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WSTĘP
ALEKSANDER OLSZEWSKI

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

S
zefie, czy mogę? Tak możesz. Szefie, ta prasa nie działa, kupmy nową. Szefie, studenci 
chcą… Szefie, jutro się spóźnię. Szefie, czy muszę? Szefie to, Szefie tamto, Szefie, 
wyprzedzać mam?… Tak było do 2016 roku dokąd pełniłem funkcję dziekana na 

Wydziale Sztuki, ale i znacznie wcześniej. Ten rozdział został zamknięty w moim życiu. 
Ale ksywa „Szef” pozostała, co mi nie przeszkadza, a nawet sprawia przyjemność, kiedy 
w dalszym ciągu moi byli asystenci, którzy dziś są profesorami, tak się do mnie zwracają. 

Jakiś czas temu na adres Wydziału Sztuki, a właściwie na adres Galerii Rogatka przyszła 
kartka z rebusem graficznym pytającym o aktualny status Galerii. Kartka była wysłana 
z Warszawy. Nadawca anonimowy, ale dziękujemy za zainteresowanie. Przypomniała 
ona przykrą sprawę, jaką jest Galeria Rogatka i obietnice Prezydenta Miasta w stosunku 
do niej. Rektora UTH nie było stać na finansowanie jej remontu, sprawę w swoje ręce 
wziął Prezydent Radomia. Na osobistym spotkaniu z Panem Prezydentem, które miało 
miejsce zaraz po jego wyborze, obiecał, że obiekt wróci do kultury. Niestety, danego 
słowa nie dotrzymał. Koszt remontu niewielki, ale zainteresowanie tym obszarem kultury 
jest zerowy. Tylko kultura fizyczna widocznie musi być widoczna, chyba tak musi być. 
W dzisiejszym numerze naszego rocznika znajdzie się kilka tekstów wspomnieniowych. 
Myślę, że warto utrwalać nasze wspomnienia o twórcach, z którymi spotkaliśmy się na 
drodze naszego życia. W tym roku przyszło nam pożegnać odchodzącego na emeryturę, 
wspaniałego dydaktyka i artystę Henryka Hoffmana; to on był niewyczerpanym źródłem 
informacji o najstarszych kolegach profesorach z łódzkiego środowiska. 

Henryku! Jako szef i przyjaciel dziękuję Ci za wieloletnią współpracę i życzę wszystkie-
go najlepszego w imieniu pracowników Wydziału, którzy mają, podobnie jak studenci, 
najwyższą ocenę Twojej pracy w radomskiej uczelni.
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HENRYK HOFFMAN

25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ… 
CZYLI HISTORIA WYDZIAŁU SZTUKI UTH WIDZIANA MOIMI OCZAMI 

Uwaga: poniższy tekst jest osobistym wspomnieniem, obejmującym moje 24 lata pracy w radomskiej 
Uczelni. Nie jest to kronika Wydziału ani tym bardziej obiektywny rys historyczny. Z góry też przepra-
szam za niedokładności w terminologii, datach i kolejność w jakiej wpisałem nazwiska przybywających 
sukcesywnie kolegów. Bardzo trudno, bazując jedynie na pamięci, zapanować nad faktami, których 
dynamika była, zaiste, niezwykle szybka.

B
yła wczesna jesień, a dokładnie 30 września 1994 roku, kiedy to wraz z dwoma ko-
legami: prof. Andrzejem Gieragą i prof. Bogumiłem Łukaszewskim wsiadaliśmy do 
samochodu, aby pojechać do Radomia na pierwsze zajęcia na Wydziale Nauczyciel-

skim w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Obecnie już emerytowany profesor Bogumił Łuka-
szewski był wtedy, podobnie jak ja, adiunktem II stopnia. Zajęcia te niejako inaugurowały 
nowopowstały kierunek, Wychowanie plastyczne, który zaistniał dzięki staraniom doc. 
Aleksandra Olszewskiego, kolegi z którym bliską znajomość zawarłem jeszcze w czasie 
studiów w PWSSP w Łodzi. Nie pamiętam daty kiedy odbyła się pierwsza Rada Wydziału 
z naszym uczestnictwem, ale na pewno znacznie później, po rozpoczęciu zajęć. Jechałem 
wówczas do Radomia z lekkim niepokojem, jak zostaniemy przyjęci w zupełnie nowym 
dla nas środowisku. Do owej przygody, która miała trwać (w moim mniemaniu) nie dłużej 
niż 3 lata, namówił nas właśnie Aleksander Olszewski, z którym w czasie studiów byliśmy 
bliskimi kolegami. Wówczas nie przyszło by mi do głowy, że czeka nas w przyszłości 
wspólna życiowa przygoda: długoletnia praca dydaktyczna w radomskiej Uczelni.

Młody magister sztuki Aleksander Olszewski, po ukończeniu w  1974 roku PWSSP 
w Łodzi, powrócił do rodzinnego miasta Radomia, aby rozpocząć pracę w tamtejszej 
WSI, na Wydziale Chemii. Z wykształcenia był specjalistą projektantem obuwia, a miasto 
Radom w tamtych czasach znane było ze swoich zakładów „RADOSKÓR” produkujących 
bardzo dobre buty. Miejscowa uczelnia, kształcąca między innymi fachowców na potrzeby 
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rodzimego przemysłu, skwapliwie skorzystała z możliwości pozyskania wyróżniającego 
się specjalisty plastyka, projektanta w  pokrewnej dziedzinie. Zatrudnienie tam mgr. 
Aleksandra Olszewskiego było więc jakby naturalną koleją rzeczy. Kariera młodego, am-
bitnego pracownika nauki rozwijała się pomyślnie i szybko, ale widocznie nie w pełni sa-
tysfakcjonowała go, zarówno jako ambitnego naukowca, jak i artystę o wszechstronnych 
zainteresowaniach. Ramy, w których przyszło mu pracować, wydawały się zbyt ciasne, 
a perspektywy ograniczone. Toteż po zdobyciu kwalifikacji pierwszego stopnia (obecnie 
doktorat) zaczął snuć osobiste plany rozwoju kierunku plastycznego w tamtejszej uczelni. 
Najprostszą drogą prowadzącą do celu było poszerzenie oferty dydaktycznej o nowy 
kierunek. O tym jednak mógł myśleć ktoś, kto miałby coś do powiedzenia, czyli pracownik 
posiadający co najmniej habilitację. W stosunkowo krótkim czasie od uzyskania doktoratu 
młody adiunkt pomyślnie odbył przewód drugiego stopnia (dziś habilitacja) i zdobył wa-
runek konieczny po temu, aby móc próbować przekuć swoje marzenia w rzeczywistość. 
Nie wnikam w szczegóły, których przecież nawet nie znam, ale przeniósł się niebawem 
z Wydziału Chemii na Wydział Nauczycielski tej samej uczelni. Wydział Nauczycielski był 
strukturą eklektyczną, złożoną z bardzo różnych kierunków, a więc stwarzał nadzieję na 
możliwość powstania kolejnego kierunku, który projektował nasz kolega. Wkrótce też 
rozpoczął starania o uruchomienie w ramach tego wydziału odrębnej jednostki dydak-
tycznej, katedry o nazwie Wychowanie Plastyczne. Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
studia, owszem, było. Pozostawało jedynie dobrze to umotywować, co widocznie koledze 

fo
t. 

St
an

isł
aw

 Zb
ig

ni
ew

 Ka
m

ień
sk

i, 2
6.0

2.2
01

5



W
SPOM

NIENIA
5arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

się powiodło. Otrzymał zgodę na powstanie nowej katedry, lecz napotkał na przeszkodę 
w postaci braku odpowiedniej kadry, która stanowiła warunek niezbędny do wykonania 
decydującego kroku. Od czego są jednak koleżeńskie kontakty nawiązane jeszcze przed 
wielu laty? Jeszcze w trakcie odbywania stażu naukowego, jako docent, (nomen omen 
w łódzkiej PWSSP) rozpoczął rozmowy zmierzające do pozyskania współpracowników 
z niezbędnymi kwalifikacjami, potrzebnych do zrealizowania swojego zamysłu. Nie było 
to proste i długo by pisać o staraniach, które doprowadziły w efekcie do pozyskania 
(przekonania) pedagogów o pożądanych kwalifikacjach, aby przenieśli się do Radomia, 
na WSI. Dość powiedzieć, że w efekcie zabiegów, jakie czynił z uporem, i perspektyw, 
jakie roztaczał, „uwiódł” trzech samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 
z łódzkiej PWSSP, którzy przenosząc się na tzw. pierwszy etat do Radomia, umożliwili mu 
powołanie wymarzonej Katedry. Dla mnie, jednego z tej trójki, miała to być krótkotrwała 
przygoda, połączona z dobrym uczynkiem, czyli pomocą wyświadczoną sympatycznemu 
koledze w realizacji jego marzeń. Byliśmy wtedy wszyscy jeszcze dosyć młodzi i gotowi 
stawić czoło nowemu wyzwaniu. Na szczęście dla nas nasz łódzki rektor, JM prof. dr 
hab. Jerzy Treliński, wykazał zrozumienie i nie piętrzył trudności administracyjnych, idąc 
nam, o ile to było tylko możliwe, na rękę. (Żeby być precyzyjnym, muszę sprostować, iż 
prof. Andrzej Gieraga rozpoczął wówczas pracę jako „drugoetatowiec”, pozostając na 
pierwszym etacie w PWSSP w Łodzi).

No i tak to się zaczęło…
Przyjęcie przez kolegów naukowców na Radzie Wydziału Nauczycielskiego w Radomiu, 

w nowym środowisku wypadło zachęcająco. Muszę jednak przyznać, że miałem tremę, 
bo po dwudziestu latach pracy w łódzkiej PWSSP, w środowisku zdominowany przez 
artystów, nagle znalazłem się w gronie ludzi o zgoła innych i różnorodnych zaintereso-
waniach naukowych. Obawiałem się, czy nam, przyzwyczajonym do innego, w miarę jed-
nolitego sposobu myślenia i działania, uda się uzyskać porozumienie z kolegami o innym 
i zapewne zróżnicowanym sposobie pojmowania uczelnianej rzeczywistości. Rozpiętość 
tych zróżnicowań była olbrzymia. W ramach jednego wydziału bowiem funkcjonowały 
wówczas tak różne, odległe od siebie myślowo gremia, jak np. Katedra Matematyki 
i Katedra Wychowania Fizycznego. Rozbieżność interesów, wynikająca z odmiennych 
obszarów zainteresowania, wydawała się oczywista. Myślę, że nie bez znaczenia wtedy 
było to, iż rektorem, a jednocześnie pracownikiem tego wydziału był JM prof. dr hab. 
Wiesław Wasilewski, który od początku wyraźnie sympatyzował z naszym, artystycznym, 
środowiskiem. Naprawdę ciepło jednak zrobiło się dopiero wtedy, kiedy znaleźliśmy się 
w gronie współpracowników z naszego kierunku. Było nas, nauczycieli inaugurujących 
to przedsięwzięcie, niewielu. I choć losy ambitnego zamysłu nie były jeszcze do końca 
przesądzone, to wyjątkowo przyjazne relacje koleżeńskie w tym liczebnie skromnym 
gronie stwarzały wręcz rodziną atmosferę i obiecywały dobrą współpracę i powodzenie 
w przyszłości. Najważniejsze mieliśmy za sobą – wystartowaliśmy.

(Mała dygresja porządkowa: w dalszym tekście ze względu na wygodę i porządek 
pominę obowiązującą wówczas nomenklaturę tytularną i dla ułatwienia będę od tej pory 
używał określeń i tytułów naukowych wyłącznie aktualnie obowiązujących). 

Od samego początku spirytus movens całego przedsięwzięcia był dr hab. Aleksander 
Olszewski. Drugim, który wspierał jego inicjatywę już od roku, nie tylko moralnie ale 
i pełnił wówczas rolę niejako „adiutanta”, był mgr (obecnie dr hab.) Andrzej Brzegowy – 
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grafik, także absolwent łódzkiej PWSSP. Pełniąc obowiązki asystenta, był jednocześnie 
swoistym alter ego Aleksandra Olszewskiego. Prócz nich dwóch, z  radomian, których 
pamiętam jako startujących w tym pionierskim okresie razem z nami, wymienić należy 
prof. dr. hab. Zbigniewa Kamieńskiego – malarstwo, dra Wiesława Jelonka – rzeźba, mgra 
(obecnie prof. dr. hab.) Andrzeja Markiewicza – grafika, mgr (obecnie dr hab. prof. UTH) 
Annę Wojdałę-Markowską, także absolwentkę łódzkiej PWSSP – tkanina unikatowa, mgr 
(obecnie dr hab. prof. UTH) Małgorzatę Strzelec – malarstwo, dr Ewelinę Pierzyńską-Jelską, 
historyka sztuki, mgra Andrzeja Jasińskiego – performance, mgra (obecnie dra) Kazimierza 
Łyszcza – absolwenta UMCS – Wychowanie plastyczne, a także kilka innych osób, o któ-
rych wspomnę poniżej, bo przecież nie wszyscy byli z nami od samego początku i nie 
wszystkich też pamiętam, za co przepraszam. Warunki pracy w tym pierwszym okresie 
były wręcz spartańskie. Rolę budynku dydaktycznego, w którym odbywały się zajęcia, 
pełnił barak pobudowany przy ul. Chrobrego, zwany potocznie „Zębce”. Rzeźba i jedna 
z pracowni malarskich znalazły się, z konieczności, w wynajętym przez administrację 
uczelni pustostanie nieopodal Dziekanatu, który mieścił się w tzw. Olimpie, gdzie w po-
koju 115 znajdował się także pierwszy, ciasny gabinet „szefa”. (Tam był też jedyny wtedy 
komputer, na którym pobieraliśmy pierwsze lekcje z obsługiwania tego – tak obecnie 
powszechnie już używanego – sprzętu). Cała reszta zajęć odbywała się w „Zębcach”. 
O  dziwo, ów barak, choć z  zewnątrz wyglądał nieciekawie, w  owym czasie zupełnie 
dobrze spełniał swoją rolę. Z powodzeniem mieścił wszystkie, dość liczne grupy stu-
dentów, różnych w owym czasie, funkcjonujących w ramach Wydziału Nauczycielskiego, 
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kierunków. W naszym wypadku były to: 
pięcioletnie, magisterskie, studia dzien-
ne i zaoczne na Kierunku Wychowanie 
Plastyczne oraz funkcjonujące w  sys-
temie zaocznym, trzyipółletnie, także 
magisterskie, studia uzupełniające 
dla czynnych nauczycieli wychowania 
plastycznego, absolwentów niegdy-
siejszych SN-nów (Studium Nauczy-
cielskie), nauczycieli pracujących w róż-
nych szkołach, niekiedy dość odległych 
od Radomia. Zajęcia odbywały się od 
wczesnych godzin rannych do późnego 
wieczora, z sobotą i niedzielą włącznie. 
Grupy były liczne, a pedagogów mało. 
Za mało. Programy poszczególnych 
przedmiotów – ambitne i  autorsko 
zróżnicowane. Co godne podkreślenia, 
prowadząc zajęcia z  różnych przed-
miotów, staraliśmy się przy układaniu 
programów, mieć na uwadze przede 
wszystkim wszechstronny i indywidu-
alny rozwój naszych podopiecznych. 

Na okoliczność dydaktyki, nasze indywidualne upodobania estetyczne czy preferencje 
twórcze pozostawialiśmy na boku. Mimo tłoku, jakoś mieściliśmy się w „Zębcach” i w mia-
rę bezkolizyjnie prowadziliśmy zajęcia. Jako Wychowanie Plastyczne byliśmy widoczni 
i popularni wśród studentów innych kierunków tego wydziału. Z konieczności pewne 
przedmioty z pracowni ćwiczeniowych wylewały się na korytarze. Dotyczyło to zwłaszcza 
przedmiotów takich jak rysunek czy malarstwo gdzie profesorowie prowadzący te przed-
mioty, ze względu na szczupłość miejsca w salach i brak czasu, stosowali tzw. zbiorowe 
korekty, prowadząc przeglądy prac i porady na korytarzach. Pamiętam, jak np. profesorowie 
Andrzej Gieraga czy Zbigniew Kamieński, a także Aleksander Olszewski i inni wykładowcy 
(w tym gronie również ja z profesorem Łukaszewskim), otoczeni wianuszkiem studentów, 
omawialiśmy prace i udzielaliśmy merytorycznych wskazówek swoim podopiecznym, 
wzbudzając zainteresowanie przypadkowych słuchaczy. Kierunek, w porównaniu z innymi, 
wydawał się bardzo atrakcyjny i łatwy, stąd bywały pytania od studentów innych kierun-
ków o warunki przejścia na Wychowanie plastyczne. Z chętnymi do studiowania wówczas 
nie było problemu. Brakowało za to miejsc, aby przyjąć wszystkich. Egzaminy wstępne 
u nas przebiegały podobnie jak w ASP, a nie wszyscy ubiegający się o przyjęcie posiadali 
odpowiednie, wrodzone predyspozycje, aby uzyskać upragniony indeks. Dla tych, którzy 
się dostali i solidnie podchodzili do studiów, a była to zdecydowana większość, studia nie 
były ani takie łatwe ani mało wymagające. Były za to ciekawe i nietypowe ze względu na 
dużą liczbę godzin spędzanych na zajęciach praktycznych, jak i ze względu na powszechnie 
stosowaną przez nas w dydaktyce metodę, polegającą na indywidualnym traktowaniu każ-

Pierwszy dziekan Wydziału Sztuki
prof. Aleksander Olszewski
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dego ze studentów. Muszę przyznać, że okoliczności i klimat w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
wyjątkowo w owym czasie nam sprzyjały. Pewną reklamą, jak i wyróżnieniem dla naszego 
kierunku było powierzenie w roku akademickim 1999/2000 wykładu inauguracyjnego 
profesorowi Bogumiłowi Łukaszewskiemu. Jest tajemnicą poliszynela, że tego rodzaju 
atrakcja, pojawiająca się zwyczajowo w trakcie corocznych inauguracji, wzbudza na ogół 
niewielkie zainteresowanie wśród słuchaczy. Tym razem było inaczej, gdyż profesor był 
z nowego, mało znanego jeszcze kierunku, raczej nie teoretycznego, a tematem wykładu 
był „Związek sztuki z polityką”. Niektórzy uczestnicy inauguracji pewnie zwietrzyli sensację. 
Od życzliwego oczekiwania począwszy, aż po nadzieję na dobrą zabawę, by nie powie-
dzieć, kompromitację. Sam, będąc wówczas członkiem Senatu, bardzo się denerwowałem. 
Wbrew pozorom od tego jak wykład kolegi wypadnie zależał nasz prestiż w środowisku 
Uczelni. Po kilku zdaniach wygłoszonych przez prof. Łukaszewskiego na sali zapanowała 
cisza. Stojący już i przygotowujący się do wyjścia studenci usiedli, a siedzący w pierwszym 
rzędzie, najważniejsi goście z uwagą i później niekiedy zakłopotaniem wsłuchiwali się 
w treść wygłaszanej prelekcji. Dostało się po trochu wszystkim, bo profesor Łukaszewski 
merytorycznie i bezkompromisowo podszedł do poruszanego problemu i nie oszczędzał 
nikogo. Dodam, że na sali byli przedstawiciele władz politycznych, nie tylko lokalnych, 
także zaproszeni goście z innych uczelni, jak i wysocy w hierarchii, przedstawiciele Kościo-
ła. A wśród nich powszechnie lubiany ks. biskup dr Jan Chrapek. Na poinauguracyjnym 
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przyjęciu były do profesora osobiste pytania i komentarze ze strony zainteresowanych. 
Jakoś widocznie wybrnął, bo szczęśliwie żyje do tej pory.

Wśród naszych studentów przeważały panie. Stąd bywało, że skrótowo, między 
nami, używaliśmy określeń, które brzmiały zapewne niezbyt poważnie. Na przykład 
jedną z grup studentek zaocznych, gdzie były prawie same dziewczyny, określaliśmy 
mianem „koła gospodyń”. Bywały również i  inne, wynikające z  zabawnych sytuacji, 
określenia. Gwoli sprawiedliwości muszę jednak dodać, że dziewczyny były zdolne, bar-
dzo pracowite i osiągały imponujące wyniki. A było im nie łatwo. Pracując zawodowo, 
często w odległych od Radomia miejscowościach, obarczone w większości rodzinami, 
musiały dojeżdżać, transportując ze sobą niezbyt wygodne do przewożenia materiały 
i makiety prac potrzebne do zajęć. Pedagodzy, jak wspomniałem, w zbyt małej liczbie, 
dwoili się i troili, aby sprostać wyzwaniu i podołać tak licznym grupom studenckim. Stąd 
poprzeczka wymagań w stosunku do kadry, pracowników dydaktycznych, była wysoko 
podniesiona. Studentom także było nie lekko. Pamiętam, iż wraz z  prof. Bogumiłem 
Łukaszewskim, prowadząc od lat przedmiot Kompozycja Plastyczna, z powodu braków 
kadrowych, zmuszeni byliśmy w owym czasie do prowadzenia takich przedmiotów jak: 
Rysunek, Malarstwo, Perspektywa, Kształtowanie otoczenia czy w późniejszym okresie 
przedmiotu o nazwie Problemy formy i wyobraźni. Z konieczności nawet promotorowa-
liśmy dyplomowym pracom teoretycznym. Pokaźną część pracy zabieraliśmy do domów, 
ślęcząc godzinami nad teoretycznymi referatami, gdzie trzeba było nierzadko sięgnąć 
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pamięcią do wiedzy zgromadzonej jeszcze za czasów własnych studiów, a także często 
wspierać się odpowiednią lekturą i  literaturą. Tak wówczas pracowali wszyscy samo-
dzielni pracownicy tego kierunku. Powstawały też nowe i ewoluowały dotychczasowe 
programy dydaktyczne, które prawie co roku ulegały korekcie, lub musiały być pisane 
od nowa ze względu na pojawiające się aktualnie zagadnienia i przedmioty. W wypadku 
przedmiotów Kompozycja plastyczna i  Multimedia liczne wówczas grupy studentów 
zaocznych, które ze względu na ograniczony czas współpracy z pedagogiem cierpiały 
na niedosyt wiedzy merytorycznej, wymusiły na nas, pedagogach, podjęcia próby opra-
cowania skryptu. Miał on spełniać rolę wspomagającą dla tych, którym nie wystarczały 
spotkania w trakcie zajęć. Stąd wraz z kolegami, prof. Aleksandrem Olszewskim i prof. 
Bogumiłem Łukaszewskim, podjęliśmy trud napisania czegoś na kształt podręcznika, 
odpowiadając w ten sposób na zapotrzebowanie studentów, zwłaszcza tych studiują-
cych w systemie zaocznym, bo im było najtrudniej. Książka ta początkowo nosiła tytuł 
Kompozycja plastyczna i była edytorsko dość skromna. Po kilku latach wydaliśmy nową jej 
wersję o zmienionej i zaktualizowanej zawartości, wyposażonej w liczne ilustracje. Nosiła 
ona tytuł Forma – teoria i praktyka. Nakład szybko uległ wyczerpaniu i był popularny nie 
tylko wśród radomskich studentów, ale nawet wśród pedagogów, zwłaszcza w łódzkiej 
ASP. Obecnie, już niejako na zakończenie pracy na uczelni, przygotowaliśmy trzecie 
wydanie tej publikacji, poszerzonej o wiedzę z dziedzin nowych przedmiotów, które 
prowadziliśmy, z uzupełnioną częścią dydaktyczną, bibliografią i pod zmodyfikowanym 
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tytułem Kompozycja – teoria i praktyka. Materiał merytoryczny, przygotowany do druku, 
został złożony, pozytywnie zaopiniowany w Uczelnianych Wydawnictwach UTH i czeka 
na zatwierdzający podpis JM Pana Rektora.

 Odczuwalne dojmująco w owym czasie braki kadrowe spowodowały szybki napływ 
nowych kolegów, specjalistów od przedmiotów, które w programie rozwijającego się 
prężnie kierunku musiały się pojawić. Wkrótce też nasze szeregi zasilili koledzy specjaliści, 
tacy jak prof. Jarosław Zduniewski (1997 rok) – grafik z PWSSP w Łodzi. Wcześniej jeszcze, 
bo w 1996 roku, prof. Jan Trojan – malarz i grafik, także absolwent łódzkiej PWSSP oraz 
dr hab. Marek Guz, obecnie prof. UTH, absolwent PWSTviT w Łodzi. Mniej więcej w tym 
samym czasie przybyli także: dr hab. Krzysztof Wyzner – grafik, ASP Warszawa, adi. Ka-
tarzyna Nowicka – malarstwo, absolwentka PWSSP w Gdańsku, prof. dr hab. Marzanna 
Wróblewska, malarstwo – ASP Warszawa, mgr (obecnie dr) Michał Kurkowski, grafik – 
absolwent PWSSP we Wrocławiu, dr Elżbieta Staniszewska – absolwentka UAM i PWSSP 
w Poznaniu, trochę później przybyli: prof. dr hab. Apoloniusz Węgłowski – malarstwo, ASP 
Warszawa, dr Jacek Gajewski – historia sztuki, mgr Aleksandra Kwiecień – absolwentka 
PWSSP we Wrocławiu, mgr Marcin Noga, informatyk – absolwent Politechniki w Radomiu, 
ks. kanonik dr Zbigniew Gaczyński i inni, którzy sukcesywnie dołączali w kolejnych latach. 
Wśród nich, nieco później, byli także młodsi, zdolni koledzy, którzy ukończywszy nasz 
Wydział, starali się podjąć pracę na uczelni w charakterze asystentów. Jednak nieustanne 
braki finansowe i przedłużająca się konieczność pracy na godzinach zleconych spowo-
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dowała, że większość z nich pożegnała się z nami, szukając dla siebie innego miejsca 
w życiu. Do tych nieodżałowanych należą: mgr Ewa Banaszczyk, mgr Elżbieta Bernat, 
mgr Marta Kopaczewska, mgr Sylwia Macioła, mgr Adam Gugała i mgr Artur Wąsowicz. 

Niektórzy koledzy byli z nami krótko. Za krótko. Odeszli z naszego grona już na za-
wsze: prof. dr hab. Janusz Przybylski, malarz z warszawskiej ASP, który był z nami niecały 
rok, a także grafik, dr hab. Krzysztof Wyzner z ASP w Warszawie oraz zapowiadający się 
świetnie grafik, radomianin – dr Jerzy Jarzyński. Cześć ich pamięci.

Kierunek Wychowanie plastyczne szybko ewoluował i niebawem zmienił swój charak-
ter. Pojawiły się nowe katedry i przedmioty, poszerzył się i zmienił nieco profil wykształ-
cenia absolwentów. Odchodzili jedni pedagodzy, przybywali zaś inni. Ze względu na 
zaspokojenie potrzeb na tego typu studia, zanikły studia uzupełniające, trzy i pół letnie 
studia dla nauczycieli Wychowania plastycznego. Zmniejszył się znacznie nabór studen-
tów studiujących w systemie niestacjonarnym. Ze względu na niż demograficzny (mamy 
nadzieję, że przejściowo), zmniejszyła się też liczba studentów w ogóle. Profil kształcenia 
na naszym kierunku, z czasem, przestał się w zasadzie różnić od studiów w Akademiach 
Sztuk Pięknych. Już pod nową nazwą – Sztuka mediów i eduakcja wizualna, kierunek 
rozwijał się dalej, zdobywając kolejny rubieże w radomskiej uczelni. 

Ale po kolei: w  1998 roku otrzymaliśmy, tytułem poprawy warunków lokalowych, 
nowy budynek znajdujący się przy ulicy Pułaskiego. Pozornie przyzwoicie wyglądający 
gmach, świeżo odnowiony, okazał się mało przydatny dla naszych potrzeb. Nie o to nam 
chodziło. To też nie zagrzaliśmy tam długo miejsca i niebawem, korzystając ze złożonej 
nam w 1999 roku oferty, przenieśliśmy się do świeżo odnowionego lokum, które poło-
żone było znacznie bliżej Rektoratu i głównego centrum Uczelni. Ten nowy budynek, 
noszący tajemniczą nazwę „Pentagon” (podobno w  zamierzchłych czasach spełniał 
funkcję militarną), w znacznym stopniu poprawił nasz status socjalny. Otrzymaliśmy także 
nowy sprzęt. Dla przedmiotu Multimedia powstały dwie pracownie komputerowe z cał-
kiem niezłym wyposażeniem. Poszerzył się także zespół dydaktyczny prof. Aleksandra 
Olszewskiego. Rok akademicki 2000/2001 przyniósł nam ważną zmianę. Rozpoczęliśmy 
zajęcia w o wiele lepszych warunkach lokalowych. Jednocześnie trwało przygotowanie 
do wprowadzenia dwustopniowego systemu kształcenia, który wszedł w życie już w roku 
akademickim 2004/2005. Trzyletni licencjat oraz studia magisterskie. Pracowaliśmy też 
intensywnie w związku z tzw. parametryzacją. Wszyscy dydaktycy, pomstując, pisali ko-
lejne sylabusy, czyli karty przedmiotów. Ta swoista syzyfowa mitręga trwa, niestety, do 
tej pory, kradnąc cenny czas i komplikując jedynie proces dydaktyczny. Mam nadzieję, 
że z czasem (oby jak najszybciej) w wyniku racjonalnej konfrontacji jałowej teorii z rze-
czywistością, przynajmniej na kierunkach artystycznych, pomysł ten zostanie wycofany.

Rok 2007 przynosi kolejną zmianę. Na bazie dotychczasowej Katedry Sztuki, jeszcze 
w ramach Wydziału Nauczycielskiego, rozpoczyna działalność powołany przez Senat 
Uczelni Instytut Sztuki z prawem nadawania absolwentom tytułu magistra sztuki. Nim 
to jednak nastąpiło należy wspomnieć iż w latach 1995–2005 funkcję Dziekana Wydzia-
łu Nauczycielskiego pełnił prof. Aleksander Olszewski. Fakt ten, w  oczywisty sposób 
wpłynął na przyśpieszenie rozwoju naszej katedry. Instytut, jak się niebawem okazało, 
był zaledwie epizodem. W 2008 roku nasz Instytut, z błogosławieństwem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, przekształca się w Wydział Sztuki, a dotychczasowy kierownik In-
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stytutu, wcześniej kierownik Katedry Sztuki, prof. dr hab. Aleksander Olszewski, zostaje 
pierwszym, wybranym przez nas, dziekanem nowopowstałego Wydziału Sztuki. 

Mamy już i nowy budynek i całkiem nowy Wydział. Wkrótce też, idąc za ciosem, po-
liczywszy siły i możliwości, rozpoczęliśmy starania zmierzające do nadania Wydziałowi 
uprawnień przyznawania stopni doktorskich. 29 września 2008 roku Wydział otrzymuje 
takowe(!). W ślad za tym, w związku z powstaniem nowych kierunków i nowych przedmio-
tów, przybywają kolejni profesorowie. Z ASP w Katowicach przenosi się na pierwszy etat 
do nas, prof. dr hab. Adam Romaniuk – wybitny specjalista w dziedzinie grafiki kompute-
rowej, z UMCS przybywa dr hab. Roman Kołodziej, obecnie prof. UTH. Wcześniej jeszcze 
powstają Katedry: Mediów Cyfrowych i Fotografii, Malarstwa oraz Katedra Architektury 
Wnętrz. (Przepraszam za brak precyzji w nazewnictwie. Katedry ciągle ewoluują i bardzo 
trudno jest nadążyć za tymi zmianami w terminologii. Mam nadzieję, że koledzy wybaczą 
mi te nieścisłości). Przybywają kolejni pedagodzy: prof. UTH Andrzej Wyszyński – archi-
tekt, prof. UTH Henryk Kaliszuk – architekt, prof. UTH Stanisław Gontarczyk – architekt, 
dr Mirosław Urbański – architekt wnętrz, dr Tamara Książek – historyczka sztuki, mgr 
Krystyna Olszewska (UŁ) – polonistka, prowadziła m.in. przedmiot Kulturoznawstwo dla 
naszych studentów. Dołączają młodsi: dr Mariusz Dański – grafik komputerowy, dr Bożena 
Klimek-Kurkowska – rzeźbiarka, dr Łukasz Rudecki – malarz, dr Szymon Piasta – grafik 
komputerowy, dr Katarzyna Pietrzak – grafik. Piątka ostatnich kolegów to już absolwenci 
„rodzimego chowu”. Awansują, wielu robi doktoraty i habilitacje. Inni uzyskują tytuły 
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profesorskie. Wydział się umacnia. W nowym budynku, 
który początkowo (jak słyszałem) miał służyć wyłącznie 
plastykom, pojawili się starzy znajomi, czyli studenci 
i  pracownicy innych katedr, powstałych z  dawnego 
Wydziału Nauczycielskiego, który po naszym odejściu 
niebawem rozpadł się, będąc jednocześnie zalążkiem 
dla nowych kierunków i  wydziałów, funkcjonujących 
obecnie w  radomskiej uczelni. Znów, jak za dawnych 
czasów, w obecnym „Pentagonie”, podobnie jak kiedyś 
w „Zębcach”, zrobiło się ciasno. Tym bardziej, że rozwi-
jający się wciąż nasz Wydział ewoluuje dalej. Zaczyna 
brakować miejsc i sprzętu, który zdążył się zdekapitali-
zować. Po 17 latach bardzo przydałby się też generalny 
remont wnętrza budynku. Wasza Magnificencjo, Panie 
Rektorze! Brak finansów okrutnie doskwiera… Prosimy 
o nas nie zapominać.

Czas by wspomnieć o innych aspektach z życia pręż-
nie rozwijającego się Wydziału. Dzięki staraniom władz 
Wydziału oraz osobistym staraniom kolegów pedago-
gów nawiązaliśmy liczne kontakty z innymi Uczelniami 
w  kraju i  za granicą. Odwiedzają nas przedstawiciele 
z  różnych uczelni, m.in.: z  Kowna, Wilna, Bańskiej 
Bystrzycy, Pragi, Lwowa, a  także innych miast akade-
mickich w Polsce. Coraz częściej mamy też studentów 
i  stypendystów z  zagranicy. Corocznie odbywają się 

plenery studenckie, najczęściej za granicą. Dosyć ważnym, ze względu na prestiż, jest 
coroczny już udział naszych studentów w międzyuczelnianym plenerze dla studentów 
kierunku Architektura. Plener ma ostatnio (o ile pamiętam) charakter międzynarodowy 
i zwyczajowo odbywa się w Chełmnie nad Wisłą. Nasi radomscy studenci, którzy biorą 
w nim udział, corocznie odnoszą sukcesy, zajmując wyróżniające miejsca na poplenero-
wych wystawach. Dotychczas opiekunem studentów z ramienia radomskiej uczelni był 
prof. Bogumił Łukaszewski. Obecnie, po przejściu prof. Łukaszewskiego na emeryturę, 
zastąpił go prof. Adam Romaniuk. Także nasi pedagodzy, w ramach współpracy z innymi 
uczelniami, wyjeżdżają coraz częściej za granicę. Prym wiodą tu: prof. Aleksander, Ol-
szewski, prof. Adam Romaniuk, prof. Zbigniew Kamieński, prof. Roman Kołodziej, prof. 
Katarzyna Nowicka-Urbańska, dr Mariusz Dański, dr Kazimierz Łyszcz, dr Szymon Piasta 
i inni. Wybaczcie, że nie wszystkich wymieniam z nazwiska. Wiedza, która do mnie do-
ciera jest bowiem niepełna. Dobrze funkcjonuje program Erasmus, głównie za sprawą 
starań i troski prof. Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej. Zorganizowano już i organizuje się 
w dalszym ciągu szereg wystaw, w których – w różnym składzie – bierze corocznie udział 
kadra pracująca na Wydziale, a także i nasi studenci. Z żalem należy skonstatować, że 
będąca już swoistą wizytówką wystawienniczą Wydziału galeria „Rogatka”, z trudnych 
do zrozumienia powodów, przestała istnieć. Żywimy wszyscy nadzieję na reaktywację 
jej działalności. Mamy za to możliwość wystawiania w pobliskiej Galerii „Słonecznej”, 
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Obecny dziekan Wydziału Sztuki 
prof. Andrzej Markiewicz, 07.04.2016



W
SP
OM

NI
EN
IA

16 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

gdzie prezentują swoje prace głównie studenci. Wcześniej, w  innym pomieszczeniu 
„Słonecznej”, funkcjonowała galeria, w której miewali wystawy także nasi profesorowie 
jak również goście spoza naszego środowiska. Wystawiamy się także w takich renomo-
wanych, miejskich galeriach radomskich jak: Elektrownia, Resursa, Biblioteka, foyer Teatru 
Powszechnego im. Jana Kochanowskiego et cetera. Jak się okazuje na galerię dobre jest 
każde miejsce, np. korytarz Wydziału. Funkcjonują tu dwie galerie, obydwie zainicjowane 
jeszcze przez prof. Andrzeja Gieragę. Odbywają się tu zarówno wystawy doktorantów jak 
i okolicznościowe wystawy pracowników Wydziału, studentów i zapraszanych gości. Ze 
względu na to, iż Galerie funkcjonują na terenie Wydziału, oprócz roli wystawienniczej, 
spełniają również istotną funkcję dydaktyczną. Aktualnie galerią opiekuje się dr Szy-
mon Piasta. Liczni już doktoranci, którzy zdecydowali się poddać ocenie swój dorobek 
naszej Radzie Wydziału, to niejednokrotnie artyści-dydaktycy także z zagranicy. Mamy 
doktorantów z wielu ASP i kierunków plastycznych funkcjonujących także przy innych 
Uczelniach w kraju. Wydział rozpoczął starania o prawo przyznawania habilitacji i tytu-
łów profesorskich. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia i tego celu. Ocieplamy też 
relacje interpersonalne w ramach Wydziału. Do corocznej już, rodzimej tradycji należą 
organizowane spotkania opłatkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Zapraszamy z tej okazji Władze Uczelni, a wśród dostojnych gości bywają takie znakomi-
tości, jak np.: JE ks. dr Biskup Henryk Tomasik, a ostanio Biskup Pomocniczy Radomski ks. 
dr hab. Piotr Turzyński. Najczęściej odwiedzającym nas z tej okazji kapłanem jest Rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego, ks. prałat dr Jarosław Wojtkun. 

Od dawna też pracownicy Wydziału podejmują prace badawcze o różnorakiej tematy-
ce, które powiększają dorobek naukowy radomskiego środowiska uczelnianego. Co roku, 
dzięki tym pracom, udaje się zdobyć nieco niezbędnych funduszy, aby podreperować de-
kapitalizujący się sprzęt i załatać najbardziej doskwierające braki materiałowo-sprzętowe. 

Nie sposób, pisząc o Wydziale, nie skreślić choć kilku słów o ukazującym się od roku 
2002 Roczniku Wydziału Sztuki „Arteria”, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. 
Aleksander Olszewski. Ukazują się tu publikacje pisywane nie tylko przez pracowników 
Wydziału Sztuki, ale i przez gości zapraszanych z innych uczelni czy środowisk w kraju 
i z zagranicy. Rocznik ten znany jest już w innych ośrodkach akademickich i zadomo-
wiony w uczelnianych bibliotekach. Trochę żal, że ciągle brak środków na recenzowanie 
zamieszczanych tam artykułów. Publikacje zyskały by na znaczeniu i bardziej liczyły się 
w tzw. dorobku. Muszę dodać, że pisujący tamże autorzy, nie pobierają gratyfikacji za 
publikowane artykuły. 

