycy wirtualnej, i obywa się bez jakiegokolwiek 
dodatkowego przymiotnika.

Podejmując próbę uporządkowania systematyki procesów graficznych, pragnąłbym dać wyraz 
przekonaniu o jedności grafiki, której specyficzne cechy, wyodrębnione już w prapoczątkach cywiliza-
cji, przetrwały do dziś, ewoluując przez wieki w znany nam sposób, angażując i wykorzystując coraz  
to nowe procedury techniczne z wykorzystaniem matryc różnych typów. Powielanie z wykorzystaniem 
technik druku do multiplikacji obrazów graficznych było w historii cywilizacji znaczącym wkładem grafiki 
w przechowanie i upowszechnianie istotnej informacji za pomocą języka wizualnego oraz ważnym etapem 
w historii rozwoju tej dyscypliny sztuk plastycznych. Nie jest to już dziś jej najważniejszym zadaniem, 
które zostało przejęte przez wyrosły wprost z grafiki druk przemysłowy oraz inne, wydajniejsze techniki 
rejestracji, przechowywania i powielania obrazów. 

Grafika, zwłaszcza tworzona przez artystów, pozostaje jednak wciąż atrakcyjnym polem kreacji  

Rodzaje matryc

ażurowa wypukła wklęsła płaska transparentna wirtualna

Odpowiadające im procesy graficzne oraz techniki powielania i druku, zarówno
artystycznego jak i przemysłowego.
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i eksperymentu z matrycą i jej właściwościami, polem „badań podstawowych” języka wizualnego. Nie 
znamy jej przyszłości, lecz znamy jej świetną przeszłość i rolę, jaką odegrała w rozwoju ludzkiej kultury 
i kształtowaniu form komunikacji wizualnej. 

Rzemieślnicze, „ręczne” wykonywanie fizycznych, analogowych matryc graficznych wydaje się 
dziś stać w opozycji do tworzenia niematerialnych matryc wirtualnych; żmudna i brudna robota w kla-
sycznym warsztacie graficznym przeciwstawiana bywa sterylnej, nowoczesnej pracy „na komputerze”.  
W moim przekonaniu jest to opozycja równie fałszywa, jak przeciwstawianie elektronicznego, „kompu-
terowego” syntetyzatora dźwięków orkiestrze symfonicznej. 

Współczesna grafika coraz odważniej korzysta ze swego wielowiekowego dorobku; uwolniona od 
historycznych powinności może, oczami artystów, przyjrzeć się samej sobie i wniknąć głębiej w konsty-
tuujące ją procesy tworzenia matryc; dostrzec, jak w przypadku Janusza Kaczorowskiego, uniwersalizm 
procesu matrycowania; używać, z równym powodzeniem i zaangażowaniem, technik przedwiecznych 
jak szablon i tak nowych jak cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu. 

Sądzę, że specjalistom, teoretykom, znawcom, miłośnikom i praktykom tej dyscypliny sztuk pla-
stycznych nie zabraknie przykładów na zilustrowanie tezy, że grafika jest zdolna do przeobrażeń na 
miarę współczesnych wyzwań, a powstające dzieła pozostają w najżywszym nurcie Sztuki, bez względu 
na to, jaką zostały zrealizowane techniką. Ja pragnąłbym jedynie podkreślić, że wszelkie, tak znane jak 
i dotychczas nieznane techniki graficzne mogą w rozwoju Grafiki odegrać równie znaczącą i twórczą 
rolę. Praktyka edukacyjna w tej dyscyplinie i programy akademickiego kształcenia powinny to uwzględ-
niać, stawiając na równi wszelkie sposoby, procedury, techniki tworzenia matryc i otrzymywania za ich 
pomocą obrazu graficznego, bez jakiegokolwiek przeciwstawiania sobie lub uprzywilejowania „starych” 
czy „nowych” metod technologicznych. Przesłanką do tego jest artystyczna praktyka samych twór-
ców grafiki, którzy czynią to z powodzeniem. Praktyka wystawiennicza pokazuje przy tym, że to, co  
w grafice jeszcze niedawno było bulwersującym wyjątkiem od reguły, jest dziś zaledwie jednym, pośród 
wielu, sposobem manifestacji dzieła graficznego.

Przytoczę jeszcze jeden przykład paleolitycznego obrazu graficznego i jego współczesne losy:
Syntetyczny „palcoryt” sowy z obróconą, jak na sowę przystało, o 180 stopni głową, został jakieś 

trzydzieści kilka tysięcy lat później przez grafika, posługującego się komputerem, nieco oczyszczony, 
wyretuszowany i użyty jako logo w opracowanym przez niego graficznie wydawnictwie.29

Trudno byłoby znaleźć bardziej zabawny przykład kolaboracji grafików ponad wiekami, poszukując 
ilustracji dla tezy o odwiecznym uniwersalizmie języka wizualnego, którym grafika się posługuje. 

Autor - ur. 1951, absolwent ASP w Krakowie, dyplom na Wydziale Grafiki 1976;  uprawia rysunek, grafikę, fotografię; obecnie 
prof. zw. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
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PRZYPISY
1 Janusz Kaczorowski, Stanisław Urbański, Pojęcia grafiki, Kraków, czerwiec 1978, [katalog wystawy], Galeria Mały Rynek, KMPIK Kraków, 
Mały Rynek 4
2 Tamże
3 Tamże
4 Main négative rouge, fig. 76, Clottes Jean, La grotte Chauvet l’art des origines, Edition Seuil, 2001.
5 Grotte Chauvet, Vallon - Pont d’Arc, département Ardeche, Francja; http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html
6 Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel i Christian Hillaire dokonali tego odkrycia 18 grudnia 1994 roku
7 Clottes Jean, La grotte Chauvet l’art des origines, Edition Seuil, 2001
8 Tamże
9 Prace badawcze w Grocie Chauveta są prowadzone przez międzynarodową ekipę specjalistów, pod kier. Jeana-Michela Geneste’a, który 
jest równocześnie konserwatorem Groty Lascaux
10 La Salle Brunel, s. 64, Clottes Jean, La grotte Chauvet, l’art des origines, Edition Seuil, 2001 
11 Dictionnaire technique de l’estampe, Éditions André Béguin, Paris 1998
12 Określenie własne, objaśnione w dalszej części tekstu, patrz przypis 20
13 Określenie druk jest w tym przypadku nieco problematyczne, gdyż nie występuje tu nacisk elementu drukującego na podłoże ani warstwa 
farby, wtłaczanej w to podłoże pod naciskiem prasy; np. w tzw. drukarkach atramentowych miniaturowe krople atramentu są natryskiwane 
na papier
14 Janusz Kaczorowski, Stanisław Urbański, Pojęcia grafiki, op. cit.
15 Terminu „grafika komputerowa” używam w cudzysłowie ze względu na mój krytyczny doń stosunek
Por. Grzegorz Banaszkiewicz, Głos w obronie grafiki bezprzymiotnikowej - przeciwko grafice komputerowej, tekst w katalogu wystawy Media 
cyfrowe w grafice, Galeria Uniwersytecka, październik 2003, UŚ w Katowicach, Filia w Cieszynie
16 Patrz przypis 20
17 Dorota Folga-Januszewska, Podwójny byt grafiki, referat z sesji naukowej Grafika współczesna - między unikatem a elektroniczną kopią, w 
ramach programu MTG Krakow’97, publ. Instytutu Sztuki UJ i SMTG, Kraków 1999
18 Tamże; Janusz Antos, s. 22; Jan Fejkiel, s. 38
19 Cyt.: W znaczeniu formalnym rozumie się przez grafikę zbiór obiektów posiadających cechy graficzne, Janusz Kaczorowski, Stanisław 
Urbański, Pojęcia grafiki, op. cit., s. 2
20 Pojęcie to wprowadzam pod wpływem terminologii francuskiej (patrz przypis 11), ale pozostaję otwarty 
na uwagi krytyczne i inne, ekwiwalentne propozycje, określające ten rodzaj matrycy
21 Rodzaj negatywu, powstałego przez wydrapywanie rysunku na nieprzezroczystej warstwie farby lub emulsji, nałożonej na szklane podło-
że
22 Terminu obraz używam tu w sensie takim, jak francuski czy angielski image; przyznam jednak, że przeszkadza mi konfuzja z narzucającym 
się w języku polskim znaczeniem obrazu jako wytworu sztuki malarskiej
23 Por. Ujęcie graficzne, drukowe, w: Janusz Kaczorowski, Stanisław Urbański, Pojęcia grafiki, s. 4 - 7
24 Por. 3
25 Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i pomoc w dopracowaniu tej systematyki procesów graficznych
26 Patrz przypis 15
27 Computer graphic
28 Fig. 89, Clottes Jean, La grotte Chauvet l’art des origines, Edition Seuil, 2001
29 Alain Roussot, L’art préhistorique, Edition SudOuest, 1997, strona tytułowa

ILUSTRACJE – ŹRÓDŁA
Il. 1, 2, 3, 4:
Janusz Kaczorowski 1941 - 1987, wydano nakładem przyjaciół Janusza, oraz Galerii Teatru STU w Krakowie, gdzie od 25 maja do 18 
czerwca 1988 roku były eksponowane Jego prace
Il. 5: 
Main négative rouge, fig. 76, Clottes Jean, La grotte Chauvet l’art des origines, Edition Seuil, 2001
Il. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 :
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/index.html
Il. 15:
Fig. 89, Clottes Jean, La grotte Chauvet l’art des origines, Edition Seuil, 2001
Il. 16:
Alain Roussot, L’art préhistorique, Edition SudOuest, 1997, strona tytułowa
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Podstawowe pytanie: czy grafika, a więc obraz graficzny i materia, na której istnieje, czyli papier,  
mogą posłużyć za element wyjściowy, półprodukt, materiał do dalszych swobodnych przetwo 
rzeń? Jeżeli tak, to jaki miałby być cel takiego działania, a także szanse kreatywnej absorpcji, 

czy wręcz aneksji tak rozumianego materiału? Jakie nowe wartości możemy osiągnąć i do czego zmie-
rzamy?

Pytania te dotyczą szeregu podstawowych problemów, związanych z innym spojrzeniem na grafikę 
poprzez nowe możliwości związane z tym medium. Dotychczasowe realizacje i coraz szersze zaintere-
sowanie artystów tworzeniem innej, nowej grafiki, rozumianej teraz jako jednostkowa, unikalna kreacja, 
dowodzą zasadności takich prób.

Traktując zatem obraz graficzny i materię, na którym istnieje, jako pole swobodnego działania, 
nie można pominąć możliwości włączenia do tego procesu równie istotnych wartości, jakimi są: prze-
strzeń, ruch i światło, a także dźwięk i to w innym niż dotąd znaczeniu - działań bezpośrednich. Nowe 
wyzwania otwierają zupełnie nowe możliwości. W tym przypadku, tradycyjny dwuwymiarowy obraz 
graficzny i materia (papier), na którym istnieje, zostają postawione wobec intrygującej sytuacji, pełnej 
nieoczekiwanych wyzwań i możliwości, analizujących kondycję tego medium i traktujących je jak otwarte 
pole poszukiwań.

Podobne działania, zakładające wykorzystanie gotowego dzieła sztuki jako materiału do dalszych 
przetworzeń, miały miejsce wielokrotnie, że przywołam tylko dwa znane powszechnie przykłady: za-
mazany, lub jak tłumaczą inni, wytarty gumą przez Rauschenberga rysunek de Kooninga i słynne wąsy 

Ukryty wymiar Janusz Jerzy 
CywickiG
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Janusz Jerzy Cywicki Niebieski, 2005, obiekt graficzny, technika własna, karton, szkło, 70 x 100 x 25 cm, fragment 
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Salvatora Dalego na kopii obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci. Tego typu fakty być może miały na 
celu jedynie żart, czy raczej prowokację, ale równocześnie były próbą fizycznej ingerencji w gotowe 
przecież dzieła. Dotyczyły one jednak ingerencji jedynie w sferę znaczeń, pozostawiając materię pod-
łoża bez zmian. Dopiero szereg prób i doświadczeń graficznych Roberta Rauschenberga z połowy lat  
60-tych ubiegłego wieku otworzyło zupełnie nowy rozdział tego medium.

Moje zainteresowania od wielu lat zmierzają w kierunku praktyk artystycznych, zrywających  
z tradycyjnym sposobem pojmowania sztuki, a w szczególności grafiki. Działania te związane są zarówno 
z techniką druku, podłożem i materią graficzną, a także z próbami budowy zupełnie nowego obrazu 
graficznego, zakładającego przełamanie klasycznej dwuwymiarowości jako dotychczasowego obszaru 
działania artysty. Głównym celem jest fizyczne „oderwanie” obrazu od podłoża i wprowadzenie go  
w nową jakość, a przede wszystkim konstruowanie form uwzględniających szereg nowych możliwości 
kreacji, aż do działań interaktywnych w obrębie tego medium.

Powodem zajęcia się podobnymi poszukiwaniami było zainteresowanie zagadnieniami związany-
mi z przestrzenią, ruchem, światłem i dźwiękiem/muzyką, a także moje wcześniejsze doświadczenia 
muzyczne i wiele prób łączenia, unifikowania tych wartości w jedną formę, zarówno w akcjach i insta-
lacjach plastycznych, czy różnego typu realizacjach, w tym także graficznych, którymi zajmowałem się 
w połowie lat 70-tych. Zupełnie drugoplanowym, ale także dość istotnym powodem, była także spora 
ilość grafik, wynikająca z odkładania tzw. prac odrzuconych, a więc mających bardzo niewielkie błędy 
techniczne. Szkoda było je zniszczyć, czy wyrzucić – obrałem je zatem za cel działania, traktując z 
należytą sympatią, ale bez specjalnej atencji. Po prostu trzeba było coś z tym zrobić – powstało za-
sadnicze pytanie: co zrobić?

Aby coś zbudować, trzeba najpierw coś zburzyć, ta oczywista zależność trafnie ilustruje, a jedno-
cześnie uzasadnia to, co jest podstawą działania – bezpośrednią, fizyczną ingerencję w materię papieru 
w połączeniu ze zintegrowanym z nim obrazem graficznym, wykorzystującym tę materię jako swoistą 
bazę, obszar istnienia. Zatem obraz graficzny – podobnie jak każdy inny fizyczny zapis, a jednocześnie 
przekaz myśli, emocji czy spekulacji formalnych w połączeniu z materią, na której istnieje – stał się 
polem powtórnej analizy, tworzywem, prowokującym szereg działań.

Papier, jak każdy inny materiał będący obszarem zainteresowania artysty, jest poważnym wyzwaniem. 
Dotychczasowa praktyka sprowadzała go w zasadzie do miejsca kreacji, rozumianego jako tło/pustka 
do zapełnienia, a nie odrębna wartość – materia, za pomocą której, można budować niezależną formę 
fizyczną, konstrukcję umożliwiającą kreowanie nowych relacji, a tym samym nowych wartości.

Koncentracja obszaru działania wyłącznie do obrazu i papieru, z jednej strony tworzy bardzo istotny  
bezpośredni kontakt, związek z materią, a jednocześnie pozwala na „poruszanie się” w obszarze grafiki. 
To pozorne ograniczenie, a z drugiej strony specyficzna wartość tworzywa – papieru, zmusza do daleko 
większej dyscypliny. Można oczywiście pominąć ten aspekt, ale tracimy wtedy tak istotną wartość, jaką 
jest jedność i czystość materii podlegającej bezpośredniemu, swobodnemu działaniu artysty, materii 
pełnej wielu intrygujących tajemnic i nieokreślonych możliwości, ukrytych w dwuwymiarowości arkusza 
papieru i umieszczonych na nim znaków. Warsztat graficzny nie jest tu ograniczeniem, ale środkiem do 
daleko bardziej idących poszukiwań formalnych.

Proces, zmierzający do uzyskania zadowalającego materiału podstawowego, przebiega z pozoru    
w sposób klasyczny. Zazwyczaj są to trzy etapy: pierwszy, to praca koncepcyjna, pomysł i jego 

analiza. Z realnej rzeczywistości wybieram szereg interesujących faktów. Z kolei następuje etap za-
biegów czysto technicznych zakończonych klasycznym drukiem. Odbywa się to przy udziale fotografii  
i technik komputerowych, które pozwalają na uzyskanie zamierzonych uproszczeń – syntezę formy. 
Rzeczywistość staje się pożądanym systemem abstrakcyjnym znaków, mających teraz swój własny, 
często ukryty sens. Dzięki temu można uniknąć zbędnych skojarzeń, a także zająć się rozwiązywaniem 
interesujących problemów. Tylko abstrakcja daje taką możliwość. Pozwala skoncentrować się na analizie 
i rozwiązywaniu zagadnień w obrębie problemów sztuki czystej.

Obraz finalny przy pomocy kombinacji negatywów i pozytywów doprowadzam do efektu końcowego, 
jakim jest druk sitowy szeregu modyfikowanych odbitek. Nie jest to jednak - jak w przypadku technik 
tradycyjnych - finał całego procesu kreacji, ale dopiero jego początek. Ma to zasadnicze znaczenie.

Wykonane wcześniej grafiki stają się zatem swoistym półproduktem  (materią), elementem wyjściowym 
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do dalszych przetworzeń. Mówiąc najprościej, łączę ze sobą kilka prac w sposób umożliwiający uzyskanie 
pożądanego efektu. Stosując szereg zabiegów formalnych, uzyskuję dwuwymiarowy kolaż, który z kolei 
jest elementem wyjściowym do formowania prac dających możliwość swobodnego kształtowania dowolnej 
przestrzeni z wykorzystaniem tak podstawowych wartości jak przestrzeń, światło, ruch, a także dźwięk. Taka 
kompilacja tworzy w pełni autonomiczny przekaz synestyczny, łączący w jedną formę zamierzenie artysty, 
wykorzystując te wartości w kontekście ich stałej zmienności. To swoiste misterium, mające podstawowy 
wpływ na ostateczną i pełną formę przekazu. Rzeczywistość sprowadzona do systemu abstrakcyjnych 
znaków zyskuje teraz własny, często ukryty sens. Dzięki temu można uniknąć zbędnych skojarzeń, kon-
centrując się wyłącznie na rozwiązywaniu interesujących problemów i zagadnień związanych z szeroko 
pojętymi wartościami tych nowych bytów.

Zupełnie inaczej niż w przypadku grafiki – gdzie korzystam z elementów „odnalezionych” w natu-
rze, a więc niejako gotowych – przebiega to w pracach realizowanych jako rysunek czy pastel. W tym 
przypadku posługuję się szeregiem struktur tworzonych bezpośrednio „fizycznie” na papierze, przy 
udziale różnych technik bezpośrednich.

Dwoistość - kompilacja obrazu natury (nawet uproszczonego, sprowadzonego do zespołu znaków  
czysto abstrakcyjnych) opieram o formy budowane przy użyciu geometrii. W tym kontekście po-

jawia się wybrana przeze mnie figura – romb, o stałej, zoptymalizowanej formie i wymiarze, będąca 
podstawą wielu dalszych realizacji.

Bardzo ważnym dla tych poszukiwań był moment prostego złamania/przełamania dwuwymiaru 
arkusza papieru z nadrukowanym na nim obrazem graficznym. Efekt ten skutkował równie zasadniczym 
fizycznym „oderwaniem” obrazu od podłoża. W wyniku takiego zabiegu, powstał szereg dwu- i trójwy-
miarowych kolaży, obiektów, mobilnych ażurów i instalacji graficznych, a także innych form pośrednich. 
Wszystkie one mają na celu zbadanie nowych możliwości kreacji przy użyciu podstawowej materii 
graficznej, przestrzeni, światła i ruchu, rozumianych jako obszar fizycznych zabiegów.

Składowe materii – przestrzeń, ruch, światło, dźwięk - to podstawowe wartości. Ich udział jest dla 
mnie nierozerwalnie związany z procesem kreowania. Wracając do przestrzeni, mam na myśli wartość, 
którą określam jako przestrzeń subiektywną (subprzestrzeń), kreowaną zarówno przez autora, jak  
i odbiorcę; przestrzeń autonomiczną (autoprzestrzeń), związaną z samą kompozycją, układem, którego 
jest częścią i z którego wyrasta; i w końcu przestrzeń miejsca (metaprzestrzeń), rozumianą jako miej-
sce kreacji. Ruch  ma wartość podwójną. Z jednej strony, zmienne pole obserwacji stwarza odbiorcy 
wiele możliwości autokreacji, a z drugiej – ruch powietrza wystarcza, aby „ożywić”, a tym samym 
„zmienić” zarówno materię obiektu, jak i przesłanie. Z kolei światło, a właściwie światłocień i możli-
wość swobodnego nim operowania, a także anektowanie refleksów, odbić i podwójnych obrazów jest 
nierozerwalnie związane z kreacją i percepcją całości, budując szereg zmiennych wartości wizualnych  
i znaczeniowych. Odrębną, ale niezmiernie istotną dla mnie wartością jest dźwięk/muzyka, tworząca 
wraz z częścią wizualną właściwą i oczekiwaną spójną przestrzeń iluzyjną. Z reguły jest to kompilacja 
różnych fragmentów (cytatów) tworzących całość, związaną z konkretną rzeczywistością wizualną.

Wszystkie te wartości w połączeniu ze stroną wizualną są materią wielu nowych form. Kolaż graficzny, 
obiekt graficzny, instalacja graficzna, mobilny ażur, a także realizacje pośrednie poszerzają dotychcza-
sową formę kreowania zarówno obrazu graficznego, jak i możliwości jego przekazu/przesłania o nowe, 
odświeżające doznania i próby. Granicą jak zawsze jest wyłącznie nasza wyobraźnia...

Elementy języka sztuki – prawda/przesłanie/tajemnica – to najważniejsze dla mnie wartości. Prawda 
– rozumiana jako niezależna, intuicyjnie wyczuwalna, nadrzędna wartość podstawowa. Z kolei Przesłanie 
– zakodowane subiektywnie w bardziej lub mniej rozpoznawalnych znakach, których kontekst wskazuje 
właściwą formę odbioru. I w końcu Tajemnica – ukryty sens, znaczenie, zrozumiałe przy pełnym poro-
zumieniu intelektualnym, skupieniu, konsekwentnej analizie i doświadczeniu.

System ukrytych znaków, może być rozpoznawany i zrozumiały przy koncentracji i pewnym wy-
siłku ze strony odbiorcy. Tego typu „wtajemniczenie” leży u podstawy tworzenia swoistej „wizualnej 
gramatyki”, sposobu intelektualnego porozumienia, czy wręcz wtajemniczenia. Próba zaanektowania 
odbiorcy w świat niedostępny dla przeciętnego widza nie znającego swoistego „języka dostępu” – kodu 
uprawniającego do pokonania progu porozumienia i dostępu do tak rozumianego sacrum, tworzy szanse 
bezpośredniego, intelektualnego porozumienia.
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Pozycja widza jest w tej sytuacji intrygująca. Podmiotowość widza, jako uczestnika funkcjonowania 
dzieła, sytuuje go zarówno jako partnera, ale także ważnego kreatora wielu możliwości odbioru obrazu 
graficznego. Tak pojmowana, uprzywilejowana sytuacja, zakładająca przekroczenie granicy pomiędzy 
doznaniem intymnym a przeżyciem intelektualnym, a także swoista relatywność rezultatu, stwarzają 
pożądaną „otwartą” formę komunikowania się pomiędzy artystą i odbiorcą.

Interesuje mnie sytuacja i incydent, którego jesteśmy uczestnikami – często niejasny, niejedno-
znaczny, sugerujący wiele możliwości jego powstania i domniemanych rozwiązań. Tak rozumiany obraz 
jest pojedynczym fragmentem większej całości – kadrem sygnalizującym możliwość przeprowadzenia 
analizy danej rzeczywistości w kontekście własnych wartości i wyobrażeń. Jest to swoista „gra inte-
lektualna”. Udział w tej formie kontaktu stwarza nowe, subiektywne wartości, oparte o wewnętrzny 
system znaków i pojęć. Pozwala na ustalenie pewnej systematyki – kodu, wewnętrznej hierarchii sytuacji  
i znaczeń, tworzących niepowtarzalną możliwość wielu autokreacji.

To, co niewidzialne na pierwszy rzut oka  przy bardziej dokładnej analizie okazuje się być zupełnie 
realne. Wystarczy tylko zobaczyć, a tym samym zrozumieć i zaakceptować nowe możliwości tak po-
jętej percepcji. Ujawnienie ukrytego wymiaru zakłada dwa typy działań: bezpośrednie, a więc fizyczną 
ingerencję w drugi wymiar obrazu graficznego i pośrednie - prowokujące budowanie iluzji trzeciego 
wymiaru poprzez odpowiednią konstrukcję drugiego wymiaru obrazu graficznego. Obie te możliwości 
wymagają innego podejścia do materii graficznej, innych środków i innych działań. Taka sytuacja tworzy 
zupełnie nowe pole umożliwiające porozumienie pomiędzy artystą i odbiorcą, na innym, niedostępnym 
dla wszystkich poziomie.

To, co ukryte, niejasne i niejednoznaczne w odbiorze zawsze wzbudza wzmożone zainteresowanie. 
Już to wydaje się uzasadniać zajęcie się tak intrygującym problemem. Ukryty wymiar, iluzja, swoista gra 
artysty z odbiorcą, przestrzenią, światłem i ruchem, oparta na szeregu działaniach zmierzających do 
zaanektowania tych wartości w jedną swobodną kreację, umożliwia odbiorcy równie swobodny wybór 
i interpretację.

Związek tego, co widzimy, z tym, co sobie wyobrażamy, czy możemy wyobrazić, prowadzi do 
specyficznego sposobu komunikowania, tworzącego tak ważną dla sztuki niszę intymnego i bezpośred-
niego oddziaływania na zmysły. Niewidzialne staje się widzialne  przy zrozumieniu, poznaniu sposobu, 
gramatyki, języka sztuki, a więc czysto intelektualnego porozumienia, związanego z tak ważną dla 
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Janusz Jerzy Cywicki, Spokojnie, 1997, technika własna, papier, 70 x 100 x 5 cm, fragment, foto. Arpad Andics
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sztuki wartością, jaką jest prawda przekazu. Badanie tych zależności jest wystarczająco kuszące, aby 
kontynuować związane z tym poszukiwania i próby.

Tradycyjnie rozumiana grafika traci bezpowrotnie przynależną jej i uzasadnioną historycznie wartość  
powielania, rozumianego jako przekaz, a co za tym idzie upowszechnianie informacji przy pomocy 
obrazu. Tak rozumiana wartość w dzisiejszej sytuacji szybkiego rozwoju, powszechnego dostępu do 
technik drukarskich, prostego w sposobie powielania, dawno straciła na znaczeniu.

Nowa grafika - rozumiana teraz jako dzieło jednostkowe, jednorazowe – decyduje o daleko bardziej 
efektywnym wykorzystaniu energii działania i inwencji artysty. Ukierunkowanie i koncentracja artysty na 
kreacji pojedynczego obrazu graficznego, umożliwia większe skupienie na tak traktowanym obiekcie 
działania. Tak, jak zbędnym z punktu widzenia wartości i unikatowości pojedynczego dzieła sztuki  jest 
możliwość jego powielania, a więc zabiegu czysto technicznego, tak samo zbędnym można rozumieć  
i traktować tradycyjną konieczność powielania obrazu graficznego. Tak rozumiana grafika jest skoń-
czonym zapisem oryginalnej idei artysty, a jednostkowość, a więc unikatowość dzieła, tworzy zupełnie 
nową jakość.

