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Aleksander Olszewski

WSTĘP

Z

a dwa lata będziemy obchodzili 25 lat istnienia kierunku artystycznego na radomskiej uczelni. Mam nadzieje, że władze Wydziału przygotują z tej okazji jakieś wydarzenie: publikację,
może zjazd absolwentów? Warto podsumować miniony okres, w którym miało miejsce
wiele interesujących zdarzeń. Ale póki co muszę się pożegnać z przyjaciółmi naszego Wydziału.
W roku akademickim 2015/16 odeszło do wieczności trzech honorowych profesorów Wydziału Sztuki. Ich związki z Radomiem i naszym Wydziałem Sztuki to byłe lub aktualne miejsce
zamieszkania i ranga uprawianej przez nich sztuki.
Andrzej Wajda w tych okolicach spędził młodość. Na ostatnim spotkaniu z nim, które miało
miejsce w końcu maja 2016 r. przygotowałem stary plan miasta i chytry zamiar wyciagnięcia z jego
pamięci zdarzeń, które mogłyby kojarzyć się z nim. Nic z tego, Andrzej Wajda miał swój plan i według niego opowiedział zdarzenia zawiązane z pobytem w Radomiu.
Bernard Gotfryd – radomianin znakomity fotograf i autor książek wspomnieniowych nie był
obecny na naszym Wydziale, ale wymieniliśmy stosowne pisma i spotkaliśmy się z dużą życzliwością na nasz projekt związany z jego osobą. Przyznany przez Radę Wydziału Sztuki dyplom
wręczył mu w Nowym Jorku prof. Andrzej Gieraga.
Trzecim jest osoba Wojciecha Fangora, który po powrocie z USA zamieszkał w Błędowie
niedaleko Radomia i w naszej galerii „Rogatka” odbył się pierwszy po powrocie pokaz jego prac
w Polsce, którego tematem było krzesło. Po wystawie odbył się wykład dla studentów, podczas
którego opowiadał o początkach swojej kariery.
Do grona osób, z którymi musieliśmy się pożegnać, trzeba dołączyć przyjaciela naszego
Wydziału arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, który patronował wielu przedsięwzięciom np.
Konferencjom Kultury Chrześcijańskiej oraz wystawom malarstwa o tej tematyce. Zmarł też w tym
roku znany działacz kulturalny, muzealnik redaktor „Wiku”, w którym ukazywały się materiały
dotyczące kultury, Wojciech Twardowski. Niedawno był na mojej wystawie jubileuszowej, gdzie
pokazywał mi projekt medalu, który popełniłem w latach 70-tych, bo wtedy najintensywniej
pracowaliśmy społecznie. Ślady tej działalności po Wojtku na pewno zostaną.
Ten dobiegający końca rok to wybory nowych władz uczelni. Czy wybory były trafne – czas
pokaże. Marzę, by uczelnia nasza była uczelnią otwartą na nowe prądy i kierunki, tak w nauce
i w sztuce.
Przeraża mnie w zarządzaniu na uczelniach w Polsce średniowieczny feudalizm i brak
otwartości. Mam nadzieję, że zalew biurokracją, jakiego doświadczamy na uczelniach, kiedyś
się skończy, czego sobie i wszystkim wykładowcom życzę.

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

CZŁOWIEK TU I TERAZ

C

złowiek „uwikłany” w rzeczywistość. Obserwowany właśnie TERAZ. I tak jak mówi Roland
Barthes, gdy „znak jest szczeliną otwierającą się na oblicza innego znaku” ja definiuję moje
współczesne – „TU I TERAZ” – dzieła sztuki jako świadomość czasu i przeżyć.
Chociaż nie można dokładnie opisać tajemnicy życia – bo jesteśmy skazani na fragment
czy chwilę, to musimy mieć nadzieję, że znajdzie się i całość. Może zrazu nieprzenikniona bądź
zaledwie przeczuwalna, ale złożona z wielu umowności oraz znaków plastycznych przywoła
poczucie całości. W moich tkaninach symboliczna sylweta człowieka Człowiek z poduszką
przejawiająca się w formie znaku na tkaninie, w przestrzeni, odbiciu i projekcji świateł aranżacji
wyzwala wizję jego doznań i jego drogi. Z tą postacią z poduszką pod pachą powołuję wciąż
nowe światy, przywołuję stare, wynajduję wrażenia niemożliwe do zwerbalizowania. Dlatego
niezmiennie jestem także pod wrażeniem tekstu Waldemara Łysiaka z książki pt.: „Asfaltowy
saloon” – szkice z podróży do Stanów
Zjednoczonych z 1980 r.: „Czy my wiemy wszystko o sobie z tamtego miesiąca? W zbyt wielkiej
gorączce połykaliśmy kontynent… Nie wiem, jaki ty przywiozłeś sobie talizman z tej podróży.
Ja zabrałem tę małą poduszkę wyprodukowaną przez Modern Pillow Company, na której spałem podczas nocy spędzonych w samochodzie. Trudno uwierzyć ile może się zmieścić w takim
jaśku. Kilka rezerwatów, kilkadziesiąt miast i osad, forty i domy, rzeki, lasy i kasyna, Disneyland
i Hollywood, więzienie w Yumie, El Alamo, śmierć Elvisa, rewolwerowcy i czerwonoskórzy, największa rzeźba świata i mała księgarnia w Nowym Orleanie. Wszystko. Czasami przykładam
do niej głowę i zasypiam z tym spokojem człowieka, który pielgrzymką do Mekki spłacił część
swego długu Allachowi. Ta wypchana wspomnieniami poduszka po latach przypomni mi, że
byłem młody. Młodość ma się tylko raz. Ale jeśli zostają z niej takie poduszki – raz wystarczy.”
Ten rozdział pt.: „Poduszka firmy Modern Pillow Co” stał się dla mnie pięknym przykładem
ponadczasowego przenikania się sensów i sztuk. Tego „TU i TERAZ”. Tego, co bardzo poczułem i przeżyłem, gdy potem przez 4 miesiące również sam włóczyłem się po Nowym Jorku
i chłonąłem owe sensy bytu i właśnie oblicza sztuki. Bytu, który pędząc pojawia się na chwilę,
by potem zniknąć i powracać… ponownie w innym czasie – jak w tekście – dotyczącym tego
aspektu w sztuce Paula Barza pt. „Kolacja na cztery ręce”. W niej to sławni Fryderyk Händel oraz
Sebastian Bach ucztując potrzebą człowieka, aby w tym przemijaniu zobaczyć to co zostaje po
życiu? Tak jak w tkaninie pt. Przez przejście, gdzie do tej powtarzalności przy stole prowadzą
rozmowę tworząc iluzję, z której rodzi się kolejna rzeczywistość. W rzeczywistości bowiem nie
mogli się spotkać bo żyli w innych latach:
„HÄNDEL (krzyczy) Bo p r z e s a d z a ł e m. Zawsze. We wszystkim. W wydawaniu pieniędzy.
W jedzeniu. Zachowaniu. Ale w niczym tak nie przesadzałem jak w kokietowaniu władzy. Moją
sztuką otoczyłem ją, objąłem, omotałem, w rozkoszy wiecznego uścisku tarzamy się na kanapie,
którą jest muzyka…
Bach chrząka zaszokowany.
HÄNDEL Musiałem się na to zdobyć. J a. Król muzyki. A przede mną byli ci wszyscy inni tak zwani
królowie, same cuchnące piwem chamy. Ale pierwszy stał się moim przyjacielem, drugiego do
tego zmusiłem, a trzeciego jeszcze zmuszę…
BACH (rzeczowo) Znajomości mogą się czasem przydać.
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HÄNDEL Ale nawet najstraszniejszy cham nie jest tak straszny jak bóg, któremu na imię – publiczność. To jest prawdziwa władza. Jedyna, przed którą naprawdę musimy drżeć. Przez całe życie.
BACH (z obrzydzeniem) Ohyda.
HÄNDEL Barbarzyństwo! Siedzi sobie taka zgraja i domaga się żarcia i dostaje żarcie. I to m y
jesteśmy tym żarciem!
Rzuca się nas tej sforze i tylko jedno się liczy: zeżre czy nie zeżre?
BACH (ze wstrętem) Obrzydliwe.
HÄNDEL (głucho) I ciągle ten strach, od przedstawienia do przedstawienia. Nie tylko strach.
Ale nie wolno się z nim zdradzić, bo zgraja tylko na to czeka, trzeba walczyć, zwyciężyć, sukces,
brawo, niech żyje kochany Saksończyk! Człowiek czuje się nieskończenie lekki i wolny. Do następnego przedstawienia.
BACH (głucho) Piekło.
HÄNDEL Jesteśmy dziwkami, panie Bach. Sprzedajemy się. A kiedy nikt nas już nie zechce, wtedy
wszystko się skończy. Koniec. Śmierć. Ale póki co – dalej do wyra. Następne przedstawienie.
BACH (jąkając się) T e g o nigdy nie musiałem robić.
HÄNDEL (głośno) I dlatego właśnie jest pan tylko kantorem u świętego Tomasza.
BACH (spokojnie) Bądź co bądź.
HÄNDEL (krzyczy) Zwykłym kantorem!”
No i powstaje pytanie – próbą powyższej analogii przesuniętej w czasie i przestrzeni: Czy to
co robię – moje dzieło jest „bądź co bądź” czy „zwykłym kantorem”?
Skoro rodzimy się nie znając reguł, to może tym właśnie jest też moje tolerowanie ciągłej
otwartości tego pojęcia i trwanie jednak z upodobaniem w braku pewności? Pomaga mi
w tym zabieg powtarzalności – postać jak wędrowiec obecny w wielu czasach – odchodzący
aczkolwiek jeszcze pozostawiający swój ślad. A skoro nade wszystko mierzę się z wyzwoleniem z nieuchronności losu – to ta cykliczność, tkanie i nawarstwianie, wręcz permanentność
jest może ukrytą potrzebą człowieka, aby w tym przemijaniu zobaczyć to co zostaje po życiu?
Tak jak w tkaninie pt. Przez przejście, gdzie do tej powtarzalności i jego cienia, a przez to do
symboliczną zbliżam ją do współczesności. Dlatego coraz więcej milczę, aby mógł usłyszeć.
Nasłuchuję, aby zbliżyć się do tych nieodkrytych myśli. Gdzie poza zasięgiem wizji zdarzają mi
się mosty, które wzmacniam siłą przedmiotu i energią drugiego bytu chyba mi najbliżej. Bytu,
który skrywa cienie istnień, aurę tego co było wczoraj, co odzwierciedla dziś i antycypuje jutro.
Ale też interesuje mnie obiekt i tkanina od strony przekazu treści, nastroju oraz emocji jakich
one dostarczają. Penetruję całość przekazu zamierzonego powołania – jako totalną wizję życia,
ale zapisaną i przekazaną w momencie poszukiwań nie pozwalających stwierdzić, kiedy właściwie to szukanie można uznać za zakończone. Czy już „TU I TERAZ”? – czy w innym wieku?
Pokazuję przecież zakres dokonań, będących etapem z owej podróży w czasie, gdzie ten ślad
człowieka sytuuję w labiryntach, przestrzeniach otwartych czy zamkniętych i sięgam głęboko
do podświadomości archetypu miejsca. Jak obecnie w toczącym się dynamicznie kalejdoskopie
uchodźców – imigracji ludzi z północnej Afryki i Syrii do Europy. Ale też człowiek z „TU I TERAZ” przenosi relacje ich dotykające, a ja symbolicznie sygnalizuję to także w tytułach moich
kolejnych prac tkanin unikatowych czy instalacji: Nie wiemy więc czy Człowiek z poduszką wita
się z PRACOWNIĄ czy żegna. Jednak Spacer w niebiosach, Non omnis Moriar, Koniec wieku XIX,
Anielski korowód, Spotkanie z czasem II, Otwór w przestrzeni nawarstwionych czerni czy Człowiek
z Ambiente – językiem metafory i figuracji, często w sposób liryczny przeprowadza ją – nas
– ich przez granice realnego świata – teraźniejszości – ku odwiecznemu przeczuciu dotknięcia nieosiągalnego. I dlatego też w żadnej z moich prac tożsamość postaci nigdy nie zastaje
ujawniona odbiorcy. Co więcej, może nim być On sam! Imigrant! Jego wyobraźnię ośmielam
do pytania – jakie aspekty opowieści zdoła zobaczyć? Bo wiem, że ten mój spokojny człowiek
nosi w sobie wręcz żywioł epicki. W środku „wylewa się”, nawarstwia służąc zakomunikowaniu
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Andrzej Banachowicz

Autor, profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach
1973–1978 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby profesora Jana Berdyszaka i Pracowni
Projektowania Wystaw profesora Witolda Gyurkovicha. W latach 1996–2002 ekspert Rady
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury. W latach 2002–2004
członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
W latach 2004–2007 członek podobnej komisji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (ponownie 2007–2011). W latach 2007–2010 był członkiem Centralnej Komisji
Do Spraw Stopni i Tytułów. Prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych

SZTUKA
WSPÓŁCZESNA

pewnej prawdy o ludzkiej egzystencji w ogóle. Bez recept dla widza i łatwych odpowiedzi.
To jest raczej dzielenie się procesem, coraz b a r d z i e j b o g a t s z y m i r e f l e k s j a m i ,
ś w i a d o m y m uczestnictwem w odczytywaniu kolejnych znaków i odcisków pamięci. Jako
potwierdzenie: „JESTEM”. Jako „SEGREGATOR OBECNOŚCI”. Tak jak w malarskiej tkaninie pt.
MAGNIFICAT MARE DOMINI, gdzie w owym morzu uwielbienia w ciszy łączę się łaską… jego
docelowej drogi. Tym jest właśnie dla mnie nade wszystko współczesne dzieło – w człowieku
– „TU I TERAZ” – choć w poczuciu własnym odbiorcy – rozpięte w czasie i przestrzeni. Czuję bowiem, że jestem częścią świata przekształceń – szeroko rozumianej postawy – na wyciągnięcie
ręki – w głąb i przenikań przez czas przeszły i przyszły. Czuję, słyszę wyraźnie jak tyka, jak walec
egzystencji nakłada następną warstwę. Zawieram więc np. tradycję tkaniny epickiej nawiązując
do opon pontyfikalnych świątyń i dworów dawnej Polski, jak w tkaninie pt. Ultra Vires gdzie
przez oszczędność formalną, kolorystyczną i symboliczną zbliżam ją do współczesności. Dlatego
coraz więcej milczę, aby mógł usłyszeć. Nasłuchuję, aby zbliżyć się do tych nieodkrytych myśli.
Gdzie poza zasięgiem wizji zdarzają mi się mosty, które wzmacniam siłą przedmiotu i energią
pytań. Po drugiej stronie często wyczuwam odpowiedź na zewnętrzne i wewnętrzne konteksty
człowieka. Także na poetykę tajemniczej figury i jej ślady. Jak w pracy Ecco Signum, gdzie małe
wybrane projekty – pejzaże składają się na sondę zapuszczoną głęboko w skrywane aspekty
współczesnego „lustra” – materii człowieka i sztuki.
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Rafał Strent