Ostatnie wybory przyniosły „zmianę warty” na stanowiskach Władz Wydziału. Zasłu-
żony Dziekan Senior, profesor dr hab. Aleksander Olszewski, symbolicznie „przekazał 
pałeczkę” przywództwa profesorowi dr. hab. Andrzejowi Markiewiczowi. Wspierają 
go, pełniąc funkcję prodziekanów: dr hab. Katarzyna Nowicka-Urbańska, prof. UTH i dr 
Mariusz Dański. Życzę im sukcesów i powodzenia w ich misji, a także przysłowiowego 
łutu szczęścia, cierpliwości i  wytrwałości. To bardzo ważna i  odpowiedzialna funkcja 
społeczna, o znaczących skutkach dla Wydziału. 

Wydział opuścili już niestety, przechodząc na emeryturę, tacy zasłużeni pedagodzy 
jak: prof. dr hab. Andrzej Gieraga, prof. dr hab. Bogumił Łukaszewski, dr Wiesław Jelo-
nek, a w najbliższych latach opuszczą go kolejni profesorowie. Piszący ten tekst także 
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podzieli niebawem los kolegów emerytów, bo niestety, czas nieubłaganie płynie tylko 
w jedną stronę. Natomiast w kolejce do awansów czekają kolejni koledzy. Młodsi, nasi 
następcy, którym serdecznie życzę sukcesów i wytrwałości w niełatwej roli nauczycieli 
i artystów jednocześnie.

Wszyscy dobrze wiemy, że nie byłoby możliwe pracowanie i zdobywanie kolejnych 
sukcesów, gdyby niewytężona praca naszej wydziałowej administracji. Wymienić tu na-
leży panie: mgr Aleksandrę Porębę, mgr Dorotę Palińską-Błędowską oraz mgr Mirosławę 
Ziewiec. To najbardziej zapracowane i niezbędne osoby, o których braku dotkliwie przy-
pominamy sobie najczęściej w sytuacjach awaryjnych. Zarówno profesjonalna obsługa 
spraw studentów, jak i pilnowanie istotnych spraw dla Wydziału oraz spraw pedagogów, 
byłyby niemożliwe, gdyby nie ich codzienny trud. Dziękujemy Paniom serdecznie.

I jeszcze jedna postać, która przez lata zrosła się niemalże z naszym wydziałowym 
pejzażem. Pan Ryszard, do niedawna powszechnie znany na Wydziale. Dobrze pamiętają 
go pedagodzy, absolwenci, jak i starsi studenci. Pan Ryszard towarzyszył nam przez długie 
lata, pozując studentom na rysunku i malarstwie. Mało kto wie, że miał niebanalne hobby: 
historia bitew morskich w okresie drugiej wojny światowej. Sporo na ten temat wiedział. 
Z żalem musieliśmy go pożegnać bo, niestety, znów (!) braki finansowe spowodowały 
zanik tej, tak pożytecznej dla prowadzenia zajęć z rysunku i malarstwa, funkcji. Odwiedza 
nas jeszcze czasem i pewnie pomagał by chętnie dalej. Ale… niestety, zabrakło pieniędzy.
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Czas by już kończyć wspomnienia, ale chciało by się jeszcze choć kilka słów poświęcić, 
pewnie tym najważniejszym, bo bez Nich nie było by nas. Myślę o naszych studentach. 
Wielu już opuściło nasze mury i wielu z nich z sentymentem wspominamy. Rozproszyli się 
gdzieś po świecie. Mam nadzieję, że większość z nich dobrze wspomina czasy studiowania 
na Wydziale Sztuki. Czas i wiek nie sprzyjają pamięci, wybaczcie więc, że wielu nazwisk 
i twarzy już nie pamiętam, choć wiele prac studenckich i zabawnych sytuacji z zajęć, 
owszem. Pozwolę tu sobie choć na odrobinę bardzo osobistych wspomnień. Wśród 
osób, które trudno zapomnieć, wymieniłbym (kolejność absolutnie przypadkowa): mgr 
Martę Wróblewską, mgr Iwonę Chłopicką, mgr Katarzynę Kullman, stypendystkę Sabien 
Clement, mgr Zuzannę Gajos, mgr Agnieszkę Malmon, mgr Ireneusza Szklarskiego, mgr 
Pawła Gierczaka, mgr Marcina Bondarowicza, mgr Leszka Kłosa, mgr Pawła Sambora, 
mgr Małgorzatę Kowalczuk, mgr Liliannę Świostek, mgr Katarzynę Skłudzką, mgr Mariolę 
Miałkowską, mgr Oskara Mikołajczyka, mgr Kamila Wnuka, mgr Martę Wojsę, mgr Izabelę 
Popczyk, mgr Lucię Greitakową, mgr Mirosława Dziedzickiego, lic. Liudmylę Ovsiienko, 
mgr Monikę Mieszczakowską, itd. Takich osób jest znacznie więcej, ale trudno wydobyć 
z pamięci wszystkich, a ich pełna lista była by zbyt długa, aby ją tu opublikować.

Szanowny czytelniku, Wydział Sztuki w radomskiej Uczelni jest faktem. Istnieje, jest 
ciągle młody. Bo cóż to jest 25 lat? Podobnie jak cała Uczelnia, obecnie już Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny, rozwija się, umacnia i oby tak było dalej. Rozpoczynali-
śmy, gdy Rektorem był JM prof. dr hab. Wiesław Wasilewski. Kolejni Rektorzy to: JM prof. 
dr hab. Inż. Wincenty Lotko, po nim nastąpił JM prof. dr hab. Mirosław Luft, a obecnie 
władzę sprawuję JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Kadencja każdego z Rektorów 

Logotyp 25-lecia Wydziału Sztuki UTH w Radomiu zaprojektowany przez prof. Jana Trojana
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przynosiła nam jakieś korzystne zmiany. Rozwijaliśmy się, ale pamiętajmy o tym, że nic 
nie jest dane raz na zawsze, a „fortuna kołem się toczy”. Losy i powodzenie zarówno 
Uczelni, jak i Wydziału zależy od mądrości ludzi, którzy tu pracują. Z całego serca życzę 
im trafności w decyzjach, intuicji oraz szczęścia i powodzenia w tej trudnej pracy. Pamię-
tajmy też o oczywistej prawdzie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

PS
Dziękuję prof. Bogumiłowi Łukaszewskiemu za pomoc w odświeżaniu pamięci i korektę 
tekstu pod względem zgodności z faktami. Jeśli mimo tego ktoś z czytelników napotka 
na pewne nieścisłości i przekłamania, proszę o wybaczenie. Jak zaznaczyłem we wstępie, 
niniejszy tekst to jedynie mój punkt widzenia, nie zaś obiektywny rys historyczny. Mam 
nadzieję, że pełną historię Wydziału napisze bezstronny hagiograf w oparciu o odpo-
wiednie dokumenty.

Henryk Hoffman

Autor, profesor zwyczajny, emerytowany pracownik Katedry Architektury i Wzornictwa 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  
im. K. Pułaskiego Radomiu.
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ELŻBIETA STANISZEWSKA

56 M2 WG PROJEKTU ADAMA KOWALSKIEGO

M
ieszkanie to szczególna przestrzeń. Jest w pewnym sensie narracją o mieszkańcach, 
ale i wizytówką projektanta. Jest to przestrzeń zindywidualizowana funkcjonalnie, 
ale i estetycznie. 

Tak jest i przypadku mieszkania o powierzchni 56 m2 na 9 piętrze, w bloku przy ul. 
Limanowskiego w Radomiu, zaprojektowanym przez architekta wnętrz Adama Kowal-
skiego1. Mieszkanie jest narożne, ekspozycja okien na północny wschód i południowy 
zachód z panoramą miasta. Pierwotnie trzypokojowe z lat 70., po remoncie składa się 
z otwartej kuchni z jadalnią, pokoju dziennego z miejscem do pracy, sypialni i łazienki. 
Zaprojektowane dla jednej osoby. 

Otwarta kuchnia z  wyspą kuchenną daje właścicielce komfort rozmowy z  gośćmi 
w trakcie przygotowywania posiłków. Na wyspie jest płyta kuchenna, więc gotując lub 
krojąc stoi na wprost siedzących przy stole osób. Nad płytą ceramiczną zawieszona 
jest sześcienna kostka z matowego, białego szkła, w której ukryty jest wysuwany okap 
z dwupunktowym, ledowym światłem skierowanym na płytę. W samej kostce również 
jest zainstalowane listwowo światło ledowe w dwunastu kolorach sterowane pilotem. 
Podłoga, blat i ściany nad powierzchniami roboczymi blatów wykonane są z tego same-
go, jasnoszarego, niepolerowanego gresu. Całość zamyka na prostopadłej ścianie gruba, 
gresowa półka, pod którą kontynuuje się listwowe światło. Szafki kuchenne, szafa na 
ścianie wejściowej, jak wszystkie meble wykonane są w bielach. Kamienny zlew i płyta 
grzewcza są beżowe. Punktowe światło sufitowe i  listwowe podszafkowe zapewniają 
dobrą widoczność na powierzchniach roboczych. Stół ma dodatkowe światło wiszące. 
Kolorowe światło okapu daje możliwość budowania zmiennego nastroju. 

Minimalizm zastosowanych materiałów buduje niuanse bieli, beżów i bardzo jasnych 
szarości. 

Przedpokój, kuchnia i jadalnia są otwartą przestrzenią ze słupkiem, w którym ukryty 
jest fragment ściany z pionem instalacji gazowej oraz szafki na przedmioty gospodarcze 
(odkurzacz, drabinka, deska do prasowania, chemia gospodarcza). Pralka ukryta jest 
we fragmencie wyspy kuchennej. Ten sześcienny słupek czyni tę przestrzeń sprzężoną, 
oddzielając strefę wejścia od kuchennej i relaksacyjnej, prywatnej. 

Stół w  jadalni z  lat 60. ma lakierowany, biały blat co koresponduje z  pozostałymi 
meblami. Skośne, drewniane nogi z drewnianymi parapetami okiennymi oraz dębowy 
parkiet w prywatnej przestrzeni pokoju i sypialni są cytatami minionych lat. 

Pokój – przeznaczony tylko dla właścicielki mieszkania – ma wydzieloną przestrzeń 
relaksu z  wygodnym, wielopoziomowym fotelem naprzeciw telewizora i  przestrzeń 
pracy – przy stole z bocznym z dziennym, bocznym światłem oraz sztucznym górnym 

1 Adam Kowalski – absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (2001), architekt wnętrz, designer. Zobacz: www.aedesignstudio.pl 
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– lampą na długim, ruchomym ramieniu 
(Artemidé). Gięte, bukowe krzesło z 1926 
roku przy stole roboczym jest wygodną 
pamiątką po babci Michalinie. Bogaty, 
tematyczny zbiór książek z zakresu sztu-
ki, szczególnie designu, filozofii kultury 
i  literatury współczesnej (poezji polskiej) 
ukryty jest za białymi drzwiczkami rega-
łów wypełnionymi zmatowionym, białym 
szkłem. Wielopunktowe oświetlenie w ca-
łym mieszkaniu buduje nastrój spokoju, 
relaksu i wspomaga dominujące biele.

Drzwi do pokoi są białe z wewnętrzną 
pionową powierzchnią zmatowionego, 
białego szkła, jak niemal wszędzie. Podob-
nie przeszklone są przesuwne drzwi do 
łazienki. Dzięki temu mieszkanie jest zala-
ne światłem raz dziennym, raz sztucznym. 
Prywatność obu pokoi: pracy i relaksu oraz 
sypialni podkreśla dębowa, woskowana 
podłoga. 

Łazienka jest również w bielach, ocie-
plonych kremowym odcieniem glazu-
rowanych płytek na ścianach. Podłoga 
gresowa w  kabinie prysznicowej z  pod-
łogowym odpływem daje wrażenie 
ciągłości przestrzeni w  całym wnętrzu. 
Lustrzane lica szafek łazienkowych optycz-
nie powiększają to wnętrze. Oświetlenie 
sufitowe, na licu szafek trzy punktowe 
oraz listwowe podszafkowe i  w  kabinie 
prysznicowej nie tylko rekompensują brak 
światła dziennego, ale poprzez refleksy 
w lustrach dają złudzenie większej łazien-
ki. Przemyślane są detale determinujące 
codzienną funkcjonalność, np.: kontakt na 
szczoteczkę elektryczną do zębów ukryty 
jest w szafce łazienkowej a na lustrzanym 
licu szafki zamontowane jest okrągłe, 
dwudziestokrotnie powiększające lustro 
do makijażu. 

Na ścianie w jadalni właścicielka miesz-
kania zamontowała tabliczkę upamiętnia- fo
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jącą przyjaciół i projektanta, którzy pomogli jej w realizacji remontu. Oczywiście jest to 
dyskretnie wyryty tekst na pleksi.

Zastosowane dość jednorodne materiały drewna, ceramiki w bielach, brak firanek 
i jasnokremowe rolety podkreślają prostotę i klarowność całego wnętrza. Otwierają je 
na miejski pejzaż.

Wnętrze jest bardzo starannie zaprojektowane i wykonane. Jest dowodem niestan-
dardowego myślenia zarówno projektanta wnętrz Adama Kowalskiego, jak i właścicielki. 
Minimalizm możliwy był do osiągnięcia poprzez zaprojektowanie dużej ilości schowków, 
szafek, półek w meblach. To mieszkanie jest nie tylko źródłem codziennych, estetycznych 
przeżyć właścicielki, ale ulubionym miejscem jej pracy i relaksu.

Szczęściara…. 

 Elżbieta Staniszewska

Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury i Wzornictwa 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu.
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W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RADOMIU 
DWIE WYSTAWY NA 25-LECIE DZIAŁALNOŚCI: 

„ŻYĆ SZTUKĄ” I „ZBRODNIA I KARA”

MIECZYSŁAW SZEWCZUK

O
 Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu pisałem tu już wielokrotnie, ale przypo-
mnijmy najważniejsze fakty. Powołane zostało w listopadzie 1990 r., jako oddział 
Muzeum Okręgowego (teraz oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego). Było 

pierwszym w Polsce odrębnym muzeum sztuki współczesnej. Gromadziło i prezentowało 
sztukę tworzoną po 1945 r., przede wszystkim z dwóch dyscyplin tradycyjnych, malar-
stwa i rysunku, ale też rzeźby, grafiki, fotografie, obiekty. W maju 1991 r. zorganizowało 
pierwszy pokaz zbiorów, a więc w 2016 r. minęła 25. rocznica działalności. 

Pierwsza wystawa na 25-lecie, „Żyć sztuką.
Opowieść o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995”
Od 15 lutego do 15 maja trwała największa z  dotychczasowych prezentacji kolekcji, 
w siedzibie oddziału, w kamieniczkach Gąski i Esterki, ale też wielkiej sali wystaw zmien-
nych w gmachu głównym. W pierwszej części wystawy „Żyć sztuką”, najpierw w hallu 
głównego gmachu były przykłady współczesnego realizmu (Edward Dwurnik, Łukasz 
Korolkiewicz, Jacek Rykała, Zbigniew Karpiński, Ludwik Jaksztas…). Tu też były prace 
wielu artystów radomskich i  z  Radomiem 
związanych (nazwisk tu nie wymienię, była-
by to kolejna długa lista, wybaczcie). 

W  wielkiej sali gmachu prezentowane 
były dzieła klasyków polskiej sztuki współ-
czesnej z różnych nurtów, a więc kolorystów 
(Artur Nacht, Józef Czapski, Piotr Potwo-
rowski, Eugeniusz Geppert, Wacław Taran-
czewski) i ich uczniów (Jacek Sienicki, Jacek 
Sempoliński, Marek Oberländer, Rajmund 
Ziemski, Barbara Jonscher, Zbigniew Tymo-
szewski, Juliusz Narzyński, Józef Hałas, Jacek 
Antoni Zieliński); członków Grupy Krakow-
skiej (Tadeusz Kantor, Maria Jarema, Jonasz 
Stern, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, 
Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski,Jerzy 
Skarżyński, Jerzy Tchórzewski, Alfred Lenica, 
Danuta i Witold Urbanowiczowie, także rzeź-
biarze: Jerzy Bereś i Maria Pinińska-Beresio-
wa); nestora sztuki awangardowej (Henryk 
Stażewski) i  innych wybitnych twórców 
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sztuki nowoczesnej (Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Mieczysław Janikowski, Ryszard 
Winiarski…); wreszcie dzieła metaforyczne, ale tworzone w różnych technikach i nurtach 
nowoczesności (ich twórcy to np. Władysław Hasior i Stanisław Fijałkowski). Były także 
rzeźby Ludmiły Stehnovej, Olgierda Truszyńskiego, Jana Berdyszaka i  tkaniny Jolanty 
Owidzkiej. 

W drugiej części wystawy, w Domach Gąski i Esterki – wybrane zestawy prac przedsta-
wiających, narracyjnych, o różnej tematyce. Najpierw autoportrety i portrety (Korolkie-
wicz, Dwurnik, Zbysław Maciejewski, Jerzy Duda-Gracz, Leszek Sobocki, Maciej Bieniasz, 
Maria Markowska, Stanisław Baj, Józef Panfil…); w głównej sali – metafory egzystencji, 
losu, miłości, zbrodni, śmierci… (Jan Lebenstein, Jacek Waltoś, Kazimierz Mikulski, Ryszard 
Woźniak, Grzegorz Stachańczyk, Jerzy Krawczyk, Sylwester Ambroziak, Józef Łukomski, 
znow Stehnova, Barbara Falender); dalej zestawy pod hasłami „Wobec Boga” (Eugeniusz 
Mucha, ks. Władysław Paciak, Jacek Sempoliński) oraz „Pamięć i solidarność” (Kiejstut 
Bereźnicki, Jan Sawka, Waltoś…). Ekspozycję na piętrze zamykała przestrzeń z pracami 
symbolistów (Henryk Błachnio, Ewa Kierska, Adam Hoffmann, Hieronim Skurpski, Aldo-
na Mickiewicz). Na parterze Domu Esterki sala z arcydziełami polskiej grafiki, w różnych 
technikach (Józef Gielniak, Jerzy Panek, Mieczysław Wejman, Jacek Gaj, Janina Kraupe, 
Leszek Sobocki i Leon Canger – w radomskim muzeum być może jest jedyna w Polsce 
kolekcja jego prac). 

Ukazał się wielki album o objętości 416 stron. Wystawa i książka, obie pt. „Żyć sztuką”, 
pokazały wybitne i najwybitniejsze dzieła, rangę kolekcji, także program. Przypomniano 
sposób gromadzenia (w końcu lat 70. i w latach 80. – zakupy, od 1992 r. zbieranie darów). 
Jako dary pozyskano ponad 2500 prac. Wśród nich są najwybitniejsze dzieła polskiej sztuki 
tej epoki; tak odmienne, jak 10 obrazów Wojciecha Fangora z różnych lat, w tym 3 z jego 
indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku w 1970 r., która w 1971 
inaugurowała działalność Uniwersyteckiego Muzeum Sztuki w Berkeley w Kalifornii (dwa 
mają długość ponad 5 i ponad 6 m), czy też 2 obrazy Zbigniewa Tymoszewskiego z 1963 r.,  
roku jego samobójczej śmierci. W zbiorach jest teraz ponad 4500 prac. 

Dla wielu osób wszystko to – wystawa, książka i informacje – było sensacją. Nawet 
dla osób dobrze znających sztukę epoki niektóre dzieła były odkryciem; niemal zawsze 
wskazywali arcydzieła kolekcji, jak obrazy Tymoszewskiego, Brzozowskiego, Nowosiel-
skiego, Fangora…, ale też np. zestaw czterech obrazów Skarżyńskiego. A cała kolekcja 
zdumienie. (O książce i wystawie pisała np., z entuzjazmem, Hanna Kotkowska-Bareja, 
przez wiele lat kurator zbiorów rzeźby w warszawskim Muzeum Narodowym, w 73 nu-
merze pisma „Format”, wydawanego przez wrocławską ASP).

„Zbrodnia i kara”
Drugą wystawą w 2016 r., prezentującą zbiory i program muzeum, ukazującą możliwości 
tworzenia z tych dzieł narracji, była „Zbrodnia i kara. Czy sprawiedliwość jest możliwa?”. 
Otwarta została 1 czerwca z okazji Festiwalu Filozofii im. Leszka Kołakowskiego, którego 
tematem w tym roku była sprawiedliwość. Punktem wyjścia do debaty w 2016 r. była mała 
książeczka Kołakowskiego, pt. „Debata filozoficzna Królika z Dudkiem o Sprawiedliwości” 
(Warszawa 2009). Już na początku Królik mówi, że „nie ma na świecie sprawiedliwości”. 
To zdanie było także punktem wyjścia dla twórców wystawy, którzy z przekorą zacyto-
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wali Fiodora Dostojewskiego, wielkiego pisarza i moralistę. W przestrzeni sal odbywał 
się taniec śmierci, jak na średniowiecznych obrazach. Nieco zmieniona (niektóre prace 
zastąpiono innymi – kolekcja jest duża) była też czynna po wakacyjnej przerwie.

Muzeum pokazało ponad 80 dzieł stworzonych po r. 1945. Przypominają o zbrodniach 
zapisanych w historii i zbiorowej pamięci, dokonanych w czasie II wojny światowej (obozy 
koncentracyjne: Auschwitz, Majdanek; Holokaust; Powstanie Warszawskie i zburzenie 
Warszawy), podczas późniejszych wojen (w Korei, w Wietnamie, na Bałkanach), w Ame-
ryce Łacińskiej i w czasach PRL-u. 

Ważne było przywołanie w kontekście wielkich zbrodni XX wieku zbrodni ukrzyżo-
wania Jezusa, (obrazy Eugeniusza Muchy: Pocałunek Judasza, Ukrzyżowanie), od której 
rozpoczęła się historia naszej cywilizacji, ale też męczenników chrześcijańskich (Św. Se-
bastian Zbysława Marka Maciejewskiego). Także zbrodni znanych z opowieści Starego 
Testamentu (rzeźba Kain i Abel Sylwestra Ambroziaka) i z literatury (Szekspir, Dostojewski). 

Najbardziej przejmujące były prace przypominające o  obozach koncentracyjnych: 
tryptyk Mariana Kołodzieja pt. Numer 432 (przyszły scenograf, przywieziony do Auschwitz 
pierwszym transportem, miał 18 lat i otrzymał ten numer) oraz obrazy księdza Władysława 
Paciaka, najwybitniejszego z radomskich malarzy, z cyklu Majdanek. (Nie był więźniem 
obozu, ale – jak powtarzam – skazał swoją wyobraźnię na przebywanie w obozie przez 
kilka lat). Z tego cyklu (z lat 60.) przypomniano zarówno obrazy figuratywne, z sylwetka-
mi więźniów, jak i kolaże, z przedmiotami z Majdanka (w obrazie Narzędzia zbrodni jest 
oryginalna puszka po cyklonie b). 

Kolejne wybitne dzieło to rzeźba Antoniego Rząsy Przed rusztami z cyklu Oświęcim; 
była jedną z trzech, zakupionych od rzeźbiarza, z których wybrano tę, którą Edward Gierek 
podarował Pawłowi VI podczas pierwszej audiencji w Watykanie w 1977 r. 

Inne dzieła ukazują zbrodnie w sposób metaforyczny. Np. obraz Ryszarda Woźniaka, 
zatytułowany +++ (trzema krzyżykami), jest metaforą każdej zbrodni (każda dokonuje się na 
oczach „niewidzącego” Boga). Wśród kilku prac nieprzedstawiających był podziurawiony 
obraz Jacka Sempolińskiego pt. Eli, Eli, lama sabachthani – tu słowa umierającego na krzyżu 
Jezusa możemy odczytywać jako skargę człowieka. 

O wielu zbrodniach wiemy wszyscy, dokonywane są na świecie, w różnych miejscach; 
wiemy o tych, którzy zginęli w Polsce, w różnych okolicznościach, w stanie wojennym. Rysunki 
Jacka Sienickiego to świadectwo przeżywania śmierci górników zastrzelonych w kopalni 
Wujek. Każdy z obrazów Edwarda Dwurnika z cyklu Od Grudnia do Czerwca (artysta podaro-
wał Muzeum z tego cyklu 8) przypomina jedną z ofiar z lat 80. (według listy ustalonej przez 
komisję sejmową). Obraz Pieta, z 1984 r., Krystyny Brzechwy ukazuje matkę księdza Popie-
łuszki z ciałem jej syna. Ten obraz był jednym z czterech dzieł na wystawie, w których artyści 
wykorzystali schemat ikonograficzny piety (m.in. Pieta Eugeniusza Muchy, jedno z arcydzieł 
radomskiej kolekcji). W obrazie Jacka Waltosia Obraz III (Gra w piłki) z cyklu Spóźniony żal 1492-
1992, malowanego na 500-lecie odkrycia Ameryki, nawiązanie do piety pozwoliło stworzyć 
metaforę empatii – wobec ludzi zabijanych przez europejskich odkrywców. 

Wystawa dla starszej młodzieży i dorosłych była jedną z tych, które wyznaczały kierunek 
programu edukacyjnego muzeum, proponowanego szkołom: „kształtować człowieka” (ale 
współczesna szkoła wybrała kształcenie przez testy). To kolejna wystawa z cyklu esejów 
prezentujących sztukę, która jest zapisem przeżyć i refleksji o współczesnym świecie, tu 
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najbardziej tragicznych doświadczeń ludzi. Marian Kołodziej, którego rysunki przedstawia-
jące obóz ktoś nazwał widokami z piekła, powtarzał za Zbigniewem Herbertem: „trzeba 
dać świadectwo”. 

Artyści, których prace pokazane zostały na wystawie należą do kilku pokoleń i różnych 
nurtów sztuki tej epoki. Oto oni: z Grupy Krakowskiej – Erna Rosenstein; dwaj wyjątkowi 
artyści studiujący w Krakowie bezpośrednio po wojnie – ks. Władysław Paciak i Marian 
Kołodziej; Andrzej Strumiłło studiował najpierw w Łodzi, a później w Krakowie; artyści 
z pokolenia debiutującego na wystawie w Arsenale w 1955 r. – Henryk Błachnio, Krystyna 
Brzechwa, Izaak Celnikier, Jerzy Ćwiertnia, Tadeusz Dudziński, Marek Oberländer, Jacek 
Sempoliński, Jacek Sienicki; z Grupy Realistów – Jerzy Krawczyk; z Grupy Rekonesans – 
Barbara Szubińska; z Grupy Wprost – Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Leszek Sobocki, 
Jacek Waltoś; odrębną grupą są twórcy, którzy nawiązali do sztuki ludowej i kultury polskiej 
prowincji – jak Eugeniusz Mucha, który za tradycję swojego malarstwa wybrał sztukę znaną 
mu z kościołów Podkarpacia, czy Jerzy Gąsiorek, inspirujący się wczesną twórczością Wła-
dysława Hasiora. Inni debiutanci z przełomu lat 50. i 60. oraz kolejnych dekad, lat 60. i 70., 
to Kiejstut Bereźnicki, Edward Dwurnik, Zbysław Marek Maciejewski, Krzysztof Mańczyński, 
Andrzej Okińczyc, Krystyna Piotrowska i Jan Sawka; z Gruppy – Ryszard Woźniak; poza nim 
z pokolenia debiutującego w latach 80., tu najmłodsi – to Sylwester Ambroziak, Grzegorz 
Bednarski, Tadeusz Boruta, Mariusz Mikołajek, Zdzisław Nitka, Grzegorz Stachańczyk. Poza 
wymienionym już Ambroziakiem były prace także dwóch innych rzeźbiarzy, z dwóch poko-
leń: Józefa Łukomskiego, Antoniego Rząsy i Zbigniewa Frączkiewicza; oraz dwóch grafików, 
należących też do dwóch pokoleń: Mieczysława Wejmana i Leona Cangera. Pokazano także 
obrazy Hilarego Gilewskiego, Polaka, który wraz z ojcem, gdy miał 3 lata, został zesłany 
na Sybir; ukończył studia i tworzył w Związku Radzieckim; mieszkał w Karagandzie; teraz 
mieszka w Radomiu jako repatriant, a jego obrazy stały się dokumentem pokazującym 
miejsca życia zesłańców – dokumentują zbrodnie stalinowskie. 
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Możliwość stworzenia takiej wystawy, jak kilku wcześniejszych wystaw narracyjnych 
(np. „W drodze do wolności”, „O polskich buntach w czasach PRL-u w sztuce Edwarda 
Dwurnika i trzydziestu innych artystów”…) jest dowodem, że powstała w Radomiu ko-
lekcja wyjątkowa. 

Wystawa „Zbrodnia i kara” była kolejnym świadectwem znaczenia zbiorów. W 2010 r. 
wystawę pod takim tytułem zorganizowało paryskie Muzeum Orsay (ukazał się wielki 
tom pt. Crime @ châtiment, redakcja Jean Clair); wystawa paryska ukazywała historię 
zbrodniarzy i jak ich karano, wielu z nich. Nasza opowiadała o zbrodniach zapamiętanych, 
wpisanych w historię cywilizacji i Polski, a sprawców tych wielkich zbrodni nie ukarano… 
(Choć prezentowała tylko prace z radomskiej kolekcji!).

„Zbrodnia i kara” była ostatnią wystawą zorganizowaną przez Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Radomiu; wstrzymano realizację kolejnych, planowanych wystaw; w związku 
z przygotowaniami do remontu budynków i planami przekazania zbiorów w depozyt 
do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Zgodnie 
z  ideą Andrzeja Wajdy, najważniejszego z przyjaciół wspierających Muzeum, którego 
celem było stworzenie dla Muzeum Sztuki Współczesnej i zbiorów nowej i nowoczesnej 
przestrzeni ekspozycyjnej. Andrzej Wajda przez lata angażował się w różne działania, 
przyjeżdżał, uczestniczył, rozmawiał, pisał, wspierał Muzeum. Chciał, żeby taka siedziba 
powstała. Zaakceptował najpierw wybór stuletniej elektrowni, potem projekt wybrany 
w konkursie architektonicznym (uczestniczył w ostatnim etapie konkursu, także w spo-
tkaniu, na którym prezentowano projekt w warszawskiej Zachęcie). Niestety, kolekcja 
będzie eksponowana już w instytucji, która ma inny program.

Obraz polskiej sztuki lat 1945-1995 stworzony w radomskim muzeum
Taki obraz pokazywała wielka wystawa „Żyć sztuką” i towarzyszące jej wydawnictwo 
albumowe: Mieczysław Szewczuk, Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom 2016; s. 416. Jego wydanie stało się możliwe 
(po 25 latach istnienia oddziału) dzięki prywatnemu sponsorowi, Wojciechowi Janiko-
wi. W książce jest 450 reprodukcji, czyli 1/10 zbiorów. Wstępy: Andrzej Wajda, Wojciech 
Fangor, Bożena Kowalska, Jacek Waltoś; programowy tekst autora książki Sztuka w Polsce 
po r.1945 – między ideą sztuki nowoczesnej a rzeczywistością i pamięcią. Książka ukazuje 
obraz sztuki tego czasu, jaki stworzyły zbiory; prace klasyków polskiej sztuki nowocze-
snej, ale także dzieła zapisujące osobiste doświadczenia artystów, obraz rzeczywistości 
(też PRL-u), zdarzenia historyczne utrwalone w pamięci (II wojna, Holokaust). Ukazuje też 
twórczość kilku pokoleń artystów radomskich – dotąd zwykle pomijanych w opracowa-
niach sztuki tego czasu. Album jest wydawnictwem niekomercyjnym, był rozdawany 
i rozsyłany bezpłatnie.

Historia stworzyła szansę
Takie ukształtowanie zbiorów było możliwe dzięki bliskiej współpracy twórców kolekcji 
i programu wystaw Muzeum Sztuki Współczesnej, kiedyś kolegów w jednej klasie VI Li-
ceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu, którzy po studiach spotkali znów w Radomiu: 
pierwszy to wybitny artysta, rysownik, malarz, grafik, fotograf, prof. Stanisław Zbigniew 
Kamieński, pedagog na Wydziale Sztuki UTH, drugi: muzealnik Mieczysław Szewczuk, 
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z wykształcenia historyk literatury. Współpracowaliśmy z sobą od końca lat 70., organizo-
waliśmy wspólnie wystawy, wybierali dzieła do zakupu (Muzeum Okręgowe dysponowało 
funduszami), a później, po r. 1992, wybierali wspólnie z artystami dary. 

Kolekcja mogła powstać w Radomiu w konkretnej sytuacji historycznej; wielkie zakupy 
były możliwe, gdy Radom został miastem wojewódzkim, władze wspierały tworzenie 
instytucji przynoszących miastu prestiż, o znaczeniu ponadregionalnym. Rozpoczynając 
na początku lat 90. akcję gromadzenia darów dla pierwszego w kraju muzeum sztuki 
współczesnej odwołaliśmy się najpierw do zaprzyjaźnionych artystów uczestniczących 
w latach 80. w Ruchu Kultury Niezależnej, w którym działali bezinteresownie na rzecz 
kultury (przez wiele lat artyści – ale także inne osoby ze środowisk inteligencji – wspierali 
Muzeum nie tylko przekazując wybrane przez nas dary, ale też pracując przy wystawach 
i na rzecz Muzeum bez honorariów). Tę kolekcję i Muzeum Sztuki Współczesnej w Rado-
miu stworzyło pokolenie Solidarności i społeczeństwo obywatelskie.

*
Powstała w Radomiu wyjątkowa kolekcja dzieł, ukazująca poszukiwania własnej formy 

przez artystów polskich, którzy tworzyli w różnych nurtach sztuki europejskiej II połowy 
XX w., ale również poza tymi nurtami. Są dzieła, w których zapisali doświadczenia histo-
ryczne Polaków, utrwalili swoje refleksje i emocje wywołane wydarzeniami na świecie. 
I jak wpływały te doświadczenia na tworzoną sztukę. (Prace artystów zagranicznych to 
w kolekcji margines, ale to także dary).

 Mieczysław Szewczuk
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Mieczysław Szewczuk, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu po dwudziestu dwóch latach, „Muzealnictwo”, tom 54, 2013, s. 
117-124.
Mieczysław Szewczuk, Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, 
rzeźba, grafika, fotografia, obiekty, Radom, 2016, s. 416. 
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Wystawy 2017
Żyć sztuką. Opowieść o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995; Radom, część 1, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 
11; część 2, Muzeum Sztuki Współczesnej, Rynek 4/5; 15.02. – 15.05.2016 r.
Zbrodnia i kara. Czy sprawiedliwość jest możliwa? Obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki polskich artystów. Ze zbiorów Muzeum; Muzeum 
Sztuki Współczesnej, Radom, 1.06. – 15.07. i 15.09. – 6.11.2016 r.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik. 
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A JEDNAK MALARSTWO! O ŁUKASZU RUDECKIM
MIECZYSŁAW SZEWCZUK
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A
 jednak malarstwo istnieje i coraz więcej młodych utalentowanych artystów wybiera 
tę drogę twórczą. Istnieje i istniało także wtedy, gdy ogłaszano jego śmierć. Malowali 
i malują artyści wszystkich pokoleń. Wśród wciąż młodych, ale już nie najmłodszych, 

bo nie student, a pedagog, więc należy do średniego pokolenia – wymieniany jest Łukasz 
Rudecki. Jego obrazy zwracały uwagę już wtedy, kiedy był absolwentem radomskiego 
liceum plastycznego. Teraz jest malarzem o coraz lepszej, już nie do zakwestionowania, 
artystycznej pozycji, co przede wszystkim zawdzięcza indywidualnej drodze poszukiwań. 
Dostrzegamy, że wciąż zwraca się w stronę tradycji, a jednak mamy wrażenie, że – korzy-
stając z pewnych efektów świetlnych, znanych z fotografii – tworzy „nowe malarstwo”. 
Choć jest w jego sztuce wyrafinowanie kolorystyczne, atmosfera skupienia, delikatność, 
a nie ma karykatury, publicystyki, czy prowokacji. 

Dwie indywidualne wystawy malarstwa Łukasza Rudeckiego, latem i jesienią 2017 r., 
w  Warszawie w  Galerii Test i  w  Radomiu w  Galerii Łaźnia, pokazały jego najnowsze 
obrazy. Należą do nowego, z pewnością – jak dotąd – najważniejszego, okresu w jego 
twórczości, ważnego choćby ze względu na poziom opanowania warsztatu. Nowe ob-
razy są świadectwem intensywnej pracy i rozwoju jego sztuki w ostatnich miesiącach.

Łukasz Rudecki (ur. 1979 w Radomiu) jest absolwentem Katedry Sztuki Politechniki 
Radomskiej, w 2004 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni 
prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa 
Wyznera. Jego malarstwo nie jest kontynuacją sztuki pedagogów. Malarz, który studio-
wał u tak różnych artystów, tworzących w konwencjach sztuki współczesnej, ekspery-
mentujących z formą i mediami, sam wybrał akt, jeden z najważniejszych tradycyjnych 
tematów malarstwa – podejmowany przez artystów przez stulecia, także w XX wieku 
(dzisiaj już sporadycznie). 

Wierny takiemu malarstwu uczestniczy we współczesnym życiu artystycznym, pre-
zentując często swoje obrazy wśród dzieł stworzonych w nurcie sztuki nowoczesnej. 
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, (m.in. Berlin, Częstochowa, Gdańsk, 
Koszyce, Magdeburg, Toruń, Radom, Rzeszów, Szczecin, Vries, Warszawa, Zakopane), na 
których był kilkakrotnie nagradzany. Także w wystawach międzynarodowych. Obrazy 
prezentował też na wystawach indywidualnych (Kielce, Łódź, Magdeburg, Radom, Siedl-
ce, Szczecin, Warszawa). Jest dwukrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Radomia. Był 
uczestnikiem licznych plenerów oraz międzynarodowych warsztatów twórczych, m.in. 
Kunstlersymposium Internationale Werksttatwoche Wittingen/Lüben w  Niemczech. 
Kurator plenerów oraz wystaw międzynarodowych.

W roku 2009 otrzymał stopień doktora sztuk plastycznych. Obecnie jest zatrudniony 
jako adiunkt w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Interesowała go zawsze postać; na obrazach najczęściej widzimy kobiecy akt zanurzo-
ny w przestrzeni koloru; rzadziej portret. Jego malarstwo to poszukiwanie – i odkrywanie 
– własnej formuły aktu. Najbardziej zapadły mi w pamięć obrazy z serii n-Figury, gdzie 
zaznaczony jest jedynie zarys kobiecego ciała, ale miejscami – na kolano, ramię, dłoń, 
fragment twarzy – pada białawe, odrealnione światło. We wcześniejszej serii obrazów jest 
fragment w ostrzejszym świetle, widoczny w małym prostokątnym kadrze; tu wszystko 



M
AL
AR
ST
W
O

32 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

staje się wyraźniejsze. To okienko do świata widzianego z pełną ostrością. W późniejszych 
seriach obrazów, namalowany już akt malarz zakrywa kilkoma warstwami farby i widzi-
my tylko niewielkie fragmenty ciała; czasem patrzymy na nie jak na ledwie widoczne 
ślady obecności w przestrzeni. To zmusza do zastanowienia. Modelką jest dziewczyna 
bliska autorowi – malowanie ma charakter czynności bardzo osobistej, intymnej. Jest tu 
erotyzm, ale artysta być może wskazuje też drogę ponadzmysłową. (Kiedyś powiedzia-
no by: w metafizykę; przeżycie erotyczne staje się mistyczne…). Jak w sztuce Jerzego 
Nowosielskiego. Przeżyć wstrząs, zachwyt. 