W tym kontekście grafik uwalnia się od krępujących go dotąd sztywnych kanonów technologicznych  
i formalnych. Może także zerwać z równie tradycyjnie rozumianą zamkniętą formą prostokąta czy kwa-
dratu  jako obszaru działania na rzecz otwartych form organicznych, gdzie format obrazu uzależniony 
jest wyłącznie od problemu, jaki analizuje. Formy organiczne, trójwymiarowe obiekty, kolaże i instalacje 
graficzne, mobilne ażury, prace dwustronne, przenikające się nawzajem, przezroczyste, analizujące i 
anektujące przestrzeń, światło i ruch, a także dźwięk/muzykę – swoiste synchrony, ujawniają ukryte dotąd 
wartości, rozumiane teraz i formułowane niejako „na nowo”, a także zupełnie odmienną od dotychcza-
sowej wartość kreującą, dającą możliwość budowania nowej, integralnej ikonografii nowej grafiki.

Zmiana dotychczasowej funkcji grafiki z ilustratywności (rycina), tak charakterystycznej na prze-
strzeni kilku stuleci, na dzieło autonomiczne, analizujące kondycję obrazu graficznego i uwzględniające 
materię wykorzystywaną do wykonania grafiki, a także inne, zupełnie na nowo formułowane i użyte 
wartości, takie jak przestrzeń, ruch i światło, są podstawą „nowej grafiki”. Właśnie te wartości, które 
dotychczas związane były z zupełnie różnymi polami działania, teraz mogą być z powodzeniem wyko-
rzystane do budowy zupełnie nowych relacji wizualnych i znaczeniowych w obrębie grafiki. Jeżeli przyj-
miemy to za element wyjściowy, to zupełnie naturalnym wydają się wszelkie dalsze próby ich „użycia”  
w obrębie tego medium.

*

Pytania: gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy? Tak hermetyczna dotąd domena, jaką była grafika, traci  
bezpowrotnie swoją tradycyjną wartość, formę i przesłanie. Nie jest to jednak próba odrzucenia 

klasycznych wartości. Jest to wskazanie na nowe, ukryte dotąd możliwości kreacji i percepcji w obrębie 
tego medium.

Unikatowość nowej grafiki zakłada – podobnie jak w przypadku malarstwa, rzeźby czy rysunku 
– uzyskanie pojedynczej pracy i jest to cel zupełnie satysfakcjonujący. Zdecydowanie bardziej intere-
suje mnie sam proces tworzenia jako cel działania, cel sztuki, a w tym przypadku także sens grafiki. 
Świadomość możliwości powielania (kopiowania) oryginału jest zupełnie wystarczająca, a jednocześnie 
zupełnie zbędna.
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Autor – ur. 1949. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (własny Program studiów)  w  Panstwowej  Wyzszej  Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1972 - 1976. Dyplom w pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego. W 1984/85 
roku stypendysta Rządu Królestwa Belgii w Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten w Antwerpii.  
W roku 1986 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1997 roku dyrektor w Panstwowej Galerii Sztuki Współczesnej  
w Przemyślu. 
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Szeroki wybór najnowszych prac Janusza Cywickiego daje możliwość głębszego zapoznania się   
z abstrakcyjno-geometryczną tendencją w jego dorobku. Tendencją diametralnie różną od po- 
przednich, aczkolwiek konsekwentnie – choć trudno w to uwierzyć, widząc, jak bardzo jest inna 

– z nich wynikającej. 
W życiu każdego człowieka jest czas na gromadzenie wiedzy, doświadczeń, przeżyć, emocji 

 i czas na korzystanie z tych zasobów. Wydaje się, że poprzednie formy działalności artysty należały 
do tego pierwszego okresu, a obecna należy do następnego. W tym pierwszym, nacechowanym emo-
cjonalnym podejściem, odtwarzał i przekształcał rzeczywistość, skrzętnie notował w swoim Urojonym 
notatniku okruchy przeżyć, informacji, strzępy wydarzeń, bardziej lub mniej ważnych, zanurzał się  
w materię życia, zgłębiał magię łączenia obrazów, dźwięków i ruchu w swoich akcjach plastyczno-mu-
zycznych, kolorów, struktur i materii w ekspresyjnych obrazach, gromadził nieistotne, drobne przed-
mioty towarzyszące mu w różnych okresach życia, nadawał im nowe znaczenie w swoich instalacjach,  
a przede wszystkim gromadził, gromadził, gromadził to wszystko w sobie i dla siebie.

Obecny etap ewolucji jego twórczości to etap korzystania z nagromadzonego ogromu doświadczeń. 
Simone Weil pisze, że jeden i jeden mogłoby trwać równolegle obok siebie całą nieskończoność o i nic 
by  z tego nie wynikało. To inteligencja, rozum łączy je ze sobą 

w sumę równającą się dwa, będącą jakością intelektualną, czysto abstrakcyjną, ale przecież jak 
najbardziej prawdziwą. To na tym, tak dla nas prostym, 1 + 1 = 2 zbudowano cały ogromny świat 
matematyki: logiczny i rządzący się niewzruszonymi zasadami.

Nowe grafiki Janusza Cywickiego Stanisława
Zacharko 
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Analogicznie, w aktualnej twórczości Janusza Cywickiego również istnieje podobny schemat doda-
wania do siebie dwóch różnych, równolegle, niezależnie od siebie istniejących elementów: wszystkie 
prezentowane na wystawie prace wykonane są z przetworzonych, pochodzących sprzed dwudziestu 
prawie lat jego własnych grafik, przedstawiających drobne formy i struktury organiczne. Artysta dodał 
do nich formę geometryczną, abstrakcyjną, a więc czysto intelektualną. Myślą, intelektem połączył je  
w jedność matematyczną nieomal, sumę dwóch jedności. I od tej sumy rozpoczął budowanie całego 
nowego świata swojej najnowszej sztuki.

W powstałych w ten sposób kompozycjach zamknął doświadczenia i emocje związane z tamtym, 
minionym okresem twórczości, zamknął cały ten czas, który minął od chwili powstania tych grafik do 
chwili ich ponownego zastosowania, skonfrontował ze sobą swoje tak przecież różne postawy artystyczne, 
a w końcu stopił je w jedno.

 Jednak te wszystkie doznania dostępne są tylko twórcy. Odbiorca może poznać najwyżej genezę 
tych prac, specyfikę tworzywa. Dla odbiorcy przeznaczona jest forma: twór myśli, talentu, doświad-
czenia i intuicji twórczej artysty. Forma, w której można podziwiać doskonałość proporcji, perfekcyjny 
rysunek geometrycznych form, sposób ich funkcjonowania. A także wielość kompozycji powstałych na 
bazie tego samego elementu, a co za tym idzie – inwencję twórczą autora. Nacechowaną w tej chwili 
chłodnym, rozumowym podejściem do problemu, pozbawioną emocji, dążącą do wykreowania nowej, 
abstrakcyjnej rzeczywistości. Rzeczywistości jak gdyby wewnętrznej, powstałej przecież z elementów 
już artystycznie niegdyś spełnionych. Janusz Jerzy Cywicki kieruje się w obecnym etapie swojej twór-
czości w stronę minimalizowania środków wyrazu. Umieszcza swoją sztukę w obszarze działań czysto 
intelektualnych, a co za tym idzie, zupełnie abstrakcyjnych w formie.

 Podstawą konstrukcji oszczędnych, zgeometryzowanych kompozycji jest płaski zarys każdej 
pracy – prostokąt. Do niego dostosowane są kolejne ich elementy: zygzakowate, regularne, łamane 
pod kątem prostym formy, trójkąty, romby. W technice collage’u mocowane na płaszczyźnie lub roz-
warstwiane przestrzennie. Anektujące na swój użytek przestrzeń, zmienność światła, cienia, ruch. A 
także specyfikę i charakter wnętrza, w którym są prezentowane, i które zawsze determinuje sposób ich 
eksponowania.

Wieloznaczność tych wyrafinowanych kompozycji, wielość i bogactwo głębokich znaczeń, sensów 
i skojarzeń, jakie zawierają – przy tak maksymalnym ograniczeniu środków wyrazu – nadaje im powagę 
i znaczenie rozważań filozoficznych. Wcielonych w perfekcyjną i doskonałą pod każdym względem 
formę plastyczną.

Artysta nie pozbawia ich warstwy emocjonalnej; wyrażana jest poprzez nieregularne graficzne czy też 
malarskie, kolorowe struktury, umieszczone w tle lub pokrywające poszczególne elementy collages. Do 
stanów emocjonalnych odnoszą się też tytuły: Spokojnie, Bliski, Miękki, a także hipnotycznie działające 
zygzaki, czy też rytmicznie ułożone we wnętrzach drobne elementy aranżacji przestrzennych.

Z kolei zmiany stanu świadomości artysty wyraża każda następna aranżacja ekspozycji, układa-
na zawsze inaczej, z podobnych elementów, w zderzeniu z inspiracją miejscem, czasem, nastrojem  
i własnymi odczuciami.

Zmienność, uniwersalność, możliwość konstruowania nowych jakości plastycznych sprzęgnięta  
z możliwością wyrażania coraz to innych treści emocjonalnych przy pomocy tych samych, oszczędnych 
znaków i form, możliwość anektowania przez nie nowych przestrzeni nadających im nowe znaczenia  
to istota i niezbywalna wartość tej sztuki.

Rozpatrując całą jego twórczość odnosi się wrażenie, że kolejne, różne, formy działalności Janusza 
Cywickiego wynikają z jego ogromnej, artystycznej chłonności na wszelkie przejawy rzeczywistości, 
bodźce zewnętrzne i przeżycia wewnętrzne. Tak ogromnej, że nadmiaru wrażeń i przemyśleń nie jest  
w stanie zawrzeć w każdej pojedynczej pracy, a nawet w ich cyklu. „Rozprawia się” więc z nimi po kolei. 
Teraz przyszedł czas na intelekt i czystą formę.
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Autorka - ukończyła historię sztuki i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się publicystyką i krytyką sztuki. 
Tworzy na pograniczu fotografii i malarstwa. Należy do Związku Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego
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Jesienią 2004 roku miałem okazję zapoznać się z tradycyjną japońską techniką drzeworytu. Od 
było się to w formie dwumiesięcznych warsztatów zorganizowanych przez Japończyków. Warsz- 
taty te były przeprowadzone w niewielkiej miejscowości Nagasawa, położonej w górach na wyspie 

Awaji, niedaleko Osaki. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zostało zakwalifikowanych 7 osób ze 
świata. Oprócz mnie w grupie szczęśliwców znaleźli się: Amerykanka, Angielka, Koreanka, Brazylijka, 
Nowozelandczyk oraz Hiszpan. Przez dwa miesiące pod okiem współczesnych japońskich artystów, 
uprawiających tradycyjny drzeworyt, zapoznawałem się z procesem techniczno-technologicznym tej 
odmiennej i mało znanej w Polsce techniki drzeworytniczej. 

Drzeworyt japoński został doprowadzony do mistrzostwa na przełomie XVII i XVIII wieku i wydał 
swoje najpiękniejsze owoce w stylu nazwanym ukyioe, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski 
znaczy obraz przemijającego świata.

To właśnie w tamtym okresie wykształcił się charakterystyczny dla japońskiej  drzeworytniczej tra-
dycji podział pracy, w którym brał udział malarz, rytownik, drukarz i wydawca. Malarz tworzył projekt, 
rytownik transponował go na matryce i wycinał, a następnie przekazywał drukarzowi, który w procesie 
druku nadawał ostateczny wygląd grafice. Koordynatorem i inicjatorem tych poczynań i czerpiącym 
największe zyski z całego przedsięwzięcia był wydawca. 

Na podobnej zasadzie był skonstruowany program, w którego ramach prowadzone były zajęcia. 
Pierwsze ćwiczenia przeprowadził z nami artysta malarz, następnie poznawaliśmy techniki preparo-
wania i obrabiania matrycy pod okiem specjalisty rytownika, aby w połowie warsztatów zapoznać się  
z tajnikami drukowania odbitek. Proces drukowania odbitek przekazał nam wysokiej klasy drukarz. 

Szkoła drzeworytu, w której zostałem wychowany wywodzi się z europejskiej tradycji graficznej.  
W tradycji tej do realizacji odbitki graficznej wykorzystuje się farby olejne i prasy drukarskie. Zdecydo-
wanie rzadziej jest to druk ręczny wykonywany przy pomocy kości introligatorskiej. Tradycja japońska  
to przede wszystkim praca ręczna, w której zamiast kości introligatorskiej wykorzystuje się baren. Jest  
to drewniany krążek owinięty w liść bambusa służący do zdrukowywania farby z matrycy na papier.  

Drukowanie okazuje się być procesem najbardziej skomplikowanym, wymagającym dużej dyscypliny  
i sprawności. W japońskiej tradycji drukowanie odbywa się na mokro, tzn. zwilża się wodą matrycę, papie-
ry do odbitek oraz rozcieńcza 
się tusze, farby akwarelowe lub 
gwaszowe. Farby te nanosi się 
na matrycę za pomocą różnej 
wielkości pędzli i szczotek wy-
konanych z końskiego włosia. 
Po nadaniu farby przystępuje 
się do drukowania.

Do wykonania matryc uży-
wa się niewielkich desek wiś-
niowych lub łatwiej dostępnych  
i tańszych, ale dobrej jakości 
sklejek brzozowych. Do wy-
cinania drewnianych matryc 
artyści japońscy używają noży 

Technika tradycyjnego drzeworytu japońskiego.
Reminiscencje z pobytu w Japonii

Dariusz
Kaca
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i dłut wykonanych z bardzo dobrej stali, które 
wyjątkowo długo zachowują ostrość. Większą 
część skomplikowanych cięć linearnych i fak-
turalnych wykonuje się podstawowym, ostrym 
nożem zwanym hangi-to. Można przy pomocy 
tego narzędzia bardzo precyzyjnie opracowywać 
najtrudniejsze partie matrycy. Po wycięciu i spa-
sowaniu poszczególnych matryc (w przypadku 
drzeworytu barwnego) możemy przystąpić do 
nadawania farby i drukowania. 

Oczywiście, do tego rodzaju druków najle-
piej nadają się papiery szlachetne dobrej jakości. 
Wielowarstwowe druki najlepiej wyglądają na 
bibułach japońskich o gramaturach przekracza-
jących 50 g/m. Bibuły te są delikatniejsze od 
papierów europejskich, bardziej miękkie, mniej 
przeklejone i bardziej chłonne, a przez to łatwiej 
na nich drukować przy użyciu barenu. W Japonii 
dostępna jest szeroka gama takich papierów, 
od czerpanych maszynowo, poprzez ręcznie 
czerpane, najwyższej jakości, wykwintne bibuły  
w Polsce kompletnie niedostępne!

Europejskie papiery czerpane są grub-
sze, twardsze i bardziej klejone, są po pro-
s tu  przys tosowane do druku na  pra -
sie drukarskiej. Te własności papieru spra-
wiają, że drukowana pod dużym naciskiem farba typograf iczna lub offsetowa już  
w pierwszej warstwie daje dobre krycie powierzchni i zachowuje swoją matowość.

 W mojej, kilkunastoletniej praktyce z drukiem wypukłym przekonałem się, że wygląd odbitki gra-
ficznej będzie zależał od wielu czynników: rodzaju użytego papieru, rodzaju farby, materiału z którego 
są wykonane matryce, wreszcie od kolejności i sposobu drukowania.

Barwa i faktura papieru będą wpływały i wchodziły w relację z kolorem nadrukowanej plamy, zwłasz-
cza jeśli będą to delikatne i pastelowe odcienie. Przy drukowaniu kolorów o bardzo ciemnych walorach, 
odcień papieru ma nieco mniejsze znaczenie, chociaż nie można go pominąć.

W doświadczeniu z japońską metodą drukowania przekonałem się, że wodne farby akwarelowe, 
gwaszowe czy też akrylowe wsiąkają w papier na dużą głębokość, nawet mogą przechodzić na drugą 

stronę. Jednak przy drukowaniu 
dużych płaszczyzn ich właściwo-
ści kryjące w pierwszym pasażu 
są niewystarczające, aby uzyskać 
pełne krycie powierzchni trzeba 
powtarzać druk tej samej matrycy 
dwu-, a nawet trzykrotnie. Podczas 
tej czynności grozi zniszczenie 
drobnych elementów formalnych, 
takich jak: cięte negatywowo punk-
ty, delikatne linie czy zagęszczone 
faktury. Aby tego uniknąć, musimy 
to przewidzieć już na etapie roz-
kładu projektu na matryce.

Farby typograficzne czy offse-
towe leżą raczej na powierzchni 
lub wnikają na niewielką głębokość 
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podłoża, ale za to ich właściwości 
kryjące są o wiele lepsze. Podob-
nie jest w przypadku drukowania 
jasnych barw w sposób kryjący na 
ciemniejsze kolory, farby typogra-
ficzne lepiej się sprawdzają.

  Drukując kolor zmieszany  
z dodatkiem bieli kryjącej na wcześ-
niejszą warstwę barwną, otrzymu-
jemy kolor wypadkowy złamany  
i mętny. Sam w sobie jest to raczej 
mało atrakcyjny rezultat, jednak ze-
stawiony kontrastowo w jednej pracy 
z innymi np. czystymi barwami może 
dawać ciekawe, wręcz niezastąpione 
wzbogacenie formy. Szczególnego 
znaczenia może nabierać punkt 
lub mała powierzchnia czystego i 
dźwięcznego koloru otoczona dużą 
masą ciężkiej złamanej barwy.

Farby akwarelowe pochodzenia 
roślinnego lub mineralnego roz-
puszczone w wodzie, pozwalają 
uzyskać pięknie nasycone odcienie 
barwne, które nadrukowane na 
ręcznie czerpany papier nabierają 
soczystości i głębi. Wydrukowanie 
tych matryc ręcznie, z wyczutym i 

delikatnym naciskiem, zbliża druk do wyglądu malarstwa akwarelowego.
 Farby wodne można mieszać tuż przed drukowaniem ze specjalnie do tego celu przygotowanym 

kleikiem ryżowym, zwanym nori,  w celu zwiększenia ich płaskości, przyczepności i trwałości. Tego 
rodzaju farby drukowane na chłonne, ręcznie czerpane papiery, wsiąkają na dużą głębokość, potrafią 
nawet przechodzić na drugą stronę. Uzyskany kolor wypadkowy powstający w wyniku nałożenia nawet 
kilku barwnych warstw na siebie posiada wyjątkową jakość oraz nieskazitelnie aksamitnie matowy wygląd. 
Analogiczna plama drukowana farbami typograficznymi jest gruba i błyszcząca co wpływa ujemnie na 
jej estetykę i niekiedy utrudnia percepcję. 

Zrealizowane tam prace wydrukowałem w kilku wariantach barwnych na różnych papierach. Robiłem 
również próby z różną ilością nori, które dawały różnorodne w wyglądzie efekty.

Reasumując, pobyt i doświadczenie zdobyte w Nagasawie pozwala mi porównać te dwie drzewo-
rytnicze drogi. Trudno jednoznacznie powiedzieć, która z nich jest lepsza, myślę, że japońska meto-
da jest bliższa naturze i w pełni ekologiczna. Tak wypracowana technika graficzna poprzez związek  
z naturą jest najbardziej adekwatna w kształtowaniu formy z niej wynikającej. Jest to moje, indywidualne 
przeświadczenie i nie należy z niego wyciągać pochopnych wniosków. Jedno jest pewne, że świadomość 
istnienia tych dwóch tradycyjnych ścieżek na graficznym szlaku poszerza spektrum współczesnego 
artysty, dając mu większą możliwość wyboru adekwatnych środków w kształtowaniu własnej, indywi-
dualnej formy.  Tym bardziej, że każdy artysta grafik z właściwym ładunkiem emocjonalnym oraz indy-
widualnym zaangażowaniem  tworzy wizualne wrażenia w technologicznie złożonym, czasochłonnym  
i wieloetapowym procesie twórczym, który pozwala zjednoczyć myśl i uczucie oraz nadać im wspólny 
wyraz określony w graficznej formie.      
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Totalny bałagan w nazewnictwie – grafika komputerowa, cyfrowe obrazowanie, cyfrowa obróbka  
obrazu, cyfrowy druk, digital image processing (DIP), bo jak nazwać nową grafikę: od narzędzia  
czy od podłoża (miedzioryt, drzeworyt, linoryt nazywamy od narzędzia i podłoża, na którym 

pracujemy). Sądzę, że najszczęśliwszą nazwą tego nowego medium jest nazwa francuska – druk gielée 
- powstała od sposobu wydruku, czyli od napylenia pigmentem podłoża. W nazewnictwie aż prosi się „o 
oddzielenie grafiki artystycznej od użytkowej, tak jak w grafice tradycyjnej, ponieważ jest coś niepokojącego 
w jednakowym nazewnictwie grafiki Beksińskiego i szyldu czy bilboardu pana Kowalskiego. Na pewno te 
wszystkie problemy wynikają z młodzieńczości grafiki komputerowej i zachłystywania się jej możliwościami; 
sądzę, że kiedy zaczną być rozpoznawalne nazwiska i indywidualności artystyczne, stanie się ona klasyczną 
techniką jak jej starsza siostra.  

Cyfrowe obrazy (obrazy wygenerowane przez 
komputer przy pomocy programów) otaczają nas 
zewsząd, z czego do końca nie zdajemy sobie spra-
wy - oglądamy je codziennie w kolorowych pismach, 
na plakatach, w książkach lub na ścianach kamienic  
w postaci ogromnych wydruków lub kompozycji na au-
tobusach – to „grafika użytkowa”, a bardzo skromnie, 
wręcz sieroco potraktowana przewija się przez sale 
wystawowe „grafika artystyczna”. Nawet wtedy, gdy 
grafiki wyglądem przypominają fotografie, możemy 
być pewni, że zostały przetworzone przez komputer 
lub w nim zbudowane. Wszystko to dlatego, że opro-
gramowania graficzne pozwalają np. obiektom, żeby 
się przenikały, wygładzały, wirowały itp. Powyższe 
przykłady to tylko najprostsze zastosowania aplikacji 
graficznych.    

Jaka jest grafika komputerowa?

Początki jej sięgają lat 50-tych XX wieku. Ze  
względu na duże koszty komputerów i urządzeń 

graficznych, aż do lat 80-tych grafika komputerowa 
była wąską specjalizacją. Na jej zastosowania prak-
tyczne mogły pozwolić sobie ośrodki badawcze, 
duże firmy oraz instytucje rządowe. Dopiero lata 
80-te rozpowszechniły komputery osobiste i choć 
grafika komputerowa stała się czymś powszechnym, 
koncentrującym się głównie na specjalistycznych al-
gorytmach, to jednak siłą rzeczy musi czerpać z innych dziedzin wiedzy. Przykładowo, chcąc uzyskać 
obraz fotorealistyczny, musimy wiedzieć, jak w rzeczywistym świecie światło oddziałuje na przedmiot. 
Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze 
oraz rozrywce. Kilka przykładowych zastosowań:

Grafika artystyczna,

Jerzy
Mazuś  
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Kartografia, 
Wizualizacja danych pomiarowych (np. w formie wykresów dwu- i trójwymiarowych), 
Wizualizacja symulacji komputerowych, 
Diagnostyka medyczna, 
Kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo, 
Przygotowanie publikacji, 
Efekty specjalne w filmach,       
Gry komputerowe

Grafika komputerowa dzieli się na trzy główne kategorie: rastrową, wektorową i 3D. Prace two-
rzone za pomocą takich programów jak Adobe Photoshop, ArtRage, Corel Photopaint, Painter są 
bitmapami (rastrami) pomimo tego, że bardzo trafnie potrafią naśladować pociągnięcia pędzla, roz-
mycia farby czy jej fakturę. Prace tworzone przy pomocy programów Corel Draw, Adobe Illustrator, 
Freehand, Xara są grafiką wektorową. Zrozumienie różnicy między tymi dwoma rodzajami grafiki uła-
twia jej tworzenie i modyfikowanie. Ponieważ celem grafiki jest generowanie obrazów, dlatego jednym  
z głównych kryteriów klasyfikacji jest technika ich tworzenia. Dlatego programy graficzne profesjonalne 
posiadają różne elementy składowe, które wskazują, do jakich są zastosowań. Na przykład, Algola-
bVektor jest stricte programem wektorowym – dwuwymiarowym (grafika 2D), natomiast Adobe Pho-
toshop jest programem rastrowym – też dwuwymiarowym (grafika 2D) – wszystkie obiekty są płaskie 
(każdy obraz rastrowy lub wektorowy jest w tej kategorii, pomimo budowania iluzyjnych przestrzeni,  
w czym na pewno pierwszeństwo musimy oddać programom wektorowym). Innym typem grafiki jest 
grafika wykonywana na przykład w programie Maya; jest to grafika trójwymiarowa (grafika 3D) – obiekty 
są umieszczone w przestrzeni trójwymiarowej, a celem programu komputerowego jest przede wszystkim 
przedstawienie trójwymiarowego świata na dwuwymiarowym obrazie.

Popularne programy do grafiki 3D:
Blender,
Lightwave,
Maya,
Povray,
Rasterman,
Softimage,
3D Studio i 3D Studio Max,
Art Of Illusion,
Cinema 4D.

Grafika rastrowa, nazywana często bitmapową, składa się z siatki, czyli rastra, jaki tworzą małe 
kwadraciki zwane pikselami – przypomnijmy sobie stare mozaiki – których zapis obrazu jest taki sam jak 
mapa bitowa. Paradoks – najpierw był pomysł zapisu, a później technika dogoniła jego zamysł. Każdy 
piksel w obrazie rastrowym ma swoje miejsce i kolor (tak jak w mozaice każdy kamyk). Na przykład 
koło na rysunku obrazu rastrowym jest zbiorem pikseli położonych w tym miejscu i zabarwionych tak, 
by sprawiały wrażenie koła. Pracując z obrazami rastrowymi modyfikujemy grupy pikseli, a nie pełne 
obiekty czy kształty. 

Bitmapy są najczęściej wykorzystywanym rodzajem grafiki przy pracy z obrazami o płynnych przej-
ściach tonów, takimi jak fotografie lub obrazy stworzone w programach do malowania, które chcemy 
otrzymać stosunkowo szybko, ponieważ mogą one odzwierciedlić subtelne gradacje cieni i kolorów, ale 
ich wadą jest mniejsza klarowność, zależą od rozdzielczości, składającej się z określonej liczby pikseli. 
Z tego powodu te grafiki mogą być  pozbawione niektórych szczegółów przy zmianie  ich rozmiarów 
na ekranie lub gdy drukujemy je w rozdzielczości większej od tej, w jakiej powstały. Dlatego część prac 
graficznych wykonujemy jako grafiki wektorowe

Popularne programy do grafiki rastrowej: ACDSee, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Corel 
PHOTO-PAINT z pakietu CorelDRAW, Deneba Canvas, GIMP, Image (wtyczki), Painter, PaintShopPro, 
Xara.