FAREWELL

J

est oczywiste, że co się narodzi, musi kiedyś zwolnić miejsce dla następnych bytów. Próby
reanimacji tak znaczących zjawisk jak Teatr Kantora czy Grotowskiego, jak Międzynarodowe
Biennale, a teraz Triennale Grafiki w Krakowie, zbyt często mają cechy „uporczywej terapii“
i lepiej ustąpić w porę niż…
System aksjologiczny w sztuce współczesnej wydaje się dziś rozregulowany, wolność myli się
z anarchią, a kryterium mody zastąpiło tę nienazywalną, ale i niezbywalną cechę dzieła, którą
Mircea Eliade określił jako „resztę magiczną“.
Przyszedł czas, kiedy trzeba przekonywać, że nie wszystko co sztuczne jest sztuką. Że prowokacja nie jest jedynym powodem uprawiania twórczości artystycznej, natomiast przyjęcie jej jako
metody wymaga eskalacji środków. Wybryki, owszem, przynoszą rozgłos, ale tylko chwilowy,
zaś aby go podtrzymać, należy potęgować bodźce – aż do absurdu…
Można by paradoksalnie pomyśleć, czy dzisiejsze rozchwianie wartości nie jest aby następstwem
coraz powszechniejszej akceptacji demokracji. Jeśli większość ma rację, to przecież ludzie mądrzy,
zdolni, kulturalni, pracowici i kierujący się altruizmem są w mniejszości! A kryterium mody jest tak
łatwe w ocenie: nowe jest inne, czyli ważniejsze! Resztę pal sześć – ale nie wiem, czy chcę być przywiązany do takiego świata.
Mozart dla swego czasu był kompozytorem popularnym, miał nieznośne obyczaje, ale był
genialny. Muzyczny pop art po latach okazał się wykwitem najwyższej kultury. Dlatego trzeba
nam dystansu i pokory. Unikajmy kategorycznych sądów. Wartości w sztuce, jak przekonuję od
dziesięcioleci, obiektywizują się po dwustu latach. Wystarczy więc poczekać…
A kultura to jedność nauki, technologii, sztuki i może jeszcze dobrych obyczajów. Jestem
głęboko przekonany, że sztuka jest jednak immanentnym składnikiem kultury, choć to pogląd
już ryzykowny. Jestem też pewien, przyjdzie nam czas refleksji i tęsknoty za tym, by czuć się
lepiej w sztafecie pokoleń. Po tzw. eksperymentach z lalką Barbie, obieraniem ziemniaków
w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i po Piramidzie zwierząt (na rogach świątyń buddyjskich
takie symbole korzystnej współpracy tkwią od wieków, nie wspomnę już o adaptacjach w europejskich bajkach dla dzieci), po opinii Stockhausena o ataku na WTC jako największym dziele
sztuki, trudno będzie szokować „prawdziwą nowością“. Lepiej już mieć przodków z Altamiry,
czuć się młodszym kolegą Fidiasza, El Greca i Picassa. Zaś Wiedeńskich Akcjonistów traktować
z dystansem, jak niewydarzone koncepcje społeczne, wśród apologetów nazywane czynnikami
postępu, bądź „parowozami dziejów“ (to Broniewski o rewolucji i komuniźmie). Przerabiałem to
osobiście i za więcej dziękuję. Podobnie jak za sztukę krytyczną, będącą przecież czymś w rodzaju
socrealizmu à rebous. Bo przecież w sztuce postęp nie istnieje!
Wiedeńska Albertina w środowisku grafików uchodzi za najważniejszą europejską kolekcję
sztuki powielanej. Ma w swych zbiorach odbitki chyba wszystkich autorów, którzy zaznaczyli
swoją artystyczną obecność w minionym czasie. Mniej natomiast wiemy o drugim, równie
ważnym centrum gromadzącym sztukę na papierze.
Berlin, który odzyskał miano Permanentnej Stolicy Kultury, wśród natłoku atrakcji, gdzieś tam na
peryferiach zachwala swój Kupferstichkabinett. A miejsce jest godne najwyższej uwagi. Ma w zbiorach pół miliona odbitek graficznych i sto tysięcy rysunków, pasteli, akwarel autorstwa uznanych od
tysiąca lat największych artystów europejskich. Są wśród nich Botticelli, Dürer, Altdorfer, Grünewald,
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Bruegel, Rembrandt van Rijn, aż po klasyków modernizmu, pop artu, konceptualizmu, po minimal
art etc. Do Berlina łatwo codziennie dojechać i wrócić.
Berlin był zniszczony podobnie jak Warszawa, Rotterdam, Wrocław, Drezno, czy Gdańsk. W wojennej furii ginęło wszystko, co się nawinęło. Architektura, rzeźba, malarstwo i biblioteki poszły w pył.
Uchowały się papiery! Kupferstichkabinett to dziś nie tylko wspaniały zbiór kultury. To także świadectwo heroizmu wielu ludzi, mających świadomość jego wartości, dla których warto było narażać życie.
Trudno pojąć, skąd w naszym narodzie, w naszym mieście, pojawiła się tak duża i silna grupa
twórców znajdujących satysfakcję w fizycznym wysiłku podczas odbijania grafik. Są to ludzie znani
i uznani w całym światowym środowisku. Wiedzą, że od tzw. zamysłu twórczego do finału w postaci
odbitki czeka ich żmudna, kosztowna, usłana kolcami droga problemów mentalnych, emocjonalnych
i technicznych. Trudno tę profesję lokować w kategorii zawodu, bo przecież rynek praktycznie nie
istnieje – mimo że grafika bywa nazywana sztuką demokratyczną (bowiem jednostkową cenę pracy
dzieli się przez liczbę nakładu). Dopóki jednak nie odtworzymy klasy średniej, dopóki braki kwalifikacji
kulturalnych nie będą powodem kompleksów wszelkiego rodzaju „elit“, dopóty twórczość będzie
rodzajem pary w gwizdek. Artysta pracuje, bo musi. Filozofowie nazywają to imperatywem kategorycznym. Jeśli zaś społeczeństwo zajęte jest napełnianiem brzuchów i kieszeni, niewiele widząc
ponadto, to trudno się potem dziwić, że po doznania trzeba nam jeździć do Wiednia i Berlina. Najbliżej!
Potężne i znaczące w świecie Centrum Sztuk Graficznych, jakim stała się Warszawa, będzie musiało
obejść się bez permanentnych konfrontacji. Znamienne, że jesteśmy oto jedyną w Europie stolicą
bez możliwości ekspozycji dużych wystaw plastycznych. Kraków ma ich kilka, podobnie Wrocław,
Katowice, Gdańsk, a nawet powiatowy obecnie Toruń. Władze zapominają, że sztuka to czynnik
miastotwórczy – efekt Bilbao jest powszechnie znany, zaś wsparcie dla fermentu pochodzącego
ze środowiska akademickiego z dwudziestotysięcznego Rzeszowa w 1945 r. uczyniło dziś miasto
dwustutysięczne, z ogromną perspektywą rozwoju. Wyobraźnię w każdej dziedzinie najłatwiej
kształtować przy pomocy kwalifikacji artystycznych, bowiem niezbędna w niej kompozycja to nic
innego jak zdolność ogólnej oceny rzeczywistości. Wiedział o tym Steve Jobs, twórca sukcesów m.in.
Apple`a. Do swych ostatnich dni powtarzał, że wszystko zawdzięcza podstawowym kwalifikacjom
plastycznym. Bez tego bylibyśmy jak Straszni mieszczanie Tuwima: – A patrząc – widzą wszystko oddzielnie. Że dom… że Staszek… że koń… że drzewo.
Oto skończył się czas, kiedy wrażliwy i mądry wojewoda warszawski Bohdan Jastrzębski
widział sens w promocji tego, co zupełnie niewymierne, ale niezwykle cenne w dalszej perspektywie. Bez wątpliwości znalazł środki na trzy pierwsze lata funkcjonowania Grafiki Warszawskiej,
a i potem wspierał ją w miarę możliwości.
Konkurs był w zamierzeniu kontynuacją Najlepszej Grafiki Miesiąca, która pod egidą Okręgu
Warszawskiego ZPAP funkcjonowała od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku aż do 13 grudnia
1981 r. ZPAP jako pierwsze stowarzyszenie twórcze poparło robotnicze protesty na Wybrzeżu,
za co po zostało w stanie wojennym rozwiązane. Całym jego dobytkiem dysponowali tzw.
likwidatorzy. Rozdrapano więc też zbiory grafik nagradzanych przez lata, a resztki (podobno)
przekazano do warszawskiego Muzeum Narodowego.
Od 1994 r. Grafika Warszawska zgromadziła niemal tysiąc wyróżnionych prac. Nie zanosi się,
by powstało tutaj zainteresowanie jej dorobkiem. Proponuję zatem, by potraktować zbiór jako
nasz wkład w jednoczenie Europy i przekazać je do Albertiny, bądź do Kupferstichkabinett.
Wielu z nas już tam jest, toteż Grafika Warszawska będzie uaktualnieniem zbiorów. Pewnie nie
będą zbędnym darem, kwiatkiem do kożucha…
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Kultura – co to pojęcie dla nas znaczy?
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ultura. Termin tak pojemny, że trudno znaleźć obszerniejszy. Jedni pojęcie wywodzą z łacińskiego cultura agri – uprawa ziemi, inni odnoszą je do (znacznie wcześniejszych) kultów.
Definicji kultury jest tyle, ilu definiujących.
W moim rozumieniu najbliżej prawdy będzie dziś pojmowanie jej jako jedności nauki, techniki,
dziedzictwa historycznego i sztuki. Trzeba też włączyć cały obszar zachowań ułatwiających życie
pośród siedmiu miliardów ludzi. Sfera sacrum bez wątpienia też się w nim lokuje. Swoją drogą,
jak tu blisko do platońskiej triady, która łączyła w jedność prawdę, dobro i piękno.
Społeczeństwa o ugruntowanej demokracji mają do kultury stosunek w pełni ukształtowany. Znają jej wartość w każdym sensie, także jako wyróżnik cywilizacji i czynnik stabilizacji.
Bo kultura to również umiar. Dzikie obyczaje kierowców na polskich drogach to jedna z owych
dysfunkcji społecznych. Kultura może kształtować wyobraźnię, której wyraźnie brakuje „drogowym szaleńcom“.
***
W amerykańskich nekrologach pisuje się: „był człowiekiem kompromisu“. O zmarłych i tam
mówi się dobrze, ale cecha społecznej kwalifikacji, jaką bez wątpienia jest umiejętność współdziałania, okazuje się w tym praktycznym kraju szczególnie cenna. Współpraca jest przecież
metodą zwielokrotnienia sukcesu.
Konserwatorzy sami ucierają pigmenty i mieszają farby według starych receptur, bo muszą
uzupełniać ubytki malowideł tworzywem o składzie podobnym do tego z epoki. Malarze kupują
gotowe materiały, oparte na współczesnych spoiwach i pigmentach – które bez udziału wyrafinowanej chemii są nie do pomyślenia. Obraz nadal maluje się w pracowni, ale artysta może
skupić się na zamyśle twórczym, na jakości przekazu, czy jego sensie społecznym. Ten luksus poprzedza wysiłek wielkiej liczby „kooperantów“, o których nawet nie pamiętamy. A szkoda. Malarz
i kompozytor może sobie pozwolić na pracę w samotności, ale coraz więcej twórczych profesji
wymaga współpracy: od montażystów, obsługi sceny i planu filmowego, przez producentów
komputerów i autorów programów, aż po współuczestników happenin–gów czy performance’ów. „Człowiek bez społeczności ani pomyśleć się nie da“ – mówił francuski Encyklopedysta.
Realizacja określonego celu wymaga kultury współpracy i bez niej nic nie da się osiągnąć.
Sens kultury w życiu społecznym jest nie do przecenienia. Idąc za Encyklopedystą: tak jak
„człowiek bez społeczeństwa ani pomyśleć się nie da“, tak nie da się pomyśleć społeczeństwo
bez kultury. Przyjmując kolejną jej definicję jako zbioru reguł normujących współżycie warto
pamiętać, że kooperacja jest metodą na zwielokrotnienie sukcesu. Stopień komplikacji wielu
obszarów wiedzy zmusza specjalistów do współpracy, w której osiąganie celów wymaga wzajemnego zaufania. Oto jest kres wąskich specjalizacji. Nie wolno nam zamykać się w swoich
wyrafinowanych i ciasnych komórkach, bo czas eremitów minął. Fizykę kwantową otwierajmy na
poezję, a sztuki performatywne na informatykę. Po szczęśliwym powrocie do reguł demokracji
kilka ambitnych polskich uczelni specjalizujących się w naukach przyrodniczych i technicznych
wzbogacało programy nauczania o fakultety z zakresu humanistyki, albo i sztuki. Studenci jednakże przyglądali się temu eksperymentowi jako dziwactwu. Projekt upadł z braku chętnych.
Szkoda, bo jego cel był niezwykle budujący i praktyczny, podobny do programu kalifornijskiego;
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był z nim nawet zbieżny w czasie. Nie trafił pod właściwy adres, bo do głosu właśnie doszło pokolenie zupełnie pozbawione edukacji kulturalnej. Dziś ten problem dotyczy już elit politycznych
i społecznych, od Parlamentu po Episkopat.
A jeszcze pięćdziesiąt, sto i dwieście lat temu, w warunkach opresji trudnych do wyobrażenia,
ogólne kształcenie zawierało wszystkie niezbędne do normalnego życia kwalifikacje, nie tylko
techniczne, ekonomiczne, przyrodnicze, ale także najszerzej rozumiane przygotowanie humanistyczne. Rysunki z podróży Słowackiego, Norwida i Niemcewicza urzekają nie tylko wdziękiem,
ale i profesjonalizmem. Ten ostatni – pisarz przede wszystkim – był przecież członkiem założonego w r. 1800 Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w prostej linii antenata dzisiejszej Polskiej Akademii
Nauk. Komu to przeszkadzało, że uczeni i artyści rozumieli się bez tłumaczy?
Każdy dłuższy wyjazd do Niemiec przypomina, że tamtejsze społeczeństwo żyje kulturą na
co dzień. Zaprzyjaźniony berliński pastor, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie uczestniczył w inicjatywach stowarzyszenia Syrena (założonego przez dr Krystynę Graef
i Hannę Kassyanowicz) pozostawiał obowiązki, również towarzyskie, aby pograć w amatorskim
kwartecie smyczkowym! Pozazdrościć! Ciasnym pragmatykom trudno pojąć, bo przecież nic
z tego nie miał – poza satysfakcją kontaktu ze sztuką wysokiej próby. Może więc warto zacząć
kojarzyć dominującą rolę Niemców w wyrafinowanych technologiach i równie wyrafinowanym
eksporcie z ich codzienną otwartością na kulturę? Podczas objazdu Stanów Zjednoczonych skonstatowałem, że czterdzieści procent Amerykanów ma niemieckie korzenie, mimo że językiem
urzędowym jest praktyczny – bo prosty – angielski. Może zatem sukcesy „Pierwszego Mocarstwa“
także wynikają z symbiozy praktycznego życia z kulturą? Warto pamiętać, że prosty mechanizm
odpisu podatkowego utrzymuje kulturę, sztukę mimo, że nie istnieje tam zinstytucjonalizowane
resortowe ministerstwo.
Premier Tadeusz Mazowiecki dał nam podobną ustawę, ale następne rządy szybko ją usunęły, oszczędności zaczynając, jak zwykle, od kultury. Dla elit politycznych to zbytek i fanaberia,
bo kraj jest na dorobku, bo wiekowe zapóźnienia, bo musimy dogonić najlepszych etc. Nigdy
nie dogonimy, lekceważąc kulturę! Do inwencji i kreatywności trzeba innych kwalifikacji, szerokiego spojrzenia ogarniającego wiele dziedzin, umiejętności kojarzenia i wychwytywania
zjawisk w odległych obszarach. Do tego potrzebny jest codzienny kontakt z kulturą. Tylko ona
zajmuje się „ogólnym oglądem rzeczy“. Nie ma zatem innej, szybszej i tańszej drogi zdobywania
kwalifikacji niezbędnych do sprostania wyzwaniom przyszłości niż edukacja kulturalna. Nie ma
innowacyjności bez kreatywności, ta zaś rodzi się najchętniej w kulturze. Warto pamiętać, że
popularne dziś urządzenie diagnostyczne jakim jest tomograf, to nic innego jak – w uproszczeniu – skojarzenie komputera z aparatem rentgenowskim. Trzeba było jednak wyjść poza małe
zawodowe podwórko i spojrzeć szerzej. Twórcy przyrządu dostali zań Nagrodę Nobla. W gruncie
rzeczy była to nagroda za wyobraźnię!
Pracując nad reformą programową dla Ministerstwa Edukacji Narodowej byłem świadkiem
rozmowy szefa zespołu przedmiotów humanistycznoartystycznych z nau–czycielem muzyki
z Łomży. Tenże nauczyciel pytał: Profesorze, a ma Pan dzieci? – Tak, mam dwóch synów. – A czy
uczą się muzyki? Tak, obydwaj. – A jak radzą sobie z matematyką? – To ich ulubiony przedmiot. –
A niech Pan sobie jedno z drugim skojarzy!
Po tym już oburącz głosowałem za przywróceniem matematyki jako przedmiotu maturalnego.
Ten prosty test łomżyński przypomina, że człowiek jest jednością. Kompozycja artystyczna jest
małą próbą zrozumienia logiki universum. Czasem próbą udaną, a najczęściej nie. Niektórym,
jak Mozart, zdarza się trafiać gdzieś blisko tajemnic boskości. Na codzień służy ona uświadamianiu jedności świata. Kompozycja w swej istocie jest przecież tylko konstrukcją dzieła, którą
trzeba wypełnić treścią. W plastyce to rodzaj geometrii będącej obrazem matematyki, ta zaś jest
przecież jedyną dostępną na ziemi formą ideału! Tuwim pisał, że sztuka to „skok barbarzyńcy,
który przeczuł Boga“. Ćwiczenia kompozycyjne pozwalają uzmysłowić, jak ważne jest kojarzenie
faktów. Jeszcze trochę, a będzimy wręcz skazani na szukanie rozwiązań, także w nauce, drogą
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intuicji – co w sztuce jest przecież codziennością. Wiedza rozrasta się w postępie geometrycznym, jej ilość i złożoność przerasta możliwości percepcji nawet bardzo dobrze przygotowanych
osób. Problem w tym, że owo przygotowanie jest specjalistyczne. Wąskie wycinki wiedzy nie
pozwalają na ogarnięcie wszystkiego, co wokół. Historyk sztuki uważa, że wie lepiej o co chodzi
artyście, ten zaś jest przekonany, że adwersarz wymądrza się w odwecie, bo nie dostał się na
Akademię. Chemik lekceważy obydwu i jest pewien, że wszystko uzależnione jest od wzorów
strukturalnych, inżynier żyje przekonany, że świat można policzyć i zaprząc do pługa, a genetyk
próbuje dłubać w strukturach danych przez Przedwiecznego. Każdy z nich – każdy z nas – jest
na swój sposób niezwykły. Każdy dysponuje jakąś porcją wiedzy i doświadczeń – ale żyjemy
osobno. I to jest problem naszych czasów. Kto wie, czy kardiologowi nie pomoże w pracy bliski kontakt z grafiką, czy architekt nie wzbogaci się mikrobiologią, a kompozytor nie znajdzie
inspiracji w astronomii…
W amerykańskich uczelniach, gdzie odbytym kursom towarzyszą precyzyjnie zdefi–niowane
punktacje (coś jak przejęty stamtąd europejski system ECTS), student medycyny, indywidualnie kształtując program nauczania, może zaliczyć np. semestr rysunku w uczelni artystycznej
i uzyskuje akceptację na swoim kierunku studiów. Ta swoboda w kształtowaniu własnej edukacji
zdumiewała mnie, ale i skłaniała do weryfikacji naszych europejskich przyzwyczajeń. Amerykanie są praktyczni!
Na spotkaniu inicjującym prace nad reformą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej oklaskami przywitano ideę nauczania holistycznego. To już dziś truizm, że kształcić należy
szeroko, strukturalistycznie, ponadto przez całe życie. Od tego nie ma już odwołania! Program
wówczas przygotowany zweryfikowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Był dobry w skali możliwości. Ale to od dziesiątków lat pierwszy krok we właściwym kierunku!
Potem jednak zaczęło się „polskie piekło“. Pojęcie „konstruktywna opozycja“ nie przyjęło się
w naszym kraju, więc wszystko co robi ekipa aktualnie rządząca, w oczach opozycji jest złe
z definicji. Obstrukcja zaczęła się już wtedy, gdy zaproponowano obowiązek szkolny w wieku
sześciu lat. Mieliśmy wtedy najmniejszą liczbę sześciolatków, a więc reforma mogła być najtańsza!
Wspomniana reforma zawiera spójny program przedmiotu, który nazwaliśmy „pla–styka
i media“. Od cyfrowych narzędzi nie ma ucieczki, a dzieci obcują z nimi bez kompleksów od
pierwszych świadomych chwil. Umieściliśmy tam blok zajęć praktycznych zrównoważony
stosowną porcją wiedzy o sztuce. Apelowaliśmy do autorów programów innych przedmiotów
o paralelność tematyczną, bądź historyczną. „I teraz – powiedziałem Pani Minister na finalnym
spotkaniu – wystarczy to sprawnie wprowadzić w życie, by pierwsze efekty zobaczyć za dwadzieścia
lat!“ Tak, bo w kulturze, jak w sadownictwie, efekty przychodzą po bardzo długim czasie. I nie
wolno niczego odkładać na potem. Każdy stracony rok jest nie do odrobienia. Geniusz rodzi
się rzadko, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego właśnie tam. Nie wolno stracić okazji.
Fenomen sztuki wymaga sprzyjających warunków, a naszym obowiązkiem jest je zapewnić.
Malarstwo holenderskie zaistniało w XVI i XVII wieku dzięki temu, że nie było tam rujnujących
wojen, że majętna klasa średnia tworzyła zapotrzebowanie, a była na tyle światła, że inwestowała nie tylko w konsumpcję. I nagle pojawiło się wieku znakomitych artystów, od Bruegla po
Rembrandta i Vermeera van Delft.
W każdym pokoleniu znajdą się wybitni twórcy, jedynie trzeba dać im szansę. Nie wolno
mówić, że nas jeszcze na sztukę nie stać: Memling pojawił się na świecie tylko raz! Podobnie
jak Bach i Szekspir.
Bywają miejsca i okresy spokojne, sprzyjające sztuce i artystom. Prywatny mecenat jest
rozwiązaniem optymalnym, ale w naszej części Europy jeszcze dość egzotycznym. We Florencji
pewnie jest więcej zabytków niż w całym naszym kraju. Odpowiednio zadbane przyciągają
turystów z całego świata przez okrągły rok: a więc napędzają koniunkturę, bo każdy z nich
gdzieś musi spać, coś musi zjeść i jeszcze coś – niepotrzebnego – kupić. Historii nie odwrócimy,
trudno też zamienić ten „przewiewny“ kawałek kontynentu na jakiś inny. Dlatego naszą szansą
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jest sztuka współczesna. Kiedyś trzeba zacząć gromadzić i chronić to co w niej najlepsze. Potem wystarczy poczekać kilkaset lat… Choć to nie całkiem prawda. Fundacja Guggenheima
zbudowała w Bilbao Muzeum Sztuki Współczesnej, które zamieniło ośrodek przemysłu ciężkiego
w centrum artystyczne, do którego się pielgrzymuje. To też może być atrakcja, jak się okazuje.
Mamy już kilku artystów, którzy sami zdobyli światowe uznanie. Innych trzeba wylansować, bo
mimo wspaniałych talentów nie mają za grosz umiejętności nazywanych dziś public relations.
Przede wszystkim jednak zechciejmy zrozumieć, że nie będzie kreatywności, czy innowacyjności bez zasadniczej zmiany stosunku do kultury. I bez odwagi, która pozwoli przełamać
opór tych, których skrzywdzono, nie uwrażliwiając ich na wartości w sztuce, nie uświadamiając,
że człowiek jest jednością. Że potrzeby ducha są równie ważne jak materialne, coraz bardziej
policzalne ciało.
Żyjemy, często zupełnie nieświadomie, w dobie największej rewolucji technicznej od czasów
Gutenberga. Nie ma już dziedziny życia, w której nie używa się narzędzi cyfrowych i technologii
informatycznych. Dlatego wszystko, co da się zmierzyć, zważyć, zeskanować, będzie można
niebawem prześledzić z każdej strony, ocenić i poprawić co się da, a resztę przemodelować,
bądź spacyfikować, jeśli to „coś“ będzie stanowić zagrożenie.
Wprawdzie policzalne ciało może być siedliskiem nieobliczalnych idei czy emocji, ale to już
trzeba nam przyjąć jako czar istnienia…
Burzliwy rozwój narzędzi cyfrowych przybliża też czas, kiedy będzie można precyzyjnie
ocenić kompozycyjną jakość dzieła sztuki. Przypominam: to jest ten szkielet do wypełnienia
humanistyczną, emocjonalną treścią. Podstawowa zasada równowagi, znana z równań matematycznych, obowiązuje i tutaj. Jeśli liczba czarnych elementów w ogólnie szarym rysunku jest
do wyodrębnienia przy pomocy skanera, do policzenia dla komputera, to problem równowagi
już dziś biegle rozwiązują koloryści filmowi i graficy projektanci. Posługują się tymczasem swoją
wrażliwością, wykształconą na wiekowej tradycji kultury. Narzędzie, które dziś przeczuwam, pomoże im w pokonywaniu technicznego etapu przygotowania zamysłu twórczego. Będą mogli
skupić się na własnej wypowiedzi, albo na reakcji na potrzeby innych: uczonych, praktyków
i twórców idei, których nawet sobie nie wyobrażamy. Bo komplikacja świata jest głębsza, niż
podpowiada codzienne doświadczenie.
Podczas studiów pracowałem w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Wystawiano tam
komedię Jerzego Jurandota zatytułowaną „Dziewiąty sprawiedliwy“. Intryga była oparta na
biblijnej opowieści o ekipie aniołów, którzy ruszyli na ziemię, aby ocenić rzeczywisty stan zepsucia w Sodomie. Ten stan dziwnie przypominał polską rzeczywistość. Po scenie zataczał się
Poeta, który powtarzał: – Wszystko przede mną było prekursorstwem, a wszystko po mnie będzie
epigoństwem. Jedynym prawdziwym poetą jestem ja, Sebeon!
Kabotynizm dotyka wiele osób o rozdętej ambicji, zarówno uczonych, przywódców religijnych
i społecznych, polityków i artystów – nikt nie jest wolny od małości.
Kolejnym pilnym zadaniem w obszarze kultury jest wypracowanie mechanizmów współpracy
pomiędzy wszystkimi autonomicznymi jednostkami. Wypracowanie świa–domości, że razem
zrobimy więcej. Nie wolno więc tolerować reakcji plemienia, stada i podobnych odruchów atawistycznych. Moje geny są najważniejsze – ale to nie powód, by demolować miasto i atakować
stado odziane w inne szaliki. Tolerancja jest tylko dla tolerancyjnych. Moja swoboda kończy się
tam, gdzie koliduje z Twoją. Warto więc przypominać, że największe państwo Europy wtedy
święciło chwałę, kiedy było celem ucieczek wszystkich prześladowanych. Żydowskie Polin znaczyło „tutaj odpoczniesz“… Polacy byli w nim mniejszością…
Dwieście lat poza bytem politycznym wytworzyło w wielu z nas syndrom ofiary. Ten fragment
europejskiego subkontynentu jest rzeczywiście mało bezpieczny, ale oto mamy szansę wyjść
z zaklętego kręgu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak komfortowej sytuacji, by wokół mieć niemal
samych sprzymierzeńców. Trzeba zrobić wszystko, aby móc ich nazywać przyjaciółmi. W czasach
podziału świata na dwa wrogie obozy pragmatycy zabiegający o porozumienie wysyłali do
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przeciwnika, na początek, a to sportowców, a to artystów. Bo system wartości w obydwu tych
grupach jest zrozumiały i czytelny. Dziś trudno odróżnić na pierwszy rzut oka dzieło Argentyńczyka od produktu artystycznego z Japonii. Świat nam się unifikuje i trudno powiedzieć, czy
to dobrze, czy źle. Pewnie będzie tak, jak z wartościami artystycznymi, które obiektywizują się
po dwustu latach. Codzienny kontakt z całym globem pozwala każdego dnia konstatować, że
elementarne problemy naszego gatunku wszędzie są podobne. Po co zatem nadstawiać własną
głowę za sprawy, którymi ktoś manipuluje dla swoich ciemnych interesów? Prawdziwych różnic,
mogących przynieść korzyść wszystkim, poszukujmy w niezwykłej wyobraźni i umiejętności
kojarzenia odległych faktów. Wartościowanie na podstawie różnicy płci, wyznania (bądź jego
braku), koloru skóry, lub identyfiacji kulturowej trzeba nam traktować jako niegodne człowieka
w nowym tysiącleciu. Starsi Bracia w Wierze, jak nazywał naród żydowski Karol Wojtyła, zachowali
tożsamość tylko dzięki kulturze. Co znaczą 123 lata polskiej nieobecności na mapie wobec ich
doświadczeń sięgających tysiącleci. Niezależnie od warunków, często bardzo podłych, wszyscy
oni umieli czytać, pisać i liczyć (oczywiście, w zgodzie ze starożytną doktryną dotyczyło to tylko
chłopców). Pamięć ćwiczyli na Torze. Jeśli Niemcy wprowadzili powszechne nauczanie w XIX
wieku, Polacy likwidowali analfabetyzm po Drugiej Wojnie, to Żydzi tego problemu nigdy nie
znali. Pewnie dlatego mają tylu wybitnych twórców nauki i sztuki (czyli kultury), poczynając od
jazzu aż po biotechnologię i astrofizykę. Prof. Szewah Weiss rozmarzył się nad myślą o pozycji
Polski, gdyby nie dotknęła świata Druga Wojna: „ – Kraj bogaty, szanowany, co roku kilka Nagród
Nobla“…
Za literacką wersję jidisz uznano jego odmianę galicyjską, z mnóstwem słowiańskich wyrazów;
sam zaś język jest przecież, w pewnym skrócie, mową niemiecką zapisaną hebrajskim alfabetem.
Oczywisty w mentalności tych obydwu narodów odruchowy szacunek dla najszerzej rozumianej
kultury nie może być przypadkowy. Uczmy się od nich!
Tożsamość jest kluczowym pojęciem w kulturze. Jednakże nigdzie nie jest powiedziane, że
trzeba ją odnosić do klasyfikacji narodowych. Romantyzm podniósł pojęcie nacji do grupy najwyższych wartości, ale w historii kultury jest dziś czymś w rodzaju fajerwerku, pięknego zjawiska,
które na chwilę zaprząta pamięć. Był więc czymś jak sztuka dekoracyjna. Na tym (powtórzę)
przewiewnym fragmencie subkontynentu tożsamość nie może być jednoznaczna.
W barcelońskim Muzeum Historycznym można zwiedzać wystawę pokazującą całą przeszłość miasta powstałego przed Chrystusem. Idzie się, coraz niżej, oryginalnymi ulicami sprzed
wieków. Jest tam fragment trasy zachowanej z czasów najazdu Wandali, którzy przez Katalonię
wędrowali do północnej Afryki, niszcząc wszystko po drodze. Na załączonych mapach początek
ich wędrówki to dorzecze Wisły!
Kiedy widzę zniszczone stadiony i wiaty przystanków, kiedy spotykam brutalne zdziczenie
i zwierzęcy ryk plemiennych pieśni, jakieś marsze z pochodniami, tłumaczę je sobie genetyczną
schedą po tamtych przodkach. Obrzeża Paryża zasiedlają emigranci z Maghrebu: oni też pewnie
mają trochę bagażu genetycznego z dorzecza Wisły…
Co może znaczyć pojęcie „tożsamość“ wobec wszystkich tych wpływów: religijnych, kulturowych, narodowych, genetycznych na ziemi, przez którą całe wieki wędrowali ludzie o bardzo
zróżnicownych kryteriach identyczności. Nomadzi znad Wołgi znajdowali ślady wcześniejszych
plemion. Germanie byli tutaj u siebie, nim wyparły je ludy przybyłe z Azji. Potem pokojowo
usposobieni wędrowcy postanowili zająć się uprawą ziemi (która, jak wiadomo, wymaga czasu
i stabillizacji), zaczęli dogadywać się między sobą i ekspandować na południe i zachód. Wtedy
zjawili się przybysze z najdalszej Azji i – jak wcześciej Wandalowie – równali wszystko z ziemią.
W Muzeum Historycznym w mongolskim Ułan Bator widnieje mapa pokazująca zasięg trzynastowiecznego imperium. Punktem najdalej wysuniętym na zachód jest Legnica. Kto wie, jak
by mogła wyglądać Europa, gdyby nie umarł nagle chan Mongołów urzędujący w Charchorin
(przez Marco Polo nazwanego Karakorum). Podbita wtedy młoda Rosja po ekspansji zachowała
w kulturze tzw. otczestwo: imię ojca lokowane przed rodowym nazwiskiem (Mongołowie two-
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rzą nazwiska od imienia ojca). Ten czas można traktować jako upadek kultury i gospodarki, ale
także jako wymuszoną fazę zmieniającą mentalność. O genetycznych wpływach nie wspomnę,
bo są oczywiste. Tożsamość zależy od tylu czynników, że nie wolno wykluczać żadnego z nich.
I żadnego się wstydzić. Wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy, nie ma więc sensu dzielić się
bardziej niż to wynika z różnicy płci. Reszta przecież jest równie atrakcyjna, jak ta podstawowa.
Wyżej przytaczałem własną wypowiedź na temat skutków reformy programów szkolnych
w odniesieniu do kultury. Nauczanie holistyczne, ścisłe związki pomiędzy kształceniem przedmiotowym, edukacja permanentna – to tylko hasła wymagające pilnej i mądrej realizacji. Liczba
uczelni artystycznych stale rośnie. Oprócz szkół publicznych, finansowanych z budżetu państwa,
powstało wiele innych, prywatnych, społecznych, itp. Wciąż powstają nowe, lepsze i gorsze,
ambitne i te, które można uznać za placówki komercyjne. Ale są. Niemal wszyscy absolwenci
szkół średnich studiują. Dziś co dwudziesty student w Unii Europejskiej to Polak!
Można narzekać na poziom wielu tych „przedsięwzięć edukacyjnych“, ale cieszyć się trzeba
z powszechnego pędu do wiedzy. Ogólne przekonanie o możliwości skokowego pokonania
zapóźnień cywilizacyjnych jest godne najwyższego podziwu. Warto tutaj przytoczyć wyniki
badań Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego: najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci kierunku tak pozornie oderwanego od realności jak filozofia! Wystarczy więc wyposażyć
ludzi w sprawny aparat pojęciowy, a miejsce w życiu sami sobie znajdą. Prawo Lamarcka mówi,
że narząd używany się rozwija. Widocznie dotyczy to również głowy…
Wyższych publicznych uczelni artystycznych mamy dziś 19, studiuje w nich ponad 15 tysięcy uzdolnionej młodzieży i ta liczba w ubiegłych dziesięciu latach wzrosła niemal dwukrotnie.
Szkolnictwo artystyczne pierwszego i drugiego stopnia w 631 szkołach kształci 80 771 uczniów
w takich dyscyplinach jak muzyka, plastyka i taniec (dane MKiDN z listopada 2010 r.). Tę ofertę uzupełnia sieć wyższych uczelni (i szkół niższego szczebla) prywatnych, samorządowych,
bądź o mieszanym kapitale założycielskim. Ich liczba jest dość labilna, oferta programowa ma
zróżnicowany poziom, a wykładowcy rekrutowani są głównie z uczelni publicznych: często są
to emeryci w relatywnie dobrej kondycji. W tym wyliczaniu nie wolno pominąć sieci jednostek
kształcących na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych. Pierwsza z tej grupy zorganizowana jest w sieć pod nazwą
Ogólnopolska Rada Edukacji Artystycznej i łączy ponad dwadzieścia wydziałów, instytutów, bądź
katedr. Te kierunki prowadzone są przez wyższe szkoły artystyczne, ale przede wszystkim przez
uczelnie podległe bezpośrednio Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego: uniwersytety,
akademie, a nawet politechniki. Poziom kształcenia w tych jednostkach bywa zdumiewająco
wysoki, a ich rola społeczna jest naprawdę podstawowa. Właśnie one przygotowują kadry do
nadrabiania wieloletnich zapóźnień w edukacji kulturalnej, w organicznej pracy dla instytucji
popularyzujących sztukę poza metropoliami, w podnoszeniu poziomu kulturalnego wszystkich
grup społecznych. A wszyscy zatrudnieni tam nauczyciele akademiccy mają dokładnie te same
prawa, co ich koledzy z uczelni artystycznych. Bywa, że są zawodowo lepsi od tych z uczelni
z tradycjami. I tutaj jest kolejny, sygnalizowany wcześniej problem. Formalna (choć nie merytoryczna) podległość innemu resortowi sprawia, że Ministerstwo Kultury (iDN) mniej jest zainteresowane całą tą sferą nauczania, choć przecież z definicji winno o nią dbać. Okazuje się, że na
podziały dotyczące dziedzin, dyscyplin, specjalności, nakładają się segregacje administracyjne
– co ostatecznie destruuje i tak wątłe więzi społeczne.
Są oto instytuty i wydziały kształcące nauczycieli przygotowujących młodzież do aktywnego
uczestnictwa w kulturze – czyli do pełni życia. Mamy więc kadry, mamy nowy program, mamy
otwartą, zdolną i chłonną młodzież. Problem jawi się w reali–zacji. Nawet najlepsze chęci nie
zastąpią bazy materialnej. Dopóki oszczędności na kulturze będą pierwszym źródłem „łatania
budżetu“, jak długo zdolność „ogólnego oglądu rzeczywistości“ będzie marginalizowana – tak
długo dominacja trywialnego materializmu (zwycięstwo zza grobu jedynie słusznego systemu)
będzie wytyczać perspektywy rozwoju – ograniczonej mentalną ścianą.
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Poza nią jest pozycja Gastarbeitera we własnym kraju!
Uczestnicząc w artystycznym festiwalu w marokańskim Asillah prosiłem ambasadora Czech,
aby na koncert polskich muzyków zaprosił przedstawiciela naszej dyplomacji. Przybyła potem
Pani Ambasador – znakomicie przygotowana arabistka – nie wiedziała jednak o obecności polskich artystów, których wysłało Ministerstwo Kultury. Wąskie komórki i specjalizacje, jak widać,
dotyczą nie tylko wyrafinowanych dziedzin i dyscyplin, ale przede wszystkim naszego życia
codziennego. Nauczmy się wreszcie współdziałania, bo przecież nasi przodkowie na końcu
Pierwszej Wojny zmontowali dość udane państwo z trzech różnych systemów prawnych, z tysiąca
doświadczeń i milionów ambicji. Oficerowie armii często nie mówili po polsku, ale dbali o nasze
sprawy, a nie zaborców. To nie przypadek, że tamto Dwudziestolecie zrodziło tylu wybitnych
ludzi we wszystkich dziedzinach, również w sztuce. Bądźmy przynajmniej równie ambitni.
W Polsce wysoki poziom kształcenia wyższych uczelni muzycznych wynika niejako naturalnie
z przygotowania kandydatów, którzy wcześniej przez długie lata mozolnie ćwiczyli techniczną
sprawność w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Tak przygotowani absolwenci wiedzą ponad wszelką wątpliwość, że na sukcesy i karierę artystyczną mogą liczyć tylko
najlepsi. Przeciętny rolnik może przeżyć bez większych problemów (tym szczególniej, że dotuje
ich zarówno UE, jak i nasze podatki). Natomiast wśród uczonych i artystów liczą się tylko ci najwybitniejsi. A dziś konkurencja w tych dziedzinach dotyczy obszaru całego świata.
Edukacja jest jedynym narzędziem, które może wspomóc nadrabianie zaległości cywilizacyjnych. To żmudny, czasochłonny, pracochłonny i niepewny instrument – ale inny nie istnieje.
W kulturze młyny Boże mielą szczególnie wolno. Trudno być aż takim optymistą, aby przyjąć za
pewnik brak oporów społecznych i entuzjazm dla zmian. Trzeba zatem głosić, forsować mniej
czy bardziej elegancko przekonanie, że człowiek jest jednością. Że oprócz systemu trawiennego
ma jeszcze sferę wartości ekonomicznych, przekonań racjonalnych, ale też życie emocjonalne
i wreszcie transcendentalne potrzeby duchowe, których nie zastąpi żadna z poprzednich jakości.
A wszystko to trzeba wdrożyć w szkole. Ministerstwo Edukacji jest kluczowym resortem w perspektywie następnych dziesiątków, a może i setek lat. Nie ma powodów, aby wierzyć w powrót
do władzy małych, podstępnych i nieufnych ludzi. Może więc idziemy ku normalności? Może
w nadzwyczajnym trybie pokonujemy luki cywilizacyjne i zbliżamy się do społeczeństw, które
przez wieki wypracowy–wały normy współżycia? Nadzieją są młodzi. Oni nie mają kompleksów,
znają reguły gry i języki, o których coraz trudniej dziś mówić „obce“. Są obywatelami świata.
Moja generacja jest im winna codzienne wsparcie, bo to przecież szansa i dla nas.
Programy nauczania można opracować bardzo szczegółowo. Można egzekwować ich literalną realizację. Ale czy to zapewni odpowiednie przygotowanie do życia wśród ludzi? Czy
obywatele Europy i świata będą w podobny sposób wartościować reguły gry? Trudno to dziś
ocenić – jednakże nie znajdziemy się wśród ludzi cywilizowanych, trzymając się zasad stada.
Edukacja kulturalna jest naprawdę najprostszą i najtańszą drogą do wdrożenia właściwych
postaw w życiu społecznym. Może nawet jedyną!
Marzenia i rzeczywistość zbyt często rozmijają się w codziennym życiu. Nie znaczy to jednak,
że ideały są fanaberią. Że niczemu nie służą w realnym świecie. Nie! Jeśli w warunkach ograniczonej ekspresji sztuka islamu wytworzyła tysiąc sposobów na wyrażanie tysiąca emocji, także
intelektualnych, to nie ma powodu by sądzić, że istniejące warunki mogą zamknąć rozwój kultury
i sztuki w naszej części globu.
Wolna kultura i sztuka w naturalny sposób napędza rozwój społeczny. Napędza także technologię, technikę i naukę. Bo wszystko to razem to nic innego jak cywilizacja. Dzięki niej coraz
lepiej rozumiemy naszą rolę wśród siedmiu miliardów ludzi. I naszą – mimo to – wyjątkowość!
Wszystkie detale dotyczące policzalnej wartości edukacji poprzez kulturę można znaleźć na
odpowiednich stronach internetowych odpowiednich instytucji. Nie w tym jednak problem,
lecz w przekonaniu dominującej grupy decydentów, że mimo iż jest tak dobrze, to jednak jest
źle. I że to rzutuje na bliższą i dalszą przyszłość kraju – także polityczną. Edwin Bendyk, zajmując
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się tym samym problemem w Polityce (nr 36/2772 z 4 września 2010) przypomina, że (…) pod
względem liczby absolwentów uczelni artystycznych w stosunku do liczby mieszkańców lądujemy
na ponurym sza–rym końcu europejskich rankingów. Nieco dalej Autor pisze o opracowanym
na Uniwersytecie w Maastricht europejskim rankingu kreatywności (Design–Creativity Index),
w którym (…) Polska zajęła trzecie miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Rumunię i Bułgarię. Także
i w dziedzinie innowacyjności zajmujemy czwarte od końca miejsce w Europie.
Na pewno w tym kontekście warto bliżej przyjrzec się kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. W tym
regionie słynącym z wybitnych wynalazców lokalne władze stworzyły również system zachęt
do osiedlania się artystów. W tej grupie społecznej jest statystycznie najwyższy odsetek ludzi
niespokojnych duchem, poszukujących m.in. idei artystycznych na bazie codziennych ćwiczeń,
dotyczących np. rozwiązań kompozycyjnych. Ich sceptycyzm to nie brak wiary, ale odruchowe
próby innych konstrukcji: może ciekawszych, niekiedy dziwnych, ale czasami rewelacyjnych,
a nawet genialnych. Wiele znakomitych pomysłów powstało dzięki osobom, które nie wiedziały,
że czegoś nie da się zrobić! W Kalifornii artyści pełnią rolę katalizatora : sami nie uczestniczą
w reakcji, ale ją inicjują. Kierując się, jak zawsze, pragmatyzmem, Amerykanie wymyślili dość
enigmatyczne pojęcie „inteligencja plastyczna“. W naszych warunkach trzeba je uznać za kluczowe znamię „ogólnego oglądu rzeczywistości“, za widzialną summę czynników pozwalających
ogarniać wszystkie aspekty świata, te policzalne i tylko przeczuwalne, a nawet marzenia i ideały,
które realnie nie istnieją, ale mają na nią przemożny wpływ.
Analizowanie wciąż mniejszych poznawalnych cząstek tworzy bariery coraz trudniejsze do
przebycia. Dotyczy to wszystkich obszarów poznania. Tej „różniczkowej“ wiedzy nie wolno
lekceważyć, ale trzeba w każdej chwili pamiętać o całości – która i tak jest przecież tym obszerniejsza i bardziej skomplikowana, im więcej o niej wiemy. Inteligencja plastyczna, właśnie
przez ową enigmatyczność, wydaje się być znakomitym instrumentem łączącym bardzo wiele
obszarów doświadczeń, nie tylko wizualnych. Proponuję zatem, aby to pojęcie na dzisiejszy
czas uczynić narzędziem syntezy. Bo trzeba wreszcie zacząć patrzeć ogólnie i wyciągać z tego
wnioski. Szansa na lekarstwo ratujące nas przed wzajemnym niezrozumieniem może pojawić
się dzięki niepraktycznym artystom, którzy jednak zawodowo umieją widzieć całość. Coraz
powszechniejsze jest przekonanie o niemożności pojęcia współczesnego świata. Prof. Teresa
Klaman z gdańskiej ASP napisała niedawno, że „skoro życie jest chaosem, sztuka musi być
porządkiem“. Wielu z nas naprawdę życie odbiera jako chaos, ale to za sprawą owego rozdrobnienia. Struktura rzeczywistości wcale nie zmienia się, jak się często sądzi. Warto choćby
zauważyć podobieństwo formalne pomiędzy stronami internetowymi z ich odnośnikami
(linkami), prowadzącymi do coraz głębszych szczegółów, oraz kształtem kompozycji literackich Miguela de Cervantesa, albo naszego Jana Potockiego z jego „Rękopisem znalezionym
w Saragossie“. Można powiedzieć: błogosławiona inercja, która pozwala w świecie cyfrowym
poruszać się, jak przed wiekami. Bo to przecież jeden z podstawowych czynników motywujących ludzkie decyzje.
Przykłady chaosu mentalnego wywołanego brakami edukacji kulturalnej widać wszędzie
wokół. Blokowiska, podobne na warszawskim Bródnie, wokół Paryża, we Lwowie, Taszkencie
i San Francisco, można nazwać bastardami Le Corbusiera. Idea, z pozoru frapująca, wynaturzyła
się w trywialny pragmatyzm, z akcentem na ubóstwo i brak polotu. Sam pomysł na „maszynę
do mieszkania“ jest z gruntu totalitarny.
Zapomniano, że przez wieki budowano domy nie wyższe niż okoliczne drzewa. Ta zasada
elementarnie porządkowała skalę, ponad którą górowały tylko świątynie. Konstrukcje wzniesione ponad tę miarę, jak Kolosa z Rodos albo Latarnię z Faros zlikwidowała sama natura. Tylko
przysadziste piramidy opierają się opresjom. San Gimignano i inne podobne przedsięwzięcia
architektoniczne budowano wpierw dla bezpieczeństwa, a dopiero potem dla prestiżu. Urbanistyka wyodrębniła się z architektury wtedy, gdy trzeba było powściągać możliwości przerastające społeczne kwalifikacje. Dyscyplina znana i odruchowo praktykowana od starożytności,
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dziś wymaga interwencji w ramach planowania przestrzennego, które łatwiej egzekwować
wśród ludzi z kulturalną ogładą. Natomiast anonimowi obywatele z tych „maszyn do mieszkania“ jako pierwsze uczucie znają alienację, rodzącą cały szereg niezdrowych emocji i odruchów.
O zwiększonej przestępczości ma warszawskim Bródnie pisano nawet za komunizmu, mimo że
cenzura pilnie strzegła, by do publicznej wiadomości nie przedostawały się żadne informacje,
które mogły skazić obraz powszechnej szczęśliwości.
Wielkie miasta, które rosły naturalnie, składają się wielu miasteczek z własnymi ryneczkami,
forami, świątyniami. W każdym jest własna broadway, każde ma własną infrastrukturę, która
pozwala zaspokoić wszystkie codzienne potrzeby. Sprawy wyższej wagi załatwia się w miasteczku, któremu przypadła funkcja wiodąca. Miejscowości planowane „na surowym korzeniu“, jak
mówią architekci, przez długie dziesiątki lat muszą czekać na swoją dojrzałość. Muszą obrosnąć
tkanką naturalnej kultury, jeśli wolno użyć tak paradoksalnego zwrotu. Brasilia, Nowa Huta
i Nowe Tychy będą o status prawdziwego miasta ubiegać się nawet setki lat. Że jest to realne,
dowodzi dostojna dziś pozycja Zamościa. Miasta amerykańskie może nigdy nie będą miały
statusu polis, nawet gdyby przeniosły z Francji kolejne romańskie kościółki, albo za ogromne
sumy ulokowały na kalifornijskich skałach następne greckie zabytki. Kultura wymaga nie tylko
pieniędzy, stabilnych warunków, ale i czasu.
Harmonia to kolejne pojęcie immanentnie związane z kulturą. Może odnosić się do wszelkiej
działalności twórczej – nawet gdy narusza ona zastane kanony – ale na pewno dotyczy norm
współżycia. W obiegowym języku także to nazywamy kulturą. Harmonia społeczna istnieje
tylko jako ideał, postulowany chyba przez każdą siłę polityczną przed kolejnymi wyborami.
Pamiętajmy, że kilka dni przed atakiem na World Trade Center w afgańskim Bamian wysadzono
w powietrze kolosalne figury Buddy. Rzeź inteligencji w Chinach poprzedziło niszczenie dóbr
kultury, nazwane Rewolucją Kulturalną, podobnie też działo się w Kambodży. Odbezpieczanie
pistoletu na hasło „kultura“ znamionuje nadejście zdziczenia. Choć trudno po takim doświadczeniu wraca się do parlamentarnych obyczajów słownictwa, to w warunkach demokracji
należy wyeliminować pojęcie „wróg“, a zastąpić je słowem „konkurent“. Siła argumentów musi
być przed argumentem siły. Wrogiem może być tylko przeciwnik demokracji, a więc i kultury,
bo ta, jak wiemy, najlepiej ma się w harmonijnie zestrojonym systemie społecznym.
Wielowiekowe zapóźnienia cywilizacyjne można nadrobić w relatywnie krótkim czasie.
Społeczeństwa Szwecji, Japonii czy Południowej Korei dowiodły, że to realne. Młodzi mają
w swej naturze „gen innowacyjności“ i wystarczy im nie przeszkadzać. Rolą kultury jest więc
w naszym kraju nauczyć obywateli współpracy i koordynacji działań. Wybitnych jednostek
nam nie brak. Problem w tym, by je wyłowić spośród przeciętności – wielce przecież pożytecznej – i wesprzeć tak, aby mogły zadziwić świat. Mamy wśród nas całe spektrum możliwości
i kwalifikacji, zatem trzeba każdemu przygotować odpowiednie pole działania i właściwie
wykorzystać jego potencjał tak, aby miał poczucie grania sensownej roli wśród ludzi.
Programy szkolne zawierają nadmiar wiedzy encyklopedycznej, której egzekwo–wanie jest
dla nauczycieli łatwe, choć już pożytek edukacyjny trzeba dyskutować: przecież to wszystko
można znaleźć w odpowiednich źródłach, od książek po Internet. Pamięciowe wykuwanie wzorów i zatwierdzonych formułek prowadzi do sukcesów, ale po setkach lat, jak dowodzi nauczanie
Talmudu. Tyle czasu nie mamy.
Problemem u nas jest umiejętność pracy zespołowej. Już podczas działań zmieniają–cych formułę programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej najwięcej kłopotów było z pokonaniem
przyzwyczajeń, że „mój przedmiot jest najważniejszy, że trzeba w nim zawrzeć jak najwięcej
treści, że myśl o stykach i związkach z innymi polami wiedzy, bądź umiejętności, może prowadzić
do umniejszenia mojej wagi“.
Reforma programu edukacji, choćby najlepiej zbudowana, nie przyniesie oczekiwa–nych
dobrych skutków, jeśli będzie wprowadzana tylko formalnie, albo bezdusznie. Trzeba wierzyć,
że mamy dobrych, oddanych i mądrych nauczycieli, którzy zapomną o swej marnej kondycji
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***
Hasło „jeden procent PKB na kulturę“ może mieć sens w stabilnej sytuacji, kiedy dojrzały
system społeczny funkcjonuje bez zarzutu. Nam trzeba nadrobić wiekowe zaległości. Dlatego
racjonalne nie jest forsowanie preferencji dla wybranych grup zawodowych, ale konkretne
wsparcie najszerzej rozumianej kultury. Tylko tą drogą możemy wyjść z zaścianka.
Rafał Strent

Autor, profesor zwyczajny, wieloletni pracownik Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (w latach 1990–96 – dziekan tego wydziału). Obecnie zatrudniony w Wyższej
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ekspert Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
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społecznej, za to zechcą z młodzieńczym entuzjamem wpro–wadzać zasady współczesnej,
otwartej edukacji jako własne hobby.
Naprawdę jest ich dość dużo!
Podobno Lenin mówił, że państwo policyjne to takie, w którym policjant zarabia lepiej niż nauczyciel. Gdyby więc z dnia na dzień radykalnie podnieść pensje nauczycielskie, to i tak z dnia na
dzień nie będzie lepiej. Wymiana kadr na zwolenników innowacyjności musi potrwać. Metodykę
nauczania także trzeba zmienić. Pomysł, aby dla nauki wysiedlić całe społeczeństwo z zakazem
powrotu przez dziesięć lat, nie jest chyba realny. Tym bardziej, że nigdzie nie znaleziono złotego
środka. Najbliżej pełnego powodzenia są chyba Skandynawowie, a wśród nich Finowie. Wcześniejsze sukcesy Japonii i obecne Chin także zaczynały się od priorytetu dla edukacji. Przy czym
Finlandia – bardziej uwikłana we współpracę ekonomiczną z ZSRR nawet niż my – po powrocie
normalności znakomicie wybrała swoje specjalizacje: narzędzia cyfrowe i wzornictwo. Dziś Nokia
i fiński design są znakiem jakości, rozpoznawalnym na całym świecie. Wzornictwo przemysłowe
jest tylko hasłem, bo przecież było to państwo rolników, drwali, pasterzy i rybaków. Ich znakomite
projekty pochodzą nie tyle z radycyjnych źródeł kultury, ale przede wszystkim z komplementarnie
zbudowanego systemu edukacji, w którym sztuka odgrywa pierwszorzędną rolę. A przecież to taki
mały kraj! Tam widać najlepiej, że mądrze zbudowany sposób nauczania, który jest z pasją wdrażany
w życie, może szybko i trwale wprowadzić społeczeńtwo do światowych elit. Trzeba nam iść tą
drogą. Fińskie szkolnictwo artystyczne należy do najlepszych na świecie; wieloletnia współpraca
i wymiana z polskimi uczelniami przynosiła nam zaszczyt jeszcze w czasach realnego socjalizmu.
W tym peryferyjnym, północnym kraju, bez szczególnych bogactw i bez pomocy zewnętrznej,
uczyniono wielki skok cywilizacyjny. Ale tam kultura i edukcja jest na pierwszym miejscu. Po co
więc szukać rozwiązań, kiedy wzorce już istnieją. Po co nam wymyślać koło! Prawdą jest, że tam,
obok będącego spuścizną rosyjskiej okupacji prawosławia, dominuje luteranizm. Ta protestancka
wersja chrześcijaństwa uznaje dobrą pracę za formę modlitwy i kładzie nacisk na samodyscyplinę
i wytrwałość w dążeniu do celu. Może dlatego łatwiej im o sukcesy?
Wszystkie ludy, które trwale zapisały się w kulturze świata, wyróżniały się równowagą praktycznej organizacji życia i otwartości na nowe idee, które przynosiła im kultura. Odstępstwa
od kanonu były sygnałem upadku. Wiele cywilizacji przeszło do historii za sprawą petryfikacji
norm. Tak kończyły wielkie imperia…
Kulturę budują nie tylko ideolodzy, ale i wykonawcy. Dziś nie znamy ich imion, ale oddajemy szacunek myśli, która znalazła tak trwałą i piękną formę. Ale może nie jest nadużyciem
przekonanie, że jesteśmy w jakiś stopniu ich potomkami, przynajmniej tych, którzy żłobili rowki
w kolumnach…

18

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Aleksander Olszewski

Morfoizm - systemowa grafika cyfrowa

P

ierwsze spotkanie z komputerem to lata 80. i pierwsze próby wykorzystania do realizacji
prowadzonych przeze mnie prac magisterskich z wzornictwa. Pierwszy komputer kupiłem
na początku lat 90., a wraz z nim drukarkę igłową kolorową oraz kamerę cyfrową i ręczny
skner. Z takim to wyposażeniem rozpocząłem pasjonujące mnie do dzisiaj zmagania ze światem
sztuki cyfrowej. Najistotniejszym dla mnie elementem pracy twórczej jest szybka 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. Istotnym
jest więc, by nie naśladować i powielać, a szukać cech, które są możliwe przede wszystkim do
uzyskania w technice cyfrowej. Prace które aktualnie realizuję dążą do redukcji efektów wynikłych
z możliwości programów na rzecz idei, którą roboczo nazwałem morfoizmem
W okresie 1994–2015 zrealizowałem w technice komputerowej kilka cykli malarskich, rysunkowych i graficznych w technice cyfrowej, inspirowanych między innymi przestrzenią i 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 podstawą budowanego przeze mnie obrazu. Większość moich
kompozycji ma kształt kwadratu lub jego multiplikacji, występujące wewnątrz obrazu podziały
mają źródło w podziale płaszczyzny na „n” kwadratów. Obraz jest więc efektem intuicji oraz tego
wewnętrznego strukturalnego podziału. Przykładem jest cykl „3x3 Względność”, lub ostatni
cykl „3x3x3” odnoszący się do interpretacji graficznych realizowanych systemowo. Malarstwo,
rysunek komputerowy ciągle walczy o miejsce w obszarze technik klasycznych, ale w moim
przekonaniu istotniejszą kwestią jest myśl, a sprawą wtórną narzędzie, które zostawia ślad linii:
palec na piasku, ślad węgla, grafitu, kredki, tuszu, rylca itd. Obraz, rysunek nawet wykonany
techniką komputerową, jeśli istnieje w jednym egzemplarzu – jest nim.
Myślę, że każda epoka poprzez kolejne odkrycia nieznanych dotychczas mediów poszerzała
zakres możliwości technicznych służących wypowiedzi twórczej. W tych kategoriach również
traktuję moją pracę z komputerem. Wszystkie moje prace w większym lub mniejszym stopniu
są realizowane językiem geometrii. Wydawać by się mogło, że język ten wyczerpał swoje możliwości, a jednak można wciąż odkrywać nowe sensy przy jego pomocy. Z tym geometrycznym
językiem powiązane są moje rozważania na temat systemowego działania w sztuce cyfrowej.
Wokół pojęcia sztuki cyfrowej
Trwa dyskusja na różnych forach o sztuce cyfrowej, bardzo młodej bo zaledwie 50 lat upłynęło od powstania pierwszego „peceta”, dającego twórcom szeroki dostęp do tego narzędzia1.
Wykorzystanie komputera do celów artystycznych miało jednak miejsce znacznie wcześniej.
W związku ze stosowaniem narzędzi komputerowych na terenie sztuki pojawiają się różnego
rodzaju opinie, niektóre z nich przytoczymy ze względu na charakter widzenia problemu. Musimy
pamiętać, że proces powstawania sztuki cyfrowej niesie w sobie dwa podstawowe aspekty dzieła:
semantyczny obrazujący treści i formalny budowany za pomocą języka plastycznego. Nośnikiem
tych elementów, jest zapis cyfrowy. Nie sadzę by problem tkwił w „cyfrze”. Od dawna w sztuce
poszukiwano elementów podstawowych z których można by stworzyć język podobny zapisowi
1

Pierwsza wystawa sztuki komputerowej miała miejsce w 1968 r. w Londynie. Jan Pamuła, Zarys historii sztuki komputerowej, Arteria nr 2.
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Wasilij Wasiliewicz Kandinskij (ros. Василий Васильевич Кандинский, ur. 16 grudnia lub 4 grudnia 1866 w Moskwie, zm. 13 grudnia 1944
w Neuilly-sur-Seine) – rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Współtwórca i jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu. Założyciel grupy Der
Blaue Reiter (niem. Błękitny Jeździec). Działał we Wchutiemasie i Bauhausie. Swoje myślenie o sztuce ugruntował w metafizycznej spekulacji,
uważał, że sztuka pełni funkcję metafizyczną, że dzieło sztuki jest bramą do transcendencji.
2

3

Alicia Candiani światowej sławy artystka z Argentyny, Grafika na krawędzi – dyskusja MTG.