Na gładko malowanych obrazach mamy przed sobą „przestrzeń koloru” – zwykle 
kolor zdumiewający, trudny do nazwania; często w gamie chłodnych czerwieni; czasami 
w gamie błękitów; natrafiamy także na trudne zestawienia czerwieni z błękitem, które 
u Rudeckiego zawsze są trafne. Z czasem coraz więcej jest zieleni i zestawień zieleni 
z błękitem. Mówi: „kolor wartością nadrzędną” i „szukam harmonii poprzez kontrast”. 
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Inną możliwością posługiwania się kontrastem jest zestawienie fragmentów ostrych 
i nieostrych, jak za mgłą. Ten zmieniający się w kolejnych obrazach, wszechogarniający 
wszystko, niepowtarzalny, „zamglony” kolor, to wciąż ponawiane doświadczenia malarza 
kolorysty, poszukującego harmonii. Odrębność tych harmonii decyduje o odrębności 
jego malarstwa.

Tytuły, ze słowami „kąpiąca” czy „odaliska”, przywołują słynne obrazy przedstawia-
jące akty, ale autor przytaczał je z przekorą, zaprzeczając ich wzniosłości („nie-wielka 
kąpiąca”, „nie-wielka odaliska”); stwarza możliwość rywalizacji z pierwowzorem i sam 
jej przewrotnie zaprzecza. 

W późniejszych obrazach ten punkt ciała, miejsce, na który zwracał naszą uwagę, 
wyróżnia nie tylko silniejszym światłem, ale zakrywa niezrozumiałymi maźnięciami bieli. 
Żeby to, co najważniejsze – na twarzy, w przestrzeni między rękami, udami, albo nogą 
i brzuchem – pozostało tajemnicą, artystyczną grą.
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Kiedy pisałem o  jego malarstwie przed wystawą warszawską, nie znałem jeszcze 
wszystkich, pokazanych później na tych wystawach, najnowszych prac. Pisałem o wcze-
śniejszych, znanych mi z różnych wystaw. Próbowałem odczytać myśl, a może tylko od-
czucie, które zapisuje artysta w tak konsekwentnie rozwijającej się twórczości. Tematem 
obrazów są akty, lecz nie przypominają nam aktów znanych z historii malarstwa. Są od-
mienne, inny wydaje się cel artysty. Jakby zamiarem było utrwalić pewien moment, czas 
niezwykłego światła, czas spojrzenia i oczarowania, a może ujawnić istniejącą z kobietą 
więź, uchwycić w ruchu jej ulotną postać. Większość obrazów przykuwa naszą uwagę 
subtelnym erotyzmem, a jednak, po chwili, patrząc na kolejne, uświadamiamy sobie, że 
zamiast pragnienia cielesności do głosu dochodzi nasza nostalgia, tęsknoty i marzenia. 
Tekst o jego twórczości zatytułowałem Światło ciała. 

W malarstwie tym istnieje też inny temat – portrety. Tu obrazy są świadectwem innych 
więzi – np. z kobietą starszą, może matką, babką. Z kimś, z kim istnieje poczucie bliskości 
emocjonalnej, duchowej. Odnosimy wrażenie trwania, stałości. 

Na tegorocznych wystawach artysta pokazał też – po latach – wśród starszych prac 
Portret niebieski z 2006 r.; obraz o wielkiej prostocie kompozycji, jest jak szkic rysunkowy 
o dużej, jednolitej kolorystycznie, szaroniebieskiej powierzchni. Widzimy na jej tle pogod-
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ną twarz, ciemne włosy, dłonie; to portret jego 
modelki, tej, którą pokazuje i w różny sposób 
zasłania, ukrywa na wszystkich późniejszych 
obrazach, które uważamy za akty. Taki obraz 
mógł się zdarzyć tylko raz, nie mógł go powta-
rzać (byłby banalny). 

Jego malarstwo należy do nurtu sztuki fi-
guratywnej, ale swoją indywidualną wystawę 
w Radomiu w 2010 r., na której pokazał obrazy 
z  lat po dyplomie, zatytułował zagadkowo, 
zwracając uwagę, że nie tylko o akty tu cho-
dzi – Figury, Nie-Figury, n-Figury. (Wymienił po 
prostu tytuły trzech serii prac z lat 2004-2010). 
Tytuły najnowszych prac ze słowami Wahanie 
(2015), Znużenie (2016) zwracają uwagę, że 
gest, ułożenie postaci, poza modelki, wyrażają 
jej nastrój, stan psychiczny; w kolejnych obra-
zach (z  lat 2016 i 2017) w tytułach pojawiają 
się słowa „lśnienie” i „solaryzacja” – te wska-
zują wykorzystane efekty świetlne i inspiracje 
fotografią. Myślę, że jednym z celów jego ma-
larstwa – nie wiem, czy uświadomionym – jest 
ukazanie „światła”. 

W  nowych obrazach widzimy fragmenty 
postaci, ale nie zawsze jest to akt. To ma-
larstwo, choć wydaje się, że rozwija się tak 
konsekwentnie, wciąż się zmienia. W malowa-
nym teraz, jeszcze nie ukończonym, pejzażu 

z wodą, po ulewie, zwraca uwagę padające na jej powierzchnię światło. Pomyślałem to 
„światło ziemi”. Czy pejzaż będzie tematem kolejnych prac? 

 
Mieczysław Szewczuk

Tekst jest zmienioną i rozszerzoną wersją tekstu zamieszczonego w katalogu wystawy w Galerii Test w Warszawie (Łukasz Rudecki, 
Malarstwo/Painting, Galeria Test, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2017, s. 88).

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik. 
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EQUILIBRUM
MARIUSZ KNOROWSKI

J
acek Jagielski uporczywie trzyma się pojęcia rzeźby. Być może robi to nawet wbrew 
sobie badając wytrzymałość tradycyjnego kanonu. Jego prace mają niezaprzeczalny 
przestrzenny wolumen i aktywnie wchodzą w relacje z otoczeniem. Trójwymiarowe 

obiekty spełniają więc kryteria dyscypliny, takie jak wielość perspektyw i dookolną per-
cepcję, sensualną wartość, zmienność konturu. W większości mają też punkt podparcia. 
I  tu pojawia się problem – czy jest on wystarczająco stabilny by zapewnić im niepo-
ruszone trwanie, czy znajduje się w odpowiednim miejscu, czy nie jest przewrotnym 
negatywem statyki.

Z pewnością znane mu są Newtonowskie Axiomata i elementarne prawa fizyki, które 
ustalają porządek rzeczy, objaśniają dynamikę zjawisk i różne zależności. Według ich wy-
kładni ciała w przestrzeni zachowują się zgodnie z pewnym matematycznym modelem, 
a ich ruch jest w pewnym sensie przewidywalny, dający się precyzyjnie wyliczyć czy pod-
dać się niezmiennym prawidłom, którymi rządzi wszechobecna grawitacja. „Wszystko” 
musi jej bezwarunkowo ulec i podporządkować się, przynajmniej w świecie fizykalnym. 
Inaczej jest w przypadku woli twórczej, która ma z nią pewne cechy wspólne, bo także 
ma właściwości energii, a  jej wektor ciąży w stronę „konkretnego” dzieła, niezależnie 
czy ma ono, czy też nie ma substancjalną formę. Jest ona jakąś figurą pojęcia Deus ex 
machina, forsuje nową koncepcję, która hipotetycznie tłumaczyć ma jakiś problem 
odwołując się – tu do wizualizacji – lub jakiejś formy artykulacji w innych dziedzinach 
artystycznej ekspresji.
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Przejście / Transition, 2008, drewno polichromowane, dywan / polychromed wood, rug (76x143x310 cm)
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Może się ona mierzyć swoim potencjałem z jej siłą oddziaływania. Jest aktem tworze-
nia, pomnażania bytów, zarówno efemerycznych, jak i materialnych. Może kształtować, 
formować, formatować wyobraźnię w innym porządku rzeczywistości, który nazywamy 
metafizyką. Tu rządzą już inne, wyzwolone z  przyziemności reguły, które przyjmuje 
się zazwyczaj „na wiarę” albo uznaję się za czystą kreację, arbitralną interpretację, któ-
rej słuszność i  wiarygodność podlegają dalszej weryfikacji. Ponieważ tolerujemy taki 
odmienny stan rzeczy, wchodzimy w  sferę rzeczywistości możliwej, nie rozpoznanej 
jeszcze naukowo na tyle przekonująco, by uznać ją za oswojone środowisko, porówny-
walne z zamieszkiwanym światem, jego rytmem, harmonią, postacią. Tu zjawiska dzieją 
się z mniej rygorystyczną prawidłowością, chociaż niekiedy procesualnie, nie zawsze 
konsekwentnie, czy celowo, bez zachowania miary i wagi, a nawet tożsamości materii. 
Ujawniają się linearnie albo meandrycznie – mają status epifenomenów.

Istnienie jakiegoś stanu „pomiędzy” jest tak oczywiste, że nie da się go zakwestionować 
w dwubiegunowej skali. Zawsze są jakieś granice, obrysy, stadia szarości, nawet jeżeli 
nieuchwytne i niedookreślone. Musi istnieć jakiś moment pomiędzy ruchem a bezru-
chem, jakiś stan przejściowy, analogicznie jak między czasem teraźniejszym a przeszłym, 
między teraźniejszością a przyszłością, która dokonuje się momentalnie. Coś się jednak 
wydarza lub objawia jako epifania w szczelinie czasu.

W domenie sztuki artysta ustanawia swoją wizję, mechanikę i geometrię świata, która 
może, ale nie musi być równoległa – może być alternatywą dla ortodoksji. Tym samym 
odchodzi od uczonej epistemologii, bardziej zawierzając swojej intuicji, która może 
inicjować rewizję potocznych przyzwyczajeń, podważać stan wiedzy, kwestionować 
uświęcone prawa, by prowokować wyobraźnię.

Czy siłą sprawczą jest „nieznośna lekkość bytu”, czy też jego „nieuchronna uciążli-
wość”, nie sposób przesądzić. Ten dylemat i  ambiwalencję artysta rozważa w  swojej 
„duszy”, szukając jakiegoś upostaciowania swojej wiary w postaci metafory, za pomocą 
poetyckiego języka, czy – w przypadku rzeźbiarza – namacalnego dowodu istnienia, 
bryły, struktury plastycznej, kompozycji, substancji, co łącznie poprzez swoją obecność 
zaprzecza złudzeniu i  iluzji, stając się zmysłowo dostępne egzemplifikując problemu, 
który sobie stawia.

Tak – wydaje mi się – powstają rzeźby Jacka Jagielskiego, przynajmniej tak to sobie 
wyobrażam. Jest to rodzaj polemiki z obowiązującym kanonem wiedzy, testowanie innych 
możliwości. A jednocześnie jest to medytacja, której przedmiotem są ruch i czas, właści-
wości wzajemnie uzależnione, których symbioza wydaje się zażyłością niepodważalną. 

Uwzględnienie momentu kinetycznego w rzeźbie ma swoją tradycję. Jagielski nie 
koniecznie do niej się odwołuje. Dostrzegalne są w jego przypadku pewne referencje 
do dadaizmu i surrealizmu, nie tylko zresztą na płaszczyźnie estetycznej. Powinowac-
two to dotyczy także paradoksu związanego z mobilnością. Dla niego ruch to raczej 
krótkotrwały gest na podobieństwo jednorazowego aktu, który powoduje jakieś skutki 
albo rozbudza refleksję, a potem naturalnie się wyczerpuje, traci swoją energię i zanika. 
Poruszenie otwiera naszą wyobraźnię na jakiś problem. Może stanowić pretekst do 
iluminacji, nagłego zdziwienia albo powodować pogodzenie się z  nieuchronnością 
zjawisk, których żadną siłą nie da się przekroczyć i obalić – rzeczy rządzić się będą na-
dal swoimi odwiecznymi regułami. Ale pozostaje przynajmniej satysfakcja, że zostały 
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poddane doświadczeniu w poszukiwaniu czegoś nieznanego, jakiegoś potencjalnego 
stanu. Można oczywiście pogodzić się z nieubłaganymi prawami i na tym poprzestać. Tak 
często się dzieje i wydaje się, że nie ma o co kopii kruszyć. Ale zawsze jest także pokusa, 
by próbować utwierdzić się w przekonaniu, czy tak na prawdę musi być? Czy moment 
bezwładu jest rzeczywiście kapitulacją, czy nieuchronnie wiedzie ku entropii, czy być 
może jest koncentracją siły przed czynem, jego zapowiedzią. A może jednym i drugim 
jednocześnie jako equilibrum właśnie, czyli stan względnej równowagi przy założeniu 
zgodności strategii w ramach pewnej gry.

Jakąkolwiek opcję przyjmiemy, bez względu na przekonania i wiarę, nigdy nie uwolnimy 
się od świadomości, że przedustawny porządek świata – jaki by nie był w swojej istocie – miał 
swojego zegarmistrza, który odważył się pchnąć wahadło, bo miał wolę coś poruszyć. A my 
dzięki temu mamy możliwość widzieć jak to wszystko działa. Projektując na „niego” naszą 
zwyczajną ludzką ciekawość i zarazem chęć przypodobania się mu w tym podobieństwie 
poprzez naśladownictwo, możemy uczestniczyć w akcie kreacji na naszą ludzką miarę.

Czasem wyręcza nas w tym artysta, ale to w końcu jego przywilej.
 

Mariusz Knorowski

Rydwan / Chariot, 2001, drewno, kamień, sznur, pióra / 
wood, stone, rope, feathers (wym. zmienne)

Dzwon II / The Bell II, 1999, drewno, szkło, kamień, 
sznur / wood, glass, stone, rope (142x127x90 cm)
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Autor, historyk i krytyk sztuki. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Członek AICA.
Pracownik Muzeum Plakatu w Wilanowie w l. 1985–1997. Od 1. 01. 2014 kurator. 
W l. 2001–2013 dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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KULT I IKONOGRAFIA KONSTANTYNA WIELKIEGO W POLSCE
PIOTR

ANDRZEJ MARKIEWICZ 

KILKA ZDAŃ NA TEMAT PRAC GRAFICZNYCH STUDENTÓW 
PRACOWNI GRAFIKI WARSZTATOWEJ, WYDZIAŁU SZTUKI, 
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 

IM. K. PUŁASKIEGO W RADOMIU 
Z WYSTAWY PT.: „BÓL I CIERPIENIE 
– OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI”

Elżbieta Jabłońska, Bez tytułu, 2011, akwatinta, miękki werniks



W
YS
TA
W
Y

40 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

O
d najdawniejszych czasów życiu ludzkiemu towarzyszy strach, smutek, zmartwie-
nie, ból i cierpienie. Ból jest sygnałem nerwowym. Zwykle bardzo nieprzyjemnym. 
Cierpienie to „obudowa” tego sygnału. To obawa przed nadchodzącym bólem i jego 

wyczekiwanie. To żal i poczucie niesprawiedliwości, poczucie winy, lęk przed miłością, 
krzywdą, tragedią i śmiercią. Zjawiska niezaprzeczalne trudno jest opisać. Wymykają się 
one prostej ocenie i opornie wpisują się w schemat, który jednoznacznie, precyzyjnie 
oddałby złożoność problemu. „Prawda”, jak to bardzo często bywa, znajduje się gdzieś 
w połowie naszych prób zgłębiania skomplikowanej struktury zagadnienia bólu i cier-
pienia. Im mocniej to czynimy tym więcej dostrzegamy sprzeczności, a także zastana-
wiających i niezbadanych rozwiązań. 

Przystępując do pisania nie podejrzewałem niczego, co zakłóciłoby mój plan oraz po-
mysł na przedstawienie obrazu bólu i cierpienia w grafice warsztatowej, jednej z dyscyplin, 
którą zgłębiają studenci Wydziału Sztuki. Początek moich Kilku zdań na temat… w zamyśle 
pierwotnym to wprowadzenie w grafikę oraz zwięzła, krótka analiza przedstawionych 
prac studenckich na wystawie towarzyszącej konferencji. Poszukując materiałów do 
opracowania natrafiłem na książkę: Skąd przychodzi pomoc. Modlitwy i teksty w cierpieniu. 
Poradnik duchowy dla Służby Zdrowia, stała się ona impulsem do ukazania nieformalnych 
warstw dzieła. Doszedłem do wniosku, że nie mogę w tym artykule, czy może wstępie, 
do ekspozycji lub jej recenzji, nie wspomnieć o duchowości sztuki. 

Wasyl Kandyński w dziele O duchowości w sztuce uważa, że w twórczości Debussy’ego 
widoczna jest wielka troska o treść wewnętrzną dzieła, że przede wszystkim słyszymy 
w nim starganą duszę, roztrzęsione nerwy i dręczące nas cierpienia. Przyrównuje jego 
twórczość do impresjonistów – malarzy. Debussy zawsze w swych utworach stara się 
o  wewnętrzną charakterystykę wizji rzeczywistości. Sztuka ta dysponuje językiem 
najbardziej adekwatnym do opisywania różnorodnych stron, zjawisk i stanów świata, 
pozwala przeżyć to, czego się nie da powiedzieć słowami, co wymyka się pojęciom. Jest 
dotknięciem innej rzeczywistości, której istnienie jedynie przeczuwamy. Trafność tego 
spostrzeżenia jest przykładem na to, jak rozliczne sztuki nawzajem się inspirują i często 
zmierzają do podobnych celów1. 

Poszukiwanie, odkrywanie, odsłanianie – cokolwiek to znaczy – a o czym przekonuje 
nas doświadczenie historii zaświadczą, że każda cywilizacja, każdy okres historyczny, 
każdy krąg kulturowy, a w końcu każdy człowiek musi odkrywać świat. Jeśli spojrzymy 
wstecz poprzez amfiladę historii, to niezależnie od tego, w którym zwrócimy się kierunku, 
ani jak daleko uda nam się zaglądać, napotkamy niekończące się poszukiwania i często 
heroiczną pracę, której efekty kosztowały życie, honor lub zapomnienie2.
1 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 1996, s. 47.
2 Sięgnijmy chociażby do tragicznych słów wypowiedzianych w Rzymie 22 czerwca 1633 r. „Ja Galileusz, syn Wincentego Galileusza z Florencji, w wieku 
lat moich 70, osobiście stanąwszy przed sądem, na klęczkach w obliczu waszym,[…] gdy święte oficjum upomniało mnie i nakazało,[…] bym całkowicie 
porzucił fałszywe mniemanie, że Słońce jest środkiem świata,[…] szczerym sercem i wiarą niekłamaną odrzekam się, wyklinam i potępiam rzeczone 
błędy i herezje i w ogóle wszelki inny błąd lub odszczepieństwo, przeciwne Świętemu Kościołowi” – G. Galilei, Dialog o dwu największych układach świata 
Ptolemeuszowym i Kopernikowym, Warszawa 1962, s. XV, XVI.
Galileusz próbował bronić za wszelką cenę prawdy Kopernika, że Słońce jest centrum świata. Dzisiaj już wiemy, że nie jest to precyzyjna prawda, skoro 
przyjmiemy, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd leżących po wewnętrznej stronie spirali jednej z wielu galaktyk w rozszerzającym się wszechświecie, ale 
jak na ówczesne czasy było to „trzęsienie” świadomością ludzi. – A. Bednarczyk, Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości [w:] Zeszyty 
naukowo-artystyczne, ASP Kraków, 2002, s. 17.
Innym przypadkiem są dzieje Rembranta. Tworząc swoją wspaniałą kompozycję portretu zbiorowego Wymarsz strzelców, a tym samym sprzeciwiając 
się obowiązującym ówcześnie kanonom w sztuce, stracił wszystko, co w doczesnym życiu było mu niezbędne. Dopiero po wielu latach został uznany za 
wspaniałego twórcę. 
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Marlena Kuć, Bez tytułu, 2016, linoryt
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Sztuka społeczeństw pierwotnych, sztuka epoki paleolitu, neolitu znana nam dzisiaj 
ze stanowisk archeologicznych z terenu całego naszego kontynentu, od Pirenejów aż po 
Ural, nie była sztuką w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, ale niewątpliwie jest źródłem, 
prapoczątkiem twórczości. Nie towarzyszyła życiu, nie ozdabiała go, lecz przenikała. 
Tworzyła historyczną kronikę, reportaż, religię, magię oraz zupełnie już poza ówczesnymi 
kategoriami egzystencji – monumentalne ścienne malarstwo figuralne, menhiry, dolme-
ny i kromlechy. Jakie były motywy powstania, w jaki sposób zostały wzniesione i jakim 
celom służyły – nie uzyskamy całej wiedzy o tym działaniu. Nigdy również nie dowiemy 
się jakie było przeznaczenie olbrzymich rysunków wyrytych na skale i czytelnych dopiero 
z lotu ptaka, odkrytych w Nazca w pobliżu Cuzco, bądź, po co nasi przodkowie z okresu 
kamienia gładzonego wybudowali słynny kromlech w Stonehenge w Angli czy ustawili 
w Carnac w Bretani wielki szlak menhirów3. Archeolodzy domniemują, że te wspaniałe 
relikty ludzkiej wyobraźni i nadludzkiego wysiłku miały znaczenie kultowe. Niezależnie od 
tego jaka była rzeczywista geneza ich powstania są one wyrazem dwóch podstawowych 
właściwości naszych neolitycznych praojców: ich poczucia więzi czy nawet jedności z na-
turą oraz ich potrzeby tworzenia, która objawia się między innymi w niewyobrażalnym 
trudzie połączonym z bólem i cierpieniem, realizacji wszelkich zachowanych obiektów 
kultury megalitycznej4.

Sztuka od zawsze służyła tłumom i jednostkom. Niektóre dzieła stały się bezcenne, inne 
odchodziły w zapomnienie. Progresja sztuki powodowała zmianę jej granic, w obszarze 
których bardzo często twórcy nowych zasad pozostawiali dawne, unowocześniając je, 
wykorzystując zdobycze cywilizacyjne danego okresu do tworzenia nowej ich formy, bądź 
niszczyli zastany porządek wykorzystując jedynie pozostałe jego fundamenty. Moment 
utrwalenia i krystalizacji jest w tym przypadku zjawiskiem pozwalającym odnajdywać 
właśnie w twórczości potencjał zdolny tworzyć byty niezależne, wolne od wszelakiej 
prowizorycznej tymczasowości, tym samym powodując, że dzieła sztuki obrazują świat,  
który jest zbiorem sytuacji, wydarzeń i  przedmiotów, wydających się czymś słabym, 
kruchym, ulotnym, mieszanką radości i cierpienia, wymagającym troski i ochrony. Stają 
się one (dzieła sztuki) wysłannikami swoich epok, gotowymi podejmować wewnętrzny 
dialog pomiędzy sobą nawzajem już poza okresem ich narodzin oraz pokonywać dzielący 
ich dystans chronologiczny. „Dzieło sztuki jest zawsze dzieckiem swego czasu, często 
kolebką naszych uczuć” – pisze w swoim dziele Kandyński5.

Początek w pierwotnym zamyśle
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, bądź też uświadamiamy sobie, jak często w codzien-
nym życiu spotykamy obrazy, zjawiska lub osobliwości świata sztuki plastycznej, które 
mieszczą się w najszerzej rozumianym pojęciu „grafika”. Oglądamy ją nie tylko na wy-
stawach czy reprodukowaną w pismach, w albumach, w książkach. Plakat, wywieszka 
reklamowa, książka – jej okładka i  ilustracje, banknot, któremu rzadko się bliżej przy-
glądamy, znaczki pocztowe, plansze, będące częścią składową niemal każdej wystawy, 

3 Szlak ten liczy 10 km długości i ponad kilometr szerokości, obejmujący w pierwotnym stanie (wg obliczeń rekonstrukcyjnych) 9000 wielkich głazów 
pionowo ustawionych w jedenastu rzędach. B. Kowalska, Inna wrażliwość [w:] H. Rudnicka (red.) Kosmos – Ekologia – Sztuka, Centrum Rzeźby Polskiej, 
Orońsko 2000, s. 91-92. 
4 Tamże, s. 92.
5 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 1996, s. 23.
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szereg takich form jak opakowania papierosów, zapałek, programy teatralne, kinowe, 
koncertowe, zaproszenia, dyplomy, znaki firmowe czy firmowe papiery pakowe – bez 
względu na ich poziom artystyczny, prezentują różne formy grafiki, z użyciem inwencji 
twórczej i warsztatu artysty grafika. 

Mimo tak szerokiego zakresu funkcjonowania różnych form graficznych, mówiąc 
o  „grafice” mamy najczęściej na myśli grafikę „klasyczną, niezależną” zwaną również 
warsztatową lub artystyczną, podstawową cechą tej grafiki, odróżniającą ją od wszystkich 
innych dyscyplin plastycznych, jest jej możliwość czyli siła powielenia. W pozostałych 
dyscyplinach sztuk pięknych artysta wykonuje jeden oryginał, np. obraz, rzeźbę czy dzieło 
architektoniczne. Grafik natomiast wykonuje nie jeden oryginał lecz matrycę, z której 
otrzymuje wiele odbitek, dlatego wynikiem jego pracy jest wiele pełnowartościowych 
technicznie i artystycznie oryginałów. Od początku istnienia grafiki, zajmowali się nią, 
ze znakomitymi rezultatami, najwybitniejsi artyści, między innymi: Dürer, Rembrandt, 
Goya, Impresjoniści, Picasso. W  jej granicach pojawia się także eksperymentowanie 
np: wprowadzanie do grafiki artystycznej fotografii, wykorzystanie trzeciego wymiaru 
w grafikach reliefowych – suchy tłok oraz graficznych kompozycjach przestrzennych, 
stosowanie technik peryferyjnych (monotypia, odcisk, frottage) oraz sięganie po nowe 
narzędzia, komputer z programami graficznymi (digital print). Każdy ze sposobów do-
chodzenia do powielenia obrazu kreowanej rzeczywistości zawiera swoje tajemnice 
i inaczej buduje opowieści o nich. Interesujące staje się dochodzenie, wnikanie w głąb 
opowiadania, odkrywanie i odczytywanie złożoności a także warstw znaków graficznych. 
Poprzez swoją czerń, biel, szarość i srebro półtonów, przez lekkie muśnięcia narzędzia, 

Ewelina Kozdra, Usteczka, 2016, technika mieszana
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pierwszy ślad na nietkniętej jeszcze białej powierzchni kartki papieru, grafika bardziej niż 
inne dyscypliny sztuk pięknych zbliża odbiorcę do swoistego rodzaju pisma tworzącego 
opowiadanie. Rysunek graficzny powielony to specyficzny rodzaj książki, kto umie czytać 
ten mądry. W tym kontekście interdyscyplinarny charakter lokujący grafikę, w pewnym 
sensie, ponad wszelkimi umownymi przecież podziałami pola sztuki, spowodował nie 
tylko skupienie na niej bacznej uwagi teoretyków i  krytyków, ale przede wszystkim 
artystów, w celu doświadczania jej możliwości, granic pojemności kreacji. Okazuje się 
ona medium doskonałym jako sposób notacji i dokumentacji, a na pewno jako metoda 
intelektualnej koncentracji, zapis ścierania się świadomości i  intuicji twórczej z formą, 
w wyniku którego pojawiają się nowe nieodkryte obszary, obrazy rzeczywistości. Arty-
ści graficy bardzo często operują słownikiem znaków z pogranicza abstrakcji i figuracji, 
umieszczając je w niezdefiniowanych przestrzeniach obrazowych. 

Kilka miesięcy temu grupa studentów – ostatnie roczniki studiów I i II stopnia – kie-
runku Sztuka mediów i edukacja wizualna oraz Grafika studia stacjonarne, rozpoczęła 
swoją przygodę z grafiką warsztatową oraz tematem: Ból i cierpienie – ognisko światła 
i ciemności, który sugerował ukryte głębiej skojarzenia, pobudzał wyobraźnię. Ewelina, 
Aleksandra, Marlena, Barbara, Justyna i Elżbieta to sześć ambitnych, konsekwentnych 
i upartych młodych kobiet, które rzuciły wyzwanie grafice pragnąc zgłębić wnikliwie jej 
tajniki, przy pomocy której miały powstać ich obrazy – opowiadania. Początki w takich 
przypadkach są przepełnione optymizmem. Z wielkim zapałem, dziewczyny, rozpoczęły 
poszukiwania własnej formy wypowiedzi dla sprecyzowania problemu, którego miała ona 
dotyczyć. Lecz, jak to bywa najczęściej, zaczęły się piętrzyć trudności. Czasami było mi 

Barbara Wziątek, Ból I, 2016, druk cyfrowy
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ciężko patrzeć na ich determinację w pracy nad projektem, nad matrycą a później widzieć 
czarną rozpacz wynikającą z uzyskanego efektu i chęć rezygnacji z wybranej wcześniej 
drogi. Długie rozmowy, korekty dra Michała Kurkowskiego, dr Katarzyny Pietrzak oraz 

Aleksandra Sońta, Dywizja, 2016, technika mieszana
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moje pomniejszały zbiorowy pesymizm, ból, zwątpienie a także zapładniały nowymi 
inspiracjami wyobraźnię. Wielość podejmowanych prób oraz systematyczna praca za-
częły przynosić oczekiwane efekty świadczące o bogatej wrażliwości w postrzeganiu 
świata. Ich prace są dyskretnym zapisem nastrojów, przemyśleń dotyczących problemów 
warsztatowych i formalnych, syntezy rzeczywistości, symbolu, aluzji, stanowią swoistego 
rodzaju dokument. Koncepcje graficzne udokumentowane praktycznymi działaniami 
skupiają uwagę i wyróżniają się. Uważam, że podjęte kilka miesięcy temu decyzje twór-
cze tych sześciu sympatycznych osób były trafne. Ich działania graficzne nie krzyczą, nie 
prowokują a jednocześnie nie są pozbawione nietuzinkowych treści oraz emocji. Są to 
interesujące i wrażliwe utwory plastyczne opowiadające o bólu i cierpieniu.

Andrzej Markiewicz

Wystawa towarzyszyła konferencji naukowej, „Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna – Teologia – Kultura”, 
która odbyła się w Warszawie 16 kwietnia 2016 roku.
Konferencja, odbywa się cyklicznie od 2012 r. z inicjatywy ks. dr. Dariusza Patera i dr. Mieczysława Szatanka. W roku 2016 orga-
nizatorami byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Współorganizatorzy, miedzy innymi: Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu. Patronat 
honorowy nad Konferencją objął Minister Zdrowia dr med. Konstanty Radziwiłł i Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. 
Prezentowany tekst Kilka zdań na temat prac graficznych studentów Pracowni grafiki warsztatowej, Wydziału Sztuki, Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu z wystawy pt.: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności” jest 
opublikowany w materiałach pokonferencyjnych pt.: Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna – Teologia – Kultura, 
Tom IV, pod redakcja naukową ks. dr. D. Patera, wydanych w roku 2016 przez Okręgowa Izbę Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza 
w Warszawie. 
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Współpraca pomiędzy Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 
a Katedrą Kultury Plastycznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 
na Słowacji – październik 2017 rok

 

W
ystawa prac dyplomantów Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki naszego 
uniwersytetu, z dziedziny malarstwa na tkaninie – batiku, została zaprezentowana 
w kwietniu 2017 r. w galerii Katedry Kultury Plastycznej Wydziału Pedagogicznego 

Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i spotkała się z dużym zainte-
resowaniem studentów i pedagogów, przyczyniając się do kontynuowania współpracy 
pomiędzy wydziałami w ramach programu Erasmus. 

Otrzymaliśmy zaproszenie Pana Dziekana, aby w najbliższym roku akademickim zorga-
nizować warsztaty batiku dla studentów tamtejszej Katedry Kultury Plastycznej. Zabrałam 
się więc do kompletowania potrzebnego warsztatu, ba, całej „kuchni malarskiej”, która 
zawierała oprócz farb, tkanin, pisaków do wosku, listew do ekspozycji, również maszynkę 
elektryczną, garnki do podgrzewania stearyny i żelazko do prasowania!

Pracowałam z dziesięcioosobową grupą studentek z pracowni prof. Jarosława Uhela. 
Warsztaty batiku trwały kilka dni i już w czasie pierwszych zajęć mogłam stwierdzić, że 
było to ciekawe doświadczenie dla obydwóch stron – dla mnie, pedagoga i dla studentek. 

Technika malarstwa na tkaninie, zwłaszcza w połączeniu z batikowaniem, to żmudny 
i długotrwały proces, wymagający wielogodzinnej pracy i cierpliwości. Pierwszą warstwę 
stanowi rysunek naniesiony na podłoże przy pomocy wosku lub stearyny, który po 
zastygnięciu tworzy szczelną warstwę ochronną i powstrzymuje barwnik przed przedo-
staniem się w osłonięte miejsca. Po zakończeniu barwienia i wysuszeniu, skorupa wosku 
jest usuwana, odsłaniając jasne wzory na zabarwionym tle; wcześniejsze, celowe łamanie 
skorupy rezerważu (wosku) pozwala uzyskać charakterystyczną materię, jakby sieć żyłek 
podobną do rysunku pajęczyny. Suche podłoże sprawia, że każde położenie pędzla jest 
widoczne i tworzy większe kontrasty; natomiast na zmoczonym materiale poszczegól-
ne dotknięcia pędzla łączą się płynnie ze sobą, tworząc ciekawe stopniowanie waloru 
i barw. Po wysuszeniu farby zdjęty wosk pozostawia rysunek kontrastujący z otoczeniem. 
Jeżeli kontrast jest zbyt znaczny należy wypłukać nadmiar farby, wkładając materiał do 
kąpieli wodnej. Następnie po wysuszeniu tkaniny można przystąpić do malowania tych 
fragmentów podłoża pozbawionych wosku metodą mokre na suchym. Proces kładzenia 
wosku i malowania można powtórzyć parokrotnie, w zależności od tego, na ile tworzona 
praca ma być wielobarwna i przestrzenna. Używając techniki batiku można wykonać 
rysunki bardziej precyzyjnie i  nie dopuścić do wzajemnego przenikania się kolorów, 
tworząc niepowtarzalne, unikatowe kompozycje. 

WARSZTATY BATIKU
MAŁGORZATA STRZELEC
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Ważne jest zastosowanie 
w/w  działań we właściwej ko-
lejności, aby nie zniszczyć świe-
tlistości barw i  wyrazistości ry-
sunku. 

Elementy przypadku i  nie-
przewidywalności mają również 
wpływ na charakter malarstwa 
na podłożach nie gruntowanych, 
dowodząc jednocześnie o wyjąt-
kowości tej techniki. Malarstwo 
na tkaninie, oprócz sprawności 
manualnej i  technicznej, uczy 
dyscypliny w budowaniu kompo-
zycji i  łączeniu barw, umożliwia 
wypowiadanie się w  formatach 
monumentalnych. Wielokrotne, 
laserunkowe nakładanie farb 
musi być zaplanowane i  prze-
myślane, ponieważ każde pocią-
gnięcie pędzla pozostawia swój 
ślad i jest nieodwracalne. 

Nowy warsztat otworzył przed 
studentkami nieznane możliwo-
ści wypowiedzi i  inspirował do 
wzmożonej pracy, co przełożyło 
się na powstanie 10. monumentalnych prac malarskich, ujawniając indywidualne podejście 
każdej z uczestniczek warsztatów. Batik stwarza ciekawe możliwości ekspresji artystycznej, 
budowania różnorodnych materii, i wydaje się, że od początku zawładnął wyobraźnią 
młodych malarek. Powstały wielobarwne kompozycje ze stylizowanymi formami, inspi-
rowane okolicznymi jesiennymi pejzażami, wyobrażeniami przyrody – wody i nieba, czy 
miejscowym folklorem. Technika batiku wzbogaciła wypowiedzi tak pod względem ry-
sunkowym jak i malarskim. Klimat warsztatów, zaangażowanie studentek oraz artystyczny 
wyraz powstałych prac oddaje dokumentacja fotograficzna, którą tworzył prof. Stanisław 
Zbigniew Kamieński. 

 Małgorzata Strzelec
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Autorka, profesor nadzwyczajny UTH Rad., kierownik Katedry Malarstwa Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

18.10.2017
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DRUGA PODRÓŻ DO PRAGI
ANDRZEJ BRZEGOWY

Z
apakowane szczelnie w folie grafiki i matryce przytulają się do siebie w bagażni-
ku, wypełniają go w całości. Wyłażą nawet na tylne siedzenie. Będą pokazywane 
w praskiej galerii. Wjeżdżamy w drugą część nocy. Reisefieber powoli mija, ustępuje 

pewności i skupieniu. To konieczne, by pokonać te 600 km (większość nocą). Co jakiś 
czas nadjeżdżają z naprzeciwka samochody, na czarnej płachcie nocy ich nadciąganie 
niepokoi bardziej. Obserwuję je od momentu pojawienia się na horyzoncie. Pędzą w na-
szym kierunku niczym rozgrzane do białości satelity. Jakbym prowadził statek kosmiczny 
w filmie Gwiezdne wojny. Profil K. na bocznej szybie pojawia się i znika, gdy tło rozświetli 
pojedyncza latarnia, albo dom. Światła na desce rozdzielczej odwracają uwagę od dro-
gi. „Można te światła trochę osłabić?”, „Pewnie można”. Ręka K. sięga pod kierownicę, 
manipuluje, przeszkadza kierować ale światła słabną. Lepiej. Przyklejam się wzrokiem 
do czerwonych, pozycyjnych wielkiej ciężarówki. Wodzi mnie za sobą po krętych i wą-
skich drogach dobrych kilkadziesiąt kilometrów. W dzień chciałoby się wyminąć ją jak 
najszybciej. Teraz daje mi, może fałszywe, poczucie bezpieczeństwa. 

K. i J. zasypiają albo tylko próbują zasnąć. 
Mijamy kolejne puste miasta. Pulsują żółte światła na skrzyżowaniach, jakby sygnali-

zowały przekroczenie jakichś granic, naruszenie ich intymności. Po nich pola wydają się 
jeszcze ciemniejsze tylko co jakiś czas, na horyzoncie pojawiają się plejady świateł. Znaczą 
miejsca spoczynku mieszkańców niewidzialnych domów. Na autostradzie warkot silnika 
głuszy ciche dźwięki radia, K. i J. zasnęły zobojętniałe na wskazówkę licznika. Pędzimy 
złączeni w różaniec pojazdów. W Opolu czarne niebo granatowieje. „Zmiana” – mówię. 
K. dopiero co rozbudzona, J. wyciąga ręce nad głowę. Parking i chłód powietrza. „Spać, 
spać, spać”. K. rusza, czuję spokój tylnego siedzenia i ciężar powiek. Kiedy je podnoszę, już 
dzień. Zegar pokazuje godzinę snu – mało, ale nie mogę więcej. Pejzaż zaczyna falować, 
unosi nas i ściąga w dół. Rozpadał się deszcz. Koniec z miłą i przyjemną jazdą. Coś za coś. 
Tu się poprawia a tam pogarsza. Kłodzko leży w dolinie. Jedziemy wokół niej. Na górze 
dostrzegam długi wysoki mur, z daleka wydaje się pozostałością po zamku. Na zbliżeniu 
widać pruską robotę fortecy. Geometria XVIII w. i późniejszych poprawek. Czerwień cegły, 
szarość betonu i kamienia, kąty załamań murów i ich nachylenie. Groza. Ilu ludzi padło 
podczas jej zdobywania? Pionowy fragment muru podziurawiony małymi otworami 
strzelniczymi, jak w piaszczystej skarpie nad Pilicą, gdzie ptaki miały swoje gniazda. Dalej 
serpentyny jezdni. Zaczyna splatać się w warkocz razem z płynącym obok potokiem. 
Mało nowych budynków, wszędzie poniemieckość. Czerwone dachy, dużo dziurawych, 
szachulcowe mury, cegła i tynk, nic drewnianego poza stodołami. Mury obłażą z tynku. 
Przed jednym z  nich stoi czerwona łaciata krowa. Jakby go przedrzeźniała. Trzy lata 
temu, niemal o tej samej porze, jechałem do Pragi z Ł. Podobna trasa ale już bardziej 
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zielono, przynajmniej na polach. Drzewa się ociągały. Zawsze się ociągają. Niektóre pola 
w tak soczystej zieleni, że aż nienaturalnej. Na jednym z nich stary, zrujnowany dom 
z zabudowaniami. Dziury w dachach i oknach, zraniona ceglasta szarość. Całość jak psia 
kupa na nowym dywanie. Polska mozaika nowego i starego, byle jakiego i tandetnego, 
aroganckiego i krzykliwego. Bałagan. 