Grafika wektorowa składa się z linii prostych i krzywych, zdefiniowanych przez wektory, czyli obiekty 
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przeliczane matematycznie. Można by zaryzykować stwierdzenie, że wektor to grafika  geometrycz-
na. Przykładowo, kiedy rysujemy w programie wektorowym złożony kształt, to program na podstawie 
wzoru matematycznego opisze kształt, rozmiar i położenie. Ten kształt może ulegać zmianie tak  
w wielkości, jak i kolorze bez straty jakości, ponieważ grafika wektorowa nie jest uzależniona od roz-
dzielczości, czyli przypisanej liczbie pikseli i dlatego budowane w niej grafiki możemy powiększać do 
wielkości, jaka jest nam najbardziej potrzebna. Jeżeli obiekt fotograficzny zbudujemy jako wektor, będzie 
on bardziej kontrastowy, ostrzejszy  i dokładniejszy w oddaniu potrzebnych szczegółów. Tak jakbyśmy 
porównali obraz realistyczny z obrazem hiperrealistycznym.

Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur dane 
(parametry), np. dla okręgu będzie to środek i promień, dla odcinka współrzędne punktów końcowych, 
a dla krzywych współrzędne punktów kontrolnych. Program, jeśli musi narysować obraz, na podstawie 
posiadanych danych wygeneruje go z możliwością dowolnego powiększania bez straty jakości; możemy 
wykonać to dzięki krzywej Béziera.  

Stosowana jest ona przede wszystkim w programach wektorowych (ale w rastrowych także, np. 
podczas szparowania) i służy do precyzyjnego narysowania złożonych kształtów. Położenie czterech 
punktów kontrolnych położonych na końcach linii (węzłach) stycznych do wierzchołków definiuje krzywa. 
Kąt nachylenia stycznych i długość definiują sposób odchylenia ścieżki od linii prostej na odcinku mię-
dzy węzłami; kiedy zamkniemy linie, możemy przystąpić do wypełnień zamkniętego obszaru kolorem, 
liniami, znakami lub gradientami.

Popularne programy do grafiki wektorowej: Adobe After Effects, Adobe Ilustrator, Corel Draw, 
Inkscape, Macromedia Freehand, Sodipodi, Xara,Sketch.

Grafika komputerowa zbudowana jest z tła, które jest naszą płaszczyzną do wszelkich działań, na 
których budujemy grafikę. Możemy dodawać jedną lub więcej warstw, istniejących osobno czy zmieniać 
określone obszary grafiki bez wpływania na inne warstwy, na których zamieściliśmy złożone rysunki. 
Elementy należące do jednej kategorii można umieścić na wspólnej warstwie (warstwa zawiera np. ele-
menty rysunku, inna tła, lub pozostałe inne fragmenty grafiki) – warstw może być tyle, ile potrzebujemy 
do zbudowania pracy. Modele warstwowe 
pozwalają także na lepszy antyaliasing 
bardziej złożonych obrazów. Na każdej 
warstwie dokonujemy działań wynikających z 
kompozycji: zmieniamy kolory, wklejamy do-
datkowe elementy itp. Opracowujemy maski 
lub przemieszczamy fragmenty pracy, nie 
naruszając przy tym zawartości pozostałych 
warstw. Możemy do woli eksperymentować 
z różnymi kombinacjami grafiki, efektów 
specjalnych, przezroczystości i trybów mie-
szania warstw. Dopóki warstwy nie zostaną 
połączone, każda z nich pozostaje częścią 
obrazu niezależną od pozostałych. Kolejność 
warstw oraz ich właściwości mogą być zmie-
niane, tak aby można było je modyfikować, 
drukować i wyświetlać wszystkie warstwy 
razem lub oddzielnie aż do połączenia w 
jedna pracę. Dotyczy to grafiki rastrowej, 
jak i wektorowej.

I właśnie te ogromne możliwości 
sprawiają, że wielkim nieporozumieniem 
jest traktowanie komputera jak maga o 
ogromnej wiedzy, który wszystko może 
i wszystko robi sam. Taki obraz nowego 
medium stworzyli sobie na swój użytek  
i obronę swojej niewiedzy i bojaźni przed 
nowym wszyscy ci, którzy nie znają i 
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nawet nie starają się poznać za-
sady jego działania w budowa-
niu obrazu. Boją się komputera,  
a znając go ze słyszenia, zakładają, 
że praca na nim jest bardzo łatwa, 
„mało artystyczna i bez duszy”. 
Kiedy to słyszę, to dziwię się ich 
zadufaniu i ignorancji, bo czy pę-
dzel albo rylec sam coś robi? Nie 
zawsze za narzędziami stoi artysta 
i tu, i tam trzeba mieć coś do po-
wiedzenia i bardzo dobrze poznać 
narzędzie. Ignorancją jest to ciągłe 
porównywanie grafiki komputerowej 
ze starymi technikami, przypomina 
to porównywanie łopaty z koparką. 

Ale totalnym nieporozumieniem jest działanie bardzo śmieszne w swojej naiwności i obliczone na chytre 
oszukiwanie tych, co niewiele mają z komputerem do czynienia i chyba oszukiwaniem samego siebie; 
mianowicie jest grupa plastyków, którzy „robią do nas oko”, a ich jedyną stycznością z komputerem jest 
zeskanowanie swoich rysunków nawet bez specjalnego przetwarzania,  wyplotowanie ich w większym 
formacie oraz  podpisanie – „grafika cyfrowa”. Smutne to oszustwo, bo jak to się ma do budowania 
grafiki od podstaw, tak samo żmudnej i pełnej napięcia jak malowanie obrazu czy rytowanie grafiki. 
Nie odwołujmy się do tego, co już było - nowe narzędzie, nowe spojrzenie i nowe oczekiwania, przed 
nowym nie uciekniemy, lepiej je poznać. 

Na zakończenie kilka słów o porządku. Porządek nie zawsze króluje na biurku artysty, ale każdy 
grafik wie, gdzie leżą jego narzędzia. Inter-
fejs aplikacji graficznej jest komputerowym 
odpowiednikiem biurka. Z tego względu jego 
najważniejszą cechą jest elastyczność, która 
pozwoli dostosować interfejs do indywidu-
alnych potrzeb użytkownika. Corel do tego 
zagadnienia podszedł poprzez szereg menu, 
które można wywołać skrótami klawiaturowymi 
i, kiedy już są niepotrzebne, zwinąć do po-
staci wąskiego paska. Adobe promuje palety  
z zakładkami odpowiadającymi poszczegól-
nym menu, które można dowolnie łączyć i 
przenosić. Moim zdaniem, ta opcja zajmuje 
mniej miejsca i sprawia wrażenie bardziej 
uporządkowanej. To przykładowe omówienie 
interfejsu dwóch przykładowych programów. Każdy napotkany będzie się czymś różnił, ale pozwoli 
nam na pracę nad grafikami. 

Dlatego kiedy zobaczymy na wystawie realistyczną, geometryczną lub abstrakcyjną grafikę wyko-
naną komputerowo pamiętajmy, że ma ona postać cyfrową i nie powstała dzięki pociągnięciom pędzla 
czy rylca, ale z drobnych „cyferek” – kropek (pikseli), a zawdzięcza swe powstanie wynalezieniu jednej 
cyfry – „zera”.

Autor – ur. 1942, absolwent ASP w Krakowie, dyplom 1968; uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową, projektowanie 
wnętrz. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Płocka jako główny specjalista w Oddziale Architektury i Urbanistyki.
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Matryca Soczew- Aleksander
Olszewski 

Wiosną 2005 roku zostałem zaproszony przez Bożenę Sliwińską, dyrektor Galerii Płockiej,  
do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach Sztuki Cyfrowej w Soczewce koło Płocka. Na  
liście uczestników znalazłem się dzięki Jerzemu Brukwickiemu – krytykowi sztuki współpra-

cującemu z Galerią „Pokaz” w Warszawie. Kuratorem tych warsztatów, oprócz wymienionej Bożeny 
Sliwińskiej, jest Jerzy Mazuś, znany w Polsce grafik zajmujący się w latach 70- i 80-tych linorytem  
i uzyskujący w tej dziedzinie znaczące sukcesy. Płock znałem z Rafinerii, Drzwi Katedry Płockiej oraz 
twórczości graficznej Jerzego Mazusia. Wraz z zaproszeniem dostałem katalogi poprzednio zorgani-
zowanych warsztatów, dzięki którym uzyskałem informację o programie i uczestnikach.

Poświęcam temu tyle uwagi, ponieważ, będąc zajęty pracą 
akademicką, nie mam czasu na uczestnictwo w ciągu roku aka-
demickiego w działaniach zajmujących się sztuką cyfrową. W 
tym wypadku zdecydowałem się na udział w warsztatach z racji 
wrześniowego terminu, nie kolidującego z zajęciami na uczelni. 
Motywacją były również interesujące nazwiska twórców zajmują-
cych się grafiką cyfrową, np. Jana Pamuły – wybitnego prekursora 
tej dziedziny sztuki w Polsce, wreszcie chęć poznania Płocka.

Patrząc z pewnej perspektywy na warsztaty cyfrowe organizo-
wane przez Bożenę Śliwińską, trudno przecenić jej kulturotwórczą 
rolę w rozwoju i integracji środowiska tworzącego i posługu-
jącego się warsztatem czy technologią cyfrową. Właśnie dzięki 
wydawnictwom Galerii Płockiej mogłem poznać różne poglądy 
na temat sztuki cyfrowej. Z wieloma poglądami identyfikuję się,  
a w stosunku do niektórych mam wątpliwości. Dużym zasko-
czeniem dla mnie było zaangażowanie się znakomitego grafika 
warsztatowego Jerzego Mazusia w sztukę cyfrową, w której do-
strzegł nową formę wyrazu. Muszę podziękować organizatorom 
pomysłu warsztatów, bo dzięki nim stała się możliwa wymiana 
myśli, poglądów i umiejętności warsztatowych wśród uczestników 
spotkania. Przede wszystkim bardzo interesującym pomysłem było 
wprowadzenie możliwości prezentacji multimedialnych, dzięki 
czemu miałem możliwość poznać warsztat projektowy Grzegorza 
Balińskiego z ASP w Krakowie i premierę etiudy komputerowej 
opartej na miedzierycie Drabina Jacka Gaja, w reżyserii Krzysz-
tofa Kiwerskiego. Miałem także możliwość obejrzenia wybranych 
pozycji zbiorów filmowych Cezarego Dziecielskiego i skorzystać 
z jego wiedzy oraz doświadczenia w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania. Pasja, którą dostrzegłem wśród uczestników warszta-
tów, np. u Eulalii Złotnickiej czy Jerzego Mazusia w realizacji 
zamysłów twórczych i ich dociekliwość w poznawaniu technologii  
i techniki programów była zdumiewająca. Pragnę dodać, iż dzięki 
warsztatom miałem możliwość zaprezentowania prac multimedial-
nych Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej. 

W iększość  prac ,  k tóre  mia łem okaz ję  tam po -
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znać, wykorzystuje do budowania formy artystycznej technikę kolażu komputerowe-
go i mieści się w szeroko rozumianym nurcie sztuki metaforycznej. Wśród wielu oma-
wianych tematów pojawił się problem matrycy graficznej, której brak w grafice cyfrowej,  
w mniemaniu „ortodoksyjnych warsztatowców”, czyni ją ułomną. Poniżej przytoczę kilka myśli i uwag 
na ten temat, które mogą być przyczynkiem do jakiejś szerszej dyskusji w środowisku grafików. 

Moje zainteresowanie grafiką cyfrową, a raczej wykorzystanie komputera w sztuce użytkowej, miało 
miejsce w latach 80-tych, kiedy byłem promotorem pracy dyplomowej z zakresu designu. Ja wiedziałem, 
co chcę uzyskać w tej pracy, student zaś, dzięki znajomości języka programowania, mógł zrealizować 
ów projekt. Praca została zapisana na 5-calowej dyskietce i, jak na ówczesną wiedzę, była interesującą 
próbą opisania i rozwiązania językiem algorytmu problemu designerskiego. Kiedy po latach odszukałem 
tę pracę, chcąc ją komuś zaprezentować, okazało się, że nie jestem w stanie ze względów technicznych 
dyskietki „otworzyć”, bo funkcjonuje już inny system – brakuje odpowiedniej stacji, nie taka dyskietka 
itd. Czyli nastąpiło starzenie sprzętu, programu itp. i to jest pierwszy problem w sztuce cyfrowej, na 
który pragnę zwrócić uwagę. 

Pierwszy komputer kupiłem na początku lat 90-tych, a wraz z nim drukarkę igłową kolorową oraz 
kamerę cyfrową i ręczny skaner. Z takim wyposażeniem rozpocząłem pasjonujące mnie do dzisiaj 
zmagania ze światem sztuki cyfrowej. Najistotniejszym dla mnie elementem pracy twórczej jest szyb-
ka możliwość weryfikowania pomysłu, idei. Żadne ze znanych mi mediów tej możliwości nie dają.  

W technice cyfrowej szukam takiej formy plastycznej, która nie 
imitowałaby technik tradycyjnych i to jest drugi problem. Istotnym 
jest więc, by nie naśladować i powielać, a szukać cech, które są 
możliwe przede wszystkim do uzyskania w technice cyfrowej. 

 Wreszcie trzecim, i może kluczowym, problemem dla ludzi 
zajmujących się grafiką jest matryca. Problem ten, o czym wspomi-
nałem powyżej, był przedmiotem wymiany poglądów z uczestnikami 
warsztatów w Soczewce, między innymi z Adamem Romaniukiem, 
Waldemarem Węgrzynem, Dariuszem Gajewskim z Katowic, 
co zaskutkowało zaproszeniem mnie do udziału w konferencji 
poświęconej sztuce graficznej i cyfrowej w katowickiej ASP. Tam 
miałem okazję wysłuchać i zapoznać się z interesującym wykładem 
wygłoszonym przez Grzegorza Banaszkiewicza, który między in-
nymi sformułował następujący pogląd, cytuję: Matryca, już choćby 
ze względu na etymologię tego słowa (łac. matrix) zasługująca na 
umieszczenie w centrum procesu graficznego, zawiera, jednoczy w 
tym procesie oba komplementarne byty graficzne, trafnie rozpozna-
ne i scharakteryzowane przez Dorotę Folgę-Januszewską: zamysł, 
ideę twórcy i odzwierciedlenie tej idei w wybranym przez artystę 
medium. Matryca posiada przy tym właściwości i swego rodzaju 
potencjał, pozwalający na jej odwzorowanie w innym procesie, niż 
ten, który ją uprzednio ukształtował. Warto przy tym zauważyć, 
że matryca, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, powstać i istnieć 
może niezależnie od woli i udziału człowieka, jako zapis fizycznego 
procesu lub zjawiska. Zdolność odzwierciedlania, będąca istotą 
matrycy, zdaje się wynikać wprost z natury świata, z natury zjawisk, 
które ją, matrycę, uformowały; człowiek jest wyłącznie odkrywcą i 
użytkownikiem metod wykorzystania tej właściwości matrycy. Spo-
rządzona przez samego artystę lub tylko przez niego wykorzystana 
matryca graficzna, w zgodzie ze swym potencjałem, wyłania, w 
procesie, który Janusz Kaczorowski nazwał matrycowaniem, po 
odpowiednim czasie i niezbędnych zabiegach technicznych, ów 
„drugi byt” grafiki, obraz, obiekt, będący bezpośrednim śladem 
bytu poprzedniego, stanowiącego źródło i warunek konieczny 
finalnej postaci grafiki.1

J e ś l i  z g o d z i m y  s i ę  z  p o g l ą -
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d a m i  w y ż e j  z a p r e z e n t o w a n y m i ,  t o  j e d n a  z  g ł ó w n y c h  c e c h  m a t r y c y,  j e j 
materialność, nie będzie stanowiła problemu, z czym zgadzam się od dawna. Myślę jednak, że jeden  
z aspektów matrycy został mało uwypuklony, mianowicie jej „pamięć” i jej imitacja w postaci „twardego 
dysku”. W materialności pamięci matrycy można dostrzec protoplastę twardego dysku.

W roku 1998 w skrypcie uczelnianym napisałem: Obserwując środowisko, np. grafików, można 
zauważyć podział na tych, co wykorzystują komputery i oprogramowanie w swojej pracy oraz tych, 
którym trudno jest przestawić się z tradycyjnych technik na nowe. Ta część należy do krytyków tej 
techniki. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że technika ta niesie cały szereg problemów, nad którymi 
trzeba się zastanowić. Tak naprawdę trudno w tej chwili powiedzieć jaką cechę indywidualną posiada 
praca realizowana przez komputer. Trudność bierze się z stąd, iż komputer posiada duże możliwości, 
nazwijmy je naśladowcze lub imitacyjne. Powoduje to 
brak wydzielenia obszaru takiego działania graficznego, 
który byłby tylko właściwy dla grafiki cyfrowej tak jak jest 
z linorytem, drzeworytem czy technikami metalowymi. 
Sądzę, iż jest to sprawa, która się aktualnie tworzy i 
powstaje. Można postawić następujące pytania:
- co jest rysunkiem komputerowym? 2

- co jest grafiką komputerową?
- co jest malarstwem lub kolorową grafiką komputero-
wą?

Najłatwiej odpowiedzieć na te pytania z punktu wi-
dzenia technologicznego. I tak: rysunek to ślad narzędzia 
istniejący w jednym egzemplarzu.

By mówić, iż rysunek komputerowy jest rysunkiem, 
malarstwem, należy zniszczyć jego zapis  w pamięci 
komputera; wówczas te wydruki funkcjonują w jednym 
egzemplarzu, co jest właściwością osobniczą rysunku  
i malarstwa (unikatowość). W przypadku pozostałych 
druków istnieje możliwość określenia nakładów np. grafiki 
komputerowej i dopiero zniszczenia lub zarchiwizowania 
zapisu komputerowego.3

Pisząc wówczas o grafice komputerowej użyłem 
pojęcia zapisu i pamięci komputerowej, która w istocie 
stanowi tę wirtualną matrycę grafiki cyfrowej, ale jest rów-
nież stanem pamięci. Cytowany Grzegorz Banaszkiewicz 
przytacza definicję matrycy, z którą spotkał się w Kato-
wicach: Matryca wirtualna, określenie, które usłyszałem 
po raz pierwszy od praktykujących druk cyfrowy grafi-
ków, profesorów ASP w Katowicach, Adama Romaniuka  
i Waldemara Węgrzyna, (z których żaden nie chciał się 
mi przyznać do pierwszeństwa w jego użyciu), będące 
ekwiwalentem używanych również określeń matryca cy-
frowa bądź matryca elektroniczna uważam z tych trzech 
za najtrafniejsze, gdyż podkreśla ono jej niematerialny, 
nie-fizyczny byt, bez przesądzania o technologii, w jakiej 
matryca ta jest czy może zostać zrealizowana.4

I jeszcze jeden cytat pochodzący z książki Piotra 
Zawojskiego Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a 
technologią:... obraz cyfrowy jest obrazem zredukowanym 
do matrycy cyfrowej [...] nie ma potrzeby odnoszenia się 
do jakiegoś modelu lub realnego przedmiotu...5 Myślę, że 
jest to przyczynek do dalszego ustalania pojęcia matrycy 
i autora.
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Ale na tejże konferencji spotkałem się z poglądem młodego człowieka, który kwestionował byt mate-
rialny grafiki cyfrowej (papier) uważając, iż żadnego znaczenia dla niej to fizyczne materialne środowisko 
nie ma. Stwierdzeniem tym uruchomił od nowa dość istotny problem materialności grafiki cyfrowej,  
a może to już problem sztuki cyfrowej, której problemy zakreślają inne granice i horyzonty. Problemy 
te wykraczają poza tradycyjne pojmowanie grafiki i nawet tak trafnie sformułowane pojęcie matrycy 
(Romaniuk, Węgrzyn, Banaszkiewicz, Folga-Januszewska)6, kluczowe dla grafików, jest otwarte w ob-
szarze sztuki cyfrowej. Myślę, ze bardzo dobrze się stało, że środowisko twórców posługujących się 
komputerem zdecydowało się na określenie swojej twórczości mianem grafika cyfrowa. Grafika kom-
puterowa to termin służący do określenia pracy projektowej, inżyniera informatyka, który dostarcza 
nam specyficznego produktu, jakim jest program komputerowy. I dopiero ten ostatni w połączeniu z 

komputerem tworzy środowisko do twórczej pracy na 
terenie sztuki cyfrowej (multimedia), która jest pojęciem 
szerszym niż grafika cyfrowa. 

Techniki graficzne i związane z nimi matryce,  
o czym warto przypomnieć, w chwili swych narodzin 
przeznaczone były do pełnienia czysto użytkowej funkcji, 
funkcji powielającej informację. Dla potrzeb zwielokrot-
nienia nakładu wynaleziono druk i różne formy przekazu 
obrazu. Wszystkie te wynalazki miały na celu umożliwienie 
dotarcia obrazu do jak największej liczby odbiorców.

Różne rodzaje techniki druku, osiągnąwszy swój 
szczyt technologiczny, były wypierane przez nowy wyna-
lazek, same zaś z czasem przechodziły w obszar sztuki 
jako druki unikatowe lub niskonakładowe, tracąc swą 
pierwotną, czysto użytkową funkcję.

Myślę, że podobnie będzie z komputerem (druk 
cyfrowy), który zrewolucjonizował drukarstwo, a także 
proces projektowania różnych dziedzin życia. 

Będą i tacy, dla których istotną wartością jest kwestia 
pracy ręcznej, ale i w tym przypadku należy zwrócić uwa-
gę na fakt, iż techniki plastyczne – ślad ołówka, pędzla, 
płyta graficzna – są pośrednim śladem dłoni. Sumując 
te rozważania myślę, że jest to kwestia uporządkowa-
nia problemów raczej techniczno-technologicznych i 
zwyczajowych niż artystycznych. W sztuce trzeba mieć 
pomysł, ideę, a w jaki sposób to zrealizujemy, to sprawa 
następna. Sądzę, że w tej chwili sztuka cyfrowa szuka 
swojego indywidualnego rysu. Technologia ta musi ustalić 
właściwą dla siebie cechę, w żadnym wypadku nie może 
naśladować czy imitować tradycyjnej techniki, ona musi się 
od nich różnić i uwolnić, gdyż to w przyszłości zadecy-
duje o jej roli w sztuce. D. J. Bolter trafnie podkreśla rolę 
tego wynalazku: komputer – jest technologią definiującą 
wiek XX, a więc w zasadniczy sposób określającą obraz, 
kształt i dynamikę naszego stulecia, to nie sposób nie 
korzystać z niego w procesie kreacji artystycznej.7 Warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż właśnie mija 60 lat od 
wynalezienia pierwszego komputera. 

W tym miejscu chciałbym przedstawić swoje osobi-
ste doświadczenia związane z wykorzystaniem techniki 
cyfrowej w realizacji moich działań twórczych. 

W okresie 1994 - 2005 zrealizowałem cykl prac 
malarskich, rysunkowych i graficznych w technice cyfro-
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wej, inspirowanych między innymi przestrzenią, jej względnością zapisaną w 0 - 1 kodzie. Świat linii, 
utworzonych z ciągu punktów mających kształt kwadratu, rozpoczął kompozycyjną przygodę z moją 
wyobraźnią. Punkty te, ich linearne zbiory, w różnych konfiguracjach, są postawą budowanego przeze 
mnie obrazu. Większość moich kompozycji ma kształt kwadratu lub jego multiplikacji, a występujące 
wewnątrz obrazu podziały mają źródło w podziale płaszczyzny na „n” kwadratów. Końcowy wynik obrazu 
jest więc efektem intuicji oraz tego wewnętrznego strukturalnego podziału. Kwadrat „przykleił się” do 
mnie w sposób do końca niewytłumaczalny, mimo moich prób racjonalizowania tej sytuacji.8 Przykła-
dem tego jest cykl 3x3 Względność, nad którym ciągle pracuję i go doskonalę lub SLH (Samochodowa 
Linia Horyzontu) odnoszący się do interpretacji graficznych czasu oraz przestrzeni obserwowanej w 
czasie jazdy samochodem. W tytule prace są określane numerem własnym, miejscem trasy, kraju, miej-
scowości, numerem fotografii cyfrowej, datą.9 Poprzez takie opisywanie, rejestrowanie, odnoszę się w 
fizyczny sposób do realnej przestrzeni, w której osobiście byłem. Bywa też w tych pracach przestrzeń 
moja własna, wymyślona, prywatna, metaforyczna, która nie zawsze odnosi się do świata realnego 
poznawanego przy pomocy zmysłów. Akt twórczy realizowany przy pomocy technologii cyfrowej 
dostarcza mi podobnych emocji jak w technikach klasycznych. Wszystkie moje prace w większym lub 
mniejszym stopniu są realizowane językiem geometrii. Wydawać by się mogło, że język ten wyczerpał 
swoje możliwości, a  jednak  okazuje się, że można wciąż odkrywać jego nowe sensy, a komputer jest 
tu wyjątkowo przydatny.

Grafika cyfrowa, rysunek cyfrowy, malarstwo cyfrowe ciągle walczy o miejsce w obszarze technik 
klasycznych, w moim zaś przekonaniu, istotniejszą kwestią jest myśl,a sprawą wtórną to, co zostawia 
ślad linii, plamy, palca na piasku, skale, ślad węgla, grafitu, kredki, tuszu, itd. Obraz, rysunek, nawet 
wykonany techniką komputerową, jeśli istnieje w jednym egzemplarzu, jest nim. Grafika cyfrowa określana 
jest przez nakład i w tym przypadku nie widzę żadnego problemu.

Ostatnie osiągnięcia dotyczące sprzętu komputerowego i nowych technik programowania stale 
zwiększają liczbę gotowych programów lub ich ulepszeń; powoduje to coraz większą liczbę możliwych 
zastosowań. Z techniki komputerowej korzysta wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego. 
Trudno wskazać profesję czy obszar życia społecznego, gdzie nie mógłby być stosowany komputer. Do 
tej pory projektowanie było traktowane jako osobista, twórcza praca. Okazuje się jednak często, że w 
gruncie rzeczy opiera się ona na kolejnym udoskonaleniu jakiejś „formy bazowej” czy formy w ogóle. I 
tu okazuje się, że  komputer jest nie do zastąpienia. Obraz ekranowy jest nośnikiem i zarazem medium 
przekazywania informacji, a współczesny sprzęt komputerowy daje duże możliwości wykorzystania 
tego środka. 

Myślę, że każda epoka poprzez kolejne odkrycia nieznanych dotychczas mediów poszerzała zakres 
możliwości technicznych służących twórczej wypowiedzi. W tych kategoriach również traktuję moją 
współpracę z komputerem. A co wspólnego z warsztatami ma tytułowa matryca? To takie metaforyczne 
określenie zdarzeń, które mogą, ale nie muszą znaleźć odbicie w naszej twórczości. Myślę, że wszy-
scy uczestnicy dokonali zapisu zdarzeń, które miały miejsce na najdoskonalszej matrycy świata, jaką 
jest mózg – czyli pierwowzór twardego dysku. Sądzę, że uczestnicy warsztatów nie wszystko zechcą 
poddać zabiegowi „zdeletowania”, a może właściwsza byłaby tu forma ekranowego odświeżenia lub 
„zresetowania”.

Autor – ur. 1944, studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki i projektowania u prof. Aleksandry Puka-
czewskiej. Uprawia malarstwo, grafikę komputerową, wzornictwo przemysłowe. Członek Grupy M-5. Nauczyciel akademicki, prof. 
zw., założyciel i kierownik Katedry Sztuki na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej, inicjator powstania uczelnianej 
galerii „Rogatka”.