MEDIA

muzycznemu czy…? Wystarczy przypomnieć W. Kandinskiego2 i jego elementarz form podstawowych. Cyfra do takiego tropu myślowego nadaje się idealnie. Ale jest wśród twórców grafiki
warsztatowej, nazwijmy ich ortodoksyjnymi, pogląd, że sztuka cyfrowa „jest podejrzana”. Opis
świata ma wymiar analogowy, który jest w stanie przedstawić wszystkie strategie artystyczne.
Spróbujemy prześledzić poglądy na ten temat.
Kilka lat temu w internecie na forum MTG przeczytałem tekst Alicji Candiani na temat sztuki
cyfrowej z jej przewrotnym przywołaniem parasola cyfrowego jako chroniącego niecne praktyki
stosowane we współczesnej sztuce (…), że w historii sztuki świata zachodniego nigdy przedtem
w tak jednoznaczny sposób nie określano praktyk artystycznych poprzez pryzmat zastosowanych
środków technicznych. W końcu nie określamy, pisze Candiani3: „architektury jako „sztuki ceglanej”, malarstwa jako „sztuki pędzla”, czy kinematografii jako „sztuki celuloidu”(…). Dalej autorka
twierdzi, że „sztuka cyfrowa” stanowi wyraz dominacji i ograniczenia zarówno w stosunku do
samej sztuki jak i artystów. Powracałem myślami do tego stwierdzenia, które mnie irytowało
i zastanawiało - jak to naprawdę jest, czy ma Candiani rację, czy też nie. Przyznać trzeba, że opis
tej sytuacji został nakreślony efektownie, nawet bardzo efektownie, ale czy słusznie. Podstawą
rozważań wpływu techniki na realizacje artystyczne jest jaskrawo widoczny w grafice. W grafice
warsztatowej rodzaj użytej techniki pozwala specjaliście na identyfikacje tej technologii. Staloryt
niesie w swej nazwie technikę, materiał oraz formę, która nie może być zrealizowana techniką
drzeworytu. Sadzę, że krytyczny stosunek autorki do grafiki cyfrowej bierze się z niewłaściwego
rozumienia sztuki cyfrowej. Wydaje się, że na technologię cyfrową trzeba popatrzeć od strony
jej licznych zastosowań. I tak, jeśli zrobimy rysunek na papierze a następnie przy pomocy skanera przekształcimy go na obraz cyfrowy to przez ten fakt automatycznie nie stał się on grafiką
cyfrową. Czymże jest fotografia tego rysunku? Tylko fotografią i tylko reprodukcją. Podobnie
jest w przypadku rysunku wprowadzonego do skanera. Spotkałem się na wystawie za granicą
z grafiką cyfrową która miała powierzchnię kilkunastu metrów kwadratowych. Przypominała
bilbord uliczny, podporządkowywała sobie pozostałe eksponaty na wystawie, dominując nad
nimi. Zastosowany przez artystę zabieg wydaje mi się dwuznaczny pod względem artystycznym. Bo w ten sposób każdą pracę reprodukowaną techniką cyfrową mielibyśmy prawo nazwać
grafiką cyfrową. Można postawić następne pytanie, czy drzeworyt o wym. 10x15cm zeskanowany i powiększony do wym. 10x15m, wydrukowany w technice cyfrowej jest grafiką cyfrową,
drzeworytem czy może tylko reprodukcją? Chyba nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia
z najzwyklejszą reprodukcją, tyle, że sygnowaną. Technika cyfrowego powielania nic wspólnego
z grafiką cyfrową nie ma. Gdybyśmy do tej techniki podeszli w sposób ortodoksyjny, to bardzo
wiele tzw. „grafik komputerowych” straciłoby prawo do istnienia. Nie chcę tej formie wypowiedzi odbierać prawa obecności, sądzę jednak, iż powinna nosić ona nazwę grafiki międzymedialnej.
Z jednym wszakże zastrzeżeniem – musi nastąpić ingerencja we wprowadzony wcześniej materiał
do „komputera”, poprzez zastosowanie narzędzia oprogramowania.
Fakt, że zarówno komputer jak i Internet stały się powszechną, dostępną technologią otworzył
dla znacznie większej liczby artystów krąg poprzednio dostępny tylko dla wybranych, mających
dostęp do klasycznych technologii grafiki warsztatowej. Aktualnie nie istnieje jakiekolwiek ograniczenie dostępu do komputera i programów umożliwiających generowanie obrazu cyfrowego
lub jak chcą inni – tworzenia cyfrografiki lub jeszcze inaczej grafiki cyfrowej. Ta dostępność
powoduje jednak pewien rodzaj bałaganu w nazewnictwie oraz identyfikacji techniki.
Dla mnie istotnym elementem pracy twórczej w tej technologii jest możliwość szybkiej weryfikacji pomysłu, idei. Żadne ze znanych mi mediów tej możliwości nie dają. Istnieje też możliwość
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bardzo głębokiego wnikania w strukturę dzieła i wiele innych możliwości. W technice cyfrowej
szukam takiej formy plastycznej, która nie imitowałaby technik tradycyjnych, nie naśladowała lub tylko
powielała materiał wytworzony w technice klasycznej. Należy więc szukać tych cech, które są
możliwe tylko dzięki oprogramowaniu i realizowane w technice druku cyfrowego.
Radykalnym rozwiązaniem jest sposób tworzenia przez pewnego japońskiego artystę,
który pisze algorytm grafiki, bez jej wyobrażenia, a rezultat obliczeń – obraz – tak generowany,
po prostu akceptuje. Można tu zasugerować, że ten algorytm jest po prostu matrycą graficzną. Interesującym jest to, że autor nie ingeruje w tak powstałe dzieło. Pierwsze obrazy grafiki
(komputerowej) cyfrowej powstawały w podobny sposób4. Moglibyśmy ten sposób tworzenia
grafiki cyfrowej nazwać purystycznym5. Jest jeszcze inny trop prowadzący do wykorzystania techniki
cyfrowej – to projektowanie malarstwa, rysunku, grafiki poprzez przekształcanie, miksowanie,
kolażowanie6 fotografii czego wynikiem jest projekt, który realizowany jest w klasycznym
medium. Może też pozostać w takiej formie, ale wówczas właściwsza by była nazwa grafiki
mixmedialnej lub międzymedialnej. Aktualnie wielu twórców odnosi sukcesy wykorzystując
jedno i drugie działanie.
Źródłem identyfikacji klasycznej grafiki jest matryca, która określa technikę i jest to bardzo
ważne zagadnienie dla ludzi zajmujących się grafiką warsztatową.
Grzegorz Banaszkiewicz, w swych rozważaniach na temat matrycy sformułował następujący pogląd, który można by scharakteryzować krótko: wszystko jest matrycą, jeśli daje się z tej
matrycy uzyskać obraz7. Cytuję: „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. Sporządzona 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”8.
Matryca słowo związane z „pamięcią” i możliwością powielania. To również jedna z głównych
cech matrycy, jej materialność w przypadku cyfry jest dyskusyjna bo wirtualna matryca nijak
ma się do fizycznego jej aspektu. Zdajemy sobie sprawę, że materialność matrycy jest czymś
wtórnym w stosunku do idei (algorytm), której źródłem jest mózg, którego skromną imitacją jest
twardy dysk komputera. Mózg matrycą sztuki? W roku 1998 w jednym z opracowań uczelnianych
postawiłem pytania o identyfikację poszczególnych sposobów tworzenia obrazu cyfrowego.
Pytanie jest aktualne do dzisiaj.
Najłatwiej odpowiedzieć na te pytania z punktu widzenia technologicznego. I tak: rysunek
to ślad narzędzia istniejący w jednym egzemplarzu.
By mówić, iż rysunek komputerowy jest rysunkiem, malarstwem, należy zniszczyć jego zapis
(matrycę) w pamięci komputera; wówczas te wydruki funkcjonują w jednym egzemplarzu co
jest właściwością rysunku i malarstwa (unikatowość). W przypadku pozostałych druków istnieje
Jan Pamuła, Zarys Historii sztuki komputerowej, Arteria nr 2.
Była to sztuka o rygorystycznej dyscyplinie formalnej [ 1916-1925].
6
Kolaż, również z fr. collage – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii,
drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą
olejną, farbą akrylową, gwaszem). Technikę kolażu jako pierwsi stosowali przedstawiciele kubizmu - Georges Braque i Pablo Picasso; w późniejszym
czasie wykorzystywana była także przez futurystów, surrealistów, dadaistów i konstruktywistów. Za pierwszy kolaż uważane jest dzieło Martwa natura
z plecionym krzesłem Pabla Picassa z 1911 r. Wikipedia.
7
Więcej na temat poglądów Grzegorza Banaszkiewicza w Arterii nr 4.
8
Wykład - Pojęcia grafiki, G. Banaszkiewicza, [w:] Arteria nr 4, 2006, Radom, Politechnika Radomska.
4
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matryca, obraz, czy jedno i drugie?

H. Hoffman, B. Łukaszewski, A. Olszewski, Podstawy kompozycji plastycznej – wybrane zagadnienia, Radom 1998, s. 104.
Zob. P. Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce 2000, s. 17 oraz cytowana tam literatura.
11
R.Małoszowski, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt9/digital.html.
9
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możliwość określenia nakładów np.: grafiki komputerowej i dopiero dokonać zniszczenia lub
zarchiwizowania zapisu komputerowego”9.
Pisząc wówczas o grafice komputerowej użyłem pojęcia zapisu i pamięci komputerowej,
która w istocie stanowi matrycę grafiki cyfrowej. Można tu zastanowić się, jak ma się „matryca
wirtualna” do matematycznego algorytmu, który jest podstawą wirtualnego bytu tej matrycy.
Może być więc tak że to algorytm jest matrycą przechowującą obraz. I pytanie? Czyżby modele
matematyczne „rządziły” obrazami cyfrowymi? Patrząc na model działania komputera można
powiedzieć, że są obrazy, których źródłem jest informacja zapisana algorytmem i są algorytmy
opisujące wprowadzane obrazy.
I jeszcze opinia Piotra Zawojskiego z książki „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…”10. Myślę, że jest to
przyczynek do dalszego ustalania kwestii zależności matrycy od matematycznego modelu – algorytmu,
który w swej istocie jest praźródłem obrazu czyli faktyczną matrycą. Na rysunku poniżej pokazuję zapis
mojego nazwiska w kodzie 0–1 oraz rastrowym. Tworząc zapis pojęcia nie wiemy jak będzie
wyglądał obraz graficzny. Ciekawą jest sprawa, że każda modyfikacja tego obrazu zmienia
pierwotny sens tego zapisu.
Spotkałem się również z poglądem, który kwestionował byt materialny grafiki cyfrowej,
(papier) uważając, iż żadnego znaczenia dla niej to fizyczne materialne środowisko nie ma.
Stwierdzeniem zwrócił uwagę na dość istotny problem materialności grafiki cyfrowej. Czy grafika
cyfrowa potrzebuje papieru?
Myślę, że bardzo dobrze się stało, że środowisko twórców posługujących się komputerem
zdecydowało się na określenie swojej twórczości mianem grafika cyfrowa, lub cyfrografia (z drugim
pojęciem spotkałem się w publikacji internetowej R. Małoszewskiego.)11 Grafika komputerowa
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.
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 zwielokrotnienia nakładu wynaleziono druk
i różne formy przekazu obrazu. Wszystkie
te wynalazki miały na celu dotrzeć do jak
największej liczby odbiorców obrazu. Różne
rodzaje techniki druku osiągnąwszy swój
szczyt technologiczny były wypierane przez
nowy wynalazek, 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, w różnych dziedzinach życia.
10011111001100101001110110101000101
Dla części twórców ale i kolekcjonerów,
1010111101001110010111001001. Nazwisko autora tekstu
w kodzie binarnym i rastrowym, pytanie czy to jest
istotną wartością jest kwestia pracy ręcznej.
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Należy zwrócić uwagę, że twórca operuje narzędziem a nie ręką, ślad ołówka, pędzla, płyta graficzna, są pośrednim śladem dłoni. Sumując te rozważania myślę, że są to kwestie o znaczeniu
drugorzędnym. W sztuce trzeba mieć pomysł, ideę, a w jaki sposób to zrealizujemy, to sprawa
następna. Technika 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 zadecyduje 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.”12
W tym miejscu chciałbym jeszcze raz odwołać się do własnych doświadczeń które przedstawiłem w „Arterii” nr 4. W okresie 1994–2006 zrealizowałem cykl prac graficznych w technice
cyfrowej, inspirowanych między innymi przestrzenią, jej względnością zapisaną w 0–1 kodzie.
Świat linii, utworzonych z ciągu punktów pikseli ,mających kształt kwadratu rozpoczął 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 i mają związek z permutacjami które realizowałem w latach 1970-tych. To „n”
kwadratów ma źródło w rastrowo binarnym zapisie obrazu. Końcowy wynik obrazu jest więc
efektem intuicji, wrażliwości na kolor oraz struktury płaszczyzny.13 Przykładem tego jest cykl SLH
– samochodowa linia horyzontu – odnoszący się do interpretacji cyfrowo-graficznych czasu,
miejsca oraz przestrzeni obserwowanej w czasie jazdy samochodem. W tytule prace są określane numerem własnym, miejscem trasy, kraju, miejscowości, numerem fotografii cyfrowej, datą.
Poprzez takie opisywanie, rejestrowanie, odnoszę się w fizyczny sposób do realnej przestrzeni,
w której osobiście byłem. Każda z tych prac ma w sobie zakodowany cyfrą prawdziwy obraz
miejsca, czasu, przestrzeni14.
Sposób rejestracji każdego zdjęcia cyfrowego dostarcza autentycznego, prawdziwego źródła dla grafiki cyfrowej. Mimo wszystko trzeba pamiętać o początku każdego twórczego bytu.
Pomostem między technologią maszyny a „technologią ludzkiego umysłu” jest uniwersalna
przestrzeń pamięci. Jednak pamięć cyfrowa jest zaledwie protezą ludzkich możliwości. 100 czy
200 MB nie znaczy nic, dopóki obraz nie pozostanie trwałym elementem naszej świadomości15.
Z moim poglądem w tej kwestii dobrze koresponduje opinia R. Małoszowskiego w sprawie klonowania grafik (…) Dla twórcy bardziej istotne jest to, iż klonowanie pozwala na głębokie
wniknięcie w genetykę obrazu, przekształcanie i doskonalenie wersji w obrębie pliku matrycy (…)
dalej autor dostrzega rzecz niezwykle istotną jej mobilność i podatność na współprace z różnymi
technologiami. (…) Cyfrografia nie jest więc imitacją klasycznych dyscyplin plastycznych, lecz autonomiczną techniką posiadającą własne środki ekspresji, narzędzia i przestrzenie ekspozycji. (…)
Zachowuje większość walorów plastycznych utożsamianych do tej pory z mediami klasycznymi,
wprowadza jednak własne środki ekspresji. Oznacza to, iż za pomocą cyfrografii można realizować
dzieła plastyczne odnosząc się do tradycyjnego warsztatu, poprzez posiadane umiejętności nabyte
w klasycznych dyscyplinach (umiejętność rysowania czy malowania). Można jednak tworzyć odrębne
zjawiska estetyczne w oparciu o plik informacyjny przez możliwość klonowania16 staje się w pewnym
sensie niezniszczalny(…)17. Co do trwałości nośników magnetycznych zdania są podzielone, ale
myślimy, że postęp w tej dziedzinie i tę wadę zlikwiduje.
D. J. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas, Warszawa 1990, s. 120, cyt. za: P. Zawojski, op. cit., s. 36.
A. Olszewski, Samochodowa lina horyzontu, [w:] Aleksander Olszewski (katalog przygotowany z okazji 30-lecia pracy twórczej), pod red. R. K. Bochyńskiego,
Radom 2004, s. 53.
14
Tamże s. 55.
15
J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982, s. 13.
16
Każdy egzemplarz jest identyczny, matryca nie ulega zniszczeniu.
17
R. Małoszowski, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt9/digital.html.
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W tym miejscu chciałbym uzupełnić ten tekst o moje uwagi na temat działań systemowych,
które są w bardzo istotny sposób powiązane z grafiką cyfrową.

Analiza morfologiczna – podstawowe problemy
Jedną z nowszych nauk zajmujących się interdyscyplinarnymi problemami metodologii poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów jest analiza morfologiczna. Została ona
opracowana przez słynnego astrofizyka z Instytutu Technologii w Kalifornii (California Institute
of Technology), Fritza Zwicky`ego.
Badaniem morfologicznym określa się poszukiwanie pewnego podzbioru „n-połączeń”
w danym iloczynie morfologicznym. Terminem „połączenie” określany jest obiekt rozważań,
zbudowany w specyficzny sposób i uzyskany ze zbiorów skończonych. Jeżeli połączenie zawiera
„n” części lub elementów, nazywane jest „n-połączeniem”. Jeżeli konkretnej lub abstrakcyjnej
strukturze, utworzonej z określonych elementów składowych, przyporządkuje się homologi
12, tj. jednoznaczne przekształcenia zdolne do odegrania w strukturze tej samej roli, co dany
element, to mogą być tym sposobem określone zbiory homologów A, B, C … N, gdzie:
A = {a1, a2, a3, …, aα}; B = {b1, b2, … bz, }; ………………N = {n1, n2, n3 … nw}.
Zbiory A, B….N nazywa się zbiorami formującymi (w „systemingu” odpowiadają podsystemom), zaś zbiór zbiorów formujących {A, B, C …. N} – morfologią (w „systemingu” jest to badany
system).
Biorąc z każdego zbioru formującego po jednym i tylko jednym elemencie i rozmieszczając
je w tej samej kolejności, w jakiej podane są zbiory formujące, organizuje się „n-połączenie”,
np. (a2, b1, c3 … n); (a4, b5, c1 … n); itd. Zbiór „n-połączenie” nazywa się „iloczynem morfologicznym” – Zwicky’ego.
Poszukiwanie rozwiązania metodą analizy morfologicznej należy realizować w pięciu etapach:
Etap 1 – obejmuje dokładne (precyzyjne) sformułowanie problemu.
Etap 2 – dotyczy izolacji i definiowania zbiorów formujących, wchodzących w skład rozwiązania
problemu A, B, C … N oraz ich homologów aα, bz, … nw (homologi w analizie morfologicznej
to odpowiedniki elementów w „systemingu”).
Etap 3 – obejmuje porządkowanie wszystkich rozwiązań w n-wymiarowej „skrzynce morfologicznej” lub jako tablicy dwuwymiarowej, w której w wierszach zapisuje się kolejne zbiory
formujące, Tablica taka nosi nazwę „macierzy morfologicznej”. Rozwiązania oznacza się w postaci
łańcucha powiązanych ze sobą składowych.
18

W. C. Dorosinski , W. Gasparski, S. Wrona, Zarys metodyki projektowania, Warszawa, Arkady 1981, s. 89.
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Działania systemowe
Pojęcie systemu należy do najbardziej podstawowych i najogólniejszych pojęć we współczesnej nauce. Dlatego też jest ono bardzo rozmaicie definiowane przez różnych autorów, chociaż
istnieje wspólna intuicja badaczy dotycząca jego treści.
Termin „system” pochodzi od starogreckiego rzeczownika „systema” oznaczającego łączenie,
połączenie, całość. Właśnie „całość” i „część” to pojęcia rozważane już przez starożytnych Greków.
Część jest mniejsza i przynależy do całości. Całość obejmuje części i jest pełna (stanowi zupełny
zbiór części). W całości nie brakuje żadnej części i poza całością nie znajduje się żadna część,
która do niej nie przynależy. Całość utworzoną ze wzajemnie uporządkowanych i powiązanych
ze sobą całości nazywamy systemem, a części takiej całości – elementami.
Systemowe ujmowanie zjawisk w projektowaniu, czyli systeming18 na który składa się analiza
i synteza systemowa, polega na identyfikacji celu działania podstawowego w danej sytuacji
praktycznej. Struktura w ujęciu systemowym to sieć relacyjna między elementami systemu.
W naszym rozumieniu struktura to organizacja, rozmieszczenie elementów w systemie formy.
Forma zaś jest wyrazem wewnętrznej struktury rzeczy Analiza i synteza właściwości tych elementów prowadzą do budowy systemu.
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MEDIA

Etap 4 – polega na dokonywaniu oceny rozwiązań. np. metodą punktową.
Etap5 – dotyczy wyboru i realizacji tego rozwiązania problemu, które ocenione zostało jako
najlepsze.
Realizacja projektu graficznego „3x3x3” metodą w analizy morfologicznej

Analiza morfologiczna kwadratów A, B, C
Kwadraty duże A – gdzie a1, a2, a3 … an
Kwadraty średnie B – b1, b1, b1 … bn
Kwadraty małe C – c2, c2, c2, … cn
Kolor D – d1, d2 … n
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MEDIA

Linia grubość E – e1, e2 … n
Położenie stałe F – f1 symetria
Położenie zmienne G – g1 asymetria
Iloczyn morfologiczny dla zbioru 3x3x3
L = 3x3x3x2x2 = 108
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Przykładowe rozwiązania moich realizacji z cyklu graficznego „3x3x3”

Metodę, którą przedstawiłem powyżej nazwałem morfoizmem, a poniżej próbę jej zdefiniowania.
Morfoizm – terminem tym określam działania i rezultaty w obszarze sztuki, które korzystają
z analizy morfologicznej, metody opracowanej dla potrzeb projektowania technicznego. Morfoizm wyodrębniłem z obszaru projektowania systemowego, wykorzystując niektóre elementy.
Cechą identyfikującą ten kierunek to macierz morfologiczna czyli zbiór elementów o określonych
cechach, komponowanych na płaszczyźnie i w przestrzeni w określony przez artystę sposób.
Każdy element tworzący zbiór jest określony przez twórcę. Poszukiwanie zbioru elementów
tworzących dzieło macierz może odbywać się różnymi metodami zarówno obiektywnymi np.:
wyliczonymi jak i subiektywnymi np.: losowymi. Wybór i sposób połączeń należy do tworzącego
kompozycję.
Aleksander Józef Olszewski

Abstract
The article presents the author’s reminds about the beginnings of his interest In the computer art. And its applications of the design Works.
In the further part the author presents the metod of the morphological analysis and its application In the area of digital graphic and education as well.
Key words
Systemie art, systeming, analysis and synthesis, homolog, morphological product, permutations, digital graphic.
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Andrzej Mitan (ur. 1950, Pionki)
Studiował na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od końca lat 60. realizował swoje zamierzenia artystyczne poprzez organizowanie grup muzycznych, takich jak: Onomatopeja, Święta Racja,
Super Grupa Bez Fałszywej Skromności, Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej, Koncert Figur
Niemożliwych, Związek Byłych Dzieci. Artysta uprawia różnorodne formy muzyczne i wizualne. Jest
wokalistą o niezwykłej skali i możliwościach. Jego twórczość muzyczna jest przykładem ewolucji od
form rockowych, poprzez współpracę z muzykami free jazzowymi, aż po muzykę eksperymentalną.
Działał również jako performer, twórca obiektów i wideoperformansów. W latach 1982–1988 wraz
z Cezarym Staniszewskim i Tomaszem Wilmańskim prowadził Galerię RR mieszczącą się w klubie
Riviera Remont w Warszawie. W tym okresie zainicjował powstanie serii płyt Klub Muzyki Nowej
Remont, które prezentowały twórczość czołowych kompozytorów pracujących w Eksperymentalnym Studiu Polskiego Radia (Andrzej Bieżan, Krzysztof Knittel), improwizatorów (Andrzej Przybielski,
Helmut Nadolski) oraz artystów wizualnych (Jarosław Kozłowski, Włodzimierz Borowski). Wszystkie
miały limitowane edycje okładek zaprojektowanych przez artystów. Z Cezarym Staniszewskim i Emmettem Williamsem zorganizował w 1987 r. w Warszawie Międzynarodowe Seminarium Sztuki ETC.
W 2017 r kończy działalność artystyczną.
fot. Jerzy Kośnik
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Kamil Wnuk

Sztuka i technologia w szkole:
od edukacji do technokultury

W

iek XXI wyraźnie pokazuje znaczenie technologii w edukacji. Współczesna szkoła jest z jednej
strony pod wpływem tworzącego się społeczeństwa wiedzy i postępu naukowego, z drugiej wzrostu znaczenia mediów w edukacji. Jednak przede wszystkim szkoła jest miejscem,
w którym uczeń zdobywa umięjetności i wiedzę. Uczeń zaopatrzony w urządzenia technologii
informacyjnej ma możność błyskawicznego wyszukania związków między różnymi dziedzinami
wiedzy, może szybko usystematyzować rozproszoną wiedzę wąskich specjalizacji, potrafi stworzyć
własny bank informacji w celu ich porównywania i opracowania.
W globalnej przestrzeni technokultury warstwy kulturowa oraz technologiczna przenikają się
i wzajemnie warunkują. Dlatego według Debry Benity Shaw „badanie technokultury możemy
opisać, jako śledzenie relacji technologii i kultury oraz sposobów manifestowania się tejże relacji
we wzorach życia społecznego, strukturach ekonomicznych, polityce, sztuce, literaturze i kulturze
popularnej”1. Szczególnie aktywnymi uczestnikami kultury, a tym samym i technokultury – powinni
być nauczyciele. „Powierzchowne, niekrytyczne wysiłki nauczycieli i ich doradców podejmowane
w celu zaspokojenia administracyjnych wyobrażeń, wykreowanych przez reformę i jej pseudopedagogiczne założenia, owocują zalewem marnych materiałów metodycznych, jałowych postulatów,
pustosłowia, a myślenie życzeniowe zarządców reformy mylone jest z rzeczywistością”2. Trudno
nie zgodzić się z Marshallem McLuhanem teoretykiem komunikacji medialnej, gdy stwierdza, że
twórcy (artyści) mają szczególne kompetencje w zakresie analizy i rozumienia współczesnych
przemian kulturowych3. Nie tylko wypowiadają się na ich temat; sztuka jest również przestrzenią
praktycznego testowania nowych modeli funkcjonowania w kulturze. Pojęcie „technokultura” na
dobre już zadomowiło się w języku współczesnym, zwłaszcza zaś w tych jego obszarach, które
dotyczą rozmaitych aspektów formowania między innymi naturalizmu, ewolucjonizmu opartego
na dynamice rozwoju nowych mediów, w tym przede wszystkim internetu. Ale kiedy myślimy
także o swego rodzaju metodologicznych wyznacznikach prowadzenia dyskusji o technokulturze, to chyba dla nikogo nie ulega wątpliwości, że przestrzenią dla prowadzenia teoretycznego
dyskursu powinna być właśnie sieć, choć oczywiście byłoby zapewne przesadą twierdzenie, iż
jest to miejsce jedyne dla tego typu refleksji. Współczesną zmienność świata należy starać się
możliwie szybko wyjaśnić, niejako chwytać ją w biegu, a radzenie sobie z przeszłością wymaga
umiejętności uczenia się nie tyle rzeczywistości doświadczanej, ile potencjalnej. Zmienność świata
jawi się jako ewidentny problem edukacyjny. Nie tylko pobudza do przewartościowania tradycyjnych schematów rozumowania, ale także do obserwacji i analizy myśli poznawczej, filozoficznej,
politycznej, a także kultury, do nowych rozwiązań edukacji artystycznej. Według Alvina Tofflera
dzieje ludzkości dowodzą, że „postęp techniczny i pomysły innowacyjne wiążą się z pracą”4. Człowiek może wpływać na wydarzenia dziejowe, przy czym czyniąc to, musi ciągle mieć na uwadze
samą istotę, cele i znaczenie ludzkiej pracy. Gdy nauczyciele nie lubią zmian, nie rozumieją ich, nie
uważają za użyteczne czy też nie zgadzają się z nimi, to każda zmiana zostanie wprowadzona w życie
niekompetentnie, nieszczerze lub wcale jej nie będzie. Dorota Klus-Stańska twierdzi, że szkoła jest
D. B. Shaw, Technoculture: The Key Concepts, Oxford – New York 2008, s. 1.
D. Klus-Stańska, Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną? [w:] L. Hurło,
D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, s. 12.
3
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka-Kubisz, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
4
A. Toffler, Powershift, Bantam Books, New York 1990, s. 209.
1
2
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środowiskiem nietwórczym i twórczości niesprzyjającym: „zajęcia szkolne do tego stopnia polegają
na zmuszaniu uczniów do odtwórczości, że mówienie o stymulacji zachowań twórczych na lekcjach
wydaje się skrajną naiwnością, pedagogicznym zakłamaniem czy wręcz ponurym żartem”5. To obraz
nauczyciela, który traktuje twórczość ucznia jako aktywność niewygodną, absorbującą nadmiernie
uczącego, słabo podpadającą pod kontrolę, a jeśli już tolerują zachowania twórcze, to wyłącznie
u wychowanków zdolnych, wybitnych, przejawiających kompetencje przekraczające wymagania
programu szkolnego. „Uczeń, który wie, zanim nauczyciel mu powiedział, jest rozpoznawany jako
zakłócający porządek szkolny i jego nieprzewidziana wiedza zostaje zmarginalizowana”6. Formalizm
wiedzy i oczekiwanie, by przyjmowała ona ściśle określoną postać, ramę i zakres, ułatwiają tę formę
nauczycielskiego panowania. Nie wystarczy wiedzieć, by zyskać aprobatę ze strony nauczyciela,
trzeba jeszcze widzieć i wyrazić to w określony sposób. Dorota Klus-Stańska postuluje stworzenie
przestrzeni dla refleksji o istotnych problemach w kształceniu: jak używać umysłu i wyobraźni, jak
nie marnotrawić naturalnej ciekawości poznawczej i wrażliwości emocjonalnej, wrodzonego potencjału każdego dziecka7. Jak zauważa Mariola Chomczyńska-Rubacha, zachowania komunikacyjne
w klasie szkolnej przebiegają według kilku zasad: „nie rozmawiaj podczas pracy samodzielnej, nie
przerywaj wypowiedzi innych osób, mów pełnymi zdaniami, podnieś rękę, jeśli chcesz zadać pytanie, nie dyskutuj z nauczycielem”8. Oto mamy w szkole do czynienia z utrzymującym się obrazem
sytuacji utraty sensu podejmowania jakichkolwiek działań, prowadząc do stanu frustracji, apatii,
zniechęcenia, a nawet bezradności. Dorota Klus-Stańska mocno podkreśla „nietwórczy nauczyciel
nie tylko nie potrafi wyzwalać twórczości uczniów – on tej twórczości nie rozumie, nie wie, jak na nią
reagować, odczuwa w jej obliczu niepokój i bezradność, a w skrajnych przypadkach wrogość”9. To, co
nauczyciele wiedzą, jest podstawą do próby zrozumienia nowego, nieznanego, a to, co ich określa, to
silna potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pytania o istotę dziecięcego procesu uczenia się – jego
rytmu, czasu i miejsca, sposobów organizacji. Realizowane projekty artystyczne są więc rezultatem
przemyślanej i wciąż poddawanej refleksji strategii polegającej na codziennej obserwacji, interpretacji oraz dokumentowaniu. Szczególną uwagę zwraca się na dokumentację w procesie planowania
działań artystycznych czy performatywnych. W ostatnich latach ujawniło się także zainteresowanie
performance’em i performatywnością10, co wiąże się z kolejnym, tym razem „performatywnym zwrotem”11. Warto zatem podkreślić, iż mnożenie „zwrotów” (lingwistyczny, obrazowy, performatywny)
w badaniach nad kulturą12, po pierwsze, nieco osłabia siłę poglądu o „cywilizacji obrazkowej”, po
drugie – potwierdza przekonanie o niewystarczalności dotychczasowych teorii dotyczących zjawisk
współczesnej kultury. Gdybyśmy chcieli „zobaczyć” obraz w perspektywie poszczególnych „zwrotów”,
to zwrot lingwistyczny traktował obraz jako tekst, zwrot obrazowy ujawnił wizualne aspekty społecznej komunikacji i w ogóle życia społecznego, natomiast zwrot performatywny odsłonił fenomen
zdarzenia, spektaklu, który towarzyszy zjawiskom wizualnym. Na podstawie interpretacji tworzonej
(na bieżąco) dokumentacji podejmuje się decyzje odnośnie do kierunków projektu, kolejnych kroków
i działań. Współcześni nauczyciele, zdaniem Stefana Wołoszyna, nie zawsze jednak zdają sobie sprawę,
że w swych działaniach są wolni, niezależni, lecz równocześnie odpowiedzialni za rezultaty swych
D. Klus-Stańska, Obszary zgody na twórczość dziecięcą we wczesnej edukacji, [w:] Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 59.
6
D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
7
D. Klus-Stańska, Język pedagogiki wczesnej edukacji – ryzyko konkretyzacji profesjonalnego myślenia nauczycieli. Z perspektywy koncepcji kodów językowych
Basila Bernsteina, [w:] Nauczyciel wczesnej edukacji, E. Smak (red.), Opole 2009, s. 33–41.
8
M. Chomczyńska-Rubacha, Szkolne środowisko uczenia się, [w:] Pedagogika, cz. 2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003, s. 248.
9
D. Klus-Stańska, Obszary zgody…, s. 62.
10
Performatyka to nowa dyscyplina, która zajmuje się różnymi zdarzeniami społecznymi i kulturowymi – od performance’ów artystycznych, poprzez
ceremonie religijne, akty terrorystyczne, widowiska sportowe, aż do operacji medycznych. Zob. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej
humanistyce, „Teksty Drugie” 5/2007.
11
E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
12
A. Zeidler-Janiszewska, Visual Culture studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze,
„Teksty Drugie”, 4/2006.
5
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poczynań13. Od szkoły i nauczyciela oczekuje się także dostarczenia uczniowi narzędzi do rozumienia
świata współczesnego, jego dramatów i napięć oraz skutecznego przekazu funkcjonalnej wiedzy
i opanowania umiejętności adekwatnych do kognitywnej cywilizacji współczesności.
Pojęciem, które zyskuje rosnącą popularność w refleksji nad nową aktywnością w sieci: „Witajcie
w hybrydalnych czasach!” – to zawołanie z książki Lwa Manovicha pt. Język nowych mediów14. Określenie hybrydalnych czasów, hybrydalnej sztuki wydaje się uzasadnione wobec takich pojęć, jak
intermedia, hipertekst, multimedia. Coraz więcej propozycji artystycznych i kulturowych dotyczy
strefy „pomiędzy” – pomiędzy tekstami (intertekstualizm), pomiędzy mediami (intermedialność)
czy pomiędzy dyskursami (np. artystycznym i naukowym), co w gruncie rzeczy prowadzi do stworzenia nowej płaszczyzny działań twórczych, bowiem relacje pomiędzy różnymi tekstami i mediami
są bardziej skomplikowane niż wyraża to pojęcie interdyscyplinarności. Upowszechnianie wśród
uczniów wiedzy i postawy potrzebnych we współczesnym świecie pomaga rozwijać umiejętności
samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się, a nie tylko
rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie
korzystać z internetu. Warto zatem inwestować w przygotowanie uczniów do korzystania z nowych technologii na konieczność zmian perspektywy myślenia o zjawiskach artystycznych już
od etapu edukacji szkoły podstawowej. Sprostać temu można jedynie poprzez dostosowywanie
się do tychże realiów, m.in. poprzez wprowadzanie niekonwencjonalnych form i metod pracy,
włączanie młodych ludzi do aktywności w zakresie szeroko rozumianej edukacji artystycznej.
Młodzież aktywizuje się w momencie, kiedy stwarza się jej warunki do wychodzenia ponad przeciętność i współtworzenia rzeczy nowych, twórczych i niekonwencjonalnych. Myślenie i uczenie
się są czynnościami praktycznymi. Niestety w szkołach często nie dostrzega się faktu, że procesy
myślenia i uczenia się są stymulowane przez problem. Jeżeli dla osoby uczącej się problem ma
dużą wagę, to staje się ona bardziej aktywna fizycznie i umysłowo, bardziej zaangażowana w jego
rozwiązanie. Problemy istotne dla ucznia to te, które są bliskie jego zainteresowaniom i doświadczeniom. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Romualda Petrykowskiego, które są ponadczasowe i mogą być wskazówką dla współczesnych nauczycieli podejmujących trud wprowadzania
nowatorskich rozwiązań do szkolnej rzeczywistości: „wprowadzanie zmian w uświęconej tradycją
praktyce jest pracą pionierską, połączoną z ryzykiem, i wykonywaną w osamotnieniu. Pionierom
w ich poczynaniach towarzyszy zwykle skromna liczba życzliwych obserwatorów, pozostali natomiast są obojętni, a niekiedy nawet niechętni”15. Według Rudolfa Arnheima, w inteligentnym
postrzeganiu czy oglądowym myśleniu nie ma różnicy między tym, co rzeczywiście widzimy, a tym,
jak zamkniętymi oczami się myśli. Niewidzialne jest bowiem traktowane jako kontynuacja i część
widzialnego, w konsekwencji czego nie ma jednego ustalonego wizerunku danego dzieła: „postrzeganie dostarcza [...] widzialnego dowodu na to, że wszystkie przedmioty znajdują się w stanie
ciągłej przemiany16. Jedną z przyczyn takiej natury postrzegania jest fakt, iż nigdy nie da się ono
ograniczyć do tego, co odbiorca ma w danym momencie przed oczami: akt postrzegania nigdy nie
jest wyizolowany; jest tylko najmłodszą fazą przebiegu nieskończonych podobnych aktów, które
zostały przeprowadzone w przeszłości i wciąż żyją w pamięci. Tak samo przyszłe postrzeganie jest
performatywne przez postrzeganie teraźniejsze [...]. Postrzeganie musi więc w tym poszerzonym
sensie zawierać także obrazy wyobraźni oraz ich odniesienia do bezpośrednich doświadczeń
widzenia”17. Wszyscy chętnie zaglądają w różne dziury, w miejsca, o których wiedzą, że nic w nich
nie ma. Zdaniem Arnolda Berleanta „to, co świadome, staje się uświadomione na równi z tym, co
niewidoczne”18. Dlatego też pomysły, które zyskują największą popularność to te, które dają jed-
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nostkom wolność do tworzenia własnych treści. Występujące zmiany mają niebagatelne znaczenie
społeczne i kulturalne. Wraz z rozwojem sieci powstaje społeczeństwo bardziej świadome, które
może w znacznie większym stopniu wpływać na otaczającą rzeczywistość. To co mam na myśli
to użytkownicy, który posiadają zdolność realizacji własnych celów niezależnie od pierwotnych
zastosowań aplikacji i urządzeń. Tacy użytkownicy znajdą drogę do realizacji swoich dążeń bez
programów stworzonych specjalnie do tego celu. Ważna jest jednak jeszcze jedna rzecz: chodzi
o to, by odkryć, że proces budowania mechanizmów partycypacji może tworzyć też takie odruchy
myślenia (wspólne też dla animatorów i twórców edukacji kulturalnej) i takie ramy działania, które
wygaszają perspektywy biograficznych i jednostkowych doświadczeń uczestników, a w szczególności perspektywy biograficznego i jednostkowego doświadczenia obecności owego „trzeciego
aktora”, wszystkich strukturalnych napięć obecnych na poziomie indywidualnego życia. Są to
przede wszystkim sytuacje, kiedy dochodzi do zakrycia owego jednostkowego wymiaru – biograficznych dróg, narracji i wewnętrznych procesów – poprzez procesy grupowe i potrzeby grupy.
Szczególnie istotne jest to, że zakrywany jest też wówczas pewien zakres wolności, a więc zdolności
jednostki do bycia „kimś innym”, do przekraczania swej roli życiowej, o czym ostatnio dużo pisał
Nigel Rapport19, a i podobnie Andrzej Turowski w swoim eseju o „sztuce szczególnej”20. Nie chodzi
więc tutaj o żadne „odkrycie” perspektywy jednostki ani w ogóle o odkrycie, że istnieją jednostki,
ale o myślenie poprzez jednostkę, która jest postacią „w ruchu”, poszukującą drogi, zmieniającą
swoje „ja”. To w tym miejscu pojawia się bowiem możliwość działania, wykonania zwrotu, swego
rodzaju „obywatelskie nieposłuszeństwo”. „Tak rozumiane nieposłuszeństwo – pisze Andrzej Turowski – realizując wolność jednostki, przybiera formę przemocy, której celem jest wymuszenie
zmiany w obrębie wspólnoty”21. Jednocześnie to właśnie na tym poziomie widać, że postrzeganie
grupy jako „typowej” czy też „ukształtowanej kulturowo” może stworzyć niebezpieczne wrażenie
spójności, powtarzalności zachowań, sposobów mówienia, powtarzalności sądów, ułatwiając tym
samym zasłonięcie tego, co najbardziej twórcze na poziomie jednostkowej historii.
Definiując założenia uczenia się opartego na negocjacjach – zwracam uwagę, że nie tworzy się
programu skoncentrowanego na dziecku, lecz program, którego źródłem jest młodzież i któremu
nauczyciel nadaje jedynie ramy. W tym miejscu pojawia się kofiguratywna „kultura odnalezionych
rówieśników”, uruchamiająca poziomy transfer znaczeń, oznaczający współwystępowanie wzorców
kulturowych starszej i młodszej generacji, i prefiguratywna „kultura zagadkowych dzieci”, gdy starsi nie nadążają za zmianami, a rzeczywistość staje się zrozumiała tylko dla najmłodszych pokoleń,
a więc na znaczeniu zyskuje ponownie pionowy transfer znaczeń, ale tym razem o zmienionym
kierunku. Trudno nie zgodzić się z Marshallem McLuhanem, jednym z czołowych teoretyków komunikacji medialnej, gdy stwierdza, że artyści mają szczególne kompetencje w zakresie analizy i rozumienia współczesnych przemian kulturowych22. Nie tylko wypowiadają się na ich temat; sztuka jest
również przestrzenią praktycznego testowania nowych modeli funkcjonowania w kulturze. A kryterium podziału dotyczącego zwłaszcza młodej, zanurzonej w kulturze generacji społeczeństwa
zaprezentowała amerykańska antropolog Margaret Mead, która, biorąc pod uwagę przekaz dziedzictwa między pokoleniami oraz różnorodność środowisk, w jakich przebiega socjalizacja młodego
pokolenia, wyróżniła kultury: „postfiguratywne, w których dzieci uczą się głównie od starszych rodziców, konfiguratywne, w których zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się od swoich rówieśników,
i prefiguratywne, w których dorośli uczą się również od swoich dzieci, jest odbiciem czasu, w którym
żyjemy”23. Coraz mniejsza przewidywalność dalszych zmian sprawia, że „starsza generacja” nie wie,
jak planować rozwój artystyczny młodzieży. Kultura prefiguratywna oddaje autorytet młodemu
pokoleniu, ponieważ dotrzymuje kroku za najnowszymi trendami i potrafi je szybko wchłaniać.
N. Rapport, Apprehending Anyone: the non-indexical, post-cultural and cosmopolitan human actor, [w:] „Journal of Royal Anthropological Institute” 2010, no 1.
A. Turowski, Sztuka, która wznieca niepokój, Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012,
s. 42–45.
21
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22
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23
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Z jednej strony sytuacja, w jakiej młody człowiek znajduje się, umożliwia mu wyrażanie siebie niezależnie od wymogów czasowych, przestrzennych i społecznych. Zaspokojenie tych potrzeb staje
się możliwe dzięki zastosowaniu grywalizacji24 w procesie edukacji artystycznej. Polega na zmianie
nastawienia uczniów do procesu nauczania oraz do treści programowych poprzez zwiększenie ich
zaangażowania, podwyższenie ich motywacji do pracy, przy częstym zwiększeniu autonomii. Nauczyciele, jako uczestnicy tego życia, muszą także zmierzyć się z realiami współczesnymi oraz pracować nad swymi wyborami, aby nie mieściły się one tylko i wyłącznie w dwóch wymiarach: „od
dyspersyjnej postawy aksjologicznej do radykalizmu aksjologicznego, od postawy obojętności do
postawy zaangażowania społecznego”25. Nasuwają się więc pytanie: jakich wyborów dokonali i nadal dokonują nauczyciele? Estetyk Józef Lipiec w 2005 r. pisał: „Jeśli przez dłuższy czas utrzyma się
postęp elektroniki, należy się spodziewać, iż ogromna liczba ludzi dostanie dosłownie do ręki skuteczne narzędzia dla własnej, prywatnej kreacji artystycznej […], każdy najlichszy amator będzie
mógł zaspokoić pragnienie stworzenia czegoś ciekawego i wartościowego, przynajmniej na swoją
miarę […]. Świat sztuki dokona wtedy dopiero wielkiej rewolucji subiektywizacyjnej. Nie trzeba
będzie utrzymywać sztucznych podziałów na wtajemniczonych i profanów, na znawców i laików,
na elitę i parweniuszy, na miłośników i przeciwników danego utworu lub stylu”26. To nie tradycja ma
pomóc w odnalezieniu drogi do przyszłości, lecz nowa jakościowo sytuacja świata ma wymusić na
nas poszukiwanie kategorii zdolnych sprostać nowej rzeczywistości. W tekście Marka Weisera pojawił się postulat, który z pewnej perspektywy jest początkiem nowego paradygmatu dla współczesnej
technokultury. Nie opiera się on tylko na ciągłym wzroście możliwości obliczeniowych, wydajności
i progresie, ale także na specyficznych implementacjach istniejących rozwiązań w obrębie aktualnej
rzeczywistości – na „niewidzialnym” wprowadzaniu technologii informacyjnych. „Takie zanikanie
jest fundamentalną konsekwencją nie tyle technologii, ile ludzkiej psychologii. Za każdym razem,
gdy ludzie nauczą się posługiwać jakimś narzędziem w sposób doskonały, przestają w ogóle zwracać
na nie uwagę. Kiedy patrzymy na przykład na znak drogowy, automatycznie przyswajamy komunikat bez świadomego wykonywania aktu dekodowania. […] tylko wtedy, gdy narzędzia zanikają,
czujemy się wolni w posługiwaniu się nimi; bez myślenia o nich jesteśmy w stanie skupić się na nowych
celach”27. Poszukiwania, analizy i odkrycia, które Agnieszka Jelewska opisuje w książce „Ekotopie.
Ekspansja technokultury” wskazują, bowiem na fakt, iż technokulturowy model, w którym żyjemy
„możemy mówić o narodzinach technokulturowego paradygmatu nowoczesności, który okazał się
fundamentalną zmianą w myśleniu o obopólnych relacjach człowieka wobec otoczenia i jednocześnie głównym filarem pojęciowo-teoretycznym najnowszej humanistyki. Ten swoisty akt fundacyjny rozpoczął proces negocjacji ustalonych wcześniej definicji”28. Natomiast Martin Lister, Jon Dovey,
Seth Giddings, Iain Grant oraz Kieran Kelly w New Media: A Critical Introduction między innymi wyjaśniają czytelnikowi, że: „pojęcie technokultury ogólnie odnosi się do zjawisk kulturowych, w których
technologie lub siły technologiczne stanowią istotny aspekt. Eseje w książce Penley’a i Ross’a pt.
Technokultura z 1991 roku, przykładowo dotyczą takich zagadnień jak: technologie medyczne i reprodukcyjne oraz dyskursy, komputerowe działania hackerskie, czy erotyczną mangę (kreskówki
o zabarwieniu erotycznym), muzyka, kultura i sztuka hip hop oraz cyberpunk. Określenie «techno-kultura popularna» zostało wykorzystane w badaniach etnograficznych na młodych ludziach
i mediach komputerowych (patrz Facer, Sutherland i Furlong 2003). Jednakże trwają dywagacje, iż
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jakiekolwiek poznanie a priori między technologią i kulturą (czyli jako dwoma całkowicie oddzielnymi zjawiskami, które mimo to zazębiają się ze sobą w pewnych momentach) powinny być kwestionowane. Bruno Latour na przykład twierdzi, że społeczeństwo zawsze stanowiło nierozerwalną sieć
jednostek technologicznych i ludzkich. Niniejsze wyodrębnienie można zatem zastosować pomiędzy
technokulturą a cyberkulturą. Cyberkultura (lub inaczej kultura cyfrowa) generalnie odnosi się tylko
do epokowych technologii cyfrowych (choć ważne jest, by pamiętać, że nauka cybernetyki nie
ogranicza się wyłącznie do technik komputerowych); natomiast termin technokultura może być
stosowany w odniesieniu do wszystkich form kulturowych i społecznych oraz zjawisk, jeśli społeczeństwo jest (i zawsze było) utworzone przez ludzi, maszyny i narzędzia. Dlatego cyberkultura może
odnosić się konkretnie do ogniw ludzkich, kultury i technologii cyfrowej, a technokulturę do szerszych
i / lub starszych uformowań kulturowych i technologicznych. W niektórych rozmowach prowadzonych przez STS, termin socjotechnika używany jest (Bijker i Law 1992; Berg 1994), zamiast terminu
technokultury. Oba terminy jednak naświetlają tezę, jakoby zjawiska społeczne, kulturowe i technologiczne są nierozerwalnie związane z jednostką, i jako takie są w dużym stopniu współmierne”29.
Cały ten obszar winien być krytycznie rozpoznawany przez wiedzę pretendującą do miana teorii
edukacji. Dopiero na tak szeroko ujętym tle problemowym, na tle krytycznej dekonstrukcji procesu
nadawania znaczeń, że: „akcentujemy użyteczność nauki, ale nie przyznajemy jej wyłączności na
tworzenie prawdziwego obrazu świata, akcentujemy technonaukę, ale nie czujemy się zobowiązani
do zaakceptowania tworzącego przez nią obrazu świata”30. Dopiero na podstawie takiego krytycznego rozpoznania otaczających nas pedagogii możliwe jest projektowanie interwencji edukacyjnych
w procesy określające nasze umiejscowienie w świecie, możliwe jest tworzenie w
 miejsce zdekonstruowanych nowych połączeń nadających życiu sens i umiejscowień wciąż na nowo określanej
tożsamości. Jak argumentuje Dorota Klus-Stańska, rekonstruując główne tezy dydaktyki konstruktywistycznej: „uczenie się nie polega na przyswojeniu cudzych pojęć, ale na społecznych konstruowaniu znaczeń. Teza ta ma swoje przełożenie, zarówno na myślenie o zasadach wiedzy (przypomnijmy: wiedza w tym świecie, to nie zbiór statystycznych pojęć, ale sposób skontekstualizowanego
funkcjonowania znaczeń, jakie jednostka nadaje rzeczywistości), jak i o kompetencjach dialogowych,
które temu negocjowaniu znaczeń służą. Dydaktyka zorientowana na rozwój takiej kompetencji
i dostarczanie uczniom okazji do konstruowania znaczeń złożonych, dialogicznie otwartych, elastycznych, poszukuje okazji sprzyjających zderzeniu perspektyw, strategii działania, stanowisk,
punktów widzenia”31. Można jednak zaobserwować, że umiejętności, predyspozycje, kwalifikacje –
niegdyś cenne, obecnie nie są już niezbędne. To dowód na to, jak bardzo zawód nauczyciela uwikłany jest w całokształt aktualnej rzeczywistości.
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Tekst towarzyszący wystawie prac Andrzeja Brzegowego
w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach w 2016 r.