Trzeba zatankować przed granicą. Na zamknięcie polskiego etapu kompleks podróż-
niczo-drogowy. Wszystko, co może być potrzebne żegnającemu nasze ziemie. W za dużej 
restauracji J. kończyła kawę. Patrzyłem przez okno. Szyby mokre od deszczu, za nimi 
góry. Brązowe, gołe drzewa porastające zbocza, pomiędzy nimi resztki śniegu. Na ściance 
filiżanki zaciek z fusów po ostatnim łyku kawy. Jakby miniatura widoku za oknem. Palce 
J. zaciskają się wokół naczynia, chcą jeszcze kawy. Na jednym z nich obrączka z porce-
lany. Inny, odgięty, sterczy wskazując kierunek paznokciem umalowanym na malinowo. 
„Trzeba wymienić walutę”, „Jest tu kantor?”, „Trochę dalej, za kawiarnią”. Błysk słońca 
na oku K. Nad górskimi zboczami kłęby chmur. „Pasek czystego nieba”, „Gdzie?”, „Tam, 
nad górą, tam, gdzie jedziemy”, „W Pradze już jest słońce”. Chichot K., J. tylko marszczy 
policzki w delikatnym uśmiechu.

W Pradze świeci słońce. Dojeżdżamy przed czasem. Krążymy w poszukiwaniu miej-
sca parkingowego. W galerii witają nas czeskie uśmiechy. L., nasz serdeczny przyjaciel, 
przedstawia każdego po kolei. W galerii trwa już montaż. Wnosimy swoje rzeczy, wszystko 
dzieje się za szybko. Jakbyśmy wpadli w środek centrum ewakuacyjnego. Albo tylko tak 
mi się wydaje. 

Większość prac już powieszona. Dodajemy nasze. Przywieźliśmy za dużo ale energiczna 
pani komisarz ani myśli rezygnować z któregokolwiek. Honor gospodarza i honor gościa 
nie mogą ucierpieć. 

Wieczorem idziemy na spacer po mieście. Najpierw z kwatery do centrum jakieś 4 km, 
później po starówce następne 4. Przerwa w knajpce. Piwo łagodzi ból nóg i zmęczenie. 
Wracamy wolnym krokiem ale pod wiatr. Przed dwoma laty z Ł. wyszliśmy z metra od 
razu na starówkę. Ulice wypełnione ludźmi po brzegi. Kolory skóry od białej do czar-
nej przez wszystkie odcienie. Najwięcej Azjatów ubranych na sportowo i uzbrojonych 
w elektronikę. Napierają na siebie, depczą po piętach, pokrzykują. Zbijają się w grupy 
trudne do ominięcia. Zatrzymywaliśmy się z Ł. co chwilę bezradni, zderzali z  idącymi 
w przeciwną stronę. Ciągle „Sooorry”, „Sorry”, „Och Sorry”,„Sorrry”. W końcu siedliśmy 
przy kawiarnianym stoliku zmęczeni, zagubieni i zrezygnowani. Zajęliśmy się chłonię-
ciem tej ludzkiej masy. Języki i kolory pomieszane i nie do odróżnienia, jakby otwarto 
wrota wieży Babel. I jeszcze oszołomienie wielkością historycznych budowli. Bogactwo 
i rozmach. „Po Pradze Kraków wydaje się miasteczkiem” – powiedział kiedyś MFS, „Nie-
możliwe” – pomyślałem. Możliwe.

Teraz chodzę z zamkniętymi ustami. Wyczerpała mi się lista komplementów dla tego, 
co widzę. L. wędruje z nami. Jest dobrym przewodnikiem, zawsze krok z przodu. Budynki 
wydają się mniejsze a miasto pustawe. Gdybym jednak widział je pierwszy raz takiego 
określenia bym nie użył. Teraz postrzegam Pragę w relacji do tego pierwszego wrażenia. 
Poprzednio nie starczyło czasu na Hradczany, które przypominają o sobie piętrząc się na 
horyzoncie. Jak mylne sprawiały wrażenie z tej strony widać dopiero kiedy wchodzimy 
pomiędzy katedrę Św. Wita i Pałac Prezydencki. Jak mijamy kolejne i kolejne budowle. Jak 
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idziemy cały czas pod górę, pod Atlasami w fasadach (K. i J. podziwiają ich muskulaturę), 
złoconymi orłami i nie widać końca tych turystycznych amorów. To, co wyglądało jak 
spiętrzona nadmiernie wycinanka z kartonu, teraz nabiera ciała, pęcznieje i rozrasta się 
a każdy zaułek chichocze „Nabrałeś się”. Za katedrą uliczka mikroskopijnych domków, jak 
z bajki Andersena. Wygłaskane, wymuskane, wymalowane. W okienkach sztuczne kwiaty, 
przed wejściem, płotek z heblowanych deszczułek jeszcze pachnie farbą. Tu zrywa się 
nić jaka łączyła moją wyobraźnię z przeszłością. Zapał do poprawiania wszystkiego prze-
kroczył rozsądną granicę. Turystom jednak to nie przeszkadza. Kleją się do ścian, drzwi, 
okien. Kleją się do siebie, ozdabiając twarze w uśmiechy by utrwalić tę wizytę aparatem 
cyfrowym. Puścić w świat informację „Tu byłem/byłam”. Potwierdzić, udowodnić sobie 
i innym pobyt w tym świętym miejscu turystyki. 

I jeszcze do muzeum, pomiędzy Rubensa, Rembrandta, Goyę, Velasqueza i innych. 
Tam cisza i spokój, w której trzask parkietu rodzi obawę, że poruszy zastygłe oczy, usta, 
twarze na portretach. Że pani z popękaną gałką oka, z grudkami farby na czole spyta 
„A pan skąd?”. Albo wystraszy muchy i motyle żerujące na holenderskich kwiatach. A gdy 
potrącony przypadkowo obraz włącza alarm, katastrofa wydaje się nieunikniona. Kilka 
sekund trwa oczekiwanie na strażników. Zjawiają się szybko. Dziwne, że razem z nimi 
nie ciągnie tłum postaci wyległych z obrazów, chcących zobaczyć, kto śmiał naruszyć 
ich święty spokój. Szare mundury strażniczek to dobre tło dla stanowczości w twarzach. 
Japońskie ukłony i bicie w piersi. Wystarczy na dzisiaj. 

„Cezanne – otwórz się” powiedziałem, wpatrując się w kilka okrągłych jak kule owoców. 
Niebieska patera i chropowate skórki jabłek, szare tło z zarysem liścia. W starym złocie 
szerokiej i zdobnej ramy trzy dziury po robakach. Nie w jabłkach. Te są zdrowe i koloro-
we i pewnie pachniały. „Cezanne – otwórz się” – powtarzam i tupię nogą (cicho, żeby 
nikt nie usłyszał). Nie otwiera się. Słyszę paplanie dziecka i kobiety. Zerkam ciekawskim 
okiem w ich stronę. Mówią szybko w nieznanym języku (chyba francuski albo hiszpański). 
Kobieta szczupła, cała w czerni, ciemne, kręcone włosy, tylko usta karminowe (jednak 
Hiszpanka – przynajmniej z wyglądu). Jej mały synek ubrany w niebieski dżins, przecha-
dza się wzdłuż ściany. Wyciągnął rączkę w kierunku wiszących obrazów, ale nie patrzy na 
nie. „Picasso, Picasso, Picasso, Picasso, Picasso, Picasso” mówi, jakby przestawiał każdego 
z nich. „Ten to Matisse” – szepczę. Nie zwraca na mnie uwagi. Za chwilę dogania go mama 
i coś papla do niego. Delikatnie chwyta za rączkę i ciągnie za sobą. Wskazuje na ścianę. 
Z kilku słów rozpoznaję „Van Gogh”. „Tak, to Van Gogh” – mówię ale cicho, żeby mnie nie 
usłyszeli. Posuwam się wzdłuż ściany, od obrazu do obrazu. Cofam się – jeszcze raz Van 
Gogh „Więc to tak”. Obraz klarowny i czysty, jakby cięty w krysztale. Kształty określone 
i wyraźne. Hiszpanie zawracają. Mały wlecze się z tyłu. „Picasso, Picasso” – mówię do 
niego cicho, kiedy przechodzi obok. Zerka na mnie przez chwilę i idzie dalej. Na środ-
ku sali postawiono ławę, jakby przewidywali, że ktoś będzie jej tu potrzebował. Ja jej 
potrzebuję bo nogi już bolą a tu Van Gogh. Jest wyjątkowy, nawet w sali, gdzie roi się 
od Picassa, Gauguina, Matissa, Braque’a. Siedzę na wprost niego. Chłodny błękit, zieleń, 
trochę żółci i oranżu. Na pierwszym planie kłębowisko traw. Przeważnie błękit i zieleń. 
Dalej łąka w żółte plamki na jasnej zieleni. Cyprys i kilka domów z pomarańczowymi 
dachami zanurzonych w kłębach drzew. Mam wrażenie, że patrzę na witraż, tyle tam 
światła. Brnę po kolana w tej łące i czuję wiatr na twarzy. „To nie może być tak doskonałe”. 
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Na niebie kłębią się chmury. Miejscami żółte, jakby wytarzały się wcześniej na łące. Inne 
rozciągnęły się po kociemu. W oddali ultramarynowy zarys gór. Ten sam kolor buszuje 
w trawach na pierwszym planie. „Śpieszył się. Zaraz strzeli sobie w głowę”. L. stoi obok, 
pokazuje datę na podpisie pod obrazem.

Próbuję sobie wyobrazić, jak postrzegali te obrazy współcześni mu ludzie. Do tej pory 
znali Maneta, Moneta, Pisarro, Sisleya. Najmocniejsze uderzenia. Z naszej perspektywy 
łagodne baranki w porównaniu z Van Goghem. On musiał być dla większości szokiem. 
Współcześni mu nie znali nic bardziej śmiałego, bezceremonialnego, tak różnego od 
rzeczywistego świata, nieporównywalnego z  niczym. Nawet jego następcy: Vollard, 
Denis, Matisse złagodzili nieco drapieżność i surowość tej sztuki. „Zmiękczyli” kontury, 
złagodzili kolor, spowodowali, że jego wizje w ich wersji stały się bardziej „malarskie”. 
A teraz tak oczywisty i normalny, opatrzony Słonecznikami aż do bólu. 

Piętro niżej sztuka współczesna. Szkło, plastik, blacha stalowa, beton itd. Minimalizm 
i maksymalizm. Na podpisach pod pracami znane i sławne nazwiska. Dziwię się. Jest i Aba-
kanowicz (to już czwarte polskie nazwisko w tym budynku – nie licząc nas, oczywiście). 
Dalej olbrzymie koło zamalowane jaskrawymi barwami. Ich plamy mają grubość kilku 
centymetrów. Nałożone prosto z tuby, wylane z wiadra, spuchnięte. Czy to współczesny 
Van Gogh? Może powinien strzelić sobie w głowę. Omijam szerokim łukiem. Przy wyjściu 
mogłaby być wycieraczka. Chciałbym wyczyścić sobie głowę bo zawiodłem się (na sam 
skraj wątpliwości). Schodzę szybko na dół, gdzie od godziny czekają na mnie znudzeni 
L., J., i K. 

Czas na wernisaż. Wcześniej czeski obiad w praskiej knajpce. Nie może nie smakować 
bo podlany miejscowym, ciemnym piwem. Nieduża galeria wypełniona całkowicie ludź-
mi. Średnia powyżej średniej. Pani kuratorka L. W. przed mikrofonem. Niewiele z tych 
słów rozumiem. Brawa. Dźwięki wiolonczeli i Bach na koniec. Jeszcze raz brawa. Teraz 
już mocniejsze. Kręcimy się po sali, jakby ocieranie się o siebie było formą przekazu na-
gromadzonej energii. Albo sposobem jej rozładowania. Powinny skakać z jednego na 
drugiego ładunki elektryczne, ale nie skaczą. Jeszcze wspólna kolacja z organizatorami. 
Restauracja jest reprezentacyjna. W stylu przedwojennym. Gustowna, drewniane boaze-
rie w kolorze czerwonego wina, ciepłe, łagodne światło. Podobno wystrój oryginalny 
i można tu spotkać miejscowe sławy. Nie rozpoznaję żadnej ale też nie rozglądam się za 
bardzo. Nie mogę zignorować tej informacji. Atrakcją głównej sali i całej restauracji jest 
obraz. Wisi w niej od początku istnienia. Mężczyzna o smętnej twarzy siedzi przy stoliku 
kawiarnianym. Przed nim kobieta, przeźroczysta i zielona jak butelka. To ma być zjawa, 
wizja tegoż artysty po spożyciu absyntu. W tamtych czasach zresztą nadmiernie pitego. 
Robię fotografię i wracam do stolika. Mierzymy w siebie aparatami fotograficznymi. Wy-
gląda to groźnie. Jakbyśmy chcieli się pozabijać, ale pożegnanie jest serdeczne. Klepiemy 
się po plecach. Przeżyliśmy ten wybuch czułości. Zbieramy nasze rzeczy, pakujemy do 
samochodu. Teraz jest więcej miejsca. Można nawet położyć się na tylnym siedzeniu. Poza 
tym, wyjazd z miasta w którym się było, zobowiązuje do uważnej obserwacji mijanych 
miejsc. Może nawet bardziej uważnej, niż gdy się wjeżdża. Masywny i majestatyczny 
budynek Parlamentu rozpływa się w Wełtawie. Oświetla go wiele lamp, ma ciepły kolor. 
W ciągu dnia, kiedy wjeżdżaliśmy, był ponury, szaro brązowy. J. zasypia, K. prowadzi. Ja 
patrzę odrętwiały, zmęczony, na odbicia w szybie twarzy J. i K. Mijane samochody robią 
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nam karuzelę cieni w naszej kabinie. Kręcą się po niej, jakby szukały miejsca, żeby się 
wydostać. Obserwuję to zjawisko. Później ruch na drodze maleje. Nie ma już co oglądać. 
Powrotna droga to jak film odtwarzany od tyłu. Miasteczka, wsie, jeziora rozsiadły się 
w nowych miejscach. Drogi zapętliły w nowe węzły. Światła stworzyły inne konfiguracje. 
Jakbyśmy swoim poprzednim przejazdem naruszyli jakiś porządek. Jakby wszystkie 
elementy mijanego pejzażu leżały sobie luźno na ziemi i podobnie jak jesienne liście na 
asfalcie układały się w nowe formuły po każdym przejeżdżającym samochodzie.

Myślę o  naszych pracach pozostawionych w  praskiej galerii. Oddalają się, maleją, 
znikają. Jakby utonęły w masie budynków: kościołów, pałaców, zamków, kamienic. Przy-
gniotły je i wchłonęły. Wessał je jakiś gigantyczny stwór, który ani się nimi nie naje ani 
nie dostanie od nich niestrawności. Stały się pyłkami kurzu wypełniającymi pory jego 
skóry, które zmyje pierwszy, większy deszcz.

Na pożegnanie Czech ogromne (czy dlatego, że noc?) jezioro. Granatowo-czarne niebo 
z cekinami gwiazd zlewa się z lekko pomarszczoną taflą wody i gdyby nie linia świateł 
na horyzoncie, można by zgubić granice pomiędzy nimi. Pamięć podsuwa skojarzenie 
niemal tak automatyczne jak widok dzbanka ze słonecznikami. Na pożegnanie Czech 
„Van Gogh”.

Andrzej Brzegowy, 
czerwiec 2015

Autor, profesor nadzwyczajny UTH Rad., pracownik Katedry Grafiki i Projektowania Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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P
oczątek XXI wieku przyniósł niezwykle postępowy mariaż dwóch dziedzin nauk: 
socjologii i  filmoznawstwa. Film stał się przedmiotem badań socjologów, którzy 
traktowali go jako zjawisko ukazujące bycie w  kulturze i  zaczęli analizować jego 

komunikacyjny aspekt. Wkrótce i filmoznawcy zaczęli sięgać po socjologiczne metody 
analizy filmu, badając między innymi społeczne i kulturowe uwarunkowania twórczości 
filmowej i jej odbioru.

Niniejszy artykuł został zainspirowany lekturą książki Andrzeja Gwoździa Obrazy i rze-
czy. Film między mediami1. Idąc śladem badań autora, postanowiłam skoncentrować się 
na zagadnieniach związanych z wpływem nowych mediów na kształt współczesnego 
kina, pomijając problemy związane z rozwojem technologicznym i recepcją telewizji. 
Biorąc pod  uwagę fakt, że wspomniana pozycja została wydana piętnaście lat temu, 
odwołałam się do najnowszych badań z  zakresu filmoznawstwa i  medioznawstwa, 
zwracając uwagę przede wszystkim na te zagadnienia, które mają powinowactwa z so-
cjologią kultury. Skoncentruję się zatem na relacjach: dzieło filmowe i widz, ukazując, 
w jaki sposób nowe media i technologie zmieniły status współczesnego widza kinowego 
i odbiorcy sztuki filmowej.

Parafrazując słowa Raymonda Bayera: „jakie społeczeństwo, taki film”2, można po-
szerzyć je o stwierdzenie: jakie technologie, taki film. Stanowi to celne otwarcie moich 
rozważań, a także może posłużyć za proroctwo związane z przyszłymi zmianami, które 
nas będą czekać w tej dziedzinie.

Socjologia filmu i zakres jej badań
Tadeusz Lubelski definiuje socjologię filmu jako „kierunek badań filmoznawczych ko-
rzystający z osiągnięć socjologii dla opisu i interpretacji instytucji kina oraz publiczności 
kinowej”3. Autor Encyklopedii kina zauważa, że w drugiej połowie XX wieku socjologia 
filmu przestała być dyscypliną wyłącznie empiryczną i ugruntowała swój status dyscypliny 
teoretycznej. Badacze uznali, że konieczne jest szersze spojrzenie na rolę kina w obszarze 
komunikacji kulturowej i połączenie tego z refleksją nad tekstem filmowym.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym prekursorem badań w zakresie socjo-
logii filmu był Stanisław Salzman, autor artykułu Socjologiczne widzenia kina4, a w okresie 
powojennym Kazimierz Żygulski, który opublikował między innymi dwie prace badawcze: 
Socjologia filmu: elementy socjologii kultury i socjologii filmu5 i Bohater filmowy. Studium 

1 Gwóźdź A., Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków, Universitas, 2003.
2 Bayer R., Le cinéma et les études humaines, „Revue Internationale de Filmologie” 1947, nr 1, s. 33.
3 Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków, Biały Kruk, 2010, Socjologia filmu, s. 909.
4 Salzman S., Socjologiczne widzenia kina, [w:] J. Bocheńska, Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898 – 1939, Wrocław, Ossolineum, 1975.
5 Żygulski K., Socjologia filmu: elementy socjologii kultury i socjologii filmu, Warszawa, Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.

O WPŁYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII NA RELACJE: 
DZIEŁO FILMOWE – WIDZ, 

CZYLI CO JEST PRZEDMIOTEM BADAŃ 
SOCJOLOGII FILMU W XXI WIEKU

ANNA RÓWNY 
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socjologiczne6. Kontynuatorem badań Żygulskiego był Kazimierz St. Michalewicz, który 
w 2003 roku opublikował rozprawę Film i socjologia: polskie powojenne badania i refleksje7.

Do zakresu badań socjologii filmu wchodzą zagadnienia związane z analizą sytuacji 
społecznych ukazywanych w filmach i ich konfrontacja z rzeczywistością społeczną, a tak-
że odniesienie ich do analogicznych sytuacji w innych artystycznych środkach wyrazu 
różnych dziedzin sztuki. Socjologów filmu interesuje również oddziaływanie utworów 
filmowych na społeczeństwo, czyli społeczna recepcja filmów związana z problemem 
widza i warunków społecznego odbioru filmów. Na ujęcie socjologiczne zasługuje rów-
nież zagadnienie: autor i dzieło filmowe w kontekście społecznych i kulturowych uwarun-
kowań twórczości filmowej i jej odbioru. Prowadzone są także liczne badania dotyczące 
socjologii badań publiczności kinowej i roli instytucji filmowych w społeczeństwie.

W mojej pracy ograniczę się do ukazania dwóch kierunków z badań socjologicznych: 
komunikacyjnych aspektów kultury i bycia w kulturze, uwzględniając rozwój technologii.

Komunikacyjne aspekty kultury, czyli o relacji widz i dzieło filmowe
Istotę badań socjologii kultury stanowią społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze 
i  wzajemne relacje społeczeństwo – kultura. Myśląc o  sztuce filmowej w  kontekście 
komunikacyjnych aspektów kultury, bierze się głównie pod uwagę dwie relacje: widz – 
dzieło filmowe i widz – autor. Zajmę się pierwszą z nich, przypominając o funkcji i statusie 
widza, a także dokonam próby ukazania, w jaki sposób nowe technologie w obrębie 
sztuki filmowej, wpłynęły na ich użytkowników/odbiorców.

Marek Hendrykowski widzem filmowym nazywa „indywidualnego uczestnika procesu 
komunikacji filmowej”8. Tadeusz Lubelski rozszerza powyższą definicję o  rozważania 
dotyczące podziału widzów na: „naiwnych” (szary widz) i  koneserów, kierując się ich 
przygotowaniem do odbioru filmów9.

Różne typy badań w zakresie humanistyki wyłaniają swego własnego widza. I tak: 
w psychologii widz stanowi centrum, wokół którego obraca się tzw. sytuacja filmowa, 
w semiotyce – jest jednym z uczestników aktu mowy i jej obiegu, zaś w socjologii stanowi 
jeden ze składników instytucji kinematograficznej.

Alicja Helman w artykule poświęconym różnym modelom odbiorcy10 odwołuje się 
do początków kina i określa pierwszego widza jako widza biernego, który ze względu 
na novum sztuki filmowej, miał przede wszystkim nauczyć się odbierać tekst filmowy. 
W  miarę rozwoju kina i  ambicji twórców filmowych oczekiwania wobec widza rosły 
i ukształtowały wkrótce tzw. widza kontemplującego.

Z punktu widzenia komunikacyjnych aspektów socjologii kultury interesować mnie 
będzie kognitywna teoria widza filmowego, bowiem jest ona oparta na badaniach empi-
rycznych i zakłada, że odbiór filmu to proces poznawczy, w którym uczestniczy człowiek 
świadomy własnych doznań (w odróżnieniu od teorii psychoanalitycznej opartej na ogra-
niczonym udziale świadomości). Według kognitywistów widz, posługując się wiedzą, 
nabytymi kompetencjami, świadomie i aktywnie odbiera tekst filmowy i nadaje znaczenia 

6 Żygulski K., Bohater filmowy: studium socjologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1973.
7 Michalewicz K. St., Film i socjologia: polskie powojenne badania i refleksje, Warszawa, „Neriton”, 2003.
8 Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań, „Ars Nova”, 1994, s.323.
9 Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków, Biały Kruk, 2010, Widz filmowy, s. 1040 – 1041.
10 Helman A., Modele odbiorcy, „Kino” 1988, nr 3.
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temu, co ogląda. David Bordwell, twórca teorii kognitywizmu filmowego, dzieli tę wiedzę 
na trzy typy: wiedzę o świecie, wiedzę o opowiadaniach (narracji) i wiedzę o środkach 
filmowych i sposobach ich użycia11. Alicja Helman wprowadza między realnego widza 
a podmiot w tekście filmowym trzecią figurę – tzw. spektatora, wskazującego na istnie-
jące między nimi napięcie, które umożliwia odbiór filmu jako złożony proces negocjacji12.

Przywołując różne koncepcje widza filmowego, warto wspomnieć o  teorii „widza 
przy oknie” autorstwa Andre Bazina, który zakładał, że skoro film jest „oknem na świat”, 
to widz właśnie w nim jest usytuowany. Psychoanalitycy kina ukuli termin „widz przed lu-
strem” (Christian Metz), wiążący odbiór filmu z odnoszeniem go do własnych doświad-
czeń, cech charakteru i poszukiwań własnego „ja”. Antropolodzy kultury wyróżniają dwa 
typy widzów: apolliński typ odbiorcy, który kontempluje, reaguje w sposób ograniczony 
i  dionizyjski typ odbiorcy, który bierze fizyczny udział w  procesach twórczych (kino 
interaktywne).

Przez poznanie tekstu filmowego odbiorca staje się współtwórcą i  uczestnikiem 
kultury. W tekście audiowizualnym wymaga się od odbiorcy myślenia obrazami i akty-
wizowania emocji13. Drugi aspekt tej definicji stał się inspiracją do badań Béli Balázsa 
i Edgara Morina, którzy zajęli się procesem identyfikacji – projekcji w percepcji filmu. 
Pierwszy z  nich napisał: „Siedząc w  kinie czujemy, jak kamera filmowa porywa nasz 
wzrok, zmuszając nas do zajęcia się akcją filmu. Patrząc na przestrzeń obrazu filmowego, 
odnosimy wrażenie, że znajdujemy się wewnątrz klatki filmowej otoczeni postaciami 
filmu. Bohaterowie filmu nie muszą opowiadać nam, co czują, bo przecież sami to wi-
dzimy. To zaś, co oni widzą, widzimy tak samo jak i oni (…). Moja osobowość utożsamia 
się z postaciami filmu (…). Moje oczy znajdują się teraz w kamerze i utożsamiają się ze 
spojrzeniem bohatera filmu. On zaś patrzy moimi oczami. Jest to proces psychologiczny, 
który nazywamy identyfikacją”14. Socjolog i antropolog Edgar Morin za specyfikę od-
bioru zjawiska ekranowego uznał wspomnianą projekcję – identyfikację i uczestnictwo 
uczuciowe15. Zwrócił jednak uwagę na ważny problem, że nie każdy film dla każdego 
odbiorcy jest tak samo czytelny, ponieważ jest wytworem określonego społeczeństwa, 
zatem „wartości, obyczaje, przedmioty nieznane w jakimś społeczeństwie, będą wyglą-
dać obco na ekranie”16. Powyższe spojrzenie na komunikację filmową mocno akcentuje 
jej społeczne uwarunkowania.

Badając pola znaczeniowe pojęcia widz filmowy, nie sposób nie odnieść się do zmian 
wynikających z rozwoju technologii i technik przekazu dzieła filmowego w XX wieku. 
Przemianą widza filmowego w  odbiorcę komunikowania audiowizualnego zajął się 
Wiesław Godzic17, który wyodrębnił trzy wyróżniki tzw. widza społecznego: nastawienie 
na społeczną konsumpcję, powiązanie z interaktywnością widzianą jako przyjemność 
(materiały audiowizualne w sieciach komputerowych) i kontrolowanie i ocenianie zja-
wiska współczesnej kultury, podkreślającego tym samym własną indywidualność, bądź 
tożsamość grupową (przynależność do danej grupy lub subkultury).
11 Ostaszewski J., Film i poznanie: wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
12 Autor – Film – Odbiorca, pod red. Alicji H., Wrocław, Wiedza o Kulturze, 1991.
13 Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. E. Szczęsnej, Warszawa, WSiP, 2002, Odbiorca tekstu kultury, s. 190.
14 Balázs B., Wybór pism, Warszawa, Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957, s. 64.
15 Morin E., Kino i wyobraźnia, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, s. 116-130.
16 Ibidem, op. cit.
17 Godzic W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków, Universitas, 1996.
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Kino od ponad stu lat organizuje sposób życia społeczeństwa. Nie tylko jest formą 
rozrywki, sposobem spędzania wolnego czasu, ale poprzez swój przekaz oddziałuje 
na modę, język i  kształtowanie postaw (szczególnie u  młodych odbiorców). Stanowi 
nieustanną inspirację dla naukowców, artystów, reprezentujących inne dziedziny sztuki, 
a także odbiorców sztuki filmowej, którzy mają wobec niej różne oczekiwania, a w kul-
turze ikonolatrii, która wyparła tekstulatrię, nie wyobrażają sobie bez niej życia. Rozwój 
nowych technologii nie doprowadził do końca kina, co wieszczono u schyłku wieku XX, 
ale raczej spowodował narodziny nowych zjawisk, które z punktu widzenia socjologii, 
okazują się niezwykle interesujące. Filmoznawcy i  medioznawcy zaczęli analizować 
zjawisko kina nowych mediów i kina cyfrowego, które zmieniło nieodwracalnie relacje: 
widz i dzieło filmowe. Zagadnienie to rozwinę w następnym paragrafie.

Kino nowych mediów i jego odbiorca
Sytuacja odbioru filmu w kinie ma charakter pasywny. Wynika to z pozycji widza, który 
w ciemnej, zamkniętej szczelnie sali projekcyjnej, siedzi tyłem do aparatu projekcyjnego 
i spogląda na wyświetlany przez niego obraz. Jego jedyna aktywność ogranicza się do 
opisywanego wcześniej mechanizmu projekcji – identyfikacji. Sytuacja seansu to również 
przekazywanie wypowiedzi i jej odbiór, czyli zaistnienie aktu komunikacji. Komunikację 
filmową definiuje się jako „czerpanie z właściwego temu medium repertuaru znaków 
wizualnych i  audytywnych w  celu dostarczenia informacji osobie, która film ogląda. 
W rzeczywistym procesie komunikacji biorą zatem udział produkt o nazwie film oraz widz. 
Wprawdzie z owym produktem, a zwłaszcza z procesem jego powstawania, związany 
jest nierozerwalnie reżyser i współpracująca z nim ekipa realizacyjna, jednak nie wystę-
pują oni w roli komunikatorów. Z kolei odbiorca znajdujący się w kinie nie jest w stanie 
nawiązać aktywnego dialogu z produktem, nie mówiąc już o zdolności oddziaływania 
na niego. Komunikacja filmowa pozostaje zatem z początku dość abstrakcyjną formą 
komunikacji, ukształtowaną w dodatku – jak się wydaje – pod wpływem nadzwyczaj 
wyraźnej jednostronności i ukierunkowania”18. Warto również przypomnieć, że film bez 
odbiorcy nie przekazuje żadnych komunikatów i treści.

Andrzej Gwóźdź, autor książki Obrazy i rzeczy. Film między mediami zwraca uwagę 
na fakt, że „teoria mediów koncentruje swoją uwagę bardziej na rzeczowych aspektach 
komunikowania, jego formach symbolicznych, niż na społecznych implikacjach i skutkach 
działania mediów, które pozostają domeną teorii komunikowania”19. W moich rozwa-
żaniach będę opierać się na badaniach filmoznawczych i medioznawczych, kierując się 
społecznym powinowactwem obu nauk. Zagadnienie dotyczące wpływu technologii 
na relacje: dzieło filmowe – widz wykracza dalece poza obręb obu powyższych dziedzin, 
bowiem odnosi się również do zmiany stylu życia współczesnego człowieka i recepcji 
współczesnej kultury, a także jego statusu widza/odbiorcy, czyli uczestnictwa w kultu-
rze. Powyższe problemy wiążą się z tematem dynamiki kultury, niezwykle inspirującym 
w badaniach współczesnych socjologów.

Ryszard W. Kluszczyński, rozpatrując różne konteksty, sztukę nowych mediów definiuje jako:

18 Hartmann E.- M., Cyfrowe przestrzenie komunikacji. Recepcja filmu na DVD – widz jako współautor, Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków, 
Universitas, 2012, s. 285.
19 Gwóźdź A., Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków, Universitas, 2003, s. 34.
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„1.sztukę tworzoną przy użyciu mediów technicznych;
2.sztukę mediów elektronicznych;
3.sztukę mediów cyfrowych;
4.sztukę mediów interaktywnych;
5.sztukę mediów sieciowych”20.
Podział ten można również odnieść do sztuki filmowej, która zaczęła sięgać po nowe 

technologie nie tylko przy produkcji filmów, zmianie nośników, z których filmy są w kinach 
wyświetlane, ale również do celów związanych z digitalizacją i cyfryzacją dziedzictwa 
filmowego. Internet stał się również dystrybutorem przekazów filmowych, przyczyniając 
się tym samym do łatwiejszej dostępności filmu i możliwości decydowania o tym, kie-
dy i jaki film widz chce obejrzeć. Z socjologicznego punktu widzenia wynika, że nowe 
technologie wpłynęły na sposób życia społeczeństwa i organizację jego czasu wolnego. 
Lev Manovich zauważył, że „kino próbkowało czas, ale zachowywało w niezmienionej 
postaci jego linearne uporządkowanie (kolejne punkty na linii czasu stają się kolejnymi 
klatkami), nowe media porzucają ten model reprezentacji, by sposób prezentowania czasu 
poddać w pełni ludzkiej kontroli. Czas jest mapowany na dwuwymiarową przestrzeń, 
gdzie łatwiej można nim zarządzać, analizować i przetwarzać”21.

Alicja Helman, już ponad dwadzieścia lat temu zauważyła, że „typowa postawa ki-
nowa oparta na uczuciowym uczestnictwie, zespole projekcji — identyfikacji, ustępuje 
miejsca postawie pełnej dystansu, postawie gracza bezbłędnie operującego regułami 
gry. Obcowanie ze sztuką, a także formy uczestnictwa w rozrywce, uległy dziś gwałtow-
nemu przyspieszeniu. Obcujemy z koncentratami, z dawkami maksymalnie nasyconymi 
taką wielością bodźców, że nasza percepcja ledwie zdoła im sprostać. Ponieważ tępieje 
nasza wrażliwość, bodźce muszą być coraz ostrzejsze, coraz bardziej szokujące. Radykalne 
rozwiązanie w sferze wizualnej można porównać do cięcia żyletką po oczach, podczas 
gdy z ogłuszającego hałasu w sferze audialnej chwytamy już tylko podstawowe figury 
stymulujących rytmów”22. Patrząc na to z perspektywy badacza z XXI wieku trudno się 
z tym nie zgodzić. Andrzej Gwóźdź w książce Kino po kinie napisał, że w naszych czasach 
„film jest telewizją, jest wideo, jest DVD, jest internetem, jest grą komputerową (…); a kino 
z kolei bywa muzeum, galerią, salą operacyjną czy podniebnym entertainmentem”23. 
Zmiana paradygmatu otworzyła drogę badań socjologom mediów i filmu.

Wraz z pojawieniem się ekranów komputerowych, z wielością współobecnych i na-
kładających się okien graficznego interfejsu, pojawiło się pojęcie wirtualnego okna 
opisane przez Anne Friedberg w rozprawie „Wirtualne okno. Od Albertiego do Micro-
softu”. Badaczka definiuje w niej film jako „medium do przechowywania – różniący się 
wersjami: wideo, DVD, komputerowego dysku, bazy danych, serwera online. Widzowie 
są użytkownikami lub graczami, którzy korzystają z interfejsu – różniącego się rodzajem: 
pilotów, joysticków, gogli i rękawic, oraz skafandrów. Jak oparte na chemii analogowe 
obrazy cyfrowe, tak kino ustąpiło systemom cyrkulacji i transmisji, które zlikwidowały 
ekran projekcyjny i połączyły monitory komputera oraz telewizji z dialogiczną interak-

20 Kluszczyński R. W., Estetyka sztuki nowych mediów. Dostępne na: http://www.medialarts.pl/download/skrypty/Estetyka-sztuki-nowych-mediow.pdf. 
Dostęp z dn. 5 marca 2014 r.
21 Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006, s. 122.
22 Helman A., Kino jest kinem, jest kinem, jest kinem, „Dekada Literacka” 1995, nr 10.
23 Kino po kinie, red. A. Gwóźdź, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2010, s. 12.
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tywnością telefonu”24. Wpłynęło to oczywiście nie tylko na dostępność, ale także na 
sposoby przeżywania i czytania różnymi zmysłami dzieła filmowego.

Twórcy filmowi, mając świadomość, że widz ma dostęp do ich dzieła na płytach Blu-
-ray, DVD, czy w internecie na platformach VOD, zatem może je wielokrotnie oglądać, 
wracać do pewnych fragmentów, zaczęli eksperymentować w zakresie fabuły, która stała 
się nielinearna, obudowana wieloma szczegółami trudnymi do wychwycenia w trakcie 
jednej projekcji kinowej. Mirosław Filiciak zauważa, że możliwości te rozbudowano 
również o  „obudowanie filmu siecią paratekstów (coraz częściej film oglądamy obok 
wywiadów z twórcami i aktorami, z reżyserskim komentarzem, filmem typu making – of, 
itp.)”25. Można uznać tym samym, że widz, który ma dostęp do filmu na własnym nośni-
ku, samodzielnie decydując o rekonstrukcji materiału filmowego, uzupełnia lub czasem 
wzbogaca intencje reżysera, staje się więc współtwórcą oglądanego dzieła26.

Współczesny odbiorca ma coraz większe wymagania, chce, żeby kino przekraczało 
swoje granice i było intermedialne. Wiesław Godzic stwierdził, że dla odbiorcy „obo-
jętne się staje, na jakim ekranie widzi obrazy, a także, czy są one prezentowane przez 
stację nadawczą w tej chwili, czy tylko wyjęte przez użytkowników z cyfrowej biblioteki. 
(…) Kino się zmienia, wykorzystując telewizję i  internet”27. Narracja filmowa kina ery 
komputerowej zaczęła być wykorzystywana do tego, żeby zaangażować widza w opo-
wiadaną historię, zmusić go do dokonania wyboru ścieżek, zaangażować w interakcję 
z bohaterami28. Kultura audiowizualności spowodowała, że kino nie jest już jedynym 
sposobem komunikowania się za pomocą ruchomych obrazów. Człowiek spędza dużo 
czasu, korzystając z telewizji cyfrowej, platform telewizyjnych, VOD, grając w skompli-
kowane komputerowe gry fabularne, również z  „wirtualnymi” przeciwnikami online. 
Joanna Wojnicka dochodzi do wniosku, że „współcześnie coraz trudniej o wyznaczenie 
granicy pomiędzy realistycznym modelem kina, a daleko posuniętym kreacjonizmem”29. 
W kontekście nauk socjologicznych, możemy tu mówić o procesie socjogenezy, w którym 
jednostki wspólnie wytwarzają obiekty/teksty kultury.