PRZYPISY
1 Wykład G. Banaszkiewicza Pojęcia grafiki, jest publikowany w bieżącym numerze „Arterii”
2 Rysunek komputerowy prezentował na warsztatach Wiesław Szamocki z Warszawy
3 H. Hoffman, B. Łukaszewski, A. Olszewski, Podstawy kompozycji plastycznej - wybrane zagadnienia, Radom 1998, s. 104
4 Zob. przypis nr 1
5 Zob. P. Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty.  Między sztuką a technologią, Kielce 2000, s. 17 oraz cytowana tam literatura
6 Za wykładem prof. G. Banaszkiewicza (przypis nr 1)
7 D. J. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas, Warszawa 1990, s. 120, cyt. za: P.  Zawojski, 
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To projekt interdyscyplinarny, w którym udział biorą artyści zajmujący się różnymi dziedzinami  
sztuki. Elementami składającymi się na całość tego trzydziestominutowego audiowizualnego  
zdarzenia są: teksty poetyckie, grafika, typografia, dźwięk, muzyka i obrazy kinetyczne. 

Video-obrazy, będące efektem końcowym zbioru (montażu) tych elementów, nie ilustrują tekstu 
- są to spokojne medytacyjne obrazy, w których łączą się elementy wizualne (plastyczne) i akustyczne 
(dźwięk, muzyka) w jedna spójną całość. Teksty, a raczej ich typograficzny wizerunek, są tylko fragmen-
tarycznie czytelne. Same, w procesie montażu elektronicznego, stają się kinetycznymi kompozycjami. 
Ich rytmiczna progresja tworzy „muzyczne obrazy”.

Lady Mikado w tak zaproponowanym odbiorze wizualno-akustycznym staje się swoistego rodzaju 
mikrokosmosem, powstałym z połączenia abstrakcyjnych obrazów z elektronicznie przetworzonymi 
dźwiękami uzupełnionymi muzyką improwizowaną, graną na żywo w trakcie performance.

Autorzy-wykonawcy:
Grzegorz G. Zgraja: video, trąbka, fluegelhorn, duduk, piszczałki organowe
Ulrike Stoltz: teksty, typografia, śpiew
Henryk Roemisch: soundtrack, kontrabas, gitara basowa
Ulryk Zgraja: wibrafon, instrumenty perkusyjne  

Lady Mikado zaprezentowaliśmy:
– Festiwal Jazzowy „Jazzmeile - Thüringen”, Jena, Niemcy (2004)
– Thailand New Media Arts Festival 2005, Bangkok,Tajlandia (2005)
– Impact/Kontakt 4, International Printmaking Conference, UdK Berlin. Niemcy (2005)

Autor – ur.  w 1952. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1973 – 1978. Zajmuje się muzycznym perfor-
mance i video. Obecnie profesor w Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

Lady Mikado Grzegorz
Zgraja
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W jaki sposób można czytać książkę, która nie ma prawie żadnego tekstu? Linienbuch jest  
książką artystyczną. Przypomina współczesną partyturę. Leporello jako forma książki po- 
zwala nam, o ile zechcemy, jednym spojrzeniem ogarnąć całą jej zawartość. Przewracanie 

kartek jest zbędne; książka może być jedną długą linią.
Opisanie niewerbalnej, wizualnej „treści” tej książki można by łatwo przełożyć na coś akustycz-

nego, słyszalnego. Pojedynczy dźwięk zawisł w przestrzeni. Jest ciągły. Dochodzą doń pojedyncze 
dźwięki trąbki, potem gitary basowej oraz perkusji. Muzyczna struktura zagęszcza się, aby później znów 
powrócić do początkowego, medytacyjnego stanu i w ten sposób zakończyć się. To, co słychać można 
śledzić wzrokiem. Długość linii mówi o długości dźwięku, jej pozycja na stronie o jego wysokości, gru-
bość sugeruje głośność. Formy drukowane na czerwono to akcenty o innej barwie dźwięków. Wychodząc  
z „muzycznego punktu widzenia”, opis ten byłby zupełnie inny. Nie jest to jednak właściwy tok postę-
powania, czytelnik/odbiorca może bowiem również wsłuchać się i w ten sposób stworzyć sobie „własny 
obraz”.

Przywołać tu można ciekawe zagadnienie, związane z różnicami percepcyjnymi oka i ucha. Postrze-
gamy biel papieru jako ciszę. Jak głośna lub jak cicha wydaje nam się określona ilość czerni. Kropka, 
a od niej rozpoczynająca się czarna linia są akcentem na bieli pierwszej strony książki. To, co zadru-
kowane, uwidacznia ilość tego, co nie jest zadrukowane. Jeden dźwięk uderzony i brzmiący wypełnia 
przestrzeń, wypiera całkowicie ciszę. Środkowe strony książki dają wrażenie pełni i gęstości. Przypo-
minają labirynt, ale nie są nieuporządkowane lub chaotyczne. Oko śledzi pojedyncze linie, odkrywa 
związki i współzależności, segreguje i porządkuje, tym samym nabierając dystansu. Ucho, zwłaszcza 
muzycznie wykształcone, odkrywa i także śledzi struktury. Rozpoznaje porządek w czasowej kolejności 
tam, gdzie oko widzi tylko powierzchniowe „obok siebie”. Wizualne – gęste, pełne, bądź prawie puste 
– nie wyzwala emocji, za to akustyczne – o wiele mocniej odczuwane. Brzmienia wnikają bezpośrednio 
do ucha. Promień wychodzi z oka i ogarnia obraz. W ten sposób obraz oraz muzyka uzupełniają się  

Linienbuch, czyli książka linii M.  v. 
Hartungen IN
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i kompletują. Muzyka tym, że postrzega książkę jako partyturę (notację muzyczną) i odpowiednio ją 
interpretuje, daje jej ów wymiar między ścisłymi, geometrycznymi konstrukcjami liniowymi, w których 
wydaje się być „zagubiona”. 

Autorki – kompozytorki nie dają żadnych konkretnych wskazówek dotyczących instrumentacji, 
żadnych instrukcji wykonawczych. Książka pozostaje książką. Przyświecały im słowa Georga Steinera: 
Interpretator odcyfrowuje i przekazuje znaczenia. Jest tłumaczem języków, kultur i konwencji wy-
konawczych. Jest w swej istocie wykonawcą, jest kimś, kto zaproponowaną materię prezentuje jako 
przedstawienie, aby wypełnić je zrozumiałym życiem.1 To przedstawienie jest interpretacją: to przekład  
i odpowiedź. Muzycy-wykonawcy są współkompozytorami, Wszyscy uczestnicy (twórcy i odtwórcy) grają 
współrzędne role i – jak mówi Steiner – Najlepsza interpretacja sztuki zawarta jest w samej sztuce.2 
Słuchając muzyki, „czytamy” tę książkę. 

Autor ka – M. v. Hartungen  wł. Ulrike Stoltz, ur. 1954, studia w Hochschule für Gestaltung w Offenbach na Wydziale Komunikacji 
Wizualnej (Niemcy). Jest profesorem typografii w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku (Niemcy). Od 1986 do 2001 
roku była uczestnikiem grupy artystycznej „Unica T”;  od 2001 roku kontynuuje współpracę z Utą Schneider w grupie pod nazwą 
„usus”. Bierze udział  w wystawach międzynarodowych i prowadzi wykłady w wielu miejscach świata.

PRZYPISY
1 George Steiner, Rzeczywiste obecności, Hanser München 1990, s. 19.
2 ibidem, s. 19.
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Podstawą mojej artystycznej działalności jest skrzyżowanie sztuki i natury, artystycznego działa- 
nia i eksperymentowania. To oznacza, że moja twórczość artystyczna, odnosząca się zazwy- 
czaj do natury, do jej zasad i miar, nie jest niczym innym jak konsekwencją następstw kolejnych 

etapów eksperymentowania, jednakowo ważnych dla istniejących obiektywnych kryteriów oraz czynników 
subiektywnych.

Moja praca opiera się z jednej strony na przeżyciach związanych z naturą i cywilizacją, a z drugiej 
również na komunikowaniu się z koleżankami i kolegami reprezentującymi pokrewne dyscypliny. Dwubie-
gunowość natura\sztuka jest dla mnie nie tylko podstawą doświadczenia, lecz również najważniejszym 
tematem moich działań. Główne moje zainteresowania, jakimi są percepcja przestrzeni, czasu, dystan-
su i proporcji, stając się syntezą sztuki i natury, implikują dialog pomiędzy człowiekiem i naturą. Jako 
jądro tego dialogu rozumiem land art, będący sztuką laboratoryjną oraz obszar syntezy doświadczeń 
estetyczno-artystycznych, politycznych i ekologicznych.

Na przykład w moim projekcie 20 steps around the globe Ziemia zastępuje powierzchnię płótna. 
Nasza błękitna planeta staje się w nim obiektem naznaczonym moim działaniem artystycznym i zostaje 
przez minimalne ingerencje zintegrowana z procesem twórczym. W ramach tego projektu, istota działania 
została dowolnie zdefiniowaną marszrutą dokoła Ziemi, ściśle i systematycznie podzieloną na dwadzieś-
cia segmentów, które rozwijają się według dynamicznej, logarytmicznej progresji mierzonej proporcją 
„złotego podziału”. Owych dwadzieścia kroków zostanie 
zobrazowanych przy pomocy instalacji, składającej się z 20 
stalowych elementów dokoła globu, umieszczonych w precy-
zyjnie obliczonych miejscach w różnych krajach i kontynentach. 
Miejsca te zostały zlokalizowane przy pomocy EDV i nawigacji 
satelitarnej.

Punkt wyjścia dla 20 kroków dokoła Ziemi może znajdo-
wać się w każdym dowolnym miejscu naszej planety. Pierw-
szych 10 elementów jest dostrzegalnych i doświadczanych 
przez obserwatorów jako największe zagęszczenie instalacji 
(w rozumieniu Clifforda Geetza). Jednakowoż trzeba zazna-
czyć: ani artysta, ani publiczność nie będą mogli obserwo-
wać tego projektu w całym jego wymiarze. Ale to nie jest 
przedmiotem debaty. Nie idzie przecież o to, aby zobaczyć 
więcej, bądź mniej, lecz o to, aby świat spostrzec na nowo  
i inaczej. 20 steps around the globe  oznacza mitologiczną 
wędrówkę będącą dwoistością: przygodę i interdyscyplinarną 
ekspedycję do ziemi niczyjej, przekraczającą granice nauki, 
sztuki, filozofii i religii. Nie bez znaczenia dla tej potrzeby 
przekraczania granic jest nieodparty wdzięk eksperymenta-
torskiego zamysłu. 

Jo
Niemeyer

20 kroków... jako eksperyment
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Przetłumaczył z niemieckiego Kazimierz M. Łyszcz

Autor: Autor - ur. 1946, studia w Institut für Industrielles Design in Helsinki, niemiecki grafik, malarz i twórca sztuki konkretnej.
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Jacek
Gajewski

Bażanka i Bai – uczniowie Andrea Pozzo w Rzymie  
i ich wspólna(?) podróż do Polski (uwagi do biografii)

Kacper Bażanka, Carlo Antonio Bai, Pompeo Ferrari, Giovanni Spazzio, Gaetano Chiaveri,    
a także Zachariasz Longuelune i Mateusz Daniel Pöppelmann – tych kilka wybitnych indywidual- 
ności określiło jakość architektury w Polsce pierwszych czterech dziesięcioleci XVIII wieku. 

Zróżnicowany stylistycznie i o różnych uwarunkowaniach genetycznych pierwszy plan architektury 
przede wszystkim profilowały realizowane poza rynkiem zawodowym potrzeby polityki artystycznej 
elit magnackich i liczących się zleceniodawców duchownych. Potrzeby te, związane z koniecznością 
zapewnienia właściwej i stale modernizowanej oprawy udziału „ludzi rządnych” w życiu państwa, w 
niemałej mierze decydowały o swoistej geografii dzieł projektantów pozostających na usługach, bądź 
w stałej służbie wielkich dysponentów, geografii odpowiadającej „geografii” interesów politycznych i 
publicznych ludzi władzy. Zarówno bowiem te stare, a także te nowokreowane elity dobrze rozumiały,  
że wysiłek inwestycyjny w zakresie spraw artystycznych jest opłacalny; sztuka wszak nie tylko była instru-
mentem propagandy i agitacji politycznej, ale więcej: dawała możliwość tworzenia argumentów. Toteż 
niejednokrotnie kariery wybitnych artystów nadwornych, a zwłaszcza (jak to obserwujemy) projektantów, 
korelowały z kondycją polityczną ich patronów. 1

Nie ulega wątpliwości, że gdyby powiodło się Stanisławowi Leszczyńskiemu, to monumentalna, 
obliczona na wielką skalę sztuka Ferrariego, nadwornego architekta Leszczyńskich,2 miałaby ponadlo-
kalne znaczenie. Nie ulega też wątpliwości, że powiązanie z planami Leszczyńskich w zakresie archi-
tektury i małej urbanistyki twórcy takiego jak Ferrari należy rozpatrywać w kontekście dalekosiężnych  
(tj. z perspektywą korony i Warszawy) planów politycznych patrona architekta. Katastrofa Stanisława I 
była katastrofą zawodową Pompeo Ferrariego, którego cała działalność ograniczyła się praktycznie do  
terenu Wielkopolski. Powiązania polityczne i związki rodzinne dysponentów oraz ich miejsce w życiu 
publicznym zdecydowały o ograniczonym do określonego kręgu zleceniodawców zasięgu działalności 
Spazzia pozostającego na stałej pensji Pani Krakowskiej i hetmanowej wielkiej koronnej Elżbiety Sie-
niawskiej3. Koneksje polityczne dysponentów umożliwiły również dostęp do realizacji o charakterze 
państwowym innemu wybitnemu projektantowi – Gaetano Chiaveriemu, pracującemu przed przybyciem 
do Warszawy (czerwiec 1727 r.) na dworze cesarskim w Petersburgu.4 Wejście w krąg zleceń państwo-
wych i w końcu to najważniejsze: projekt modernizacji zamku warszawskiego (zapewne już 1736 r.), 
miało konsekwencję w zaangażowaniu Chiaveriego do realizacji katolickiego kościoła dworskiego w 
Dreźnie.5 Zwrócić przy tym należy uwagę na propagandową wymowę zatrudnienia właśnie Chiaveriego 
(jako autora przedsięwzięcia o randze państwowej w królewskiej Warszawie) przy realizacji o randze 
państwowej w elektorskim Dreźnie. Zdaje się bowiem nie ulegać wątpliwości, że król polski August 
III, decydując (1737)  jako Fryderyk August II elektor saski o budowie (początek 1738) katolickiej 
Hofkirche w ortodoksyjnie luterańskim Dreźnie, miał na uwadze wyraźny i jednoznacznie deklara-
tywny wydźwięk polityczny tej decyzji – rzecz jasna nie w Elektoracie, a wyłącznie w Polsce. Należy 
też podkreślić, że decyzja ta wiązała się z podjętą w tym czasie (tj. 1736 - 1738) przez Augusta III  
i nakierowaną na polskiego odbiorcę akcją propagandowo-agitacyjną w trudnym dla króla okresie jed-
nania opinii polskiej po sejmie pacyfikacyjnym i w trakcie przygotowań do sejmu 1738 roku. Przyczyną 
decyzji Augusta o budowie Katholische Hofkirche właśnie w tym czasie była sytuacja w Polsce po 1736 
r. i zabiegi polityczne Augusta III. Jak zaś duże znaczenie polityczne przywiązywał August III do propa-
gandowo-agitacyjnej wymowy (podkreślmy: wymowy obliczonej na polskiego odbiorcę) idei wzniesienia 
dworskiej świątyni katolickiej w Dreźnie – świadczy siedem wielkoformatowych miedziorytów Lorenzo 
Zucchiego wykonanych (1739-1740) według rysunków projektowych Chiaveriego.6 

Ten kontekst różnego rodzaju zależności i powiązań biorących się ze stosunku patron – artysta 
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wpłynął, zwłaszcza w przypadku Carla An-
tonia Bai i Kacpra Bażanki na itineraria tych 
dwóch wybitnych architektów i na geografię 
ich realizacji (dla niektórych badaczy zaska-
kującą). Więcej: wydaje się, iż w niemałym 
stopniu uzasadnione jest przypuszczenie, 
że dramatyczne otarcie się Bażanki, a – jak 
sądzę – również i Carla Antonia Bai o sprawy 
wielkiej polityki umożliwiło obu architektom 
wejście w zamknięty krąg zleceń elit mag-
nackich; Bai zaś umożliwiło błyskawiczną 
i błyskotliwą karierę na nowym dla niego 
polskim terenie.

1. Uczniowie Andrea Pozzo w Rzymie    
                                                       

                               

Carlo Antonio Bai i Kacper Bażanka.  
Wszystko zdaje się wskazywać, że drogi 

życiowe obu artystów krzyżowały się i to 
niejednokrotnie. Nie sposób zresztą nie ulec 
takiemu przekonaniu, korelując elementy 
szczątkowo znanych ich biografii, a także 
porównując dzieła, których autorstwo – jak 
uważają niektórzy badacze: „niełatwe do 
rozdzielenia”7 – wiązane bywa w literatu-
rze przedmiotu raz z jednym, to znowu z 
drugim z nich. I to tym bardziej, że oblicza 
artystyczne obu: i Carla Antonia Bai i Bażan-
ki, miały wspólne uwarunkowania, dzieła zaś 
odwoływały się do tych samych i dobrze obu 
artystom znanych źródeł inspiracji i twór-
czo przez nich interpretowanych wzorów: 
sztuki Andrea Pozzo, dzieł Carla Fontany, 
Borrominiego, realizacji Berniniego, a także 
m.in. Pietra da Cortony. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że istotny wpływ na świadomość 
artystyczną obu: Bai i Bażanki wywarł Pozzo 
i to w zakresie poczucia formy, budowy iluzji 
przestrzeni, operowania światłem. 

I Bai i Bażanka byli bowiem bezpo-
średnimi uczniami i współpracownikami 
jednego z najwybitniejszych twórców doby 
późnego baroku i rewolucjonisty w sztuce 
budowy iluzji przestrzeni – jezuity Andrea 
Pozzo. Wskazały na to zarówno materiały 
źródłowe, jak i późniejsze, powstające już  
w Polsce realizacje obu naszych artystów.8 
Zdaje się też nie ulegać wątpliwości,  
że Bażanka i Bai zetknęli się ze sobą w 
Rzymie. Nie mogło być inaczej; obaj bowiem 
przebywali w kręgu Pozza w tym samym cza-
sie. Polak, Bażanka, wysłany został na naukę 
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do Rzymu na polecenie bpa krakowskiego Jana Małachowskiego, a zapewne za pośrednictwem jezuity 
Stanisława Solskiego – nadwornego architekta biskupa i kapituły krakowskiej.9 Mogło to więc nastąpić 
już około połowy lat 90-tych XVII wieku, a napewno przed rokiem 1699, w którym biskup Małachowski 
zmarł. Wyjeżdżając z Polski na naukę do Rzymu, musiał też być Bażanka na tyle przygotowany zawodo-
wo i na tyle dobrze rokującym artystą, że biskup i kapituła krakowska dostrzegała korzyści w rozwijaniu 
talentu tego, blisko dwudziestoletniego artysty w Rzymie i to u samego mistrza Pozzo, łożąc niemałe 
środki na jego paroletni pobyt w centrum artystycznym świata. Pozzo bowiem, jak ujawnił to Henryk 
Dziurla, był prawdziwym nauczycielem Bażanki w Rzymie.10 To właśnie Pozzo określony został przez 
swojego biografa Francesco Baldinucciego nauczycielem („suo maestro”) Bażanki.11 Można też – jak 
uważam – przyjąć, że na naukę u jezuity Pozza i pod jego bezpośrednią opiekę, Bażanka skierowany i 
zaprotegowany został z inicjatywy i za pośrednictwem jezuity Solskiego. Baldinucci relacjonuje to wyraź-
nie: „młody Polak [Bażanka] został wysłany przez biskupa krakowskiego do Rzymu w celu nauczenia się  
w szkole ojca Pozzo sztuki architektonicznej [i tak charakteryzuje Bażankę, zapewne opierając się na 
przekazach z kręgu Pozza:], w której [sztuce architektonicznej] od samego podobno urodzenia wyka-
zywał uzdolnienia”.12 Bażanka, będąc bezpośrednim uczniem Pozza, mógł uczestniczyć i najpewniej 
uczestniczył w prowadzonych w Akademii Świętego Łukasza discorsi – wykładach, studiach praktycz-
nych, pokazach prac, jako rezultatów tych studiów oraz konkursach.13 Nie ulega wątpliwości, że jako 
uczeń Pozza aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Rzymu.14 Kontakty Bażanki z Pozzem miały 
charakter stały i nie ulega wątpliwości, że mistrz cenił swojego polskiego ucznia, czego dał szczególny 
dowód kilka lat później. 

Nauka Bażanki w Rzymie zakończyła się triumfem biskupiego stypendysty. 24 IV 1704 r. otrzymał 
on pierwszą nagrodę w pierwszej, prestiżowej i najtrudniejszej klasie papieskiego Konkursu Klementyń-
skiego.15 Możemy się domyślać, że dla kapituły krakowskiej właśnie ten sukces Bażanki był informacją  
o zdobyciu przez ucznia Pozza wystarczająco wysokich kwalifikacji zawodowych i stał się sygnałem do 
wezwania artysty do powrotu do Krakowa i pracy dla kapituły.        

Carlo Antonio Bai z mistrzem Pozzo zetknął się zapewne nieco wcześniej niż Bażanka. M.in. 
od roku 1702, już jako blisko dwudziestoletni artysta16  stojący u progu samodzielności zawodowej, 
wraz ze swoimi ziomkami, również tessyńczykami: Francesco Fontaną i Bernardo Pipą, pracował przy 
wykonaniu według projektu Pozza ołtarza głównego w kolegiacie św. Michała w Lucignano d’Arezzo.17 
Należy podkreślić w tym miejscu, że do realizacji swoich projektów Pozzo dopuszczał wykonawców 
nie tylko odpowiednio przygotowanych zawodowo, ale też godnych jego zaufania: poleconych bądź 
znanych mu osobiście. Nie ulega wątpliwości, że do grona takich zaufanych i dobrze przygotowanych 
zawodowo uczniów i współpracowników genialnego twórcy należeli również trzej tessyńscy ziomko-
wie, jak ich określono: „tutti svizzeri”.18 Bernardo Pipa i Francesco Fontana pojawiają się wraz z Carlo 
Antonio Bai i przy innych realizacjach dzieł Pozza; wcześniej, n.p., pracowali razem „al Giesù di 
Roma”19 i - jak wszystko zdaje się wskazywać - uczestniczyli w realizacji (1695-1699) kaplicy i słyn-
nego ołtarza p.w. św. Ignacego Loyoli. Uzasadnione staje się zatem przypuszczenie, że w kręgu Pozza 
Carlo Antonio musiał pozostawać przez dłuższy, kilkuletni okres. Zwrócić należy przy tym uwagę,  
że wśród realizatorów dzieł Pozza występuje w tym czasie jeszcze jeden Bai - Filippo, bliski krewniak 
Carla Antonia, zatrudniony jako intaliator i to akurat przy wykonaniu dekoracji ołtarza p.w. św. Igna- cego 
Loyoli w kościele Il Gesù.20 Niewykluczone zatem, że Filippo Bai, n.b. notowany w Rzymie na przełomie 
XVII/XVIII wieku jako projektant architektury małej21 pozostający pod wpływem sztuki Borrominiego i 
Pozza, wprowadził młodego Carla Antonia do kręgu uczniów i  współpracowników mistrza Pozzo.

Trudno nie oprzeć się zatem wrażeniu, że Carlo Antonio Bai i Kacper Bażanka – dwaj bezpośredni, 
w tym samym czasie i miejscu, uczniowie i współpracownicy Pozza nie tylko zetknęli się ze sobą, ale 
– siłą rzeczy – kontaktowali się, i to zapewne nierzadko, w sprawach zawodowych. W zamkniętym kręgu 
ludzi tej samej profesji skupionych wokół jednego twórcy, byłoby niemożliwe gdyby w ciągu kilku lat (jak 
wskazują źródła archiwalne: co najmniej czterech – pięciu lat) Bai i Bażanka nie mieli ze sobą kontaktów 
zawodowych. Tym bardziej, że – jak można się domyślać – wśród uczniów i współpracowników Pozza 
Bażanka musiał być znany i zapewne cieszył się ich poważaniem. Przybysz z dalekiej Polski, do której  
z włoskiego terenu emigrowano w poszukiwaniu zatrudnienia, stypendysta i protegowany potężnego 
biskupa i kapituły krakowskiej, wybitnie uzdolniony i ceniony przez samego Pozza, mógł Bażanka przy-
ciągać uwagę zwłaszcza jednego z młodych współpracowników mistrza – Carla Antonia Bai szykującego 
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Rzym, Ołtarz p.w. św. Ignacego Loyoli w kościele Il Gesù (wg B. Kerber, Andrea Pozzo, 1971)

się właśnie do rozpoczęcia własnej praktyki zawodowej. Celem, jak dla wielu artystów z pogranicza 
włosko-szwajcarskiego, była Polska. W Polsce też, w Warszawie, od jakiegoś już czasu, pracował  
z niemałym powodzeniem bliski krewniak Carla Antonia – Antonio Bai, projektant architektury małej  
i przedsiębiorca, zajmujący się głównie realizacją elementów wystroju kamieniarskiego i rzeźby ar-
chitektonicznej. Doskonale osadzony w miejscowym środowisku, współpracował bodaj ze wszystkimi 
projektantami i budowniczymi działającymi na rynku warszawskim, w tym m.in. z architektem Giuseppe 
Piolą, np. realizując od 1704 r. jego projekty do pałacu Stefana Morsztyna w podkrakowskich Koś-
cielnikach, od r. 1707 do kościoła paulinów w Warszawie, a także do zamku warszawskiego. Jest więc 
zrozumiałe, że młody Carlo Antonio zamierzający usamodzielnić się zawodowo – najlepiej tam, gdzie 
dobrze płacono i gdzie nie było zbyt dużej konkurencji (a takie warunki w tym czasie istniały na rynku 
warszawskim) – mógł łączyć spore nadzieje na swoją przyszłość z dobrze zakorzenionym w Warsza-
wie Antonio Bai. I jest zrozumiałe, że Antonio Bai mógł być, z uwagi na swoje kontakty, szczególnie 
pomocny dla młodego krewniaka szybko wkraczającego w samodzielne życie zawodowe na obcym, 
charakteryzującym się własną specyfiką,  polskim rynku zawodowym. W tym kontekście nie jest też bez 
znaczenia fakt, że już wkrótce projekty młodego Carla Antonia Bai do pałacu kasztelana krakowskiego 
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i hetmana w. koronnego Adama Sieniawskiego w Warszawie realizował będzie (od 1713 do przynajmniej 
1715 r.) właśnie Antonio Bai.22 Nie wykluczone więc, że decyzję o przyjeździe do Polski i zamiarze 
rozpoczęcia w Warszawie własnej praktyki zawodowej, Bai podjął zasięgając bezpośrednio u Bażanki 
informacji na temat miejscowych stosunków i rynku zawodowego. Wybór zaś Warszawy podyktowany 
był niewątpliwie nadzieją na pomoc Antonia Bai i licznych ziomków, którzy opanowali miejscowy rynek 
pracy niemal w całości.