M

ożliwość zorganizowania przez Andrzeja Brzegowego wystawy w miejscu o nazwie Galeria
Współczesnej Sztuki Sakralnej wydała mi się w pierwszej chwili zaskakująca – taki kontekst
dla jego twórczości nie przychodził mi wcześniej do głowy, (choć każda twórczość, poważnie siebie traktująca, wkracza zawsze na obszar sacrum). Skłonny byłem myśleć raczej o bliższych
związkach jego dzieła z naturą: więzach dosłownych, poprzez stosowane materiały (drewno, deski,
kamienie), i za pośrednictwem podejmowanych tematów czy motywów. Ale natura, sama w sobie,
jest przecież sakralna, nawet jeśli zachowuje – w naturalny sposób – powściągliwość w składaniu
deklaracji co do własnej istoty, nie rzuca słów na wiatr. Podobnie twórczość Andrzeja Brzegowego
– pozostaje nierozgadana, ma się dobrze bez komentarzy, stroni od dopowiedzeń.
Być może sam autor zechciał jednak w końcu, aby jego prace odezwały się wyraźnym słowem,
skoro zaproponował zorganizowanie wystawy „Obraz i tekst”, z własnym udziałem. Na tamtej
wystawie zaprezentował instalację pt. „A słowo ciałem się stało”; Taki napis wyciął w tekturowych
pudłach, opakowaniach po towarach, mając pewnie na myśli prezenty gwiazdkowe. Przesłanie tej
pracy było ironiczne, kontestujące przedświąteczną presję kupowania. Aspekt niezauważanego
w gorączce zakupów sacrum dał znać o sobie, poprzez kolędowy cytat – wprost.
Na kolejnej wystawie „Nomen Woman”, Brzegowy pokazał kuchenną stolnicę, z okręgiem,
budzącym skojarzenie z ugniatanym ciastem, i dwojgiem spracowanych rąk. Obiekt nazwał –
„Niedziela”, zabarwiając tytuł gorzką ironią. Potem dodał do tej pracy drugą: na prowizorycznym
stole zbitym z nieheblowanych desek ułożył obłe, polne kamienie, kilka na podłodze obok. Niektóre z kamieni poddał rzeźbiarskiej obróbce, wygładzając fragmenty chropawych powierzchni,
podkreślając wypukłości. Do niejasnej wymowy tej instalacji zakradł się, a może wszedł otwartymi
drzwiami, erotyzm, nieodłączny towarzysz sacrum.
Kiedy rozmawiałem ostatnio z Andrzejem Brzegowym o kształcie kieleckiej wystawy, powiedział mi, że jej głównym motywem będzie instalacja „Ostatnia wieczerza”, interpretująca temat
podejmowany przez setki artystów w ciągu dwóch tysiącleci. Andrzej (o czym do tej pory nie
wiedziałem, w ogóle nie znałem tej instalacji) pracował nad „Ostatnią wieczerzą w 2009 r. i zdążył
pokazać ją już w galerii ZPAP w Łodzi, jednak teraz przygotowuje do Kielc jej nową wersję. Nimby
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Wystawa prac Andrzeja Brzegowego w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”
w Kielcach, wystawa grafiki, instalacji i rysunków – jak można przeczytać w jej tytule, została otwar-
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wokół głów Chrystusa i Apostołów są wyraźnie materialne – szorstkie i zgrzebne (z własnoręcznie
czerpanego papieru), świętość tego znaku ma wiejski, prowincjonalny, choć jednocześnie wyrafinowany charakter. Pytam skąd pojawił się u niego ten religijny, kanoniczny temat, na kilka lat przed
obecną wystawą w Domu Praczki, więc powstający nie na zamówienie, a z osobistej potrzeby.
Andrzej wspomina swój parafialny kościół w Kowali (odległy od rodzinnej wsi o 4 kilometry), który
stał się jego pierwszą galerią malarstwa, z cyklem obrazów drogi krzyżowej na ścianach. Nie był
już w tamtym wnętrzu od wielu lat i dziś trudno mu mówić o malarskich walorach tego cyklu,
nie pamięta – ciekawy, posiadający jakieś indywidualne cechy, czy raczej powielany po stokroć,
tandetny; jednak miał wpływ na jego późniejszą wyobraźnię artystyczną, jak wszystkie pierwsze
doznania i doświadczenia.
Brzegowy zamierza także pokazać w Kielcach kolumnę – jak ją nazywa – konstruowaną
z drewnianych elementów, układanych jeden na drugim, przypominających misy; pracował nad tą
rzeźbiarską instalacją w czasie tegorocznych wakacji, na plenerze w Garbatce. Górną płaszczyznę
każdej z tych niewydrążonych niby – mis nacinał piłą, robił to intuicyjnie, potem odbijał metodą
frotażu powstałe tym sposobem kompozycje w okręgach. Jakie skojarzenie może wywołać taka
instalacja, zależy zapewne od ułożenia drewnianych elementów: mogą kojarzyć się z miskami,
nieodzownym jeszcze do niedawna wyposażeniem kuchni i łazienek; ludzie myli się na ogół
w miskach, za czasów Chrystusa miski również były w powszechnym użyciu. A cóż może znaczyć
skonstruowana z takich elementów kolumna? Andrzej wspomina, że pień palmy to stały rekwizyt
wielu malarskich przedstawień ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu, ale nie przeszkadza mu to
skojarzenie. Choć bierze raczej pod uwagę, że sama forma kolumny sakralizuje wnętrze, w którym
zostaje postawiona, będąc nieodłącznym elementem architektury świątyń.
Na ścianach galerii zamierza Brzegowy pokazać rysunki, w których także pojawiają się często
elementy koliste, tu nie odnoszące się ani do aureoli, ani do mis, przypominające gniazda i tak
nazwane przez artystę. Niektóre koła czy elipsy są niemal pozbawione realności, niematerialne
i nieważkie, inne przywodzą na myśl struktury organiczne, splątane z gałązek, kłaczków i piór,
ale w sąsiedztwie marzeń o miękkim gnieździe, pojawia się niespodziewanie korona cierniowa.
Delikatność rysunkowych materii pozostaje w wyraźnej opozycji wobec surowości form w innych
dziedzinach twórczości Brzegowego – rzeźbiarskich obiektach i instalacjach. Czy wpływa na to
charakter branego do ręki narzędzia, odmienność rapidografu z tuszem (nowocześniejsze piórko)
wobec siekiery, piły i noża? Czy inny gest ręki spowodowany (wymuszony?) przez jedno lub drugie
narzędzie, potrafi radykalnie zmienić charakter wypowiedzi, wpłynąć na postawę wypowiadającego?
Być może czułość i bezwzględność , „ostrość” potrzebują dopełniać się wzajemnie w każdym z nas?
Andrzej Brzegowy urodził się na podradomskiej wsi, w Radomiu uczęszczał (krótko) do ogniska plastycznego, ukończył liceum plastyczne w Kielcach, studia odbył w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w przemysłowej wówczas Łodzi. Wrócił do Radomia, pracuje, obecnie
jako profesor, na wydziale sztuki miejscowej uczelni, przez kilka ostatnich lat budował, według
własnego projektu, dom na rodzinnej działce. W domu ustawił kolumnę – prosty, drewniany słup
podtrzymujący antresolę, pełniący więc ważną, realną funkcję, ale i odgrywający też, jak sądzę,
rolę symboliczną. Wprowadził się do nowego domu kilka miesięcy temu. Budowa kosztowała
go, jak często w takich przypadkach bywa, dużo więcej wysiłku, pracy, pieniędzy, wyrzeczeń
i strat, niż mógł się spodziewać. Musiał jednak, bez względu na koszty, wrócić na własną ziemię.
Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej – powiedział; dla Andrzeja nie jest to pusty frazes, powtarzany bezmyślnie banał, ale, świadomie przeżywana, podstawowa prawda życiowa, która
sakralizuje przyziemną codzienność.
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ta 12 lutego 2016 r. i była czynna ponad miesiąc. Oglądałem ją dwukrotnie, po wernisażu i chyba
jako ostatni zwiedzający, 14 marca. Chciałem zobaczyć jeszcze raz ekspozycję, szczególnie trzecią,
największą salę galerii, która stanowi kulminacyjny moment wystawowej narracji gromadząc
znaczenia i sensy, gdzie najsilniej dochodzi do głosu artystyczne przesłanie autorów.
Andrzej Brzegowy i kuratorka Agnieszka Orłowska ustawili tu, naprzeciw siebie, dwie instalacje:
„Ostatnią Wieczerzę” i „A słowo ciałem się stało”. Zabieg ów zaskakuje z początku i nie wydaje się
przekonujący (ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie), ale jest to odczucie chwilowe; instalacje, zdecydowanie różne formalnie i stylistycznie, zdają się sobie obce: połyskujące złotem na
czarnym tle kręgi wokół głów Chrystusa i Apostołów – naprzeciw tekturowych pudeł, opakowań
po towarach.
„Ostatnia Wieczerza”, zaprezentowana przez Andrzeja w wersji ludowej, przemawia w swojej
zgrzebności surową świętością. Tekturowe pudła, same w sobie obojętne, nie niosą żadnego
przesłania, jednak wycięte w ich ścianach litery układające się w napis – zdanie z ewangelii św.
Jana cytowane przez kolędę – nadają im piętno trywialności, stając się gorzkim, ironicznym komentarzem dla sceny rozgrywającej się po drugiej stronie sali, Ostatniej Wieczerzy, która, w tym
kontekście, kojarzy się także z wieczerzą wigilijną.
Żyjemy w czasach względnego dobrobytu, prezenty, które kładziemy innym pod choinkę, czy
znajdujemy je tam sami, stają się coraz kosztowniejsze, jakby ich wartość miała zależeć od ceny rynkowej. (Co prawda łatamy też przy okazji braki domowe, podarowując sobie nawzajem, a właściwie
kupując do domu, towary agd i rtv.) Tylko dzieci kultywują (z konieczności?) obyczaj robienia prezentów rękodzielnych, choć same oczekują już drogich prezentów ze sklepu. Współczesny świat robi co
r. gigantyczny biznes na bożonarodzeniowym rytuale obdarowywania się; zwyczaj jest piękny, ale
nie musimy chyba za każdym kolejnym razem silić się na coraz więcej coraz droższych prezentów, nie
o to przecież chodzi. SŁOWO nie w tym sensie stało się CIAŁEM, że na tzw. gwiazdkę otrzymujemy to,
czego wcześniej zażyczyliśmy sobie u naszych bliskich. Nie dlatego czujemy więź z siedzącymi obok
nas przy świątecznym stole, że możemy liczyć na ich hojność, ale dlatego, że czujemy się związani
ze sobą duchowo i emocjonalnie, łączy nas wzajemnie bezinteresowne uczucie.
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W przestrzeni trzeciej sali wystawy Andrzeja Brzegowego spotykają się dwie rzeczywistości:
wiejska i miejska, jako odmienne światy, ów podział może dziś wydawać się, czy nawet jest już, nieaktualny, anachroniczny, wszędzie spotykamy się z podobną rzeczywistością. Dom, który Andrzej
wybudował w swojej rodzinnej wsi, mógłby znaleźć się przy miejskiej ulicy, nikogo nie zdziwiłoby
to. Jednak miejsce, gdzie stoi, Andrzej pamięta pewnie takim, jakim było pół wieku temu, za jego
dzieciństwa i młodości. „Ostatnia Wieczerza” jest metaforą tamtego świata, który odchodzi lub
odszedł już, przemysłowe pudła symbolizują obecną, globalną rzeczywistość.
Obok pudeł leży na podłodze, prawie niezauważalny, tekturowy walec; oglądając go uważnie
widać, że został sklejony z wyciętych liter. Przypomina rekwizyt portretowany czasem na dawnych obrazach batalistycznych – werbel, porzucony przez dobosza po stoczonej bitwie. Może
niekoniecznie przegranej?

Stanisław Zbigniew Kamieński

I–III 2016 r,
Część pierwsza była publikowana w wydawnictwie wystawy.

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

WiesŁAw Jelonek

T

ekst, który Państwu przekazuję ma charakter wspominkowy i nie rości sobie pretensji do
rozprawy krytyczno-analitycznej twórczości Wiesława Jelonka. To okruchy wspomnień ze
wspólnie przebytej drogi.
Szukam w pamięci pierwszego spotkania z bohaterem wystawowego zdarzenia w CSW
Elektrownia, bo to wystawa rocznicowa i wypada przypomnieć sobie to i owo z życia Jubilata.
Mówimy o Radomiu sprzed 40 lat, mieszkałem wówczas z moją mamą, siostrą i żoną w kamienicy przy ul. Podwalnej 3, blisko Starego Miasta, naprzeciwko pomnika poświęconego pamięci
Żydów Radomia, postawionego w miejscu zburzonej przez Niemców Synagogi.
Któregoś popołudnia roku, chyba 1975, późną wiosną, mama donośnym głosem wywołuje
mnie z „ostatniego” pokoju, który był moją pracownią i mieszkaniem: Jakiś Pan do Ciebie.
Ten Pan to Wiesław Jelonek– wzrostu słusznego, masywnej postury z grzywą jasnych włosów, brodą oraz uśmiechem odsłaniającym komplet uzębienia, przedstawia się i informuje, że
ma ważną sprawę.
Muszę tu wspomnieć, że w omawianym okresie pełniłem funkcję przewodniczącego Koła
Absolwentów przy Zarządzie Okręgu ZPAP w Kielcach. Przynależność do tej instytucji pozwalała artystom na uzyskanie różnych świadczeń bardzo istotnych w komunistycznym systemie.
Taki był początek, nie pamiętam szczegółów rozmowy, tylko jej obraz i klimat.
Wracając do naszego bohatera to trzeba przypomnieć, że jest absolwentem Wydziału Rzeźby
ASP Kraków. Dyplom realizował w pracowni profesora A. Hajdeckiego, z którym już w czasie
studiów, a potem jako absolwentowi, przyszło mu realizować kilka projektów rzeźbiarskich
i form przestrzennych. Możliwość współpracy ze swoim mentorem była dużym wyróżnieniem.
W okresie tym współuczestniczył w realizacji radomskiego Łucznika oraz nowoczesnej w formie rzeźby przestrzennej w Ostrowcu.
Również w tym czasie, po studiach, dostaje propozycję objęcia funkcji plastyka wojewódzkiego w tworzącym się województwie tarnobrzeskim. Przyjmuje propozycję i funkcję tę pełni
do czasu przeprowadzki do Radomia, gdzie jego żona otrzymała propozycję pracy na Wydziale

fot. Krzysztof Berezowski

Kult i ikonografia Konstantyna Wielkiego w Polsce
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Transportu w radomskiej uczelni. Podczas pełnienia tej funkcji uczestniczy w powstaniu BWA
Sandomierskiego, które funkcjonuje do tej pory i dobrze sobie radzi.
Po przeprowadzeniu się do Radomia rozpoczyna się jego aktywność artystyczna i organizacyjna na zupełnie nowym dla Niego terenie. Z wszystkich pełnionych funkcji należy wymienić funkcję
plastyka miejskiego, podczas pełnienia której próbował zapanować nad bałaganem wizualnym
radomskiej ulicy i kilka rzeczy mu się udało. Na pewno takiego bałaganu, jaki aktualnie panuje, nie
było. Następnym bardzo ważnym miejscem pracy jest Liceum Plastyczne, w którym zostawił po
sobie bardzo dobrą opinię wśród absolwentów. Z czasu tego pamiętam swoje powroty z pracy
do domu, trasa wiodła obok miejsca pracy Wiesława, wpadałem do niego i często rozmawialiśmy
o istotnych sprawach dla kultury wizualnej Radomia. A bywało, że w przerwie odwiedzaliśmy
małą knajpkę, gdzie gasiliśmy pragnienie nową marką piwa EB. Trochę czasu upłynęło przy
tym EB, w Polsce nastąpiły zmiany ustrojowe, powstała nowa Polska, mnie udało się założyć
Katedrę Sztuki na Wydziale Nauczycielskim i do pracy w niej zaprosiłem Wiesława Jelonka, który
z czasem został Kierownikiem Pracowni Rzeźby. Z biegiem lat Katedra Sztuki przekształciła się
w Wydział Sztuki i jednym z moich prodziekanów został Wiesław Jelonek, który w międzyczasie
zrobił doktorat na macierzystym Wydziale Rzeźby ASP Kraków. Lata, które wspólnie spędziliśmy
na organizowaniu Wydziału, uzyskaniu praw doktoryzowania, uważam za najlepsze. Pozostając
jeszcze przy jego działalności organizacyjnej należy oddać mu zasługi w zakresie pełnienia
funkcji kuratora w Galerii
„Rogatka”, gdzie pomagał
mi w zorganizowaniu około 150 wystaw artystów
z Polski i Europy. Szyld,
który widnieje na budynku Rogatki to jego dzieło
i jego pieniądze. Galeria
przestała działać, bo miała
się zawalić w 2014 r., co
orzekł zespół powołany
przez rektora Z. Łukasika,
a okazało się, że póki co,
budynek stoi z szyldem
Wiesia. Uczelnia w międzyczasie zrezygnowała
z galerii, a władze miasta prowadzą w sposób
„dynamiczny” obiecany
remont galerii i przywrócenie jej funkcjonowania. Trudno tu wymienić
wszystkie dobre rzeczy,
które są udziałem Jego
działalności, jest ich na
pewno wiele.
W działalności artystycznej Jubilata da się
w ydzielić trz y obszary jego zainteresowań:
pierwsza to rzeźba wielkoformatowa, druga to mała Od lewej: Wiesław Jelonek i Aleksander Olszewski
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forma rzeźbiarska i medalierstwo i trzecia forma działania to papier jako tworzywo rzeźbiarskie.
Który z tych obszarów działania artystycznego dostarczał Mu największej satysfakcji, to już
jego tajemnica. Mnie osobiście wydaje się ,że największy dorobek posiada w małej formie
rzeźbiarskiej. W tych małych formach zrealizował swój program artystyczny, o którym można
powiedzieć, że istotą jego była równowaga między warstwą treściową (literacką) ,a formą rzeżbiarsko-artystyczną.
W tych małych formach znajdujemy komentarze odnoszące się do wydarzeń społecznych,
politycznych i artystycznych. Jest twórcą, który nigdy nie był więźniem własnej formy artystycznej, dlatego ostatnie jego działania w blokach papieru gazetowego uważam za odkrywcze
i posiadające walor wyjątkowy. Tęskni jednak Wiesław do rzeźby monumentalnej – wizje te realizuje w Chałupkach Łaziskich – wsi niedaleko Orońska. Powstają tam rzeźby w piaskowcu oraz
odlewane w cemencie. Nie są to rzeźby abstrakcyjne – formą swą informują o miłości do Żony
i zdarzeń polityczno-gospodarczych. We wszystkich tych projektach widzimy dbałość o szczegół,
jakość formy oraz treść–ideę, która jest zawsze u niego początkiem narodzenia nowego dzieła.
Drogi Wiesiu, życzę Ci wielu sukcesów w brązowo-kamieniarsko-papierowych komentarzach
do naszej rzeczywistości. Pozwolisz, że na koniec wspomnę Twoich rodziców. Wiesław jest synem nieżyjących Feliksa pochodzącego spod Częstochowy i Jadwigi pochodzącej z Torunia, po
wojnie rodzina zamieszkała w Nysie, gdzie urodził się nasz Jubilat. Ojciec jego posiadał talenty
malarsko-rzeźbiarskie (z jego pracami mogłem się zapoznać na spotkaniu z mamą – Jadwigą,
która w odróżnieniu od męża miała talenty kulinarne). Spotkanie miało miejsce po śmierci taty
Wiesia; wracaliśmy z Rzeszowa, poczęstowała nas kanapkami z „tatarem”, mnie nalewką, Wiesio
był kierowcą więc nie mógł, z tymi słowami „Panie Olku no to bzdrynk” – płyn bezkonfliktowo
wszedł w mój krwioobieg, poczułem radosne ciepło, a mama Wiesia zaczęła wprowadzać mnie
w tajemnice Jego życiorysu. Wspominam to spotkanie dlatego, że obiecałem wówczas Pani Jadwidze wystawę prac niedawno zmarłego męża. Mam nadzieję, że tę obietnice uda się spełnić.
I na koniec muszę wspomnieć, że Wiesław jest również współautorem dwójki dzieci, które
po ojcu i mamie odziedziczyły twórcze skłonności – córka Agnieszka tworzy literaturę, a syn
Robert sztukę kulinarną. Jest też wnuczek Leon, który wszystko wie i wszystko je.
Drogi Wiesiu, wystawa, którą mamy okazję oglądać to nie koniec, to początek nowej drogi
w nieznane Ci rejony sztuki. Życzę, byś trafnie odgadywał jej tropy.
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Tamara Woźniak-Książek

WOBEC TRADYCJI

„Longin”

wórczość Wiesława Jelonka ma swe korzenie w tradycji krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego w której uzyskał dyplom oraz ciągle żywej
w środowisku artystycznym krakowskiej uczelni klasyce europejskiej figuracji. Istotą strategii
krakowskiego środowiska artystycznego, zdaje się być, kierkegardowskie „powtórzenie w przód”.
W jego rozumieniu artyści działający w rozległym obszarze obcych wpływów, zataczają koło
i powracają do sytuacji początkowej starając się odpowiedzieć na pytanie jak możliwa jest oryginalność, twórcza suwerenność i indywidualność w świecie sztuki, w którym tak wyraźny jest
wpływ tradycji. – Takie jej rozumienie nie pozostaje bez wpływu na zainteresowania młodego
rzeźbiarza poszukującego własnej drogi twórczej. W wielowarstwowej mimo pozorów łatwej
czytelności twórczości Wiesława Jelonka – tradycja antropomorficzna jest miarą i punktem
odniesienia, podstawą wytwarzania znaczeń i środkiem ekspresji. Dyskusja z tradycją wytycza
ramy jego własnej niezależności oraz autonomii realizacji usytuowanych gdzieś na drodze między
wyobraźnią a rzeczywistością, rzeźbiarza bardziej zainteresowanego ogólno – egzystencjalną
refleksją nad kondycją ludzką, niż konkretnymi mechanizmami współczesności. Podejmowane
problemy, sposób ich wizualizacji wskazują, iż jego kulturowa tożsamość osadzona w laickim
humanizmie, skupianie uwagi na wymiarze fizycznym oraz materialnym dzieła – pozwalają artyście unikać wyraźnych odniesień metafizycznych, a odniesienia do rzeczywistości wyrażać raczej
poprzez sięganie do znaku, symbolu, niż bezpośredniego podobieństwa. – Dla praktykowanych
sposobów wypowiedzi artysta wybiera małą formę (poza nielicznymi przestrzennymi realizacjami monumentalnymi), w przekonaniu iż „mała forma rzeźbiarska”, tak jak jej monumentalne
odpowiedniki, równie przekonująco uczestniczy w złożonych strategiach poznawczych sztuki.
(Termin „mała forma” używany jest powszechnie w odniesieniu do obiektów nie przekraczających
50 cm). O „małej formie rzeźbiarskiej” mówimy wówczas gdy autor nie traktuje jej jako wersji
próbnej, projektu – ale jako kształt ostateczny z sensem wynikającym także z jej wielkości. O wartości artystycznej małej rzeźby decydują umiejętności warsztatowe twórcy, walory materiału,
doskonałość formy i oczywiście niesiona przez formę idea. Mała rzeźba daje ogromne możliwości
wyboru materiału, pozwala na podejmowanie tematów nie nadających się do realizacji w rzeźbie
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monumentalnej. Jest rzeźbą do wnętrza, dla dłoni, do kieszeni, pozwala na bezpośredni kontakt,
jest łatwiejsza w percepcji, co przecież nie umniejsza jej walorów artystycznych.
Wiesław Jelonek rozpoczyna samodzielną artystyczną działalność na początku lat 70., w okresie istotnych zmian w polskiej kulturze i po-nowoczesnym przełomie w sztuce, a więc i w rzeźbie
polskiej. Przestaje wówczas obowiązywać narzucony przez awangardę model sztuki, do głosu
dochodzą tendencje figuratywne. „Nową figurację” lat 70. interesują bardziej ogólne i abstrakcyjne sytuacje egzystencjalne wiążące problematykę sztuki z ludzką kondycją. Dojrzewając
artystycznie w okresie narodzin i rozwoju tendencji figuratywnych Jelonek niejako naturalnie
uznaje figurę ludzką jako formę przez którą najlepiej można przekazać zamierzone egzystencjalne
treści. Należy do tej formacji artystów, którzy odcinając się od radykalizmu awangardy stawiają
na sztukę z jej tradycyjnym warsztatem rzeźbiarskim i ważnym dla twórcy terenem doświadczenia artystycznego w indywidualnym kontakcie z tworzywem. – Rzeźbi figury, plakiety, medale,
rzadziej duże formy przestrzenne. Małe formy, które realizuje wpisują się w zróżnicowany nurt
abstrakcji zachowując równocześnie wierność figuratywnemu przedstawianiu, narracyjne i estetyczne, pielęgnują pamięć o wartościach humanistycznych. Ich sens wyłania się gdzieś po drodze
między przedmiotem poddanym artystycznej transformacji a jego odwzorowaniem. Jeśli nawet
pojawia się dostrzegalne podobieństwo to polega ono na ukazywaniu jedności formalnej, jest
jakby figuracją w procesie stawania się. Bo to forma i struktura są niezależnymi zmiennymi obecnymi w większym lub mniejszym stopniu w każdym jego dziele. Medale i plakiety – zawsze, czy
są to prace na zadany temat, czy osobiste – są w pewnym sensie opowieścią o kondycji ludzkiej,
w harmonijny sposób łącząc elegancję formy, zalety tworzywa i jego możliwości wyrazowe –
z ekspresją kompozycji. Różnorodność oddziaływania tworzywa jakim są brąz i mosiądz pozwalają na podporządkowanie kontrastowych efektów światła i powierzchni matowych – koncepcji
plastycznej, lapidarnej w obrazowaniu i oszczędnej w formie. Zabiegi kompozycyjne pozwalają
nam też dostrzec najczęściej używane, nośne znaczeniowo rozwiązania, uruchamiające odpowiednie konteksty anegdotyczne i metaforyczne. Każdy zaproponowany w dziele układ obfituje
we własne znaczenia, nie zawsze łatwe do eksplikacji, w którym synteza konkretu i abstrakcji,
formy i ruchu oparta jest na kontrastach albo równowadze elementów plastycznych: tła, figury,
linii i materii. Np.: Portret uniwersalny, 1987, mosiądz lany – gra fakturą, uproszczonymi sylwetami
wycięć, barwą metalu, patyny, światłem w sylwetach wycięć, skontrastowanych z autoportretem
i pochodzącymi ze świata codziennego doświadczenia przedmiotami. Czas, 1994, brąz lany – ta
rzeźbiarska opowieść wciągająca odbiorcę w intelektualną pułapkę, jest atrakcyjną wizualnie
metodą komunikowania filozoficznych konstatacji. Trzy kolory, 2003, połączenie metalowego
odlewu z tkaniną, czy nie jest wskazaniem twórcy, że do akceptacji niespójności formalnej wynikającej z połączenia różnych jakościowo elementów w rzeźbie w sensowną całość, wystarczy
jedynie koncept? Plakiety: Podróż, 1995, brąz lany – układ przestrzenny dzieła mocno operuje
powierzchnią, efektami faktury i światła, kontrastami płaszczyzn, grą prześwitów i powierzchni
wypełnionych. W tej i innych plakietach wykonywanych na temat, okazjonalnych lub osobistych,
różnokształtne formy nachodzące na siebie ujmowane z wielu punktów widzenia, oglądane
w wielu aspektach, tworzą ruch, sugerują bryłę i swoistą perspektywę. Portrety: Longin, 1986,
brąz lany – wykonany jest wg tradycyjnych zasad portretowania z takim opracowaniem rysów,
które przez zastosowanie „impresjonistycznej” faktury stwarzają efekt ruchu i zmienności. Inny
charakter mają „głowy” Gazeciak I,II,III,IV, 2006–2009 – wycięte w gazetowej ryzie. Podważają one
nasze wyobrażenie o rzeźbie jako formie urzeczywistnionej w twardym tworzywie. Wielkość tych
głów wymusza wielkość gazetowej związanej sznurem kostki. Nieoczekiwana wartość estetyczna
oraz ekspresyjność formy wynika z wyrazowych właściwości gazetowego tworzywa. Składają
się na nie też potencjalnie treści zawarte w drukowanych tekstach i przebarwienia w warstwach
rzeźby. Figury: (Trio, 1977; Swobodny, 1998; Pełnoletni,1999), postać ludzka – jest w kompozycjach
figuralnych artysty pozbawiona konkretnych osobowościowych cech, jest odpersonalizowana.
Stylizacja postaci jej deformacja i gęsta, głęboka faktura, która wywołuje wrażenie dramatyczne-
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go napięcia w jednych, albo w innych
(Pełnoletni) – bliska abstrakcji, operuje
dużymi, mało zróżnicowanymi powierzchniami określającymi formę
i tylko powściągliwa sugestia płci
pozwala je zidentyfikować. W jeszcze
innych przykładach: Ikar 1985, Anioł
1999, (obie prace z mosiądzu), autor
pokazuje uformowanie materii oraz
sposób w jaki materia wspomaga
formę materializując iluzję i egzemplifikując stany emocjonalne. Taki
związek formy i sensu pokazuje
obiekt z perspektywy artysty i widza,
wskazuje na twórczość i jej możliwą
interpretację.
Rzadkie w twórczości Jelonka
rzeźby plenerowe określają: maksymalna prostota formy oraz skłonność do uproszczeń ułatwiająca
związanie rzeźby z przyrodniczym
otoczeniem. Materialne i konkretne
są zakotwiczone w naturze kamienia
i drewna. Wrażliwe powierzchnie
ich uproszczonych form, zwartość
bryły wyrażają naturalną ekspresję
materiału, a wyprowadzone z nich
formy żyją własnym, niezależnym
życiem, rozgrywają założone działania przestrzenne, albo sugerują jakąś
wielowarstwową symbolikę.
Komunikacja estetyczna prac
Wiesława Jelonka dokonuje się na
planie wizualnym i wynika z przekonania artysty iż kształtując formę
można kształtować sens. Niezależnie
od tematu (portret, figura, medal)
w procesie plastycznego kształtowania, element ekspresyjnej deformacji
sprzężony jest na ogół z wypowiedzią metaforyczną, a rzeźbiarski
kształt poddany jest wymogom
warsztatu i tworzywa. Kontrast
faktur, ich chropowatość i gładkość,
matowość i lśnienie – a więc cała
materialna cielesność, wszystkie
bodźce płynące z rzeczywistości i od
człowieka i całe doświadczenie ma
wymiar egzystencjalny i kulturowy.
W relacjach między środkami organi-