Piotr Sitarski w swojej rozprawie sprzed kilkunastu lat „Rozmowa z cyfrowym cieniem. 
Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej”, analizując status odbiorcy, zauważył, 
że rozwijające się media interaktywne mają duży potencjał wspólnotowy. Nie chodzi tu 
tylko o stworzenie okazji do nowych form kontaktu, ale również o umożliwienie kreowa-
nia własnego społecznego wizerunku odbiorcy – twórcy30. Dziś jest to bardzo widoczne, 
kiedy analizujemy tzw. kulturę Youtuberów i generowane przez nich formy uczestnictwa 
w kulturze. Technologiczną, kulturową i społeczną działalność użytkowników YouTube 
poddała analizie Marta Majorek w książce „Kod YouTube. Od kultury partycypacji do 
kultury kreatywności”. Opisała tam miedzy innymi zjawisko videomemów polegające 
na wstawaniu tekstu do fragmentu filmu, który nadaje nowych znaczeń i stanowi arty-
styczną formę pastiszu i parodii, wpisując się tym samym w pojęcie kultury kreatywno-
24 Friedberg A., Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2012, s. 436.
25 Filiciak M., Film jako zdarzenie wizualne. Relacje kina i innych mediów w epoce cyfrowej – przypadek gier wideo, [w:] Kino po kinie, red. A. Gwóźdź, Warszawa, 
Oficyna Naukowa, 2010, s. 368.
26 Hartmann E.-M., Cyfrowe przestrzenie komunikacji. Recepcja filmu na DVD – widz jako współautor, Pogranicza audiowizualności, op. cit., s. 289.
27 Godzic W., „Nano – film” czy giga – kino, [w:] Kino po kinie, red. A. Gwóźdź, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2010, s. 410.
28 Manovich L., Język nowych mediów, op. cit., s. 426.
29 Wojnicka J., Kino – świat w obiektywie kamery, [w:] Media audiowizualne, red. W. Godzic, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010, s. 61.
30 Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków, Rabid, 2002, s. 158-159.
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ści31. Autorka zwraca uwagę także na unikatową pozycję videomemów we współczesnej 
kulturze, które zaczynają pełnić funkcję metatekstów, a także łącząc często media stare 
z  nowymi, realizują ideę kultury konwergencji, opisanej przez Henry’ego Jenkinsa32. 
Wśród analizowanych przez  amerykańskiego medioznawcę zjawisk, wynikających ze 
współkoegzystowania ze sobą różnych systemów medialnych, niezwykle interesujący 
w kontekście mojego tematu, okazuje się mariaż telewizji i internetu. Mam tu na myśli 
popularność współczesnych seriali telewizyjnych i  generowane przez ich odbiorców 
kreatywne działania związane z tworzeniem fanvidów (remiksy trailerów) i crackvidów 
(satyryczne filmiki). Fani, którzy zmieniają w ten sposób status odbiorcy na twórcę, udo-
stępniają efekty swojej działalności za pośrednictwem społecznościowych serwisów 
internetowych, takich jak np. YouTube. Znajdziemy tam wiele ciekawych przykładów, 
inspirowanych serialami „Gra o tron”, „Sherlock Holmes” i innymi Przyczynia się to oczy-
wiście do powstawania społeczności fanowskich, które nie tylko zrzeszają się w sieci, ale 
także organizują spotkania w rzeczywistości pozawirtualnej. 

Przemiana techniczna kina wpłynęła oczywiście i w bezpośredni sposób na widza 
i jego poziom odbioru tekstów kultury. Kultura słała się bardziej dostępna, a co za tym 
idzie pojęcia z zakresu socjologii kultury, takie jak: uczestnik kultury, obserwacja uczestni-
cząca, doświadczenie filmowe są na nowo analizowane.

Tomasz Żaglewski, badając zagadnienie widowni hybrydalnej w dobie multipleksów, 
zwrócił uwagę na zjawisko technofilii w  zakresie obcowania z  filmowym przekazem. 
Dostępność konsumencka widzów do nowości przemysłu audiowizualnego spowodo-
wała, że odbiorcy stali się wybredni i wymagający, wchodząc do sali kinowej, bowiem 
zaawansowaną technologię odtwarzania (i rejestrowania także), mają możliwość posia-
dać już w zaciszu własnych domów, gdzie prywatne systemy projekcji często dorównują 
kinowym technologiom33. Nie tylko mam na myśli telewizory z systemami 4K, HD, Full 
HD, Dolby Surround, ale także komputery i smartfony, które posiadając odpowiednie 
parametry i oprogramowanie, podłączone do domowych systemów audialnych mogą 
stanowić ekwiwalent wyjścia do kina.

Dokonując przeglądu nowinek technologicznych w  dziedzinie kina, chciałabym 
zwrócić uwagę na jedną z wielu, które zmieniły sposób odbioru przekazu filmowego 
i uczyniły z widza nie tylko odbiorcę, ale także kreatora i selekcjonera treści. Myślę tu 
o eksperymencie split screen. Jest to „środek filmowego wyrazu polegający na podziale 
ekranu na dwie, trzy lub więcej części”34. Wpływa on nie tylko na konstrukcję narracji, 
ale również na sposób recepcji dzieła, dając widzowi możliwość wyboru jednego z ekra-
nów, lub ustalania kolejności ważności poszczególnych fragmentów.

Lev Manovich wyróżnia sześć nowych form kina opartego na komputerach:
1. symulatory w parkach rozrywki;
2. ruchome grafiki (kino typograficzne);
3. filmy internetowe tworzone na potrzeby dystrybutorów;
4. hipermedialne interfejsy do filmów;
5. interaktywne filmy i gry oparte na sekwencjach filmopodobnych;

31 Majorek M., Kod You-Tube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków, Uniersitas, 2015, s. 162-163.
32 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
33 Żaglewski T., Kultura postkinowa, czyli widz w dobie multipleksów, „Panoptikum” 2012, nr 11 (18), s. 36.
34 Syska R., Eksperyment z podzielonym ekranem, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 82, s. 17.
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6. sekwencje inspirowane językiem filmu animowanego, publikowane na stronach 
WWW i wykorzystywane w grach komputerowych35.

Mirosław Przylipiak, we wstępie wznowionego w 2016 roku wydania „Kina stylu zero-
wego”, także zwrócił uwagę na przemiany filmowej technologii i współczesnego widza: 
„Dzisiejszy odbiorca może oczywiście, jak jego poprzednik sprzed dwudziestu (a bardziej 
jeszcze: pięćdziesięciu) lat, ulec obrazom oglądanym na wielkim kinowym ekranie. Jest 
to jednak możliwość, a nie konieczność. Wielu współczesnych odbiorców raczej bawi się 
obrazami, używa ich, niż daje się im pochłonąć”36. Dalej zaznacza, że nie fabuła stanowi 
już centrum zainteresowań widza, ale często „poszczególne spektakularne fragmenty, 
śledzenie aluzji i nawiązań albo odczytywanie utworu niejako „pod włos”, wbrew inten-
cjom twórcy i producenta”37. Okazuje się zatem, że widz XXI tym sposobem skutecznie 
wymusił na twórcach przemysłu filmowego, żeby ich produkty były dopasowane do 
wymagań odbiorcy. To dość istotna zmiana w otoczeniu kulturowym, która warta jest 
przyszłych badań socjologów filmu.

Nowe media służą rozwojowi idei kina rozszerzonego, a tym samym przyczyniają się 
do rozwoju kultury uczestnictwa. Maciej Ożóg zauważa, że „tak istotne dla współczesnej 
kultury, społeczeństwa i sztuki fenomeny, jak open source, creative commons, metadesign, 
realizują na skalę masową istotną dla kina rozszerzonego ideę otwartej, kreatywnej 
współpracy pozwalającej na odkrywanie, rozwijanie i wytwarzanie nowych form percep-
cji, nowych narzędzi służących zarówno eksploracji świata, jak i indywidualnej ekspresji 
oraz nowego języka umożliwiającego adekwatny opis zmieniającej się coraz szybciej 
rzeczywistości”38. Menu, podział na sceny i  wybór języka w  filmie cyfrowym (np. na 
DVD) rzeczywiście przywodzi na myśl ideę otwartego oprogramowania, ale również, co 
wydaje się niezwykle istotne, poszerza działania widza o rodzaj manipulowania poprzez 
film lub filmem.

 Anna Równy
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Autorka, doktorantka w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel konsultant Mazowieckiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, trenerka edukacji filmowej PISF, 
trenerka edukacji medialnej, liderka Filmoteki Szkolnej, wiceprzewodnicząca Prezydium 
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, koordynatorka 
merytoryczna ogólnopolskiego projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 
członkini grupy „SUPERBELFRZY RP” i Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej. Od października 
2017 roku współpracuje z Wydziałem Sztuki i Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym UTH 
w Radomiu. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze, 
Dziennikarstwo internetowe, Edukacja filmowa, Dziennikarstwo filmowe, Etyka i filozofia. 
Autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, 
współautorka podręcznika do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Ponad 
słowami”.
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HISTORIA, WOJNY, SZPIEDZY… CZYLI „SENSACJE XX WIEKU”. ANALIZA ODCINKA 
DZIEŃ KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ ŚWIATEM. ZAMACH W SARAJEWIE

PAWEŁ PRZYBYTEK

B
ardzo szybko rozpoznawany i  wysoko ceniony program telewizyjny omawiający 
sensacyjne, dramatyczne i tajemnicze wydarzenia z historii XX wieku. Każdy z pro-
gramów pokazywał zagadki, tajemniczych szpiegów, nieznane akcje wywiadów 

oraz ciekawe wydarzenia z życia dyktatorów i polityków. Wszystko to w ciekawym ujęciu 
programu telewizyjnego. Treść poparta najnowszymi badaniami. Prowadzący i jedno-
cześnie autor programu Bogusław Wołoszański dawał widzom świetny program, który 
spełniał ich oczekiwania.

Wieczorna pora. Większość ludzi w tym właśnie czasie ogląda telewizję. W kanale 
pierwszym telewizji publicznej co tydzień pojawiał się program „Sensacje XX wieku”. 
Studio telewizyjne ucharakteryzowane na piwnicę. Na środku stół. Pomieszczenie słabo 
oświetlone. Pojawia się prowadzący – Bogusław Wołoszański. Wchodzi do piwnicy. Zaczy-
na mówić: „Było to w czerwcu 1914 roku. Spiskowcy zebrali się w jednej z czynszowych 
kamienic w stolicy Bośni i Hercegowiny Sarajewie”. Podchodzi do stołu. Mówi bardzo 
poważnym tonem. W  programie oprócz niego nie pojawia się żaden inny uczestnik. 
Zwraca się bezpośrednio do widzów. Na stole znajdują się rekwizyty: bomby i rewolwe-
ry. Gdy mówi, że spiskowcy otrzymali broń bierze do ręki rewolwer. Gdy przechodzi do 
celu akcji spiskowców – zabicie austriackiego następcy tronu – odbezpiecza pistolet. 
Na koniec wstępu informuje, że spiskowcy nie wiedzieli jak ich akcja zmieni losy całego 
świata. W tym momencie naciska spust nie nabitego rewolweru. Następuje czołówka. 
Bogusław Wołoszański umiejętnie stopniuje napięcie. Końcowym zdaniem daje widzom 
do zrozumienia, że program będzie o bardzo ważnym wydarzeniu. Przykuwa to uwagę 
widzów i wzbudza zainteresowanie1. W czołówce pojawia się czerwony, tytułowy napis 
„Sensacje XX wieku”. Następnie widzimy w animacji komputerowej otwierający się sejf. 
Wewnątrz znajduje się bunkier. Te obrazy nie są przypadkowe. „Sensacje XX wieku” 
dotyczyły tajnych i ciekawych wydarzeń ubiegłego wieku, których akta nadal znajdują 
się w  nieznanych sejfach. Wielokrotnie Bogusław Wołoszański mówił o  tajemniczych 
wydarzeniach rozgrywających się w  bunkrach. Ta część czołówki dobrze zapowiada 
charakter treści programu. W jej dalszych częściach widzimy filmy archiwalne. Przed-
stawiają one różne wydarzenia i postacie (np. Lenina, Stalina, Hitlera). Słychać bardzo 
doniosłą i dramatyczną muzykę. Następuje koniec czołówki. Znów widzimy Bogusława 
Wołoszańskiego a pod nim tytuł Dzień który wstrząsną światem. Zamach w Sarajewie2.

1 Podobne zabiegi można zauważyć w tasiemcowych serialach sensacyjno-kryminalnych w których przed czołówką pojawia się wprowadzenie, zazwyczaj 
kończące się zagadkowym wydarzeniem (np. morderstwem), które będzie osią dalszej fabuły. Moim zdaniem program Bogusława Wołoszańskiego zbliżał 
się do serialu, czy raczej spektaklu telewizji (tak samo: M. Suski, Pogromca bankomatów, „Przekrój” 2005, nr 39/3144, s. 52). W późniejszych latach w jego 
programach zaczęli pojawiać się aktorzy (http://www.imdb.com/title/tt5733116/?ref_=nm_flmg_slf_1, data dostępu 29 XI 2017 r.), a on sam napisał 
scenariusz do serialu produkowanego przez telewizję (http://www.imdb.com/title/tt1090607/?ref_=nm_flmg_wr_1, data dostępu 29 XI 2017 r.).
2 Podobnie jest w serialach. Zob. przyp. 1.
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Postrzegając ten program jako formację dyskursywną należy badać dyskurs gatunku, 
czyli skontekstualizowane praktyki gatunkowe, które cyrkulują poprzez teksty i wokół 
nich. Można się skupić na trzech podstawowych typach takich praktyk dyskursywnych: 
1) definicji, 2) interpretacji, 3) oceny3.

Ten program to film oświatowy. W Polsce jest to pojęcie rodzajowe (tak jak film fabu-
larny czy dokumentalny). Jego pierwszą cechą jest cel poznawczy. Wyróżnikiem trzech 
podstawowych gatunków w  ramach tego rodzaju jest intencja autora oraz założony 
odbiorca. Ze względu na sposób formułowania wypowiedzi wyróżniamy następujące 
filmy oświatowe: naukowy, dydaktyczny i popularnonaukowy. Materiały i raporty z badań 
naukowych oraz opracowania aktualnych i minionych dokonań środowiska naukowego 
to film naukowy. Film dydaktyczny realizuje się specjalnie z myślą o szkolnej dydaktyce. 
Jest on traktowany jako jeden ze środków nauczania i realizowany zgodnie z wymogami 
programu pedagogicznego – skonstruowany według zasad i wskazań pedagogicznych 
staje się najczęściej częścią lekcji, wykładu i pracy samokształceniowej. Natomiast celem 
filmu popularnonaukowego jest popularyzowanie wiedzy w dostępnej formie. Udostęp-
nia on laikom problemy naukowe. Wyróżniono kilka zakresów tematycznych filmów 
popularnonaukowych, np. film przyrodniczy czy film o kulturze i sztuce4.

Program Bogusława Wołoszańskiego to film popularnonaukowy. Popularyzuje on 
wiedzę historyczną. Jednak jest skierowany do szerokiej publiczności, nie tylko do specja-
listów z dziedziny historii XX wieku. Nawet osoby w ogóle nie orientujące się w dziejach 
najnowszych mogą go oglądać.

Analizując program w  pierwszym rzędzie należy skupić się na narracji. Narracja 
odgrywa w strukturze filmu i przekazu telewizyjnego rolę nadrzędną. Wszystkie inne 
aspekty są jej bezpośrednio podporządkowane. Jednym z podstawowych elementów 
konstruktywnych narracji są stosunki czasoprzestrzenne. Z nich zbudowana jest każda 
struktura narracyjna. Narracji w języku naturalnym zawsze towarzyszy narracja ikoniczna, 
paralingwistyczna, niewerbalna5.

Bardzo ważną rolę w tym programie odgrywa słowo. Pojawia się ono w dwóch wa-
riantach: 1) wypowiedzi personalnej – jest to wypowiedź konkretnej osoby (Bogusława 
Wołoszańskiego) – w  filmoznawstwie określa się ją jako wypowiedź diegetyczną, 2) 
wypowiedzi spoza kadru (czyli niediegetycznej – z offu).

Sporadycznie pojawia się słowo pisane (tytuł) – jednak bez większego znaczenia. 
Właściwie tylko kompozycyjnie informuje o tematyce programu. Można też powiedzieć, 
że semantycznie budzi skojarzenia z formą, ale ma to bardzo znikome znaczenie6.

Słowo mówione tworzy w „Sensacjach XX wieku” specyficzny układ z obrazem. Gdy 
zdjęcia są współczesne wtedy widzimy jak Bogusław Wołoszański mówi. Jednak sytu-
acja zmienia się całkowicie gdy pojawiają się zdjęcia i filmy archiwalne. Wtedy Bogusław 
Wołoszański wypowiada się spoza kadru, komentując wydarzenie pokazane na ekranie. 
Występuje więc on w dwóch rolach. W odcinkach „Sensacji XX wieku” ciekawa, drama-
tyczna muzyka pojawia się tylko w czasie prezentowania zdjęć i filmów archiwalnych. 

3 J. Mittel, Kulturowe podejście do teorii gatunków telewizyjnych, „Cinema Journal” 2001, nr 40, s. 3.
⁴ J. Głowa, Oświatowy film, [w:] Encyklopedia kina, T. Lubelski (red.), Kraków 2003, Wydawnictwo Biały Kruk, s. 708.
⁵ W. M. Osadnik, Uwagi na temat narracji werbalnej, filmowej i telewizyjnej, [w:] Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej, 
 A. Gwóźdź (red.), Kielce 1994, Wydawnictwo Szumacher, s. 185.
⁶ A. Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, Wydawnictwo ER, s. 283.



KI
NO

66 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Gdy pokazywany jest Bogusław Wołoszański mówiący do widzów, brak jest całkowicie 
muzyki. Tworzy to wyraźny kontrast. Muzyka jest dostosowana do treści filmów archi-
walnych. Gdy widzimy defiladę i ludzi cieszących się na ulicy, muzyka jest wesoła. Inaczej 
jest gdy narrator opowiada o dramatycznych wydarzeniach.

Program może wydawać się przegadany. Bogusław Wołoszański wolno omawia zda-
rzenie z bardzo dużą szczegółowością. Wszystko to kosztem zdjęć i filmów archiwalnych. 
Jednak trzeba zauważyć, że materiały filmowe takiego rodzaju są bardzo rzadkie. Powo-
duje to, że nie mogą one występować w takiej ilości jak np. filmy prezentujące aktualne, 
współczesne wydarzenia. W dodatku Bogusław Wołoszański opowiada bardzo szczegó-
łowo o ciekawych momentach, co powoduje, że program nie przestaje być interesujący.

Jak napisałem już wcześniej, Bogusław Wołoszański mówi bardzo poważnym głosem. 
W tym programie ma to bardzo duże znaczenie. Narrator jest osobą całkowicie bezstron-
ną. Do opowiadanej przez siebie historii podchodzi bez żadnych emocji, z całkowitym 
obiektywizmem. Nigdy nie ocenia wydarzeń, ani swoich bohaterów. To jest program po-
pularnonaukowy, mający na celu propagowanie historii XX wieku wśród widzów. Historia 
najnowsza budzi bardzo duże emocje i kontrowersje. Zadaniem historyków jest badać 
historię „bez gniewu i emocji”, a więc z bezwzględnym obiektywizmem. Analizowany 
program spełnia dany warunek, co dodaje mu wiarygodności. Choć oczywiście należy 
zauważyć, że nie istnieją przekazy neutralne7.

Widz przed ekranem większą rolę przywiązuje do zdarzeń, niż do stanów. Stany 
jako bardziej statyczne fragmenty tekstu, mają znaczenie drugorzędne. O wyjątkowym 
miejscu zdarzeń w  tekście telewizyjnym świadczy reklama przerywająca widowisko 
sportowe czy dyskusje. Przekaz telewizyjny kładzie nacisk głównie na zdarzenia. Prze-
kaz werbalny lub klasyczny przekaz filmowy zwraca się natomiast do pewnego stanu 
równowagi, jaki istnieje pomiędzy stanami i zdarzeniami, aby komunikat artystyczny 
funkcjonował poprawnie. Przekaz telewizyjny (chociażby wiadomości dziennika) może 
składać się wyłącznie ze zdarzeń. Oczywiście to wypadki skrajne, choć występujące dość 
często. Podsumowując należy stwierdzić, że to co oferuje nam telewizja odwołuje się do 
skondensowanych sekwencji zdaniowych8.

Program Bogusława Wołoszańskiego stara się skupić na zdarzeniach. Występują tu-
taj one w przewadze. To powoduje, że program ten jest tak atrakcyjny dla widza. Mniej 
zdarzeń występuje gdy Bogusław Wołoszański opowiada i widzimy go na ekranie. Jest 
to bardziej statyczny fragment programu. Jednak nawet w jego trakcie narrator stara się 
zwrócić uwagę widza. Bardzo wyraźna przewaga zdarzeń występuje w trakcie komen-
towania zdjęć i filmów archiwalnych. Tutaj akcja jest bardzo dynamiczna.

Aby zanalizować ten program trzeba się skupić na emocjach, które pojawiają się w trak-
cie jego oglądania. Z pewnością „Sensacje XX wieku” nie są nudne. Moim zdaniem nawet 
osoby nie interesujące się historią mogą w nim znaleźć coś dla siebie. Powiązania poznania 
i emocji są dwukierunkowe i przejawiają się na wielu poziomach funkcjonowania naszego 
organizmu. Jest hipoteza o paralelnym przetwarzaniu reprezentacji poznawczej. Jakość, 
tempo i sposób przebiegu procesów afektywnych i poznawczych zdeterminowane są 
przez relacje zachodzące między nimi. Wpływ procesów emocjonalnych na procesy 

7 W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 1999, Wydawnictwo Rabid, s. 89
⁸ W. M. Osadnik, op. cit., s. 186-191.
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poznawcze polega na ich ukierunkowaniu i selekcjonowaniu. Chodzi tu o takie procesy 
poznawcze jak odbiór, przechowywanie i odtwarzanie informacji. Zmiany w przebiegu 
procesów poznawczych pozostają w związku treściowym z przebiegiem procesu emo-
cjonalnego. Modyfikujący wpływ emocji zależy od trzech czynników: 1. ich siły (intensyw-
ności), 2. cech procesu poznawczego (stopnia strukturalizacji) i 3. właściwości podmiotu 
(cech psychicznych). Według Kahnemana ludzie pobudzeni mają dostęp do większej 
ilości zasobów mentalnych. Gdy pobudzenie spada ilość zasobów do wykorzystania się 
zmniejsza. Afektywne znaczenie i to, że bodziec jest nagły, zaskakują nas, ukierunkowują 
uwagę oraz intensyfikują przebieg procesów poznawczych. Silna reakcja afektywna w re-
zultacie określonego wydarzenia wzmacnia proces wielokrotnego opracowywania zapisu 
tego wydarzenia w obrębie pamięci operacyjnej. Zaleganie pobudzenia emocjonalnego 
powoduje wspominanie i ponowne przeżywanie wcześniejszych wydarzeń. To również 
zwiększa ich ślady pamięciowe. Bodźce, które są nasycone emocjonalnie (negatywnie 
i pozytywnie) mają pierwszeństwo w przetwarzaniu informacji. W rezultacie więc wy-
darzenia wzbudzające silne emocje silniej są bardzo długo zapamiętywane, a wcześniej 
silniej przyciągają uwagę. Jednak pogarszają pamięć informacji znajdujących się w ich 
tle oraz kontekstowych. Silna emocja kieruje pamięć na ważniejsze, centralne elementy 
zdarzenia. Natomiast dokładniejsze szczegóły i wątki drugoplanowe są gubione. W pro-
gramie „Sensacje XX wieku” jest bardzo dużo wydarzeń wzbudzających silne emocje. 
Emocje (szczególnie silne) wpływają dystrakcyjnie na czas uczenia się lub wykonywania 
niektórych zadań poznawczych. Jest to rezultat dużego zaangażowania pamięci opera-
cyjnej. Wiadomości zgodne z aktualnym nastrojem, np. nasycone emocjonalnie słowa, 
lepiej utrwalają się w pamięci ze względu na wzbudzenie dużej ilości skojarzeń (zgod-
ność uczenia się i poznania z nastrojem). Program Bogusława Wołoszańskiego poprzez 
połączenie materiałów ciekawych wydarzeń z zdjęciami archiwalnymi jest przykładem 
wykorzystania tych praktyk. W tym programie pojawiają się nawet efekty komediowe gdy 
narrator mówi, że gubernator Potiorek był człowiekiem chorym psychicznie. Bogusław 
Wołoszański opowiada zazwyczaj o ciekawych postaciach (mniej i bardziej znanych – np. 
politykach). Skupia się na interesujących momentach ich życia.

Ale procesy emocjonalne to nie tylko czynnik modyfikujący dynamikę czy selekcjonu-
jący dobór treści. Wpływają one na procesy poznawcze także jako czynnik determinujący 
poziom organizacji informacji, a więc czynnik równorzędny z innymi procesami orientacji 
w otoczeniu. Emocje ujemne „przełączają” organizację informacji na poziom konkretny. 
Osoba funkcjonująca na poziomie konkretnym ujmuje rzeczywistość jednopłaszczy-
znowo. Dotyczy to zarówno zakresu wyboru czynności, jak i oceny wartości. Orientację 
konkretną (pionową) charakteryzuje poszukiwanie informacji „na zewnątrz”. Następuje 
to w procesie eksploracji otoczenia, z pominięciem struktur poznawczych. Wtedy orga-
nizm funkcjonuje mało ekonomicznie. Wymaga także większej liczby danych z zewnątrz. 
Równocześnie, w  związku z  zawężeniem wejść informacyjnych, zakres uwagi zostaje 
ograniczony. Ale jest też druga strona tej sytuacji. Reakcją na wzrost pobudzenia emocjo-
nalnego jest ograniczenie dostępu dla informacji zewnętrznych i zastosowanie większej 
generalizacji komunikatów. Im silniejsza emocja ujemna, tym silniejsza generalizacja, tym 
więcej dostępnych receptorom informacji z obwodu może zostać mylnie zidentyfikowana 
jako informacja, której poszukujemy. Emocja ujemna ma związek z konkretyzacją orien-
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tacji. Natomiast emocja dodatnia wiąże się z jej hierarchizacją. Wykazuje się, że obecność 
w przekazie telewizyjnym zdjęć nasyconych emocjonalnie nie wpływa na ocenę informacji 
przez widzów. Jednak jej rezultatem są błędy w przypominaniu. Przykładem może być 
zawyżanie liczb podawanych w wiadomościach. Bodźce emocjonalne skupiają uwagę 
widzów ale też ją zawężają. Jeżeli zbadamy proces przypominania wiadomości w której 
użyto emocjonalnych zdjęć to okaże się, że najprawdopodobniej odbywa się on na zasa-
dzie budowania ich głównie na podstawie zapamiętanych emocjonalnych szczegółów. 
Tak więc nie jest to proste odtwarzanie materiału audiowizualnego, lecz wnioskowanie 
na podstawie tych fragmentów, które zostały zapamiętane z wiadomości, które człowiek 
nie zdążył zapamiętać. W eksperymencie przeprowadzonym w 1993 roku sceny przera-
żające były zapamiętywane najlepiej a sceny smutne najgorzej. Z tych pierwszych lepiej 
były zapamiętywane przedstawione przedmioty a gorzej cechy strukturalne. Odwrotnie 
w scenach neutralnych. W scenach smutnych nie było różnicy w zapamiętywaniu obydwu 
elementów. Główne znaczenie dialogu i jego drugorzędne elementy a także dokładne 
brzmienie cytatów bardzo dobrze było przyswajane w scenach przerażających. Informa-
cje słowne w scenach neutralnych i smutnych przypominane i rozpoznawane były tak 
samo. W tych ostatnich bardziej zwracano uwagi na szczegóły, a nie na główny temat 
i miejsce akcji. To ostatnie było bardzo ważne w scenach przerażających. Według badań 
z 1993 i 1995 roku emocje pojmowane są jako wypadkowa stanów: 1. nieprzyjemności – 
przyjemności, 2. stopnia pobudzenia oraz 3. dominacji – submisji. Wysoko pobudzające 
i  nieprzyjemne bodźce wymagają więcej czasu aby zostały zakodowane w  pamięci. 
Wyższe pobudzenie ułatwia przypominanie. W  1991 roku wykazano, że wiadomości 
wzbudzające negatywne emocje bardziej przyciągają uwagę niż wiadomości pozytyw-
ne (jeszcze lepiej to widać gdy wiadomości prezentowane są w kontekście programów 
pozytywnych emocjonalnie). W  przeprowadzonym wówczas eksperymencie obrazy 
i dźwięki wiadomości negatywnych były lepiej znane niż te z wiadomości pozytywnych. 
Zdjęcia (negatywne i pozytywne) były szybciej rozpoznawane gdy przed nimi pojawiła 
się informacja negatywna. Dodatkowo obrazy negatywne były szybciej rozpoznawane 
niż pozytywne gdy były prezentowane w tle nieprzyjemnej tematyki. W badaniach z 1996 
roku negatywne obrazy pozytywnie wpływały na koncentrację uwagi, rozpoznanie 
współwystępujących informacji słownych oraz swobodne przypominanie przebiegu 
wydarzenia. Obraz, który jest negatywny hamuje prawidłowe rozpoznanie poprzedza-
jących go informacji. Wiadomości wzbogacone o negatywne sceny są lepiej kodowane 
i bardziej dostępne w przypominaniu w porównaniu do wiadomości pozbawionych 
takich scen. Wiadomości negatywne bez względu na to czy zawierają negatywne ob-
razy, czy też są ich pozbawione w bardzo dużym stopniu skupiają uwagę. Ale obecność 
w nich negatywnych zdjęć jeszcze bardziej podwyższa i tak już wysoki poziom uwagi. 
Wraz ze wzrostem pobudzenia zwiększa się wpływ emocji na zapamiętywanie. Widać to 
po bardzo dobrych rezultatach odtwarzania informacji, ale tylko tych, które znajdują się 
w treściach wywołujących pobudzenie i następujących po nich, interferujących na mate-
riale poprzedzającym treści emocjonalne. W 1995 roku w trakcie badań zaprezentowano 
fragmenty filmów emocjonalnych o różnych charakterystykach: wysoko pobudzające 
smutne, wysoko pobudzające wesołe, spokojne smutne i spokojne wesołe. Przy takim 
samym stopniu znaku emocji przenoszonych przez film najwięcej informacji ogólnych 
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i szczegółowych było pamiętanych po projekcji filmów pobudzających a nie spokojnych. 
Natomiast gdy poziom pobudzenia był jednakowy lepiej zapamiętywano filmy pozytyw-
ne. Silnie pobudzające negatywne bodźce otrzymywały mniej zasobów poznawczych 
niż silnie pobudzające bodźce pozytywne. Treści negatywne zapamiętywano lepiej, gdy 
wywoływały silniejsze emocje, niż gdy pokazane zostały w sposób nie budzący emocji9.

Analizując gatunek programu Bogusława Wołoszańskiego trzeba jeszcze zwrócić 
uwagę na to, że skonstruowano dwa modele teoretyczne telewizji: Paleo i Neo-telewizję. 
Ta pierwsza jest jakby instytucją czyli strukturą określającą w obrębie swojej przestrzeni 
sposób odwołania się do takiej (takich) czy innej (innych) umowy komunikacyjnej. Pa-
leo-telewizja zbudowana na projekcie edukacji kulturalnej i popularnej przedstawia się 
jako instytucja funkcjonująca w oparciu o pedagogiczną umowę komunikacyjną. Wedle 
jednej z formuł telewidzowie stanowią coś w rodzaju „ogromnej klasy” a osoby zawo-
dowo związane z telewizją są „nauczycielami”. Neo-telewizja zrywa z pedagogicznym 
modelem komunikacji, który uosabiał paleo-telewizję. Neo-telewizja zrywa z komunikacją 
zwektorowaną. Uruchamia się w niej proces wzajemnej aktywności. Prowadzący odwo-
łuje się do widzów. W rzeczywistości we współczesnym świecie mamy do czynienia ze 
strukturami mieszanymi paleo – i neo-telewizji. Ale telewizja ewoluuje w stronę neo-te-
lewizji10. Program Bogusława Wołoszańskiego należy raczej do paleo-telewizji. Widzowie 
nie mieli na niego żadnego wpływu. Nie dzwonili do studia i nie decydowali o dalszym 
scenariuszu wydarzeń. Nie mogli oceniać omawianych w nim spraw. Prowadzący nie 
dawał im żadnych ról poza słuchaczami.

Skupmy się teraz na postaci prowadzącego czyli Bogusława Wołoszańskiego. Uro-
dził się 22 III 1950 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W wieku 17 lat rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je po 4 latach. Jednak nadal 
kontynuował naukę. Uczęszczał do dwuletniego podyplomowego studium w Instytu-
cie Dziennikarstwa UW. Już wtedy współpracował z Telewizją Polską – przygotowywał 
programy dla młodzieży. Pracę etatową w Telewizji Warszawa rozpoczął w 1973 roku11. 
Pracował jako dziennikarz i Redaktor Telewizji Polskiej Warszawa. W latach 1971 – 1973 
był redaktorem naczelnym Programów Dziecięcych i Młodzieżowych a w latach 1973 
– 1979 Naczelnym Redaktorem Programów o Krajach Socjalistycznych. Kierownikiem 
Redakcji Interstudio został w 1979 roku. Stanowisko to piastował do 1982 roku. Kierował 
także Redakcją Publicystyki Międzynarodowej (1982) oraz Programami Oświatowymi 
i Dziecięcymi (1983 – 1985). Lata 1985 – 1988 spędził w Londynie jako korespondent 
telewizyjny. Później był w Redakcji Edukacyjnej Telewizji Polskiej Warszawa. Zapisał się 
jako autor filmów, reportaży i programów politycznych12. Jednak prawdziwy przełom 
w jego życiu przyszedł w 1983 roku. Zaczął wtedy realizować cykl „Sensacje XX wieku”, 
który odniósł duży sukces. Analizowany przeze mnie program jest nieodłącznie związany 
z osobą Bogusława Wołoszańskiego. Także 3 letni pobyt w Londynie był bardzo ważnym 
wydarzeniem w jego życiu. Dotarł wtedy do najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii. 

⁹ M. Szubielska, P. Francuz, Zapamiętywanie telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym, [w:] Psychologiczne aspekty 
odbioru telewizji II, P. Francuz (red.), Lublin 2004, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 221-224.
10 F. Casetti, R. Odin, Od paleo – do neo – telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, 
A. Gwóźdź (wyb.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 1994, s. 118, 120, 133.
11 http://www.woloszanski.com/Strona-Boguslawa-Woloszanskiego/Biografia/, data dostępu 29 XI 2017 r.
12 Wielka Encyklopedia Polski. Ś – Z, W. Słowakiewicz (koordynator edycji), Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2000, s. 194.
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Ten okres miał bardzo pozytywny wpływ na produkcję „Sensacji XX wieku”. Po powrocie 
do Polski objął stanowisko zastępcy dyrektora I Programu TVP oraz szefa Redakcji Mię-
dzynarodowej. Równocześnie z realizacją programów na tematy aktualnych wydarzeń 
polityki międzynarodowej nadal przygotowywał kolejne odcinki „Sensacji XX wieku”. 
W 1990 roku ukazała się jego pierwsza książka, która była zapisem jego telewizyjnych 
programów (jej tytuł był identyczny z jego popularnym programem). Był twórcą ponad-
to innych programów (m.in. „Punkt krytyczny”. „Archiwum XX wieku”, „To jest historia”) 
i książek (m.in. Encyklopedia II wojny światowej, Tamten okrutny wiek, Twierdza szyfrów, 
Operacja Talos, Sieć – ostatni bastion SS, Tajna wojna Hitlera, Straceńcy, Stalin, droga do 
piekła). W 2006 i 2007 roku na postawie jego scenariusza powstał 13-odcinkowy serial 
„Tajemnica Twierdzy Szyfrów” dla Telewizji Polskiej13. Za osiągnięcia zawodowe został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także nagrodą im. Bo-
lesława Prusa, licznymi nagrodami telewizyjnymi i Ministerstwa Obrony Narodowej14.

Środkiem mającym duży wpływ na zaangażowanie widza w oglądanie telewizji jest 
tworzenie systemu osobowości, który jest poniekąd odpowiednikiem systemu gwiazd 
w świecie kina i filmów. Ale w gruncie rzeczy jest odmienny. Badano mechanizmy poprzez, 
które bierny stosunek widza do dzienników zmienia się w stałe uzależnienie w wyniku 
oddziaływania osoby Eksperta. Powoduje on, że widz nie musi nadawać sensu nowym 
zdarzeniom, które ogląda a pozwala skupić się na sobie. Gdyby Ekspert został usunięty 
dzienniki pozbawione by zostały jednoczesnej podmiotowości. Zmusiłoby to widzów do 
samodzielnego dociekania sensu zdarzeń. Zwracano uwagę na zorientowanie systemu 
osobowości telewizyjnej na budowanie i preferowanie bezpośredniości i  intymności. 
Osobowość ta ma zwykły, powszedni charakter. To ktoś kto jest „częścią życia” a nie ktoś 
kto „przerasta życie”. Jest to przeciwieństwo filmowego systemu gwiazd bowiem on 
skupia się na tym co niezwykłe, odległe, wyjątkowe. Te cechy są na zewnątrz wszystkiego 
co zrutynizowane i znane. Zazwyczaj z telewizji zapamiętuje się nie nazwisko „anonimo-
wego” aktora lecz postaci powracającej w cyklu. Telewizja ma zdolność bezpośredniego 
zwracania się do widza oraz wzrokowy z nim kontakt (tego zazwyczaj nie ma w klasycz-
nym hollywoodzkim sposobie opowiadania). Dzięki temu „osobowość” telewizyjna zdaje 
się trzymać aktywny kontakt z widzami przez większość przeznaczonego dla niej czasu. 
Wydaje się, że telewizja ogranicza dystans między sobą a swymi odbiorcami. Osobowość 
telewizyjna i widz znajdują się w tej samej przestrzeni oczekiwań. Zmniejszając poczucie 
społecznego dystansu telewizja ogranicza poczucie władzy w społeczeństwie15.

Powyższe rozważania dotyczą głównie dzienników telewizyjnych jednak uważam, 
że można je odnieść do programu „Sensacje XX wieku”. Bogusław Wołoszański świetnie 
spełnia rolę Eksperta, przekazując widzom ciekawe wiadomości historyczne. W programie 
jest ubrany w dżinsy i niebieską kurtkę. Garderoba jest bardzo codzienna. To nie jakieś 
„krzykliwe” kreacje od znanych projektantów mody, albo bardzo drogi garnitur. Także 
jego zachowanie jest bardzo powszednie. Zbliża widzów do prowadzącego. Zachowuje 
się bardzo poważnie, ale jednocześnie jest jakby „jednym z nas”. Mówiąc gestykuluje. 
Ciągle się porusza. Siada i wstaje. Czasami „nieprzyzwoicie” kładzie stopę na krześle. 

13 http://www.woloszanski.com/Strona-Boguslawa-Woloszanskiego/Biografia/, data dostępu 29 XI 2017 r. Zob. przyp. 1.
14 Ibidem.
15 F. Corcoran, Telewizja jako Aparat Ideologiczny: Władza i Przyjemność, [w:] Po kinie?…, op. cit., s. 103 – 104.
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Sprawia wrażenie człowieka, któremu zależy przede wszystkim na tym aby przekazać 
nam cenne informacje. Bardzo wczuwa się w to co mówi. Jest bardzo poważny, ale i tak 
sprawia wrażenie kogoś bliskiego widzom. Moim zdaniem jest on bardzo charakterystycz-
ny jako osobowość telewizyjna. Jego program nie jest ani w stylu „reality show” lub „talk 
show” w którym stawia się przede wszystkim na szokowanie i niecodzienne zachowanie, 
ani nudnym programem prowadzonym przez jakichś „sztywnych” specjalistów, których 
nikt nie zna i nie wiadomo o czym oni mówią. Program Bogusława Wołoszańskiego jest 
jakby pośrodku. Jednocześnie jest to ciekawe widowisko opowiadające o sensacyjnych 
wydarzeniach, ale także poważny program edukacyjny. To właśnie stanowi podstawę pro-
gramów popularnonaukowych. Bogusław Wołoszański jest bardzo popularny. Świadczą 
o tym przyznane mu przez widzów i władze państwowe nagrody a także popularność 
jego książek16 i klub wielbicieli17. Bogusław Wołoszański jest uważany za Eksperta. Jego 
programy dotyczą mało znanych, ale ciekawych i dramatycznych wydarzeń. Przeciętny 
widz nie jest w stanie zauważyć nieścisłości i braków w programie. To zadanie wyłącznie 
dla zawodowych historyków posiadających dużą wiedzę na temat historii politycznej XX 
wieku. Można mieć pewne zastrzeżenia merytoryczne do jego programu. W analizowa-
nym odcinku jego programu Bogusław Wołoszański nie skupił się na znaczeniu daty 28 
VI dla Serbów (Austriacy celowo wybrali ten właśnie dzień na datę przejazdu arcyksięcia 
Ferdynanda w Sarajewie ponieważ była to rocznica przegranej przez Serbów bitwy na 
Kosowym Polu w 1389 r. a jednocześnie data konwencji austriacko-serbskiej z 1881 r.18). 
Jednak trzeba zwrócić uwagę, że program jest bardzo krótki. Nie da się w nim streścić 
wszystkich informacji. Celem mojej analizy nie jest ocena merytoryczna programu. Dla-
tego ewentualne nieścisłości nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia.