2. Wspólna(?) podróż do Polski
 

Zniemałą dozą prawdopodobieństwa można zatem zaryzykować przypuszczenie, że Carlo An- 
tonio Bai, mając na uwadze ułatwioną możliwość wejścia na rynek zawodowy Warszawy oraz 

kontaktując się z pozostającym przez kilka lat w kręgu uczniów i współpracowników Pozza Bażanką, 
znającym przecież dobrze stosunki polskie i specyfikę polskiego rynku artystycznego – przyjechał do 
Polski razem z Bażanką powracającym z rzymskiego stypendium. Powrót ten nastąpił w momencie 
szczególnie napiętej sytuacji politycznej w kraju: po detronizacji Augusta II, w czasie działań wojen-
nych, które objęły sporą część terytorium państwa i w sytuacji powszechnego oburzenia, które wywo-
łało porwanie i uwięzienie na rozkaz Augusta pretendenta do tronu – królewicza Jakuba Sobieskiego  
i jego brata Konstantego. Czy zatem powrót Bażanki do kraju, akurat w tym czasie wiązał się jedynie  
z uznaniem przez kapitułę krakowską, że zdobyte przez niego w Rzymie kwalifikacje zawodowe, tak 
bardzo pozytywnie zweryfikowane rezultatem Konkursu Klementyńskiego, są już wystarczające, czy może 
raczej z wyborem przez Bażankę terminu powrotu do Polski łączyło się też coś więcej – jak wynika to 
z relacji Francesco Baldinucciego biografa Andrea Pozzo: wypełnienie sekretnej misji politycznej, w 
której Bażanka i towarzyszący mu „przyjaciel godny zaufania” byli kurierami przemycającymi „zaszytą 
w ubraniach” tajną korespondencję. Podkreślić przy 
tym należy, że ostatnie ze znanych nam informacji 
odnoszących się do Bażanki oraz Carla Antonia Bai 
w Rzymie pochodzą sprzed połowy 1704 r. Czyżby 
zatem rzeczywiście to Bai był owym tajemniczym 
„przyjacielem”, z którym Bażanka wracał z Rzymu 
do Polski i którego to „przyjaciela” wspominał 
Baldinucci, opisując dramatyczne okoliczności tego 
powrotu: aresztowanie i skazanie Bażanki i jego 
towarzysza na karę śmierci po ujawnieniu prze-
mycanej z Rzymu do Polski tajnej korespondencji 
adresowanej do przeciwników Augusta II oraz 
okoliczności uwolnienia od kary w rezultacie osobi-
stego wstawiennictwa u cesarza Leopolda I mistrza 
Pozzo, pracującego w tym czasie w Wiedniu dla 
dworu cesarskiego. Jest przy tym wręcz uderzające,  
że Baldinucci skoncentrował swoją uwagę wyłącznie 
na „młodym Polaku”23, tj. na Bażance, całkowicie 
przy tym przemilczając los jego włoskiego (inaczej 
Włoch Baldinucci określiłby jego narodowość, jak 
postąpił w przypadku Bażanki) towarzysza po-
dróży. To „młody Polak” – Bażanka prosi Pozza  
o pomoc, to za „młodym Polakiem” wstawia się 
Pozzo u cesarza, to Bażankę ułaskawia Leopold I.24  
O towarzyszu Bażanki, rzekomo również skazanym 
na śmierć – ani słowa. 

Henryk Dziurla, któremu zawdzięczamy iden-
tyfikację polskiego uczestnika tych sensacyjnych 
wydarzeń z architektem Kacprem Bażanką,  sądzi 
że ów „nieznany przyjaciel Bażanki [...] nie uniknął 
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Kacper Bażanka, Projekt budynku użyteczności publicznej na Konkurs Klementyński w 1704 r. (pierwsza nagroda w Klasie 
Pierwszej). Rzym, Accademia di S. Luca (wg P. Marconi..., I designi..., 1974)
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wyroku śmierci”.25 Czyżby zatem Bażanka, prosząc Pozza o wstawiennictwo u cesarza; wstawiennictwo, 
którego cena była najwyższa – życie, zapomniał o swoim „przyjacielu”? Czyżby może ks. Pozzo, błagany 
przez Bażankę o uratowanie od śmierci, wstawił się u cesarza tylko o jedno życie – to Bażanki, ważąc, że 
jest ono więcej warte niż życie jego przyjaciela? Czy też może cesarz, ulegając prośbie Pozza, ułaskawił 
tylko jednego ze skazanych „kurierów” – Bażankę, a więc tego, który dopuścił się przecież cięższej winy 
jako poddany Augusta II, wobec drugiego kuriera utrzymując najsurowszy wyrok? Uważam, że mało 
prawdopodobne jest twierdzenie o wykonaniu wyroku śmierci na przyjacielu Bażanki, i to tym bardziej 
mało prawdopodobne, że Baldinucci nie podaje żadnych informacji, z których wynikałoby przynajmniej 
pośrednio, że kara ta została wykonana. 

Nie wiemy też, gdzie aresztowano Bażankę i jego towarzysza. Według Baldinucciego nastąpić to 
miało „po przybyciu do tego rejonu Polski, który sprzyjał Szwecji”.26 Za „rejon sprzyjający Szwecji” 
słusznie uznano Wielkopolskę27 – centrum opozycji antykrólewskiej – okupowaną od września 1703 
przez Szwedów, gdzie też, po nieudanej dla Augusta II kampanii 1704 roku rozlokowana została na 
leże zimowe armia szwedzka (Karol XII zatrzymał się w Rawiczu, a jego protegowany wojewoda po-
znański Stanisław Leszczyński w swojej nieodległej Rydzynie). Czy jednak rzeczywiście aresztowano 
Bażankę i jego „przyjaciela” na terenie Wielkopolski? Wydaje się to mało prawdopodobne. Trudno też 
uwierzyć, że Bażanka szukał osobiście i osobistego kontaktu z adresatem listu i to w Wielkopolsce, 
gdzie regaliści również przejawiali aktywność. Baldinucci najpewniej myli się twierdząc, że Bażanka  
i jego towarzysz ujęci zostali „po przybyciu [...] do rejonu sprzyjającego Szwecji”. Jest zrozumiałe,  
że gdyby zatrzymani zostali na polskim terenie, w Wielkopolsce, to nie osądzono by ich w Wiedniu. 
Tymczasem, jak wiemy to z opisu Baldinucciego, los Bażanki i jego towarzysza był całkowicie zależny 
od woli cesarza; obaj niefortunni kurierzy aresztowani zostali przez cesarskich, cesarz zdecydował  
o karze śmierci i cesarz, po prośbie Pozza,  odstąpił od jej wymierzenia. W tekście Baldinucciego nie 
ma cienia sugestii by obu więźniów zamierzano przekazać Augustowi, do czego byłaby podstawa, gdyby 
Bażanka i jego „przyjaciel” - jak przypuszczam: Bai - zatrzymani zostali na polskim terenie. Nie ulega 
wątpliwości, że obu aresztowano na terenie podległym jurysdykcji cesarskiej: możemy się też domyślać, 
że zatrzymano ich najpóźniej na wchodzącym w skład monarchii habsburskiej Śląsku.               

O całej tej misji Bażanki August II  musiał więc zostać ze szczegółami i zawczasu poinformowany 
przez swoich, w tym czasie (tj. w 1704 - 1705 r.) licznych w Rzymie agentów. Wiedział że przemy-
cana jest tajna korespondencja i znał trasę przejazdu obu kurierów. Baldinucci wyraźnie wszak podaje  
w swoim tekście, że Polaka i jego towarzysza zatrzymano z „rozkazu cesarza Leopolda a na prośbę 
Augusta króla Polski” (furono ambedue arrestati d’ordine dell’Imperatore Leopoldo e ad instanza del Re 
Augusto di Polonia) – na co Dziurla jednak nie zwrócił uwagi w swojej lekcji tekstu Baldinucciego.28

Nie wiadomo również nic na temat zawartości korespondencji, którą przemycali do Polski Bażanka 
i jego towarzysz. Papiery, które znaleziono zaszyte w ich ubraniach musiały być jednak najwyższej 
wagi, skoro król polski i cesarz byli nimi osobiście, i to tak bardzo, zainteresowani. Istotne znaczenie 
ma tu również określenie w tekście Baldinucciego adresata  korespondencji ujawnionej przy Bażance: 
Governatore d’una tal piazza a favore della Svezzia.29 Odnieść można je tylko do wojewody (gover-
natore) poznańskiego. Zatem adresatem owej tajnej, przemycanej przez Bażankę korespondencji był 
nikt inny tylko sam Stanisław Leszczyński. To wszak Leszczyński jako wojewoda poznański przewodził 
zawiązanej przeciw Augustowi II konfederacji wielkopolskiej, przekształconej 16 II 1704 r. w Warszawie  
w konfederację generalną. Zwróćmy przy tym uwagę, że wojewoda Leszczyński powołany na tron polski 
został 12 VII 1704 r., a koronowany dopiero ponad rok później (5 X 1705) i stąd zapewne określe-
nie: governatore w tekście Baldinucciego. (Kto był adresatem „innej” korespondencji znalezionej przy 
towarzyszu podróży Bażanki i czy była ona równie obciążająca – nie wiadomo.)

Do czasu drugiej, sandomierskiej konfederacji zawiązanej (30 V 1704) w obronie zdetronizo-
wanego króla (akt złożenia Augusta z tronu prymas Radziejowski ogłosił dopiero w kwietniu 1704 
r.) wszak właśnie Leszczyński jako przywódca opozycji szlacheckiej uchodził w powszechnej opinii 
za wyraziciela woli narodu. Sprawą zaś, która w tym czasie bodaj najbardziej bulwersowała opinię 
szlachecką było porwanie 27 II 1704 r. pod Wrocławiem i aresztowanie przez Augusta II królewiczów 
Jakuba i Kons- tantego Sobieskich. Czyżby więc listy, które z Rzymu przemycali do Polski Bażanka i 
jego przyjaciel miały związek z tym wydarzeniem i łączyły z rozpaczliwą akcją ratowania synów podjętą 
przez przebywającą w Rzymie królową wdowę Marię Kazimierę. Wiele zdaje się za tym przemawiać.To 
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przecież Leszczyński – zgodnie z rodzinną tradycją wierny stronnik Sobieskich – reprezentował interesy 
królewiczów przed Karolem XII. Także i wówczas, gdy w kwietniu 1704 r. jako delegat konfederacji 
generalnej podczas pertraktacji z Karolem XII, wysunięty przez króla szwedzkiego do korony polskiej 
– deklarował się do jej przyjęcia ale tylko do czasu uwolnienia przetrzymywanego przez Augusta Ja-
kuba Sobieskiego, którego uznawał (przynajmniej do czasu) za prawowitego pretendenta i co nadto 
gwarantował asekuracją złożoną na ręce królewicza Aleksandra Sobieskiego. Na depozytariusza korony 
należnej Sobieskim kreował się Leszczyński również po elekcji 30, choć miało to już tylko formalny 
charakter. Wiedziano dobrze o tym wszystkim w Rzymie, skąd królowa wdowa nieustannie zabiegała o 
poparcie dla kandydatury Jakuba, a teraz, w nowej sytuacji wytworzonej porwaniem Sobieskich – walczyła  
o uwolnienie synów. Jeżeli więc adresowana do Leszczyńskiego tajna korespondencja przemycana  
z Rzymu do Polski przez Bażankę rzeczywiście dotyczyła sprawy uwięzienia przez Augusta królewi-
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czów Sobieskich, to również tym bardziej zrozumiała staje się stosunkowo łatwa (jak sugeruje to tekst 
Baldinucciego) decyzja cesarza o odstąpieniu od kary śmierci w stosunku do obu – jak sądzę – kurie-
rów. Zwróćmy uwagę: wszak gwałtu na Sobieskich August dokonał na Śląsku, naruszając tym samym 
suwerenność terenu podległego jurysdykcji cesarskiej. I jakkolwiek było tajne zapewnienie Leopolda I, 
że nie będzie interwencji w przypadku usunięcia ze sceny politycznej Jakuba Sobieskiego, to jednak 
decyzja Augusta o przewiezieniu królewiczów do Saksonii i uwięzieniu ich spotkała się z niezadowo-
leniem Leopolda I noszącego się z zamiarem udzielenia gościny polskim krewnym; Jakub był przecież 
też szwagrem cesarskim. Całe to wydarzenie, które odbiło się głośnym echem nie tylko w Polsce, ale  
i w całej Europie, stawiało cesarza w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej. Z drugiej strony, listy Ma-
rii Kazimiery upominającej się u stanów polskich o reakcję w sprawie uwolnienia królewiczów Jakuba  
i Konstantego pojawiły się właśnie przed oddaniem tronu Stanisławowi Leszczyńskiemu. Królowa  
w sprawie synów interweniowała u papieża, zwracała się do Ludwika XIV; zrozpaczona matka prosiła  
o udzielenie pomocy synom także cesarza i cesarzową, a nawet zwróciła się do samego Augusta II.  
W Polsce pojawił się jej list cyrkulacyjny do wszystkich wojewodów, pisała do senatorów przychylnych 
Sobieskim, do ministrów Rzeczypospolitej;31 pisała też do Leszczyńskiego. 

Henryk Dziurla, analizując tekst Baldinucciego, przypuszcza że uwolnienie Bażanki od kary śmierci 
nie było równoznaczne z całkowitym darowaniem winy, że „mimo cesarskiego aktu łaski, kara pozostała 
sroga, opiewała na wieloletnie bądź dożywotnie więzienie”.32 Dziurla wyraża również przypuszczenie,  
że całkowite uwolnienie Bażanki nastąpiło „najprawdopodobniej [...] w pierwszej połowie 1711 roku”.33 
Nie sposób jednak zgodzić się z tym przypuszczeniem i z jego uzasadnieniem, zwłaszcza w świetle 
notatki, której  pod datą 1 II 1711 r. dokonała ksieni norbertanek imbramowickich w tzw. Kronice 
Imbramowickiej: „zaciągnęłam sławnego [tj. znanego – p.m. J.G.] architekta IMci Pana Barzankę, 
który wydał  [tj. wykonał – p.m. J.G.] abrys [projekt – p.m. J.G.] na murowanie kościoła i klasztoru” 
norbertanek w Imbramowicach. 34 Notatka ta, dotycząca zaangażowania projektanta odbudowy w no-
wej formie spalonego kościoła klasztornego w Imbramowicach, informuje po pierwsze: o szlacheckim 
pochodzeniu Bażanki („IMć Pan Barzanka”), a po drugie (i przede wszystkim) wskazuje, że Bażanka 
od jakiegoś już czasu był czynny zawodowo przynajmniej na terenie Małopolski, realizując m.in. swoje 
zobowiązania wobec kapituły krakowskiej. Był czynny zawodowo z takimi rezultatami i na tyle długo,  
że realizacje powstałe z jego projektu mogły uzyskać szerszą ocenę, a opinia o ich wysokiej jakości 
zdołała się upowszechnić co najmniej lokalnie. Możemy uznać, że w ówczesnych warunkach owo 
urabianie „sławy”, na którą powołała się ksieni imbramowicka, musiało Bażankę kosztować kilka lat 
pracy zawodowej. Czyżby te kilka lat pracy Bażanki liczyło się mniej więcej od uwolnienia z saskiego 
uwięzienia obu królewiczów Sobieskich, co było jednym z preliminariów pokojowych zawartych 24 
IX 1706 r. przez negocjatorów Augusta II z Karolem XII w Altranstadt? Jesienią tego roku August,  
w nadziei złagodzenia sytuacji międzynarodowej i stopniowego pacyfikowania opozycji, zaczął zwal-
niać polskich więźniów.35 Od przełomu 1706/1707 r. zaczęto wdrażać warunki pokojowe, w tym 
uwolniono Sobieskich. W lutym 1707 r. rada cesarska uznała zaś tytuł Stanisława Leszczyńskiego do 
tronu polskiego, a Józef I, unikając konfliktu szwedzkiego, wkroczył na drogę uległości wobec Karola 
XII. Czyżby zatem po wypuszczeniu królewiczów, a więc niejako po ustaniu  przyczyny, dla której 
– jak sądzę – Bażanka i jego towarzysz odbywali karę, uwolniono również obu naszych nieszczęsnych 
„kurierów”? A może zwolniono ich z  więzienia jeszcze wcześniej, po śmierci Leopolda I, a przy okazji 
objęcia tronu cesarskiego przez jego następcę Józefa I? Wątpię bowiem, by przychylając się do próśb 
Pozza (pracującego przecież w Wiedniu z cesarskiej dyspozycji), Leopold I ułaskawiwszy Bażankę od 
kary śmierci, zamienił jeden wyrok na drugi, również cięzki, t.j. na „karę srogą [...] wieloletniego bądź 
dożywotniego więzienia”, a jego następca Józef I wyrok utrzymał - jak sądzi Dziurla. Nie mieściłoby się 
to  w ówczesnych kategoriach pojmowania prawa łaski i nie licowało z powagą cesarskiego majestatu,  
a poniekąd także i z sytuacją Pozza na dworze Leopolda I oraz, dodajmy, z całą, jakże spektakularną, 
przedstawioną przez Baldinucciego sceną ułaskawienia Bażanki (i, jak uważam, jego towarzysza). 
„Pozzo [wedle opisu Baldinucciego – p.m. J.G.] natychmiast udał się na audiencję do Jego Majestatu  
i, pomimo nieodpowiedniej pory, uzyskawszy na nią zgodę, padł przed cesarzem na kolana. Zobaczywszy 
to, zdziwiony Imperator zapytał go jakie wydarzyło się nieszczęście, kazał mu wstać, a wysłuchawszy 
o nieszczęsnym zdarzeniu oraz o skromności i niewinności młodzieńca, któremu nieszczęście to 
przydarzyło się, poklepał Pozza po ramieniu i rzekł [...] zrobimy wszystko co możliwe, przez miłość 
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do was, ażeby uratować mu życie. Jak też stało się w rzeczywistości”. Przy różnych wątpliwościach, 
które wywołuje opis tych wydarzeń przez Baldinucciego (m.in. zastanawiają kontakty więźnia stanu 
– Bażanki z zatrudnionym na cesarskim dworze artystą – Pozzem), można przyjąć, że ta niezwykła 
scena przedstawiona została zapewne w sposób nie odbiegający od prawdy, właśnie ze względu na jej 
spektakularny charakter i przytoczone szczegóły dramatycznego spotkania Pozza z cesarzem. Z drugiej 
strony miejsce Pozza przy realizacji cesarskich zleceń, a poniekąd i nowe okoliczności polityczne, które 
zaistniały nieco później – na przełomie 1706/1707 r. zdają się wskazywać, że Bażanka i zapewne jego 
„przyjaciel” (o którego losie Baldinucci milczy) nie byli przetrzymywani w Wiedniu długo i że nie było 
to ani dożywotnie, ani też ciężkie więzienie. 

Czy zatem Pozzo, mając świadomość winy Bażanki i zdając sobie sprawę z wagi oskarżenia oraz  
z autorytetu cesarskiego wyroku – jedynego w przypadku dowiedzionej (a tak się przecież stało) zdrady 
stanu; czy mając świadomość tego wszystkiego Pozzo wystąpiłby z tak dramatycznym apelem do cesarza 
o łaskę dla Bażanki, gdyby rzeczywiście nie był z nim związany jak nauczyciel i opiekun z uczniem?  Z 
drugiej strony, powierzenie Bażance misji przewiezienia tajnej korespondencji przeznaczonej dla tak 
eksponowanej osobistości życia politycznego w Polsce jak wojewoda poznański Stanisław Leszczyński  
– było niewątpliwie aktem wyjątkowego zaufania dla naszego artysty ze strony przebywających w Rzymie 
ludzi elit niechętnych Augustowi na polskim tronie. I jakkolwiek całe przedsięwzięcie miało znakomity 
kamuflaż (artysta wracający do kraju po dłuższym pobycie w wiecznym mieście) – co było istotne  
z uwagi na rozbudowaną sieć agentów Augusta II w Rzymie, to nie ulega wątpliwości, że Bażanka świa-
domy swojej sekretnej misji (tajna korespondencja zaszyta była w jego ubraniu) zdawał sobie sprawę ze 
śmiertelnego niebezpieczeństwa, na które został narażony.

Wydaje się, że w relacji Baldinucciego, a przede wszystkim we wspomnianej notatce ksieni norber-
tanek imbramowickich dotyczącej zatrudnienia Bażanki tkwi klucz do wypełnienia owej „zagadkowej 
luki w życiorysie Bażanki”, która tak bardzo intryguje badaczy. Uważam, że z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa można przyjąć, że Bażanka conajmniej już od około połowy 1707 r. przebywał w Polsce  
i pracował na zlecenie kapituły krakowskiej. Również i Carlo Antonio Bai (który wedle moich przypusz-
czeń, jechał do Polski wraz z Bażanką) notowany jest w Polsce wcześniej od hipotetycznie propono-
wanej przez Dziurlę na „pierwszą połowę 1711 roku” daty uwolnienia Bażanki (i – jak sądzę – jego 
towarzysza podróży) z cesarskiego więzienia. Otóż Carlo Antonio Bai pracował w Warszawie już przed  
1709 r. W tymże roku znane nam źródła wymieniają go po raz pierwszy w Warszawie (a także po raz 
pierwszy w Polsce) i to od razu przy projektowaniu dzieła o charakterze prestiżowym – modernizacji  
i wykończeniu pałacu marszałka, natenczas w. litewskiego, Józefa Mniszcha przy ulicy Senatorskiej  
w Warszawie.36 Nie ulega wątpliwości, że tak ważne i odpowiedzialne zadanie mógł otrzymać tylko 
artysta zaufany i sprawdzony już wcześniej przy realizacji  innych zleceń w kręgu najwyżej postawionych 
dysponentów magnackich. Inaczej - zwłaszcza na tak wysokim poziomie inwestora -  być nie mogło. 
Bai musiał więc w Warszawie działać już od jakiegoś czasu. Musiał też zyskać zaufanie i akceptację 
środowiska wielkich zleceniodawców (pracuje już na początku dla Mniszcha, a  wkrótce czekają go 
najwyższe zaszczyty). O tej błyskawicznej karierze Carlo Bai na polskim rynku zawodowym świadczy 
przede wszystkim tytuł architekta królewskiego i w służbie Rzeczypospolitej (architectus S.R.M-is et 
Rei Publicae), którym w 1718 r. obdarzył go August II 37 i który to tytuł oraz urząd wyrobili Bai – jak 
można się domyślać – jego możni polscy patroni (m.in. Mniszchowie, Braniccy, Szembekowie, Sapie-
howie, Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska i jej małżonek Pan Krakowski i hetman wielki koronny Adam 
Sieniawski, czy np. bp warmiński i poźniejszy prymas Teodor Potocki); świadczą o tym również realizacje 
Bai na Zamku Warszawskim38, prowadzone przez niego niejako z urzędu. Wysokiej pozycji zawodowej 
Carlo Bai towarzyszył sukces majątkowy: był on w Warszawie właścicielem „pałacyku” przy ul. Mio-
dowej (nr hip. 483, obecnie Miodowa nr 12), wzniesionego bez wątpienia według własnego projektu,  
a także m.in. dwóch, przebudowanych według własnego projektu kamienic przy ul. Kapitulnej (nry hip. 
538 i 539) oraz własnej stajni - też przy Kapitulnej i w tym samym kwartale zabudowy.39 Czy zatem 
ów „czas”, który stanowi „lukę” w biografii i Bażanki i Carlo Bai - to właśnie nie te kilka lat, które 
upłynęły od ustania domniemanej, pośredniej przyczyny zatrzymania i uwięzienia w Wiedniu Bażanki  
(i  jego towarzysza podróży – jak przypuszczam – Bai), tj. od uwolnienia królewiczów Sobieskich?

Pomimo zatem braku dostatecznych danych źródłowych i całej niekompletności przesłanek, uwa-
żam iż można przyjąć, że Bażanka i Carlo Antonio Bai – uczniowie i współpracownicy Andrea Pozzo  
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– znali się i kontaktowali ze sobą w kręgu rzymskich współpracowników swojego mistrza. Wiele także 
zdaje się wskazywać, że towarzyszem dramatycznego powrotu Bażanki z Rzymu do Polski, owym 
„przyjacielem również godnym zaufania” – był właśnie Carlo Antonio Bai, jakkolwiek należy zastrzec, 
że jest to tylko hipoteza. Tym bardziej wydaje się ona jednak prawdopodobna, bowiem obaj ci wybitni 
artyści niejednokrotnie notowani są razem na polskim terenie, bądź w taki czy inny sposób wzmianko-
wani przy tych samych realizacjach.
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mowanemu przeze mnie o tych ustaleniach, na  określenie daty urodzenia Bai (wpis w księdze chrztów parafii w Agno) o czym M. Kar-
powicz poinformował mnie w 1990 r. i co opublikowano w: Gajewski, Bay, s. 657, za którą to informację dopiero w tym miejscu mogę  
M. Karpowiczowi uprzejmie podziękować (por. M. Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del’700, b.m.w. 1999, s. 200, 
przyp. 6). Dodajmy dla porządku, że według wcześniejszych opinii (w tym także opinii M. Karpowicza) Bai „wyrósł ze środowiska miejsco-
wego”, t.j. warszawskiego (m.in. M. Kwiatkowski, Architektura czasów saskich [w:] Sztuka Warszawy, red. M. Karpowicz, Warszawa 1986, s. 
149; - analogicznie: M. Karpowicz, Sztuka Warszawy drugiej połowy XVII, Warszawa 1975, s. 158 stwierdzał: „Przecież światłocieniowe i 
kolumnowe fasady Baja, jego kolumnowe wnętrza, to jest podjęcie testamentu Locciego”; to samo: tenże, Sztuka Warszawy czasów Jana III, 
Warszawa 1987, s. 106 i tenże, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985, s. 43).
17 Della Pergola, loc. cit.; - Kerber, loc. cit.
18 Ibidem.
19 Ibidem. 
20 A. Menichella, M. Carta, M. Gargano, Appendice documentario, L’altare di sant’Ignazio nel Gesù di Roma: commitenza e cantiere [w:] 
Andrea Pozzo, Milano 1996, s. 243.
21 J. Gajewski, Bay (Bai) Filippo [w:] Allgemeines Lexikon, t. VII, s. 658-659. 
22 I. Malinowska, Bay Antonio [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, 
s. 108-109; - J. Gajewski, Bay [...] Antonio [w:] Allgemeines Lexikon, t. VII, s. 657; - J. Bednarska, Pałac w Kościelnikach pod Krakowem, 
„Biuletyn Historii Sztuki” XXVII, 1965, nr 3, s. 197 i nn. 
23 Por. Dziurla, s. 179-180; - Benvenuti, s. 234-235. 
24 Ibidem.
25 Dziurla, s. 180.
26 Benvenuti, s. 234.
27 Dziurla, s. 180.
28 Por. ibidem, s. 179.
29 Benvenuti, loc. cit.
30 Zob.: Materiały do historii Stanisława Leszczyńskiego króla polskiego [w:]  Obraz Polaków i Polek w XVIII w., t. XIII, Poznań 1841,  
s. 102-104.
31 M.in.: M. Komaszyński, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716, Warszawa 1983, s. 237 i nn.;- również:  
J. Staszewski, Stosunki Augusta II z kurią rzymską w latach 1704-1706 (Misja rzymska), „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 
71, 1, 1965, s. 77-80 i nn.
32 Dziurla, s. 181.
33 Ibidem.
34 Imbramowice, Archiwum Klasztoru SS. Norbertanek, rkps A/29, Historia domowa, s. 89-90; - por. Zagórowski, s. 87; - B. Pieńkowska, 
Dzieje i fabryka kościoła oraz klasztoru norbertanek w Imbramowicach, „Folia Historiae Artium” XIV, 1978, s. 79.
35 J. Poraziński, Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710), Toruń 
1999, s. 106-107; - J. Feldman, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704-1709, Kraków 1925, s. 192. 
36 Wrocław, Archiwum Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, rkps 2688, nr 34: Carlo Antonio Bai 26 VIII 1709 do marszałka  
w. litewskiego Józefa Mniszcha.
37 J. Lileyko, Zamek Warszawski, rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763, Wrocław 1984, s. 229; - Warszawa, 
AGAD, Stara Warszawa, nr 355, f. 56.
38 Lileyko, Zamek, s. 211, 219.
39 Źródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770, wyd. A. Berdecka, J. Rutkowska, A. Sucheni-Grabowska, 
H. Szwankowska, Warszawa 1963, s. 359, 360; - zob. też: M. Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, Warszawa 1989, s. 91.