„Lekko uniesiony”
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DOKUMENTACJA TWÓRCZOŚCI
Kalendarium
Urodził się 24 października 1947 r. w Nysie. Edukację artystyczną rozpoczął w jarosławskim Liceum Sztuk Plastycznych i kontynuował ją na Wydziale Rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych im. J. Matejki w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. Dyplom zrealizował w Stalowej
Woli i obronił go w 1974 r. Uprawia rzeźbę w kamieniu i metalu, drewnie, żywicach, papierze
preferując jako formę wypowiedzi małą formę rzeźbiarską i medalierstwo. Prace swoje prezentował na 14 wystawach indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą
m.inn. na Litwie, w Czechach, Słowacji, Niemczech, we Włoszech, portugalii i USA. Przez szereg
lat związany jest z działalnością edukacyjną. Jako nauczyciel przedmiotu „rzeźba” od 1975 prowadził zajęcia w Liceum Sztuk Plastycznych (dzisiejszy Zespół Szkół Plastycznych) w Radomiu
oraz od 1995 na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej dzisiaj Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego także w Radomiu. Organizuje na Wydziale Sztuki pracownie rzeźbiarską,
opracowuje program nauczania rzeźby dla studentów tego Wydziału. W latach 2008–2012 pełni
funkcję prodziekana Wydziału Sztuki na UTH. Odbywa liczne podróże artystyczne do krajów
Europy, Dalekiego Wschodu i Ameryki.
• 1978–1979 Na plenerze w Ummendorf w Niemczech realizuje rzeźbę w kamieniu pt.
Primavera, a w 1979 pomnik w Chotczy
• 1980 – Uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Jan Kochanowski i jego epoka”, na
którym otrzymuje wyróżnienie za popiersie Jana Kochanowskiego.
Na Przeglądzie Plastyki Radomskiej III nagrodę otrzymuje za zestaw plakiet Krzysiowi,
Longinowi, Januszowi, Małgosi, Olkowi. Dla Radomia realizuje rzeźbę w kamieniu pt.
Macierzyństwo.
• 1981–1983 Pracami Pan Znakomitość i Trochę krzywa głowa uczestniczy w „35 Jubileuszowym Salonie Zimowym Plastyki – Radom 1981.
Dla Sienna woj. mazowieckie realizuje rzeźbę pomnikową Poległym w walkach z hitlerowskim okupantem, w 1982 powstaje pełnoplastyczny Młodzieńczy portret artysty.
Uczestniczy w „Ogólnopolskiej Wystawie Medalierstwa” zorganizowanej przez Związek
Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie.
• 1984–1987 Uczestniczy w sandomierskich warsztatach i wystawie „Sandomierskie
warsztaty 84”, a w Radomiu w II edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Jan Kochanowski
i jego epoka”. W 1987 bierze udział w „VI Biennale Małych Form Rzeźbiarskich – Poznań
‚87”. Realizuje szereg medali lanych w brązie i mosiądzu: cykle Jestem oraz Czas; 1986,
dwie wersje Panu Janowi i Pan Jan brązowy portret malarza pt. Longin 1986; oraz dwie
wersje rzeźby Ikar I,1985 i Ikar II rok później – obie są interesującą syntezą formy i ruchu,
konkretu i abstrakcji.
• 1991–1998 Uczestniczy w wystawach zbiorowych: „Powroty” w Stalowej Woli; w 1995
w Wystawie Okręgu Radomskiego ZPAP na której otrzymuje I nagrodę za pracę Idą święta
oraz Biznesmen, a w 1998 na VIII-ej już wystawie Okręgu ZPAP w Radomiu wyróżnienie
honorowe za prace Swobodni i Trio.
Realizuje pełnoplastyczne małe formy rzeźbiarskie m.inn. Pełnoletni 1994, Ona 1995,
Swobodny1998, oraz nagrodzone Idą święta i Biznesmen z 1995 r.
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zującymi kompozycję a narracją, twórca niekoniecznie odwołuje się do wspólnych kontekstów
znaczeniowych, raczej eksponuje autonomiczny aspekt estetyczny. Oczywiście obrazowanie to
dla autora prac – także zagadnienie przekazu, gra znaczeń w dziele sztuki, zagadnienie symbolu
i metafory, a medale, plakiety, figury, każda z realizacji, jest dla twórcy poszukiwaniem najwłaściwszej formy dla wyrażenia założonego problemu.
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1999 Uczestniczy w szeregu wystaw zbiorowych oraz indywidualnej prezentacji twórczości w radomskich galeriach: Akademickiej Galerii Rogatka oraz Galerii Prowincjonalnej.
Bierze udział w zbiorowej wystawie przygotowanej w Narodowej Galerii im. Źilinskasa
na Litwie oraz „Artyści polski po południowo-wschodniej” w Stalowej Woli, Sandomierzu
i Rzeszowie. Na IX Wystawie Okręgu Radomskiego ZPAP otrzymuje I nagrodę za pracę
Longin. Powstają kolejne małe formy m.in. Ryba, Ostra organizujące przestrzeń poprzez
formę i grę prześwitów.
2000–2002 Indywidualny pokaz prac przygotowuje dla Galerii ASP w Krakowie oraz warszawskiej galerii AKTYN. Prezentuje na nich bogaty zestaw plakiet, medali i kilku rzeźb
kameralnych. W tym zestawie znalazły się prace zrealizowane w 2000 r.: medale: Pejzaż,
Znaki, medale okolicznościowe dla Szkoły Plastycznej w Radomiu, Politechniki Radomskiej
oraz cyklu kieleckich wystaw Przedwiośnie. Małe formy rzeźbiarskie ze swoich zbiorów
wystawia w Galerii BWA w Sandomierzu. Uczestniczy także a X Jubileuszowej Wystawie
Okręgu Radomskiego ZPAP kieleckiej wystawie „Przedwiośnie 25”, Wystawie pedagogów
Katedry Sztuki „Radom – Kaunas” na Litwie. Bierze także udział w Międzynarodowym
Plenerze „Gelnica 2002”.
2003 Uczestniczy w wielu międzynarodowych wystawach tj. XIX Międzynarodowe
Biennale „Dante Europeo” w Rawennie (Włochy), III Międzynarodowym Biennale Medalu
Współczesnego w Sexal (Portugalia), Wystawie pedagogów Wydziału Sztuki w Słowackim Muzeum Technicznym w Koszycach. Bierze też udział w dwu wystawach w kraju:
„IV Triennale Autoportretu – Radom 2003” i w Galerii ZAR w W-wie „Salon rzeźby 2003
„Wczoraj i dziś”. Wykonane w br. plakiety Trzy kolory są poszukiwaniem nowych form
wyrazowych przez łączenie różnych jakościowo materiałów w rzeźbie.
2004 „Od kamena ku kovu” – to tytuł wystawy w Galerii Umelcov Spisa w Nowej Spiskej
Ves, w której uczestniczy oraz w odbywającym się równocześnie Międzynarodowym
plenerze rzeźbiarskim. Bierze udział w ogólnopolskim konkursie na pomnik Jana Kochanowskiego i Międzynarodowej Wystawie Medalierstwa FIDEM–2004 w Seixal w Portugalii.
Wystawia w Muzeum Medalierstwa w Kremnicy (Słowacja) i w Galerii Sztuki Współczesnej
– Dom Muzealny w Zakopanem. Realizowane w latach 2000. prace są wyrazem poszukiwania przez twórcę nowych form wyrazu i nowych materii. Sa to liczne kompozycje
przestrzenne, kompozycje reliefowe rodzaj „obrazów na papierze” powstajęce przez
nacięcia barwienie.
2005–2006 Indywidualne pokazy prac mają miejsce w: Galerii KAPLICA CRP w Orońsku
i w Galerii Zamek w Przemyślu. Prezentuje na nich wybrane dotychczasowe osiągnięcia
twórcze.
Bierze udział w IV Międzynarodowym Biennale Medalu Współczesnego w Seixal, Ogólnopolskiej Wystawie „V Triennale Autoportretu Radom”. Uczestniczy w konkursie na
medal oraz w Międzynarodowej Wystawie Medalierskiej z okazji 50. Rocznicy Powstania
Węgierskiego – Budapeszt, Wrocław, Warszawa i wystawie pracowników Wydziału Sztuki
UTH w Galerii Rogatka pt. „Hommage a Jan Paweł II”
2007 Uczestniczy w następujących międzynarodowych wystawach sztuki: „4x=?” w Radomiu, Koszycach, Lwowie i Wilnie; Międzynarodowej Wystawie Medalierskiej FIDEM
XXX, w Colorado Springs USA; „Między konkretem a metaforą” w Berlinie (prace artystów
z Polski); „Geometria i metafora” Radom, Chodzież, Rzeszów; „100 wystaw w Galerii Rogatka” MCSW Elektrownia w Radomiu.
2008–2009 Na wystawie „Sztuka Wydziału Sztuki” w Domu Polskim w Berlinie razem z innymi pracownikami Wydziału prezentuje swoją twórczość. Uczestniczy też na podobnych
prezentacjach sztuki pracowników Wydziału w Koszycach i Kownie, Międzynarodowym
Sympozjum Medalu „Kremnica 2009” i Międzynarodowym Plenerze i Wystawie w Medilaborce na Słowacji.
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Indywidualny pokaz prac ma miejsce w Galerii Okno Grażyny Niezgody w Przemyślu.
Powstają liczne lane w brązie i mosiądzu medale, m.inn. Czastka, Skorpion, Dialog, Bezproblemowo i inne.
2010–2011 Uczestniczy w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą:
w Galerii Pryzmat w Krakowie, Galerii AIG Linkoln w Radomiu, Galerii Miejskiej
w Czeskim Krumlovie, Czeskich Budziejowicach, Galerii Academija Akademii Sztuk Pięknych w Vilnie. Przestrzenne formy w drewnie łączonym z innymi materiałami (Leśne echa)
powstają na plenerze w Garbatce.
2012–2013 Portrety z serii Gazeciaki prezentuje na wystawie „Geometria i metafora”
w Łódzkiej Galerii „Forum”, Zielonej Górze w Uniwersyteckiej Galerii „Rektorat” w wystawie „Porządek i metafora”. Wynikiem współpracy uczelni artystycznych na Litwie,
Czechach, Słowacji i w Polsce są wystawy w których artysta bierze udział: Kowno „20 lat
współpracy „The art Academy of Vilnius, the faculty of arts in Kaunas and the UTH faculty
of arts in Radom; Praga – Biblioteka Narodowa „Międzynarodowa wystawa książki artystycznej”, „Banska Bystrica – Kosice – Radom – Trzy uczelnie, trzy historie, trzy wystawy”,
w Kremnicy na Słowacji w „Kremnickich spotkaniach” w Muzeum Monet i Medali, a w W-wie w „Wystawie z okazji 100-lecia ZPAP „Nowe Otwarcie”.
2014 Uczestniczy w wystawach „Sztuka Wydziału Sztuki” w Galerii Pentagon
w Radomiu, w Galerii „Lincoln” także w Radomiu „10 lat współpracy ASP w Kownie –
Wydział Sztuki w Radomiu” oraz „Geometria i metafora w miniaturze „BWA w Przemyślu.
2015–2016 Bierze udział w wystawach medali: „Medalierzy Polsce – Mój Jan Paweł II”
na Zamku Królewskim w W-wie; Międzynarodowej wystawie medalierskiej „Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły – Medalierzy i ich dzieła” we Wrocławiu, Budapeszcie i Kremnicy;
Ogólnopolskiej wystawie medali w Kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie „Być razem
– Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II.
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W retrospektywnej wystawie „ 43/69” przygotowanej w Mazowieckiem Centrum Sztuki
Nowoczesnej „Elektrownia” w Radomiu prezentuje wybór prac z dotychczasowej twórczości.
Wystawy indywidualne
1999 – Galeria Prowincjonalna, Radom
– Akademicka Galeria ROGATKA, Radom
2000 – Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
– Galeria AKTYN, Warszawa
2002 – Galeria BWA, Sandomierz
2004 – „Od kamena ku kovu”, Galeria Umelcow Spisa, Nova Spiska Ves
– Galeria Sztuki Współczesnej „Dom Muzealny”, Zakopane
2005 – Galeria KAPLICA, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2006 – Galeria Zamkowa, Zamek Kazimierzowski w Przemyślu
2009 – Galeria OKNO Grażyny Niezgody, Przemyśl
2011 – Galeria ACADEMIJA ASP w Vilnie, Litwa
– Akademicka Galeria Sztuki AIG LINCOLN, Radom (W.Jelonek, J. Trojan, O. Olszewski)
– Galeria Banku SNORAS, Kovno, Litwa
2012 – „Porządek i metafora”, Galeria Uniwersytecka Rektorat, Zielona Góra
2016 – Monograficzna wystawa prac 43/69 w MCSW Elektrownia w Radomiu
Prace w zbiorach:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, BWA w Sandomierzu, Muzeum J. Kochanowskiego
w Warce, Muzeum O. Kolberga w Przysusze, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu. W Ośrodkach
kultury na Słowacji. W zbiorach fundacji Centro Dantesco w Rawennie (Włochy).

Tamara Książek
listopad 2016

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych
i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu. Pracowała w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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Piotr

Tamara Woźniak-Książek

WSZYSTKO.
O obrazach Sławomira Marca
Czym jest obraz?
szystko co pojawia się w zasięgu wzroku, bądź przed okiem wewnętrznym (pisze H.Belting),
można określić jako obraz, bądź w obraz przekształcić1. Rozważając problem obrazu zrównujemy go zazwyczaj z obszarem wizualnym, albo utożsamiamy ze znakami ikonicznymi
odnoszącymi się do rzeczywistości wobec niego nadrzędnej. Jednak obraz jest czymś więcej
niż efektem percepcji. Jest rezultatem symbolizacji, może też być przestrzenią eksperymentu,
a czegokolwiek by nie dotyczył pozostaje fenomenem kreacyjnym. Powtórzmy zatem: co jest
obrazem? Jest rzeczą? Obrazy wymykają się takiemu zaszeregowaniu. Odsyłają nas przecież do
obszaru poza swoim bytem, czyli do tego co nie daje się ująć bez „jak”. „Co” wskazuje na formę
przedstawienia, natomiast sposób w jaki materia jest przedstawiona wskazuje na paradygmat
wizualności o często symbolicznej strukturze. Jakikolwiek kształt przybiorą obrazy, nie są one
zbiorem szczegółów, ale jednością sensu. Nie tworzą odwzorowań rzeczy, lecz je uwidaczniają. Połączenia koloru, formy, linii, nie opisują przedmiotów, ale pozwalają coś zobaczyć. Obraz
należy wprawdzie do świata rzeczy, ale jest czymś więcej. Jest osobnym światem2. Rozważania
o statusie obrazu malarskiego – stać się mogą pytaniem o naturę człowieka i budowanego
przez niego świata, uczą nas pragnąć czegoś innego, tego co wykracza poza zastany porządek
rzeczy i otwierać się na nieprzewidywalną inność. Wieloznaczność słowa obraz w odniesieniu do
malarskiej czy elektronicznej materii stwarza możliwość komentowania różnorodnych zjawisk,
budowania siatki odniesień i związków z realną rzeczywistością.
Teoretycy sztuki (między innymi: Peter Weibel, Hans Belting, Didi-Huberman, Piotr Piotrowski) w pismach lat 90. XX wieku, krążąc wokół pytania „czym jest obraz”, „czym jest malarstwo”
sugerują wprawdzie śmierć tego ostatniego, ale równocześnie zauważają, że ogłoszona śmierć
wcale nie musi prowadzić do jego końca, ale do jego nowego wymiaru, który sprawia że mamy
w obrazach do czynienia z jego własnym/nowym potencjałem, że stają się jak pisze Victor

W

1
2

Hans Belting, „Antropologia obrazu”, tłum., s. 11.
Problemy obrazu obszernie analizuje w odniesieniu do filozofii sztuki: G. Boehm, „ O obrazach i widzeniu”, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2014.
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Stoichita samoświadomymi i metamalarskimi obiektami, a powstający w obrębie malarstwa,
odznaczający się różnorodnością proces przemiany – włącza obraz we współczesną ikonosferę.
Sławomir Marzec jest twórcą, którego konieczne malarskie doświadczenie jest narzędziem
w osiąganiu własnego/prywatnego oglądu świata, odkrywania drogi dochodzenia do siebie,
ale i optymalizowania siebie, „poszerzania”, samodublowania. Przyjęty przez artystę język wypowiedzi, niezwykła intuicja sensu dzieła – pozwala mu na osiąganie syntezy, na uchwycenie
istoty – raczej wchodzenie na zaawansowany poziom dyskusji o nich, a nie samo rozstrzygniecia,
a nie wyglądu, na budowanie wartości. Ważnym doświadczeniem jest równoczesne z twórczością
uprawianie krytyki artystycznej, która jest dla niego instrumentem poznawczym skierowanym
do siebie i od siebie. Artysty refleksja nad obrazem w ogóle oraz własną twórczością, wyraża
świadomość autora jakie miejsce zajmuje ona w ponowoczesnych strategiach kultury, w perspektywie tradycji i widzenia rzeczywistości dzisiaj. W wydanym w 2016. autokomentarzu artysta
pisze (…) obraz stanowi sytuacje osobliwą, idiomatyczną, a relacja do rzeczywistości jest zupełnie
innego rodzaju niż komentarz, wizualizacja, propaganda czy estetyzacja. Obraz tworzy własną,
nieredukowalną sytuację, obraz jest „innym” „inaczej”, stanowi początek i kres dany w „teraz”.3
Sławomir Marzec malowane obrazy łączy w cykle. Taka zasada twórczości ułatwia rozważania na temat natury jego języka malarskiego, rozpoznawanie odpowiedniości chromatycznych
i eidetycznych „właściwie nie do zobaczenia”, a nawet jeśli możemy zaproponować interpretację
ikoniczną i plastyczną, to musimy rozszerzyć tę analizę o fakty estetyczne. Struktura obrazu, która
jest układem powiązanych elementów i relacji między nimi odwołuje się do elementarnych cech
postrzegania płaszczyzny i trójwymiarowej przestrzeni. Otwarte obrzeża, struktura i w pewnym
sensie bezosobisty charakter tego malarstwa wymaga od odbiorcy złożonej percepcji, także
za sprawą pewnej niestabilności konstrukcji powierzchni. Elementy barwne zmieniają pozycję
w przestrzeni obrazu zależnie od energii koloru, jego natężenia i jego wartości. Polaryzacja
światła ( między czernią a bielą) sprawia że na powierzchni pojawiają się impulsy, które zmieniają
wszystko co widać w obrazowym świecie. Zatem, każdorazowo odkrywany sens obrazu wynika
z jego logicznej struktury oraz formy doświadczenia zmysłowego, które jej tylko odpowiada.
Prace cyklu Obrazy – nie obrazy, 1990–1999 – pierwszy z dużych cykli obrazowych, odsyła nas
do czegoś w rodzaju „podstawy widzialności”– zarazem istniejącej i nie-istniejącej, widzialnej
i niewidzialnej, powstającej jako rezultat zmagań twórcy z oporem materii i granicami wyobraźni. Artysta nie zajmuje się estetycznymi efektami zestawień kształtów i barw. To co kształtuje
widzialność obrazu tj. zróżnicowanie kolorów i kształtów na płótnie – sprowadza do jedności.
Powierzchnię obrazu pokrywa burym kolorem, który powstał ze zmieszania wszystkich barw.
Ich najczęściej kwadratowa forma wynika z przekonania autora, iż kwadrat jest synonimem
pełni. Większość obrazów cyklu – to całości wewnętrznie skłócone, rozdarte, których część jest
nieobecna i domalowana na ścianie, a pojawiające się w nich rozcięcia, przesunięcia, uobecnienia
odwrocia, być może wskazują na dążenie do wielowymiarowości. W efekcie otrzymujemy obrazy,
których język form występuje symultanicznie z całym systemem reprezentacji. Uwolniony od
odwzorowania, staje się elementem poznania (np. Nr LXVI, ol/pł; 1996), obraz jakby odchylony
od ściany z korygującą jego formę linią narysowaną węglem w tle . Czy obraz jest zasłoną? Czy
ma odsłaniać pustkę za nim? Wskazywać na założoną przez malarza wieloznaczność?
Już w tym pierwszym cyklu prac autor rozgrywa i problematyzuje samą ramę, często jako
linię kontynuującą czy odchylającą jej kierunek węglem na ścianie. Obrazy bez ram niwelują
ostre przeciwstawienie ściany i krawędzi, proponując jego odmienną ideę – nieposzukującego
iluzorycznej głębi wnętrza do którego artysta zaprasza odbiorcę, traktując obraz jako osobny
świat oraz otwarte pole wolności. Ta zasada dotyczy całej jego malarskiej i graficznej twórczości
i rozmaicie jest przez niego wykorzystywana.
W następnych cyklach prac: Obrazy tytułowane, 1999; Wokół ikony 2007–2009; Wszystko
2007; Rysunki 2004–2007 – z osiągniętej wcześniej niezróżnicowanej materii, stara się wyłonić
3

S. Marzec, „Moje wszystko. Autokomentarz”, Lublin 2016, s. 10.
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Sławomir Marzec, „Rekonstruując krużganki w Cluny”, 2002, akryl/płótno, 150 x 200 cm, wł. Galeria Miejska Łódź

możliwe składniki elementarne. Powierzchnie płócien wypełnione są teraz małymi punktami
koloru. Mają one swoją grubość i materialność. Lokalizowany przez oko barwny punkt koloru,
jest elementem wieloznacznym. Wprawdzie sam w sobie nic nie znaczy, ale paradoksalnie, ten
brak określonej funkcji nadaje mu nieoczekiwane bogactwo wyrazu. Przez ową indywidualizację osiąga wielorakie odpowiedniości. Każda drobina materii farby staje się więc fenomenem,
który potencjalnie zawiera wszystkie formy i energie, stanowi miejsce w którym wszystko się
zaczyna i kończy, a punkty koloru tworzoną z nich jednoznaczną konstrukcję zmieniają w wizualną metaforę. Na zbudowanej z nich powierzchni obrazów proces jawienia się form uwarunkowany jest ich układem. Niezróżnicowane w wielkościach dają wrażenie migotliwej pulsacji
powierzchni, dynamizując ją. Rozedrganie, energia koloru, wykształca malarską materię oraz
warunkuje wizualne procesy w obrazie, wyłania sens usytuowany gdzieś między pigmentem,
a wyrastającym z powierzchni obrazowym sensem. Migotliwość powoduje że tej powierzchni
nie odbieramy jako płaskiej, choć jej iluzyjność jest raczej wyobrażeniowa. Mamy do czynienia
ze stanem „paradoksalnej jednoczesności” stajemy bowiem przed dylematem niemożliwości
stwierdzenia płaskości powierzchni i jej iluzyjności równocześnie.
Mnie raczej (pisze artysta) zależy na pulsacji polimorficznej, generycznej, ukazującej foremność
jako taką, a nie drogę ku innej formie. Punkt, wielość punktów (…) posiadają wyjątkowy rodzaj napięcia wewnętrznego, wyobrażeniowego i symbolicznego. To szczególnie ważna dla mnie wartość
tej materii4.
Taki sposób komponowania powierzchni wskazuje na zainteresowanie twórcy problemem
wizualności, dążeniem aby „widzieć widzenie”, a także pozwala uwolnić się od wszelkiego
przedstawiania.
4

S. Marzec, „Moje wszystko. Autokomentarz”, Lublin 2016, s. 46.
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Na czym zasadza
się krzyżowanie się
widzenia i tego co widzialne? Czy widzenie
jest rozumieniem? Teoretyk sztuki Didi-Huberman widzialność
przeciwstawia wizualności i z niej w drodze dyskursu wyłania
się widzialność jako
kształty i ich znaczenia. Benedetto Croce
pisał, że zasadą sztuki nie jest ani piękno,
ani pojęcia – a tylko
widzialność. Według
Sławomira Marca –
widzieć obraz znaczy
przełamać abstrahującą pracę oka i w procesie deliberującej
i wielorakiej interpre- Sławomir Marzec, z cyklu OBRAZY I NIE-OBRAZY, CXXIV, 1996 , olej/płótno,
150x150 cm,
tacji re/konstruować
zmysłowo zorganizowany sens i pozwolić by oddziaływał na nas naocznym doświadczeniem.
Obrazy tytułowane realizowane od 1990 r., są wizualizacją powyższego problemu. Kiedy patrzymy na powierzchnie zbudowane z kropek, oko podąża za energią, którą pulsują płaszczyzny.
Widzimy więc nie tylko materię farby, ale też coś, co nadaje materii kształt, jakieś intensywności
które pozwalają problematyzować przedmiot obrazu. Artysta nam w tym pomaga pociągając
werniksem fragmenty powierzchni, tworząc rysunek form dostrzegalnych przy pewnym kącie
padania światła. (Awerroe uczący Europę zera, 1999, akryl/pł, ornament werniksem; Uchylając zasłonę
Parrazjosa, 2001, akryl/pł/werniks). Czasem są to zgrubienia podłoża, które uwypuklają malarską
powierzchnię a oświetlone inaczej załamują światło, stają się widoczne (Między śladem a iluzją,
2002, akryl/pł). Linię, która się w obrazie pojawia tworzą faktura i werniks. Przerwana w połowie
wskazuje na barwny punkt. Usytuowana nieco powyżej środka obrazu sugeruje linię horyzontu,
ale też ruch w głąb. Wizualne uobecnienie elementów, których związek przyczynowy zostaje
zastąpiony równoczesnością, sprawia że wszystko staje się możliwe. Ta prosta obecność może
oznaczać dany przedmiot i jego przeciwieństwo. Kiedy patrzymy na powierzchnię obrazu pokrytą
barwnymi punktami, oko znosi sztywne granice ich kształtu i podąża za energią, którą pulsują
płaszczyzny. Kropka farby, jakby zagnieżdżona w przestrzeni barwnej tworzy wrażenie, że coś
się wydarza. Dynamika widzenia powoduje, że przemieszcza się ona w przestrzeni przedstawienia. Ogląd, który przecież jest pewnego rodzaju poznaniem pozwala nam na odczytanie sensu.
Wprawdzie stworzona z kropek przestrzeń barwna jest semiotycznie niestała, jest też otwarta,
stwarza możliwość tworzenia figur, niekiedy wywołuje niepokojące sprzeczności.
Obrazy cyklu dopełniają rysunki z lat 2004–2006. Ich powierzchnie tworzą drobiny bieli,
czerni i wiele odcieni szarości, wywołując jak w barwnych obrazach wrażenie pulsacji. Podłoże
z grubej tektury pozwala artyście na wprowadzenie wypukłych reliefów podkreślonych także
błyszczącym werniksem, dostrzegalnych przy ruchu widza i kąta padania światła. Drabina, 2005;
Labirynt, 2004 – to rysunki (także wiele niewymienionych) których problem zakotwiczony jest
w tradycji różnych kręgów kulturowych o treściach uwikłanych w ich symbolikę i związane z eg-

fot. archiwum artysty

Sylwetka
Artysty

52

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

5

Gadamer „Prawda i metoda”, przekł. B. Baran, W-wa 2007, s. 208.
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zystencją. Przyjętą zasadę konstrukcyjną powierzchni, a więc barwny punkt (który jest oznaką
aktu malarskiego, ale sam jest znakiem pozbawionym iluzji), w kolejnych cyklach prac autor
rozmaicie komplikuje. Także przez sposób ekspozycji, który ujawnia grę jaką twórca prowadzi
z odbiorcą (wystawa „Wszystko i 12 obrazów” BWA Lublin 2012). Otóż niewielkie rozsunięcie między obrazami, pozwala dostrzec na bocznych krawędziach przytwierdzone drobne przedmioty
. Powstające szpary są „nabrzmiałe realnością”. Widoczny fragment ściany, powierzchnia obrazu
i jej krawędzie uczestniczą w założonej przez artystę grze tożsamości i różnicy. Czy autorowi
nie chodzi o grę fragmentami odsyłającej nas do nadrzędnej względem nich całości? Czym jest
ta krawędź, która znajduje się obok dzieła, na pograniczu? Dotyka obrazu, współdziała z nim,
wychodząc z zewnętrza, kieruje się ku wnętrzu, ale nie jest na zewnątrz dzieła ani w jego wnętrzu. To miejsce jest problematyczne. Immanuel Kant nazywa je parergonem. W Krytyce władzy
sądzenia pisze iż pozwala on rozwiązać w dziele opozycję między duchem a materią, wnętrzem
i zewnętrzem. Jest też jak sądzę deklarowanym wiele razy przez twórcę dążeniem do ogarnięcia
„wszystkiego”. Umieszczając różne przedmioty oraz napisy na krawędziach obrazu i na ścianie
sugeruje, że każdy obraz przedstawia „wszystko”, że może rozwijać się w nieskończoność, a kompozycja nie ma granic. Pulsujące powierzchnie obrazów Marca zdolne są skierować naszą uwagę
na te elementy rzeczywistości, o których byśmy się bez nich nie dowiedzieli. Ponieważ, pisze
Gadamer (…) obraz jest pewnym procesem bytowym w nim byt staje się zjawiskiem widzialnym
zmysłowo5.
W 2007 rozpoczyna artysta realizację cyklu Wokół ikony. Abstrakcyjna interpretacja ikony, jaką
w tym cyklu prac spotykamy, jest wyrazem (jak sądzę) rozważań artysty nad sensem duchowości
przełożoną na język plastyczny. Nasycone światłem drobiny farby, różnice napięć między nimi,
umiejętne budowanie harmonii przez analogię lub opozycję, w końcu faktura powierzchni malarskiej – odkrywają obszary niedostępne potocznemu widzeniu. Barwną powierzchnię płótna
ujmują niczym bordiura – białe, niezamalowane pasy: góra – dół, albo boczne krawędzie płótna,
innym razem boczna i dolna, a pozostałe krawędzie są nieobecne. Biel, która ma szczególną
wartość w sztuce, w tym zestawie prac jej fragmenty pozwalają z poza migotliwości powierzchni
– dostrzec głębię. Biel jest intensywna niczym światło – staje się węzłem napięcia, podtrzymuje
wydarzenie obrazu, jest alegorią tego co transcendentalne.
Wg. Heideggera problem interpretacji nie polega na powtórzeniu jawnej treści, ale na ukazaniu
treści tego co niewyrażalne. Ten problem interesująco obrazuje Sławomir Marzec w pracach cyklu
Smok o złotym zębie, czyli żywoty świętych, 2009–2011, który rozwija wcześniejsze doświadczenia
artysty z ikonografią ikony oraz relacje do filozofii Dalekiego Wschodu. Twórca stara się dostrzec
w jaki sposób puste rozumiane w tej kulturze jako obszar tego co w każdej chwili może zaistnieć,
wpływa na to co istnieje. Nie chodzi wszakże autorowi o wybór pomiędzy widzieć a wiedzieć.
Istotne jest pozostawać wewnątrz dylematu, pomiędzy wiedzą a widzeniem. Widzialna rzeczywistość definiowana jest przez to, jak w obrazie traktowany jest temat ikonograficzny, a jego
wizualna rzeczywistość, to sposób w jaki realizowana jest materia obrazu. Wizualność skierowana
jest ku temu co „niewyrażalne”, to natomiast co widzialne jest jawne.
Obrazy cyklu składają się z zakreślonego węglem na ścianie prostokąta, ujętego z dwu
stron pasmami z przedstawieniem sylwetek ludzkich. Wyznaczone miejsce jako puste staje się
przestrzenią wyobraźni i najbardziej intensywną kreacją mentalną. Miejscem oczekującym na
akt kreacji. Określony węglem prostokąt białej ściany otwiera przedstawienie obrazu. Szukamy
tego co w tym obszarze można ujrzeć. Biel nie jest widzialna tak jak przedmiot, ale przecież
działa na nasz wzrok. Jest materią. Uobecnia swoją białość. Zatrzymuje spojrzenie i wzbudza
łańcuch wyobrażeń. Ma zdolność tworzenia figur. Połać białej ściany funkcjonuje jako matryca
obrazów i symboli. Intensywna jak światło jest punktem wyjścia, podłożem i potencjalnością.
W opisywanym cyklu istnieje w czymś co je określa i wskazuje na możliwe dopowiedzenie.
Są to pasma, na których wycinane albo rysowane pojawiają się szablonowe postaci, sugestie
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architektury, wklejane zdjęcia gazetowe. Nie łączą te postaci jakieś związki przyczynowe. Gra
toczy się przez samo pojawianie się form i sposób ich istnienia: szkicowość formy, kształtów
wydobytych zadrapaniami powierzchni i ich założona prowizoryczność, żeby jak pisze twórca
(…) z całą przytomnością staram się tu przekroczyć próg dialektyki oczekiwania na sens (Marquard)
by wystawić się na ryzyko rekonstruowania transcendencji, tym razem w nas samych6.
We wcześniejszych pracach obserwowaliśmy przestrzenie jakby pozbawione człowieka.
Człowiek był tam, ale opuścił ten obszar pozostawiając jedynie ślad w postaci: drabiny, zarysu
arkady, figurki konika na górnej krawędzi. Pojawia się w wyrazistej formie dopiero w omawianym cyklu. Czymże jest ten człowiek i jak jest obecny? U J. Derridy jest strukturą o której można
już myśleć przez pryzmat opozycji obecność/nieobecność (…) jest grą różnic rozsunięciem przez
które elementy odnoszą się jedne do drugich.7
Bliska opisanemu powyżej cyklowi jest seria collages Szkice nożem od 2014 roku. Bliska przez
biel (synonim „bezczasowego spokoju”) ale przecież wewnętrznie zróżnicowana. W grubej
tekturze o białej powierzchni wycina, wydrapuje, niekiedy nakleja, także białe sylwetki ludzkie
dopełniane przez naklejki z przezroczystej folii. Zawieszone na białej ścianie kierują uwagę odbiorcy, na znaczenie tego „nie koloru” w sztuce artysty traktowanego jako element źródłowy,
punkt wyjścia i potencjalność. Figury (jak w poprzednim cyklu) są schematyczne i bezosobowe,
nie wchodzą w relacje ze sobą ani z przestrzenią, powtarzają własne kształty, ale przecież każda
forma jest nieco odmienna. Formy istnieją wyraźnie lub ledwie zarysowane, stają się. Podobieństwa między nimi są pozorne, bowiem każda z nich istnieje we własnej rzeczywistości. Niektóre
odgięte od powierzchni odsłaniają złote tło, wówczas cała kompozycja uprzestrzennia się. Oczywiście, poszczególne prace cyklu są zróżnicowane, bo na inne problemy twórca zwraca naszą
uwagę i jak pisze …każda określoność zapośrednicza się tu w grze różnic i tożsamości z systemem
(swoją realnością). Wpada w niekończącą się spiralę zapośredniczeń i podwójności negujących/
podtrzymujących wieloznaczność, która wyklucza jej idiomatyczność, bycie samo-w-sobie.8
Ponawiane w kolejnych cyklach prac pytanie o obraz, rozszerza artysta na media cyfrowe. Obraz analogowy zastępuje obraz cyfrowy oraz film. Powstają serie prac: grafiki Genezis 2008–2010;
obrazy cyfrowe cyklu Wszystko – bricollage 2006–2014 i wreszcie filmy, 2014–2015.
Genezis – 7 grafik dla których punktem wyjścia pisemny zapis Księgi Rodzaju. Każda z nich
powtarza archetyp kontrastowania właściwy kolejnemu Dniu Stworzenia. Pismo pokrywające
planszę różnicuje powierzchnię gubiąc rytmy, iluzję przestrzeni, światło. Fragmenty Księgi Rodzaju nie są ilustrowane przez obrazy graficzne cyklu. Nie są o czymś, ale tym czymś czego są
obrazem, co się w nich uobecnia.
Cykl Wszystko – Bricollage, 2006–2014. Fotografia – dokumentalna, okolicznościowa, medialna,
która jest punktem wyjścia, łączy trzy porządki: obrazowy (powierzchnie fragmentów foto),
werbalny: słowo „wszystko” i przedmiotowy (przyklejone drobne przedmioty). Powstaje obraz
złożony z fragmentów fotografii tworząc nową jakość. Kolorystyka ograniczona do sepii, brązów i czerni, sugeruje że są to stare zdjęcia, tym samym wyrywa je z czasu teraźniejszego. Małe
rozmiary zdjęć sprawiają, że zdają się być punktami koloru. Intencją autora nie jest pokazanie
czegoś konkretnego. Z perspektywy „wszystkiego” indywidualna doniosłość jest bez znaczenia.
Kompozycja barwnych elementów, ich dynamika ma wskazywać na istnienie rzeczywistości
spotęgowanej. Wieloznaczne i pełne energii konstelacje plam barwnych wskazują iż ta rzeczywistość wytworzona na obrazie jest pewną możliwością. Wydarza się przecież na naszych
oczach. Wizualna gęstość i ruch obrazów na płaszczyźnie przywołuje ideę pisma obrazkowego.
Obraz graficzny staje się teksturą powstałą z zagęszczenia o symultanicznej jedności wszystkich
elementów. Ponadto, na obrzeżach kompozycji umieszcza autor tekst (slogany reklamowe, frazesy, fragmenty poezji). To właśnie połączenie w jednym dziele obrazu z tekstem, z drobnymi
J. Derrida, „Pozycje”, przekł. A. Dziadek, Katowice 1977, s. 27.
S. Marzec, „Autokomentarz,” s. 280.
8
Ibidem, s. 237.
6
7

przedmiotami zmienia collage w bricolage. O co chodzi? O czym autor chce
nas przekonać? O istnieniu całości, czy
o istnieniu fragmentu i o możliwość
fragmentu wchodzenia w relacje inne niż
„bycie tłumem”.
Realizowane w latach 2014–15 filmy,
które określić możemy jako obrazy wizualizacje to w istocie Heideggerowskie
„obrazoświaty”. Pojęcie to dotyczy raczej
kwalifikacji obrazu, (…) faktu, że stanowi
on efekt zrośnięcia się, a więc implozji
obrazu i rzeczywistości9. Sensem filmu
jest zatem przechodzenie ze sfery bycia
w sferę ujawniania się w obrazie. Dążenie autora by w filmach niematerialność
świata w obrazie włączyć ponownie
w porządek bycia w świecie. Pozwala na to
ideologia analogonu: przez zdublowanie
świata w obrazie wykreowanie innego,
a jednak takiego samego. Przypadkowość
pojawiających się form jest pozorna. Artysta kontroluje chaos, synchronizuje rytm
Sławomir Marzec, z cyklu SMOK O ZŁOTYM ZĘBIE, 2012
wydarzeń i towarzyszących mu dźwięków
tektura, 200x160 cm
i kieruje naszą uwagę przez akceptację
widzialnego na wizualne zjawianie się
fenomenu obrazu. Nie dąży do osiągnięcia efektu realności raczej „czyni widzialnym” pozór
obrazu rzeczy. Końcowe sekwencje filmu przez zamazanie obrazu łączy te działania twórcy
z pierwszym cyklem malarskim.
Relacja o twórczości malarskiej Sławomira Marca ma oczywiście charakter subiektywny. Nie
obejmuje wszystkich artystycznych propozycji autora, a jedynie wybór cykli obrazowych, które
zdają się być istotnym uczestnikiem sporu o obraz, jego koncepcję, formę, sens i wartości dzisiaj.
Każde przecież dzieło określa wiązka znaczeń, które uczestniczą w „rozmowie” z innymi dziełami.
Żadne przecież nie jest samowystarczalne ani samotne. Niesie ze sobą otwarcia i doświadczenia,
napięcia które wywołuje, a które stanowią jego duchową atmosferę.
Wielopoziomowy interpretacyjny dyskurs, a którym te dzieła uczestniczą, czyni możliwym
odczytywanie ich na różnych poziomach, ze świadomością iż forma sprowadzona do najprostszych pierwiastków pozwala „nie opowiadać ale dać obraz”.
Tamara Książek
Orońsko, 25.10.2016 r.
9

Cyt.za: A Gwóźdź, „Design rozpadu” [w:] Przestrzeń sztuki. Obrazy-słowa-komentarze, ASP Katowice, 2005, s. 152.

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Pracowała w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pracuje
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.
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Elżbieta Staniszewska

MALARSKIE KONFRONTACJE

N

iebo to motyw obecny we
wszystkich pejzażach. Tak
oczywisty, że niemal niezauważalny. W 1889 r. Józef Chełmoński namalował obraz pt.: „Obłok”, na
którym właśnie niebo jest głównym
motywem nie tylko malarskim,
ale i semantycznym. Artysta wykadrował pejzaż tak, że niemal
całą powierzchnię płótna zajmuje
tytułowy, monumentalny, biały
obłok unieważniający niewielki
skrawek ziemi namalowany równolegle do dolnej krawędzi obrazu.
Niestety, obraz zaginął. Znam go
tylko z reprodukcji, z książki Macieja
Masłowskiego1. Chełmoński to
jeden z moich ulubionych malarzy.
Muzeum Narodowe w Poznaniu,
w 1987 r. zorganizowało wystawę
monograficzną. Jego monumentalne pejzaże oglądane w oryginale
zachwyciły mnie. Ważny był nie sam
pejzaż a chłodne, poranne światło,
mgła i niemal wyczuwalna wilgotność powietrza lub popołudniowe,
ciepłe światło zapamiętane wraz
z unoszący się kurzem na wiejskiej
drodze; te chwile, kiedy pod koniec
upalnego lata paruje ziemia. Te obrazy przywołały z pamięci odgłosy
wodnych ptaków, szum wody i wiatru. Uruchamiały wszystkie zmysły
widzów. Doskonale pamiętam tę
wystawę. Moja reakcja, odbiór był
egzemplifikacją teorii estetyki pragmatycznej Richarda Shustermana2.