Program ten miał na celu popularyzowanie historii i moim zdaniem spełniał ten cel jak 
najlepiej. Trudno było wyobrazić sobie telewizję bez tego programu. Już sam długi okres 
jego emitowania świadczy o jego popularności. Program ten był emitowany w bardzo 
dogodnej porze, co dodatkowo mówi o jego powodzeniu wśród widzów. Paul Robinson, 
profesor historii nawiązując do znanego podziału na „edukację” i „rozrywkę” dowodzi, 
że wysiłek na rzecz uregulowania bądź promowania wartości edukacyjnych poprzez 
telewizję jest nieskuteczny, ponieważ telewizja strukturalnie nie jest do uczenia. Twierdzi 
on, że podczas procesu przyswajania wiedzy należy mieć możliwość zatrzymania się 
w celu dokonania intelektualnych porównań. W telewizji tego brak i nie nadaje się ona do 
uczenia. Podobnie uważają też np. krytycy lewicowi, przykładowo Ernest van den Haag. 
Zaprzecza on wartościom edukacyjnym telewizji dlatego, że jest ona uwikłana w logikę 
produkcji dóbr konsumpcyjnych. Noël Burch przyjmujący postawę postmodernistyczną 
uważa, że widza telewizyjnego nie zachęca się do myślenia, poznania czy też do jakiegoś 
działania lecz wprawia w trans poprzez „fascynujące niezaangażowanie”. Telewizja jest 
dla niego „złym przedmiotem”19. Na tego rodzaju zarzuty przytoczę fragmenty artykułu 
z „Przekroju”. Początek lipca 1999 roku. Na wydziale historycznym UW trwa egzamin 
wstępny. Kandydat jest bardzo zdenerwowany. Odpowiada dobrze, ale przewodniczący 
chce się jeszcze czegoś więcej dowiedzieć. – Proszę nam powiedzieć, dlaczego zdaje pan 
16 http://www.woloszanski.com/Strona-Boguslawa-Woloszanskiego/Biografia/, data dostępu 29 XI 2017 r.
17 http://www.woloszanski.com/Klub-Sensacji-XX-Wieku/, data dostępu 29 XI 2017 r.
18 W. Walkiewicz, Historia Państw Świata XX wieku. Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000, s. 39.
19 P. Petro, Kultura masowa i to, co kobiece: „role” telewizji w badaniach filmoznawczych, przeł. A. Piskon, [w:] Po kinie?…, op. cit., s. 182 – 186.
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na historię – pyta. Na twarzy odpowiadającego maluje się ulga. – Oglądałem wszystkie 
programy „Sensacje XX wieku” – mówi – Zwłaszcza historia drugiej wojny, uzbrojenia 
wydaje mi się pasjonująca.

– Dopóki jego program trwał w TVP, rzeczywiście tak wyglądała podstawowa odpo-
wiedź na pytanie: „Dlaczego pan (bo raczej nie pani) idzie na historię” – mówi profesor 
Paweł Wieczorkiewicz. – Wołoszański jest showmanem, to jedna z najwybitniejszych 
osobowości telewizyjnych. Programy potrafi prowadzić wspaniale, z pomysłem…

Wołoszański dzięki wyrazistej osobowości zainteresował historią rzesze młodych 
ludzi20.

Paweł Przybytek

20 M. Suski, op. cit.
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SREBRO I ZŁOTO…
DOROTA HERBIK

S
rebro i złoto – zwłaszcza złoto – nie pozostawiają nas obojętnymi, wywołują silne emo-
cje – budzą pożądanie, zachwyt, ale także niepokoją lub wywołują konsternację. Od 
niepamiętnych czasów kusiły swoim blaskiem, albo właśnie poprzez swój blask odpy-

chały. Złoto – rzadkość jego występowania, przesycenie symboliką, niezwykłe, kosmiczne 
pochodzenie, ograniczone zasoby (światowe zasoby złota to zaledwie objętość kilku basenów 
olimpijskich), trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i wysoka kowalność od począt-
ków znajdowało swoje miejsce w wytworach artystycznych i rzemieślniczych na przestrzeni 
całej historii sztuki. Złoto i inne metale szlachetne były eksplorowane w każdym społeczeń-
stwie i kulturze i nic nie wskazuje na to, aby zainteresowanie nimi malało, mimo że dawno 
nastąpiła ich demonetyzacja, nadal funkcjonują jako środek inwestycyjny, a spadki i wzrosty 
ich kursów u wielu inwestorów budzą skrajne emocje. Ich posiadanie zawsze nobilitowało, 
było egzemplifikacją określonego statusu społecznego. Współcześnie cień takiego znaczenia 
pozostał, choć wydaje się, że o statusie społecznym decyduje raczej dostęp do zaawansowa-
nych technologii. Jednak nie możemy pozostać wyłącznie przy czysto materialnym znaczeniu 
metali szlachetnych, które odpowiednio, umiejętnie zastosowane posiadają wysokie wartości 
zmysłowe i emocjonalne. Zwłaszcza złoto budziło w przeszłości silne asocjacje z kultami i ich 
gloryfikacją. Dla Egipcjan było „skórą bogów”, w dobie sztuki prekolumbijskiej „potem bogów”, 
a w kulturze chrześcijańskiej stało się obrazem światła Najwyższego.

Odkrycia archeologiczne dają sposobność do poznania najstarszych artefaktów wy-
konanych z metali szlachetnych, przede wszystkim ze złota. Do niedawna za „najstarsze 
złoto ludzkości” uznawano znaleziska z nekropolii w Warnie w Bułgarii. Były to przykłady 
zaawansowanych technologicznie wyrobów ze złota i miedzi datowanych na 4600-4200 
r. p.n.e. W 1972 r. odnaleziono na tym 
stanowisku trzy tysiące złotych arte-
faktów (o  łącznej wadze sześciu kilo-
gramów) w postaci koralików, aplikacji, 
pierścionków, bransolet, diademów 
i  innych ozdób. Jednak odkrycie z ze-
szłego roku (także w Bułgarii) pokazuje, 
że początki obróbki złota mogą sięgać 
jeszcze głębiej w  przeszłość. Według 
aktualnej wiedzy odnaleziony w Pazar-
dzhik złoty koralik wielkości czterech 
milimetrów (4500-4600 r. p.n.e.) (il. 1). 
pochodzi z pierwszej „miejskiej”osady 
w Europie, którą zamieszkiwała ludność Il. 1. Odnaleziony w Pazardzhik złoty koralik wielkości 

czterech milimetrów (4500-4600 r. p.n.e.)
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przybyła z Anatolii. Nie jest jednak 
wykluczone, że współzawodnictwo 
w zakresie archeologii, czy po prostu 
łut szczęścia badacza lub przypad-
kowego odkrywcy przyczynią się do 
pobicia tego rekordu.

W kolejnych okresach historycz-
nych wynajdywano i  doskonalono 
techniki złotnicze. Mówimy tutaj 
o  wyrobach zarówno rzemieślni-
czych jak i  artystycznych wyko-
nanych w  technikach odlewania, 
kucia, repusowania, cyzelowania, 
wytłaczania, rytowania, grawero-
wania, czy technice filigranu i niello. 
Techniki złotnicze są jednak mate-
riałochłonne i  tym samym bardzo 
kosztowne. Zapewne te aspekty były 
przyczynkiem do wynalezienia dużo 
tańszych technik pozłotniczych, któ-
re umożliwiały pokrycie większych 
płaszczyzn przy pomocy najpierw 
złotych blach, potem w  trakcie 
doskonalenia technik rozklepywa-
nia złota na coraz cieńsze blaszki 
i  w  końcowym efekcie na cienkie 
płatki, czy złoty proszek służący do 
powstania tuszy i  farb. Techniki te 
pozwoliły na powstanie podziwia-
nych do dzisiaj artefaktów kultury 
materialnej.

Przykłady użycia techniki po-
złacania (później także posrebrza-
nia) są znane wszystkim przede 
wszystkim z wybitnych przykładów 
sztuki średniowiecza, kiedy były 
eksplorowane najsilniej, ale początki 
tych technik sięgają 2600 r. p.n.e. 
i jednego z najwcześniejszych przy-
kładów pozłotnictwa – fotelu z he-
banu królowej Hetepheres – matki 
faraona Cheopsa (il. 2). Zachował 
się nawet rytowany rysunek kowala 
trudniącego się rozklepywaniem 

Il. 3. Rytowany rysunek kowala trudniącego się 
rozklepywaniem metalu na blaszki datowany na 1450 r. p.n.e. 

Il. 2. Fotel z hebanu królowej Hetepheres – matki faraona 
Cheopsa

Il. 4. Maska grobowa zwana maską Agamemnona z ok. 1400 r. 
p.n.e. wykonana w technice repusowania
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metalu na blaszki datowany na 1450 r. p.n.e. 
(il. 3). Przedmioty kultów starożytnego Egiptu 
obfitowały w użycie złota – np. maski pośmiert-
ne (Tutenchamona z ok. 1338 r. p.n.e.). Także 
sztuka minojska i  mykeńska epatuje złotem 
(maska grobowa zwana maską Agamemno-
na z  ok. 1400 r. p.n.e. wykonana w  technice 
repusowania – il. 4). Obie maski dane było mi 
podziwiać osobiście – to prawdziwe arcydzie-
ła. Grecja antyczna przyniosła nam przykłady 
łączenia złota z innymi materiałami w technice 
chryzelefantyny w  dziełach Fidiasza – nieza-
chowanych posągach Zeusa i Ateny. Jeżeli zaś 
chodzi o zachowane przykłady malarstwa na 
złotej folii, to doskonałym przykładem jest 
rzymski portret rodziny Galli Placydii z V w. – 
małe tondo o średnicy zaledwie sześciu cen-
tymetrów (il. 5), w którym przez transparentne 
warstwy farby widać prześwitujące złote tło. 
Nieliczne zachowane dzieła z wcześniejszego 
okresu historii przyćmiewają dużo liczniejsze, 
doskonałej jakości przykłady sztuki bizantyj-
skiej i sztuki średniowiecza Europy zachodniej. 
Już od VI w. złote i  srebrne płatki zatopione 
w szklanych kostkach pojawiają się w mozai-
kach by zaistnieć w późniejszych arcydziełach 
w kościołach Konstantynopola (kościoły Hagia 
Sofia i Św. Zbawiciela na Chorze), Rawenny (San 
Vitale, San Apollinare Nuovo), Sycylii (duomo, 
kaplica Pałacu Normańskiego, kościół Marto-
nara w  Palermo, duomo w  Monreale – il. 6) 
– wszystkie na tyle niezwykłe, że na stałe 
utkwiły mi w pamięci, jako znamiona geniuszu 
tamtych czasów. Kilka wieków później techniki 
pozłotnicze osiągają swoje apogeum także 
w  iluminacji manuskryptów, malarstwie ikon 
(Andriej Rublow – Trójca św. – il. 7) i  retybuli 
ołtarzowych. Złoto i  żywa kolorystyka za-
władnęły estetyczną, symboliczną i mistyczną 
wymową dzieł tego okresu. Drogie materiały 
służyły duchowemu, transcendentalnemu 
przekazowi. Jak odbieramy je dzisiaj? Zapewne 
różnie – zależnie od tego na ile utożsamiamy 
się z naszą kulturą, czy odbieramy te dzieła na 

Il. 5. Rzymski portret rodziny Galli Placydii 
z V w. – małe tondo o średnicy zaledwie sześciu 
centymetrów

Il. 6. Duomo w Monreale

Il. 7. Andriej Rublow – Trójca św.
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poziomie wyłącznie estetycznym, czy mają dla nas znaczenie ich wartości semantycz-
ne. Złoto traktowane jako desygnat światła niebiańskiego i jako kolor w rozwiązaniach 
wizualnych stworzyło nowe zależności formalne. Dla twórców było to duże wyzwanie 
artystyczne. Złoto i  srebro nie przynależą do barw substancjalnych, a  jako takie były 
traktowane. Kruszce te przynależą do świata materialnego, a jednocześnie poprzez swój 
metaliczny połysk stają się nieracjonalne, świetliste, niematerialne – szczególnie złoto 
jako „najszlachetniejsze, najtrwalsze i zgadzające się z każdym kolorem, nie przyjmujące 
cienia i przez to obce wszelkiej cielesności1.

Płatki złota i  srebra mają swoją dziwną przestrzenność – choć nietransparentne, 
jednolicie pokrywające płaszczyzny sprawiają poprzez połysk wrażenie wysuwania się 
w stronę widza dają efekt pośredni między płaszczyzną i przestrzennością. Niewątpliwie 
wizualne właściwości metali szlachetnych wymagają umiejętnego, świadomego kom-
ponowania. Równoważenie obszarów pokrytych złotem lub srebrem z płaszczyznami 
kolorów pigmentacyjnych wymaga dużego wyczucia. „Udźwignięcie” świetlistej złotej 
płaszczyzny określonymi plamami kolorów, znalezienie między nimi odpowiednich pro-
porcji wielkości to niewątpliwie wyzwanie formalne dla twórców. Dotyczy to zarówno 
twórców dawnych jak i tych, którzy skusiło zastosowanie technik pozłotniczych znacznie 
później tj. po przerwie w ich stosowaniu w malarstwie od końca XV w. Co prawda techniki 
te stosowane były nadal i z dużym nasileniem zwłaszcza w dobie baroku i rokoka, ale 
dotyczyły przede wszystkim wytwórstwa rzemieślniczego, dekoracyjnego.

Szczątkowo użycie złota pojawiło się w malarstwie Bractwa Prerafaelitów (PRB-Pre-
-Raphaelite Brotherhood) znajdującego sens w powrocie do źródeł sztuki tj. do malarstwa 
przedrenesansowego w  tym także do 
symbolicznego użycia złota np. w obrazie 
Dantego Gabriela Rosettiego Venus Verti-
cordia z 1868 r. – il. 8 fragment).

Spektakularny powrót złota objawił się 
oczywiście w twórczości Gustawa Klimta 
– piewcy namiętności i lęków z przełomu 
wieków w  Wiedniu. Jego wcześniejsze 
doświadczenia z  zakresu znajomości 
różnorodnych technik rzemieślniczych 
jak i poszukiwania rozwiązań formalnych 
zaowocowały „złotym okresem” w  ma-
larstwie, „w  którym ornament nie jest 
tylko pustą formą, ale staje się elementem 
struktury przedstawienia, przyczyniając 
się do współgrania wszystkich elementów 
i potęgując ich wzajemne oddziaływanie, 
jak w mozaikach… W malarstwie Klimta 
przekaz zawarty jest w ornamencie”2.

1 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1983, s. 115.
2 E. di Stefano, Gustaw Klimt uwodzicielskie złoto, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, s. 16.

Il. 8. Obraz Dantego Gabriela Rosettiego Venus 
Verticordia z 1868 r. (fragment)
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Klimta lubi się lub nie, ale niewątpliwie 
stworzył on powszechnie rozpoznawalny 
styl, który być może za bardzo wykorzy-
stywany jest przez nagminne ekspono-
wanie najpopularniejszych motywów 
przez „przemysł” graficzny i pamiątkarski. 
Skutkuje to tym, że większość jego zasłu-
gujących na uwagę obrazów pozostaje 
nieznanych. A  przecież warto zwrócić 
uwagą na niespotykane wcześniej łą-
czenie elementów naturalistycznych 
z abstrakcyjnym ornamentem i obfitym 
użyciem metali szlachetnych tworzących 
niezwykłą malarską grę na płaszczyź-
nie obrazu. Interesujące nas tu techniki 
pozłotnicze eksplorowane są z  dużym 
znawstwem. Złoto płatkowe matowe 

zestawiane jest obok połyskowego, występuje w formie rytmicznych płaszczyzn i linii, 
często na wypukłościach lub w bezpośrednim sąsiedztwie ze srebrem. Predylekcja Klim-
ta do użycia technik pozłotniczych była tak ewidentna, że współcześni jemu odbiorcy 
widząc portret Adeli Bloch-Bauer żartobliwie komentowali, że więcej na nim blachy niż 
samego malarstwa (il. 9 fragment).

Po spektakularnym uwielbieniu koloru 
i  złota w  wydaniu Klimta długo trzeba 
było czekać na zaistnienie w sztuce tech-
nik pozłotniczych. Pojawiły się w  jakże 
odmiennej i  nadal budzącej kontrower-
sje twórczości Yves Kleina. Szereg jego 
alternatywnych poszukiwań w  okresie 
tylko kilku lat twórczości, przerwanych 
zawałem serca w  wieku zaledwie trzy-
dziestu czterech lat, wpisało się w klimat 
różnorodnej powojennej awangardy. 
Fascynacje Kleina nieskończonością 
i  niedefiniowalnością zaprowadziły go 
do tworzenia antropometrii, gąbczastych 
rzeźb, monotonicznej symfonii i  mono-
chromów – pomarańczowych, różowych, 
błękitnych w  opatentowanym odcieniu 
ultramaryny International Klein Blue i nas 
interesujących – złotych. Wiara w abso-
lutyzm koloru zaowocowała wyborem 
złota jako kwintesencji nieskończono-
ści. Kilkanaście „monogoldów” operuje 

Il. 9. Gustaw Klimt portret Adeli Bloch-Bauer (fragment)

Il. 10. Jeden z „monogoldów” Yves Kleina
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płaskimi lub delikatnie reliefowymi 
płaszczyznami pokrytymi płatkami 
złota z  wyczuwalnymi granicami 
pomiędzy kwadratami listków (il. 
10). Duże formaty emanują jednolitą 
świetlistością. Takie złote płaszczyzny 
wykorzysta jeszcze Klein jako tło dla 
ultramarynowych rzeźb – La Petite Ve-
nus Blue i w rzeźbie Arman (il. 11), gdzie 
kontrast błękitu ze złotem wydaje 
się bardziej bizantyjski. Taka krótka, 
niejednoznaczna twórczość Yvesa 
Kleina pozostawia pewien niedosyt 
i zaciekawienie, co w jego twórczości 
wydarzyłoby się dalej. Czy starczyło-
by mu pomysłów na coraz to nowe, 
zaskakujące alternatywne działania 
artystyczne? Może temu służyło od-
nalezione niedawno przebłagalne ex 
voto Yvesa Kleina złożone przez niego 
na rok przed śmiercią w kościele w Ca-
scia i dedykowane św. Ricie (il. 11)?

Spośród nielicznych twórców 
posługujących się w  zeszłym wieku 
technikami pozłotniczymi na uwagę 
zasługuje twórczość Anny Evy Berg-
man. Choć nie należy do artystów 
powszechnie znanych, to estetyka 
jej prac jest mi najbliższa. Norweżka, 
uczestniczka Ecole de Paris, a  pry-
watnie po zawirowaniach życiowych 
podwójnie zamężna z  Hansem Har-
tungiem tworzyła intymne, ciekawe 
obrazy i grafiki. Poprzedzone dokład-
nie przygotowanymi szkicami prace 
inspirowane między innymi doku-
mentowanymi fotograficznie pejza-
żami północnej Norwegii i  Lofotów 
emanują spokojem i  wyważeniem. 
Bliskie są mi inspiracje pejzażem Nor-
wegii, spokój i monumentalność jej obrazów. Użycie srebra w płatkach (w przeciwieństwie 
do złota u poprzednio omawianych malarzy) połączonego ze stonowanymi błękitami 
zamkniętymi w syntetycznych organicznych kształtach stworzyło osobliwy, ascetyczny 
tonalnie klimat prac (Wielki niebieski horyzont – il. 12, Szczyt góry II – il. 13).

Il. 11. Ex voto Yvesa Kleina złożone przez niego na rok przed 
śmiercią w kościele w Cascia i dedykowane św. Ricie

Il. 12. Anna Evy Bergman, Wielki niebieski horyzont

Il. 13. Anna Evy Bergman, Szczyt góry II
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Pozostający poza głównym nurtem 
sztuki XX w. Kenji Yoshida – Japoń-
czyk, którego krok dzielił od zostania 
kamikaze w  eskadrze floty wojennej, 
po tak traumatycznych przeżyciach 
eksplorował w malarstwie „energię sił 
życiowych” w formach uproszczonych 
kształtów będących dalekim odbiciem 
tradycyjnego japońskiego malarstwa 
yamato-e pokrywającego parawanowe 
drzwi i ściany ze złotem w tle (Życie – il. 
14).

A  w  tym stuleciu? Obok mnogości 
działań amatorskich sięganie do tra-
dycyjnych technik pozłotniczych jest 
sporadyczne. „Przykładem oryginalnie 
zinterpretowanej techniki pozłotniczej 
jest praca – Złoty fresk Richarda Wrigh-
ta nagrodzona Turner Prize w  2009 r.  
(il. 15)… Obrazy – instalacje autora mają 
krótkotrwały żywot obejmujący czas 
trwania danej wystawy (pokazu)… Fresk 
stworzony w Tate Britain stworzony do 
konkretnego miejsca budzi skojarzenia 

z testem Roschacha, z daleka czyta się go 
jako abstrakcyjną rozbudowaną, syme-
tryczną formę… Jury Turner Prize ocenili 
Fresk jako subtelne i  wykwintne malar-
stwo ścienne, bezpośrednio przynależne 
architekturze, w której jest tworzone”3.

W Polsce obrazy w tradycyjnej tech-
nice pozłotniczej na pulmencie i  na 
drewnie tworzy zamieszkały w  kraju 
Japończyk Masakazu Miyanaga (Carpe 
diem – il. 16). „Niespotykana estetyka 
obrazów Miyanagi jest kompilacją asce-
zy i  dekoracyjności, świata realnego 
z  nadrealnym. Przedstawienia zwierząt 
malowane z  niezwykłą precyzjąstono-
wanymi kolorami kontrastują ze złotymi, 
świetlistymi partiami”4.

3 H. Dorota, Poszukiwanie form artystycznego obrazowania w  kolekcji 
obrazów „Affirmatio”, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, 2017 r., s. 67.
4 Tamże, s. 67.

Il. 15. Złoty fresk Richarda Wrighta nagrodzona Turner Prize 
w 2009 r. 

Il. 16. Masakazu Miyanaga, Carpe diem

Il. 14. Kenji Yoshida, Życie
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Poza twórczością malarską zaskoczyło 
mnie użycie tradycyjnych technik pozłot-
niczych we współczesnej architekturze. 
Złote płaszczyzny pojawiają zawsze 
w  zestawieniu z  minimalistycznymi, su-
rowymi rozwiązaniami tworząc wyrazisty 
kontrast. Interesujące przykłady to: złota 
wieża w projekcie OMA Prada Fundation 
Frederico Pompignoli i  Rema Koolhaasa 
w Mediolanie (il. 17), złota ściana Muzeum 
Kolumba Petera Zumthora w  Kolonii (il. 
18) i wnętrze sali koncertowej Filharmonii 
Szczecińskiej Estudio Barozzi Veiga (il. 19) 
wyróżnionej Miesa van der Rohe Award 
w 2015 r.

W  mojej twórczości zainteresowanie 
wykorzystaniem technik pozłotniczych 
wypłynęło z życiowego doświadczenia, ar-
tystycznej tożsamości i chęci poszukiwania 
rozwiązań artystycznych spoza „czysto” ma-
larskich technik olejnej i akrylowej. Pierwszy 
obraz z wykorzystaniem techniki pozłacania 
na pulmencie Kopuła na Skale (il. 20) powstał 
kilka lat temu. Od tego czasu eksploruję tę 
technikę w kolejnych cyklach Tribute, Celebrare 
i w kolekcji Affirmatio (Affirmatio II realizowanej 
w ramach przewodu doktorskiego na Wydzia-
le Sztuki UTH w  Radomiu pod kierunkiem 
promotora prof. Aleksandra Olszewskiego 
i promotora pomocniczego dra Mariusza 
Dańskiego. W cyklach tych technika pozła-
cania na pulmencie dała możliwość stwo-
rzenia autorskiego warsztatu malarskiego 
adekwatnego do oczekiwanych przeze 
mnie środków wyrazowych i  aspektów 
semantycznych.

Dla zainteresowanych technikami po-
złotniczymi ich eksploracja może stać się 
możliwością urozmaicenia warsztatu i wy-
zwaniem w  poszukiwaniu nieodkrytych 
możliwości artystycznych jakie z sobą niosą. 
Metale szlachetne nadal funkcjonują moc-
no w świadomości społecznej i wyraźnie (poprzez liczne zachowane artefakty) wpisały się 
w nasze poczucie tożsamości. Myślę, że warto to wykorzystać.

Il. 17. Złota wieża w projekcie OMA Prada Fundation 
Frederico Pompignoli i Rema Koolhaasa w Mediolanie

Il. 18. Złota ściana Muzeum Kolumba Petera Zumthora 
w Kolonii

Il. 19. Wnętrze sali koncertowej Filharmonii 
Szczecińskiej – Estudio Barozzi Veiga
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Eksperymentowanie z  technikami 
pozłotniczymi wymaga nie tylko zaak-
ceptowania ich atutów, ale też wzięcie 
pod uwagę określonych ograniczeń, 
jak jednolita, niezróżnicowana płasz-
czyzna płatków metali szlachetnych 
lub ich imitacji, ich połyskliwość czy 
wreszcie tak oczywisty aspekt jak wy-
soka cena złota. Posługiwanie się tech-
nikami pozłotniczymi daje poczucie 
pewnego rodzaju powrotu do korzeni, 
choć oczywiście w  dobie współcze-
snej wymaga szukania unikatowych, 
nowych rozwiązań poprzez same ze-
stawienia kolorystyczne, szukanie od-
powiednich proporcji plam barwnych, 
czy łączenie z innymi wybranymi przez 
siebie technikami „analogowymi” bądź 

cyfrowymi. Oczywiście pole poszukiwań pozostaje nieograniczone.
Spośród technik pozłotniczych najbardziej cenioną przez pozłotników jest technika 

pozłacania na połysk na pulmencie (naturalnej glince o odcieniach białym, czarnym, nie-
bieskim, zielonym i najpopularniejszym – czerwonym, który często widujemy jako podkład 
zniszczonych złotych teł średniowiecznych obrazów). Tylko ta technika pozwala na dodat-
kowe polerowanie złotych lub srebrnych płatków na połysk. Poza tą techniką połyskową 
istnieją tzw. techniki matowe, jak technika na mikstionie olejnym, żelatynowa, na białku lub 
współczesne systemy pozłacania np. system „Instacoll”. Wybór techniki podyktowany jest 
rodzajem podkładu, określonym końcowym efektem, jaki chcemy otrzymać, czy choćby 
warunkami w jakich prace mają być prezentowane – technika połyskowa jest nieodporna 
na wilgoć. Trzeba też pamiętać, że wszystkie materiały poza czystym złotem wymagają 

Il. 21. Dorota Herbik, Affirmatio III

Il. 20. Dorota Herbik, Kopuła na Skale
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dodatkowego zabezpieczenia odpowiednimi werniksami, ponieważ niezabezpieczone 
ulegają oksydacji. Nie musi to być uznawane za wadę srebra i imitacji metali szlachetnych, 
jak szlagmetal i  szlagaluminium. W kolekcjach malarskich, w których posługiwałam się 
płatkami srebra, opracowałam metodę jego ściemniania za pomocą oksyd na zimno. „Ma-
lowanie oksydacją” umożliwiło uzyskiwanie różnych odcieni oksydowanego srebra przy 
zachowaniu jego metalicznej barwnej specyfiki (Affirmatio III – il. 21, Affirmatio VII – il. 22).

Zainteresowanym technikami pozłotniczymi polecam dwa opracowania im poświę-
cone: Sztuka pozłotnicza i inne techniki zdobienia Arlety Tylewicz i Pozłotnictwo Zdzisława 
Engelmana lub w bardziej zawężonej formie – moją pracę doktorską Poszukiwanie form 
artystycznego obrazowania w kolekcji obrazów „Affirmatio”.

Techniki pozłotnicze oczekują na nowych odkrywców i swoją reaktywację. Wobec 
coraz to doskonalszych technik cyfrowych, powrót do najstarszych technik pozłotniczych, 
czy powiązanie ich z innymi technikami (także cyfrowymi, rzeźbiarskimi itd.) może okazać 
się zaskakującym i ciekawym wyzwaniem artystycznym, do którego zachęcam.

Dorota Herbik

Il. 22. Dorota Herbik, Affirmatio VII

Autorka, dr, absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie ASP). Od 2006 roku pracuje jako 
wykładowca w Pracowni Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych w WSIU  
w Łodzi.
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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ
DOROTY ZYCH-CHARAZIK

ANDRZEJ BANACHOWICZ

P
ani mgr Dorota Zych-Charazik urodziła się w 1964 roku. W 1985 roku rozpoczęła 
naukę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała na Wydziale Malarstwa, 
w Pracowni prof. Tadeusza Dominika. Aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem 

prof. Haliny Chrostowskiej i litografii uzyskała u prof. Romana Artymowskiego. W roku 
1990 otrzymała dyplom z wyróżnieniem oraz stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Brała 
udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się malarstwem szta-
lugowym i litografią. Od 2010 roku jest wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarzą-
dzania w Warszawie, na Wydziale Architektury, kierunku architektura wnętrz, w pracowni 
rysunku i malarstwa.

Pani Dorota Zych-Charazik posiada w swoim dorobku 5 wystaw indywidualnych – 
w tym jedna w Paryżu i jedna w Brukseli, a także brała udział w kilkunastu wystawach 
zbiorowych, m.in. w Tokio i Kobe w Japonii. 

Działalność artystyczna oraz pedagogiczna, a także organizacyjna Pani Doroty Zych-
-Charazik dla Uczelni jest – jak widać z powyższych wyliczeń – w każdym z tych obszarów 
bogata. Pani Zych-Charazik to artystka z dużym potencjałem i chęcią pogłębionego zapisu 
artystycznego w medium malarstwa. Dba o materię i zgłębia swój warsztat w dziedzinie 
szeroko rozumianej percepcji obrazu. Jej doświadczenia i umiejętności w procesie – ba-
dania – zarówno twórcy, jak i odbiorcy oraz ich związków są bardzo frapujące. Pomiędzy 
pojęciem funkcji obrazu i jego wpływem na społeczeństwo rozpościera się olbrzymia ilość 
teorii i zapisów, a także pytań. Pytań o percepcję i komunikację, i to zarówno w kontekście 
estetyki w kulturze cyfrowej, a także w relacji do medium malarstwa. Analizuje Ona więc 
swoją relację metafizyki oraz duchowości do wyjścia poza lub w psychikę człowieka. Jej 
przekaz malarski jest poetycki, ale i szlachetny, barwny i trochę irracjonalny, a autorka 
zapuszcza głęboko w społeczeństwo swoją sondę badawczą. Zachwycając się światem 
szuka prawdy o tej skomplikowanej naturze człowieka. Pani Dorota bada więc egzysten-
cjonalny byt – własne miejsce w tym tyglu kultury oraz cywilizacji. Stara się namierzyć 
współrzędne, aby określić własne miejsce w świecie. Ujawnia więc swoją duchowość oraz 
zrozumieniem czy zadziwienie tym światem poprzez dobór właściwych – plastycznych 
rozstrzygnięć – elementów przekazu. Wyrafinowany kolor, sposób kładzenia farby, dukt 
pędzla czy wreszcie scalająca całość obrazu – zawsze świetna kompozycja, składają się na 
przekaz pełen plastycznej kultury. W pracach Pani Doroty Zych-Charazik spotykają się – 
Jej narracja oraz odczucie widza – bardziej czy mniej ich wspólnego przeżycia, wspólnej 
drogi. Dlatego też dotychczasowy dorobek doktorantki uważam za bardzo frapujący.

I właśnie Jej praca doktorska analizuje pojęcie obrazu. Rozpatruje go jako potencjał, 
na który składa się zarówno jego forma i  jego odbiór psychologiczny – socjo-kultu-
rowy. Analizuje go właśnie przez stany emocjonalne w relacji pełni i próżni – doznań 
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składających się na fenomen wieloznaczności zachowań człowieka. Takie tytuły prac 
malarskich, wykonanych techniką olejną, jak: tryptyk Piątkowy wieczór, o wym. 100x120 
cm czy Procesja I  i  II, o wym. 120x140 cm, czy kameralne Bananowce, o wym. 100x80 
cm, bardzo dobrze mówią o dorobku i poszukiwaniach autorki. Na pewno Jej obrazy 
przywołują też twórczość innych znanych z tej tematyki malarzy, ale ta propozycja Pani 
Doroty Zych-Charazik niewątpliwie posiada swoją autorską sferę „sacrum”. Doznań 
rozpiętych pomiędzy barwami ciepłymi i zimnymi, tak mocnymi jak zachwyt autorki 
spoglądającej przez malarskie okno – Jej emocji i uczuć. Potrafi Ona dokonać przemiany 
rzeczywistości na artystyczną atmosferę poetyki, tajemniczości, szlachetnych doznań. 
Wyczuwam w tych kadrach wielkomiejskiej scenerii zmysłowość i głęboką refleksję nad 

Dorota Zych-Charaziak, Single, olej, 100x110 cm
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życiem – której motorem są również bogate skojarzenia widza. Jego doświadczenia w tej 
drodze – chęci poznania – stanu emocji, które tworzą nowe – sensowne z jego punktu 
widzenia – znaczenia ważne dla doktorantki. A więc warstwa i głębokość sensualno-zmy-
słowych możliwości odbiorcy stają się decydujące w odbieraniu przyjemności i satysfakcji 
z Jej obrazów. Przyjemności doznawania związków z kolorem oraz z poczuciem, że pod 
zewnętrzną powierzchnią tych obrazów kryje się intelektualna głębia i  sens. Pewna 
tajemnica, którą widz właśnie poczuł i posiadł z dwóch cykli doktorskiego przekazu. 
Pierwszego składającego się z „ciepłych” tryptyków, dyptyków i pojedynczych płócien 
zestawionych w porządku poziomym, i drugiego – „zimnego”, zestawionego w pionowym 
układzie poliptyków podkreślających hierarchiczny „klimat” i charakter korporacyjnych 
molochów. Tak więc percepcyjne zdolności odbiorcy oraz proponowany przez autorkę 
malarsko-społeczny fenomen wizualnej wieloznaczności składa się na przekaz, który 
moim zdaniem stanowi oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego. Pani Dorota 
Zych-Charazik w reprezentowanej dyscyplinie artystycznej wypracowuje także aspekt 
badawczy, o wiedzę i wyczucie – o czym mówi wysoki poziom Jej rozprawy doktorskiej. 
Zanurza Ona siebie i nas głęboko w archetypie miejsca, gdzie figuratywne przekazy – 
kadry obrazów zatrzymują choć na chwilę utopijne może poczucie, że tej prawdy – za-
chwytu chwilą – dotknęliśmy razem z Nią.

Pani mgr Dorota Zych-Charazik twórcze myślenie i dążenie do celu objawia pracami, 
które cenię. Jej obszar badawczy tworzy spójną całość bardzo bogatą w treści i poznanie. 
Uzyskuje Ona formę zmian zapisanych malarsko w poczucia wspólnego z nami zgłębiania 
świata. Doktorantka utrwala w swoich pracach czas oraz kontekst w relacji przeszłości do 
teraźniejszości. Pyta jakby: „Co się liczy naprawdę?”, gdyż bardziej czy mniej świadomie 
autorka zbliża się do istoty owego archetypu miejsca – swojego miejsca – jego znaczenia 
– tego, jak długo będą pamiętać Cię ludzie.

Wysoki poziom i dorobek rozprawy doktorskiej daje mi panoramę stanu myślenia oraz 
siły wyobraźni autorki. Pani mgr Dorota Zych-Charazik ze swoimi umiejętnościami oraz 
otwartym umysłem w pełni zasługuje na przyznanie Jej stopnia doktora.

 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
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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ ANNY JUSZCZAKWYDZIAŁ GRAFIKI ASP W KRAKOWIE

STANISŁAW ZBIGNIEW KAMIEŃSKI

W
 sztuce dochodzą do głosu i konfrontują ze sobą dwie tendencje, zastanawiam 
się, którą z nich uznać za wcześniejszą. Jedna dąży do tego, aby sztuka była jak 
najbliżej ludzkiego życia, druga – stara się odseparować od siebie sztukę i życie, 

jako dwa odmienne światy. Zapewne żadna z nich nie występuje w absolutnie czystej 
postaci. Czy awangarda, polska i międzynarodowa, której stulecie właśnie obchodzimy, 
wydała dzieła idealnie abstrakcyjne? Czy wszelkiego rodzaju realizmy, które zawsze 
prowokowały artystów, identyfikowały się całkowicie z życiem we wszelkich jego przeja-
wach? Czy jest to w ogóle możliwe? Ktoś powiedział, nie pamiętam już kto jest autorem 
tego powiedzenia, i nie jestem pewien czy dokładnie je cytuję, że poza autobiografią 
nic nie istnieje. Rozumiem to tak, iż jeśli wypowiedź ma być przekonująca, interesująca 
i prawdziwa, musi być, na swój sposób – a jest ich, tych sposobów bardzo wiele – prze-
filtrowana przez osobiste doświadczenie i przeżycie autora, w tym sensie funkcjonuje 
tutaj określenie – autobiografia. 

Do takiej refleksji skłania mnie twórczość Anny Juszczak, która jest powodem i te-
matem naszego spotkania. Doktorantka ukończyła pięć lat temu studia na tutejszym 
wydziale, dyplom obroniła (z wyróżnieniem, potem jeszcze był nagradzany na wystawach 
„Najlepsze dyplomy”) w Pracowni Miedziorytu prof. Stanisława Wejmana. Jej graficzne 
prace, wykonane w technikach wklęsłodruku (akwaforta i akwatinta), potem jeszcze druku 
płaskiego (litografii) reprezentują świetny techniczny warsztat; niezależnie od formatu 
grafiki (od miniatur po prace monumentalne, składane z kilku matryc) pozostają silnie 
osadzone w tradycji grafiki krakowskiej drugiej połowy XX wieku i przełomu wieków 
(i tą tradycją obarczone). Dostrzec można inspiracje twórczością swojego profesora, ale 
również klasyka polskiej grafiki Mieczysława Wejmana czy Anny Sobol, Joanny Kaiser. 
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Podkreślam to, jako cechę pozytywną, nie jako zarzut, twórczość młodej autorki nie jest 
naśladowcza, a samodzielna i niezależna, osiąga indywidualny, własny wyraz artystyczny, 
pozostając w kręgu stylistyki wypracowanej (jako wspólna własność i wartość) przez to 
środowisko, które powołało do istnienia międzynarodowe wystawy grafiki, cenione do 
dziś na całym świecie. 