Autor – ur. 1947, historyk sztuki, dr, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom 1972; zajmuje się głównie sztuką nowo-
żytną, autor wielu publikacji, adiunkt w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Jerzy Gombrowicz był jednym z czwórki dzieci Jana Onufrego Gombrowicza 
herbu Kościesza odm. (1868 - 1933)1, właściciela majątków Jakubowice i Mało-
szyce w powiecie opatowskim, przemysłowca,  m.in. dyrektora fabryki i majątku 
w Bodzechowie w powiecie opatowskim, i Marceliny Antoniny ze Ścibor-Kot-
kowskich herbu Ostoja (1872 - 1959), działaczki Stowarzyszenia Ziemianek 
Polskich. Rodzina Szymkowiczów-Gombrowiczów wywodzi się ze Żmudzi,  
a jej protoplastą był bojar hospodarski Andrzej Szymkowicz Gombrys żyjący  
w połowie XVI w. Prapradziadek Jerzego Gombrowicza – Jan Gombrowicz (zm. 
ok. 1790 r.) – był starostą wasilańskim, rotmistrzem upickim i mikuciańskim, 
sędzią Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, właścicielem 
majątków na Litwie. Natomiast dziadek  Onufry Gombrowicz (1817 - 1887) 

był właścicielem majątków Wysoki Dwór, Mingajłów i Lenogiry (Linogiry) w powiecie poniewieskim i 
prezesem poniewieskich zjazdów sądowych. W 1863 r. uwięziono go w twierdzy dyneburskiej, a na-
stępnie zesłano do guberni tambowskiej w Rosji. W 1865 r. został zmuszony do sprzedania majątków 
i zakazano mu zamieszkiwać na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1868 r. Onufry 
Gombrowicz przybył do Królestwa Polskiego, a w 1871 r. zakupił majątek Jakubowice.

Jerzy Gombrowicz urodził się w 1895 r. w Małoszycach. Od 1905 r. Gombrowiczowie mieszkali 
w Bodzechowie, a od 1911 r. w Warszawie, gdzie wynajęli ośmiopokojowe mieszkanie w bardzo 
ekskluzywnej, należącej do najelegantszych w 
stolicy, secesyjnej kamienicy czynszowej przy ul. 
Służewskiej 3. Siedziba w Małoszycach pełniła 
odtąd rolę rezydencji letniej. Jerzy Gombrowicz 
miał starszego brata Janusza (ur. 1894 w Mało-
szycach, zm. 1968 w Warszawie) oraz młodsze 
rodzeństwo: Irenę (Renę) (ur. 1899 w Małoszy-
cach, zm. 1961 w Radomiu) i Mariana Witolda  
(ur. 1904 w Małoszycach, zm. 1969 w Vence we 
Francji). Po zdaniu matury w warszawskim Gimna-
zjum im. św. St. Kostki, studiował w latach 1917 
- 1922 na Wydziale Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1920 r. wziął udział jako ochotnik 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie, tak 
jak wielu ziemiańskich synów, ukończył Szkołę 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 
Przez jakiś czas gospodarował we własnym mająt-
ku w Białostockiem, który następnie sprzedał. 

W 1924 r. ożenił się z Aleksandrą (Olenią) 
Barbarą Pruszak herbu Leliwa (ur. 1904 w Woś-
nikach, zm. 1983 w Radomiu), córką Władysława 
Aleksandra (1871 - 1960)2, inż. rolnika, właś-
ciciela majątków Kończyce, Malczew, Wośniki  
w powiecie radomskim, Maciejowice w powiecie 

O Jerzym Szymkowiczu-Gombrowiczu (1895 - 1971) 
oraz Wsoli i jej związkach z Witoldem Gombrowiczem

Tomasz Adam 
Pruszak
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kozienickim, administratora 
majątku matki w Orońsku 
w powiecie radomskim,  i 
Heleny z domu Pinko (1875 
- 1944), malarki-amatorki, 
córki Hipolita Pinko – artysty 
malarza. W 1929 r. Aleksan-
dra Gombrowiczowa nabyła 
od swojej ciotki Marii Pruszak 
liczący około 700 hektarów 
majątek we Wsoli.3 Gomb-
rowiczowie zamieszkali we 
Wsoli wcześniej, bo po ślubie 
w 1924 r., gdy formalnie była 
ona jeszcze własnością Marii 
Pruszak. W 1926 r. urodziła 
im się tam córka Teresa, jedy-
naczka. Jerzy Gombrowicz nie 
posiadając wykształcenia rolniczego, nie administrował osobiście majątkiem we Wsoli, lecz korzystał z 
pomocy rządcy. Jego pasją, jak przystało na kawalerzystę i ziemianina, były konie. Należał do Radom-
skiego Towarzystwa Zachęty Hodowli Koni i we Wsoli trzymał dobre konie. Dzięki Jerzemu i Aleksandrze 
Gombrowiczom Wsola stała się salonem życia towarzyskiego. Gombrowiczowie często organizowali 
przyjęcia i polowania, w których uczestniczyli liczni goście, w tym politycy z Warszawy.

Wsola położona jest przy trasie Warszawa – Radom, około 7 km od Radomia. Pierwotnie była 
folwarkiem wchodzącym w skład majątku Piastów i kolejno należała do różnych rodzin. Od połowy  
XIX w. była własnością Sołtyków herbu własnego, a od lat 70-tych XIX w. Grobickich herbu Trąby.  
W 1914 r. z inicjatywy Jakuba Grobickiego (1867 -1939) powstał tam pałac wybudowany w stylu 
klasycystycznym przez F. Wilińskiego z Łodzi, według projektu A. Furuhjelma, o czym informuje 
tabliczka umieszczona w przedsionku rezydencji. Obiekt ten zachował się do czasów obecnych. Jest 
murowany, piętrowy z poddaszem, podpiwniczony, na planie zbliżonym do kwadratu. Elewację fron-
tową wieńczy trójkątny szczyt z owalnym okienkiem i stiukową dekoracją w postaci gałązek roślinnych  
i dwóch aniołów grających na trąbach. Elewacje zewnętrzne zdobi gzyms koronujący oraz stiukowe 
dekoracje wokół okien. Dach jest czterospadowy z lukarnami. Elewacja frontowa posiada półokrągły 
ganek, wspierający na kolumnach jońskich balkon. Na ganek prowadzą schody z rzeźbami lwów po 
obu stronach. Na piętrze, od strony północno-wschodniej, znajduje się wieloboczny taras. Wewnątrz 
pałacu pokoje usytuowane są wokół hallu. Wnętrze ma dekoracje, m.in. sufit zdobiony sztukateriami, 
secesyjne framugi drzwiowe i płaskorzeźby nad drzwiami. Pałac otacza park, do którego od strony 
południowo-wschodniej przylegały budynki folwarczne. Tak jak w większości majątków przed pałacem 
był okrągły podjazd, do którego prowadziła aleja dojazdowa.

Do Wsoli chętnie przyjeżdżał młodszy brat Jerzego Witold Gombrowicz. Co roku spędzał tam jeden 
miesiąc wakacji. Jeździł też do majątku najstarszego brata Janusza w Potoczku koło Iłży i do Zakopanego, 
ale najczęściej udawał się właśnie do Wsoli. Miał tam znakomite warunki do pracy twórczej i wypoczynku, 
co było ważne przy jego słabym zdrowiu. Potrzebny do pracy pisarskiej spokój zapewniał mu mieszczą-
cy się w sporym pałacu, przeznaczony dla niego, pokój gościnny. Gdy był studentem prawa, we Wsoli 
przygotowywał się do egzaminów. Według Jerzego Gombrowicza, tu Witold na pewno napisał znaczną 
część Pamiętnika z okresu dojrzewania (1933) oraz Ferdydurke (1935 - 1937). Ze Wsoli udawał się  
z braterstwem lub sam do oddalonego o kilka kilometrów majątku rodziny Janowskich w Bartodziejach. 
Córka właścicieli Bartodziej Krystyna Janowska (od 1934 r. żona Stanisława Konarskiego z Kluczewska), 
przyjaciółka Oleni i Jerzego Gombrowiczów, była jego pierwszą młodzieńczą miłością. Ta, chyba nieod-
wzajemniona miłość, zaczęła się – wedle samego Witolda Gombrowicza – w 1926 r. i trwała kilka lat. 
We Wsoli dostępne były różne typowo „ziemiańskie” rozrywki. Witold lubił grać z Olenią Gombrowicz  
i Krystyną Janowską w tenisa lub ping-ponga (we Wsoli i Bartodziejach były korty tenisowe) oraz pływać 
łódką kanadyjską po Radomce. Nie lubił natomiast gry w karty, tańca, jazdy konnej i polowań. Nie bywał 
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też w radomskich lokalach chętnie odwiedzanych przez okolicznych ziemian. Wsolę i spędzane tam 
wakacje dobrze wspominał później w Dzienniku, w listach do brata Jerzego oraz rok przed śmiercią w 
1968 r. w rozmowie z bratanicą Teresą Gombrowicz.

Jerzy Gombrowicz już przed II wojną światową uczestniczył jako publicysta i literat w życiu spo-
łeczno-kulturalnym Radomia. Publikował artykuły oraz nowele w „Kurierze Warszawskim”, „Wiado-
mościach Literackich” i prasie radomskiej. W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej, po czym 
przedostał się do Rumunii. Żona z córką zostały we Wsoli, ale musiały się stamtąd wyprowadzić  
w 1941 r., w wyniku konfiskaty majątku i przejęciu go pod zarząd Liegenschaftu. W latach 1939 
- 1946 Jerzy Gombrowicz mieszkał w Bukareszcie, gdzie zajmował się publicystyką i literaturą, publi-
kował m.in. w największym tamtejszym tygodniku „Curentul”. Wówczas także studiował historię sztuki  
w Instytucie Francuskim.

W 1946 r. wrócił do Polski i zamieszkał z rodziną w Radomiu. Był wybitną i barwną postacią tego 
miasta, dziennikarzem i publicystą, krytykiem, działaczem kulturalnym, ponadto znakomitym mówcą  
i gawędziarzem. Ogłosił drukiem wiele artykułów, felietonów oraz recenzji literackich i teatralnych  
w dziennikach i tygodnikach, przede wszystkim w „Życiu Radomskim”, w którym od 1947 r. był 
kierownikiem działu kulturalnego, i w redagowanym przez siebie dodatku literackim „Życia Radom-
skiego”. Był też stałym korespondentem „Kuriera Codziennego”. Jako współpracownik Polskiego 
Radia, miał w nim własne audycje i gawędy. Dzięki jego staraniom, w 1947 r. powstał w Radomiu 
Klub Artystyczny Literacki (od 1948 r. Klub Literacki), którego został prezesem. Pasjonował go teatr. 
Jako krytyk teatralny w okresie 1956 - 1966 napisał ponad sto recenzji z premier odbywających się  
w radomskiej filii kieleckiego Teatru im. S. Żeromskiego. Był też autorem sztuk teatralnych. Pisał jedno-
aktówki, z których trzy wystawiono w latach 50-tych na radomskiej scenie Teatru im. S. Żeromskiego. 
W 1963 r. napisał trzyaktową sztukę Agnosim. Prowadził koło teatralne dla młodzieży. Był populary-
zatorem plastyki. Wykładał wiedzę o kulturze i sztuce w Państwowym Ognisku Plastycznym. Działał 
w radomskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, które powstało w 1945 r. Pisał sprawozdania 
z Salonów Zimowych TPSP oraz artykuły o twórczości plastycznej w „Kierunkach” i „Panoramie Pół-
nocy”. Był redaktorem Rocznika TPSP w Radomiu, w którym publikował artykuły o artystach, m.in. 
o Józefie Brandtcie, Wacławie Dobrowolskim i ks. Władysławie Paciaku. Należał też do Radomskiego 
Towarzystwa Naukowego, które powstało w 1963 r. W 1967 r. napisał na zlecenie Instytutu Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk Komentarz biograficzny do twórczości Witolda Gombrowicza.  
W sumie opublikował ponad pół tysiąca artykułów, felietonów itp., odnoszących się do życia kulturalnego 
Radomia i okolicy. Podpisywał je pełnym nazwiskiem rodowym: Szymkowicz-Gombrowicz, dla odróżnienia 
od brata Witolda. Zmarł w Radomiu w 1971 r.; pochowany został na Cmentarzu Rzymskokatolickim 
przy ul. Limanowskiego. W tym samym grobie pochowano też później jego żonę Aleksandrę (zm. 1983 
w Radomiu) i córkę Teresę (zm. 1989 w Radomiu). W przeddzień setnej rocznicy urodzin, 18 listopada 
1995 r., w radomskiej „Resursie” odbył się wieczór wspomnień o Jerzym Gombrowiczu. 

W pałacu we Wsoli, który wraz z całym majątkiem w 1946 r. przejął Skarb Państwa w ramach reformy 
rolnej, kolejno mieścił się posterunek milicji i dom opieki społecznej. Zgłaszane były postulaty utworzenia 

we Wsoli placówki kulturalnej, 
np. ośrodka pracy twórczej lub 
muzeum. W 2005 r., po wy-
budowaniu nowej siedziby dla 
domu opieki społecznej, zaist-
niała realna szansa utworzenia 
takiej placówki w należącym 
do Starostwa Powiatowego w 
Radomiu pałacu. Wobec możli-
wości sprzedaży obiektu w ręce 
prywatne pojawiły się wysuwane 
przez różne osoby i instytucje 
apele o utworzenie tam placówki 
związanej z Witoldem Gombro-
wiczem. M.in. dyrektor Zespołu 
Szkół Plastycznych im. J. Brandta 
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w Radomiu zaproponował w liście do Ministerstwa Kultury powstanie we Wsoli „Gombrowiczówki” 
– Ośrodka Pracy Twórczej, mieszczącego m.in. niewielkie muzeum Witolda Gombrowicza. Poparcie 
dla tego pomysłu w imieniu rodziny Pruszaków wyraził w liście do Ministerstwa Kultury Aleksander 
Pruszak. Już latem 2005 r., w wyniku porozumienia starosty radomskiego, samorządu województwa 
mazowieckiego i Ministerstwa Kultury, Wsola stała się kolejnym oddziałem warszawskiego Muzeum 
Literatury, tym razem poświęconym Witoldowi Gombrowiczowi. Należy wyrazić nadzieję, że znajdzie 
się tam też miejsce na pamięć o jego bracie Jerzym.

Dzięki tej oraz innym cennym inicjatywom Radom wraz z okolicami staje się coraz bardziej istot-
nym ośrodkiem kultury i sztuki, o znaczeniu nie tylko krajowym. Wsola ma szansę dołączyć do już 
istniejących placówek, tj. znanego ze znakomitych wystaw Muzeum im. Jacka Malczewskiego wraz  
z jego Oddziałem Muzeum Sztuki Współczesnej, Teatru im. Jana Kochanowskiego (od 1993 r. organi-
zatora Festiwalu Gombrowiczowskiego), Muzeum Wsi Radomskiej, podradomskiego Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku (kultywującego również pamięć o Józefie Brandtcie) oraz placówek o charakterze 
pedagogiczno-naukowym tj. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego i Zespołu Szkół Plastycznych im. 
J. Brandta. Na horyzoncie pojawia się też inne przedsięwzięcie – mające powstać w starej nieczynnej 
elektrowni radomskiej – Centrum Sztuki Współczesnej, którego pomysłodawcą jest Andrzej Wajda.

 
Autor - ur. 1974, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom 2002. Zajmuje się biografistyką, autor 
publikacji dotyczących historii sztuki, tradycji i kultury materialnej ziemiaństwa polskiego, rezydencji polskich. Uprawia fotografię, 
malarstwo. Obecnie pracuje w jako antykwariusz w Domu Aukcyjnym i Galerii w Willi Struvego w Warszawie.

PRZYPIS:
1 Obszerny biogram mojego autorstwa o Janie Onufrym Gombrowiczu (1868 - 1933) ma zostać opublikowany w 9. tomie słownika biogra-
ficznego Ziemianie polscy XX wieku.
2 Władysław Pruszak i jego siostra Maria byli pasierbami Józefa Brandta – malarza.
3 Maria Pruszak (1868 - 1959), kobieta znana ze swej niezwykłej urody, kupiła Wsolę w 1920 r. od Jakuba Grobickiego.
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Porozmawiajmy o architekturze Ireneusz
Domański 

Dzięki Bogu, mamy spór! Toczy się o to, jak zabudować działkę w centrum miasta. Ten spór  
może spowodować coś pożytecznego – wreszcie zaczniemy rozmawiać o tym, co i jak się   
u nas buduje.

Co ma stanąć na terenie po rozebranym, niestety, budynku d. Banku Polskiego, a ostatnio WKU przy 
ul. Żeromskiego 52. Budynek nowoczesny w formie – jak chce inwestor i projektant – czy tradycyjny 
– jak chce konserwator zabytków?

Jak napisał wczoraj w liście do „Gazety” architekt Wojciech Gęsiak, zarówno na temat zabudowy 
placu po WKU, jak i na podobne tematy (np. Miasto Kazimierzowskie, miejskie działki przy ul. Chro-
brego i Struga) potrzebna jest publiczna debata. Absolutnie się z tym zgadzam, mało tego, uważam,  
że taka debata jest konieczna.

Nie jest dobrze

Architektura jest najbardziej bezpośrednio nas wszystkich dotyczącą dziedziną sztuki. Każdy budy- 
nek, nawet wznoszony na prywatnym gruncie, jest częścią wspólnej przestrzeni, w której żyjemy. 

Dlatego nie można dopuszczać do łamania zasad w organizacji tej przestrzeni, do chaosu i samowoli. 
Nie można się godzić na panoszenie się bezguścia i tandety.

O tym, że nie jest dobrze, można się przekonać, odwiedzając choćby okolice targu przy ul. Struga. 
Nie dość, że straszą tam jarmarczne budy, to jeszcze powstają po obu stronach ulicy mało urodziwe 
– to chyba jednak zbyt lekkie określenie – budynki handlowe.
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Kto to wymyślił? 

Do dziś nie mogę się nadziwić, kto wymyślił „dworkowy” budynek stacji benzynowej przy uroczym  
i historycznym gmachu radomskiego dworca PKP?

Kto zaakceptował projekt kamienicy przy Rwańskiej 10? W magistracie i w niektórych mediach konse-
kwentnie utrzymują, że to był remont. Prawda jest taka, że wzniesiono ją w miejsce do cna rozebranej 
starej kamienicy. Budynek, który poprzedniego wcale nie przypomina, ma do tego jeszcze „uroczą” 
plastikową stolarkę okienną w odcieniu czerwieni. Jak do tej pory rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego 
polega głównie właśnie na rozbieraniu i stawianiu od nowa. Z jednym chwalebnym wyjątkiem – właśnie 
gruntownie odrestaurowana przez prywatnego inwestora kamienica Rynek 9.

Miasto dziwolągów 

Dziwolągów pełno w każdym zakątku naszego miasta. Przed kilku laty wyrósł ni z tego, ni z owego  
dziwaczny domeczek przy ul. Kilińskiego w pobliżu skrzyżowania ze Struga. W początkach lat 

90-tych ktoś o wyjątkowym „poczuciu smaku” dokleił piętrowy pawilonik do jednego z wieżowców 
przy ul. Chrobrego na Osiedlu Akademickim. Zabudowa obu stron ulicy Warszawskiej od ronda  
w kierunku stolicy świadczy o tym, że nikt nad niczym nie panuje, że nie obowiązują jakiekolwiek reguły 
poza jedną, którą kierują się inwestorzy – to jest moje i robię to, co chcę.

Wznoszone licznie budynki świątyń to osobna historia. Tu z kolei panuje zasada – im więcej  
i okazalej, tym lepiej. Kościół musi być olbrzymi, drogi, ciężki w formie i basta!

Jest dużo drobniejszych spraw, prostszych – wydawałoby się – do załatwienia, choćby pstrokacizna 
w centrum miasta. Każdy właściciel sklepu przy Żeromskiego i sąsiednich uliczkach uważa za szczyt 
estetyki pomalowanie kawałka muru na parterze wokół własnych witryn. Z tym jednak od lat nikt nie umie 
sobie poradzić. Ba, tak wysmarowano farbą parter kamienicy przy Żeromskiego należącej do jednego 
z najbardziej znanych i wpływowych radomskich architektów.

Co ma być nad rzeczką 

Poważna publiczna debata powinna się odbyć na temat zagospodarowania największej pustej prze- 
strzeni w centrum Radomia – 10 ha pomiędzy ulicami Chrobrego, Struga, Malczewskiego i Po-

tokiem Północnym. Samorząd ciągle zmienia uchwały w sprawie tego terenu, urzędnicy magistraccy 
opowiadają mity o kolejnych zainteresowanych inwestycjami. To zbyt duży i ważny fragment miasta, by  
o jego losach zadecydował ktoś przy urzędniczym biurku według własnego widzimisię, nawet jeśli 
zgodzimy się z tezą Wojciecha Gęsiaka, że architektura „to nie demokracja, to nie rzecz kompromisu”. 
Jeśli mamy mieć do czynienia z dyktaturą, to już lepiej by była ona choć troszkę oświecona.

Czy będzie wariant siłowy? 

Nie wiem, czy przy Żeromskiego 52 koniecznie powinien stanąć budynek nawiązujący stylem do  
sąsiednich XIX-wiecznych kamienic, czy też coś z tym wręcz kontrastującego – nowoczesna ar-

chitektura z dużą ilością szkła i aluminium. Uczucia mam mieszane. Są przykłady, że coś takiego „gra”. 
Czy tak będzie w tym miejscu?

Zanim rozstrzygnięto przetarg, miasto określiło czego oczekuje od inwestora – kamienicy nawią-
zującej stylem do zabudowy tej części centrum. Po co zatem było łamać ustalone przez siebie reguły 
gry? Dlaczego nie słychać głosu powołanej przez prezydenta komisji urbanistycznej? Czy to tylko jakaś 
fasada?

Być może wątpliwości rozwiałaby normalna i jawna rozmowa magistrackich decydentów, konserwatora 
zabytków z inwestorem i architektem. Jeśli panowie porozumiewają się za pośrednictwem dziennikarzy, 
to o kłótnię zamiast dyskusji nietrudno, a i wszyscy poobrażają się na siebie niechybnie. A potem zacznie 
się realizacja wariantu siłowego. Mieliśmy z nim do czynienia, gdy urzędnik z magistratu uparł się, by 
budynek po WKU rozbierać mimo sprzeciwu konserwatora i wbrew opinii publicznej. I swego dopiął.

Przedruk z: „Gazeta Wyborcza. Radom” 14.10.2005

Autor – dziennikarz, redaktor naczelny radomskiej redakcji „Gazety Wyborczej”.
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Czy powstanie pomnik Radomskiego Czerwca ‘76?

lat od pamiętnego protestu robotników Radomia przeciwko wprowadzeniu podwyżek cen 
żywności, brutalnie stłumionego przez ówczesne władze, wraca sprawa budowy pomnika, 
który godnie upamiętniłby najważniejszą datę w historii politycznej miasta w XX wieku.

Gipsowy model Powiewu, 1981

30
Kulminacją burzliwych wydarzeń, które zapisały się w najnowszej historii Polski pod nazwą tzw. 

wypadków radomskich, było spalenie przez demonstrujących gmachu komitetu wojewódzkiego PZPR, 
a następnie krwawa pacyfikacja protestujących przez milicję, przejawiająca się m.in. w urządzaniu tzw. 
ścieżek zdrowia. Demonstrantów, a także całe miasto, dotknęła też fala różnorakich i długotrwałych 
represji. Wydarzenia radomskiego czerwca 1976 r. z pewnością przyczyniły się do skonsolidowania 
opozycji przeciwko władzy, co zaowocowało m.in. powstaniem Komitetu Obrony Robotników.

Już w 1981 r. władze miejscowej „Solidarności” rozpisały konkurs na pomnik upamiętniający 
spontaniczny robotniczy protest. Komisja konkursowa wybrała do realizacji dość zachowawczy projekt 
Bronisława Kubicy, ale wyróżniła też nowatorski, operujący czytelną symboliką i językiem form sztuki 
nowoczesnej projekt opatrzony godłem Powiew, autorstwa Macieja Szańkowskiego. W wyjątkowo zgodnej 
opinii krytyków i historyków sztuki, propozycja tego rzeźbiarza była najbardziej oryginalna i dojrzała 
artystycznie. Projekt Szańkowskiego uznano za wybitne dzieło sztuki, należące do najciekawszych  
w dziejach polskiej powojennej rzeźby pomnikowej. 

Stan wojenny przerwał oczywiście dalsze prace, zmierzające do realizacji pomnika. Na skrzyżowaniu 
ulic Żeromskiego i 1 Maja (obecnie 25 Czerwca), nie opodal miejsca, gdzie rozegrały się tragiczne 
wydarzenia, postawiono pamiątkowy głaz, traktując go, niezbyt szczęśliwie, jako kamień węgielny pod 

Romuald K. 
Bochyński



�� arteria - Rocznik Katedry Sztuki

przyszły, monumentalny pomnik. W czasie swojej wizyty w Radomiu 4 czerwca 1991 r. w tym właśnie 
miejscu modlił się papież Jan Paweł II.

W październiku ubiegłego roku spotkałem profesora Szańkowskiego na sesji naukowej w Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. Rozmawialiśmy o jego ostatniej wystawie Kilka pomników... i wówczas, nie-
jako naturalnie, rozmowa zeszła na temat projektu Radomskiego Czerwca, i możliwości jego realizacji. 
Ponieważ profesor lubi działać szybko, już następnego, chłodnego i wietrznego dnia objeżdżaliśmy 
Radom samochodem. Towarzyszyła nam krytyk Ewa Izabela Nowak, żywo zainteresowana projektem, 
która z profesorem wracała z Orońska do Warszawy, a stamtąd do Paryża, gdzie na stałe mieszka.  
Zwiedziliśmy kilka miejsc, w tym teren przed ówczesnym gmachem komitetu partii, gdzie toczyły się 
burzliwe wydarzenia, oglądaliśmy także skrzyżowanie, przy którym stoi głaz – kamień węgielny. Poje-
chaliśmy także na Plac Jagielloński i wówczas profesor powiedział krótko: – To jest idealne miejsce na 
postawienie pomnika.