1
2

Witold Kowalski, „Niebo”

M. Masłowski, Józef Chełmoński, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 98.
R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu soma estetyki, przeł. W. Małecki, S. Stankiewicz, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2010.
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Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury i Form
Użytkowych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu.
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Po wielu latach, w 2016 r., zobaczyłam w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu tryptyk
Witolda Kowalskiego3 pt. „Niebo”. To trzy obrazy malowane akrylami na płótnie, dwa boczne
o powierzchniach: 140x80 cm i centralny o wymiarach: 120x160 cm. Długo stałam przed nimi
i podziwiałam je. Kowalski wykadrował z całego pejzażu tylko niebo. Na każdym z tych obrazów
jest ten krótki moment przepływania chmur. Na pierwszym, kiedy swoją bielą zasłaniają słońce
a ich krawędzie są prześwietlone. Na centralnym obrazie są ciemne a przez ich cienkie i rozbielone
brzegi prześwituje jaskrawe światło, rażące intensywnością. Na trzecim są tak ciemne i ciężkie,
że ledwo prześwituje przytłumione słońce już nie rażąc widzów. Napływają tuż przed deszczem.
Artysta zarejestrował ich dynamikę ruchu w krótkim czasie, co dobrze znamy z codziennych
doświadczeń. Kowalski operuje wąską gamą barwną różnicując temperaturę, nasycenie i walor
szarości, bieli, błękitów. Minimum środków, tylko te koniecznie by zrealizować ideę tak ulotną,
każdemu dobrze znaną, rozpoznawalną, oczywistą. Oszczędnie operuje malarskimi środkami
i samą farbą, powierzchnie płócien są gładkie. Nie rozprasza nas faktura. Miałam wrażenie, że to
namalowane światło rozświetlało przestrzeń galerii. Rozmawiałam z panem Witoldem. Zawsze
pracuje realizując cykle i zwykle są to motywy z najbliższego otoczenia, obok których wszyscy
przechodzą – pole, ogrodzenie, krzewy widziane z okien pracowni. Tym razem namalował niebo.
Jest to malarstwo realistyczne, ale oddające ideę natury a nie nią samą. Interpretujące
niezauważalne aspekty rzeczywistości, które widzowie znają i od razu rozpoznają, choć poza
galerią nie widzą.
Stojąc przed tym tryptykiem patrzyłam, jak chmury przepływają z jednego na drugie i trzecie płótno, zmieniając swoją strukturę i gęstość. Przypomniałam sobie obrazy Chełmońskiego.
Swoją reakcję na tamto malarstwo. Patrząc na nie niemal czułam powiew wiatru, który chmury
przesuwał z jednego płótna na drugie i trzecie. Dlaczego nigdy nie zachwyciły mnie w naturze
tak, jak na tych obrazach?
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Artur Warzyński

Żebrowski (i Paschalis Wołos?) w Skępem.
Uwagi na temat polichromii w sanktuarium

J

ednym z głównych czynników rozwoju sztuki sakralnej w dobie bar., w tym także malarstwa
freskowego, była problematyka katechetyczna oraz potrzeby dydaktyczno-moralizatorskie
Kościoła*. Postępująca barokizacja świątyń, inspirowana osiągnięciami rzymskich i bolońskich
quadraturzystów, już 2. dziesięcioleciu XVIII wieku zaczęła ulegać fascynującej transformacji, w kierunku większej dekoracyjności, bardziej ożywionej kolorystyki i ujęć całościowych kierowanych
na odbiorcę masowego. Triumf katolicyzmu, połączony z przesunięciem charakteru religijności
z głębokiej i bardziej prywatnej, na spektakularną i ostentacyjną, a w zakresie odbioru na zbiorową
(liczne, ceremonialne koronacje słynących łaskami obrazów i figur, dla których wzorem w Polsce była
pierwsza koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, w dniu 8 września 1717 r., która
zgromadziła niespotykane wcześniej rzesze wiernych), wymagały od artystów oryginalnych działań
dekoratorskich. Przemożnym wzorcem dla malarzy polichromistów była sztuka Italii, czerpana bądź
za pośrednictwem Moraw, Czech i Śląska, bądź w rezultacie działalności włoskich freskantów, lub też
opracowań wzornikowych, ze słynnym dwutomowym dziełem Perspectiva Pictorum atque Architectorum… jezuity Andrea Pozzo na czele. Włoskie wzory i włoskie osiągnięcia formalne, kojarzone były
na naszym terenie z modną, rokokową ornamentyką doby Ludwika XV, asymilowaną do potrzeb
miejscowych artystów za pośrednictwem różnego rodzaju druków ulotnych, gazet i publikacji pojawiających się w obiegu publicznym. Rezultatem były swoiste, mające lokalne znaczenie osiągnięcia
formalne. Tak właśnie w rodzimym malarstwie ściennym od lat dwudziestych XVIII wieku rozpoczął
się proces obejmujący całą sztukę polską. Nastąpiło przesunięcie akcentów na spektakularność, ujęcia
panoramiczne i odejście od XVII wiecznych zasad sztuki emotywnej1.
Obraz malarstwa quadraturowego w Polsce
okresu późnego bar./rokoka prezentowany w literaturze przedmiotu jest daleki od wyczerpania
problematyki, zarówno pod względem faktograficznym, jak również interpretacyjnym. Zagadnienia związane z malarstwem quadraturowym
w Polsce poruszane były przez badaczy sporadycznie, a w literaturze o charakterze ogólnym,
bagatelizowane i przyrównywane często do sztuki mającej charakter anachroniczny lub prowincjonalnej, o niskiej jakości artystycznej. Taki, niewyjaśniony do końca wizerunek kreuje wiele powszechnie dostępnych opracowań opisujących Il. 1. Sanktuarium Maryjne w Skępem, wejście główne
dzieje sztuki polskiej. I tak, np. Tadeusz Dobrowol- (po 1732 r.) od strony północnej, widok około poł. XIX
ski w II tomie „Historii sztuki polskiej” generalizuje w. Repr. autor wg Tygodnik Illustrowany, I, 1859, nr 2

* Niniejszy artykuł jest skróconą wersją rozdziału pracy magisterskiej pt. „Polichromia w klasztorze oo. Bernardynów w Skępem na tle twórczości Walentego Żebrowskiego”, napisanej pod kierunkiem dra Jacka Gajewskiego w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki, Wydziału Sztuki Politechniki im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Autor dziękuje P. drowi Jackowi Gajewskiemu za okazaną życzliwość i pomoc
w przygotowaniu tego artykułu.
1
A. Stoga, Malarstwo ścienne na Warmii w XVIII wieku i jego oddziaływanie [w:] Sztuka 1. poł. XVIII wieku. Materiały z sesji historyków sztuki, Rzeszów, listopad
1978, red. H. Lisińska, Warszawa 1981, s. 263; – zob. też M. Karpowicz, Uwagi o przemianach malarstwa i rzeźby polskiej w latach 1711–1740, op. cit., ss.
95–104.
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Il. 2. Kierunek ruchu pielgrzymów i kolejność odczytywania przedstawień polichromii. Oprac. autor. wg planu
w: Katalogu zabytków sztuki w Polsce, T. XI, woj. bydgoskie…, s. 49

problematykę późnobarokowego malarstwa, sprowadzając jego charakterystykę do typowej dla
ogólnych tendencji sztuki polskiej, spowalnianej i kierowanej przez ideologię sarmacką2. O malarstwie ściennym późnego bar. i rokoka wspomina tylko, że rozwijało się znacznie „bujniej” niż uprzednio3. Dobrowolski wymienia przede wszystkim nazwiska i zasięg działalności wielu polichromistów
m.in.: Jerzego Wilhelma Neunhertza, Franciszka Ecksteina, Józefa Meyera oraz Walentego Żebrowskiego. Autor wspomina również o mniej znanych artystach, pracujących na dworach magnackich
i biskupich jak np.: Cybulski, Gadomski z Wrocławia, Rusiecki i Szelągowski z Warszawy zatrudnionych około 1730 r. przy dekoracji zamku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej4. Podobnie i Janusz
Kębłowski w „Dziejach sztuki polskiej” umniejsza osiągnięcia malarstwa iluzjonistycznego na
rzecz malarstwa sztalugowego. Według Kębłowskiego „na wielką skalę rozwijało się iluzyjne malarstwo ścienne, choć nie wydało ono – na ile wiemy – równie wybitnych twórców”5. Kębłowski
wymienia tylko najbardziej znanych malarzy – w tym Walentego Żebrowskiego, nie podejmując
analizy interpretacyjnej ogólnych problemów malarstwa freskowego6. Opracowaniem, które
całkowicie pomija dokonania polskich freskantów jest „Historia sztuki w zarysie” Karola Estreichera7. Autor odnosi się tylko do malarstwa o tematyce historycznej i obyczajowej, uwzględniając przy tym silne wpływy włoskie i francuskie (Marcello Bacciarelli, Piotr Norblin). Znacznie
więcej uwagi zagadnieniom sztuki późnego bar./rokoka, poświęcił Mariusz Karpowicz, który
w popularnonaukowym opracowaniu „Sztuka polska XVIII w.” nieco obszerniej opisał fazy
rozwoju, kierunki i tendencje panujące w architekturze, rzeźbie oraz malarstwie czasów
przedstanisławowskich. Za najważniejszy okres w rozwoju malarstwa ściennego autor
T. Dobrowolski, Malarstwo, w: Historia sztuki polskiej, t. II, pod red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz, Kraków 1962, s. 372.
Tamże.
4 Tamże, ss. 394–405.
5 J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987, s. 147.
6 Tamże.
7 K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1977, ss. 478–479; – zob. też W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 1988, passim.
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1.„Wstrzemięźliwość”, 2 i 4. Aniołki trzymające
bukiety na „strukturze fantastycznej”, 3. Na
ścianie pod sklepieniem „Wiara” i na sklepieniu
„Gniew Boży”, na ścianie niżej: scena nadania
aktu powołania zakonu franciszkańskiego
p r z e z H o n o r i u s z a I I I w 12 2 3 r o k u . 5 .
„Sprawiedliwość”, 6. „Roztropność”, 7. „Nadzieja”,
8. Adoracja śś. Franciszka, Dominika i Matka Boska,
9. „Miłość”, 10. „Hart ducha”, 11,15,16,20,21,25
Przedstawienia archaniołów, 12. Emblemat
– żaglowiec, 13. Aniołki, 14. Emblemat Arki
Przymierza, 17. Emblemat – Lutnia, 18,23.
Matka Boska, 19. Emblemat – dzban i różdżka
Aarona, 22. Emblemat – Zapieczętowana
studnia, 24. Emblemat – Wieża Dawidowa,
26. Emblemat – Krzak gorejący, 27. Anioły
na sklepieniu i łuku tęczowym, herb ziemi
dobrzyńskiej architektura iluzjonistyczna,
28. Emblemat – Nie zapisana k sięga,
29. Św. Piotr, 30,32. Anioły z atrybutami śś. Piotra
i Andrzeja, 31. Św. Andrzej, 33. Św. Jakub Większy,
34,36. Anioły z atrybutami Św. Jakuba Większego
i Św. Joanny, 35. Św. Joanna, 37. Św. Tomasz,
38,40. Anioły z atrybutami Św. Tomasza i Św.
Jakuba Mniejszego, 39. Św. Jakub Mniejszy,
41. Św. Filip, 42,44. Anioły z atrybutami Św.
Filipa i Św. Bartłomieja, 43. Św. Bartłomiej,
45. Św. Mateusz, 46,48. Anioły z atrybutami
świętych Mateusza i Szymona, 47. Św. Szymon,
49. Na ścianie, fragment malowidła z XVII
wieku przedstawiający Zwiastowanie NMP,
50. Św. Joachim i Św. Anna, 51–58. Chóry
anielskie i putta, 60. Na ścianie: Ofiarowanie NMP
w Świątyni z wizerunkami Świętych Joachima
i Anny, 61–63 Na wewnętrznych ścianach arkad
wizerunki świętych zakonników bernardyńskich
malowanych en grisaille.
Il. 3. Rozmieszczenie malowideł w kościele oo. Bernardynów w sanktuarium Maryjnym w Skępem. Oprac. autor,
wg planu kościoła w: Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. XI, woj. bydgoskie…, s. 49

uznał środkowe trzydziestolecie XVIII w. i pokrótce scharakteryzował twórczość wielu wybitnych freskantów, jak np.: wspomnianego już Ecksteina i współdziałającego z nim Andrzeja Radwańskiego, artystów pochodzących z terenów czesko–morawskich, twórców
licznych polichromii dla pijarów i cystersów: Meyera, Józefa Piltza i Piotra Franciszka Molitora, związanych ze środowiskiem lwowskim: bolończyka Carlo Pedrettiego, oraz lwowian
– Benedykta Mazurkiewicza i Stanisława Stroińskiego. W Wielkopolsce i na Mazowszu
działali min.: przybyły ze Śląska, wspomniany już Jerzy Wilhelm Neunherz, Adam Swach,
a przede wszystkim bernardyn Walenty Żebrowski8.
1.
Na temat twórczości malarskiej Walentego Żebrowskiego wypowiadano się już kilkakrotnie
– min: Edward Rastawiecki9, Aleksandra Mulczyńska-Pawlak10, Dariusz Kaczmarzyk11 i wczeM. Karpowicz, Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1985, ss. 199–224.
E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich, t. III, Warszawa 1857, s. 101.
10
A. Mulczyńska–Pawlak, Malarska działalność Walentego Żebrowskiego, „Studia muzealne” , VI, 1968, ss. 103–123.
11
D. Kaczmarzyk, Kościół p.w. św. Anny, Warszawa 1984, ss. 218–221.
8
9
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M Karpowicz, Piękne nieznajome, Warszawa 1986, ss. 330–345, – tenże, Malarstwo i rzeźba czasów saskich, [w:] Sztuka Warszawy, red. tenże, Warszawa
1986, ss. 178–179; – tenże, Sztuka polska, s. 213.
13
M. Witwińska, Dzieje warszawskiej polichromii Walentego Żebrowskiego w kościele p.w. św. Anny, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2006, nr 1, ss. 59–91, oraz tejże:
Ostrołęcka polichromia Walentego Żebrowskiego, „BHS” 1970, nr 3–4, ss. 245–260; – Rokokowy obraz natury w malarstwie ściennym Walentego Żebrowskiego
[w:] Sztuka a natura, Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice 1991, ss. 231–249; – Polichromia dwóch Trójc w kościele p.w. św. Józefa
we Wschowie, „Ochrona Zabytków”, 1999, nr 3, ss. 264–278.
14
Zob. Kaczmarzyk, ss. 218–219.
15
Tamże, s. 219.
16
Obrazy te przedstawiały prawdopodobnie wizerunki św. Michała, św. Anny i bł. Rafała z Proszowic. Zob. K. Kantak, Sylwetki bernardynów Poznańskich
w. Kronika miasta poznania, VIII, Poznań 1930, s. 78.
17
A. Lewicka, Słownik malarzy polskich – Od średniowiecza do modernizmu, t.1., Warszawa 1998, s. 230.
18
M. Rowicz-Witanowski, Łęczyca, „Wędrowiec”, 1900, nr 9 (z dn. 19.02–03) s. 167; – A. Mulczyńska-Pawlak, Malarska działalność…, ss. 113–118. Obecnie
wyklucza się autorstwo Walentego Żebrowskiego dla polichromii w Łęczycy i przyjmuje jej datowanie na okres lat 1765–1770, czyli po śmierci artysty.
Zob. Witwińska, Ostrołęcka polichromia…, s. 245.
12
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śniej wspomniany Mariusz Karpowicz12.
Najwięcej uwagi poświęciła Żebrowskiemu Magdalena Witwińska13. O życiu i wykształceniu artystycznym Żebrowskiego
wiadomo jak dotąd niewiele. Artysta
pochodził prawdopodobnie z miasta Lubawy położonego na wschodnim krańcu
Ziemi Chełmińskiej. W roku 1735 wstąpił do
nowicjatu konwentu poznańskiego zakonu
bernardynów. Dwa lata później, 17 września 1737 r., wdział habit, zaś 16 września
1738 r. przyjął profesję zakonną. Catalogus
FR. Novitiorum konwentu poznańskiego
bernardynów informuje: Eodem Die et
Anno (Die 17. 7bris AD. 1737) Fr. Antonius in
seculo in religione vero Valentius Żebrowski,
Josephi et Zophiae [sic!] coniugium legitimorum de civitate Lubaviensi ab eodem
suscepit habitus[…] Die 16 7bris AD. 1738 fecit
professione Fr. Valentius Żebrowski laicus14.
Z zapisu tego dowiadujemy się dodatkowo
Il. 4. Skępe, kościół bernardynów. Wnętrze, 1508-1510, 1616,
o jego chrzestnym imieniu Antoni i imio1753, 1767. Fot. autor, 2011
nach jego rodziców: Józef i Zofia. Po
zakończeniu formacji zakonnej, Żebrowski nie przyjął jednak święceń kapłańskich, co
zwolniło go z dodatkowych obowiązków katechetycznych i pozwoliło na rozwijanie
działalności artystycznej. W tym też okresie musiał przypatrywać się pracom bernardyńskich polichromistów: ww. Benedykta Mazurkiewicza i Adama Swacha, którego
też prawdopodobnie został pomocnikiem. Niektóre opracowania podają informacje
o wcześniejszej współpracy Żebrowskiego z bratem Adamem Swachem, umieszczając ją na
okres 1730–173515. Wtedy to Żebrowski miał już pomagać przy malowidłach w kościele cysterek
w Owińskach, cystersów w Lądzie a później przy polichromii w kościele bernardynów w Poznaniu, wykonując też tam – z br. Jackiem Uzdowskim – swoje pierwsze obrazy ołtarzowe. Niestety
żadne z tych prac nie zachowały się do dzisiaj16.
Twórczość Żebrowskiego budziła – jak wspomniano wyżej – zainteresowanie badaczy od dawna. Omówione zostały już przez badaczy polichromie Żebrowskiego we
Wschowie (1745–1746), Warcie (1748–1750), Ostrołęce (1762–1764), oraz kilkukrotnie polichromia w kościele p.w. św. Anny w Warszawie (1750–1753)17, a także wcześniej wiązany
z Żebrowskim fresk z bernardyńskiego kościoła w Łęczycy18. Ostatnią pracą artysty była po-
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lichromia wykonana w Kaliszu (1764–1765) i tam
też jak głosi tradycja Żebrowski tragicznie zmarł
15 maja 1765 spadając z rusztowania19. „Za pracę
został wyróżniony przez kapitułę zakonną w 1761
r., przyznaniem prawa do podwójnych modlitw za
zmarłych (secundum suffragium dotinuit)”20. Fakt ten
potwierdza duże zasługi brata Żebrowskiego dla
zakonu i świadczy o docenianiu jego pracy przez
przełożonych zakonnych.
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Il. 5. Skępe, kościół bernardynów. Fragment
polichromii z kaplicy św. Anny, Ofiarowanie NMP
w Świątyni (1750–1753). Fot. autor, 2011

2.
W dotychczasowych publikacjach omawiających
działalność malarską Walentego Żebrowskiego nie
podjęto próby opisania i analizy polichromii w Skępem, jakkolwiek wymieniano ją jako jedno z dzieł malarza21. Czas powstania dekoracji malarskiej w Skępem
określano najczęściej na lata: 1750–175222, 1753–175523
bądź nawet po r. 176724, tj. już po śmierci artysty –
nadal uwzględniając autorstwo dla Żebrowskiego.
Wszelkie wzmianki odnoszące się do Walentego Żebrowskiego jako domniemanego autora polichromii
w Skępem oparte były na tradycji zakonnej. Należy
podkreślić, że nie zachowały się żadne materiały
źródłowe potwierdzające działalność Żebrowskiego
w sanktuarium skępskim, jednak badający polichromię pod względem techniczno-technologicznym
zdają się przychylać do przypisania Skępego Walentemu Żebrowskiemu25. Niektórzy z badaczy uważają,
Według niepotwierdzonych źródłowo hipotez, artysta zmarł prawdopodobnie na
skutek upadku z rusztowania lub podczas nieszczęśliwego wypadku, jadąc wozem
z Ostrołęki do Kalisza (zob. Kaczmarzyk, s. 219).
20
W. Murawiec, Bernardyni warszawscy 1454–1846, Kraków 1973, s. 46, przyp. 123.
21
Zob. min.: K. Kantak, Bernardyni polscy, Lwów 1933, T. 2. ss. 403.
M. Witwińska, Dzieje warszawskiej polichromii s. 60, – A. Mulczyńska-Węcka, Walenty
Żebrowski [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 884, –
M. Karpowicz, Sztuka polska, s. 213,– B. Rouba, M. Witkowski, Emblematy maryjne
w programie ideowym fresków Walentego Żebrowskiego w kościele bernardynów
w Skępem. Uwagi na temat ikonografii, „Roczniki Humanistyczne KUL. Prace z Historii
Sztuki” 52, 2004, z. 4, ss. 520–525.
22
W. Murawiec, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych,
red. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 325; – por.: H. Wyczawski,
Sanktuarium Matki Boskiej w Skępem, [w:] Studia Płockie, t. XIII, Płock, 1985, s.
153, – C. Moryc, Walenty Żebrowski mistrz „struktur fantastycznych” [w:] Pięćset
pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. Murawiec,
D. Muskusa, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 596 oraz K. Kalinowski, Kościół i klasztor
oo. Bernardynów w Skępem, „Kujawy i Pomorze” 2007, nr 1, s. 9, podają jako okres
wykonania polichromii przez Żebrowskiego lata 1750–1752.
23
A. Mulczyńska–Węcka, s. 884.
24
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. XI, woj. bydgoskie, z. 9, pow. lipnowski, oprac.
R. Brykowski, I. Galicka, H. Sygietyńska, Warszawa 1969, s. 51.
25
Autorstwo Żebrowskiego potwierdziła również prof. dr hab. Bogumiła Rouba,
konserwator polichromii w Sanktuarium w Skępem w latach 1997–2010. Autor
przekazuje słowa podziękowania prof. Bogumile Roubie za informacje udzielone
w dniu 18.03.2011.
19

Il. 6. Skępe, kościół bernardynów. Fragment
malowidła na sklepieniu oratorium, Adoracja śś.
Franciszka i Dominika, 1750–1753(?). Fot. autor,
2011
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Witwińska, Polichromia dwóch Trójc…, s. 265.
B. Rouba, M. Witkowski, ss. 520–525.
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że nie należało do zwyczaju bernardynów wielkopolskich
odnotowywanie prac wykonywanych przez braci zakonnych ku ozdobie własnych świątyń26. Pracowali wszak bez
wynagrodzenia, a już sama praca nad przyozdobieniem
świątyni zakonnej była dla nich zaszczytem pracy „ku
chwale Boga” i wyróżnieniem pracy, której rezultatem ma
być przyozdobienie „domu Bożego”, ale także przecież
i swojego. W przypadku zaś artystów i wykonawców zewnętrznych, informacje takie można natomiast odnaleźć
w różnego rodzaju źródłach pisanych, poczynając od
rachunków klasztornych, kontraktów zawieranych przez
konwent z artystami, a na protokołach kapituł konwentualnych kończąc. Poza wzmiankami w literaturze przedmiotu,
na temat polichromii w Skępem wypowiedzieli się jedynie
jej konserwatorzy – Bogumiła Rouba i Michał Witkowski,
zawężając jednak tematykę jedynie do problematyki
ikonograficznej27. Podstawowy problem, który wiąże się
z polichromią skępską – ustalenie kwestii autorstwa – pozostaje zatem w dalszym ciągu otwarty.
Potwierdzone źródłowo malowidła Żebrowskiego we
Wschowie, Warcie, w kościele p.w. św. Anny w Warszawie
i późniejsze – u bernardynów w Ostrołęce i Kaliszu – wykazują różnice w stosunku do polichromii skępskiej, zarówno
pod względem stylistycznym, jak też pod względem ogólnego poziomu artystycznego – w Skępem niższego. Podobieństwo polichromii w Skępem do pozostałych dzieł artysty czytelne jest natomiast przede wszystkim w zakresie
motywów dekoracyjnych, parafrazujących (jak u Żebrowskiego) wzory francuskie czerpane za pośrednictwem
będących w obiegu różnego rodzaju druków, a także
w kolorystyce – zbliżonej do realizacji Żebrowskiego, potwierdzonych artystycznie i źródłowo (Wschowa, Warta,
Warszawa, Ostrołęka, Kalisz). Obok „rocaillowch” struktur
(tak charakterystycznych dla Żebrowskiego) w Skępem,
fantastycznych pejzaży (Warszawa, Skępe, Ostrołęka,
Kalisz) w Skępem, rejestrujemy przedstawienia figuralne
zbliżone np. do scen figuralnych w Ostrołęce, a także
w Kaliszu. W wyniku szczegółowej analizy stylistyki polichromii w Skępem, można hipotetycznie stwierdzić, że
największy udział Żebrowskiego w realizacji polichromii,
zaznacza się głównie na ścianie wschodniej oratorium
oraz – w mniejszym stopniu – na zwieńczeniu łuku tęczowego. Pozostałe partie dekoracji malarskiej, prezentują
znacznie niższy poziom artystyczny i są znacznie mniej
nasycone kompozycyjnie. Wszystko to, przy utrzymującym się w tradycji zakonnej autorstwie Żebrowskiego
w stosunku do dekoracji malarskiej w Skępem, prowadzi
do wniosku, że powstała ona z dużym udziałem współ-
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Il. 7. Skępe, kościół bernardynów.
Polichromia sklepienia nawy, Credo
Apostolorum,1750–1753(?). Fot. autor, 2011

Il. 8. Skępe, kościół bernardynów.
Prudentia, 1750–1753(?). Fot. autor, 2011
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Il. 9. Warta, kościół bernardynów. Prudentia,
1748–1750, mal. Walenty Żebrowski. Repr. autor
wg A. Mulczyńska, Malarska działalność…, 108

Il. 10. Zamarte k. Chojnic, daw. kościół bernardynów.
Prudentia, 1777–1778, mal. Paschalis Wołos.
Fot. M. Cieślak-Wziętek, 2012. Autor dziękuje
P. Marcinowi Cieślak-Wziętek za wykonanie
i udostępnienie fotografii w dn. 28.02.2012

pracowników artysty. Wniosek ten wydaje się być tym bardziej uzasadniony, ponieważ w tym
samym przedziale czasowym, na który datowane jest powstanie polichromii w Skępem, tj.
w latach 1750–1753(?) (ukończona nie później niż przed rokiem 1755), Walenty Żebrowski zajęty
był pracą nad dekoracją malarską w kościele p.w. św. Anny w Warszawie. Porównując te dwie,
powstałe w zbliżonym czasie, realizacje – polichromii w Skępem i polichromii w kościele p.w. św.
Anny w Warszawie – można dostrzec wyraźne różnice w jakości artystycznej i rękę mniej wprawionego malarza – w Skępem. Być może zatem, Żebrowski tylko firmował to co w rzeczywistości
wykonywali jego współpracownicy lub miejscowi malarze zakonni bądź najprawdopodobniej
jeden z jego uczniów. Podkreślmy również, że pod uwagę należałoby brać zakonnika Kazimierza
Zebrzydowskiego28 a przede wszystkim br. Paschalisa Wołosa, który jest najczęściej wspominany
jako pomocnik Żebrowskiego, pełniący być może rolę jego pierwszego ucznia29. Potwierdzeniem tej
hipotezy może być niepublikowana ocena prof. dr hab. Bogumiły J. Rouby, konserwatora skępskiej
dekoracji malarskiej w latach 1997–2010, z której wynika, że całość polichromii została wykonana
jedną ręką, bez pomocy innych malarzy30. Opinia ta tym bardziej może sugerować, powierzenie
pracy uczniowi, nie wykluczając przy tym nadzoru Walentego Żebrowskiego.
Nie ulega wątpliwości, że dzięki wieloletnim pracom konserwatorskim – podczas których
odkryto min. całkowicie zamalowane elementy polichromii – można dzisiaj podjąć próbę opisu
oryginalnej dekoracji malarskiej, przygotowywanej na wielką uroczystość koronacji Cudownej
figury NMP 17 maja 1755 r.31 w Skępem.
3.
„Czem Jasna Góra częstochowska dla całej Polski, tem jest dla Mazowsza Matka Boska skępska,
w kościele i klasztorze oo. Bernardynów cudami słynąca”32. Tymi jakże wymownymi słowami
O pomocniku Żebrowskiego – Kazimierzu Zebrzydowskim – w pracy nad polichromią skępską informuje: Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. XI, woj. bydgoskie…, s. 51, – por.: P. Śliwiński, 500 lat Sanktuarium Maryjnego w Skępem, Włocławek 1995 s. 170.
29
M. Karpowicz, Sztuka polska…, s. 279.
30
Informację zawdzięczam prof. Bogumile Roubie.
31
W. Lis, Diecezja Płocka, Płock 1978, s. 195.
32
[…], Skępe, „Tygodnik Illustrowany” I, 1859, nr 2 (z dn. 26.09–8.10), s. 15.
28
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33
Z wcześniejszych opisów kościoła i klasztoru należy wymienić ponadto: M.
Grabowski, Bononia królowej Marii na Dobrzeńskiej ziemi w kościele skępskim
wystawiona, b. m. 1739, zob. przypis, [w:] Historyje Cudownych obrazów
Najświętrzej Maryi Panny w Polsce, T. III, oprac. A. Fridrich, po raz pierwszy
do druku podano 1911, Kraków 2008, s. 144; – W. H. Gawrecki, Opis miasta
Skępego, Kościół bernardynów…, [w:] Opis topograficzno–historyczny Ziemi
Dobrzyńskiej, Płock 1825 oraz zawarty w nim fragment dziełka autorstwa
ks. P. Błachowicza, Wiadomość pewna o obrazie NMP w Skępem […], po
raz trzeci do druku podana, Warszawa 1813; – W. H. Gawarecki, Koronacyja
świętego obrazu, „Pamiętnik Religijno–Moralny”11, 1846, ss. 240–257.
34
Zob. Murawiec, s. 332.
35
Zob. Wyczawski, ss.,157–158.
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rozpoczyna się najstarszy, zamieszczony
w prasie i skierowany do szerokiego odbioru,
artykuł opisujący historię skępskiego sanktuarium33. Tamtejsza świątynia od pierwszej
chwili swego powstania, pełniła znaczącą rolę
w umacnianiu katolicyzmu na północno–zachodnich krańcach dawnej Rzeczypospolitej.
Bliska odległość Sanktuarium Maryjnego
w Skępem od luterańskiego Torunia sprawiała, że Skępe urastało do rangi ważnego, a na
terenach polskich jednego z najważniejszych
ośrodków misyjnych. Szczególnie trudne położenie skępskiego sanktuarium, wymagało
wyjątkowego i regularnego kaznodziejstwa,
– osobno na okres zwykły, niedzielę i święta
– sprowadzano więc do Skępego najlepszych
teologów. Spośród wybitniejszych bernardynów w konwencie skępskim należy wymienić
przede wszystkim bł. Władysława z Gielniowa,
a także m.in. architekta Bartłomieja Łoya, Paulina Klejnę, Serafina Gamalskiego – wielkiego
promotora koronacji Cudownej figury NMP,
który jako pierwszy na ziemiach polskich
wystąpił publicznie przeciw procesom czarownic w 1742 r., „kustosza kustoszy” Justa
Knakowskiego, malarza Jacka Uzdowskiego,
Walentego Żebrowskiego i autora kazań Piotra
Andrzeja Błachowicza34. W pierwszej połowie
XVIII w. zanotowano w Skępem pojedyncze
nawrócenia na katolicyzm: w latach 1710,
1725, 1745 z luteranizmu, w r. 1715 z prawosławia i w latach 1717, 1736, 1737 z judaizmu35.
Skępskie sanktuarium nawiedzane przez
pielgrzymów i pątników z całej Polski, było
nie tylko znanym miejscem kultu, ale też stało
się (zwłaszcza w XIX w.) ostoją polskości dla
całego regionu.
Poza ogromnym znaczeniem religijnym
i historycznym, sanktuarium w Skępem
należy do najcenniejszych zabytków Ziemi
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Il. 11. Ostrołęka, kościół bernardynów. Prudentia,
1762-1764, mal. Walenty Żebrowski. Repr. autor wg
M. Witwińska, Ostrołęcka polichromia…, s. 253.

Il. 12. Skępe, kościół bernardynów. Emblemat Wieża
Dawidowa, 1750–1753(?). Fot. autor, 2011
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Dobrzyńskiej. Skępski zespół pielgrzymkowy
kształtował się dość wolno, począwszy od
szesnastego stulecia (1509),36 aż do koronacji
Cudownej figury Matki Bożej 17 maja 1755
r. Uroczystość koronacji słynącej łaskami
figury Matki Bożej, koncelebrowana przez
sufragana chełmińskiego Fabiana Pląskowskiego, wieńczyła wieloletnie starania bernardynów, którym permisję koronacyjną rok
wcześniej nadał biskup płocki Józef Ignacy
Szembek. Trzeba zaznaczyć, iż była to pierwsza koronacja wizerunku maryjnego w wielkopolskiej prowincji zakonu bernardynów
i, nb., pierwsza koronowana figura w Polsce37.
Oprawa artystyczna tego najważniejszego,
i nb., przygotowywanego od wielu lat, wydarzenia w dziejach klasztoru skępskiego, wymagała szczególnych przedsięwzięć architektonicznych i dekoracyjnych. Jedną z takich koniecznych inwestycji podjętych przez konwent
była budowa krużganków okalających dziedziniec odpustowy. Istniała też pilna konieczIl. 13. Skępe, kościół bernardynów. Pejzaż fantastyczny
ność uporządkowania i niejako ujednolicenia
z rocailleową altaną, 1750–1753. Fot. autor, 2011
wnętrza kościoła klasztornego, którego nawę
w latach 40-tych XVIII wieku powiększono o jedno przęsło38. Niewątpliwie jednym z elementów
długotrwałych przygotowań do uroczystej koronacji figury słynącej łaskami było wykonanie polichromii wnętrza kościoła. Szybko, bo już w roku 175039 sprowadzono do klasztoru malarza. Czy był
nim Żebrowski? Wiele za tym przemawia. Co więcej o. Wiesław Murawiec informuje, że Żebrowski
mieszkał w Skępem w przedziale lat 1750–175140 jednak był by to zbyt krótki czas na wykonanie
całości polichromii – tym bardziej dla jednego malarza. Przesłanki natury artystycznej zdają się
wskazywać, iż Żebrowski, pracując nad powstającą właściwie w tym samym czasie dekoracją malarską kościoła p.w. św. Anny w Warszawie (którą zapewne wykańczał), być może tylko doglądał
realizacji w Skępem, prowadzonej w rzeczywistości przez jego współpracowników – być może –
Kazimierza Zebrzydowskiego lub Paschalisa Wołosa. Niestety, jak dotąd w literaturze przedmiotu
brak szerszych informacji na temat działalności ww. artystów. O Kazimierzu Zebrzydowskim
wiadomo jedynie, że był bratem zakonnym i być może pomagał Żebrowskiemu w pracy nad
polichromią Skępską. Na temat działalności br. Paschalisa Wołosa wiadomo nieco więcej. Jak
wspomniano wcześniej był on prawdopodobnie najważniejszym uczniem i pomocnikiem
Walentego Żebrowskiego min. w pracy przy polichromii kościoła w Kaliszu (malowidła kruchty
i sklepienia) i wykonawcą – do dziś zachowanej – dekoracji malarskiej kościoła w Zamartem pod

Nowy klasztor został zaprojektowany przez budowniczego Bartłomieja Łoya, a pierwszym gwardianem został o. Gotard z Siemiacina; – zob. Murawiec,
s. 324.
37
Oprawy uroczystości koronacyjnych szczegółowo omawia A. Baranowski, Oprawy uroczystości koronacyjnych wizerunków NMP na Rusi Koronnej w XVIII
wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1995, nr 3–4, s. 299; – tenże, Koronacje Cudownych wizerunków NMP w Polsce, Czechach i na Morawach w XVIII wieku.
Zjawisko kulturowe i artystyczne, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2002, ss. 222–225. Przed koronacją w Skępem, odbyły się koronacje słynących łaskami obrazów
w prowincji ruskiej: we Lwowie, Leżajsku, Jarosławiu, Białynicach i Rzeszowie (zob. tamże s. 223); cyt. za: Rouba, Witkowski, s. 521, przypis 2.
38
Przed połową XVIII w. kościół skępski rozbudowano i przyozdobiono z funduszu Ignacego Zielińskiego i Salomei z Karśnickich (zob. Murawiec, s. 325).
39
Murawiec, s. 325, przyjmuje okres wykonania polichromii na lata 1750–1752 i wspomina również, że dalsze prace przy barokowym wystroju i wyposażeniu
kościoła trwały jeszcze do 1767 r. Mulczyńska–Węcka, s. 884, przesuwa okres wykonania polichromii na lata 1753–1755.
40
Murawiec, s. 332.
36
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4.
W dekoracji malarskiej skępskiego sanktuarium można wyodrębnić trzy integralne wątki treściowe. Pierwszy – związany z dogmatem Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny pokrywa
ściany i arkady kaplicy bocznej pod wezwaniem św. Anny42. Drugi, określany jako Apoteoza Matki
Boskiej Królowej Aniołów, obejmuje sklepienia prezbiterium i oratorium. Na tę scenę składają
się wyobrażenia przymiotów Maryi, hierarchii anielskiej, cnót teologicznych i zespołu ośmiu
emblematów, które wiążą się treścią lemm z teologiczną nauką o Maryi wolnej od grzechu43
oraz trzeci wątek, wymalowany na sklepieniu i w lunetach okiennych ponad nawą przedstawia
Credo Apostolorum. Autor programu ideowo-treściowego polichromii skępskiej jest niestety nie
znany. Należy jednak zauważyć, że w stosunku do pozostałych dzieł Żebrowskiego widoczne
jest znaczne poszerzenie zakresu ideowo-treściowego i ikonograficznego przedstawień. Zawiłe
symbole i alegorie zaprezentowane przez artystę, wykazują teologiczną erudycję i zdają się wskazywać na zakonnych teologów, bądź – co bardziej prawdopodobne – na jednego ze znanych
kaznodziejów bernardyńskich posługujących w Skępem (oo. Serafin Gamalski, Just Knakowski?)44.
W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że cała warstwa treściowa polichromii
swoim układem ściśle nawiązuje do podziału architektonicznego świątyni, tworząc przy tym
integralną całość skierowaną do pielgrzymów poruszających się po wnętrzu kościoła w określonym porządku i po ustalonej trasie. Wedle tego zamysłu odczytywanie homiletyki malowidła
jest poprawne tylko w odpowiedniej kolejności. Przeprowadzona analiza wskazuje, że początek
wędrówki po sanktuarium wyznaczają wybudowane na planie kwadratu krużganki dziedzińca
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. XI, daw. woj. bydgoskie, z. 5, Chojnice, Czerski i okolice, oprac. P. Pałamarz, J. Petrus, Warszawa 1979,
s. 75, oraz M. Karpowicz, Sztuka polska…, s. 279.
42
Malowidła w kaplicy p.w. św. Anny są niestety w bardzo złym stanie po konserwacji prowadzonej przez D. Majdę w r. 1956. Dostępne ówcześnie środki
chemiczne spowodowały silne zagrzybienie polichromii – wg informacji udzielonej w dniu 12.03.2011 przez byłego gwardian klasztoru, o. Bolesława
Opalińskiego; autor dziękuje o. Bolesławowi Opalińskiemu za informacje.
43
Rouba, Witkowski, s. 522.
44
Zbliżony program ikonograficzny ma dekoracja malarska wykonana (później) przez Żebrowskiego w kościele bernardyńskim (obecnie jezuickim) w Kaliszu.
41
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Chojnicami w latach 1777–
177841. Wobec braku przesłanek stylistyczno-formalnych,
a także analogii w stosunku
do najbliższej czasem powstania polichromii warszawskiej Żebrowskiego, które
jednoznacznie wskazywałyby
na Żebrowskiego, jako autora
polichromii w Skępem – być
może rzeczywiście uzasadnione byłoby zasygnalizowane wyżej przypuszczenie
o oddaniu realizacji polichromii skępskiej któremuś ze
współpracowników – Wołosowi? – i ograniczeniu roli Il. 14. Ostrołęka, kościół bernardynów. Emblemat latarni morskiej,
Fragment polichromii nawy, emblemat latarni morskiej, 1762–1765 mal.
samego Żebrowskiego do Walenty Żebrowski. Repr. autor wg M. Witwińska, Ostrołęcka polichromia…,
nadzoru nad pracą ucznia? Co s. 251.
więcej, przeprowadzona analiza statystyczno-porównawcza polichromii skępskiej do przypisywanych Wołosowi prac (Kalisz,
Zamarte) wykazuje wyraźne podobieństwa zarówno formalne jak i stylistyczne, kolorystyczne
oraz kompozycyjne. Niejasna kwestia autorstwa polichromii w Skępem pozostaje zatem otwarta.
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Il. 15. Warszawa, kościół Św. Anny. Pejzaż fantastyczny,
1750–1753, mal. Walenty Żebrowski. Fot. autor, 2011

odpustowego45. Po przejściu przez jego bramy, pątnicy powinni kierować się zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do kaplicy p.w.
św. Anny46.
Immakulistyczny charakter malowideł
kaplicy, od początku wędrówki koncentruje
uwagę obserwatora na postaci Matki Bożej
– wolnej od grzechu. Dekoracja malarska
(parafrazująca włoski pierwowzór) ukazuje
scenę Ofiarowania Maryi. Wyobraża kilkuletnią dziewczynkę idącą po schodach do
świątyni (ściana zachodnia kaplicy) oraz
postaci rodziców Maryi – św. Joachima i św.
Anny. Sklepienie kaplicy zdobią przedstawienia aniołów i główki puttów, trzymające
wstęgi i otwarte, niezapisane „grzechem”
księgi. Przejście z kaplicy do kościoła (w kierunku południowym) otwierają i łączą trzy
arkady, które od wewnątrz zdobią malowidła
z wizerunkami świętych zakonników bernardyńskich, wykonanych en grisaille (bardzo
podobne – choć lepiej wykonane – wizerunki
bernardynów zamieścił br. Paschalis Wołos
wewnątrz arkad ob. pobernardyńskiego
kościoła i Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem). Postacie umieszczone są naprzeciw
parami, w naturalnej skali i na poziomie wzr.
przechodzącego pielgrzyma. Symboliczne
przedstawienia zakonników pełnią nie tylko
rolę duchowych strażników Sanktuarium, ale
informują również o tym, kto jest obrońcą kultu Matki Bożej, odrzuconego przez protestantów. Kolejny etap odczytywania homiletyki
polichromii wyznacza malowidło zdobiące
łuk tęczowy. Jego zwieńczenie zdobi iluzjonistyczna rama trzymana przez parę aniołów a w niej Corona Clausa (symbol władzy
suwerennej) z podpisem MARIA oraz introit:
W związku z nasilonym ruchem pielgrzymkowym i zbliżającym się
jubileuszem 500-lecia śmierci św. Franciszka z Asyżu, sanktuarium
wymagało nowej, rozbudowanej architektury skupiającej i porządkującej
ruch wiernych. W latach 1726–1732 wybudowano otoczony krużgankami
dziedziniec odpustowy prowadzący do kaplicy p.w. św. Anny (Zob. Murawiec, s. 325). Od tego czasu pierwotne wejście do kościoła od strony
zachodniej przestało mieć znaczenie i przejęło funkcję wyjścia z korpusu
nawy na zewnątrz kościoła.
46
Powstanie kaplicy p.w. św. Anny wiąże się z nasileniem kultu świętej
w XV–XVI w. którą uznawano za patronkę dobrej śmierci. Bractwo św.
Anny działało wówczas przy konwencie skępskim i właśnie dlatego
wzniesiono kaplicę. Zakres prac podjęty w roku 1712 połączył jej południową ścianę z nawą kościoła tworząc w ten sposób nowe wejście
do świątyni.
45