Kluczem do odczytania pracy doktorskiej są pojęcia, którymi posługuje się autorka: proce-
su, translacji, przekładu z jednego języka na drugi oraz tytułowe – diapauzy. Muszę przyznać, 
że określenie diapauza usłyszałem tutaj pierwszy raz, choć coś niecoś wiedziałem wcześniej 
o spowalnianiu rozwoju organizmów jako reakcji na niekorzystne warunki zewnętrzne. Anna 
Juszczak wyjaśnia szczegółowo owo przyrodnicze pojęcie z naukowego punktu widzenia, 
ale, w przypadku jej pracy, ma ono raczej wymiar metaforyczny, choć nie jest to takie oczy-
wiste i jasne. Czas, jaki poświęciła na przygotowanie i realizację projektu doktorskiego trudno 
porównywać dosłownie do procesu diapauzy, ale autorka rozumie i tłumaczy to pojęcie 
różnorako, przede wszystkim jako przejściowy okres przeobrażenia. „Próbowałam w jakimś 
stopniu opuścić świat oswojony – pisze – wkroczyć w to, co (…) zdawało się nieosiągalne, (…). 
W poprzednich realizacjach opierałam się głównie na wydarzeniach, historiach (…) z filmów 
czy książek. W projekcie doktorskim postanowiłam oprzeć swoje działania (…) na tym, co 
przeżyłam, co poznałam”. Dla oglądającego po raz pierwszy, jak ja, twórczość Anny Juszczak, 
jej grafiki z obecnego zestawu niewiele odbiegają w swoim wyrazie od prac dyplomowych, 
choć rozmach, ujawniający się poprzez duże formaty, zmianę skali, wielkość całego zamie-
rzenia, jest oczywisty. Wiara, przekonanie, że przekraczamy trudne do przebycia granice, 
stanowią swoiste perpetuum mobile, niezwykłą siłę napędową, choćbyśmy przez całą drogę 
twórczą budowali jeden obraz, rozwiązywali jeden problem, w wielu odsłonach i wariantach. 

Anna Juszczak zadecydowała, że to jej własne, a nie zasłyszane, wrażenia i przeżycia staną 
się inspiracją w artystycznych poszukiwaniach i zamierzeniach, włączyła do procesu twórcze-
go swoje życie w stopniu znacznie większym niż dotychczas, studiując takie stany psychiczne 
jak niepewność, poczucie zagrożenia, ryzyko, lęk przed nieznanym, ale i lęk „integracyjny”, 
mobilizujący do pokonania strachu. Zrezygnowała z zasady, która po łacinie brzmi „pars pro 
toto” – część za całość, dopatrując się w tym, być może, wygodnictwa, konformizmu. Wy-
ruszyła w świat w sensie dosłownym, daleko, w jego różne strony, wspinała się i wzlatywała 
wysoko, doznawała przejmującego wyczerpania i chłodu, ale w zamian za to doświadczała 
nieznanych jakości świata: niezmierzonych przestrzeni, krystalicznego powietrza, czy abso-
lutnej ciszy. Uznała, że jeden język wypowiedzi jest zbyt ograniczony, aby wyrazić wszystkie 
towarzyszące jej emocje i doznania. Postanowiła zapisywać i interpretować przeżycia nie tylko 
za pośrednictwem grafiki warsztatowej, ale uzupełniając to zapisem werbalnym, krótkimi 
opowiadaniami (z mottami Twardocha, wtrąceniami z Myśliwskiego i Kundery) oraz fotografią. 
„Podstawowym założeniem – jak zapisała – była zmiana sposobu pracy, myślenia, formatu, 
podejścia do codziennego życia i twórczości, zmiana inspiracji”. Anna Juszczak prowadziła 
równocześnie około 60 grafik, w sposób oczywisty proces tworzenia poszczególnych prac 
wydłużał się, przerywały go podróże, niektóre pomysły i rozwiązania traciły na znaczeniu lub 
przekształcały się, część prac trafiała niedokończona na tzw. boczny tor. 

Jeśli miałbym grafikom Anny Juszczak przypisać temat wiodący, to bliższy wydaje mi 
się pejzaż niż martwa natura, choć dziś próby takich klasyfikacji wydają się pozbawione 
znaczenia – raczej zacieramy granice, niż je utrzymujemy wg niegdysiejszych ustaleń 
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i podziałów. Patrzę więc na grafiki (w 2014 r. pojawiły się też papierowe obiekty prze-
strzenne) jak na swoiste pejzaże – z sugestią linii horyzontu, częściej bez owej magicznej 
linii, obszary oglądane z daleka i skrawki miejsc obserwowane z bliska, z poziomu ziemi 
albo z wysoka, a czasem jakby skądś z dołu, spod ziemi. Pejzaże, a jednak nie martwe 
natury, jako zbiory najróżniejszych form w wyobrażonej przestrzeni czy na płaszczyźnie; 
owe formy bywają pojedynczymi elementami czy grupują w zbiory, tworzą struktury 
o różnym charakterze, przybierają kształty regularne lub amorficzne, organiczne albo 
zgeometryzowane, są ażurowe lub wypełnione, budowane kreską lub plamą; przypomi-
nają wyabstrahowane znaki (ślad fascynacji mapami i wykresami), albo elementy realnej 
rzeczywistości, podlegające modelunkowi światłocieniowemu, ukazują się niemalże 
w różnych stanach skupienia, nie tylko jako trwałe, stabilne przedmioty, ale też jakby sub-
stancje lotne – dymy, opary, mgły, zawirowania powietrza, czy masy wodne. Zdawać by 
się mogło, że tak zróżnicowane formy nie zechcą tworzyć spójnych całości, a jednak Anna 
Juszczak zestawiła je przekonująco w różnych konfiguracjach; w jej grafikach wspierają 
się a nie przeczą sobie, są sobie nawzajem potrzebne w swojej odmienności, jak owe 
przeciwstawne światy z czasów dzieciństwa autorki – wielkiego ogrodu na prowincji 
i wielkomiejskiego blokowiska. 

Mimo, że na większości grafik nie pojawia się ludzka sylwetka, jednak autorka dekla-
ruje, iż „w centrum (jej) uwagi jest człowiek”. Siedząca postać zamyślonego w grafikach 
Dolomity (2015) i Norwegia (2016), wydaje się być (szczególnie w drugiej grafice) częścią 
natury a nie jej władcą, czyniącym ją sobie poddaną. W swoich realnych wędrówkach 
Anna Juszczak poszukuje wręcz miejsc na świecie z dala od cywilizacji, gdzie przyroda 
nie została jeszcze przez ludzi zdominowana, ujarzmiona, jest też wyczulona na miejsca, 
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które człowiek zniszczył, zatruł; budzą jej niepokój, jakby przeczuwała, że natura, niewy-
obrażalna, samoistna potęga, może mścić się za wyrządzone krzywdy. 

W innych grafikach domyślamy się obecności człowieka, choć kształty, które go przy-
pominają mogą być równie dobrze formami roślinnymi – drzewami czy krzewami, ale też 
(w grafice Okno, 2015) budzą moje skojarzenie z gotycką, udrapowaną figurą madonny 
czy świętej, kojarzą się z sylwetką Dawida Michała Anioła (grafika Przejście, 2016), lub 
z postacią współczesnej kobiety, jakby zapożyczoną, zapewne całkiem nieświadomie, 
z akwafort Mieczysława Wejmana, ze słynnego cyklu Rowerzysta z drugiej połowy lat 
60. (nr X, Pogarda, 1965; nr VI a, Drugi zawał, 1968). Owe podobieństwa czy związki nie są 
oczywiste i nikogo nie zachęcam, aby zobaczył to samo co ja; autorka niczego nie cytuje, 
nie przekonuje nas i nie przesądza, pozostawia możliwość swobodnego odczytywania 
graficznych przedstawień; myślę, że w tym tkwi ich siła i sugestywność. 

Dotyczy to zresztą nie tylko ludzkich figur, inne formy, bardziej „naturalne” czy 
bardziej „techniczne” pozostają na granicy rozpoznawalności; zdaje się, że wystarczy 
zatrzymać na nich uwagę przez chwilę, aby je rozpoznać i odczytać, ale to złudzenie; 
pozostają niedopowiedziane, niekonkretne, jakby należały do niejasnej rzeczywistości 
z pewnego gatunku snów. Graficzne obrazy powstające w długim procesie, podobnie 
jak zapisy pamięciowe „podatne na zniekształcenie, przeobrażenie, ewolucję” sprawiają 
niekiedy wrażenie zatartych, zmieniających się, przekształcających na naszych oczach. 
Podobnie dzieje się w opowiadaniach Anny Juszczak dołączonych do grafik, być może 
bardziej, niż w pracach wizualnych chcielibyśmy, czytając je, dotknąć jakiegoś konkretu, 
wydaje się, że jesteśmy o krok od takiej możliwości, a jednak drzwi z półprzezroczystą 
szybą, przed którymi stajemy, nie dają się otworzyć. Autorka wyraźnie mówi, iż nie chce, 
aby grafiki i opowiadania były ilustracją zdarzeń, których była uczestniczką, odnosiły się 
wprost do konkretnych sytuacji z jej udziałem, taką rolę zostawia tekstom reportażowym 
(zachowującym charakter suchych, zwięzłych relacji) i towarzyszącym im fotografiom, 
tyleż konkretnym, co poetyckim, nastrojowym. Pisarz Orhan Pamuk (który podróżuje 
niejednokrotnie ze swoim przyjacielem fotografem, albo sam robi zdjęcia) umieścił akcję 
jednej ze swoich powieści w mieście Kars w północno-wschodniej Turcji, ale „nie pisał jej 
po to, by odwzorowała miasto, lecz aby przenieść do Karsu atmosferę i problemy, które 
sam wymyślił”. Przypuszczam, iż Anna Juszczak postępuje z podobnym nastawieniem, 
podróże do różnych odległych miejsc na świecie i przebywanie tam, stają się niejako 
katalizatorem pozwalającym ujawnić się jej wewnętrznym stanom. 

Fotografie, które robi podczas podróży, pełnią rolę łącznika pomiędzy pozostałymi 
dziedzinami wypowiedzi artystycznej, sytuują się blisko zarówno grafik, jak opowiadań 
i reportaży. Anna Juszczak jest w ogóle świetną tłumaczką własnych wypowiedzi z jed-
nego na inny język, także obrazów na słowa i zapewne odwrotnie. Nazwy pojęć i stanów 
pojawiające się w opowiadaniach są trafnymi odpowiednikami elementów jej kompozycji 
graficznych: gęstwina, zgrzyt, chłód, magma, brzęczenie, duszno, szelest, lepko, miękkość, 
plusk, przejrzystość, błysk, otchłań, pustka, blizna – stanowią ekwiwalenty znaków i struktur 
plastycznych w grafikach. 

Grafiki tytułuje autorka słowami z tego właśnie obszaru nieoczywistości (Sen, Dotyk, 
Gęstwina, Miękkość, Rytm) albo nazwami geograficznymi. Pamuk skłania się ku przeko-
naniu, że zadaniem literatury nie jest opowiadanie świata, ale „oglądanie go słowami”. 
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Coś podobnego można odnieść i do prób literackich doktorantki i metaforycznie – do 
jej przedstawień wizualnych. 

Kończąc, przychodzi mi na myśl kilka wersów z  prekomiksowej epopei dla dzieci 
Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza: „i znów poszedł biedaczysko / po 
szerokim szukać świecie / tego co jest bardzo blisko”. Proszę nie mieć mi za złe umieszcze-
nia w recenzji poważnej pracy doktorskiej śmiesznego wierszyka. Słowo „biedaczysko” 
nie ma tu nic do rzeczy. Historia głównego bohatera tej obrazkowej opowieści i zacyto-
wany morał otrzymały nawet nazwę – Syndrom Koziołka Matołka. Syndrom ten dotyczy 
wielu z nas, ale młodość uprawnia zapewne najbardziej do rozglądania się po świecie, 
patrzenia z ciekawością w dal i nie dostrzegania czasem czegoś blisko siebie, jako widy-
wanego i przeżywanego na co dzień, znanego i z tego powodu mało pobudzającego. 
Anna Juszczak ma jeszcze czas na takie refleksje wieku późniejszego i może być ciągle 
jeszcze przekonana, iż by mieć coś do powiedzenia o sobie we współczesnym świecie, 
trzeba go przejść wzdłuż i wszerz, a siebie poddać różnym, czasem ekstremalnym do-
świadczeniom. Pisze, że jej praca doktorska „ma być wyrwaniem z rutyny”. Liczę, że ma 
poczucie, iż jej się to udało. Ja sam uważam, że na pewno w rutynę nie popadła. 

Jeśli ostatnie lata, jakie poświęciła na przygotowanie pracy doktorskiej, nazywa me-
taforycznie diapauzą, to jak gotowa jest nazwać nowy czas, w który właśnie wchodzi na 
swojej drodze artystycznej?

Po zapoznaniu się z dorobkiem i doktoratem mgr Anny Juszczak uznaję, że kandydatka 
w swojej pracy pod tytułem Diapauza zaprezentowała oryginalne rozwiązanie problemu 
artystycznego, wymagające dużej wiedzy specjalistycznej i zaawansowanych umiejętno-
ści; podnosi sprawy życiowe na poziom „artystyczny”, wszystko, czym się zajmuje, włącza 
do procesu twórczego. Można nazwać to totalną twórczością, która unieważnia granice 
nie tylko pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wypowiedzi, ale pomiędzy sferami 
sztuki – sacrum i życia – profanum. Wykazała ogólną wiedzę teoretyczną w swojej dys-
cyplinie, ponadto posiada umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. 
Wnioskuję do Rady Wydziału o przyznanie mgr Annie Juszczak stopnia doktora w dzie-
dzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie Sztuki Piękne. 

 

 Stanisław Zbigniew Kamieński

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. 
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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ ARTURA BLUSIEWICZA
WYDZIAŁ GRAFIKI ASP W KRAKOWIE

STANISŁAW ZBIGNIEW KAMIEŃSKI

T
ytuł pracy doktorskiej Artura Blusiewicza Prostopadłość strun odnosi się do naukowej 
teorii (teorii strun, czy też superstrun), jest „parafrazą” jej nazwy, jak pisze autor; ja 
wolę powiedzieć, że to gra słowna z nazwą tej teorii. Hasło Prostopadłość strun, jak 

mogę się domyślać, ujawnia przekorę poetyckich skojarzeń wobec precyzji naukowych 
sformułowań. Struny, np. w gitarze czy innych instrumentach, pozostają wobec siebie nie-
mal równolegle, nie stykają się bezpośrednio. Czy zbitka pojęć – prostopadłość strun jest 
metaforą absurdu, wyraża zakłócenie harmonii, ożywczy dysonans zatrzymujący naszą 
uwagę, zgrzyt pojęciowy i w domyśle – akustyczny? Jednakże nie wiemy o tej teorii nic 
pewnego, w rozumieniu nauki nie została udowodniona. Być może więc prostopadłość 
może być jedną z cech odnoszących się do strun, nie tylko jako absurd i żart? Teoria strun 
przewiduje, iż przestrzeń, w której żyjemy, ma dużo więcej wymiarów, niż trzy, które są 
dostępne naszemu codziennemu doświadczeniu, nabywanemu w  czasie, jednak nie 
możemy ich obserwować, pozostają dla nas ukryte. Teoria zakłada, że podstawowym 
budulcem materii, jej najmniejszymi cząstkami, są struny. 

Skoro teoria otrzymała taką nazwę, zapewne kojarzenie jej ze strunami głosowymi, 
czy strunami grupy instrumentów muzycznych ma swoje uzasadnienie. Zapewne owe 
niedostępne naszym zmysłom struny także mogą wibrować, dostarczać światu potencjal-
nej energii, wyzwalając dźwięki, których nie jesteśmy w stanie słyszeć. Przychodzi mi na 
myśl muzyka sfer niebieskich, o której mówili starożytni uczeni – planety w swoim ruchu 
o różnych prędkościach wydają, być może, zróżnicowane, jednak jako całość zharmoni-
zowane dźwięki, których ludzie niestety nie słyszą. Czy starożytna teoria i ta XX. wieczna 
mają coś wspólnego, odnosząc się do tego samego aspektu makro- i mikrokosmosu? 

„Drgające lecz bezwolne włókna” (strun) – pisze autor, kojarzą mu się z  wymową 
powieści Michela Houellebecqa „o ludziach z przyszłości, będących replikami dawnych 
pierwowzorów (…), którym metoda klonowania zapewnia życie wieczne”. Ceną wiecz-
nego życia, „nieskończonego trwania” jest „samotność, a także utrata miłości, wyzucie 
z emocji”, których dostarczają relacje z innymi ludźmi w świecie ciągłego przemijania. 

Być może Artur Blusiewicz mówi nam, iż największymi pragnieniami czy dążeniami 
ludzkości jest potrzeba odkrycia zasady funkcjonowania mechanizmu wszechświata 
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i osiągnięcie nieśmiertelności. Czym jest wobec tego i jaką rolę spełnia sztuka współcze-
sna, która zawsze była wyrazem poczucia przemijalności i tajemnicy istnienia? Niektóre 
postaci z przyszłości w powieści Houellebecqa – pisze Blusiewicz – „zachowują wiarę 
(…), że przecięcie się dwóch ludzkich orbit roznieci pożar dawnych uczuć i namiętności”, 
Zastanawiam się, czy owymi postaciami mogą stać się również artysta i widz, a dzieło 
sztuki może być przyczyną owych silnych emocji pomiędzy autorem a odbiorcą, „pew-
nym zjawiskiem egzystencjalnym”? 

Praca doktorska Artura Blusiewicza związana jest z pojęciem martwej natury i tym 
gatunkiem wypowiedzi plastycznej, podejmowanym od wieków przez rysunek i malar-
stwo, obecnie realizowanym również w postaci obiektów czy instalacji. Jako asystent 
w pracowni malarskiej zajmuje się Blusiewicz m.in. aranżowaniem martwych natur dla 
studentów. Zyskał w związku z tym szereg doświadczeń i spostrzeżeń, które mają wpływ 
na jego własną twórczość, koncentrującą się obecnie na tym gatunku przedstawień. 
Napisał „… martwa natura stała się spoiwem warstwy materialnej, ideowej i duchowej 
mojego dzieła”. Tekst Artura Blusiewicza o występowaniu i rozumieniu martwej natury 
w sztuce współczesnej oraz opis i komentarz do własnej pracy artystycznej uważam za 
ciekawy i wartościowy. Nie jest nudnym, przydługim wykładem o sprawach, które mniej 
lub bardziej znamy, ma osobisty ton i nie pretenduje do głoszenia jedynej, obiektywnej 
wiedzy. Podejmuje różne wątki, zarysowuje je i przechodzi do kolejnych, pozostawia 
czytającym czy słuchającym pole dla własnych przemyśleń czy intuicji, zachęca, byśmy 
uświadamiali sobie lub przypominali swoje relacje z szeroko pojętą „martwą naturą” nie 
tylko w muzeach i galeriach. 

Deklaruje sentyment dla witryn sklepów i zakładów rzemieślniczych, głównie – jak 
pisze – tych zapamiętanych w dzieciństwie, z  lat 80. i 90. Tak się składa, że w jeszcze 
odleglejszej przeszłości pracowałem jako dekorator witryn sieci sklepów PSS Społem 
i często miałem okazję oglądać świat z przeciwnej strony, niż przechodzący ulicą ludzie, 
widzący w szybach i towary na wystawie, i swoje odbicie. Od wewnątrz sklepu szyba 
nie funkcjonuje już jak lustro, zaś towary, które brałem „zawodowo” do ręki ustawiając je 
w oknie, traciły w ten sposób swoją atrakcyjność, jeśli w ogóle ją posiadały, tym bardziej, 
że Społem nie miało nic wspólnego z przedsiębiorstwem Pewex, sprzedającym towary 
„luksusowe, dostępne tylko dla nielicznych”. Owszem, czasem po skończonej pracy 
udało się kupić coś spod lady, jeśli kierownik sklepu miał dobry humor i był zadowolony 
z ekspozycji w witrynie, gdzie ustawiłem produkty ogólnie dostępne, nie budzące więk-
szego zainteresowania przechodniów. Zapewne z powodu owego odmiennego punktu 
widzenia, obaj inaczej myślimy o odległej rzeczywistości witryn sklepowych. Napisałem 
– odległej, choć dziś również sklepy pokazują w witrynach swoje towary, zachęcając do 
wejścia i zakupów, jednak dzisiejsze i niegdysiejsze witryny są zupełnie inne. Dzisiejsze 
– podobnie jak towary – są w jednej sieci sklepów wszędzie takie same; dawne, kiedy 
towarów powszechnie brakowało, były wszędzie inne, zależnie od inwencji i wyobraźni 
plastyków-dekoratorów. Niejednokrotnie bywały swoistymi dziełami sztuki, z czego ich 
autorzy i przechodnie – widzowie nie zdawali sobie sprawy; mówiąc precyzyjniej – daw-
ne witryny mogłyby dziś uchodzić za dzieła sztuki współczesnej – obiekty i instalacje. 

Inny typ witryn stanowiły okna zakładów rzemieślniczych, usługowych, aranżowanych 
przez samych właścicieli; były to przeważnie małe płaszczyzny szyb i płytkie przestrzenie, 
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z przedmiotami własnego wyrobu, nie spotykanymi gdzie indziej. Przypominały niekiedy 
do złudzenia iluzjonistyczne obrazy typu trompe l’oeil. Tym sposobem na ulicach polskich 
miast, zapewne nie tylko polskich lecz całego tzw. bloku socjalistycznego, spotykała się 
sztuka nowoczesna, wyprzedzająca swoje czasy, ze sztuką dawną, XVII – XIX wieczną. 

Dziełem sztuki, stanowiącym przedmiot pracy doktorskiej Artura Blusiewicza, jest 
instalacja kilkunastu, przeważnie białych obiektów (2014 – 2016) – kilka z nich ma ukryte, 
niewidoczne płaszczyzny, pomalowane „świecącą” farbą fluorescencyjną – zamkniętych 
w ogromnym przezroczystym pudle, niczym w sklepowej witrynie. Poszczególne obiekty, 
niektóre nawiązują do konkretnych przedmiotów, mają tytuły o ironiczno-dydaktycznym 
charakterze. Pajęczyna to masywny kawał styropianu o zaokrąglonych do wewnątrz kra-
wędziach, przypominających łuki sieci pajęczej. Także Źródło, z tych samych materiałów 
(styropian, gips budowlany, akryl), choć kształtem naśladuje strugę wody tryskającą pod 
ciśnieniem, swoją niezgrabną masywnością drwi z materii i struktury cząstek wody, do 
których się w tytule odnosi. Żądza czy dziurawa Codzienność nie tworzą tak oczywistych 
skojarzeń, pozostają formami abstrakcyjnymi. Pomalowana wyjątkowo na czarno Ucieczka 
myśli podsuwa skojarzenie z pędzącym autem czy raczej dziecięcym autkiem z liściem na 
dachu. Motyw groteskowej Siłaczki pojawił się kiedyś wcześniej na okładce wydawnictwa 
Gili Gili pt. Zazdrość i medycyna. Mur czy Fala, płomień i nirwana nawiązują do wcześniejszych 
rozwiązań formalnych Blusiewicza, które stosował w obrazach, gwaszach czy rysunkach, 
gdzie ważną rolę odgrywały struktury figur geometrycznych czy linii, o charakterze nieco 
op-artowskim, iluzyjnym, ale też lirycznym, nastrojowym, dla których jedną z  inspiracji 
mogły być drobne płytki na podłodze w przedpokoju – inspiracje chodzą przeróżnymi 
drogami. Blusiewicz wspomniał pół żartem, iż obawiał się trochę, aby owe struktury, 
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dochodzące do głosu w  jego pracach, nie sprowadziły go na manowce dekoracyjnej 
ornamentyki (choć Wiesław Juszczak uważa i dowodzi, iż ornament nie odwraca się od 
znaczeń ku pustej dekoracyjności). Nos to zabawa z pierwszym planem i  tłem. Nastrój 
pozornej beztroski zostaje podszyty niepokojem przez obecność obiektu Głowa dzwon, 
kojarzącego się z czaszką, ni to ludzką, ni zwierzęcą – wydrążoną głową, i innego, jedynego 
nie zatytułowanego (tektura, papier, akryl), który pozwala się odczytywać jako swastyka 
lub sierp i młot – znaki złowrogich ideologii XX wieku. W tym kontekście Dym z komina 
nabiera niepokojącej wymowy, której sam w sobie nie przekazuje. 

Nazwałem tytuły obiektów Blusiewicza edukacyjnymi – on sam napisał: „Doświad-
czenia wynikające z pracy edukacyjnej mają niebagatelne przełożenie na moje osobiste 
poszukiwania twórcze”. Przebiegłe tytuły, jakie nadaje obiektom, uświadamiają, jak 
mniemam, oglądającym je, że tak, jak styropianowy odpad stać się może „pajęczyną”, 
„żądzą” czy „źródłem”, w ten sam sposób można odczepić od przedmiotu nazwę, a tym 
samym zapomnieć o jego funkcji i oglądać go „pod kątem gry świateł i cieni, nasyce-
nia barw, przenikania się plam i linii”. Cała, już nie zatytułowana, instalacja (bo tytułów 
mogłoby być tyle, co ustawień, czyli bardzo wiele różnych) ma wymowę dydaktyczną, 
choć na pewno nie ten cel był głównym powodem jej tworzenia. Autor zdaje sobie 
bez wątpienia sprawę, że nie można traktować jej jako tematu malarskiego zadania dla 
studentów, byłoby to pewnie „odwzorowywaniem abstrakcji z  abstrakcji”, czego do-
świadczył Blusiewicz w swojej pracy asystenta i o czym pisze. Przestrzegana na zajęciach 
w szkołach plastycznych ćwiczebna zasada, aby malować to, co się widzi, a nie to, co 
się wie, gra tu ważną rolę, tym niemniej „dojrzała twórczość bierze pod uwagę wiedzę 
o świecie, jako element artystycznej wizji. Źle się jednak dzieje, gdy ta wiedza zastępuje 
widzenie malarskie”. Jako przykład niech posłużą obrazy Zbyluta Grzywacza, nieżyjącego 
już profesora tej uczelni, które można obecnie zobaczyć na wystawie Wprost w Mangg-
dze. Malowane z natury, w stanie wojennym i w latach 80. pokazują kontrast pomiędzy 
szarością i niedostatkiem naszej ówczesnej rzeczywistości a zewnętrzną atrakcyjnością, 
barwnością opakowań towarów z tzw. darów, przesyłanych przez Zachód Polsce. Patrząc 
na te obrazy zastanawiam się, co w tym przypadku jest ważniejsze – czyste widzenie czy 
towarzysząca mu wiedza o świecie.

Biel obiektów Artura Blusiewicza, rezygnacja z barw chromatycznych, zdaje się też 
posiadać wydźwięk dydaktyczny. Blusiewicz pisze: „Powiązania między przedmiotami 
akcentuje fluorescencyjna farba, jaką pomalowane są niektóre z nich. Promieniuje na są-
siednie przedmioty nadając im barwę”. Tym sposobem kolor zyskuje autonomię poprzez 
oddzielenie od formy. Podobne zabiegi, wówczas eksperymenty, stosował pół wieku temu 
przedstawiciel wrocławskiej awangardy Jan Chwałczyk w swoich „skrzynkach okiennych”. 

Owa biel, w tym przypadku zgrzebna, szorstka, ma tendencję do przyjmowania brudu 
i kurzu, szarzenia, starzenia się. „Spośród bogactwa kwestii, jakie poruszają autorzy mar-
twych natur, najistotniejszym wydaje się motyw marności i śmierci” – pisze Blusiewicz. 
Przychodzą mi na myśl „martwe natury” Tony’ego Cragga, pokazywane obecnie w Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w drodze powrotnej z Petersburga do Wuppertalu. Te 
eksponowane w tamtejszej oranżerii to kilkupiętrowe, wieloelementowe obiekty ustawia-
ne ze szklanych naczyń; oglądałem je kilka lat wcześniej w Koszycach. Gdy przyglądałem 
się im teraz, odniosłem wrażenie, którego wtedy nie utrwaliłem w świadomości, starzenia 
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się tych obiektów, ich kruchości i nietrwałości. Niektóre spośród butli, słoi, karafek były 
obtłuczone, szkło jakby jeszcze bardziej zmatowiało. Zastanawiałem się, czy ów naturalny 
proces ma jakieś znaczenie dla autora, jako pewien aspekt jego artystycznego przesłania, 
czy też ekipa techniczna sławnego artysty wymienia co jakiś czas zniszczone naczynia 
na nowe, aby obiekt znów „dobrze wyglądał”. Mógłbym oczywiście dowiedzieć się tego, 
ale nie w tym rzecz. 

 Ciekaw natomiast jestem, jak postąpi Artur Blusiewicz, gdy jego obiekty, tworzone 
z nietrwałych materiałów, zaczną ujawniać zewnętrzne cechy starzenia się; czy będzie 
je reperować, odświeżać, czy też pozwoli im odejść, przeminąć, poprzestając na doku-
mentacji fotograficznej z czasów, gdy były atrakcyjne, ożywione duchem swojej i jego 
młodości? W każdym razie – jak do tej kwestii podchodzi dziś, jak wydaje mu się, że 
postąpi w przyszłości? 

Niejednokrotnie dzieła sztuki prowadzą z widzami „rozmowy” na własną rękę, być 
może te rozmowy, do których zawsze zachęca sztuka, rozmowy osobiste, niezależne od 
intencji autora i pouczeń krytyków sztuki, są najcenniejsze; być może tak można rozu-
mieć hasło Prostopadłość strun. Instalacja Artura Blusiewicza, w zgodzie z intencją autora 
i na własną rękę, włącza się do rozważań „nad śmiercią i życiem, ulotnością i stałością, 
ciągłością i tymczasowością, witalnością i melancholią”. Zbiór obiektów zainstalowany 
w wielkim przezroczystym pudle, kojarzącym się z przydomową szklarnią czy przywodzą-
cym wspomnienia socjalistycznych witryn sklepowych, może dostarczyć oglądającemu 
wzrokowej satysfakcji, jednak dla autora ważniejsze jest „sąsiedztwo obiektów i charak-
ter ich przedstawienia”, a co za tym idzie – przesłanie, jakie z tego wynika. Przesłanie 
nie jest jednoznaczne – „pozostawiam odbiorcy szerokie pole do interpretacji” – pisze 
Blusiewicz. Ciekaw jestem, na jaki układ obiektów zdecyduje się autor (tylko na jeden, 
czy też przygotuje kilka wariantów), z dominacją wątku osobistego czy raczej bardziej 
uniwersalnego, społecznego, i czy gotów będzie powiedzieć, iż wybrał najważniejszy 
z możliwych w tym momencie dla siebie, a jeśli tak, to dlaczego? 

Po zapoznaniu się z  dorobkiem i  pracą doktorską mgr Artura Blusiewicza uzna-
ję, z  całym przekonaniem, że kandydat w  swojej pracy pod tytułem Prostopadłość 
strun zaprezentował oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, wyma-
gające dużej wiedzy specjalistycznej i  zaawansowanych umiejętności, a  także 
wykazał ogólną wiedzę teoretyczną w  swojej i  innych dyscyplinach sztuki, po-
nadto posiada umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. 
Wnioskuję do Rady Wydziału o przyznanie mgr Arturowi Blusiewiczowi stopnia doktora 
w dziedzinie Sztuki Plastyczne w dyscyplinie Sztuki Piękne. 

 Stanisław Zbigniew Kamieński
13-30 IX 2016

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. 
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DUM SPIRO, SPERO
JAN TROJAN

M
niej więcej sześć lat temu, Andrzej Graczykowski, z którym często widywałem się 
i w różnych okolicznościach, powiedział, że coś dzieje się z jego prawą nogą, że nie 
ma w niej siły. Ale poza tym, wszystko w porządku i nie jest źle. Ale już w 2013 r. 

podpierał się laską. Konsultacje medyczne nie dawały jednomyślnej diagnozy. W 2014 r. 
na prawą stopę zakładał ortezę, która pomagała oderwać ją od ziemi, żeby lepiej cho-
dzić. Pod koniec tegoż roku wychodząc ode mnie z pracowni powiedział, że jest u mnie 
ostatni raz, bo już nie da rady przyjść, ani wejść na pierwsze piętro. Choroba pogłębiała 
się. Potrzebny był wózek inwalidzki. W czerwcu 2016 r. badania neurologiczne przeprowa-
dzone w łódzkim szpitalu stwierdzają u Andrzeja stwardnienie zanikowe boczne. Choroba 
nieuleczalna. Andrzej jest w pełni świadom diagnozy i swojego położenia. Spokojny, 
może pogodzony, w ogrodzie szpitala w czerwcowym, popołudniowym słońcu, siedząc 
na wózku, żartuje: „Tu Graca leży, nie odmawiajcie pacierzy”. Zanik mięśni w całym orga-
nizmie postępuje i przyśpiesza. Odwiedzamy Andrzeja w domu – gadamy o wszystkim 
i o niczym, trochę popijamy wino, jesteśmy na bieżąco. Nigdy, podczas odwiedzin nie 
usłyszałem od niego słowa żalu, rozgoryczenia, skargi, irytacji na swój los. Znosi swoją 
chorobę z pokorą i godnością męczennika. W październiku jest już coraz słabszy, z trudem 
oddycha. Niezbędna jest stała opieka. Kryzys zdrowia i życia następuje na przełomie 
października i  listopada. Prawie nie oddycha. Pogotowie ratunkowe przewozi go do 
szpitala na ul. Północnej w Łodzi. Tracheotomia. Respirator. Odżywianie pozajelitowe. 
Żyje. Odwiedziłem Andrzeja w szpitalu szóstego dnia jego pobytu, w niedzielę o godz. 
16.00. Widzę, że chce coś mówić. Nie wydaje głosu. Nie mogę rozpoznać słów po mimice. 
Na pewno bardzo cierpi, jeszcze wszystko go boli. Ręce ma przywiązane bandażami do 
poręczy łóżka, by nie wyszarpał sobie przewodów którymi był połączony z aparaturą 
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i życiem. Mija listopad, jest grudzień. Podczas odwiedzin przed świętami Bożego Naro-
dzenia pokazywałem mu zdjęcia w aparacie fotograficznym z wernisażu naszej wystawy 
w Paryżu, w której uczestniczył, po czym dał znak ręką, żebym zrobił mu zdjęcie. Chciał 
się zobaczyć. Po dwóch miesiącach pobytu w oddziale intensywnej opieki medycznej, 
stan zdrowia Andrzeja poprawił się i przewieziono go do Ośrodka Wentylacji Respirato-
rem w Konstancinie. Tu procedury utrzymania pacjenta przy życiu są bardzo podobne. 
Następne tygodnie przynoszą względną stabilizację jego zdrowia. Przyjechałem do 
Andrzeja w połowie lutego 2017 r. Rozmawialiśmy, jak dawniej, o wszystkim, prawie trzy 
godziny z małymi przerwami, ponieważ musiał otworzyć albo zamknąć zawór respiratora, 
aby móc mówić. Kolejne dwa miesiące przynoszą zauważalną poprawę. Z początkiem 
maja tego roku, Andrzej może siedzieć w łóżku, dłużej rozmawiać, jeść półpłynne posiłki. 
Specjalistyczny komputer umożliwiający łatwiejszą obsługę przez chorego (zakupiony 
ze środków uzyskanych w kwietniu na aukcji charytatywnej) oraz zwiększona liczba za-
biegów rehabilitacyjnych czynią położenie Andrzeja bardziej znośnym i pozwalają mieć 
nadzieję. Jest lepiej niż było. Jednak 13 czerwca 2017 r., późnym popołudniem, Andrzej 
Graczykowski umiera. Przeżył 70 lat i 36 dni. Dum spiro, spero.*

Andrzeja Graczykowskiego poznałem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi 
w 1965 r. do którego przywędrował z Państwowego Liceum Technik Teatralnych w Warsza-
wie do klasy trzeciej A „francuskiej”, a po kilku tygodniach przeszedł do klasy B „niemieckiej”. 
Po maturze w 1968 r. zdał egzamin do PWSSP w Łodzi na Wydział Tkaniny, gdzie spotkało się 
wielu kandydatów na artystów min.: Wiesław Karolak, Mieczysław Magiera, Kasjan Farbisz, 
Anna Maria Poleska, Aleksander Olszewski, Wacław Sobieraj, Urszula Miącz, Czesław Wojcie-
chowski, Tadeusz Piechura, Małgorzata Wyszogrodzka, Janusz Paweł Tryzno, Zbigniew Nitek, 
Ryszard Piątkowski i którzy ze sztuką się związali. W 1971 r. otwarto Wydział Grafiki i Andrzej 
przeniósł się, wybierając grafikę warsztatową. Dyplom zrealizował w pracowni technik 
metalowych pod kie-
runkiem prof. Leszka 
Rózgi w  1974 r. Został 
asystentem w pracow-
ni drzeworytu, którą 
prowadził prof. Andrzej 
Bartczak i tu przepraco-
wał osiem lat. Następne 
lata były dla niego cza-
sem wolnego wybo-
ru. Wolność w  sztuce 
i w życiu stawiał wysoko 
i  równorzędnie. Był ar-
tystą. Ponosił wszystkie 
konsekwencje życiowe 
tego stanu. Nie miał 
wysokich potrzeb mate-
rialnych. Starał się żyć ze 
sztuki, swojej sztuki, co 

Andrzej Graczykowski, Bez tytułu, nie sygnowany, nie datowany (2012), olej, 
płótno, 45x55 cm
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udawało się i wystarczało na niezbędne minimum bytowe. Kochany jako mężczyzna, cenio-
ny jako artysta. Rozumiał sztukę jako powinność, która wymaga od niego najwyższego lotu, 
a to łączyło się z głęboką refleksją egzystencjalną i artystyczną. Jego przekonania filozoficz-
ne, upodobania literackie, muzyczne, znajomość filmu i sztuki cechowała ostrość widzenia 
jak u Gombrowicza. Reiner Maria Rilke, Izaak Babel, Bruno Schulz, Hieronim Bosch, (Rubensa 
nie znosił!), Francis Bacon, Roman Opałka, Glenn Gould, Erik Satie, Louis Bunuel, Federico 
Fellini to artyści, którzy byli mu duchowo bliscy. Literatura – poezja i proza – inspiruje jego 
twórczość już na studiach. W latach 80. realizuje rysunki i grafiki do bibliofilskich książek 
wydawanych przez grupę artystyczną „Correspondance des Arts”, którą założyli: Andrzej 
Graczykowski, Zbigniew Janeczek, Zdzisław Jaskuła, Janusz Paweł Tryzno. W późnych la-
tach 90. podjął współpracę z Muzeum Książki Artystycznej założonym przez Janusza Pawła 
Tryzno, gdzie wykonywał prace projektowe i ilustratorskie. Sprawnie posługiwał się pro-
gramami komputerowymi. Korzystał z tych możliwości poszukując rozwiązań formalnych 
i warsztatowych. Graczykowski sporadycznie prezentował swoją twórczość we Fromborku, 
w Łodzi i w Radomiu. W katalogu do indywidualnej wystawy: „ANDRZEJ GRACZYKOWSKI 
– OBRAZY”, (marzec – kwiecień 2007, Miejska Galeria Sztuki Galeria Willa w Łodzi), krytyk 
Dariusz Leśnikowski napisał: „W twórczości Graczykowskiego dominują rozważania na 
temat kondycji człowieka i jego relacji ze światem. Artysta kreuje dramat istnienia – bo-

Andrzej Graczykowski, Bez tytułu, 1986, olej, płótno, 65x70 cm
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haterem jest człowiek, 
dziedzina jego prze-
żyć i  emocji. Samot-
na – mimo, że często 
nie sama na obrazie 
– istota, przedstawiona 
bywa w sytuacji wyob-
cowania, w atmosferze 
pełnej dramatyczne-
go napięcia. Andrzej 
Graczykowski maluje 
niepełne lub drama-
tycznie zniekształcone 
postacie umieszczone 
w nieokreślonej prze-
strzeni. Nie obciąża 
wypowiedzi opisem 
sytuacji, nie przytłacza 
rozbudowaną narra-
cją i anegdotą. Dzieła 
cechuje szczególna 
nastrojowość, atmos-
fera egzystencjalnych 
niepokojów, rodzaj 
świadomego anty-
estetyzmu o  podłożu 
symboliczno-katastro-

ficznym.” Te zdania zwięźle i trafnie charakteryzują twórcę i jego dzieło. Chcę w tym miej-
scu podzielić się moją refleksją. Stałymi cechami treści i formy prac Andrzeja są elementy 
prefiguracyjne, zapowiadające niejako wydarzenia ostatnich lat jego życia. Określają one 
także poetykę tych obrazów, które zawsze mówią o Nim Samym.