Ponieważ profesor mieszka w Warszawie i prowadzi zajęcia w Toruniu, dlatego też mnie, radomia-
ninowi, jest wygodniej podjąć na miejscu pierwsze rozmowy i starania o budowę pomnika. Zwróciłem 
się z taką propozycją do miejscowej „Solidarności”, gdyż to właśnie ona ma szczególną, historyczną 
legitymację.  Rozmawiałem z przewodniczącym Regionu Zdzisławem Maszkiewiczem, który propozycję 
przyjął z życzliwym zainteresowaniem. O projekcie mówiłem też, poproszony przez przewodniczącego, 
na zebraniu zarządu regionu. Pod koniec stycznia spotkaliśmy się w trójkę: przewodniczący, profesor i 
ja, i wówczas przewodniczący Maszkiewicz poinformował, że decyzję w sprawie, czy miejscowa „So-
lidarność” włączy się i na ile w dzieło wzniesienia pomnika może podjąć jedynie zjazd regionu, który 
odbędzie się w czerwcu. Ponadto w tej chwili toczą się już w Zarządzie Regionu zaawansowane prace 
nad realizacją przygotowań do obchodów 30-tej rocznicy Czerwca. Przewodniczący ponadto wyraził 
wątpliwość, czy postawienie nowego pomnika, nie będzie kolidowało z już istniejącym upamiętnieniem 
na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca, czy nie doprowadzi do sytuacji, w której będą dwa 
niejako „konkurujące” ze sobą upamiętnienia. Profesor odpowiedział, że nie widzi takiej sprzeczności 
i na koniec rozmowy zadeklarował, że rezygnuje z honorarium autorskiego. W wypowiedzi do lokalnej 
gazety artysta potwierdził wolę przekazania bezpłatnie miastu projektu: – Przygotowując w 1981 r. 
projekt, nie myślałem o pieniądzach i niech tak zostanie. Starczyłaby mi satysfakcja, że tak ważne wy-
darzenie upamiętnia mój pomnik.

Aby lepiej uzmysłowić radomianom swoją wizję, autor pomnika wykonał jego tzw. wizualizację, czyli 
rodzaj fotomontażu, składający się ze zdjęcia istniejącego Placu Jagiellońskiego, na które zostało nało-
żone w odpowiedniej skali zdjęcie modelu pomnika. Wizualizacja pozwala lepiej ocenić skalę pomnika 

Propozycja lokalizacji pomnika na Placu Jagiellońskim. Wizualizacja Maciej Szańkowski
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i jego relacje z otoczeniem urbanistycznym.
Propozycja budowy pomnika oraz materiał 

ilustracyjny zostały opublikowane w miejscowej 
prasie, aby mieszkańcy Radomia mogli  zapoznać się  
z projektem  i rozpocząć społeczną debatę nad  
potrzebą wzniesienia, formą i umiejscowieniem 
monumentu.

Ponieważ wybrany pierwotnie pod pomnik plac 
przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca 
został w międzyczasie już zabudowany, dlatego też 
artysta, szanując powagę tego miejsca, w którym 
przecież modlił się papież, i kierując się zasadą 
nienaruszania integralności układu przestrzenne-
go,  wybrał inna lokalizację, na wielkim pustym 
Placu Jagiellońskim w samym centrum Radomia, 
naprzeciwko gmachu teatru. Projekt autorstwa 
Szańkowskiego zakłada monumentalne rozmiary 
realizacji, sama wysokość pomnika będzie zbliżona 
do wysokości przeciętnego czteropiętrowego bu-
dynku. Tak duży gabarytowo pomnik po prostu nie 
mieściłby się w pierwotnie przewidzianym miejscu, 
a gdyby tam stanął, zburzyłby cały zastany układ 
urbanistyczno-architektoniczny. Umiejscowienie 
proponowane przez autora ma wiele zalet, przede 
wszystkim spełnia postulat zaistnienia niezbędnej wolnej przestrzeni wokół monumentu, jak również 
wkomponowuje go idealnie  w tkankę miejską, w miejsce przecinania się tzw. osi widokowych. Posta-
wienie pomnika na tymże Placu, w centrum Radomia, dodatkowo jeszcze waloryzuje urbanistycznie 
ten od kilku lat zdegradowany fragment śródmieścia. Jak na ironię historii, tutaj właśnie  stał powojenny 
socrealistyczny pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, przeniesiony po  1989 roku na cmentarz 
prawosławny w Radomiu.

Propozycja realizacji pomnika jest radomskim przyczynkiem do żywej ostatnio debaty poświęconej 
sztuce w przestrzeni publicznej. Oczywiście pomnik jest specyficznym dziełem, gdyż uzewnętrznia  
w sposób trwały zbiorową pamięć ludzi, a także odzwierciedla preferowany przez nich system wartości i 
niejako ich hierarchię. Oprócz oczywistej, kommemoratywnej funkcji, pełni też inną –  nośnika przesłania 
skierowanego do przyszłych pokoleń.

Każda debata o pomniku wywołuje niejako „krzyżowanie się” kilku dyskursów. O tym powiedziano i 
napisano już bardzo wiele. W przypadku radomskim można mówić o nakładaniu się co najmniej trzech 
ważnych domen: historycznej, symbolicznej i artystycznej. O pierwszej pisałem już wcześniej. 

Rzeźbiarz nadał pomnikowi formę otwartej bramy, nad którą powiewa, uniesiona silnym podmu-
chem, zasłaniająca wcześniej przejście, ciężka kurtyna (przesłona).  Brama (wrota, drzwi) symbolizuje 
miejsce przejścia z jednego miejsca (świata) w drugie. W sztuce sepulkralnej oznaczała granicę między 
światem żywych i zmarłych. W tym przypadku symbolizuje granicę między wolnością a zniewoleniem. 
Ciężka przesłona wyrzucona w górę przez podmuch, uzmysławia nam siłę wiatru, oznaczającego prag-
nienie wolności, i sama, paradoksalnie, przekształca się  z elementu zamknięcia, zasłonięcia, w falującą, 
wzniesioną w górę chorągiew, symbolizującą zwycięską walkę. Co prawda, architektoniczna forma wolno 
stojącej bramy  kojarzy nam się z antycznym łukiem triumfalnym, ale w przypadku Powiewu, rzeźbiarzowi 
na szczęście udało się uniknąć nachalnego, imperialnego szowinizmu.

Kim jest bohater pomnika? To zbiorowość, to radomianie walczący o wolność i godność. To przede 
wszystkim jednak uniwersalna idea, która uzewnętrzniła się w konkretnym czasie i miejscu działaniem 
konkretnych ludzi.  Na frontowej, górnej części projektowanej potężnej ramy widnieje wypukło rzeźbiona 
data „1976”. Na odwrocie kurtyny (chorągwi) zostały umieszczone wcześniejsze: „1956” i „1970”. 
Wszystkie odsyłają do  czytelnego ciągu dramatycznych zdarzeń w najnowszych polskich dziejach, który 
rozpoczyna się Poznańskim Czerwcem, aby poprzez pamiętny na Wybrzeżu Grudzień, zakończyć się 
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ważnym dla radomian dniem 25 czerwca 1976 roku. Historia dopisała jeszcze i inne daty.
Projekt monumentu składa się z dwóch charakterystycznych i niejako kontrastowych elementów; 

dolnego i górnego. Pierwszy z nich to właściwie architektoniczna, można powiedzieć: inżynierska, 
konstrukcja w kształcie ramy. Jest to element „architektoniczny”, optycznie lekki, otwarty, ale i statyczny. 
Na nim widnieje „rzeźbiarska”, górna część konstrukcji w kształcie cięższej, zamkniętej (nie ażurowej), 
ale dynamicznie, rytmicznie modelowanej kurtyny (chorągwi). Takie zestawienie kontrastów powoduje, 
że kompozycja całości staje się dynamiczna, ale nie wywołuje u oglądających uczucia niepokoju, po-
wodowanego wrażeniem, że cięższy optycznie, górny element za chwilę zmiażdży dolną ramę, gdyż 
autorowi udało się zachować właściwe proporcje obu składowych, zapewniające istnienie między nimi 
wizualnej równowagi. Samą zaś kompozycję można też odczytywać jako rzeźbiarski zapis dokumentujący 
układ dwóch elementów bezpośrednio po ich przemieszczeniu, wywołanym zewnętrznym czynnikiem, 
jakimś ruchem, którego skutek jest czytelnie sugerowany. Paradoksalnie, kompozycja całości pozwala 
bez większego wysiłku odtworzyć w wyobraźni widza „pierwotny”, sprzed zewnętrznej ingerencji, 
układ elementów.

Twórczość Macieja Szańkowskiego jest zaliczana przez krytykę do nurtu abstrakcji geometrycznej. 
Ważnym elementem dzieł profesora, a często ich prawie jedynym tworzywem jest przestrzeń. Radomski 
projekt powinien, jak sądzę, być rozpatrywany również w szerszych kontekstach, zarówno dotychczaso-
wej twórczości artysty, jak też współczesnych koncepcji pomnika.  Szańkowski w Powiewie zastosował 
charakterystyczny dla swojej praktyki artystycznej repertuar środków wyrazu. Forma pomnika jest zge-
ometryzowana, powściągliwa, surowa, a jego ważną składową jest otaczająca przestrzeń. Wspomniana 
wcześniej forma ramy, to przecież rodzaj rzeźbiarskiego „okna”, przez które  odbywa się komunikacja 
między miejscem (punktem), bryłą, a otaczającą je przestrzenią, również, a może przede wszystkim 
urbanistyczną, która staje się – w zależności od miejsca położenia widza – „niezmienną zmienną” 
częścią monumentu.

W niektórych nurtach współczesnej sztuki pomnik jest dość autonomicznym dziełem, często  
o strukturze łączącej rzeźbę, architekturę i otoczenie we wspólną całość. Język tej sztuki jest zupełnie 
inny niż język form, z których budowano tradycyjne monumenty, a do których przyzwyczaiła nas wie-
lowiekowa tradycja sztuki. Artyści odchodzą od figuracji, narracji, rozbudowanej symboliki układającej 
się w złożone alegorie. Ich celem jest wyrażenie środkami czysto plastycznymi jakiejś idei, czy raczej 
ewokowanie tejże, budzenie u widza określonego nastroju psychicznego czy też refleksji.

Powiew Macieja Szańkowskiego, odzwierciedla ten rodzaj myślenia o pomniku. Autor umiejętnie 
łączy nowoczesną formę z tradycyjną symboliką. Czytelność przesłania nie odbywa się kosztem rezyg-
nacji twórcy z zastosowania własnego języka artystycznej wypowiedzi.  

 Rzeźbiarz zamierza wykonać pomnik, posługując się metodą odlewu w betonie. Prace realizacyjne 
będą więc trochę przypominały plac budowy, zostaną wykopane fundamenty, później wykonane zbrojenie 
i szalunek, który zostanie wypełniony betonem. Gotowy pomnik zostanie jeszcze dodatkowo pokryty 
pod ciśnieniem cienką warstwą aluminium, która będzie zabezpieczać beton, a ponadto po utlenieniu 
nada monumentowi charakterystyczny koloryt. 

Koszt realizacji został wstępnie skalkulowany na około 400 tys. zł, co biorąc pod uwagę wielkość 
monumentu, jest kwotą bardzo niską. Ponieważ blisko ćwierćmilionowy Radom jest miastem przeżywającym 
regres gospodarczy, jak również „Solidarność” nie dysponuje tak dużymi środkami, dlatego też przewiduje 
się pozyskiwanie środków na realizację Powiewu (wolności) głównie ze źródeł zewnętrznych. 

Prof. Maciej Szańkowski (ur. 1938), uczeń słynnej zakopiańskiej szkoły Kenara i absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (dyplom z wyróżnieniem w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza w 1963 r.) jest jednym z najwybitniejszych artystów 
w dziejach powojennej sztuki polskiej. Obecnie jest  profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kieruje 
od 1998 r. tamtejszym Zakładem Rzeźby. W latach 1982 - 2003 prowadził pracownię rzeźby w poznańskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych). Uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą, miał też 30 wystaw indywidualnych. Prace artysty znajdują się w wielu prestiżowych muzeach w kraju i na świecie. 
W bogatym dorobku artystycznym rzeźbiarza   znajduje się wiele realizacji o charakterze pomnikowym, m.in. w Norymberdze i 
Bochum (Niemcy), w Mariborze (Słowenia), w Sandomierzu i Warszawie, gdzie wykonał Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego 
w Polsce w latach 1944 - 1956, odsłonięty w 1993 r. na Służewie. Ostatnia duża wystawa artysty nosiła tytuł Kilka pomników....  
i była pokazywana od kwietnia 2005 do lutego 2006 kolejno w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku i Muzeum Narodowym w Szczecinie. W katalogu wystawy były reprodukowane dwie fotografie gipsowego modelu 
pomnika Radomskiego Czerwca, który Autor podarował miejscowemu Muzeum Sztuki Współczesnej.
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Andrzej M.
Bartczak

O twórczości Andrzeja Markiewicza

W związku z niedawną wystawą profesor Ewy Choung-Fux w naszej Łódzkiej Galerii Sztuki,    
 w katalogu tej wystawy tak między innymi napisał Pablo J. Rico: Ewa Choung-Fux umie pa-  
trzeć i czynić widzialnym to, co niewidzialne, odtwarzać i interpretować przekazy natury 

zapisane na różnych przedmiotach...., na piasku, na bezkształtnych fragmentach zabieranych przez 
morze, w śladach natury rozsianych na plażach tej wyspy (Majorki, przyp. mój – A. B.), tak zaabsor-
bowanej swym pięknem; a także na powierzchni płótna przemalowanego przez czas i nieprzewidzialne 
wydarzenia.

Są jak stare systemy pisane, właśnie odkryte, do pewnego stopnia czytelne – lub, by przywołać 
tu Borghesa, jak hieroglify odczytane ze skóry jaguara, nieskończone światy znalezione w prywatnym  
i osobistym „alef”...  Słowa przepisywane tak długo, że nie przypominają już żadnego znanego alfabe-
tu; palimpsesty, opowieści pisane przepisywane między wierszami; dżungla kaligrafii, w której można 
odczytać i usłyszeć odgłos ziemi obracającej się we wszechświecie....

W pewnym znaczeniu, dość jednak ścisłym, cytowane zdanie odnieść można, ze świadomością 
oczywistych różnic, także do twórczości „palimpsestowej” Andrzeja Markiewicza.

Artysta od siedmiu lat prowadzi rodzaj wizualnego dziennika. Plastyka Jego rysunków jest formą 
opowiadania, również w sensie literackim, czyli narracyjnym, choć trudnym do szybkiego odczytania.  
W przestrzeni rysunków pojawiają się konkretne słowa, ciągi słów, zdania, myśli mniej lub bardziej 
koherentne lub oderwane.
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Recenzja dorobku artystycznego i dydaktycznego Andrzeja Markiewicza   
w związku z przewodem habilitacyjnym w dyscyplinie: malarstwo
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Chętny spektator, wysilając ostrość wi-
dzenia, ma pewną  szansę odczytania tego 
trochę żywiołowego, osobistego zapisu.

Rysunki Andrzeja Markiewicza, nie-
zależnie od warsztatowego sposobu  
w jakim zostały zrealizowane, mają światło-
cieniowy charakter. 

W każdym wydaniu odnoszą się do osoby 
ich autora i kontekstu Jego życia. Są więc jed-
nocześnie intymne, ale i publicznie dostępne, 
są czymś takim, co można by nazwać wizualną 
autobiografią.

Zatytułowane: Zapis – znaki czasu 
stanowią rzeczywiście najintymniejszą włas-
ność autora, są jakby dokumentem, na polu 
którego artysta snuje swoją opowieść. 

Są transpozycją rzeczywistości ducho-
wej, intelektualnej i materialnej na własny 
stylistycznie język. 

Rysunek jako bardzo impulsywna  
i bezpośrednia wypowiedź jest dla Andrzeja 
Markiewicza sposobem najprecyzyjniej od-
dającym sens Jego twórczych predyspozycji, 
zamierzeń i w końcu realizacji jako osta-
tecznego kształtu artystycznej artykulacji. 
Jest swoistym modus vivendi  i jednocześnie 
modus operandi.

Prawdziwy sens tej pracy ujawnia się, 
moim zdaniem, w zgodności przeżywanych treści z nadaną im formą. Można by także powiedzieć, że 
treść rozumiana jako plastyczny zapis egzystencji jest także formą tego wizualnego zapisu. 

Przecież mają te procesy swoją błyskotliwą, tajemniczą zewnętrzność. Wyróżniają się szczególną 
„urodą” materii, przyciągają bardzo sprawnie przywoływanym do życia szczególnym światłem (przypomi-
na się wymieniony już przedtem wyraz formy w typie chiaroscuro). Bogactwo różnych elementów formy, 
szczególnie świetlistej i misternej faktury, ujawnia się niezależnie od zmian technicznych (warsztatowych), 
zmian co do używanych materiałów i narzędzi i okresu, w którym prace zaistniały.

Niezależnie od tego, czy jest to misterny rysunek ołówkowym grafitem czy praca z użyciem koloru 
na „gotowym” podkładzie, np. karcie starego kalendarza lub mapy – w każdej realizacji widać wrażliwość 
na wiele możliwych aspektów formy.

Przekonująca siła oddziaływania i odrębność wyrazu prac Markiewicza jest obecna zarówno w tych 
kontynuowanych zresztą ołówkowych pracach rysunkowych, jak i w pracach aktualnie realizowanych – na 
starych zadrukowanych papierach, wspomnianych kartkach z kalendarza, mapach, na stronicach rozma-
itych osobistych dokumentów, na papierach z jakąś przeszłością i jakąś, ważną dla artysty, historią.

W każdej realizacji widoczna jest metoda interferencji, technika i efekt palimpsestu, która owocuje 
formą światłocieniową, nawet wtedy, kiedy pojawiają się elementy pikturalne, stonowane, pozbawione 
napięcia, jakie dać może kontrast barwny.

W niejako „gotowej” już sytuacji ikonicznej, w procesie pracy, konstytuuje się nowa wizualna struk-
tura – pozostając w związku z pierwotną, zastaną wartością (także tekstową), zaczyna mówić własnym 
odrębnym głosem.

Ta korespondencja warstw-nośników odmiennych treści i zróżnicowanych sposobów realizacyjnych, 
czyni ostateczny rezultat bogatym, obfitującym w nieoczekiwane konotacje przekazem.

Papierowy destrukt dawnej mapy pokryty na przykład ołówkiem, pastelem, ekoliną, długopisem  
i korektorem – staje się potencjalnym fundamentem nowego wizualnego „zdarzenia”, na przykład staje 
się obrazem nowych motywów; ludzkich sylwetek, elementów architektonicznych, kobiecych piersi, 
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naczyń i tak dalej.
Na marginesach pojawiają się ostatnio elementy w pewnym sensie humorystyczne, np. figura za-

jączka, jabłko, zarys głowy błazna. Wydaje mi się, że stanowią  one próbę odejścia od nastroju powagi 
towarzyszącego rozmyślaniom artysty o czasie eschastologicznym, są próbą nakierowania myśli ku 
czasowi aktualnemu, codziennemu, biologicznemu i życiowemu.

Jak widać, preparowany za pomocą różnych technicznych procedur papier jest cierpliwym podłożem 
i nośnikiem bardzo różnorodnych treści.

W takim ujęciu, wydaje się być oczywista nazwa całych, mniejszego lub większego formatu prac 
Andrzeja Markiewicza, zbiorów prac, nazwa, której brzmienie: zapis znaków czasu jest, w swoim ge-
neralnym założeniu, zrozumiała.

Nie wszystko jednak jawi się jako rzecz momentalnie jasna. Pewna trudność pojawia się przy okazji 
detali – można by zapytać, nieco złośliwie, cóż to za pożytek ze słowa, którego natychmiast odczytać 
się nie daje, a którego rozszyfrowanie wymaga sporego czasu.

Tak postawione pytanie nie powinno w żadnym razie dezawuować pewnej artystycznej procedury 
„obchodzenia się” ze słowem rozumianym powszechnie jako znak treści. Tajemne pismo, oprócz tego, 
że stanowić może przepiękną „estetyczną” jakość – zawsze pozostaje w swoim podłożu poważną, 
intrygującą dla intelektu zagadką.

Dość charakterystycznym widocznym elementem wyglądu tych prac jest swoisty horror vacui 
– centralne pola prac wypełnione ścisłą, intensywną fakturą literniczo-linearną, równoważone są traf-
nie przez bielejące marginesy. Czyni to całość, z formalno-kompozycyjnego punktu widzenia, bardzo 
interesującą.

Prace Andrzeja Markiewicza wyróżniają się zdyscyplinowaną architektoniką i posiadają, w moim 
rozumieniu, odniesienia do rysunku architektonicznego.

Trzy zasadnicze kategorie rysunków architektonicznych (wg Dawida G. De Longa) w Uwagach  
o rysunkach architektonicznych to szkice, rysunki konstrukcyjne oraz rysunki poglądowe. 

Rysunki architektoniczne przedstawiają różne aspekty budowli. Ukazują plany, przekroje, elewacje, 
izometrie, aksonometrie, perspektywy i diagramy.

Choć to może wydawać się 
trochę dziwne, by przypisywać 
utworom artysty plastyka, który 
nie jest zawodowym architek-
tem, pewne właściwości myślenia 
charakterystycznego dla tego 
ostatniego – z całą świadomością 
podejmuję ryzyko takiego po-
równania. Czynię tak dlatego, że 
dostrzegam zbieżność charakteru 
elementów wizualnych stosowa-
nych przez Andrzeja Markiewicza 
z terminologią mieszczącą się  
w powyższej, zacytowanej kla-
syfikacji.

Rysunki ołówkowe artysty 
zawierają elementy szkicowości 
(choćby w „szybkiej” kresce i sy-
stemie kreskowanych faktur oraz  
w pospiesznie kreślonych, dość 
nieczytelnych zapisach werbal-
nych), niewątpliwie są też kon-
strukcjami mentalno-wizualnymi, 
wyrażają także określony pogląd: 
stosunek wobec rzeczywistości  
i określonego stanu estetyczne-
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go.
Manifest picto-poezji Victora Brau-

nera (gdy go pisał, nie znał jeszcze 
surrealizmu), przywoływany tutaj przez 
pamięć, tylko w odległy sposób sytuuje 
się wobec pewnego, ale trudnego do 
udowodnienia nastawienia typu „nadre-
alnego” w omawianej twórczości.

Andrzej Markiewicz wprowadzając 
w przestrzeń swoich „rysunkowych 
obrazów” słowa, jakby słowa, „obraz 
słowa” (niezupełnie czytelny), ryzykował  
w pewien sposób, narażając się na 
ewentualny zarzut mieszania gatun-
ków, jakiegoś być może nie dającego 
się usprawiedliwić eklektyzmu, swego 
rodzaju „zamachu” na tzw. czystość 
stylu, itp.

W tym sensie, czysto hipotetycz-
nym, Jego twórcze intencje, pomimo 
„racjonalnego” i niejako „konstruk-
cyjnego” obrazu zewnętrznego swych 
prac, można odnosić do obszaru po-
zarozumowego, intuicyjnego, ale tym 
samym kreatywnego i poetyckiego.

Czy obrazy można czytać?  
W wielu teoretycznych wypowiedziach 
(np. tekst Janiny Ładnowskiej: Czy 
obrazy są do czytania?, w katalogu wy-
stawy Stanisława Fijałkowskiego Droga, 
Muzeum Sztuki, Łódź 1996 i Centrum 
Sztuki, Bytom 1996), autorka kwestię 
w tak postawionym pytaniu rozpatruje 
najczęściej pozytywnie.

Często przecież mówi się o kon-
templacji utworu plastycznego jak o od-
czytywaniu strony tekstu; rzadko jedno 
spojrzenie skierowane ku poważnemu 
dziełu pozwala rozszyfrować jego sens, 
najczęściej nie jest to do końca możli-
we, w każdym razie wymaga czasu.

Pojęcie tzw. „czasowości formy” 
ma tutaj zasadnicze znaczenie – w 
przypadku prac Markiewicza, owa ka-
tegoria jest obszerna.

Na pewne pokrewieństwa twórczo-
ści artysty z innymi znanymi w historii 
sztuki rozwiązaniami zwracałem (chyba) 
uwagę w recenzji z okazji Jego prze-
wodu kwalifikacyjnego I stopnia w roku 
1997, także przywoływałem nazwiska 
tych artystów, na twórczość których 
Andrzej Markiewicz się powoływał.

W czasach estetycznego plurali-
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zmu, wielu badaczy, np. Mieczysław 
Wallis za jedną z charakterystycznych 
cech sztuki XX wieku uważał (na 
pierwszym miejscu) zacieranie granic 
pomiędzy poszczególnymi sztukami  
i rodzajami artystycznymi oraz łącze-
niu ze sobą środków wyrazu różnych 
epok, co wyrażało się w dążeniu 
między innymi do: zacierania granicy 
między prozą a wierszem, uprawiania 
programowej nieczystości gatunków, 
rozszerzania i wzbogacania tradycyj-
nych środków, tworzyw i technik.

Ten sam, wielki uczony i auto-
rytet, twierdził: Każde dzieło sztuki 
– budowla, rzeźba, malowidło, wa-
zon, kilim, ogród, utwór muzyczny, 
poemat, taniec, przedstawienie tea-
tralne, fotografia lub film artystyczny 
– jest przedmiotem artystycznym, ale 
nie każdy przedmiot estetyczny jest 
dziełem sztuki (Teresa Pękala, Este-
tyka otwarta Mieczysława Wallisa, 
Instytut Kultury, Warszawa 1997).

W świetle tych poglądów, których 
nie sposób nie brać pod uwagę, twór-
czość Andrzeja Markiewicza plasuje 
się w tych nurtach, które odchodząc 
od jednorodnej, niejako klasycznej struktury, nie tracą z nią emocjonalnego i intelektualnego kontaktu. 
Przynależy ona zarówno do świata przedmiotów estetycznych będących jednocześnie dziełami sztuki.

Określona „eklektyczność” utworów Andrzeja Markiewicza, ich pewna niespójność z punktu widzenia 
przestrzegania absolutnej czystości gatunku (charakteryzującego się wymogiem zachowania jedności i, 
np., nie łączenia elementów literackich, np. werbalnych z obrazem itd.) bynajmniej powyższej ocenie 
nie przeczy.

Swoisty rodzaj jakby „pictopoezji” (oczywiście odmiennej niż np. u Victora Braunera), przeniesienie 
możliwych interpretacji na obszar pogranicza słowa (często nieczytelnego) i obrazu, na grunt „figural-
nego” zapisu tekstu, w żadnym razie nie kwestionuje takiej artystycznej postawy. Jest ona bliska memu 
sercu, nie przeczę, że z racji moich osobistych zainteresowań i zajęć.

I nie sprawdza się tutaj, skądinąd przekonująca teza laureata literackiej Nagrody Nobla z 1974 roku, 
szwedzkiego poety Harry’ego Martinsona. W wierszu Straty (w przekładzie na język polski Leonarda 
Neugera), m.in. czytamy: Straty poezji dotyczą nie tylko poezji. Spójrz na te zawsze poległe motywy, 
które padając pociągnęły za sobą symbole. Istnieje całe pole walki pokryte takimi trupami. (Harry Mar-
tinson, Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1995).

W interesującym nas zjawisku artystycznym nie ma upadku wartości, symbolizacja, symbolika  
i same symbole zachowują zdolność mowy, są żywe – w samej, pozbawionej nawet kontekstu, ponawianej 
intensywnie próbie poszukiwań odrębnego języka – symbol, ten niejasny, zaciekawiający nas składnik 
owej artykulacji (żywej mowy) zachowuje swoje istotne znaczenie. (...)