Il. 16. Wschowa, kościół bernardynów. Fragment
polichromii na sklepieniu prezbiterium, 1746, mal.
Joachim Eggenfeldner przy współpracy z Walentym
Żebrowskim. Repr. autor wg M. Witwińska,
Polichromia…, s. 266
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„Znak wielki ukazał się na niebie; Niewiasta obleczona w słońce i księżyc u jej stup, a na jej głowie korona z gwiazd dwunastu”, „A jest brzemienna” J. 12.1.
J. Wysocki, Wielki znak na niebie, „Przewodnik Katolicki” 2010 nr 33, s. 37.
49
Rouba, Witkowski, s. 523.
47
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SIGNUM MAGNUM APPARUIT IN CAELO: MULIER AMICTA SOLE ET LUNA SUB PEDIBUS EJUS
ET IN CAPITAE EJUS CORONA STELLARUM
DUODECIM, ET NOMEN VIRGINIS47. Zgodnie
z tradycją chrześcijańską to wyraźne odniesienie do Matki Bożej, symbolizuje „nowego
człowieka”, wolnego od grzechu i oznacza
pośrednictwo między ludźmi (grzesznikami)
a Bogiem. Stary człowiek to niewolnik trwający w śmierci „który ulega zepsuciu na skutek
zwodniczych żądz”(Ef. 4, 22)48. To przesłanie
i jego odniesienie treściowe doskonale łączy
koncepty malowidła z kaplicy p.w. Św. Anny
i wprowadza do najważniejszej myśli zawartej
w dekoracji malarskiej prezbiterium, nawiązującej do wątku o Maryi wolnej od grzechu
i Jej niezbędnej roli w zbawieniu człowieka.
Centralna zamieszczona nad ołtarzem część
polichromii prezbiterium, obejmuje wizerunek tronującej w niebiosach Madonny. Postać Maryi ubrana jest w białą suknię okrytą
niebieskim szalem, lewą ręką podtrzymuje
złote berło a Jej głowę zdobi Corona Clausa.
Całe oblicze okrywa purpurowa kotara, którą spuszcza Corona Aperta (symbol władzy
niezawisłej). Nad sceną w rocaillowej ramie Il. 17. Kalisz, daw. kościół bernardynów. Fragment
umieszczony jest napis: SIC HONORABITUR polichromii na sklepieniu nawy, 1764–1765, mal. Walenty
QUEMCUMQUE REX VOLUERIT HONORARE – Żebrowski, Paschalis Wołos. Repr. autor
wg M. Hertmann, [w:] Kalisia nowa, nr 2,3,4, 2007, s. 5
„Oto, co czyni się mężowi, którego król chce
czcić”(Est. 6, 9). W zrozumieniu znaczenia tego wersetu może pomóc inny fragment Księgi Estery:
„Dla męża, którego król chce uczcić, niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera,
i konia , na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa.”( Est. 6, 7). W tym
przypadku koronę królestwa suwerennego nosi Matka Boża a niezawisły jest tylko Bóg (Corona
Aperta). Hierarchia tej symboliki utwierdza pątników w przekonaniu o pośredniczącej roli Maryi
w drodze do zbawienia. Najbardziej interesującym pod względem ikonograficznym elementem
polichromii prezbiterium jest niewątpliwie osiem emblematów Maryjnych, namalowanych na
spływach okiennych. Ich część pokrywa się z wezwaniami Litanii Loretańskiej. Od lewej strony
łuku tęczowego na ścianie północnej w kierunku wschodnim są to kolejno: krzak gorejący z podpisem SEMPER SINE FUCO[sic!], zapieczętowana studnia z podpisem: SEMPER INTACTA, lutnia
z lemmatem SEMPER LUDIT, żaglowiec z podpisem NUNQUAM LAESA. Po przeciwnej stronie
prezbiterium: otwarta niezapisana księga podpisana: NUNQUAM CUM ERRORE, wieża Dawidowa
z podpisem: NUNQUAM VICTA, dzban i różdżka Aarona z napisem: NUNQUAM LAEDIT i ostatni
emblemat Arka Przymierza z podpisem: SEMPER PROPUGNATA. Według Bogumiły Rouby i Michała Witkowskiego „Kluczem do interpretacji konceptu jest, jak się wydaje, odczytywanie emblematów parami, tworzącymi retoryczną opozycję, często występującą w składni łacińskiej jako
SEMPER NUNQUAM i znaną pod nazwą antytezy, czyli figury syntaktycznej opartej na łączeniu
ze sobą elementów przeciwstawnych49. Rouba i Witkowski zauważają również związek skępskich
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symboli z zasadą konceptu
kazań barokowych wykorzystujących ilustrację emblematyczną i ich korelację
z wizerunkiem Madonny
ze sklepienia50 . Ponadto
w wyniku kwerendy badacze ci ustalili, że centralne
przedstawienie apoteozy
Matki Boskiej Królowej
Aniołów jest uproszczoną
kompozycją augsburskiego
miedziorytu zatytułowanego Sąd Salomona Johanna
Daniela starszego, która
ilustruje tezę filozoficzną
Antoniego Ostritza z Seminarium p.w. św. Wacława
w Pradze. Podobieństwo Il. 18. Warszawa, kościół Św. Anny. Fragment polichromii na sklepieniu nawy,
do innych dzieł odnosi się 1750–1753, mal. Walenty Żebrowski. Fot. autor, 2011
również do emblematów.
Zapieczętowana Studnia i Wieża Dawidowa, choć w uproszczonej formie przypominają te z Litanii wydanej w roku 1750 w Austrii, ilustrowanej przez braci Klauber.
Ostatnim elementem, który zwraca uwagę pątnika jest wyobrażenie hierarchii anielskiej
umieszczone w lunetach okiennych. Skępska polichromia obejmuje sześć przedstawień anielskich. Od ściany północnej i łuku tęczowego są to kolejno: anioły symbolizujące: Księstwo, Państwo i Cesarstwo. Po prawej stronie prezbiterium archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafael(?). Pod
ich wizerunkami umieszczono napisy ze Starego i Nowego Testamentu zwiastujące narodziny
Jezusa i chwalące Boga Najwyższego.
Kolejny etap obserwacji malowidła łączy się płynnie z podziałem architektonicznym świątyni,
obejmując ściany i sklepienia oratorium zakonnego, umieszczonego za ołtarzem z Cudowną
figurą NMP. Najbardziej wyeksponowanym elementem tej części polichromii i zdecydowanie
największym w całym programie dekoracyjnym świątyni jest scena obejmująca całą ścianę
wschodnią. Malowidło przepełnia pieczołowicie wykonana architektura iluzjonistyczna dającą
trójwymiarowe wrażenie „drugiego prezbiterium”. Według Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce
jego wnętrze przedstawia scenę „wręczenia przez Papieża Leona X (1517) aktu powołania samodzielnego zakonu braci mniejszych–obserwantów”51. Warto tutaj zastanowić się, czy oby na
pewno decyzję nadał jeden z wymienianych często papieży? Wszelkie fakty historyczne wskazują, że ów akt powołania zakonu nastąpił w r. 1223 i został nadany przez papieża Honoriusza
III52. Następnymi fragmentami polichromii, które zwracają uwagę odbiorcy są cztery wizerunki
cnót kardynalnych, namalowane w lunetach okiennych. Od ściany północnej prezbiterium są
to: „Iustica” i „Prudentia”, a na ścianie południowej: „Temperantia” i „Fortitudo”. Pod nimi artysta
zamieścił iluzjonistyczne winiety z podpisami charakteryzującymi każdą z cnót.
Najważniejszym treściowo przedstawieniem oratorium jest niewątpliwie scena adoracji Chrystusa i Matki Bożej przez śś. Franciszka i Dominika – stojących w niebiosach
i dotykających stopami kuli ziemskiej. Zajmuje ona centralną część sklepienia i swoją symboliką
50
„Gruntowną analizę barokowego kazania konceptystycznego wykorzystującego ilustrację emblematyczną przeprowadził W. Pawlak, Koncept w polskich
kazaniach barokowych (praca doktorska napisana w r. 2002 pod kierunkiem prof. dra hab. M. Hanusiewicza na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego”; cyt. za: Rouba, Witkowski, s. 523.
51
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. XI, woj. bydgoskie…, s. 52.
52
Na dotychczasową, błędną interpretację malowidła zwrócił uwagę o. B. Opaliński.
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Il. 19. Zamarte k. Chojnic, daw. kościół bernardynów.
Fragment polichromii sklepienia nawy,
1777–1778, mal. Paschalis Wołos. (Por. Il. 6.) Fotografię
zawdzięczam P. M. Cieślak-Wziętek. Udostępniona
w dn. 28.02.2012, 2012.

Il. 20. Renowacja polichromii w kościele
sanktuarium oo. bernardynów w Skępem w roku
1934 prowadzonej pod kierunkiem Władysława
Drapiewskiego z Pelplina. Od góry, po lewej:
Aleksander Warzyński, nieokreślony, Władysław
Warzyński, nieokreślony, Józef Warzyński,
Stanisław Warzyński, o. Aleksy Działkowski(?).
Według fotografii w zbiorach własnych.

wyraźnie przypomina pątnikowi o hierarchii wstawiennictwa. Zainteresowanie wzbudza tutaj
postać Jezusa umieszczonego w chmurach, podtrzymującego krzyż i dzierżącego strzały. Ten
wizerunek wydaje się być wyraźnym nawiązaniem do postaci Chrystusa z obrazu Tomasza
Dolabelli „Gniew Boży” znajdującego się w kościele dominikanów w Krakowie53. Przedstawiona
alegoria jest ostatnią sceną nawiązującą do wątku pośrednictwa Maryi w drodze do zbawienia.
Zwieńczenie tego programu treściowego prowadzi pielgrzyma do malowideł nawy, personifikujących dwanaście artykułów oraz sześć prawd wiary Składu Apostolskiego, z wersetami
podzielonymi na dziesięć części pod każdym z przedstawień. Sceny zamieszczone są w lunetach
okiennych, a ich układ należy odczytywać parami, od lewej do prawej strony nawy, cofając się
w kierunku wyjścia. Według treści inskrypcji całość rozpoczyna się przy łuku tęczowym napisem:
CREDO IN UNUM DEUM PATREM OMNIPOTENTEM CREATOREM CELLI, ET TERRE czyli: Wierzę
w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Ponad wersetem zamieszczonym na iluzjonistycznej winiecie widnieje postać św. Piotra chwalącego wizerunek Boga
(brodatego mędrca w białej szacie, trzymającego słońce i księżyc) słowami: Magnus es tu –
Wielki jesteś Ty. Brodaty apostoł ubrany w szaty arcykapłańskie trzyma w rękach otwartą księgę
i wskazuje na jej treści. W obłokach ponad głową świętego umieszczona jest tiara papieska
z przywiązanymi kluczami i krzyżem – symbolem Nowego Testamentu. Poniżej u stup apostoła
stoi złota arcykapłańska tiara żydowska – symbol Starego Testamentu. Ciekawym elementem
kompozycji ikonograficznej tej sceny jest znajdująca się w lewym dolnym rogu lunety szklana
kula przypominająca planetę. Jest to niewątpliwie motyw nawiązujący do kuli przedstawionej
w XV wiecznym tryptyku Hieronima Boscha Ogród ziemskich rozkoszy. Na zewnętrznej stronie
53

Na podobieństwo motywów sceny „Gniewu Bożego” zwrócił uwagę o. B. Opaliński.

HISTORIA SZTUKI

72

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

owego tryptyku znajduje się obraz Ziemi jako spłaszczonego dysku, w którego wnętrzu widać
wizję stworzenia świata. Potwierdzeniem tezy podobieństwa są słowa z psalmu (33,9) zawarte
w księdze trzymanej przez św. Piotra na sklepieniach skępskiego sanktuarium: DIXIT ET FACTA
SUNT. IPSE MA DAVIT ET CREATA SUNT54. Werset tego psalmu widnieje na zewnętrznej stronie
tryptyku Hieronima Boscha. Fakt sformułowania programu dla polichromii skępskiej na podstawie XV wiecznych wzorców sam w sobie stanowi świadectwo tego, jak głęboko w tradycji
ikonograficznej tkwiły korzenie dla tego projektu. Pozostałe dziewięć scen z udziałem świętych
i apostołów prezentuje symbolikę znaną w hagiografii przynajmniej od średniowiecza. Są nimi
przedstawienia świętych: Andrzeja, Jakuba Większego, Joanny, Tomasza, Jakuba Mniejszego,
Filipa, Bartłomieja, Mateusza i Szymona. Każdy z atrybutów charakterystyczny dla danego wizerunku podtrzymują zawsze pary puttów umieszczonych na spływach okiennych.
W dekoracji malarskiej sanktuarium skępskiego nie brakuje również elementów bardziej
świeckich i typowych dla twórczości malarskiej Żebrowskiego. Jednym z ciekawszych motywów
dekoracyjnych polichromii świątyni są dwie pary rokokowych pejzaży, namalowane w glifach
okiennych na północnej i południowej ścianie oratorium. Umieszczone w iluzjonistycznych
ramach przypominają rajskie ogrody w których centrum artysta umieścił „struktury fantastyczne”55 przypominające formą ogrodowe altany. Jak wspomniano, motyw ten jest bardzo charakterystyczny dla twórczości artysty i występuje również w jego pracach z Warszawy, Ostrołęki
czy Kalisza. Należy jednak podkreślić, duże różnice w jakości artystycznej realizacji skępskiej
w stosunku do polichromii warszawskiej, ostrołęckiej, czy kaliskiej.
Pomimo wielu podobieństw w polichromiach Żebrowskiego dzięki którym łatwo zidentyfikować „rękę” malarza, każde z nich stanowi oryginalne i zróżnicowane poziomem artystycznym
dzieło. Uznano, że polichromia Skępska jest realizacją wykonaną przez jednego artystę56. Przyjęcie, że tym jedynym artystą był Żebrowski, wykluczałoby wzmianki o udziale w powstaniu dzieła
Paschalisa Wołosa. Z drugiej strony, w stosunku do potwierdzonych artystycznie i źródłowo prac
Walentego Żebrowskiego, w polichromii skępskiej można jednak zauważyć dużą schematyczność w rysunku postaci, uproszczenia w modelunku powierzchni i swoistą „twardość”, błędy
perspektywiczne, a nawet anatomiczne. Charakterystyczna dla Żebrowskiego zjawiskowość,
umiłowanie do rocaillowych form i zdobień są w Skępem również mniej widoczne. Mogłoby
się wydawać, że polichromia była malowana w pośpiechu. Nie ulega wątpliwości, że strona
artystyczna dzieła ustąpiła wyraźnie miejsca potrzebom katechetycznym. Cały nacisk położono na stronę dydaktyczną malowidła, którego treść musiała w sposób prosty i jasny trafiać
do wiernych. Czynnik artystyczny, tak silny zwłaszcza w dziele warszawskim Żebrowskiego,
w Skępem ustąpił miejsca problematyce ideowo–treściowej dzieła. Toteż, na tle twórczości
Żebrowskiego malowidło skępskie jest jedynym tak bardzo powściągliwym i zdystansowanym
do efektownych działań sztuki rokoka. Czy zatem nie należałoby jednak powiązać polichromii
w Skępem rzeczywiście z – wczesną – działalnością Wołosa, który naśladował swojego mistrza?
Ważnym atutem wystroju malarskiego sanktuarium są na pewno wszelkie sceny i motywy
malowane w technice en grisaille. Monochromatyczne elementy iluzjonistycznej architektury
(oratorium), postacie zakonników (arkady) i aniołów (łuk tęczowy) – prezentują się najlepiej –
i w tych elementach należało by doszukiwać się udziału Żebrowskiego.
W gamie kolorystycznej polichromii skępskiej uderza czystość i zdyscyplinowanie. Delikatna, pastelowa barwa sprawia przyjemne dla oka wrażenie. Również wizerunki postaci swoją
atmosferą nawiązują do przedstawień maryjnych krążących w tym czasie po Europie w postaci
różnego rodzaju druków57. Nie przypadkowo też na sklepieniu dominują błękit i róż – kolory
„Bo on przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć” Ps. 33.9.
Termin „struktura fantastyczna” odnosi się do rocaillowych, organicznych form, które artysta często powiększał, przetwarzał i urozmaicał. Jako pierwsza
tego określenia użyła M. Witwińska.
56
Informację tą zawdzięczam prof. Bogumile Roubie.
57
Tym wzorem mogły być ryciny wspomnianych braci Klauber ze zbioru Festa Beatissimae Virginis Mariae wydanego w Augsburgu ok. 1750 r.;
– zob. M. Witwińska, Ostrołęcka polichromia Walentego Żebrowskiego…, s. 257.
54
55
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Il. 21. Grupa dziadów na odpuście w sanktuarium w Skępem, XIX/XX w. Pocztówka wyd. nakładem drukarni K.
Miecznikowskiego, W. Stępczyńskiej w Płocku, 1897–1909(?). Repr. autor wg egz. w zbiorach Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

nawiązujące do symboliki Maryjnej. Symbolika ta stała się również wyznacznikiem dla kolorystyki
reszty wystroju świątyni i wyposażenia. Tak też pochodzący z końca XVIII wieku ołtarz główny
pierwotnie niewątpliwie był w kolorze niebieskim58. O wyjątkowości malowidła skępskiego
świadczy przede wszystkim jednak jego symbolika i głęboki wymiar teologiczny, skierowany
do katolickich pątników. Od 1517 r. gwałtownie rozprzestrzeniający się luteranizm odrzucał kult
i udział Matki Bożej w drodze do zbawienia. Sanktuarium w Skępem stało się jedynym (nigdy
nie naruszonym) bastionem kultu Maryjnego na północno-zachodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej. Nie przypadkowo bp. chełmiński Mikołaj Kościelecki wydał na rok przed swoją
śmiercią, w r. 1518 dokument erekcyjny i uposażeniowy dla fundacji w Skępem i wpisał go do
akt ziemskich w Lipnie w dniu 4 stycznia 151759. Franciszkański malarz – niezależnie od tego czy
był nim Walenty Żebrowski, czy pracujący pod jego kontrolą wypróbowany uczeń – Paschalis
Wołos? – rozpoczynając pracę w skępskim sanktuarium, doskonale wiedział o wyjątkowości
tego miejsca oraz jego ważnej roli w kształtowaniu świadomości kultu Maryjnego nie tylko na
terenie podzielonym pod względem wyznaniowym.
Artur Warzyński
58
59

Tezę potwierdza o. Bolesław Opaliński uczestniczący przy konserwacji dekoracji malarskiej przeprowadzanej w latach 1997–2010.
Murawiec, s. 324.

Autor, mgr sztuki, absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Pasjonat polskiej
sztuki sakralnej XVIII w.
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Literackie odkrycie, edytorskie wydarzenie…

B

adacze historii współczesnej poezji polskiej często przytaczają fakt wczesnego debiutu
wybitnej, obecnie dziewięćdziesięciopięcioletniej poetki Julii Hartwig – pierwszej damy
polskiej poezji. Niespełna piętnastoletnia Julia Hartwiżanka debiutowała w 1936 roku,
w lubelskim międzyszkolnym piśmie literackim „W słońce” wierszem bez tytułu. W latach 1937,
1938, 1939 zamieściła w tym piśmie kolejne trzy wiersze.
Wydana w tym roku książka Ewy Adamskiej „Wiersze, wersy, wersety”1 jest zbiorem siedemdziesięciu
sześciu wierszy, dwóch tekstów krytyczno-literackich o zamieszczonych wierszach i dwóch wspomnieniowych o tragicznie zmarłej przed jedenastu laty, młodziutkiej, piętnastoletniej Autorce z Radomia.
Debiutowała w wieku dwunastu lat na prowadzonym przez siebie blogu, gdzie do 25 maja 2005 roku
zamieściła wszystkie swoje wiersze. Kilkanaście z nich ukazało się dwa lata po Jej śmierci na łamach radomskiego „Miesięcznika Prowincjonalnego” i w antologii młodej literatury „Puzzle Pamięci”, wydanej
też w Radomiu. Jej wiersze to liryka filozoficzna, egzystencjalna, eschatologiczna oraz erotyki. Badaczka
współczesnej poezji prof. Izolda Kiec2 nazwała tę książkę znakomitą. Twórczość młodziutkiej Autorki
usytuowała w jednym szeregu z literackimi dokonaniami Zuzanny Ginczanki i Haliny Poświatowskiej.
Pisze o tym w studium pt.: „W międzyświatach. O spotkaniu z Ewą Adamską i jej poezją”. Studium to
zamieszczamy poniżej.
Twórczość poetycka Ewy Adamskiej powstawała od końca 2002 roku do połowy 2005 roku. Po jedenastu latach od Jej śmierci, doczekała się książkowego wydania w imponującym opracowaniu graficznym, typograficznym i redakcyjnym. Można powiedzieć, że wydawcy przywracają najwyższe standardy
edytorskie tego rodzaju niszowym wydaniom. To nie tylko zbiór wierszy i tekstów z różnych perspektyw
omawiających i analizujących życie, twórczość i śmierć tej młodziutkiej Poetki. Jest to zarazem przedmiot
sztuki użytkowej, estetyczny obiekt, obcowanie z którym sprawia czytelnikowi prawdziwą przyjemność.
Książkę cechuje minimalizm zastosowanych środków wyrazu plastycznego, wręcz graficzna prostota
przynosząca, w tej realizacji, doskonały efekt. Połączenie poezji, tekstów krytycznych i wspomnieniowych można odczytywać jako szczególnego rodzaju literaturę dygresyjną, łączącą harmonijnie różne
gatunki. Opracowanie graficzne sprawia, że czytamy te, tak różne teksty, w przekonaniu o naturalności
takiej kompozycji i redakcji książki. Nie czujemy się przytłoczeni tym, że połowę objętości książki zajmuje
proza. Kolor papieru kartek w zestawieniu z wyszukaną szarością okładki tworzą zjawisko relatywizmu
barwnego. Przy dziennym świetle wydaja się w ciepłej tonacji bieli; w sztucznym zimnej. W książce tej
światło i przestrzeń są budowane przez kolejne śródtytuły z poddrukami fotografii rzeźby nagrobnej
Autorki, zdobiącymi również okładkę książki. W ten sposób poznajemy też artystycznie wykreowany
wizerunek Poetki, towarzyszący nam w trakcie czytania. Liryka eschatologiczna i egzystencjalna, wiersze
metafizyczne zyskały w ten sposób odpowiednią oprawę.
Jest to interesująca antologia tragicznie zmarłej, młodej, utalentowanej Poetki pochodzącej z Radomia. Redakcja „Arterii” zdecydowała o opublikowaniu fragmentów tej książki za zgodą wydawnictwa
Poznań EA Radom.
Redakcja

1
2

Ewa Adamska, Wiersze, wersy, wersety, red., opr. graf., wybór tekstów I. Adamski, E. Staniszewska, Wydawnictwo EA, Poznań-Radom 2016.
Prof. dr hab. Izolda Kiec – Wydział Filologii Polskiej UAM, obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
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Izolda Kiec

W międzyświatach. O spotkaniu z E wą Adamską i jej poezją
Rad dom bym tutaj zbudował…

N

ie należę do tych historyków literatury, którzy skrupulatnie oddzielają twórczość artystyczną
od biografii pisarza, a nawet – twierdzą, że znajomość jego życiorysu utrudnia lekturę dzieła. Wręcz przeciwnie – to, co uważam za najbardziej fascynujące w obcowaniu z utworem
literackim, to odkrywanie w nim autora, możliwość spotkania z kimś Innym, ważnym, mądrym,
rozumiejącym wagę słowa – zarówno jego potęgę, jak i ułomność w rejestrowaniu doświadczeń,
werbalizowaniu emocji, komunikowaniu ze światem.
Takim spotkaniem, wyjątkowo dramatycznym, bo uruchamiającym mnóstwo wzruszenia
i współczucia, szereg analogii i własnych wspomnień, wreszcie – poczucia, że oto sięgamy idei:
niezniszczalności słowa wobec kruchości życia, słowa wiecznie żywego, ocalającego od zapomnienia – była lektura wierszy Ewy Adamskiej. Zbyt wcześnie zmarłej utalentowanej poetki,
obecnej w pamięci i sercach Bliskich oraz w skrzętnie notowanych własnych słowach.
Ewa Anna Adamska urodziła się 14 marca 1990 r. w Poznaniu. Wkrótce wraz z Mamą Elżbietą
Staniszewską zamieszkała w Radomiu, mieście z tradycjami jeszcze średniowiecznymi, najpiękniej być może wyrażonymi w legendzie „O srebrnopiórym orle i radomskim grodzie”. Bohater
tej starej opowieści, zauroczony pięknem okolicy, do której dotarł w poszukiwaniu pożywienia,
miał wypowiedzieć zdanie: Rad dom bym tutaj zbudował. Stąd wzięła się nazwa Radom i jeśli
przywołuję tutaj tę ludową etymologię nazwy grodu, to dlatego, że jest w niej jakaś magiczna,
inspirująca siła, która musi przyciągać artystów obietnicą nakarmienia wyobraźni. Siła, jakiej nie
mają rozważania lingwistów–
akademików wyposażonych
jedynie w bezduszne szkiełko
i oko.
Oto zatem Radom – dom
wszystkich tych, którzy szukają
strawy duchowej, chcą nakarmić oraz napoić swe głodne
serca i dusze: poetów, pisarzy,
malarzy, muzyków…
To tutaj działał w pierwszej
połowie XV wieku pierwszy
polski, znany z imienia twórca
muzyki wielogłosowej Mikołaj
z Radomia. Na ziemi radomskiej urodził się i wychował Jan
Kochanowski nazywany ojcem
naszej poezji. W XIX wieku
wędrowali w świat z Radomia
między innymi wybitny etnolog Oskar Kolberg i malarze
Jacek Malczewski oraz Józef
Brandt. To – rzecz jasna – tylko Ewa Adamska
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niektórzy wybitni mieszkańcy rodzinnego miasta młodej poetki. Lecz skoro o artystce słowa
mam mówić, to nie mogę nie wspomnieć jeszcze jednego, związanego z Radomiem przelotnie,
choć niezwykle tragicznie, nazwiska: obiecującej poetki i autorki ekspresjonistycznego dramatu
„Sen” – Felicji Kruszewskiej (1897–1943), która w wieku czterdziestu kilku lat, aresztowana przez
gestapo podczas łapanki w Warszawie, zmarła w transporcie jenieckim właśnie tutaj, w Radomiu,
19 marca 1943 r. I tutaj pochowana została w anonimowym grobie. To paradoksalnie jedyny
jasny punkt tej ponurej historii. Że wieczny odpoczynek został jej dany w domu artystów, nie
zaś – jak chcieli oprawcy – w obozie zagłady…
W rodzinnym mieście Ewa, wychowywana przez Mamę – doktor filozofii, adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, autorkę
indywidualnych wystaw oraz instalacji – mogła w pełni korzystać z zasobów radomskiego
wspólnego domu. Uczyła się obcowania ze sztuką (także sztuką słowa), szacunku dla myśli
filozoficznej, społecznej oraz wielkiego humanizmu. Dużo czytała – najpierw razem z Mamą,
potem już wybierała samodzielnie. Była uczennicą tutejszej szkoły podstawowej, a następnie
Gimnazjum Katolickiego im. Filipa Neri. Uczęszczała też na dodatkowe zajęcia artystyczne do
Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego.
Wiersze zaczęła pisać jako dwunastolatka, zamieszczała je na blogu – zachęcając swoich
znajomych do dyskusji, do komentowania, do tworzenia wspólnoty czytających, bo chętnie
polecała skupionej wokół jej twórczości grupie konkretne lektury, własne ulubione tytuły. Ale
wiersze przepisywała również do specjalnie dla nich przeznaczonych zeszytów – brulionów
i tomików poetyckich z prawdziwego zdarzenia, które mają tę przewagę nad komputerowym
monitorem, że ujawniają swą wagę, strukturę, zapach, ślady ręki… Zawierają autorskie skreślenia, poprawki, komentarze. Bezcenne tak dla Rodziny, jak i dla historyków literatury, edytorów
i egzegetów słowa.
W sierpniu 2005 r. piętnastoletnia Ewa Adamska wyjechała na wakacje do Warny w Bułgarii.
Gdy wracała z plaży wraz z przyjaciółmi, została śmiertelnie potrącona przez pędzący samochód. Tam, z dala od Domu pożegnała ją Mama i przywiozła do Radomia. Rad dom bym tutaj
zbudował… Ukochane przez Ewę słowo ujawniło – nie po raz pierwszy – swą przewrotną naturę.
Domus Omnium Mortuorum D.O.M. – Dom Wszystkich Zmarłych… Na najstarszym, zabytkowym
radomskim cmentarzu, pochodzącym z początku XIX wieku, usytuowanym przy ulicy Limanowskiego, złożono prochy piętnastoletniej Poetki. Nieopodal grobowca rodziny Gombrowiczów
i grobowca rodziny Brandtów. Być może – gdzieś w pobliżu starszej siostry w poezji, „słodkiej”
– jak mawiał Konstanty Ildefons Gałczyński – Felicji?
W 2016 r. mama Elżbieta Staniszewska i stryj Ireneusz Adamski podjęli decyzję o publikacji
pozostawionych w rękopisach i w komputerowych plikach wierszy Ewy Adamskiej. Tak powstał
tom „Wiersze, wersy, wersety”, otwierający przestrzeń spotkania z utalentowaną autorką i nietuzinkową osobą, ze światem jej wyobraźni, myśli i słów.
Taka papierowa nietrwała krucha delikatna…
Wiersze Ewy Adamskiej to wyłącznie juwenilia. Ledwie rozpoczęty, niedokończony, choć nieodwołalnie zamknięty rozdział. Wymagający uwagi szczególnej, delikatności, empatii i jasnego
stawiania pytań, w tym tego najważniejszego: czego szukam?
Czego szukam w tych wierszach, skoro nie są one – jak bywa zazwyczaj w przypadku wczesnego pisarstwa sędziwych autorów – komentarzem dojrzałych dokonań literackich, często
pozbawianym przez badaczy samodzielnej wartości i traktowanym wyłącznie jako prehistoria
twórczości właściwej (Janusz Sławiński). Przeciwnie – są zamkniętą całością, autonomiczną, choć
zakończoną wielokropkiem, bo nieoczekiwanie pozbawioną ciągu dalszego…
Juwenilia i zarazem jedyny ślad talentu, wrażliwości oraz literackiej osobowości Ewy Adamskiej
odsłaniają – jak żadne wspomnienia, jak żadne wycyzelowane artystycznie, pełne poetyckiej
premedytacji „dorosłe” dzieła – dramatyczne młodzieńcze wybory, kulisy pierwszych decyzji za-
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Kosz jabłek stoi na stole
Jedne stare
Inne świeże i kruche
Niektóre już się zepsuły,
przechodzi do wstępnej refleksji:
Z nudów zaczynam toczyć jedno po stole
Okrąglutkie i takie kolorowe
Czerwone,
Miejscami żółte
A może nawet zielone?
Widzę je codziennie
Jednak tak naprawdę nie patrzę
Nie podziwiam
Bo nie obserwuję,
by poprzez szczegółową analizę i eksperyment:
Jedno jest takie samotne
Biorę drugie
Toczę tak samo
Jednak się mijają
Bo widzą, a nie patrzą
Zauważyły się, bo wpadły na siebie
Nie są samotne
Już są razem, nie osobno
Radosne oraz rozpromienione
I jeszcze bardziej kolorowe niż wcześniej,
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równo życiowych, jak i estetycznych. Słowa są tu w jakimś sensie przezroczyste, są instrumentem
uczuć, narzędziem samopoznania i matrycą służącą porządkowaniu egzystencjalnych projektów
przyszłości. Są letnią burzą – jak mówi sama autorka, wyrazem emocji, które u dorastających
i coraz starszych twórców zazwyczaj ulegają racjonalizacji, kamuflażom, obłudzie konwencji.
Wiersze nastoletniej Ewy prowokują do sięgnięcia pod powierzchnię języka, do odkrycia,
odtworzenia, utrwalenia prawdy, a choćby tego, co chcielibyśmy uznać za prawdę, o dziewczęcej
wyobraźni, uczuciowości, samoświadomości. Tej poezji niepotrzebne są bezduszne krytyczne
analizy zrodzone w tresurze studium, ona wymaga znacznie więcej: ujawnienia owego słynnego
punctum, które – jak chciał Roland Barthes – odsłania fundamenty tożsamości, głębokie rany
i drobne skaleczenia duszy.
Morze uczuć, barw, językowych konceptów i motywów – oto jak można by scharakteryzować
wiersze młodziutkiej autorki. Choć wydaje się, że przeważają w nich smutek i czerń, przecież nie
brakuje tu ani jednego z kolorów tęczy, euforii i zachwytów nad światem. Choć poetka próbuje sięgnąć Absolutu, nie wyrzeka się zwyczajności ani monotonii codzienności. Budując swój
świat na zasadzie wyraźnych dychotomii (na przykład w wierszach „Ostatnie myśli samobójcy”
i „Podstawy odwrócone do góry nogami”), nie wartościuje odgórnie, nie dokonuje narzuconych
kulturowo, jednoznacznych wyborów. Ta właśnie samodzielność, otwartość i rozwaga oznaczają
w jej rozumieniu pełnię – dążenie do dotknięcia, odczucia, poznania najbardziej niedostępnych
rejonów rzeczywistości i pilnie strzeżonych zakamarków ludzkiej natury. Samoświadomość
i pragnienie wiedzy wszystkiego są jej kartą przetargową w domaganiu się trudnego prawa
indywidualnego wyboru.
Kluczem do spuścizny literackiej Ewy Adamskiej wydaje się wiersz „Jestem jabłkiem kolorowym” – malarski, barwny, zdyscyplinowany myślowo i kompozycyjnie.
Autorka rozpoczyna swe rozważania od uważnej obserwacji:
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sformułować wniosek w formie poetyckiej puenty, retorycznego pytania:
Jak dwie farby
Na palecie połączone
Z dwóch kolorów – jeden
Jabłka są pomarańczowe
Przechodząc codziennie
Obok milionów
Tak obojętnie
Nie widzimy
Nie widzimy cierpienia
I nie cieszymy się szczęściem
Bo jak można poznać biedę
Nie znając dostatku?
Jest w tym wierszu i – szerzej – pomyśle literackim wszystko to, co charakteryzujewiersze Ewy
Adamskiej: wspomniane wcześniej pragnienie ogarnięcia całości bytu (i –zdaje się – w równym
stopniu niebytu) oraz dychotomiczne jego porządkowanie, chęćzrozumienia mechanizmów
funkcjonowania świata i sposobów komunikowania sięludzi, wreszcie – potrzeba działania. Nie
jest przypadkiem wykorzystanie w cytowanymutworze symboliki jabłka, przywodzącego na
myśl – z jednej strony – kulturowe znaki: biblijne Drzewo Poznania i atrybuty władzy królewskiej,
z drugiej – najbardziej pospolityowoc naszych sadów, nie zawsze doskonały, bywa, że więdnący
albo zepsuty. Jabłko przypomina o grzechu pierworodnym, ale i o Platońskiej idei poszukiwania
drugiejpołowy, dopełnienia samotnej – czyli niedoskonałej – egzystencji. I coś jeszcze –jabłko
jest tu i przedmiotem, i podmiotem refleksji, bo gdy uważnie przeczytamywiersz, poczynając
od tytułu, to dostrzeżemy wyraźnie utożsamienie, reifikację?
Jestem jabłkiem kolorowym. Albo odwrotnie: sygnał personifikacji obejmującej zarówno mówiące „ja”, jak i stos jabłek ułożonych w koszu, ludzi – starych, młodych,dobrych i złych, mijanych
obojętnie, aż do chwili, gdy zechcemy skierować na nichwzrok, wyciągnąć w ich kierunku dłoń.
Te wszystkie wątki i myśli powracają w omawianej poezji w rozmaitychwersjach, formułach
i konfiguracjach, to oświetlają i uzupełniają się wzajemnie,to znów wykluczają. Zupełnie jak
w umyśle i w sercu stojącej na progu dorosłościdziewczyny, dla której pierwszy i najważniejszy
okazuje się akt samopoznania.
W tym kontekście zadziwiające wydaje się nieustanne ukrywanie lirycznego „ja”:poza formami
bezosobowymi, podmiotem zbiorowym albo – najczęściej – wyraźnieeksponowanym adresatem.
To wycofanie jest z jednej strony – próbą budowaniadystansu, zajmowaniem pozycji niezależnej obserwatorki ludzi, zdarzeń i otaczającegoświata, z drugiej zaś – wyrazem braku pewności
siebie… nieśmiałości… poczucia wykluczenia… Autorka ma świadomość wagi Egzystencji /
Osobowości Poszczególnych. Nie, nie Istnień, bo dla Ewy ‘istnienie’ oznacza bierne trwanie i dlatego – zapewne nieświadomie, ale jak bardzo trafnie – Witkacowską formułę zastępuje własną,
ewokującą aktywność: ‘życie’. Ja żyję / A ty tylko istniejesz – pisze w wierszu „Żyję”; Ja żyję / Cieszę
się szczęściem / Radością / Najmniejszym sukcesem – dodaje w utworze „Z nadzieją przez życie
iść będę”, w którym własną dobrą energię przeciwstawia ludziom smutnym, smętnym, załamanym, skupionym na kontestowaniu cudzych nieszczęść i porażek. Poetka rozumie swoją inność
i odrębność, niekiedy nawet nimi się szczyci i zdaje się je pielęgnować (ja nie jestem odmienna /
jestem wyjątkowa – pisze w wierszu „Wiem, jaka jestem”, natomiast w utworze „Przeznaczenie”:
Zapewniam, że to, jaka jestem, / Czyni mnie oryginalną, wyjątkową, niepowtarzalną…), ale znacznie
częściej – w bólu samotności i braku akceptacji, w skrajnym dążeniu do zespolenia, jedności,
wspólnoty, deklaruje chęć zmiany:
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Mam poczucie głębokiego żalu i niesprawiedliwości, gdy czytam ten wiersz. Myślę, że to
cierpienie – młodzieńcze, ale przecież tak bardzo dojmujące, gdy ma się naście lat – uczyniło
Ewę nad wyraz dojrzałą i więcej niż poważną, bo przejmująco smutną – proszę zwrócić uwagę,
jak wiele w tych wierszach łez, deszczu, wewnętrznego płaczu (nawet jeśli – na przykład w utworze „Proces zwany płaczem” – pojawia się świadomość znaczenia łez dla aktu odrodzenia, dla
ujawnienia nowego, lepszego człowieka). Jak wiele w nich melancholii, definiowanej jako „nic,
które boli”.
Wrażliwa, mądra i rozważna Ewa próbuje wszakże uchwycić i nazwać owo „nic”: to krzywe
spojrzenia i złe słowa, które ranią ludzi. Być może dlatego, by samej nie krzywdzić, wybrała – mimo
skrajnych emocji – rolę „obiektywnej” obserwatorki. I może dlatego zgłębiała nie gramatykę,
a filozofię słowa, jego oddziaływanie na otoczenie, na procesy poznawcze i komunikację między
ludźmi (wiersze: „Dane słowo”, „Treść ponad słowa”, „Słowa ranią ludzi”, „Ślady śnieżne za twoimi
stopami”, „Przeprosiny”).
Dlaczego jednak płaciła tak wysoką cenę za swą niezależność? W sensie literackim tą ceną
jest uderzający brak autoironii, ironii, brak zabawnych konceptów literackich i językowych dowcipów. Nawet pozornie żartobliwy autoportret poetki zatytułowany „Dwa słowa o mnie” kończy
zalecenie: Wiersz o mnie kończę, bo słów mi brak / A jak się nudzisz, to powiedz go wspak… Gdy
zatem – zgodnie z autorską sugestią – spróbujemy przeczytać ów tekst „wspak”, otrzymamy
zamiast sylwetki rozbrykanej uczennicy wizerunek znanej nam melancholijnej i przepełnionej
tęsknotą, nieśmiałej poetki.
Dziewczęca samotność – odczuwana nierzadko jako dojmujące osamotnienie – wiodła Ewę
Adamską ku rozważaniom o śmierci (na przykład wiersze „Granica”, „Kres życia”), wręcz ku myślom
samobójczym („Ostatnie myśli samobójcy”, „Niech skrzydła diabelskie zapewnią ci spoczynek”), ale
i ku poszukiwaniu miłości, przyjaźni, wspólnoty („List – próba kontaktu”, „Nieśmiała”, „Przyjacielu”,
„Październikowy spacer”, „Kropla, jedna z tysięcy a wyjątkowa”, „Kto wiedziałby o mnie wszystko”).
I to jest ten podstawowy dysonans, kontrast określający osobowość i twórczość młodej dziewczyny.
Decydujący o ich wielobarwności i głębi.
Te wszystkie wiersze są tutaj, w tomie zawierającym spuściznę literacką Ewy Adamskiej,
przedwcześnie dojrzałej i przedwcześnie zmarłej poetki, piętnastolatki, która zawstydza nas,
dorosłych, że nie potrafimy życia uczynić prawdziwą sztuką, że to ona, nastoletnia, musiała tę
próbę podjąć za nas. Przewracając kolejne kartki tej niezwykłej książki, zatrzymajmy na chwilę
wzrok i myśli na utworze „Papierowa” – dla mnie, niespodziewanie, najbardziej ze wszystkich
tu opublikowanych profetycznym – bo oto autorka, nieobecna, niewidoczna, uobecnia się na
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Starałam się być rozważna
Starałam się być poważna
Bo nigdy nie czułam się ważna
Robię to, byście mnie docenili
Robię to, byście mi błędy wybaczyli
Robię to, byście dla mnie byli mili
Zawsze czułam się odrzucana
Zawsze czułam się nie… akceptowana
Zawsze też obelgami obrzucana
Nie chcę byście dłużej tacy byli!
Nie chcę, byście tak o mnie dłużej mówili!
Nie chcę też byście dłużej ze mnie kpili!
Jestem gotowa się dla was zmienić
Bo wiem, że nie zdołam świata odmienić
Nie próbujcie mnie tylko w nicość przemienić
Proszę…
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tę jedną chwilę, gdy czytamy jej słowa. Zaklęta w kartce papieru z wydrukowanym wierszem,
prosi nie o własne, ale o jego ocalenie:
Jestem
Jestem słaba
Jestem mała
Jestem sama
Jestem, ale czy na pewno?
Czy istnieć, nie istniejąc
Oznacza to samo, co być?
Jestem, ale mnie nie ma
Taka papierowa
Nietrwała
Krucha
Delikatna
A gdy ustawię się odpowiednio,
To mnie nawet nie zauważysz
Nie skrzywdzisz tym samym
Łatwo mnie podpalić
Spalić
Przerwać
Zniszczyć
Bądź wobec mnie ostrożny,
Bo boję się
Ciebie
Was
I świata
Zawieszone w sieci czasu
Tak się złożyło, że moja badawcza biografia, ale – może przede wszystkim – moje najbardziej
osobiste zmagania z rzeczywistością naznaczone były i są słowami poetek, głównie dwóch –
Zuzanny Ginczanki i Haliny Poświatowskiej. Obu zarażonych widmem śmierci, obu zmarłych
młodo, przeczuwających i przepowiadających w swoich wierszach własny kres. Ginczanka została zamordowana przez hitlerowców w wieku dwudziestu siedmiu lat, ale już jako nastoletnia
uczennica gimnazjum, w jednym ze swoich najwcześniejszych wierszy, pisała: mam w sobie śmierć
nieuchronną / jak igła krążącą w żyłach… Poświatowska od wczesnego dzieciństwa cierpiała na
nieuleczalną chorobę serca. Każdego dnia walczyła o następny: Halina Poświatowska właśnie
teraz się trudzi / nad własnym umieraniem // ona jeszcze nie wierzy ale już podejrzewa – wyznała
w wieku dwudziestu trzech lat, czekając na swą pierwszą operację serca. Zmarła w 1967 r., trzydziestodwuletnia, w wyniku powikłań po drugiej operacji. Śmierć nie była ani dla Zuzanny, ani
dla Haliny literacką figurą. Była realnym zagrożeniem, zawsze tuż obok, wymagająca, żądająca
zainteresowania, adoracji, nieustannej uwagi i czujności, w obawie – że to już.
Do tych zbyt wcześnie zranionych, naznaczonych widmem śmierci poetek dołącza Ewa
Adamska. Najmłodsza z nich, która niekiedy odczuwała i pisała tak, jakby doskwierał jej nasz,
realny, może zbyt pospolity świat:
Piję, a czuję pragnienie
Jem, a czuję głód
Kocham, a czuję pożądanie
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Śpię, a czuję senność
Czas płynie
Dni mijają
Noce upływają
A ja stoję w miejscu…
To tak,
Jakby los zasnął
Jakby przeznaczenie o mnie nie myślało
A Bóg zapomniał o mnie…
To jest jak,
Sen, z którego nie ma powrotu
Sen na jawie
Sen o szarym, smutnym życiu
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Tytuł tego wiersza – „Zawieszona w sieci czasu” – stał się dla mnie inspiracjądo nazwania
dopiero co zakreślonego mikroświata poetek, powinowatych w słowie.
Nie jest żadną rekompensatą ani nobilitacją umieszczenie nazwiska Ewy oboknazwisk
uznanych, starszych autorek. I nie wczesna śmierć ma tu decydująceznaczenie. Przecież nie
wolno nam dać się jej uwieść – choćby w imię pamięcio tych, które tak niesprawiedliwie, tak
szybko zabrała. Ten gest jest – tak chciałabym,by został odebrany – domknięciem poetyckich
poszukiwań Ewy: odnalezieniemwyrozumiałości, zrozumienia, wspólnoty, akceptacji dla jej
niepokornych myśli i słów.
Bo Ewę, Zuzannę i Halinę – młode poetki – łączy najwięcej. To, co zapisane wierszach:
pragnienie pełni życia, porażająca samotność, ekstatyczny zachwyt nad urodą świata, fascynacja śmiercią i zatracenie w miłości, a także to, co przeżywane, nawet jeśli nie w realności, to
w wyobraźni i w głębi kobiecej duszy. Wystarczy uważnie czytać, by współodczuwać, by choć
na chwilę stać się częścią ich mikroświata. Pięknego, melancholijnego, wypełnionego poezją.
W którym żegnamy Ewę – już nie samą.