Andrzej Graczykowski urodził się w 9 maja 1947 r. w Gorzkowicach. Mieszkał w Łodzi. 
Zmarł 13 czerwca 2017 r. w ośrodku medycznym w Bielawie (Konstancin Jeziorna). Spoczywa 
w grobie rodzinnym na cmentarzu w Gorzkowicach.

 Jan Trojan
2017, listopad, Łódź, Radom

*Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję (sentencja łacińska). 

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

Andrzej Graczykowski, Bez tytułu, niesygnowany, nie datowany (2012), olej, 
płótno, 55x45 cm
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W
 środowisku artystycznym miasta Łodzi zabrakło bardzo ważnej, nieprzeciętnie 
twórczej osobowości. Odszedł Tadeusz Piechura, artysta wielu talentów.
Urodził się w Łodzi w roku 1948. Kształcił się od początku w kierunku plastycznym, 

najpierw w Liceum Plastycznym w Łodzi, które ukończył w 1968 roku, a następnie w tu-
tejszej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie obronił dyplom 
w 1974 roku na Wydziale Grafiki.

Pod koniec lat 60. zostałem asystentem na tym wydziale. Zwróciłem wtedy uwagę 
na studenta, którego zainteresowania wybiegały poza standardowe wymagania progra-
mowe uczelni. Już w czasie studiów szukał kontaktów ze środowiskiem artystycznym, 
które poszerzały jego zainteresowania sztuką. Wtedy zaczęły się nasze wspólne reali-
zacje artystyczne i projektowe. Jego wyobraźnia i  inspiracje otwierały nowe impulsy 
w poszukiwaniu artystycznego celu. Był człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości, którego 
niepokój wewnętrzny znajdował potwierdzenie w  działalności artystycznej, i  artystą, 
którego temperament nie mógł być ograniczony do jednego rodzaju konwencji arty-
stycznej. W twórczości nurtowały go trudne pytania, na które szukał zawsze odpowiedzi 
poprzez bardzo odpowiedni dobór środków wyrazu – oszczędny i indywidualny. W tym 
poszukiwaniu był oryginalny i niepowtarzalny. W 1971 roku w Piwnicy ZPAP utworzyłem 
małą galerię autorską 80x140 (był to wymiar deski zawieszonej na drewnianej konstrukcji 
ściany).

Tadeusz stał się jednym z aktywnych artystów współpracujących. Oprócz wspólnych 
realizacji miał naturalną potrzebę pracy indywidualnej, której oddawał się coraz inten-
sywniej. W połowie lat 70. byłem zapraszany na plenery w Osiekach, gdzie wówczas 
spotykała się elita polskich artystów. Postanowiłem zaprosić tam jako osoby towarzyszące 
Tadeusza Piechurę wraz z jego żoną Mirką.

Jako grupa aktywnych twórców kontestowaliśmy artystyczne wydarzenia plenero-
we w różny sposób. Udział Tadeusza w tych kontestacjach był bardzo inspirujący, gdyż 
jego aktywność artystyczną cechowała wielotorowość. Bardzo odpowiadała mu wizja 
sztuki konceptualnej. W jej ramach stworzył swoje najważniejsze realizacje. Na tym polu 
odnotować należy chociaż kilka najciekawszych działań akcyjnych. W stanie wojennym 
Piechura włączył się jako artysta do protestu społecznego poprzez adresowane do 
mądrego odbiorcy akcje artystyczne o politycznym i moralnym przesłaniu. Miejscem, 
gdzie często lokował swoje działania, była ulica Piotrkowska, dla nas największa otwarta 
galeria w Łodzi.

W akcji Wolności-Niepodległości wykorzystał aluzyjność nazw dwóch placów ograni-
czających ulicę Piotrkowską do skomentowania ówczesnej sytuacji politycznej. Środkami 
wyrazu artystycznego była projekcja filmowa na środku tej ulicy, w połowie jej długo-

TADEUSZ PIECHURA (1948-2013)
ARTYSTA WIELU TALENTÓW

JERZY TRELIŃSKI 
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ści. Kolejnym działaniem sprzeciwu była akcja plakatowa, z wydrukiem „Nieczerwone” 
w różnych miejscach miasta. Akcja z czerwonymi strzałkami malowanymi na murach 
i chodnikach, wskazującymi często przeciwstawne kierunki, uświadamiała chaotyczne 
poczynania kończącego się systemu.

Akcja ta na tyle zaniepokoiła władze polityczne, że rektor uczelni (był nim wtedy prof. 
Krystyn Zieliński) musiał interweniować w sprawie swojego studenta, z którym zresztą 
sympatyzował. Wszystko to działo się poza ówczesną cenzurą, bez zgody której nic nie 
mogło znaleźć się w tzw. obiegu publicznym. W związku z tym wszystkie te działania 
były natychmiast niszczone przez służby porządkowe.

W  ramach działalności galerii 80x140 Piechura przeprowadził akcję odnoszącą się 
do kondycji ludzkiej pt. Idziemy, gdzie na wielu pustych, klasycznych, pogrzebowych 
klepsydrach w miejscu informacyjnego tekstu umieścił lusterka.

Tak przygotowane klepsydry, rozkleił na całej długości ulicy Piotrkowskiej. Przechod-
nie mogli tam znaleźć swoje odbicie, w ten sposób uświadamiali sobie wartość czasu 
i nieuchronność przemijania.

Z upływem lat Tadeusz Piechura skupił się na działalności projektowej. Współpracował 
z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi miasta: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, teatrami i związkami twórczymi.

W  dziedzinie plakatu osiągnął wszystkie twórcze i  personalne satysfakcje. Jako 
wyborny grafik eksperymentował z  plakatem autorskim. Jego niezwykle precyzyjne 
projekty były połączeniem dwóch koncepcji: Piechura tworzył plakaty konceptualne 

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 Au
to

ra



W
SP
OM

NI
EN
IA

102 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

w  idei, konstruktywistyczne w  formie. Dlatego były one tak odkrywcze i  oryginalne. 
Dlatego tak doceniano je poza granicami Polski, gdzie otrzymał kilka prestiżowych 
nagród. W dziedzinie, która była jego pasją i odwzajemnioną miłością, zdobył „koronę”, 
potwierdzoną najwyższymi, najważniejszymi wyróżnieniami i zaszczytami. Uczestniczył 
też w najważniejszych światowych konfrontacjach, również jako juror i honorowy członek 
instytucji zrzeszających wybitnych twórców plakatu. W pełni sił twórczych dopadła go 
ciężka choroba. Zmarł 16 czerwca 2013 r.

Brakuje w  tym pożegnaniu wielu istotnych cech opisujących osobowość artysty, 
pedagoga, męża, ojca i przyjaciela. Jak wypełnić pustkę po egzystencji tak wyjątkowej, 
przekornej, pełnej pasji twórczej?

Nie ma Go tak bardzo, jak bardzo był.

Jerzy Treliński

Wspomnienia pierwotnie opublikowane były w kwartalniku „Kronika miasta Łodzi”, z. 2/2013.

Autor, artysta malarz, grafik i performer, profesor w Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
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PIOTR

BYŁ SOBIE MALARZ, KASJAN FARBISZ
HENRYK HOFFMAN

T
rudno mi sobie wyobrazić, że Go już nie ma. Może dlatego, że po studiach tak niewie-
le razy się spotkaliśmy. Chodziliśmy różnymi drogami i wtedy na studiach, i w życiu 
także. Zachowałem Go w pamięci jako młodego człowieka o ciekawej osobowości. 

Trudno się zresztą dziwić. Kiedyś przecież (całkiem niedawno), naprawdę byliśmy młodzi. 
Aż trudno uwierzyć, że to życie tak szybko zleciało. Wiadomo także, że artyści to ludzie 
o szczególnej wrażliwości, nie zawsze łatwi we współżyciu. A Kasjan niewątpliwie artystą 
był. Nasza wystawa, którą chcemy uczcić zmarłego Kolegę, jest dobrą okolicznością, aby 
wydobyć z pamięć i ożywić to, co jeszcze w niej pozostało. Bez zbędnego patosu, ot tak 
po prostu, wspominając niekiedy zabawne sytuacje, jakich przecież nie brakowało. Co 
chwilę kogoś z nas ubywa i choć tak bardzo chcielibyśmy zatrzymać czas, a najlepiej go 
cofnąć, wiemy, że przegraliśmy już w chwili narodzenia. Jeśli się to zatrzymanie czasu 
gdzieś udaje, to do pewnego stopnia w sztuce. W życiu – nigdy. 

W pewnym okresie widywaliśmy się niemalże codziennie – w akademiku, na Uczelni, 
w stołówce, na ulicach Łodzi, wędrując z zajęć na zajęcia. Nawet przez rok mieszkaliśmy 
w akademiku w jednym pokoju. Była to istniejąca jeszcze do dziś dnia rudera, zwana 
szumnie domem studenta PWSTViT, która mieści się w Łodzi, przy ulicy Karolewskiej. 
Początek naszej znajomości wypadł dość niefortunnie. Kasjan pojawił się w naszym po-
koju z opóźnieniem, chyba w miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego 1968/1969. Do 
tego, jako intruz z młodszego roku. Zupełnie go nie znaliśmy. My byliśmy już na drugim 
roku, a on dopiero zaczynał. W akademiku – kto ma za sobą taki epizod w życiu ten wie 
– zwłaszcza na starszych 
latach, skład mieszkańców 
pokoju ustala się między 
potencjalnymi współ-
mieszkańcami wcześniej, 
często jeszcze przed wa-
kacjami, tak aby ta swo-
ista symbioza przebiegała 
w miarę bezkolizyjnie. Po-
koje w tymże akademiku 
były niezbyt duże, ciemne 
i wyjątkowo niewygodne. 
Spanie nawet na piętro-
wych łóżkach i  miejsce 
w szafie na ubrania stano-
wiły sprawę drugorzędną. 
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Najwyżej ceniliśmy sobie miejsce do pracy. Absolwenci kierunków plastycznych wiedzą 
dobrze, o co chodzi. Zajęcia w szkole to tylko część pracy, którą trzeba wykonać. Bardzo 
ważne, a może najważniejsze, jest to, co trzeba zrobić w domu, zwłaszcza wtedy, kiedy 
zbliża się sesja egzaminacyjna. Wówczas owo miejsce do pracy, przy stole, których w po-
kojach w akademiku zawsze brakuje, staje się na wagę złota. Kiedy więc z naszego pokoju 
ubyło jednego z kolegów (przeprowadził się na tzw. „chatę”), bardzo się ucieszyliśmy. 
Dodam, że w pokoju mieliśmy tylko jeden stół na czterech współmieszkańców. Sytuacja, 
po wyprowadzeniu się jednego z kolegów, była w dalszym ciągu mało komfortowa. Tro-
chę się jednak poprawiła. Cieszyliśmy się i nawet próbowaliśmy ustalić, kiedy i jak długo 
każdy z nas będzie miał dostęp do tego, tak cennego mebla, kiedy nadejdzie czas sesji. 
Jednak nasza radość trwała krótko. Niebawem, po powrocie z zajęć, na wolnym łóżku, 
którego zamierzaliśmy się po cichu pozbyć – by na jego miejsce ściągnąć (być może!) 
dodatkowy stół – pojawiły się czyjeś rzeczy. Świadczyło to jednoznacznie i złowrogo, że 
mamy współlokatora. Wkrótce też pojawił się ów tajemniczy „winowajca”. Zjawił się nad 
ranem i do tego w stanie nietrzeźwym. Nie zapalając światła, położył się cicho, ale spał 
głośno pochrapując. Spał na tyle twardo, że rano, kiedy wychodziliśmy na zajęcia, nawet 
się nie obudził. Zbulwersowani tą nagłą zmianą w naszej mini społeczności, postanowili-
śmy wyjaśnić sprawę u kierowniczki akademika, żywiąc egoistyczną nadzieję na pozbycie 
się nieproszonego gościa. Wydelegowany przez nas kolega wybrał się więc z interwencją 
w nadziei, że ta skandaliczna, w naszym mniemaniu, decyzja, ulegnie zmianie. Kolega 
parlamentariusz bardzo się starał, lecz widocznie jego hamletyzowanie na nic się zdało. 
Decyzja pani kierowniczki, niestety, nie uległa zmianie. Jak się niebawem okazało, „nasz 
intruz” został przekwaterowany z pokoju, w którym mieszkał wraz z kolegami, którzy byli 
studentami na roku dyplomowym. Ze względu na bardziej zaawansowane i poważniejsze 
prace mieli większe niż my, żółtodzioby z drugiego roku, „przebicie”. Ich argumenty naj-
wyraźniej przeważyły. Trudno się mówi: Roma locuta, causa finita. Kolega parlamentariusz, 
jak niepyszny, powrócił „na tarczy”, komunikując nam hiobową wieść: „panowie, nic się 
nie da zrobić”. Wieczorem, kiedy spotkaliśmy się nareszcie w pełnym składzie, skruszony, 
nowy kolega, przedstawił się nam i przeprosił za swój stan, w którym przybył w nocy. 
Objaśnił też, że przyczyną jego stanu było serdeczne pożegnania z kolegami, z którymi 
zamieszkiwał do tej pory. Nic biedny nie wiedział, że akurat to mało nas obchodziło. Na-
tomiast o wiele ważniejsze było pogrzebanie naszych nadziei na polepszenia warunków 
egzystencji. Dalsze nasze wspólne losy potoczyły się już zgodnie z tzw. normą. Widywa-
liśmy się jedynie rano i wieczorem, po powrocie z zajęć. Czasem na stołówce, bywało, że 
w uczelni. Kasjan studiował na młodszym roku, więc chodziliśmy trochę innymi drogami. 
Po czasie, kiedy animozje uległy zatarciu i pogodziliśmy się z tym, że mamy nowego 
kolegę, okazał się, że jest on wyjątkowo mało uciążliwym i sympatycznym współmiesz-
kańcem. Po upływie roku natomiast, wyjeżdżając na wakacje, rozstaliśmy się w przyjaźni. 
Studenci ówczesnej PWSSP i PWSM, czyli tzw. artyści, z wyjątkiem Filmówki, nie mieli 
własnego akademika i przez całe studia, gościnnie pomieszkiwali w różnych domach 
studenta, różnych uczelni. Nie pamiętam co się działo z Kasjanem przez kolejne lata. Los 
złączył nas ponownie, kiedy plastyków przekwaterowano do akademika Politechniki. 
Był to DS, gdzie mieścił się znany wszystkim bywalcom klubów studenckich, popularny 
wówczas, tzw. TYGRYS, mieszczący się przy ulicy Lumumby. Wszyscy mieszkańcy łódzkich 
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akademików dobrze wiedzą, gdzie się znajduje osiedle Lumumby (w gwarze studenckiej 
zwane Lumumbowem) i że jest to do dziś, chyba największe w Łodzi, studenckie sku-
pisko akademickie. Nigdy już z Kasjanem nie dzieliłem pokoju, ale często widywaliśmy 
się w różnych okolicznościach. Na Lumumby mieszkałem w pokoju z Tadeuszem Majdą. 
Kasjan czasem przychodził do nas na pogawędki, bywało że urozmaicone piciem piwa 
i wypalaniem dużej ilości papierosów. Kasjan piwa nie lubił, chętnie za to sączył powoli 
(zawsze z butelki) popularne wówczas wino marki „patykiem pisane”. Nigdy jednak nie 
upijał się. Kiedyś zaproponowaliśmy mu, aby dla wygody nalał sobie wina do szklanki. 
Stanowczo jednak odmówił. Wyjaśnił nam przy okazji, że celowo tak popija, obśliniając 
ostentacyjnie szyjkę w butelce, bo w ten sposób unika nagabywania go przez przypad-
kowych amatorów napicia się na cudzy koszt. Wykazaliśmy zrozumienie i już nigdy więcej 
nie czyniliśmy gościowi niestosownych propozycji, szanując jego przemyślną taktykę. 
Faktycznie, wśród kolegów bywali i  to wcale nierzadko, amatorzy, chętni skorzystać 
z nadarzającej się okazji.

Gwoli ścisłości muszę dodać, że prócz owego, niefortunnego, incydentu, z początku 
naszej znajomości, nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek widział Kasjana w stanie 
nietrzeźwym. Dyskusje, jakie się toczyły w czasie jego wizyt, były ciekawe, gdyż Kasjan 
dużo czytał i miał oryginalne, nietuzinkowe poglądy. Z natury raczej samotnik. Bywało 
często, że spotykałem go zamyślonego, idącego ulicą, z jakąś książką pod pachą. Prócz 
lektur wypożyczanych z uczelnianej biblioteki, kolega czytywał książki, które kupował 
w antykwariatach i na bazarach. Robił to z oczywistego powodu – niskiej ceny. Jako 
człowiek niezamożny musiał liczyć każdy grosz. Wszystkim nam się wtedy nie przelewa-
ło. Jednak powszechnie wiadomo, że prawie wszyscy koledzy wspomagali swój status 
materialny, podejmując różne prace zlecone. Kasjan albo nie potrafił, albo nie chciał 
wykonywać tego typu zajęć. Nigdy nie spotkałem go w tzw. „PUCHATKU” (studencka 
spółdzielnia pracy). Żył bardzo skromnie, wręcz biednie, i choć z gustem i schludnie się 
ubierał, nosił przeważnie rzeczy używane. 

Kasjan, jako przystojny i trochę tajemniczy człowiek, budził zainteresowanie wśród 
dziewczyn. Jego przyciemnione okulary i aparycja przypominająca Zbyszka Cybulskiego 
powodowały, że zaciekawione koleżanki studentki wypytywały: kto zacz ten Kasjan? Ale, 
mówiąc szczerze, z romansów nie słynął. 

Mimo iż niekiedy długo i ciekawie rozmawialiśmy, niewiele już teraz pamiętam z tych 
rozmów. To co mi pozostało w pamięci, to jego stosunek do sztuki. Do malowania. Stu-
diował i miał zamiar w przyszłości uprawiać ten wyuczony zawód, z którego chciał się 
utrzymywać. Choć bez wątpienia był artystą, nie tworzył wokół siebie aury nawiedzo-
nego cierpiętnika – pozy spotykanej wtedy i dziś wśród niektórych kolegów artystów. 
Za sztukę uważał namalowanie dobrego obrazu. Nie dzielił malarstwa na to gorsze, bo 
realistyczne, i to lepsze, bo nieprzedstawiające. Z łatwością jednak odróżniał dobry ob-
raz od złego i prawdziwą twórczość od pozerstwa. Jako człowiek otwarty i obyczajowo 
tolerancyjny, nie lubił tzw. kołtunerii. Nie narzucał się ze swoją opinią, ale też zapytany 
o zdanie w jakiejś konkretnej sprawie, nie ukrywał, co naprawdę myśli np. o przedmiocie 
przedstawionym mu do oceny lub jakiejś kontrowersyjnej sytuacji. Natomiast nie dbał 
wcale, co inni myślą o nim i tym, co robił jako malarz i jako człowiek. Malował z równą 
solidnością portrety jak i pejzaże. Sprawiał wrażenie, że jest pewien tego, co robi. Ci, którzy 
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bliżej znają Kasjana, wiedzą, że nabywcy cenili jego obrazy, które łatwo się sprzedawały. 
To mu widocznie wystarczało. Nie cierpiał z tego powodu, że inni, jego rówieśnicy, są 
sławni i dostają nagrody. Nie malował na konkursy, malował dla ludzi. Nie dorobił się też 
majątku. Żył trochę z dnia na dzień, raz odczuwając zwyżkę, innym razem spadek fortuny. 
Myślę jednak, że w pewnym, dobrym dla niego okresie życia, był artystą spełnionym 
i człowiekiem w miarę szczęśliwym. 

Nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy Go ostatni raz spotkałem, jednak na pewno 
było to dość dawno, w pracowni naszego wspólnego kolegi, Jana Trojana. Pracownia kole-
gi Trojana to takie specyficzne miejsce w centrum Łodzi. Kiedy tam przychodziłem, prawie 
zawsze spotykałem któregoś z dawnych kolegów. Prof. dr hab. Jan Trojan – dla kolegów 
po prostu Jasio – w swoich gościnnych progach przyjmuje wielu przypadkowych gości 
spośród dawnych kolegów, którzy najwidoczniej lubią go i często odwiedzają, kradnąc 
mu cenny czas. Zastanawiam się, jak potrafi pracować w tych warunkach i w jaki sposób, 
mimo tego, stworzył tak wiele bardzo dobrych i ciekawych prac. Kasjan nie odwiedzał 
raczej kolegów, a na pewno nie zwierzał się ze swoich zmartwień i kłopotów komuś, komu 
nie ufał. Toteż nic bym pewnie nie wiedział o jego zdrowotnych i innych przypadłościach 
losu, gdyby nie wspólny znajomy, Jan Trojan, u którego bywaliśmy. Przypadek zrządził, 
że z Janem spotykamy się we wspólnym miejscu pracy, na Uniwersytecie w Radomiu, 
gdzie czasem, w wolnych chwilach, wspominamy studenckie czasy. Właśnie dzięki tym 
rozmowom wiedziałem coś niecoś i o Kasjanie. Od kolegi dowiedziałem się też o Jego 
chorobie i później tragicznej decyzji, która wszystkimi nami wstrząsnęła. Niestety tak się 
złożyło, że nie mogłem uczestniczyć w pogrzebie.

Z każdym rokiem jest nas, przyjaciół ze studiów, mniej. Ostatnio, niestety coraz czę-
ściej, spotykamy się na cmentarzach, żegnając kolejnych spośród nas, którzy zakończyli 
już swoją twórczą działalność na zawsze. To, co możemy zrobić, aby przedłużyć Ich 
egzystencję, to pamiętać o Nich. 

Pamiętajmy więc, dopóki jeszcze jesteśmy.

Henryk Hoffman

Autor, profesor zwyczajny, emerytowany pracownik Katedry Architektury i Wzornictwa 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  
im. K. Pułaskiego Radomiu.
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STARY
ADAM WSIOŁKOWSKI

M
ówiliśmy na niego „Stary”. Wie-
lu belfrów uczniowie obdarza-
ją tą ksywą, ale w przypadku 

Wacława Taranczewskiego była ona 
jak najbardziej uprawniona nie tyl-
ko z racji wieku (miał wtedy 65 lat). 
Profesor „od zawsze” miał dostoj-
ny, dystyngowany wygląd; krótko 
przystrzyżone mlecznobiałe włosy, 
eleganckie garnitury, koszule, kra-
waty, no i buty w świetnym gatunku, 
nabywane pewnie za granicą – 
w połączeniu z nieco staroświeckimi, 
czy może raczej nieczęsto spotyka-
nymi nieproletariackimi manierami 
narzucały pełen szacunku dystans 
do jego osoby. Sprawiał wrażenie człowieka poważnego, surowego i apodyktycznego, 
czego nieraz doświadczyli studenci, których potrafił zrugać za nieodpowiednie, jego 
zdaniem, zachowanie – np. przepędzając ich z szerokich schodów trzeciego piętra, gdzie 
przesiadywali na przerwach, co uniemożliwiało mu wchodzenie „zakosami”. Wzbudzał 
powszechny respekt, także wśród pracowników uczelni; należało zachowywać czujność, 
gdyż profesor miał w lewym końcu korytarza drugiego piętra Akademii swoją prywatną 
pracownię, gdzie przebywał od rana do wieczora wychodząc z niej o godzinie dziesiątej 
w asyście adiunkta Jerzego Lubańskiego, zwanego „Fafułą” lub „Kartoflem”, na korektę 
do pracowni studentów. Mnie Taranczewski jednak nie przerażał – może dlatego, że 
przypominał mi nieco naszego dyrektora Henryka Sędziwego z „Nowodworka”, w którym 
spędziłem cztery lata. Ponadto odbierałem go jako człowieka z klasą, a takich ludzi nie 
spotyka się na każdym kroku.

Dlaczego wybrałem jego pracownię? O studiach malarskich marzyłem już od naj-
młodszych lat; jako licealista chodziłem na wystawy plastyczne, w tym także na doroczne 
prezentacje w Akademii. Wstępując jako student w jej mury orientowałem się zatem, co 
dzieje się w pracowniach mistrzów takich jak Rzepiński, Taranczewski, Stern, Cybisowa, 
Marczyński czy Nowosielski. Znałem też, głównie z krakowskiego Muzeum Narodowego 
ich twórczość. Po pierwszym, wspólnym roku trzeba było podjąć tę niezwykle istotną, 
życiową decyzję pod czyim kierunkiem będę zdobywał malarskie doświadczenie. Widzia-
łem dla siebie trzy możliwości: pracownie Czesława Rzepińskiego, Adama Marczyńskiego 

Wacław Taranczewski, 1982 (fot. A. Wsiołkowski)
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i Wacława Taranczewskiego. Pracowni Jerzego Nowosielskiego nie brałem w ogóle pod 
uwagę; w owym czasie na końcoworocznych wystawach studenckich ściany zapełniały 
„małe Nowosielskie” – ikonowate akty kobiece, martwe natury, w których na płaskich, 
twardych blatach stołów czerwieniły się blaszane (również w sposobie malowania) patel-
nie i białe (obowiązkowo) w środku rondle. Było to zresztą zgodne z głoszoną wówczas 
przez „Nowosiela” tezą, że może on nauczyć tylko tego, co sam umie (z początkiem lat 70. 
„ukąszenie hiperrealizmu” rozluźniło, a nawet zniweczyło tę zasadę).

W 1967 roku na emeryturę przeszła zasłużona kolorystka profesor Hanna Rudzka-
-Cybis. Pracownię objął (na dwa lata) Tadeusz Kantor, odmieniając radykalnie jej profil. 
Jego studenci podejmowali różne działania, nie mające wiele (lub zgoła nic) wspólnego 
z malarstwem. Zamiast klasycznych martwych natur z draperii, naczyń i owoców w pra-
cowni pojawiały się fragmenty powypadkowych karoserii samochodowych, stare rowery, 
parasole i lustra. Kiedy na korytarz dochodziły stamtąd hałasy – stukanie młotków, odgłos 
piłowania czy rzępolenie pilnika mówiliśmy: – „Oho, u Kantora malują”.

 O pracowni Rzepińskiego, zwanego „Rzepą” lub z racji masywnej, wysuniętej żuchwy 
„Szufladą”, kontynuatora tradycji kapistowskiej, myślałem trochę sobie na przekór. Ma-
jąc predyspozycje do twardej, rysunkowej formy mniejszą wagę przywiązywałem do 
sprawy koloru – i właśnie dlatego rozważałem wejście w zupełnie inny żywioł malarski. 
Powstrzymywał mnie jednak fakt, że studenci Rzepińskiego niewiele różnili się od siebie, 

Pracownia „Starego”, od lewej: Andrzej Ziębliński, Ryszard Weinreb, modelki Irena i Anna, Teresa Kotkowska, 
adiunkt Jerzy Lubański, prof. Wacław Taranczewski, Zbigniew Pośko, Stanisław „Szef” Troiński, Jacek Wałecki, 
Emilia Pokrywka, Andrzej Strach, Andrzej Herman, Adam Wsiołkowski, Stanisław Białogłowicz, 1968/69. 
Fot. T. Chrzanowski
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starając zbliżyć się do ideału, czyli 
do swego mistrza. Podobno czasem 
podczas korekty „poprawiał” on 
prace studenta, któremu nie pozosta-
wało wtedy nic innego jak tylko do-
stosować całość malowidła do tego 
fragmentu płótna. Dziś ciekawi mnie 
tylko, czy – gdybym został jednym 
z nich – uległbym tej unifikacji, czy też 
skończyło by się to jakimś konfliktem 
artystycznym… 

Pozostawały mi, tak na dobre, 
pracownie Marczyńskiego i  Taran-
czewskiego. W  obydwu studenci 
pracowali wyraźnie wolni od presji 
mistrza; zdarzały się osoby nawiązują-
ce do twórczości swych pryncypałów, 
ale stanowiły one margines. Reszta 
prezentowała dużą różnorodność. 
Generalna różnica między tymi pra-
cowniami polegała – a może tylko ja 
ją tak odbierałem – na kolorystyce 
prac studenckich: u  Marczyńskiego 
dominowały oranże, żółcienie, lekkie 
seledynowe zielenie; u  Taranczew-
skiego natomiast umbry, czernie, 
biele i zgaszone zielenie. Co ciekawe, 
malarstwo samego Taranczewskiego 
wcale mnie wówczas nie porywało. 
W  nowym gmachu Muzeum Naro-
dowego, gdzie często wybierałem 
się w  niedzielne przedpołudnia, 
największe wrażenie robiły na mnie 
(poza, oczywiście Malczewskim) 
martwe natury Nachta-Samborskie-
go, Ukrzesłowiona Wróblewskiego, 
Kuchenka Brzozowskiego i  (jednak!) 
zielona Cerkiewka Nowosielskiego. 
Dziś wiem, że malarstwo „Tarana” 
było dla mnie wtedy zbyt trudne, zbyt 
„wytrawne”; po prostu nie dorosłem 
jeszcze do jego odbioru, ale też mia-
łem świadomość, że nie wybieram 
nauczyciela po to, by go naśladować. 

Plakat wystawy „Pracownia”, fot. A. Wsiołkowski
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Tak więc, po akceptacji profesora znalazłem się od października w  jego pracowni. 
Tuż przed moim przyjściem opuścili ją, przechodząc na ostatni, szósty rok do wspólnej 
pracowni dyplomowej ci, których prace skusiły mnie do pójścia w ich ślady: Tadeusz My-
słowski, Waldek Byrger, Zbysław Maciejewski i Leszek Misiak. Zespół pracowniany tworzyli 
natomiast nasi starsi koledzy, m.in. Zbyszek Pośko, Andrzej Herman, Emilia Pokrywka, 
Stanisław „Szef” Troiński, Andrzej Ziębliński (trzyletnią różnicę między nami zmniejszył 
o rok jego pobyt w pięcioletnim Technikum Geologicznym) i Andrzej Strach (po dyplomie 
wyjechał do Niemiec), z którym zresztą wspólnie z moim (do dzisiaj) przyjacielem z pra-
cowni Marczyńskiego, poznaniakiem Krzysztofem Kiwerskim utworzyliśmy niebawem 
grupę „3 RAZY”. Do pracowni wraz ze mną przyszli: Teresa Kotkowska (obecnie profesor 
Akademii), Staszek Białogłowicz (obecnie profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego), Staszka 
Pryjda (od lat w Ameryce) a także na pewien czas Alka Perlak, studiująca konserwację 
dzieł sztuki, warszawianka, teraz obywatelka Szwecji nadal zakochana w Krakowie, któ-
ry bardzo często odwiedza. Po roku do zespołu dołączył Piotr Kmieć, związany później 
z Liceum Plastycznym w Nałęczowie.

Taranczewski przybywał co rano do Akademii taksówką i znikał w swej prywatnej 
pracowni. Przychodził codziennie do naszej pracowni 304, mieszczącej się tuż obok 
nieistniejącego już, wielkiego kamiennego „koryta”, nad którym myło się pędzle po skoń-
czonej pracy. Stawał za studentem i przez dłuższą chwilę patrzył na powstający obraz, po 
czym dokonywał korekty, pochrząkując przez nos w charakterystyczny sposób (umiem 
to wiernie naśladować, co poświadcza jego syn Paweł). Korekty „Starego” były rzeczowe, 
jednak nie polegały na wskazywaniu rozwiązania; do niego, czyli do „rozstrzygnięcia 
płótna” student musiał dojść sam. Profesor analizował jego działania, uświadamiając mu 
ich skutki dla obrazu. Wymuszało to u nas refleksję na ile nasze własne, autorskie założe-
nia spełniają się w powstającej pracy i mają szansę tym samym być podobnie odebrane 
przez innych. Sporo uwagi poświęcał kompozycji, wyjaśniając rolę i znaczenie dominanty 
w zależności od jej rodzaju i lokalizacji na płaszczyźnie obrazu. Czasami jednak nie mówił 
nic. Kiedyś stał za moimi plecami przez dłuższy czas w milczeniu, życząc sobie bym nie 
przerywał malowania, co było dla mnie nieco krępujące. Po czym chrząknął kilkakrotnie 
przez nos i zwolna wycedziwszy: „no…, tak…” – odszedł, a ja długo zastanawiałem się 
nad tym, co chciał przez to powiedzieć. 

Korekt „Fafuły” nie traktowałem całkiem serio po tym, jak w pierwszych dniach pobytu 
w pracowni stwierdził podczas korekty, że „profesorowi by się podobało”. Zapytałem 
go wówczas, co on sam sądzi o moim obrazie, bo opinię szefa poznam podczas jego 
wizyty. Często powtarzał, że Taranczewski wprost nie znosi używania w obrazie żółcie-
ni, w co zresztą nie bardzo wierzyłem i postanowiłem to sprawdzić. Na czwartym roku 
namalowałem z premedytacją kompozycję z żółtym tłem i – oczywiście w obecności 
Lubańskiego – zaprezentowałem ją profesorowi, który zwrócił mi uwagę na pewne 
aspekty konstrukcji obrazu ani słowem nie odnosząc się do koloru tła…

Pod kierunkiem „Starego” pracowaliśmy trzy lata – przez drugi, trzeci i czwarty rok 
studiów. W 1971 Taranczewski zrezygnował z pracy w Akademii; przez dwa semestry 
piątego roku „doglądał” nas filigranowy Adam Marczyński („Wątły” lub „Komar”). Jed-
nak dyplomy broniliśmy już u naszego Profesora, który przez cały szósty rok (tak, tak, 
kiedyś były porządne, 6-letnie studia) odwiedzał nas w nieistniejącej już pracowni dy-
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plomantów w wyburzonym obec-
nie skrzydle Akademii od ulicy 
Paderewskiego. Świadectwem re-
zultatów działalności dydaktycznej 
Taranczewskiego stała się wystawa 
zatytułowana „Pracownia”, która 
odbyła się w  grudniu 1979 roku 
w  galerii krakowskiego Biura Wy-
staw Artystycznych przy Plantach, 
a następnie w BWA w Poznaniu oraz 
w  warszawskiej „Zachęcie”, której 
komisarzami (dziś napisałbym: 
kuratorami) byli dwaj wychowan-
kowie „Starego”: Andrzej Ziębliński 
i niżej podpisany. Prezentowała ona 
trzy dzieła naszego Mistrza oraz 
obrazy 13 absolwentów, będących 
studentami z  ostatnich lat jego 
pracy w Akademii. Towarzyszyły jej 
projektowany przeze mnie katalog 
z kolorowymi (rzadkość w tamtym 
czasie!) reprodukcjami oraz plakat, 
notabene nagrodzony w warszaw-
skim konkursie „Plakat miesiąca” 
w  kwietniu 1979, natomiast do 
zbiorów warszawskiego Muzeum 
Narodowego trafił mój obraz Zjawi-
sko VIII C, zakupiony przez Jerzego 
Zanozińskiego.

Wystawa wykazała, że Taran-
czewski pomimo niezwykle silnej 
i wyrazistej osobowości artystycz-
nej nie narzucił swym uczniom 
swojej wizji malarskiej, a  przeciw-
nie – pomógł im w ukształtowaniu 

i  rozwinięciu ich własnych, indywidualnych postaw twórczych. W  recenzjach, które 
ukazały się m.in. w „Kulturze”, „Życiu Literackim”, „Literaturze” i  „Zwierciadle” krytycy 
podkreślali ten fakt, wskazując na ogromną rozpiętość stylistyki języka plastycznego 
uczestników wystawy, od subtelnych liryków malarskich Leszka Misiaka i Teresy Kotkow-
skiej, poprzez pełne symboliki prace Stanisława Białogłowicza, Zbysława Maciejewskie-
go i Władysława Kawęckiego, aż do twardej geometrii Waldemara Byrgera i Andrzeja 
Zięblińskiego oraz płócienno-drewnianych obiektów przestrzennych Piotra Kmiecia. 
Druga, poszerzona edycja tej wystawy, zatytułowana „Klimaty” miała miejsce w opolskim 
BWA w 1981 roku. Wzięli w niej dodatkowo udział nasi starsi koledzy, studiujący dużo 

Z mistrzem w Galerii „Krzysztofory”, 1984 (fot. M. Potocka)

Wernisaż wystawy „Pracownia” w BWA w Poznaniu, 1980
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wcześniej u Taranczewskiego; Aleksander Bogdan, Krzysztof Bucki, Walenty Gabrysiak, 
Janina Kraupe i Teresa Pągowska.

 Ostatnie lata życia profesor spędził mieszkając z rodziną swego syna Pawła nieopodal 
Akademii. Na wyraźne zaproszenie odwiedzałem go dosyć często po zajęciach z rysunku, 
które prowadziłem w latach 1981–93. Nie chciał opuszczać domu, tłumacząc się złym 
stanem zdrowia i trudnością w chodzeniu; myślę jednak, że rzeczywistym powodem tej 
decyzji był przeprowadzony przez żonę Celinę Styrylską rozwód, który spowodował jego 
wycofanie się z życia publicznego. Wielokrotnie starałem się, bez skutku, namówić go 
choć na krótki spacer. Jedyny raz osiągnąłem swój cel, kiedy w roku 1984 udało mi się 
„porwać” go na wernisaż wystawy malarki z jego pokolenia, Jadwigi Maziarskiej. Podje-
chaliśmy moim małym fiatem 126p pod samą galerię „Krzysztofory” na ulicę Szczepańską 
a następnie zeszliśmy powoli do piwnicznych czeluści. Skrępowany nieco początkowo 
Taranczewski odtajał w cieple życzliwej mu atmosfery – wiele osób podchodziło, aby się 
z nim przywitać i zamienić kilka słów. Masza Potocka, obecna szefowa MOCAK-u zrobiła 
nam to zdjęcie, które po śmierci artysty „Przekrój” zamieścił wraz z moim o nim wspo-
mnieniem. Wcześniej jednak, w trakcie przygotowań do pogrzebu rektor Włodzimierz 
Kunz wyraził życzenie, abym podczas tej ceremonii pożegnał profesora w imieniu jego 
licznych wychowanków. Byłem nieco przerażony perspektywą przemawiania w takim 
momencie do spodziewanego licznego grona uczestników pogrzebu, wśród których nie 
brak będzie ważnych postaci życia publicznego – przedstawicieli ministerstwa, wybitnych 
artystów i osób ze świata nauki. Kunz jednak nalegał dodając, że debiut w takiej roli nie 
jest łatwy, ale to doświadczenie na pewno kiedyś mi się przyda, i miał rację. W czasie 
kilkunastu lat pełnienia funkcji dziekana, prorektora i rektora doceniłem tę jego ówczesną 
decyzję żegnając wielu kolegów z uczelni.

Wacław Taranczewski pozostaje dla mnie przykładem prawdziwego Mistrza, który 
obok wielkiego własnego dorobku artystycznego na który składają się obrazy, witraże 
i liczne realizacje malarstwa monumentalnego potrafił spełniać się również w działalności 
pedagogicznej, stanowiąc niekwestionowany autorytet dla swych studentów, pomagając 
im w odkrywaniu własnej drogi twórczej. 

 Adam Wsiołkowski

Autor, artysta malarz – absolwent, a obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie; były rektor tej uczelni.
Wierny pan jamnika szorstkowłosego Felka Trzeciego (zdjęcie artysty z Felkiem – A. Szwaja). 