Autor -ur. w 1945, studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1963-1969. Dyplom  w 1969 
roku. Profesor zwyczajny ASP w Łodzi. Prowadzi Pracownię Technik Drzeworytniczych i od 1984 roku kieruje Katedrą Grafiki 
Warsztatowej.  Członek Związku Polskich Artystów i Plastyków, w latach 1986-2000 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Artystów Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem, tkaniną 
unikatową, obiektami przestrzennymi. Pisze wiersze, jest autorem tysiąca i kilkuset książek artystycznych.
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Jerzy Busza pojawił się wśród ludzi zainteresowanych krytyką i teorią fotografii w latach 70-tych,   
aby zaistnieć w szczelinach oraz pęknięciach państwowego socjalizmu. Przez długie lata miesz- 
kał w jednym z bloków przy ulicy Chmielnej w Warszawie, co miało dwie zalety. Po pierwsze, 

codziennie wyprowadzał psa na spacer wokół Pałacu Kultury i z zainteresowaniem rejestrował kolejne 
pęknięcia marmurowych fasad. Po drugie, mieszkając w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralne-
go, podejmował w godzinie przyjazdu ekspresów ze stolic innych województw do Warszawy swoich  
przyjaciół i znajomych. Dzięki tak korzystnemu położeniu geograficznemu (odmawiał przenosin do 
wygodniejszego mieszkania po wschodniej stronie Wisły, tłumacząc cierpliwie, że w razie natarcia 
bolszewików chciałby jeszcze zdążyć na ekspres „Wielkopolanin” do Poznania) z łatwością wywiązywał 
się z licznych zobowiązań krytycznych i współpracował z najpoważniejszymi pismami fotograficznymi 
oraz obsługiwał festiwale, warsztaty, konkursy, spotkania, dyskusje, konfrontacje. Pisywał i występo-
wał w Szczecinie i w Białej Podlaskiej, we Wrocławiu i w Bielsku-Białej, w Gorzowie Wielkopolskim  
i w Kazimierzu nad Wisłą, w Warszawie i pod Warszawą. Napisał kilka książek krytycznych poświęconych 
sztuce fotografii, a zwłaszcza jej uwikłaniu w problemy współczesnych środków masowego przekazu 
(fascynowała go dziennikarska gonitwa za rzeczywistością, chwytana na gorącym uczynku i mimowolnie 
przekształcana – dzięki błyskowi, w mgnieniu oka, migawce i śmigłej, twórczej postawie artysty – w 
sztukę z pretensjami do nieśmiertelności ) i w rozgrywki z naszą jednostkową i zbiorową pamięcią, 
Wydał parę tomików poezji. Przez parę lat wydawał jedyny po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce 
poważny periodyk poświęcony sztuce fotograficznej „Obscura”.

 Był jego redaktorem naczelnym, kierownikiem gospodarczym, inspiratorem, wizjonerem i 
dystrybutorem. Było w tym coś symbolicznego. 
Większość twórców i krytyków w każdej dziedzinie 
PRL-owskiej kultury i sztuki potrafiła sobie wymościć 
gniazdka w rozgałęzieniach państwowego drzewa 
kultury wysokiej i niskiej. Kiedy drzewo wstrzyma-
ło oddech i zaczęło umierać stojąc – nie bardzo 
wiedzieli, co zrobić. Jerzy Busza nie miał takich 
rozterek. Był człowiekiem pozbawionym stałych 
źródeł utrzymania „od zawsze” i namiętnie wierzył 
w życie pozaetatowe. Po zawieszeniu przez reżim 
Jaruzelskiego większości instytucji kulturalnych po 
prostu spokojnie wypełnił lukę po „Fotografii” i za-
pewnił ciągłość refleksji teoretycznej nad fotografią. 
Nie było to pismo podziemne, ale dzięki temu, że 
wychodziło w tak szczególnych warunkach swoistej 
„próżni” (wprowadzając stan wojenny, próbowano 
„zamrozić” społeczeństwo, aby elita władzy mogła 
spokojnie doczekać aż Rosjanie zrozumieją, że nie 
pora na rozbiórkę imperium i aż się uda wydzielić 
z opozycji co podatniejszych na hasła między-
elitarnej solidarności polityków) odegrało rolę 
alternatywnej platformy krytycznej i teoretycznej  

Sławomir
Magala

Wspomnienie o Jerzym Buszy

W
SP

O
M

N
IE

N
IE



�0�arteria - Rocznik Katedry Sztuki

w kształtowaniu polskiej refleksji poświęconej sztuce fotografii na początku lat 80-tych. A były to lata 
ważne: było już widać, że Sontag tylko podsumowała rozterki krytyczne, ale ani Barthes, ani Burgin, ani 
Danto, ani Virillo, ani Bourdieu nie potrafili sobie dać rady z wyzwaniem estetycznym. Spieraliśmy się  
z Buszą o możliwość refleksji opartej o pomysł ontologicznego niedomknięcia z Książeczki o człowieku 
Ingardena i snuliśmy plany odebrania literaturoznawcom jego monumentalnego dzieła  O dziele lite-
rackim – wszystko po to, żeby stworzyć platformę poważnego sporu o wartości i bez wartości w foto-
grafii. Ale nie nam jednym  niewiele z tego wyszło. Wszędzie na świecie teoretycy nabrali wody w usta  
i zostawili fotografików samych  na scenie – Robert Mapplethorpe i Cindy Sherman właśnie zaczęli 
podkładać bomby samospełniających się proroctw pod postumenty, na które windowano sztukę foto-
grafii, zaś w Polsce oficerowie Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w glorii prawa okradali  
z najdroższego sprzętu laboratoryjnego.

Jerzy Busza był człowiekiem prywatnym i towarzyskim, który potrafił pielęgnować przyjaźnie, choć 
nie zawsze czynił to konwencjonalnie. W swoich licznych podróżach po fotograficznej Polsce potrafił 
niekiedy zadzwonić do drzwi jednego ze swych przyjaciół o czwartej nad ranem i zapytać niewinnie, 
podając na przykład jabłko zaspanemu gospodarzowi, gdy ów otwierał drzwi – „Czy nie miałbyś przy-
padkiem ochoty na jabłuszko?”. Tzw. „szara codzienność” PRL ulegała wokół Buszy załamaniu, roz-
szczepieniu i ubarwieniu. Pisywał też namiętnie długie i niezwykle wyrafinowane listy – unikając bowiem 
przez całe życie bliższych i instytucjonalnie zagwarantowanych stosunków z pracodawcami nie musiał 
się nigdy przejmować rytmem zdalnie sterowanych poczynań ludu pracującego miast, wsi i biur, mogąc 
poświęcić uwagę pielęgnacji kunsztu poważnej i intymnej korespondencji. Przechowuję pieczołowicie 
parę tysięcy listów od Jerzego Buszy i podejrzewam, że nie ja jeden jestem dumnym posiadaczem 
tak obfitej korespondencji. Mam nadzieję, że uda mi się wydać wybór jego listów, sądzę bowiem,  
że właśnie w listach do przyjaciół ten niezwykły i nader niezależny umysł krytyczny i twórczy zajaśniał 
pełnym blaskiem i zasługuje na szerszą prezentację.

W numerze 7-8(37/38) „Obscury” z roku 1985 Busza zamieścił list, jaki otrzymał od Benedykta 
Jerzego Dorysa w związku z serią zdjęć tego ostatniego, wykonanych w przedwojennym Kazimierzu nad 
Wisłą. List ten wyjaśnia tło powstania zdjęć wykonanych z ukrycia Leicą (gdyby nie ten świętokradczy 
podstęp – bylibyśmy ubożsi o wspaniały fotograficzny portret żydowskiej biedoty w międzywojennej 
Polsce) i stanowi niewątpliwie cenny dokument historyczny dla badaczy dziejów rodzimej sztuki fo-
tograficznej. W tymże numerze „Obscury” znajdujemy prywatny list od Wacława Ropeckiego, który 
analizuje duchową sytuację epoki i szanse na to, by się ze swoją sztuką „przebić”. W liście tym czytamy: 
Podróżuję z moją galerią tam i tu, wstępuję do mieszkań bardzo zamożnych i sławnych ludzi jak i do 
biedaków, studentów i nieznanych artystów, by pod pretekstem działania artystycznego pobudzić ich 
do refleksji i spróbować wzniecić żar, który w każdym przecież od urodzenia tkwi, tylko przywalony jest 
śmietnikiem współczesnych przekonań i nałogów.

Myślę, że to samo można by napisać o Jerzym Buszy.

Autor – Z wykształcenia anglista, filozof nauki oraz socjolog kultury i organizacji. Wykłada cross-cultural management  
na uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz przykłada się do inicjatyw badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej  
na Cyprze, w Tallinie, São Paulo, Las Vegas, Ałma-Acie oraz Nowym Sączu. Opublikował książkę o Georgu Simmlu, o Walce 
klasowej w bezklasowej Polsce (w styczniu 1982, pod pseudonimem Stanisław Starski) i subkulturze studenckiej jako polskiej 
odmianie kontrkultury, przekładał powieści (Johna Bartha, Normana Mailera), prace filozoficzne (np. Logikę religii Bocheńskiego), 
socjologiczne (m.in. Makdonaldyzację społeczeństwa Ritzera) i estetyczne (np. O fotografii Susan Sontag).  

Jerzy Busza ostatnie lata życia spędził w Radomiu. Sławomir Magala jest także autorem tekstu: Rozdział prawie zamknięty 
(teorie krytyczne Jerzego Buszy), „Format” 2000, nr 4(37), s. 86 - 89 – przyp. Redakcji. 

Tekst niniejszy autor ofiarował do wydawnictwa towarzyszącego wystawie o Jerzym Buszy w galerii FF w Łodzi. Niestety, wydaw-
nictwo jeszcze się nie ukazało. Redakcja „Arterii” składa podziękowanie Panu Leszkowi Golcowi za udostępnienie tekstu. 
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Wykaz wystaw pracowników  
Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej w 2005 r.

 prof. Andrzej GIERAGA

wystawy zbiorowe:
– 6. Biennale Małych Form Malarskich Toruń 2005, Galeria Sztuki „Wozownia”,  Toruń,  
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień - maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Diagonal in Fläche  und Raum, Kunstverein Wiligrade, Niemcy 
– Andrzej Gieraga. Obrazy i Grafiki,  Galeria „Krótko i Węzłowato...”, Politechnika Łódzka. Łódź
– Metropolis – malarstwo, grafika, obiekty (Dyrzyński, Gieraga, Hunger, Kamieński, Łuczaj, Styka, Treliński), 

Galeria „Piwnice” BWA, Kielce, maj 
– Dary Kolekcja Galerii 261, ASP Łódź
– Źródła tożsamości – malarstwo, rzeźba grafika, tkanina, Miejska Galeria Sztuki, Ośrodek Propagandy 

Sztuki, Łódź
– Kolekcja 13 (malarstwo, rzeźba, tkanina), Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
– Prezentacje,  Galeria „Zapiecek”, Warszawa
– 20 plenerów spod znaku geometrii,  Miejska Galeria Sztuki Ośrodek Propagandy Sztuki. Łódź,
– Razem w sztuce i życiu (z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), Galeria „Zapiecek”, Warszawa, 

październik 
– Galeria Rynek Sztuki, Łódź, Warszawa
– Wystawa poplenerowa – plener dla artystów posługujących się językiem geometrii Artysta a krytyka, Cen-

trum Rzeźby Polskiej, Orońsko
– Malarstwo rzeźba pedagogów ASP Łódź z okazji 60-lecia ASP
– Konkrete Rezultate – kolekcja prac 12 artystów, uczestników sympozjum Sztuki Konkretnej w Beratzhauzen 

w 1995 r. (Getulio Alviani, Wolfgang Bosse, Rita Ernst, Agidius Geisselmann, Andrzej Gieraga, Milan 
Grygar, Istvan Haa’sz, Jan Husguinet, Peter Liebl, Josef Linschinger, Claude Pasguer, Stefan Serastre), 
ASP, Łódź

–  Bliźniemu swemu...,  Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa; Galeria Miejska „Arsenał”, Po-
znań 

– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa zorganizowana przez Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, 
Galeria Zamek Książ BWA w Wałbrzychu, listopad 2005 – styczeń 2006

– II Międzynarodowe Targi ADI ART, Galeria Adi Art, Łódź 

oraz
Recenzje: 
Przewody habilitacyjne:
– Jagoda Adamus – ASP Kraków, Małgorzata Dobrzyniecka Kojder – ASP Łódź, Andrzej Markiewicz – ASP 

Łódź,  Zdzisław Żmudziński – ASP Wrocław,  Agnieszka Żmudzińska – ASP Wrocław
nominacja do tytułu prof.:
– Czesław Pius Ciapało – ASP Warszawa

 prof. Henryk  HOFFMAN

wystawy zbiorowe:
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– Refleksja i praktyka – wystawa pedagogów ASP w Łodzi, Muzeum w Zielonej Górze, od 16.04.2005
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników  Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień - maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Dary dla Galerii 261, ASP Łódź, od 12.05.2005 
– Portret Miasta – wystawa w ramach obchodów 30-lecia Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, od 15.05.2005 

oraz
Recenzja pracy habilitacyjnej Anny SławkowskiejRode (ASP Warszawa), na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP 
Łódź

 prof. Zbigniew KAMIEŃSKI

wystawy indywidualne:
- 1 obraz i 20 rysunków, Galeria Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej, Radom, luty 2006

wystawy zbiorowe:
– III Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa 2004; Częstochowa, Mysłowice, 2004; Warszawa, 

Kalisz, 2005
– 12 Biennale Intrnationale Petit Format de Papier, Musee du Petit Format w Nismes, Belgia, wrzesień 

– październik 2004
– Pejzaż południa 2004 – obrazy i rysunki z dwóch plenerów zorganizowanych w Toskanii i Prowansji przez 

Krzysztofa Musiała, Galeria ZPAP „Pryzmat”, Kraków, marzec - kwiecień 
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień - maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Metropolis – malarstwo, grafika, obiekty (Dyrzyński, Gieraga, Hunger, Kamieński, Łuczaj, Styka, Treliński), 
Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, maj 

– Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku, Muzeum Narodowe, Kielce, wrzesień 2005 - styczeń 2006
– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa zorganizowana przez Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, 

Galeria Zamek Książ BWA w Wałbrzychu, listopad 2005 – styczeń 2006

oraz
– Od 2004 roku uczestniczy w pracach Jury Grafiki Miesiąca i Grafiki Roku Województwa Mazowieckiego 

pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
– Recenzja przewodu doktorskiego Mirosława Sikorskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, grudzień 

2004
– Recenzja przewodu habilitacyjnego Małgorzaty Strzelec na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP  

w Gdańsku, listopad 2005

 prof. Bogumił ŁUKASZEWSKI

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników  Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec

 prof. Aleksander OLSZEWSKI

wystawy indywidualne:
– Udział w Ogólnopolskich Warsztatach Sztuki Cyfrowej, Galeria BWA, Płock, wrzesień
– Prezentacja Pracowni Multimedialnej w ASP Wilno, Instytut Sztuki w Kownie (Litwa), maj
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– Grafika cyfrowa, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl, luty 2006 
wystawy zbiorowe:
- Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec

– Gemalde und Grafiken Polnischer Kunstler, A. Rebours Galerie, Freiburg (Szwajcaria) 
– Dary, Kolekcja Galerii 261, ASP, Łódź
– Wystawa Sztuki Konkretnej, Galeria 261, ASP, Łódź
– Vertikal in Fläche und Raum – Konkrete Kunst aus Europa, Schloss Wiligrad (Niemcy), lipiec
– V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, wrzesień 
– Pamięć i Uczestnictwo – wystawa na jubileusz Sierpnia ’80 i „Solidarności”, Oddział Sztuki Współczesnej 

Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, sierpień
– Wystawa Jubileuszowa Przedwiośnie 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień 
– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa zorganizowana przez Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, 

Galeria Zamek Książ BWA w Wałbrzychu, listopad 2005 – styczeń 2006
– Grupa M-5. Reaktywacja, Galeria Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej, Radom, grudzień
– Cyfrowa Obróbka Obrazu, Płocka Galeria Sztuki, Płock, marzec 2006

nagrody:
Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Radomskiej

 prof. Marzanna WRÓBLEWSKA

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej (kolekcja sztuki Leszka Mądzika), „Dom Praczki”, Kielce, maj 
– Pamięć i Uczestnictwo” – wystawa na jubileusz Sierpnia ’80 i „Solidarności”, Oddział Sztuki Współczesnej 

Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, sierpień 
– udział w XXV Konfrontacjach Plastycznych SŁONNE, wrzesień 
– wystawa XIV Konfrontacji Plastycznych SŁONNE, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl, wrzesień 

oraz
Realizacja monumentalnej mozaiki i Drogi Krzyżowej w absydzie kościoła Św. Jana Chrzciciela  
w Michalinie (współpraca: adiunkt Grzegorz Mroczkowski)

 dr hab. Marek  GUZ, prof. nadzw

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec

 dr hab. Andrzej  MARKIEWICZ, prof. nadzw.

wystawy indywidualne:
– Rysunek,  Landkreis Helmstedt, Kreishaus Galery, (Niemcy),  styczeń – luty
– Rysunek, Galeria Letna Brama,  Czeskie Budziejowice, (Republika Czeska) maj – czerwiec
– Rysunek, Galeria Zielona, BWA Kielce/Busko Zdrój
– Rysunek, Galeria „Diwadło”, Opera Narodowa, Czeskie Budziejowice (Republika Czeska),  październik,  

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 
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Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Międzynarodowa Wystawa – Prezentacje, Wittingen (Niemcy), wrzesień
– „Przedwiośnie” 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień
– V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, wrzesień
–  ARTEFAKT – I Ogólnopolskie Biennale Obrazu 1m x 1m, Galeria Tower Building, Łódź, październik 

– listopad
– Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku, Muzeum Narodowe, Kielce, wrzesień 2005 – styczeń 2006
– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa zorganizowana przez Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, 

Galeria Zamek Książ BWA w Wałbrzychu, listopad 2005 – styczeń 2006
– Miniatury – Vlna Tvora – Mesteska Galerie, Czeski Krumlow, (Republika Czeska) listopad

nagrody:
– Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Radomskiej

oraz
– Udział w Jury Międzynarodowego Konkursu na Exlibris, Radom
– Udział w programie Socrates – przeprowadzenie 10 godzin w College of Art, Kowno, (Litwa)
– Recenzje wystaw w Galerii „Rogatka” w kwartalniku „Z życia Politechniki Radomskiej” za rok 2005 (11 

recenzji)
–  Sztuka rysowania, „Arteria” – rocznik Katedry Sztuki, 2005, rocznik III
– w druku: monografia Widzenie a odtwarzanie rzeczywistości, wydawnictwo Politechniki Radomskiej

 dr hab. Katarzyna  NOWICKA-URBAŃSKA, prof. nadzw.

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Dary, Kolekcja Galerii 261 – ASP Łódź

oraz
– Udział w Konferencji Międzynarodowej dotyczącej programów edukacyjnych Socrates APS  

i MAPS, Berlin (Niemcy), luty
– Udział w Konferencji Międzynarodowej  j.w., Antwerpia, (Belgia), październik

 dr hab. Małgorzata STRZELEC

wystawy indywidualne:
– Małgorzata Strzelec – Malarstwo, rysunek, 25 lat pracy twórczej, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, 

luty – marzec 
– Materie aktywne – malarstwo, Galeria Krytyków „Pokaz”, Warszawa, wrzesień 
– Malarstwo, wystawa z okazji przewodu habilitacyjnego, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk listopad,
– Malarstwo, Galeria „Krótko i Węzłowato”, Politechnika Łódzka, Łódź, grudzień

wystawy zbiorowe:
– Wystawy pokonkursowe III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Triennale z martwą naturą, Miej-

ski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. – 08.02.2005 - 16.03.2005; Muzeum Ziemi Lubuskiej  
w Zielonej Górze – 18.05.2005 – 10.07.2005, Biuro Wystaw Artystycznych w Piotrkowie Tryb. – 
01.09.2005 – 30.09.2005, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku – 01.10.2005 – 30.10.2005

– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 
Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Dary, Kolekcja Galerii 261, Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Łódź
– Biennale Małych Form Malarskich Toruń 2005, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń, sierpień
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– 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Centrum Kultury, Gornji Milanowac (Serbia, Czarnogóra), wrze-
sień 

– Przedwiośnie 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień - październik
– Sztuka Nieobojętna, plastyka radomska w latach  1980 -1985, Pamiątki „Solidarności”, Miejskie Centrum 

Kultury i Informacji Międzynarodowej, Radom, październik 
– Razem w sztuce i życiu (z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), Galeria „Zapiecek”, Warszawa, 

październik 

nagrody
– nagroda Domu Środowisk Twórczych w Kielcach za zestaw obrazów na wystawie „Przedwiośnie” 28, 

Galeria BWA „Piwnice”, Kielce

oraz
– Kurator wystawy Hommage á Jan Paweł II, kwiecień, maj
– Opiekun na plenerze studenckim, czerwiec, Kremnica (Słowacja) 
– Publikacja Z „Kolekcji 13” –  poleca Małgorzata Strzelec, „Gazeta Wyborcza. Radom”, 18 sierpnia 2005 

r.

 dr hab. Jan TROJAN

wystawy indywidualne:
  Malarstwo, Open Space, Galeria ASP, Łódź

wystawy zbiorowe:
–  ARTEFAKT – I Ogólnopolskie Biennale Obrazu 1m x 1m, Galeria Tower Building, Łódź, październik 

- listopad
– Wystawa malarstwa poplenerowa – BWA, Gorzów Wlkp.,
– Retrospekcje na XXX-lecie BWA w Sieradzu – wystawa malarstwa, tkaniny unikatowej, rzeźby, BWA, 

Sieradz

nagrody: 
– II nagroda na ARTEFAKT – I Ogólnopolskim Biennale Obrazu 1m x 1m, Galeria Tower Building, Łodź

 dr hab. Apoloniusz WĘGŁOWSKI

wystawy zbiorowe:
– Międzynarodowe Triennale Miniatury, Warszawa,
– Międzynarodowe Triennale Miniatury, Kalisz
– Droga Krzyżowa, Kościół św. Tomasza, Warszawa
– Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II w sztuce, Kościół św. Tomasza, Warszawa
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– 20 Plenerów spod Znaku Geometrii, Elbląg, Poznań, Łódź
– Warszawski Festiwal Malarstwa, 
– Hommage a’ Jan Paweł II, Warszawa, Sopot
– Poplenerowa Wystawa Malarstwa, Orońsko
– Dary, Kolekcja Galerii 261, ASP, Łódź
– Mongolia – Malarstwo, rysunek
– Artyści Pacjentom Tworek, Galeria  „Zapiecek”,  Warszawa
– Międzynarodowa Wystawa Rysunku,  BWA, Leszno; Muzeum Ziemi Otwockiej, Otwock; Muzeum Archi-

tektury, Wrocław; BWA, Lublin
– Kolekcja 13 (malarstwo, rzeźba, tkanina), Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
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oraz
– Członkostwo w jury V Triennale Rysunku Współczesnego, Lubaczów
– Przejście przez I eliminację Konkursu organizowanego przez Onasisa

 dr Andrzej  BRZEGOWY

wystawy zbiorowe:
– Wystawa Laureatów Konkursów im. Wł. Strzemińskiego, ASP w Łodzi, Muzeum Historii Miasta, Łódź,  

marzec
– V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, wrzesień
– „Przedwiośnie” 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień
– Akty, akty – Tarnowskie klimaty, wystawa ogólnopolska, BWA, Tarnów, wrzesień

 dr Wiesław JELONEK

wystawy indywidualne:
– Wystawa rzeźby,  Galeria „Kaplica”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
wystawy zbiorowe:
– 40 lat Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 1965 - 2005, 
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników  Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– IV Międzynarodowe Biennale Medalu Współczesnego Seixal 2005, Portugalia
– Przedwiośnie 27,  Galeria BWA „Piwnice”, Kielce 
– Wystawa nauczycieli i absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych z okazji XV-lecia powstania szkoły, Ra-

dom

 dr Michał  KURKOWSKI

wystawa indywidualna:
– Grafika, wystawa z okazji przewodu doktorskiego, ASP, Wrocław, grudzień 

wystawy zbiorowe:
– International Exlibris Competition Sint – Niklaas (Belgia)
– XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2005
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników  Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Akcja Ekslibris dla profesora Leszka Kołakowskiego, Garbatka Letnisko k. Radomia
– 12. Międzynarodowe Triennale – Małe Formy Grafiki, Łódź 
– 7. Warszawskie Otwarte Targi Sztuki, Muzeum Techniki, dawna Fabryka Norblina, Warszawa
– I Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małych Form Graficznych, Gniezno
– International Miniprint Biennial, Cluj (Rumunia)
– VI Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Exlibris Gliwice 2005, sala wystawowa MBP, Gliwice

oraz:
Otrzymanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie grafika (Rada Wydziału Grafiki 
ASP we Wrocławiu 20.12.2005)
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 dr Hanna  WOJDAŁA-MARKOWSKA

wystawy indywidualne:
– Malarstwo, tkanina, Galeria 261, ASP Łódź, maj 
– Malarstwo, Galeria „Rogatka”, Radom, czerwiec 
– Malarstwo, tkanina, Galeria Politechniki Łódzkiej „Krótko i Węzłowato”, Łódź, listopad – grudzień 
– Malarstwo, tkanina z lat 2004 - 2005, Mała Galeria Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, grudzień

wystawy zbiorowe:
– Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Prezydencka, Warszawa, styczeń – luty; Biuro Wystaw Ar-

tystycznych, Kalisz, marzec
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników  Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Dary, Kolekcji Galerii 261, Galeria „Akwarium” ASP, Łódź, maj
– 6. Biennale Małych Form Malarskich Toruń 2005, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń, sierpień 
– III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej  Trójmiasto 2005, Międzynarodowe Targi 

Gdańskie S.A., Gdańsk, sierpień 
– „Przedwiośnie” 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień - październik
–  ARTEFAKT – I Ogólnopolskie Biennale Obrazu 1m x 1m, Galeria Tower  Building, Łódź, październik 

- listopad
– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa  aukcyjna zorganizowana przez Fundację  SERCE, Wałbrzych; 

Zamek Książ, listopad

 mgr Mariusz DAŃSKI

wystawy indywidualne:
–  Rysunki, Galeria pod Jaskółką, Radom

wystawy zbiorowe:
– Hommage a’ Jan Paweł II – rysunek, malarstwo, grafika i fotografia pracowników Katedry Sztuki Politechniki 

Radomskiej, Galeria „Rogatka”, Radom, kwiecień – maj; Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, 
Radom, maj – czerwiec 

– Przedwiośnie 28, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce, wrzesień
– VI Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Exlibris Gliwice 2005, sala wystawowa MBP, Gliwice
– Polscy artyści plastycy – dzieciom, wystawa  aukcyjna zorganizowana przez Fundację  SERCE, Wałbrzych; 

Zamek Książ, listopad

nagrody:
– Nagroda Rektora ASP w Warszawie w Konkursie Grafika Warszawska, listopad
– I Nagroda oraz Nagroda portalu Artinfo.pl w Konkursie Grafika Warszawska, grudzień