Izolda Kiec
Poznań, 9 września 2016 r.

Autorka, profesor, literaturoznawczyni, teatrolożka i kulturoznawczyni. Jest kierownikiem
Pracowni Literatury i Sztuk Popularnych w Instytucie Filologii Polskiej UAM. W poznańskiej
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa kieruje Katedrą Kulturoznawstwa.
Pisze o poezji (Zuzanna Ginczanka, Halina Poświatowska) i piosence (Agnieszka Osiecka),
o teatrze (zwłaszcza jako idei oraz projekcie egzystencji) i kabarecie (z uwzględnieniem jego
najdawniejszych źródeł i tradycji).
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Kult i ikonografia Konstantyna Wielkiego w Polsce

Aleksander Olszewski

Andrzej Wajda 1926–2016

A

ndrzeja Wajda był zaprzyjaźniony z Radomskim Wydziałem Sztuki UTH. Jako honorowy członek Rady Wydziału spotkał się ze studentami i pracownikami w ostatnią niedzielę miesiąca
maja 2016 r. Poniżej przypominam jego dokonania opracowane na podstawie Internetu.
Jest jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Jest
współtwórcą tzw. szkoły polskiej – ważnego nurtu w rodzimej sztuce filmowej, dzięki któremu
na przełomie lat 50. i 60. polska kinematografia stała się sławna w świecie.
Wajda urodził się 6 marca 1926 r. w Suwałkach. W wieku 11 lat rodzina przenosi się do Radomia
gdzie jego ojciec oficer pełni służbę w 72 pułku piechoty. To właśnie z Radomia Jakub Wajda
rozpoczyna kampanie wojenną 1939 r. zginął w Katyniu. Chciał, by syn służył w armii. W 1939 r.
przyszły reżyser pojechał więc do Lwowa, by wstąpić do Korpusu Kadetów. Nie dostał się tam
jednak i większą część wojny spędził w Radomiu. W roku 1946 rozpoczął studia malarskie na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po trzech latach zrezygnował jednak z malarstwa i wybrał film – w 1949 r. podjął studia w łódzkiej Wyższej Szkole Filmowej. Jako reżyser debiutował
w 1955 r. obrazem „Pokolenie”.
Międzynarodowy sukces przyniósł Wajdzie film – „Kanał” (1956), opowieść o powstańcach warszawskich. W 1957 r. reżyser odebrał za ten film Srebrną Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.
W kolejnych latach w dorobku artystycznym Wajdy znalazły się m.in. „Popioły” (1965) według
prozy Stefana Żeromskiego oraz „Wszystko na sprzedaż” (1969), opowieść osnuta wokół życia
i śmierci Zbigniewa Cybulskiego. W r. 1969 reżyser zrealizował „Polowanie na muchy”, a w 1970
r. oparty na prozie Tadeusza Borowskiego „Krajobraz po bitwie”. W 1970 r. powstała także „Brzezina”, adaptacja prozy Jarosława Iwaszkiewicza.
W 1973 r. reżyser przeniósł na ekran dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, a dwa lata
później „Ziemię obiecaną” Reymonta, którą krytycy uznali za najlepszy film Wajdy – obraz ten
otrzymał nominację do Oscara.
W 1977 Wajda wyreżyserował „Człowieka z marmuru”, na podstawie scenariusza Aleksandra
Ścibora–Rylskiego. Opowieść o Mateuszu Birkucie, przodowniku pracy, przyciągnęła tłumy wi-
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dzów. Jednocześnie cenzura otrzymała nakaz usuwania z mediów pozytywnych opinii o „Człowieku z marmuru”, z czasem w mediach nie wolno było umieszczać już żadnych informacji na
jego temat.
W 1981 r. Wajda nakręcił „Człowieka z żelaza” – kontynuację „Człowieka z marmuru”, opisującą
historię strajków robotników Wybrzeża. Film ten zdobył pierwszą w historii polskiego kina Złotą
Palmę w Cannes oraz kolejną nominację do Oscara.
W latach 1972–1983 kierował Zespołem Filmowym „X”. W latach 1989–1990 był dyrektorem
Teatru Powszechnego w Warszawie. Od r. 1973 do 1983 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia
Filmowców Polskich. Od r. 1989 do 1991 był senatorem RP. Od 1997 r. jest członkiem Institut de
France – Academie des Beaux–Arts.
Andrzej Wajda jest doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, m.in. w Waszyngtonie,
Bolonii i Krakowie. Otrzymał wiele nagród krajowych i zagranicznych, w tym francuską Legię
Honorową za trzy filmy: „Ziemia obiecana” (1974), „Panny z Wilka” (1979) i „Człowiek z żelaza”
były nominowane do Oscara w kategorii „najlepszy film zagraniczny”. Andrzej Wajda otrzymał
Złotą Palmę na festiwalu Cannes za „Człowieka z żelaza” (1981) i Nagrodę Specjalną Jury za
„Kanał” (1957).
Jest ponadto laureatem Srebrnej Muszli w San Sebastian za „Wesele” (1973), Cezara za reżyserię „Dantona” (1982), Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie z okazji projekcji „Wielkiego Tygodnia”
(1995), a także wielu innych nagród przyznanych mu na festiwalach w Berlinie, Wenecji, Valladolid,
Avellino, Belgradzie, Moskwie i Gdańsku oraz Gdynii. Ostatni film to „Powidoki” o Władysławie
Strzemiński awangardowym twórcy i nauczycielu z Łodzi1.
Aleksander Olszewski
1

Tekst opracowany na podstawie materiałów dostępnych w internecie.
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Aleksander olszewski

Wojciech Bonawentura Fangor

W

ojciech Bonawentura Fangor (ur. 15 listopada 1922 w Warszawie, zm. 25 października 2015
tamże) – polski malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz. Po prywatnych studiach u Felicjana
Kowarskiego i Tadeusza Pruszkowskiego otrzymał w 1946 r. zaocznie dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na początku lat pięćdziesiątych tworzył obrazy zgodne
z wymaganiami realizmu socjalistycznego, m.in. Matkę Koreankę (obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie) i Postaci (Muzeum Sztuki w Łodzi).
W latach 1953–1961 był docentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W okresie odwilży po śmierci Stalina odszedł od konwencji socrealizmu. Był współtwórcą
polskiej szkoły plakatu. W 1958 wraz ze Stanisławem Zamecznikiem zaprezentował Studium
przestrzeni – pierwszy environment w Polsce.
W roku 1961 wyjechał z kraju, w latach 1964–1965 przebywał w Berlinie Zachodnim, 1965–1966
w Anglii, w r. 1966 zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W okresie pobytu za granicą prowadził
wykłady na wielu uczelniach artystycznych. Do Polski wrócił w r. 1999.
W 1970 r., jako jedyny dotychczas polski artysta, miał indywidualną wystawę w Muzeum
Guggenheima w Nowym Jorku. W latach 60. i 70. stworzył serię obrazów z charakterystycznymi
kołami i falami, wywołujących efekty optyczne, podobne do uzyskiwanych w sztuce op-artu.
Od 1999 r. mieszkał około 60 km od Warszawy, we wsi Błędów.
W 2007 r. opracował projekt końcowego wystroju 7 stacji II linii warszawskiego metra, które
stały się największą światową podziemną galerią op-artu.
25 października 2015 zmarł w Warszawie. 3 listopada został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach1.

1

Tekst opracowany na podstawie materiałów dostępnych w internecie.

fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
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fot. Stanisław Zbigniew Kamieński

Kult i ikonografia Konstantyna Wielkiego w Polsce

Aleksander olszewski

Bernard Gotfryd (1924–2016)

B

ernard Gotfryd urodził się w 1924 r. w Radomiu i tu ukończył szkołę podstawową. Jego rodzina
mieszkała przy ul. Wąskiej. W czasie II wojny światowej został uczniem w zakładzie fotograficznym. To wówczas związał się z polskim ruchem oporu i podejmując ryzyko, przesyłał
odbitki zdjęć pokazujących zbrodnie dokonywane przez Niemców w okupowanym Radomiu.
W czasie wojny stracił rodziców, wielu krewnych i znajomych, aresztowany przez Niemców,
z radomskiego getta trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do
obozów w Mauthausen i Gusen, gdzie pracował w nieludzkich warunkach w kamieniołomach.
Przeżył cudem. Po okupacji powrócił na krótko do Radomia, potem wyjechał do Szczecina,
a stamtąd wyemigrował do USA. Tam przez lata pracował dla „Newsweeka”. Zasłynął jako fotografik znanych amerykańskich aktorów, tancerzy, ludzi sztuki.
Do Polski przyjechał znowu w 1983 r., by dla „Newsweeka” dokumentować wizytę papieża.
Wtedy też odwiedził Radom.
Po raz trzeci odwiedził Radom w 2006 r. gdzie spotkał się z czytelnikami swojej książki „Antoni gołębiarz”, w której opisał przedwojenny Radom. Drugi cykl jego wspomnień opublikowała
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu pod tytułem „Widuję ich w snach”.
Kilkadziesiąt swoich fotografii podarował Muzeum Sztuki Współczesnej.
Bernard Gotfryd został pochowany w Nowym Jorku1.

1

Tekst opracowany na podstawie materiałów dostępnych w internecie.
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Aleksander Olszewski

Wojciech Twardowski
(1939-2016)

D

użym zaskoczeniem była śmierć Wojciecha, z którym współpracowałem w latach 70-tych.
Organizując różnego rodzaju zdarzenia. Pamiętam go z mojej jubileuszowej wystawy w Resursie gdzie przyniósł zaprojektowany przeze mnie w tamtych latach medal. Pozwolę sobie
przypomnieć jego diagram biograficzny.
Wojciech Twarowski był absolwentem Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego (1964). Od roku 1964 kierownik działu archeologicznego
Muzeum w Radomiu (obecnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego), od 2005 r. emerytowany.
Prowadził prace wykopaliskowe na terenie miasta i regionu radomskiego. Kierował badaniami
m.in. na stanowiskach: Radom–Wośniki, Radom, stan. 4, Rajec Poduchowny, Michałów–Parcele,
Tresta Rządowa, Zwoleń (Krypta Kochanowskich). Dzięki Niemu, w zbiorach naszego muzeum,
znalazło się wiele cennych eksponatów. Autor wielu wystaw muzealnych, archeologicznych
i historycznych. Popularyzator archeologii i historii regionu. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką
za Opiekę nad Zabytkami. W Radomiu znany także jako dziennikarz-felietonista, redaktor miesięcznika kulturalnego „Kontakt” i szef popularnego kabaretu „Contra”1.
1

Tekst opracowany na podstawie materiałów dostępnych w internecie.

fot. G. Wrońska
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Sławomir Iwański

Tadeusz Piechura

T

adeusz Piechura – artysta, projektant, plakacista, od początku swej drogi twórczej związany
z środowiskiem łódzkim. Tutaj się urodził, kształcił i tutaj tworzył. Edukacja artystyczna artysty
przebiegała na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
W 1968 r. ukończył łódzkie Liceum Technik Plastycznych i w tym samym r. rozpoczął studia
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1974 uzyskał dyplom na Wydziale
Grafiki i Malarstwa. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że w latach siedemdziesiątych w łódzkim środowisku pojawiła się nowa postać artystyczna. Z bardzo zdolnego, ale też niepokornego
studenta wyrosła nowa osobowość znana w środowisku polskich, europejskich i światowych
projektantów graficznych oraz krytyków i instytucji zajmujących się propagowaniem najlepszych
dokonań w dziedzinie projektowania plakatu.
W bogatej jego twórczości, oprócz innych bardzo interesujących różnych działań artystycznych,
to właśnie sztuka projektowania plakatu zajmuje pozycję pierwszoplanową. Ale czy Tadeusza
Piechurę można nazwać „plakacistą” w rozumieniu wielu różnych mutacji oraz kolejnych, wcieleń
estetycznych, często nieudolnie naśladujących „polską szkołę plakatu”?
Plakaty naśladowców „polskiej szkóły plaktu” to bogaty wachlarz szaro-buro-kolorowych ilustracji przedstawiających zdeformowane kadłubkowe postacie, wymyślnie poskręcane w przedśmiertelnych konwulsjach, przedstawienia ludzkich czaszek malowanych na wiele sposobów,
powbijane w różne miejsca ludzkiego ciała obskurne kołki, czy wreszcie ilustracyjna pomysłowość
wzięta bez pardonu wprost z obrazów Rene Magritte’a. W takim rozumieniu „plakacistą” Tadeusza
Piechury nazwać nie można. Sam artysta z tą stylistyką się nie utożsamiał. Rodowód artystyczny
Piechury jest inny, inaczej myślał, stoswał inne środki wyrazu, dążył do syntezy, do najczystszego
graficznie znaku plastycznego. Jego plakaty są inteligentne, doskonale zsynchronizowane z aktualnymi tendencjami światowej sztuki projektowania graficznego. Był nowatorskim, oryginalnym
i znakomitym twórcą polskiego plakatu artystycznego, był artystą, który potrafił stworzyć własny
oryginalny ciągle rozwijający się styl projektowania graficznego, był artystą wyznaczającym bardzo
wysoki, światowy poziom sztuki projektowania plakatu.
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Pierwsze plakaty autorskie Tadeusza
Piechury powstały w latach 70. jeszcze
na studiach w łódzkiej PWSSP. W tamtym
czasie artysta zauroczony był konceptualizmem, a jego prace z tamtego okresu
były środkiem do wyrażenia autorskich
działań konceptualnych. Można bez wahania stwierdzić, że na twórczości artysty
mocno odcisnęła się tradycja łódzkiej
PWSSP, a szczególnie jej nowoczesny
i oryginalny jak na owe czasy program
kształcenia będący kontynuacją tradycji
myśli konstruktywistycznej, krańcowo
odmiennej od programowych tradycji
kapistowskich, mocno usadowionych
w innych polskich uczelniach plastycznych.
To właśnie oryginalny program łódzkiej
uczelni umożliwiał studiowanie projektowania graficznego jako autonomicznego
przedmiotu kształcenia, odnoszącego się
do systemu wartości artystycznych Władysława Strzemińskiego, uwzględniającego
bardzo ważną rolę i znaczenie kreacyjnej
roli typografii.
Na osobowość twórczą Tadeusza
Piechury znaczny wpływ miała również
działalność wystawiennicza, publicystyczna i naukowa Muzeum Sztuki w Łodzi,
które latach 60. 70. i 80., jako chyba jedyne w Polsce wystawiało najwybitniejsze
dzieła światowej awangardy. Plakaty
Tadeusza Piechury, to kolekcja niezwykle interesujących dzieł powstałych na
zamówienia: Muzeum Sztuki w Łodzi,
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz łódzkiego
Teatru im. Stefana Jaracza, a więc najważniejszych instytucji kulturotwórczych
rodzinnego miasta artysty. Takie plakaty
jak: „Miesiąc Pamięci Narodowej” (1981),
plakat teatralny do sztuki Sławomira
Mrożka pt. „Na pełnym morzu” (1985 r.
plakat dwustronny), „Artur Rubinstein
1887–1982” (1984), plakaty z cyklu „Kawałek ziemi, kawałek nieba, kawałek
chleba…”, czy plakat pt. „Pamięci Janusza
Wiktorowskiego 1939–1990” (1990 r.,
plakat dwustronny), to dzieła o bardzo
dużym ładunku intelektualnym opartym
o sugestywne działanie metafory połą-
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Sławomir Iwański
Zdjęcia udostępniła małżonka Mirosława Stefańczyk-Piechura (z archiwum własnego)
Autor, profesor, zatrudniony na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.
Przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora PWSSP w Łodzi. W latach 2008-2012 był kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego. Od 1997 r. jest
zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. Równolegle z działalnością dydaktyczną zajmuje się projektowaniem
graficznym i grafiką artystyczną. Za swe prace z zakresu grafiki i projektowania graficznego
był wielokrotnie nagradzany.
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czone z twórczą kontynuacją myśli konstruktywistycznej szczególnie uwzględniającej
kreacyjną funkcję typografii. Najczęściej
używane przez artystę elementy graficzne
mają swój rodowód w typografii, fotografii
i abstrakcji geometrycznej. Odpowiednio
spreparowana fotografia, adekwatna typografia, trafna i wyważona kompozycja
budują czytelny, czysty i dźwięczny przekaz,
którego znakomite działanie plastyczne
świadczy o kunszcie zaprojektowanej i wyrażonej idei plakatu.
Tadeusz Piechura był twórcą, którego nie
zadawalał wyłącznie klasyczny kształt plakatu. Rozpoznawalną cechą twórczości ostatnich dwudziestu lat artysty była praca nad
nową jego formą – plakatem systemowym,
składanym z kilku osobnych arkuszy-form,
tworzących jeden spójny układ plastyczny.
Autor tak „programował” poszczególne
elementy tego układu, aby mogły być zestawiane w różne konfiguracje.
Takie prace jak „Ultraplakat” (1993), „Tadeusz Piechura – Plakat” (1998), „Lidia Cankova”
(1985), Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
– Kalisz ’95” (1995), to jedynie kilka przykładów takich realizacji. Oryginalność tych formalnych
poszukiwań spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem u odbiorców, lecz niejednokrotnie
była powodem konsternacji organizatorów wielu wystaw, którzy nie zawsze wiedzieli jak z tak
złożonymi układami należy postępować.
Tadeusz Piechura był bardzo aktywnym artystą, brał udział w ponad 200 prestiżowych wystawach o randze ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Za swą działalność projektową i artystyczną otrzymał w latach: 1975, 1977, 1983 i 1991 stypendia twórcze Ministra Kultury i Sztuki.
Artysta był wielokrotnie nagradzany w latach 1974–1999 otrzymał 22 bardzo ważne nagrody na
najważniejszych ogólnopolskich, europejskich i światowych konkursach i wystawach poświęconych sztuce projektowania plakatu. Wśród jego osiągnięć, większość to nagrody Grand Prix oraz
nagrody I stopnia. Jego dorobek został opisany w bardzo wielu ważnych światowych i europejskich przedmiotowych publikacjach. Z uznaniem zaznaczyć też należy, że jego postawa twórcza,
osiągnięcia i uzyskany światowy prestiż spowodowały, że był bardzo często zapraszany jako juror
w najważniejszych konkursach plakatowych.
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Jan TROJAN

...kawałek ziemi, ...kawałek chleba, ...kawałek nieba

P

amiętam, że liczni uczniowie pobierający naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
Łodzi w latach 1963–68 podzieleni byli na dwie klasy A (francuską) i B (niemiecką), a język
rosyjski był w obu. Dla pani dyrektor był to język bardzo ważny. Ze względu na przedmioty
plastyczne klasy podzielone były na trzy grupy według alfabetu – drugie, mniejsze części klas
tworzyły trzecią grupę. W tej mieszanej grupie znalazł się także Tadek Piechura, dając jej koloryt
i siłę w szkolnych rywalizacjach i ekstrawagancjach. Nowe „wycirusy” z pewexu musiały być
dokładnie „postarzone”, co Tadek po mistrzowsku robił papierem ściernym. Długie włosy, za
przyczyną Beatlesów przez chłopaków noszone udawało się „skrócić” na czas apelu lub lekcji
„ruskiego” odpowiednią ilością wody przyczesując, bo długowłosych pani dyrektor nieubłaganie
wysyłała do fryzjera.
W rozmaitych perypetiach i wydarzeniach życia uczniowskiego nigdy nie zabrakło Tadeusza
jako inicjatora lub uczestnika. Swoiste poczucie humoru, ironiczne spojrzenie na świat i ludzi
nie przeszkadzało mu być koleżeńskim, sympatycznym i serdecznym. Po wielu latach potrafił
wymienić nazwiska zespołu muzycznego przygrywającego na naszej studniówce, przypomnieć
żarty o nauczycielach, opisać ściągi na klasówki i ustne odpowiedzi. Ale na przedmiotach plastycznych nie odpuszczał sobie. Każde ćwiczenie musiało być wykonane precyzyjnie, perfekcyjnie i z pomysłem. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, liternictwo, grafikę traktował z równą uwagą.
Pięć lat w LSP to także czas na zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
Był wykorzystany na tyle dobrze, że jedna trzecia osób z tej grupy dostała się na studia w PWSSP
w Łodzi od pierwszego razu, a Wydział Tkaniny był naszym portem z którego mieliśmy wypłynąć na szerokie wody. Tadek Piechura jako student nie zgubił nic ze swej osobowości jaką był
w liceum. Myślę, że studia utwierdziły jego podejście do sztuki i dały swobodę artystycznego
myślenia i działania. Podczas studiów podjął kilka udanych prób konceptualistycznych realizacji,
które dowiodły, że malarstwo lub projektowanie tkanin nie będą jego dyscyplinami. Gdy w 1971 r.
w PWSSP otwarto Wydział Grafiki z grafiką użytkową, Tadek przeszedł tam bez namysłu. I to
z tego portu wypłynął w świat.
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Reprodukcja pracy malarskiej Tadeusza Piechury z III klasy LSP z 1966 r.

Aktywność zawodowa w dyscyplinie grafiki użytkowej w której plakat był celem twórczych
poszukiwań Piechury owocowała nagrodami na prestiżowych wystawach plakatu w kraju i za
granicą. Doceniano zwięzłość graficznej formuły, która polegała na ograniczeniu środków wyrazowych do typografii, prostej geometrii, czerni i bieli tworzących semantyczną przestrzeń
komunikatu wizualnego. Jego termin „ultra plakat” to idea plakatu doprowadzonego do granic
swego istnienia. Jest konsekwencją założeń artystycznych wypływających z konceptualizmu
i nurtów pokrewnych. Wierność tej idei przyniosła mu uznanie, rozgłos i dostatek. Ale przyszły
gorsze lata. Podjął pracę dydaktyczną w Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Było to jego ostanie miejsce pracy. Po ciężkiej chorobie zmarł w 2013 r.
Miał 65 lat.
Przypominam sobie jedno ze spotkań z Tadkiem w mojej pracowni na Piotrkowskiej, w którym uczestniczył Aleksander Olszewski, gdzie planowaliśmy wystawę naszego rocznika studiów
1968, pomysł akceptowaliśmy, ale do realizacji nie doszło.
Wśród awangardowych plakatów zaprojektowanych przez Tadeusza są też plakaty liryczne,
z obrazową metaforą, a tytuł jednego z nich jest mottem mojego wspomnienia.
Jan Trojan
Zdjęcia udostępniła małżonka Mirosława Stefańczyk-Piechura (z archiwum własnego)

Autor, profesor, kierownik Katedry Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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Aleksander Olszewski

Galeria Test – restauracja Teatralna – pretekst do wspomnień

W

ernisaż mojej wystawy, przygotowanej przez Apoloniusza Węgłowskiego w Galerii Test
w Warszawie, zaszczycił swoją obecnością Andrzej Wajda, dla którego był to intensywny
czas pracy nad scenariuszem do filmu o Władysławie Strzemińskim pt. „Powidoki”. Dlatego z wdzięcznością wspominam tę wizytę. Miał już wówczas kłopoty z chodzeniem i korzystał
z wózka i kul. W trakcie spotkania poruszaliśmy wiele wątków tematycznych. Niektóre z nich
zapamiętałem. W trakcie rozmowy na temat Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”, jego dzieła, padły słowa, że nie do końca zgadza się z koncepcją jego funkcjonowania. A lada moment miało być oficjalnie otwarcie i pożądanym było, by autor pomysłu był
obecny w Radomiu. Ponieważ na wernisażu był dyrektor Centrum to zaproponowałem, że go
poproszę by z nim porozmawiał – Wajda odpowiedział: „nie jestem na to przygotowany, jeszcze za wcześnie.” Dalszy ciąg rozmowy dotyczył sztuki. Po obejrzeniu moich prac stwierdził,
że „prace są bardzo ascetyczne”. Pytał mnie, po jakiej jestem uczelni, odpowiedziałem, że po
łódzkiej i od tego momentu rozmowa dotyczyła programu kształcenia w mojej macierzystej
uczelni w dużej mierze ukształtowanego przez Strzemińskiego i jego uczniów. Wspominałem
Mojego promotora Lecha Kunkę – autora okładki do „Teorii Widzenia” W. Strzemińskiego. Mówiłem o inspiracji racjonalizmem sztuki Strzemińskiego. Praktycznie rozmowa krążyła wokół
twórczości Strzemińskiego i filmów. Przywołałem w tej rozmowie kapitalnie zagraną postać
przez K. Zachwatowicz w „Pannach z Wilka”, ale przez moment nie mogłem przypomnieć sobie
tytułu – Pan Andrzej z uśmiechem mi podpowiedział. Nie wszystkie szczegóły pamiętam, ale
pod koniec rozmowy padła propozycja, bym został konsultantem filmu „Powidoki”. Oczywiście
potraktowałem to jako uprzejmość, bo moja wiedza była z trzeciej ręki, żyli przecież jeszcze
uczniowie Strzemińskiego. W związku z tym przypomniała mi się historia opisana przez Stefana
Krygiera o powstawaniu „Teorii Widzenia”. Ponoć niektórzy studenci z pracowni Strzemińskiego
dostali do opracowania jakieś fragmenty tej teorii i tak Stefan Krygier dostał do opracowania
Gotyk, a Lech Kunka – Romanizm. Kiedy mój dyplom w łódzkiej uczelni, po sześciu latach studiów
dobiegał końca, spotkania z promotorem Lechem Kunką były coraz intensywniejsze, a korekty
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Aleksander Olszewski

Autor, profesor zwyczajny, były Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Fotografii. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
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odbywały się w jego domu i na uczelni. Jedną z takich korekt zapamiętałem. Przyniosłem swój
projekt, rozstawiłem na desce rysunkowej i zacząłem budować moją konstrukcję w oparciu
o element modułowy. Projekt zaprezentowany nie za bardzo mu się podobał . Wziął kredę i na
tablicy zaczął rysować romańską katedrę budowaną jak z kloców , po tej korekcie praca poszła
do przodu i uzyskałem akceptację dla tych przestrzennych działań, a nie było to przecież malarstwo i nie była to rzeźba. Teraz po tej wystawie w „Teście” skojarzyłem wszystkie elementy
występujące w tej historii. Wyszło mi z przymrużeniem oka, że jestem „wnuczkiem” artystycznym W. Strzemińskiego. Do tych wspomnień można dorzucić jeszcze taką historię. Lech Kunka
w Łodzi, Andrzej Wajda w Radomiu uczęszczali na kursy rysunku i malarstwa do Władysława
Dobrowolskiego – absolwenta Petersburskiej ASP. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie
to, że tenże Dobrowolski protestował głośno przeciw przyznaniu Strzemińskiemu Nagrody
Kulturalnej Miasta Łodzi w okresie międzywojennym ,uważając że to sztuka komunistyczna,
rewolucyjna po prostu z zła. W czasie II wojny światowej Dobrowolski osiedlił się w Radomiu
i tak jak w Łodzi założył tu Prywatną Szkołę Rysunku i Malarstwa. W latach czterdziestych do tej
szkoły chodził Andrzej Wajda. Na tydzień przed końcem miesiąca maja 2016 r. dostaję telefon
od asystentki Wajdy, że w końcu miesiąca przyjeżdża do Radomia i chciałby spotkać się z moimi
studentami w niedzielę o godz.15. W dniu 30 maja 2016 r., ponownie dzwoni asystentka, że A.
Wajda zaprasza mnie z żoną na obiad do „Teatralnej’ około godziny 13. Szybko przyjechaliśmy
na parking przed „Teatralną”, dzień był bardzo słoneczny i punktualnie o wyznaczonej godzinie
spotkaliśmy Reżysera z asystentką przed restauracją. W obiedzie uczestniczyło chyba z dziesięć
osób, czyli zespół kręcący film dokumentalny pt. „Szabla Mojego Ojca”, A. Wajda z asystentką oraz
ja z żoną. W trakcie obiadu rozmawialiśmy o planowanym spotkaniu z nim na Wydziale Sztuki.
Próbowałem mu przedstawić moją strategię tego spotkania, odwrócił się w moją stronę i powiedział „Czy dam radę?”, ależ oczywiście da Pan radę. Jak wyszło to spotkanie, wszyscy wiemy.
Było ciekawie i interesująco. Ale jeszcze w trakcie obiadu dopytywałem go o Dobrowolskiego
i naukę u niego, odniosłem wrażenie, że nie miał o nim dobrego zdania, ale w kontekście uprawianej przez niego sztuki. Żeby zamknąć to wspomnienie muszę się przyznać, że jako dziecko
też chodziłem do szkoły Dobrowolskiego w latach 50-tych do pięknego budynku, własności
przedwojennego senatora Glogera przy ul. Sienkiewicza. Trzy pokolenia nic nie wiedząc o sobie
spotkały się przestrzeni czasu.
Fotografie poniżej są związane z osobami, które wspominam.
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Andrzej Wyszyński

Katedra Architektury i Form Użytkowych

K

atedra Architektury i Form Użytkowych działa w ramach kierunku Architektura Wnętrz na
Wydziale Sztuki UTH w Radomiu.
W skład Katedry wchodzą 4 Pracownie: Dyplomowa, Projektowania Wnętrz i Architektury,
Projektowania Wystaw i Informacji Wizualnej oraz Projektowania Elementów Wyposażenia.
Katedra koordynuje programy i działania poszczególnych pracowni, dba o jakość i efekty
kształcenia. Zajmuje się także pracami badawczymi, prezentacją dorobku i współpracą z interesariuszami zewnętrznymi (firmami i instytucjami).
Katedra prowadzi działalność artystyczno-naukową i dydaktyczną.
Głównym zadaniem Katedry jest wszechstronne przygotowanie studentów do dalszych
studiów i podjęcia pracy zawodowej projektanta – architekta wnętrz.
Kierunek kształcenia Architektura Wnętrz w ramach którego działa Katedra, przyporządkowany jest do obszaru kształcenia w zakresie sztuk plastycznych. Jest ściśle powiązany z dyscypliną
sztuki projektowej, do której zaliczyć należy projektowanie architektury, wystawiennictwa,
projektowanie w zakresie wzornictwa, w tym mebli i innych form użytkowych.
Kierunek Architektura Wnętrz swoim programem nauczania wpisuje się zarówno w struktury
Wydziału Sztuki, jak też z uwagi na zagadnienia związane z problematyką techniczną i technologiczną – w struktury uczelni.
Studia na Kierunku w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści
o profilu, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk
plastycznych. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie projektanta wnętrz i przygotowanie go do działalności w dziedzinie kompleksowego projektowania wnętrz architektonicznych.
Świadomego organizowania i kształtowania architektury wnętrz, zgodnie z obowiązującym
prawem, wymogami funkcjonalnymi i artystycznymi oraz systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.
Projektowanie architektury wnętrz jest działalnością twórczą zajmującą się projektowaniem
przestrzeni architektonicznej wnętrz.
Opracowany program nauczania ma za zadanie poszerzyć techniczne i artystyczne możliwości absolwentów rozwijając ich indywidualne zdolności, zwracając szczególną uwagę na cechy
praktyczne zdobytej wiedzy.

Autor, dr hab., kierownik Katedry Architektury i Form Użytkowych Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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